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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางในการบริหารงานด้านการป้องกัน
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) ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้านการ
ป้องกันสารเสพติด ด้านการป้องปรามสารเสพติด ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการ
บริหารจัดการ ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการป้องกัน
สารเสพติด ด้านการป้องปรามสารเสพติด ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ( x = 3.08) ตามลาดับ
ส่วน 2) แนวทางในการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้านการป้องกันสารเสพติด
สถานศึกษาควรประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้โทษพิษภัยของยาเสพติดเพื่อ
สร้ า งภู มิ คุ้ มกั น แก่ นั ก เรี ย นรวมทั้ง ด าเนิ น กิจ กรรมตาม“โครงการสถานศึก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และ
อบายมุข” ตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ด้านการป้องปรามสารเสพติด สถานศึกษาควรกาหนดบทลงโทษของ
โรงเรียนที่ชัดเจนตามมาตรการ 5 ด้านและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ และสนับสนุนโครงการตารวจ DARE ด้านการ
บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ นานักเรียนไปศึกษาดูงานสถานบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ และสนับสนุนกิจกรรมดนตรี กีฬาและ
นันทนาการ ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรกาหนดนโยบาย มีแผนปฏิบัติก ารที่ชัดเจนโดยกาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาครอบคลุม มาตรการ 5 ด้าน และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ รวมทั้งมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานในการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน รวม และมีการรายงาน
การใช้สารเสพติดในระบบ NiSPA ให้เป็นปัจจุบันและควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
คาสาคัญ การบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ปัญหาสารเสพติด

ง

กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยดี เ พราะได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก นางวิ พ าภรณ์ พุ ฒิ ม า
นางดวงเดือน พูดสัตย์ นายดุสิต ยาใจ นายนิรันดร์ ยอดคา นายสมเกียรติ วงค์สวัสดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ข้อคิดเห็นด้านเนื้อหา ให้คาแนะนาเครื่องมือ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง จนทาให้การดาเนินงานวิจัยประสบ
ความสาเร็จ
ขอขอบพระคุณ ท่านสมเร็จ อุดแดง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1 ที่ได้ให้การสนับสนุนชี้แนะให้ข้อคิดความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ ขอคุณผู้อานายการ
สถานศึกษาและครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือกรอกข้อมูลและส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัยจนทาให้ได้ข้อมูลการวิจัยมีความสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์
ทุก ประการ นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ คุณ สมพร คุณ พี รเดช คุ ณพงศธร รอดจิน ดา ที่ ให้ ก าลั ง ใจและ
สนับสนุนทุนทรัพย์ในการวิจัยในครั้งนี้
ท้ายที่สุด ขอประโยชน์อันพึง จะได้รับจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บุพการี ประกอบด้วย คุณ
พ่อแจ้ คุณแม่ประเสริฐ รอดจินดา คุณครู -อาจารย์ อุปัชฌายาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่มีส่วนทาให้การ
วิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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1

บทที่ 1
บทนา
1. 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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของสารเสพติดที่แทรกซึ่งอยู่ ใน
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
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จานวน 1,519 แปลง รวม 1,169.65 ไร่ (ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
2560: 44)
แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้ปัญหาสารเสพติดเป็นวาระสาคัญของชาติ โดยกาหนดให้แผนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติด อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความเดือนร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต การดาเนินงาน
จาเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยใช้กลไก
ของ “ประชารัฐ ” ในทุกระดับของพื้นที่ เพื่อให้การทางานใกล้ชิด กับประชาชนให้มากที่สุด เป็นศูนย์กลาง
บูรณาการมาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาสาร
เสพให้เกิดผลดีที่สุด ที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการผลิตสารเสพติดได้ อย่างไรก็ตามสารเสพติดก็ยัง
เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ ทั้งนี้เพราะภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคายังคงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดส่งผลกระทบ
ให้มีการลักลอบลาเลียงสารเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทย โดยยาบ้าและไอซ์เป็น
ตัวยาสาคัญ กลุ่มเปูาหมายได้แก่ เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-29 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกั บการ
เสพและใช้มากที่สุด ประมาณร้อยละ 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 ระดับ ปานกลาง 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) สาหรับข้อมูลด้านการบาบัดรั กษา พบว่า ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาทุกระบบ รวม 177,731 คน ซึ่งผู้เข้ารับ
การบาบัดรักษามีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 15-24 ปี โดยมีสัดส่วนที่ลดลง
อยู่ที่ร้อยละ 41.5 ซึ่งเดิมร้อยละ 42.3 (ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
2560: 44)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน 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

3

กลุ่ ม เสี่ ย งที่ต้ องเฝู าระวั งปู องกั น และแก้ไ ขปั ญหายาเสพติด อย่ างจริ งจั 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
สถานศึกษาที่เ ปิดสอนตั้งแต่ร ะดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีนักเรียนเรียนอยู่จริง
จานวน 185 แห่ง ในจานวนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
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
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาของศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพ
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 กษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมายตามนโยบายต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพ
ติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1
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3. 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)

4. ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
4.1 ผู้วิจัยทาการศึกษาการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จานวน 52 แห่ ง
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ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 52 คน และครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา
จานวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน
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
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1

5. นิยามศัพท์เฉพาะ
5.1 การบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด หมายถึง การดาเนินงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันสารเสพติด การปูองปรามสารเสพติด การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ
บริหารจัดการ โดยพิจารณาจากการใช้ความคิดเห็นเป็นตัวบ่งชี้
5.2 สารเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ๆ เมื่อทาการเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีการ
ใด ๆ ส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพ
5.3 การปูองกันสารเสพติด หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อปูองกันการเกิดและติดสารเสพติดของ
นักเรียนในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด การสร้างเครือข่าย
และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
5.4 การปูองปรามสารเสพติด หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือมาตรการที่สถานศึกษาดาเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด รวมทั้งการลงโทษนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสารเสพติด
5.5 การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขสภาพร่างกาย
และจิตใจของนักเรียนผู้ติดสารเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เสพเลิกเสพสารเสพติด และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ
5.6 ผู้บ ริห ารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ ที่ดารงตาแหน่งผู้อานวยการหรือรักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสถานศึกษา
5.7 ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง ครูผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

6

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ผลการวิจัยนี้ ทาให้ทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานด้านการปูองกันและ
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
6.2 เป็ นแนวทางในการบริห ารบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
6.3 คณะกรรมการศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่านสามารถนา
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในจังหวัดน่าน
6.4 ผลการวิจัยนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการปูองกันสารเสพติด การปูองปรามสารเสพ
ติด การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการบริหารจัดการ นาไปปรับยุทธศาสตร์การบริหารบริหารงาน
ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. นโยบาย แนวคิดทิศทาง และการบริหารจัดการปัญหาสารเสพติด
2. การปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. นโยบาย แนวคิดทิศทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
1.1 นโยบาย
หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรั ฐทั้งในส่ว นกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ว นท้องถิ่น โดยดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ผ่ านกลไก
“ประชารัฐ” ดาเนินการบนหลักการทางานเชิงรุก ให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับในสั งกัดเข้าใจปัญหาที่แท้จริง และลง
พื้นที่เป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการดาเนินงานของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาและการบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งต้องติดตามประเมินผลและรายงานผลความคืบหน้าในการทางานเป็นระยะ นอกจากนั้นต้องมีการ
บูรณาการการทางานทั้งในระดับ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ดาเนินการบนหลักความมีเอกภาพ จะต้องมีการดาเนินการและแก้ไขปัญหาต่าง
ๆ การประสานงานเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มีความชัดเจนเพื่อให้การดาเนินการสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกันและการบังคับใช้กฎหมายต้องมีการบูรณาการ มิใช่ต่างคนต่างถือกฎหมายของตนเองเป็น
หลัก (ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 2560: 2)
นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรีได้ดาเนินการประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ลงมติรับทราบและ
เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยพิจารณา
ปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจาทาแผน ระบุกลไกการขันเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้
เป็ น รู ป ธรรมโดยเฉพาะกลไกทางกฎหมาย และ “กลไกประชารั ฐ ” ที่ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น
ดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ ให้ สศช. เสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) พิจารณาก่อนนาเสนอคณะรั ฐมนตรี และคณะรัฐ มนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกั บการขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามยาเสพติด
เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้องดาเนินการสร้างความเข้าใจถึง
เครือข่ายระดับชุมชนให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยของความร่วมมือกับฝุายความมั่นคง กระทรวงกลาโหม และ
กระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ร่วมกับ
หน่วยงานฝุายความมั่นคงบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและปราบปรามยา
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เสพติดโดยให้มีการสร้างการรับรู้และดาเนินกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยง ด้านด้านการปูองกัน ปราบปรามยา
เสพติ ด และฟื้ น ฟูผู้ ติด ยาเสพติด นอกจากนี้ ศู นย์ อานวยการปูอ งกั นและปราบปรามยาเสพติดแห่ ง ชาติ
(ศอ.ปส.) กาหนดแผนปฏิบัติการปู องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่
แผนการปู องกัน ยาเสพติด 2) แผนการบ าบัดรั กษายาเสพติด 3) แผนการปราบปรามยาเสพติด และ 4)
แผนการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยแผนงานการปูองกันและสร้างการมีส่วนร่วมกลุ่มประชาชนทั่วไป
เป็นส่วนหนึ่งในแผนการปูองกันยาเสพติด กาหนดเปูาหมายสร้างกระบวนการและพัฒนาศักยภาพการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในหมูบ้านและชุมชน 81,905 แห่ ง (ศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงมหาดไทย 2560: 2)
1.2 แนวคิดทิศทาง
การดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมีกรอบทิศทางตามแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 ดังนี้
1.2.1 จุดมุ่งหมาย เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนาคนออก
จากวงจรกระกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
1.2.2 กรอบทิศทาง ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ดังนี้ 1) ให้ความเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดาเนินงาน
เป็น เครื่ องมือในการบริ หารจัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และติดตามประเมินผลของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ให้สานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดประจาปีให้สอดคล้องรองรับแผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.
2558-2562 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป 3) ให้กระทรวงยุติธรรมบูรณาการการดาเนินตามตามแผน
ยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้
จัดทาตารางแสดงแผนการดาเนินการในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
ด้วย และ 4) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) กากับดูแลให้กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย สานักงานตารวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ ให้ความสาคัญในเรื่องการ
ด าเนิ น การปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ น พิ เ ศษด้ ว ย นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เห็นชอบแผนประสานสอดคล้อง
1.2.3 เป้าหมาย รัฐบาลได้กาหนดเปูาหมายในการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) เปูาหมายผลลัพธ์ภาพรวม ได้แก่ การลดปัญหายาเสพติด สังคม
ปลอดภัยจากยาเสพติด พลังประชารัฐร่วมใจปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) เปูาหมายการพัฒนามาตรการ 3
มาตรการ ได้แก่ ก) พัฒ นามาตรการปราบปรามยาเสพติดให้ มีขีดความสามารถควบคุมการผลิ ตในพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคา การจาแนกผู้ค้ายาเสพติดออกจากผู้เสพและดาเนินการสืบสวนปราบปรามดาเนินคดีกับ
ผู้ผลิต ผู้ค้า และตัวการรายสาคัญ ข) พัฒนามาตรการบาบัดรักษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานผู้เสพ/ผู้ติด สามารถ
เข้าถึงและเข้ารับการบริการได้ง่าย และพัฒนาระบบข้อมูลผู้เสพ ผู้ติด โดยถ่ายโอนภารกิจการบาบัดรักษาทุก
ระบบให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าดูแลรับผิดชอบกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ค) พัฒนามาตรการปูองกัน การ
สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันเชิงรุก กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มประชาชนทั่วไป 3) เปูาหมาย
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การบูรณาการเชิงพื้นที่ ดาเนินการโดยการสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด 81,905 หมู่บ้าน/
ชุมชน และขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีจานวนและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อสร้างความยั่งยืน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานการดาเนินการอย่างมีคุณภาพและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
1.3 การบริหารจัดการปัญหาสารเสพติด
แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 ประกอบด้วย 4 แผน
คือ แผนปราบปรามยาเสพติด แผนปูองกันยาเสพติด แผนบาบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการ ซึ่งการดาเนินการต้องเป็นการประสานสอดคล้องกับทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอาเภอ จังหวัด ภาค และ
ส่วนกลาง โดยมีกรอบกิจกรรมหลักในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.3.1 แผนปราบปรามยาเสพติด มีเปูาหมาย ได้แก่ ผู้ค้ายาเสพติด และเครือข่ายทั้งในและนอก
ประเทศถูกจับกุมและดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาและยกระดับความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ ประกอบด้วย แผนงานสกัดกั้นยาเสพติด แผนงานปราบปรามยา
เสพติด แผนงานควบคุมพืชเสพติด และแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.3.2 มีแผนบาบัดรักษายาเสพติด มีเปูาหมาย ได้แก่ นาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บาบัดรักษาทุกระบบ จานวน 220,000 คน ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษาอย่างน้อยร้อยละ 70
ของผู้ผ่านการบาบัดรักษา ประกอบด้วย แผนงานบริหารจัดการระบบการบาบัดรักษา แผนงานบาบัดรักษา
ระบบสมัครใจ แผนงานบาบัดรักษาระบบบังคับบาบัด แผนงานบาบัดรักษาระบบในระบบต้องโทษ แผนงาน
บาบัดรักษาทางเลือก แผนงานการติดตามดูแลผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด และแผนงานช่วยเหลื อผู้ผ่าน
การบาบัดรักษายาเสพติด
1.3.3 แผนป้องกันยาเสพติด มีเปูาหมาย ได้แก่ การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดให้กับ
เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย แผนงานการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา แผนการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในสถานประกอบการ แผนงานปูองกันและสร้างการมีส่วน
ร่วมประชาชนทั่วไป แผนงานจัดระเบียบสังคม
1.3.4 แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ มีเปูาหมาย ได้แก่ กลไกระดับนโยบาย และกลไก
ภายใต้ ศอ.ปส. มีร ะบบการบริห ารจั ดการ อานวยการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีเอกภาพ
สามารถนานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย แผนงานบริหารจัดการอย่างบูรณา
การ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2.1 การป้องกันสารเสพติด รัฐบาลได้กาหนดงานด้านการปูองการสารเสพติดไว้ในแผนงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา โดยมีเปูาหมายหลักที่สถานศึกษาประถมศึกษา 31,335 แห่ง สถานศึกษามัธยมศึกษา
11,287 แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา 956 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา 156 แห่ง โดยมีแนวทางในการดาเนินงาน
แต่ละกลุ่มเปูาหมาย ดังนี้
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2.1.1 กลุ่มประถมศึกษา ได้แก่ 1) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรใน
โรงเรียน เพื่อสร้างพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระดับประถมศึกษา 2) สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้แก่นักเรียนผ่านการเรียนการสอนจากครูและวิทยากรในการสร้างความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการ
ปูองกันยาเสพติด 3) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา ควบคู่กับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
2.1.2 กลุ่มมัธยมศึกษา ได้แก่ 1) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดบทบาทและสร้างเครือข่ายกลุ่ม
แกนนา/องค์กรวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจริงจัง 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง/เสพ
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม 4) ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ TO BE
NUMBER ONE 5) ดาเนินการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 กลุ่มอาชีวศึกษา ได้แก่ 1) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่
ค่ายศาสนธรรม ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย 2) ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษากาหนดบทบาทและสร้างเครือข่ายกลุ่มแกนนา/อาจารย์แกนนา นักศึกษาแกนนา อย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง/เสพ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรู
แบบที่เหมาะสม 4) ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE 5) ดาเนินการจัด
ระเบียบรอบสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 กลุ่มอุดมศึกษา ได้แก่ 1) พัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/สโมสรนิสิตนักศึกษา ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดของเครือข่ายอุดมศึกษา
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการเฝูาระวัง ตรวจสอบ เพื่อมิให้มีผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด 3)
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษากาหนดบทบาทและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก/เครือข่ายแกนนาเยาวชนให้
มีความต่อเนื่องจริงจัง 4) ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE 5) ดาเนินการจัด
ระเบียบรอบสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 การป้องปรามสารเสพติด มีแนวทางการดาเนินงานดังนี้ (สานักงาน ป.ป.ส. 2560: 51-60)
2.2.1 บูรณาการหน่วยงนร่วมสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและตอนในเพื่อควบคุมการ
ลักลอบลาเลียง และนาเข้ายาเสพติดทางชายแดนจึงถึงเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่งที่เข้าสู่พื้นที่ตอนใน
โดย ก) สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด โดยกองกาลังปูองกันชายแดนทั้งทางบก ทางน้า ชายฝั่งทะเล และ
เกาะแก่ ง เพื่อ สกัด กั้ น การน าเข้ า -ส่ ง ออกยาเสพติ เคมี ภั ณฑ์ สารตั้ง ต้ น และอุ ปกรณ์ก ารผลิ ตยาเสพติ ด
นอกจากนี้ยังตั้งชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดเพื่อลาดตระเวนตามชายแดนเพื่อที่นาเข้า-ส่งออก รวมทั้งจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการข่าวเพื่อสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดและติดตามการเคลื่อนไหวของนักค้ายาเสพ
ติดตามแนวชายแดน ข) สกัดกั้นยาเสพติดตามเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางผ่านของการลาเลียงยาเสพติด
โดยบูรณาการการตั้งด่านถาวร จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่ อนปรน จุดตรวจจุดสกัดที่อยู่ในเส้นทางคมนาคมสาย
หลักและสายรอง รวมทั้งการดาเนินการตั้งจุดตรวจโดยปรับเปลี่ยนห้วงเวลาตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสาร
ที่เหมาะสม ค) ตรวจสอบการนาเข้ายาเสพติดแฝงกับระบบขนส่งทุกประเภท โดยพัฒนามาตรการสกัดกั้นยา
เสพติดตามสถานี ขนส่ งรถโดยสารประจ าทาง มีการจัดทาแผนตรวจค้นระบบขนส่ งพัส ดุภัณฑ์โ ดยบริษัท
ไปรษณีย์ไทยจากัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานงานเพื่อสุ่มตรวจยาเสพติด จัดทาแผนตรวจค้นรถไฟ
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โดยกองบังคับการตารวจรถไฟและการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจค้นเส้นทางสายหลักและประสานงาน
เพื่อสุ่มตรวจยาเสพติดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังได้นาเทคโนโลยีเครื่อง X-Ray ตรวจสอบ
สิ่งของและสั มภาระมาประยุ กต์ใช้ในการตรวจสอบสิ่งของและสั มภาระต้องสงสั ยเกี่ยวกับยาเสพติดของ
ผู้โดยสารสถานีขนส่งรถโดยสารประจาทางผู้โดยสาร สถานีรถไฟสายหลัก รวมถึงตรวจสอบการขนส่งพัสดุ
ภัณฑ์ในแต่ละที่ทาการรับ-ส่ง) สกัดกั้นยาเสพติด ณ ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าเรือระหว่าง
ประเทศ โดย เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นการลักลอบนาเข้าและส่งออกยาเสพติด เคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น ณ
ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ ประสานงานด้านการข่าวระหว่าง
ประเทศ และจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนาเข้าและส่งออกยาเสพติดระหว่างประเทศ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการตรวจค้นยาเสพติด ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซุกซ่อน
ยาเสพติ ดและตั ว ยาเสพติดชนิ ดต่าง ๆ ให้ แ ก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง สกัดกั้ นยาเสพติดตามท่าอากาศยาน
นานาชาติ ภายใต้โครงการ ASEAN Airport Interdiction Task Force (AAITF) เพื่อมุ่งหมายให้มีความ
ร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน จ) เสริมสร้าง
ศักยภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดโดย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการสกัดกั้นยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) ศูนย์อานวยการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศอ.ปส.
ชอน.) โดยสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องมือเฝูาตรวจแนวชายแดน กล้อง CCTV รวมทั้งบูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง CCTV บูรณาการการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสืบสวนขยายผลในจุด
ตรวจ/จุดสกัด ที่มุ่งเน้นพิเศษ พัฒนาประสิทธิภาพจุดตรวจจุดสกัดบริเวณพื้นที่ตอนใน โดยสนับสนุนข้อมูล
ทางการข่าว อุปกรณ์เทคโนโลยีประจาด่านตรวจและพัฒนาทักษะบุคลากร พัฒนาระบบการควบคุมสกัดกั้น
การลั ก ลอบล าเลี ย งยาเสพติด ผ่ า นระบบการคมนาคมขนส่ ง และระบบโลจิส ติก ส์ (Border Logistics)
โดยเฉพาะการสกัดกั้นยาเสพติดที่ข้ามแดนมากับบุคคลและยานพาหนะ ฉ) ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการศูนย์อานวยการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างบูรณาการทั้งในระดับส่วนกลางและระดับภาค
2.2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน เพื่อเฝูาระวังปัญหายาเสพ
ติดในระดับพื้น ที่ 1,200 หมู่บ้ าน/ชุมชน ใน 86 อาเภอ 28 จังหวัด โดยรณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์ จัดตังชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนเพื่อปฏิบัติงานมวลชนชายแดน ปรับทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึกในการเป็นพลเมืองที่ดีและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน
2.3 การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ แนวทางการดาเนินงานตามแผนบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ดังนี้ (สานักงาน ป.ป.ส. 2560: 59-60)
2.3.1 กาหนดระบบการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่มีมาตรฐาน
กาหนดแนวทางการดาเนินงานต่อผู้เสพภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์
2.3.2 ทาความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงนโยบายในการให้โอกาสแก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
รวมถึงปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดาเนินงานภายใต้แนวคิด”ผู้เสพ คือ ผู้ปุวย”
2.3.3 ปรับกลไกการบาบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทุกระบบให้อยู่ภายใต้การกากับของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามากาหนดมาตรฐานการบาบัด การคัดกรอง และส่งต่อ
เข้าสู่กระบวนการการบาบัดที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเพื่อปูองกันการกลับไปเสพติดซ้า
รวมถึงดาเนินการหรือกากับการบาบัดฟื้นฟูในทุกระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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2.3.4 พัฒนาบุคลากรของสถานบาบั ดรักษา/สถานฟื้นฟู ทั้งที่ดาเนินการโดยกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานภาคี ให้มีความสามารถในการให้บริการด้านการบาบัดรักษาฟื้นฟู รวมถึง ติดตาม
ดูแลผู้ผ่านการบาบัดได้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2.3.5 การเตรียมความพร้อมของศูนย์เพื่อการคัดกรอง ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการ
บาบัดในระดับต่าง ๆ สร้างและพัฒนากลไกในระดับอาเภอและจังหวัด ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุขทาหน้าที่ในการประเมินและคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์เพื่อการคัดกรอง ผู้เข้า
รับการบาบัดฟื้นฟู
2.3.6 ศป.ปส.อ. เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์
คัดกรองผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับกลุ่มผู้เสพหรือผู้ครอบครองเพื่อเสพรายย่อย ให้
เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาและดูแลฟื้นฟูอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยจะมีกลไกการกลั่นกรองและ
การคั ด กรองกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ผู้ เ สพและผู้ ค้ า ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ต ารวจ สสอ. ปกครอง รพ.สต. เข้ า มาร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการในการคัดแยกและแบ่งมอบบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝุายให้ชัดเจน ได้แก่ การค้นหา ชักชวน จับ
กุ่มผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา การตรวจสอบประวัติผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นบทบาทของ
ฝุ า ยปกครอง ต ารวจ การบ าบั ด รั ก ษาเป็ น บทบาทของสาธารณสุ ข การติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ หลั ง ผ่ า นการ
บาบัดรักษาเป็นบทบาทของฝุายปกครอง กานัน ผู้ใหญ่บ้านมารับไปดาเนินการต่อ
2.3.7 ปรั บ ปรุ งและพัฒ นากฎหมายที่เ กี่ย วข้ องกับ การบ าบั ดรั กษาให้ เ ป็น ไปในทิศ ทาง
เดียวกันเพื่อให้สอดรับกับนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการสร้างมาตรการ
ทางเลือกอื่นเพื่อจูงใจให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาแบบสมัครใจมากขึ้น
2.3.8 ประเมิน มาตรฐานการบาบัดรักษาในแต่ล ะระบบ โดยกระทรวงสาธารณสุ ขเป็น
เจ้าภาพหลักในการกาหนดมาตรฐานและการประเมิน เพื่อให้สถานพยาบาล/ศูนย์ที่ให้การบาบัดฟื้นฟู มีการ
พัฒนาด้านคุณภาพให้สามารถบาบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.9 พัฒนาระบบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ ติดให้ เป็นเอกภาพ และ
สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกั นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถใช้ประโยชน์
สาหรับการบาบัดรักษาและการบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
2.4 โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน ได้แก่ 1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยการสอน
ทักษะชีวิตเพื่อการปูองกันยาเสพติดในชั้นเรียน 2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทาง
ศาสนา 3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4) โครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชน 6) โครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา 7) โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 8) โครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน 9)
โครงการครู D.A.R.E. 10) โครงการ TO BE NUMBER ONE 11) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน และ
12) โครงการจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา
2.5 ยุทธศาสตร์การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(กระทรวงศึกษาธิการ 2559: 25) ดังนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายได้ดาเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
มีกระบวนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการด้านปูองกันสถานศึกษามีการ
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ดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การ
สร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียน/แผนกสีขาว เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักและปลุ กจิตสานึ กไม่ให้ นักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) มาตรการค้นหา
สถานศึกษามีการจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่ มเสพ/กลุ่ม
ติด มีการคัดกรองจาแนกกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ออกเป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด
กลุ่ มค้ า และรายงานการส ารวจสภาพการใช้ส ารเสพติ ด/ยาเสพติ ด ให้ ห น่ว ยงานต้ น สั ง กั ดทราบทุ กภาค
การศึกษา 3) มาตรการด้านรักษา จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ โดยสถานศึกษามีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เป็นกลุ่มเสพ กลุ่มติดเข้าสู่การบาบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คาปรึกษาและช่วยเหลือให้เรียนได้ตามปกติ 4)
มาตรการด้านเฝูาระวัง สถานศึกษาจัดให้มีตู้แดงเสมารักษ์ในสถานศึกษา เพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติด
และอบายมุข รวมทั้งมีเครือข่ายจากทุดภาคส่วนในการดาเนินงานเฝู าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรม/ชุมชน เสมารักษ์ปูองกันยาเสพติด 5) มาตรการด้านบริหารจัดการ สถานศึกษามี
การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คณะกรรมการ
ปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และคณะทางานห้องเรียนสีขาว/แผนกสี
ขาว เพื่อกาหนดนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ จัดทาแผนปฏิบัติการ อานวยการ กากับ ติดตาม ประเมิน ผล สรุป
รายงานต้นสังกัด และการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นภดล กรรณิกาและคณะ (2552) ศึกษาเรื่องการประเมินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติด
ในโครงการรั้วครอบครัวรั้วชุมชนและรั้วสังคมโดยสารวจระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน 2552 พบว่า ผล
การดาเนินงานของรั้วครอบครัว ร้อยละ 42.8 ประชาชนเห็นว่า การดาเนินงานโดยภาพรวมมีลั กษณะที่ดี
เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ปัญหาที่พบ คือ การที่พ่อแม่ผู้ปกครองในหมู่บ้าน ชุมชนขาดความ
กระตือรือร้นที่จะให้ความร่วมมือและไม่เอาใจใส่ในพฤติกรรมของบุตรหลานเท่าที่ควรผลการดาเนินงานใน
โครงการรั้วชุมชน พบว่า ร้อยละ 54.0 ประชาชนเห็นว่าการดาเนินงาน โดยภาพรวมมีลักษณะที่ดีเหมือนเดิม
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และผลการดาเนินโครงการรั้วสังคม พบว่า ร้อยละ 77.9 มาตรการลดปัจจัยเสี่ยง
ในพื้นทีย่ ังทาได้ไม่ดีนัก ในสายตาประชาชนโดยส่วนใหญ่ระบุว่า ในพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยของตนมีปัจจัยเสี่ยง
ในภาพรวมในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในโครงการรั้ว ครอบครัว ชุมชนและสั งคมวิเคราะห์ ได้ว่ากาหนด
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขถูกกาหนดขึ้น โดยมิได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการมีเปูาหมายหรือ
ความคาดหวังต่อผลสาเร็จไม่ สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดการกาหนดยุทธศาสตร์เดียวครอบคลุม
ทั้งประเทศโดย มองข้ามความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมและโดยเฉพาะโครงสร้างของปัญหายาเสพติดที่
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่หน่วยงานของรัฐยังคงเป็นความหวั งเดียวในการแก้ไขปัญหาโดยประชาชน ส่วนใหญ่
ยังไม่ตระหนักในการมีส่วนร่วมส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐไม่ต่อเนื่ องและยั่งยืนการดาเนินงานจึง
ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
พรภัค พานพิศ (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปูองกัน
ปัญหายาเสพติดของนักศึกษานอกระบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจั ย พบว่า 1) นักศึกษาการศึกษานอกระบบของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย อาเภอพระประแดง มีพฤติกรรมการปูองกัน ยาเสพติดอยู่ในระดับดี 2)
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นักศึกษาที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่ได้รับต่อเดือน ระดับการศึกษาของ
บิดาและมารดา การอาศัยอยู่กับบิดา มารดา สถานภาพ ครอบครัว และความสัมพันธ์กับครอบครัวที่ต่างกัน มี
พฤติกรรมการปูองกันยาเสพติดไม่แตกต่างกัน 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปูองกันยาเสพติดของ
นักศึกษาการศึกษานอกระบบ คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเจตคติที่มีต่อยาเสพติดตามลาดับที่ระดับ
0.05
อุทัย เอี่ยมศรี (2552) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนั กงานภาครัฐและ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล” กรณีศึกษา อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ว มและความพึงพอใจของพนักงานภาครัฐ และประชาชนต่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับการมีส่วน
ร่วมและความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บ ข้อมูล จากกลุ่มตัว อย่างจากพนั กงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่อาเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบ ลราชธานี รวมทั้งสิ้ น 206 คน ใช้ โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป คานวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Anova (F-test) ทดสอบสมมุติฐานโดยกาหนดระดับนัยสาคัญทาง สถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 70.4) ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 36-45 ปี (ร้อยละ 30.6) ระดับการศึกษามัธยมตอนปลายประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูงมากที่สุด
(ร้อยละ 49.0) และส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 42.7) 2) ระดับการมีส่วนร่วม
และความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของพนักงานภาครัฐและประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอยู่ในระดับปานกลาง 3) ผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติ ดของรัฐบาลแต่ละกลุ่มมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002 โดยเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติ ดอาเภอ มีส่ ว นร่ ว มในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุ ด (Mean=3.30) 4)
ผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล แต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 โดยเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอาเภอ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด (Mean=2.41) 5) จากการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.03 และพบว่าเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอาเภอมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดมากที่สุด (Mean=3.30) และ 6) จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในการความพึงพอใจใน
การแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด พบว่ า มีค วามแตกต่า งกั น อย่ างมี นั ย ส าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.01 และพบว่ า
เจ้ าหน้ าที่ป ระจ าศูน ย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอาเภอมี ส่ ว นร่ว มในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุ ด
(Mean=2.41)
นพรัตน์ โคยามา (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดกรณีศึกษา: ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานี ตารวจนครบาลบางซื่อ
พบว่า ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศของคณะกรรมการชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ อายุของคณะกรรมการชุมชนมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ ระดับการศึกษาของคณะกรรมการ
ชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ อาชีพของ
คณะกรรมการชุมชนมี ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดให้โทษ
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รายได้ของคณะกรรมการชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดให้โทษ และลักษณะภาวะผู้นามีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษ
รอซิ ด ะห์ มะสะแม (2553) ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง การใช้ ย าเสพติ ด ของผู้ ติ ด สารเสพติ ด ของศู น ย์
บาบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงประเภทของยาเสพติดที่ผู้ติดสารเสพติดนิยม
ใช้ก่นเข้ารับการบาบัดในศูนย์บาบัดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ยาเสพติด
ของผู้ติดสารเสพติดของศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี ประชากร ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดที่นอนพัก
รักษา ณ ศูน ย์บ าบั ดรั กษายาเสพติดจั งหวัดปัตตานี 91 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ประเภทของ
สารเสพติดที่ผู้ติดสารเสพติดนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ ยาบ้า (แอมเฟตามีน) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ 1924 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมีอาชีพรับจ้าง ประชากรส่วนใหญ่มี
ฐานะทางครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยด้านครอบครัวที่ส่งผลการใช้ยาเสพติดของผู้ติดสารเสพติด
ได้แก่ บุคคลในครอบครัวใช้สารเสพติด พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย ลงโทษรุนแรง ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดอยู่ในระดับสูง และรองลงมาตามลาดับ ส่วนปัจจัยด้านสังคม(ด้านลักษณะการ
คบเพื่อน) ที่ส่งผลการใช้ยาเสพติดของผู้ติดสารเสพติด ได้แก่ ชอบสังสรรค์และเที่ยวเตร่ คบเพื่อนที่ใช้ยา เพื่อน
ชักชวนให้เสพ เพื่อความสนุกและกล้าแสดงออก และปัจจัยด้านสังคม (ด้านสภาพแวดล้อมในชุมชน) ที่ส่งผล
การใช้ย าเสพติดของผู้ติดสารเสพติด ได้แก่ หาซื้อยาได้ง่าย มีสถานที่เสพยา มีการเสพยาในชุมชน ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดอยู่ในระดับสูง และรองลงมาตามลาดับ
สมบัติ เสียมทอง (2553) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตอาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด การฝึกอบรมด้านยาเสพติด นโยบายปราบปรามยาเสพติด ความคิดเห็นเกี่ยวกับยา
เสพติด ความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด ความศรัทธาต่อผู้นาชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สถิต สังข์ประไพ (2553) ศึกษาเรื่อง บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีต่อการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศั ยเชิงพาณิช ย์ในเขตอาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ ผู้ประกอบการและ
ปัจจัย ทางธุรกิจของสถานประกอบการ 2) ศึกษาบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการ ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ และ 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ประกอบการที่มีต่อ การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานประกอบการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการและปัจจัยทางธุรกิจของสถาน
ประกอบการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการหรือตัวแทนสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์
จ านวน 220 คน เครื่ องมือที่ ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติวิ เคราะห์ ข้อมู ล ได้แก่ ค่า ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีและเอฟ โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย อายุ 36-50 ปี มีตาแหน่งเป็น ผู้ ดูแล/เจ้าหน้าที่ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ มีระยะเวลา
ทางาน 6-10 ปี สถานประกอบการมีอายุ 6-10 ปี ผู้พักอาศัยส่ วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท และเป็นสถาน
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ประกอบการประเภทหอพัก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มบี ทบาทและมีส่วนร่วมในการปูองกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติด ในเรื่อง การแจ้งเบาะแส การให้ข้อมูลข่าวสารและการรับทราบข่าวสารในการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดของภาครัฐ ผู้ป ระกอบการมีค วามคิดเห็ นที่มีต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาทางาน มีความคิดเห็นต่อการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโดยรวมแตกต่างกัน สถานประกอบการที่มีอายุต่างกัน
มีความคิ ดเห็ น ที่มีต่อการปู องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิ ง
พาณิชย์เกี่ยวกับการขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหอพักและอาคารชุดแตกต่างกัน
ชยพัทธ์ วงศ์ธนวีร์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม: กรณีศึกษา สถานีตารวจนครบาลคลองตันมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตารวจนครบาลคลองตัน และศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมสถานีตารวจ
นครบาลคลองตัน ผลการวิจัย พบว่า 1) ประชาชนส่ วนมากเป็นเพศชาย มีอายุ 25-34 ปี สมรสแล้ ว มี
การศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไปและอาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปี 2) ระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยู่ในระดับปานกลาง 3) ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม พบว่า อายุและ
สถานภาพสมรส มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการปู อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม ของสถานีตารวจนครบาลคลองตัน
เจริญ แฉกพิมาย และคณะ (2555) ได้ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการปูองกันตนเองจากยาเสพติด
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องยาเสพติดและพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และปริญญา จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดย
ได้รับความรู้จากสื่อ 3 ลาดับที่มากที่สุด คือ สื่อวิทยุ/ โทรทั ศน์ อินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์และรู้จักยาเสพ
ติดมากที่สุด 3 ลาดับ คือ ยาบ้า (แอมเฟตามีน) กัญชาและใบกระท่อม โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่แน่ ใจว่า
ชุมชนที่พักอาศัยอยู่มีการระบาดของยาเสพติด แต่มีความเห็นว่ายาเสพติดที่ระบาดในชุมชนที่พักอาศัยมาก
ที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ยาบ้า (แอมเฟตามีน) กัญชาและใบกระท่อม ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่เคยถู ก
ชักชวนให้ลองยาเสพติด และไม่ทราบว่าเพื่อนบางคนติดยาเสพติด โดยมีกลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่งที่รู้ว่า เพื่อน
บางคนเสพยาเสพติดและทราบว่าการสูดดมเป็นวิธีการเสพยาที่เพื่อนใช้กันมากที่สุด และมีสาเหตุของการเสพ
ยาเสพติดมากที่สุด คือ อยากลอง และมีความเห็นว่ายาเสพติดจะช่วยในเรื่องประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือ
เป็นเรื่องที่ไม่จริง โดยมี ความเห็นว่ายาเสพติดมีผลกระทบต่อ ตนเองมากที่สุด และในชุมชนที่พักอาศัยอยู่มี
หน่วยงานราชการเข้าไปให้ความรู้และเข้าไปตรวจจับเรื่องยาเสพติด 2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับ
พฤติกรรมที่มีต่อการปูองกันยาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากมีระดับ พฤติกรรมที่มีต่อยาเสพติด อยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักศึกษาสามารถดารง
ตนเองด้วยการไม่เสพยาเสพติดถึงแม้สถานที่ พักอาศัยจะมีการระบาดของยาเสพติดก็ตาม ที่เหลือมีระดับ
พฤติกรรมที่มีต่อยาเสพติดอยู่ในระดับมากในทุกเรื่อง โดยเรื่องที่มากที่สุด 5 ลาดับ คือ ครอบครัว ญาติ พี่น้อง
ของนักศึกษาจะเสียใจและรับไม่ได้หากพบว่านักศึกษาเสพยาเสพติด รองลงมา คือ นักศึกษาจะปฏิเสธทันที
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เสมอเมื่อเพื่อนนายาเสพติดมาและชวนให้เสพยาเสพติด นักศึกษากลัวว่าหากเสพยาเสพติดและถูกเจ้าหน้าที่
ตารวจ จับได้จะทาให้เสียอนาคตทางการศึกษา นักศึกษามีการปูองกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลองเสพยา
เสพติดทุกชนิด และนักศึกษามีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดีจึงไม่เกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด
กิตติธัช แสนภูวา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินการ
ปูองกันแก้ไขสารเสพติดของโรงเรียนต้นแบบระบบมาตรฐานการต้านยาเสพติดในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับปัจจัยการบริหารการดาเนินการปูองกันแก้ไขสาร
เสพติด 2) ระดับประสิทธิผลการดาเนินการปูองกันแก้ไขสารเสพติดของโรงเรียนต้นแบบระบบมาตรฐานการ
ต้านยาเสพติด และ 3) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินการปูองกันแก้ไขสารเสพติดของ
โรงเรียนต้นแบบระบบมาตรฐานการต้านยาเสพติด ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 17 คน ครูแกนนา
345 คน รวม 362 คน ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงเรี ย นต้ น แบบระบบมาตรฐานการต้ า นยาเสพติ ด ในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดกาญจนบุรี เครื่องมือเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบั บเท่ากับ 0.957 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษา พบว่า 1)ปัจจัยการบริหาร
การดาเนินการปูองกันแก้ไขสารเสพติด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านระบบบริหารงานมาตรฐานการต้านยาเสพติด และด้านนานโยบายสู่การปฏิบัติ ตามลาดับ 2) ประสิทธิผล
การดาเนินการปูองกันแก้ไขสารเสพติดของโรงเรียนต้นแบบระบบมาตรฐานการ ต้านยาเสพติด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านนักเรียน และด้าน นักเรียนแกนนา ตามลาดับ 3)
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินการปูองกันแก้ไขสารเสพติดของโรงเรียนต้นแบบระบบ
มาตรฐานการต้านยาเสพติดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ด้านระบบบริหารงาน
มาตรฐานการต้านยาเสพติด (X2) (B = 1.087) และด้านนานโยบายสู่การปฏิบัติ (X1) (B = 0.287) ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการดาเนินการปูองกันแก้ไขสารเสพติดของโรงเรียนต้นแบบระบบมาตรฐานการต้านยาเสพติด
กุสุมา สว่างพันธุ์ (2558) ได้ศึกษา เรื่อง ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและสารเสพติดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ในเขตตาบลดอนสมบูรณ์ อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการศึกษาเชิงสารวจ
วัตถุป ระสงค์ เพื่อศึกษาภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดและสารเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดย
ทาการศึกษาในนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 จานวน 138 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แ ก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสู งสุด ค่าต่าสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนเข้าร่ว ม
การศึกษาครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ 98.60 เพศชาย ร้อยละ 56.60 เพศหญิง ร้อยละ 43.40 มีอายุ
ระหว่าง 10-12 ปี เป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 50.70 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 49.30
โรงเรียน A พบนักเรียนมี ภูมิคุ้มกันระดับต่ามากที่สุด ร้อยละ 52.20 โรงเรียน B นักเรียนมีภูมิคุ้มกันระดับ
ปกติและระดับต่าเท่ากัน ร้อยละ 47.50 โรงเรียน C นักเรียนมีภูมิคุ้มกันระดับต่ามากที่สุด ร้อยละ 74.00 โดย
นักเรีย นชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 มีภูมิคุ้มกันต่ามากที่สุ ด ร้อยละ 65.70 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ภูมิคุ้มกันระดับต่ามากที่สุด ร้อยละ 59.40 สาหรับข้อเสนอแนะ นักเรียนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่าควรได้รับการ
เสริมภูมิคุ้มกันตามหลักสูตรการเสริมภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
และสาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ควรได้รั บการเสริมภูมิคุ้มกันตามหลักสูตรการเสริมภูมิคุ้มกันยาและสารเสพติด
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายควบคู่กับการให้ คาปรึกษาหรือการเยี่ยมบ้าน หรือจัดกิจกรรม
พิเศษ ตามความเหมาะสม
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นิตยา กัน ลั ยพัน ธ์ (2558) ได้ศึกษา เรื่อง การมีส่ ว นร่ว มของนักเรียนการดาเนินงานปูองกัน
ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในการดาเนินงานปูองกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
งานวิจั ยเชิงคุณภาพ ประชากร ได้แก่ ผู้ อานวยการ 1 คน ครูผู้ รับผิ ดชอบงานด้านยาเสพติด 5 คน และ
นักเรียนที่เป็นอดีต คณะกรรมการสภานักเรียน 11 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ วิธีการ
สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการตรวจสอบของ
สมาชิกและการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านผู้ให้ข้อมูล ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการดาเนินงาน
ปูองกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การมีส่วนร่วมของนักเรียนแต่ละ
กลุ่มขึ้นอยู่กับกลุ่มเปูาหมายและวัตถุประสงค์ ของแต่ละกิจกรรม โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มแกนนาและ
ตัวแทนสภานักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมปูองกัน ยาเสพติดครบทุกขั้นตอน ส่วนนักเรียนทั่วไปจะมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
แต่เมื่อพิจารณาเป็นกิจกรรมแล้ว พบว่า มีเพียงกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติดเท่านั้นที่นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมครบทุกขั้นตอน แต่กิจกรรมการสอนของวิทยากรเพื่อการปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน วิทยากรเป็น
ผู้ดาเนินการในขั้นตอนศึกษาและค้นหาสาเหตุข องปัญหา ตลอดจนการวางแผนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ปัญหาที่
พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเวลาที่มี น้อยจึงต้องใช้เวลาพักกลางวัน เวลาพักตอนเย็นหลังเลิกเรียน หรือวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ ทั้งนี้ ในอดีตประสบปัญหาการรับบทบาท หลายหน้าที่ของตัวแทนนักเรียน โรงเรียนจึงแก้ไข
โดยมีเงือ่ นไขของตัวแทนแต่ละกิจกรรมให้รับหน้าที่เพียงตาแหน่งเดียว
วัฒนา พุฒิชาติ (2558) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการปู องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว วิธีการดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลเอกสารและจากภาคสนาม
ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ มเพื่อสังเคราะห์รูปแบบ โดยสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย ผู้นาชุมชน
ผู้แทนครอบครัว เยาวชนและเจ้าหน้าที่รัฐในเขตพื้นที่อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 20 หมู่บ้าน ซึ่งได้มา
จากการเลื อ กแบบเจาะจงและด าเนิ น การประเมิ น ร่ า งและตรวจสอบรู ป แบบโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 8 ท่ า น
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาวที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ใช้หลักการบูรณาการ การดาเนินงานทุกภาคส่วนและเสริมสร้างชุมชน
เข็มแข็ง 2) มุง่ เพื่อ (1) ให้ประชาชน/ชุมชน สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ (2) ให้ประชาชน/ชุมชน ดูแล
ปกปูองคนในชุมชน วางระบบการปู องกันและแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 3) ครอบคลุมกระบวนการ ประกอบด้วย
(1) ขั้นการสร้างศรัทธาและค้นหา ผู้นา (2) ขั้นการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (3) ขั้นการประสานความ
ร่วมมือพหุภาคี (4) ขั้นการใช้บันไดการมีส่วนร่วม (5) ขั้นการเชื่อมโยงความคิด (6) ขั้นการสร้ างเวทีประชาคม
(7) ขั้นการสะท้อนย้อนปัญหา (8) ขั้นการเปลี่ยนภาระให้ เป็นพลัง และ (9) ขั้นก้าวหน้าประชามีส่วนร่วมและ
4) การประเมินรูปแบบ ใช้การประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิชา สมิงไพร (2558) ได้ศึกษา เรื่อง การศึกษาการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุ รี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงาน ศึกษาปัญหาการดาเนินงาน และศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี การวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นศึกษาสภาพการดาเนินงานและปัญหาการดาเนินงานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู 313 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน การ
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วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และ
สถิติที่ใช้ คือ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึ กษาภาพรวม อยู่ ในระดั บ มาก มาตรการปู องกั น มี การด าเนิน งานมากที่ สุ ด ส่ ว นมาตรการค้ น หา
มาตรการเฝูาระวัง มาตรการบริหารจัดการและมาตรการรักษา มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการ
ดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย คือ มาตรการรักษา
มาตรการปูองกัน มาตรการค้นหา ส่วนมาตรการเฝูาระวังและมาตรการบริหารจัดการ มีการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 3) แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา
ควรดาเนินงานดังนี้ คือ ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน สถานศึกษาจัดตั้งสารวัตรนักเรียน
ปราบปรามยาเสพติด จัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดทันที สถานศึกษา
ควรจัดค่ายคุณธรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดสายตรวจของโรงเรียนทางานร่วมกับตารวจ
สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ครู ตารวจ ในการดาเนินงานปูองกันยาเสพติดและส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ สถานศึกษาหรือหน่ วยงานที่ประสบความสาเร็จด้านการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
สายสุดา สุขแสง และคณะ (2558) ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพ
ติดของนั กเรี ย น ระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดสงขลา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ สพป.สงขลา เขต 1 จานวน 80 คน สพป.สงขลา เขต 2 จานวน
120 คน สพป.สงขลา เขต 3 จานวน 160 คน โดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ แบ่ งเป็นนักเรียนชาย 210 คนและ
นักเรียนหญิง 150 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม สถิติ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า Correlation และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยกลุ่มเพื่อน และพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลาด้านครอบครัวและปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อนอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัย
ด้านความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดอยู่ในระดับน้อย ส่วนปัจจัยด้าน
กลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนปัจจัยด้าน
ครอบครัวและปัจจัยด้านความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในขณะที่ปั จจั ยด้านกลุ่ มเพื่อนมีอิทธิพลต่อพฤติก รรมเสี่ ยงใช้ส ารเสพติดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และสามารถทานายพยากรณ์ได้
ร้อยละ 16.10
อารี สุภาวงศ์ (2559) ได้ศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลของการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดตาม
รูปแบบจิตสังคมบาบัดแบบประยุกต์ โรงพยาบาลทุ่งสง มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา ประสิทธิผลการบาบัดรักษา
ผู้ปุวยยาเสพติด และปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติด ตามรู ปแบบจิตสังคม
บาบัดแบบประยุกต์ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธ รรมราช ประชากร คือ ผู้ปุวยยาเสพติดที่มารับการ
บาบัดรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งสง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 จานวน 279 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล และแบบรายงานการบาบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติดของผู้ปุวยแต่ละราย
ประกอบดด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการใช้สารเสพติด เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการใช้สารเสพติด ประสิทธิผล
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การบาบัดด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการบาบัดด้วยสถิติ Chisquare ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปุวยยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ ระหว่าง 20-29 ปี (M = 28.19) ส่วน
ใหญ่สถานภาพโสด สาเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมากที่สุด ส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท ข้อมูลการใช้สารเสพติดพบว่า ผู้ปุวยยาเสพติด เริ่มใช้สารเสพติด
ครั้งแรก อายุ 15 - 19 ปี (M = 22.28) ชนิดสารเสพติดครั้งแรก พบว่า ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า สาเหตุสาคัญที่ใช้
ครั้งแรกเพราะอยากลอง ด้านประสิทธิผลการบาบัด ผลการศึกษา พบว่า ผู้ปุวยยาเสพติด ร้อยละ 50.5 มี
ประสิทธิผลการบาบัด เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บาบัดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.001)
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มุ่งศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีขั้นตอนดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 52 คน และ
ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา จานวน 817 คน รวมทั้งสิ้น 869 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 52 คน และผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจงเฉพาะครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา จานวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน
ตารางที่ 3.1 จานวนประชากร
อาเภอ
เมืองน่าน
แม่จริม
บ้านหลวง
นาน้อย
เวียงสา
สันติสุข
ภูเพียง
รวม

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

ผู้อานวยการ

ครู

ผู้อานวยการ

ครู

14
9
1
7
12
5
4
52

192
115
16
166
200
79
49
817

14
9
1
7
12
5
4
52

14
9
1
7
12
5
4
52

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสารวจรายการ (Check list) ประกอบด้วย ตาแหน่ง เพศ อายุ และประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง ซึ่ง
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เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นข้อมูลผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีลักษณะคาถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการปูองกันสารเสพติด
2. ด้านการปูองปรามสารเสพติด
3. ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
4. ด้านการบริหารจัดการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

20
12
10
8

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

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)
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ตาม
ขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตารา บทความและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวคิดและหลักการของกระทรวงศึกษาธิการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.2 นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาประมวลเป็นกรอบแนวคิด หลักการ กาหนดขอบเขตของการ
ศึกษาวิจัย และกาหนดเครื่องมือในการวิจัย
2.3 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและให้ครอบคลุมตามของเขตและวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย
2.4 นาแบบสอบถามไปนาเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
จานวน 5 ท่าน (ดังปรากฏในภาคผนวก ก) ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา (Content Validity)
2.5 นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วคานวณค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยคานวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .968 (ดังปรากฏในภาคผนวก ข)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้วิจัยถึงผู้เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อตอบ
แบบสอบถามแล้วส่งคืนผู้วิจัยภายใน 15 วัน โดยผู้วิจัยจัดซองปิดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย
3.2 เมื่อถึงกาหนดส่งแบบสอบถามคืน ถ้าได้รับแบบสอบถามไม่ครบตามจานวน ผู้วิจัยจะจัดส่ง
แบบสอบถามไปให้อีกครั้ง หรือไปติดตามด้วยตนเอง
3.3 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา ดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
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ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด จานวน 104 ฉบับ ได้กลับคืนมา จานวน 80 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยและ 76.92 ของจานวนที่ส่งออกไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาตรวจสอบให้คะแนนตามน้าหนัก
คะแนนแต่ละข้อ ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นมากที่สุด
มีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นในระดับมาก
มีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นในในระดับปานกลาง
มีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นในในระดับน้อย
มีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นในในระดับน้อยที่สุด

4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด

ตอนที่ 3 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต
1 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ มุ่งศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแยกออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตาแหน่ง เพศ อายุ ประสบการณ์ใน
การดารงตาแหน่ง โดยนามาแจกแจงความถี่ แล้วหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นที่มตี ่อสภาพการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพ
ติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตาแหน่ง เพศ อายุ ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดังแสดงในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่ง เพศ อายุ ประสบการณ์ใน
การดารงตาแหน่ง (N = 104)
รายการ
ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา
รวม
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม
ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง
ไม่เกิน 10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน

ร้อยละ

46
34
80

57.5
42.5
100

62
18
80

77.5
22.5
100

4
16
18
42
80

5.0
20.0
22.5
52.5
100

24
24
10
22
80

30.0
30.0
12.5
27.5
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.5 และเป็นครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ
42.5 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 และเป็นเพศหญิง จานวน 18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.5 โดยส่วนมากมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ส่วนอายุ 31-40 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 อายุไม่เกิน 30 ปี
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง ส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 ปีและอยู่ระหว่าง
11-20 ปี จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมาคือ 31 ปีขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5
ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสภาพความเป็นจริงในการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 4.2 – 4.9 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพความเป็นจริงในการ
บริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้านการป้องกันสารเสพติด
ด้านการป้องกันสารเสพติด
x

1

1) การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
ครูผู้สอนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดในรายวิชา

ระดับความคิดเห็น
S.D. ความหมาย

4.22

.795

มาก

2

ครูเวรประจาวันให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดหน้าแถวหลังเคารพ
ธงชาติ

4.10

.805

มาก

3

ครูผู้สอนสอดแทรกหลักธรรมทางศาสนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

4.15

.828

มาก

4

สถานศึกษาเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกีย่ วกับสารเสพติด

4.02 1.018

มาก

5

สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สารเสพติดทางเสียงตามสาย

3.80

.906

มาก

6

สถานศึกษาจัดทาแผ่นพับเกี่ยวกับสารเสพติด

3.40

.949

ปานกลาง

7

สถานศึกษาจัดนิทรรศการและกิจกรรม”วันต่อต้านสารเสพติด”

4.20

.960

มาก

8

สถานศึกษาจัดกิจกรรมประกวดปูายนิเทศเกี่ยวกับสารเสพติด

3.90 1.001

มาก

9

สถานศึกษาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านสารเสพติด

4.15

.858

มาก

10

สถานศึกษาจัดอบรมนักเรียนแกนนาต้านยาเสพติด

4.08

.883

มาก

11

สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านสารเสพติด

4.28

.779

มาก

4.03 .692

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า การบริหารงานด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดอยู่ในระดับมาก ( x = 4.03) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า เรื่องที่ปฏิบัติงานระดับมากได้แก่ สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านสารเสพติด
( x = 4.28) รองลงมาคือ ครู ผู้สอนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดในรายวิชา ( x = 4.22) และ
สถานศึกษาจัดนิทรรศการและกิจกรรม”วันต่อต้านสารเสพติด” ( x = 4.20) ส่วนเรื่องที่ปฏิบัติงานระดับน้อย
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ได้แก่ สถานศึกษาจัดทาแผ่นพับเกี่ยวกับสารเสพติด ( x = 3.40) รองลงมาคือ สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้สารเสพติดทางเสียงตามสาย ( x = 3.80)
ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพความเป็นจริงในการ
บริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้านการป้องกันสารเสพติด
ด้านการป้องกันสารเสพติด
x

ระดับความคิดเห็น
S.D. ความหมาย

2) การสร้างเครือข่าย และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สถานศึกษาส่งเสริมการดาเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในให้ร่มรื่นและสวยงาม
สถานศึกษาจัดทาปูาย คากลอนถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด
สถานศึกษากาจัดจุดอับ จุดเสี่ยง ในบริเวณสถานที่ต่าง ๆ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและการแสดงออก
ของนักเรียน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมร่วมระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และ
นักเรียนกับครูอย่างสม่าเสมอ
สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดครูไปเยี่ยมบ้าน
สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อสอดส่องดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
สถานศึกษาประสานงานร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล ตารวจ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝูาระวังและปูองกันสารเสพติด
รวม

4.00
4.38
4.05
4.20
4.38

.746
.700
.870
.786
.700

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.27 .675

มาก

4.55 .549
4.15 .695

มากที่สุด
มาก

4.33 .792

มาก

4.26 .603

มาก

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า การบริหารงานด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการสร้างเครือข่าย และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ( x =
4.26) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า เรื่องที่ปฏิบัติงานระดับมากได้แก่ สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและจัดครูไปเยี่ยมบ้าน ( x = 4.55) รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในให้ร่มรื่นและ
สวยงามและสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและการแสดงออกของนักเรียน ( x = 4.38) ส่วน
เรื่องที่ปฏิบัติงานระดับน้อยได้แก่ สถานศึกษาส่งเสริมการดาเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ( x = 4.00)
รองลงมาคือ สถานศึกษาจัดทาปูาย คากลอนถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ( x = 4.05)
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพความเป็นจริงในการ
บริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้านการป้องปรามสารเสพติด
ด้านการป้องปรามสารเสพติด
x

ระดับความคิดเห็น
S.D. ความหมาย

1) กิจกรรมการป้องปราม
1

สถานศึกษาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายนักเรียนเฝูาระวังสารเสพติด

4.00

.811

มาก

2

สถานศึกษาแต่งตั้งครูเวรประจาวันและครูที่ปรึกษาติดตาม
พฤติกรรมนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง

4.28

.871

มาก

3

สถานศึกษามีมาตรการที่เข้มงวดและตรวจค้นสารเสพติดแก่
นักเรียน

4.15

.943

มาก

4

สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

3.08 1.430

ปานกลาง

5

สถานศึกษาประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อตรวจตราบริเวณ
ภายในสถานที่ต่าง ๆ

3.65 1.159

มาก

6

สถานศึกษาจัดให้มีตู้แดงเสมารักษ์

2.80 1.409

ปานกลาง

3.66 .777

มาก

รวม

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า การบริหารงานด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการปูองปรามอยู่ในระดับมาก ( x = 3.66) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า เรื่องที่ป ฏิบั ติงานระดับ มากได้แก่ สถานศึกษาแต่งตั้งครูเวรประจาวันและครูที่ปรึกษา
ติดตามพฤติกรรมนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง ( x = 4.28) รองลงมาคือ สถานศึกษามีมาตรการที่เข้มงวดและตรวจค้น
สารเสพติดแก่นักเรียน ( x = 4.15) และสถานศึกษาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายนักเรียนเฝูาระวังสารเสพติด ( x =
4.00) ส่วนเรื่องที่ปฏิบัติงานระดับน้อยได้แก่ สถานศึกษาจัดให้มีตู้แดงเสมารักษ์ ( x = 2.80) รองลงมาคือ
สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ( x = 3.08)
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพความเป็นจริงในการ
บริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้านการป้องปรามสารเสพติด
ด้านการป้องปรามสารเสพติด
x

1
2
3
4
5
6

2) การลงโทษ
สถานศึกษาจัดทาระเบียบการลงโทษกับนักเรียนที่ชัดเจนและ
เด็ดขาดกับผู้เสพและผู้ค้าสารเสพติด
สถานศึกษาเชิญผู้ปกครองมาพบเมื่อมีนักเรียนเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า
สารเสพติด เพื่อแจ้งให้ทราบและดาเนินการตามระเบียบ
สถานศึกษาย้ายหรือให้ออกจากสถานศึกษาเมื่อพบนักเรียนเป็นผู้
เสพหรือผู้ค้าสารเสพติด
สถานศึกษาพบนักเรียนผู้เสพหรือผู้ค้าสารเสพติดชนิดร้ายแรง ส่ง
ตัวให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดี
สถานศึกษาให้โอกาสนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด กลับใจ
และรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบาบัด
สถานศึกษาใช้มาตรการทางสังคมแก่นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติด เช่น ทุนการศึกษา
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. ความหมาย

3.58 1.290

มาก

3.37 1.521

ปานกลาง

2.65 1.450

ปานกลาง

2.45 1.558

น้อย

2.95 1.509

ปานกลาง

3.15 1.535

ปานกลาง

3.03 1.242

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า การบริหารงานด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการลงโทษอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.03) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า เรื่องที่ปฏิบัติงานระดับมากได้แก่ สถานศึกษาจัดทาระเบียบการลงโทษกับนักเรียนที่ชัดเจนและเด็ดขาด
กับผู้เสพและผู้ค้าสารเสพติด ( x = 3.58) ส่วนเรื่องที่ปฏิบัติงานระดับน้อยได้แก่ สถานศึกษาพบนักเรียนผู้เสพ
หรือผู้ค้าสารเสพติดชนิดร้ายแรง ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดี ( x = 2.45) รองลงมาคือ สถานศึกษาย้าย
หรือให้ออกจากสถานศึกษาเมื่อพบนักเรียนเป็นผู้เสพหรือผู้ค้าสารเสพติด ( x = 2.65)
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็ นที่มีต่อสภาพความเป็นจริงในการ
บริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
x

1
2
3
4
5

1) กายภาพบาบัด
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา
วัฒนธรรม และนันทนาการแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
สถานศึกษาส่งนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดเพื่อเข้ารับการ
บาบัดรักษาในสถานบาบัด
สถานศึกษาใช้นักเรียนแกนนาต้านสารเสพติดในการช่วยเหลือ
แนะนาให้ผู้เสพสารเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
สถานศึกษาใช้รูปแบบการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพครบ
ตามขั้นตอน
สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในการบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. ความหมาย

3.88 1.257

มาก

2.78 1.484

ปานกลาง

3.15 1.415

ปานกลาง

2.72 1.405

ปานกลาง

3.15 1.303

ปานกลาง

3.13 1.179

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า การบริหารงานด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านกายภาพบาบัดอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.13) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่ า เรื่ องที่ ป ฏิ บั ติ งานระดั บ มากได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ น การจั ดกิ จ กรรมดนตรี กี ฬ า
วัฒนธรรม และนันทนาการแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ( x = 3.88) รองลงมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครู
ให้มีความรู้ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด ( x = 3.15) ส่วนเรื่องที่ปฏิบัติงานระดับ
น้อยได้แก่ สถานศึกษาใช้รูปแบบการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพครบตามขั้นตอน ( x = 2.72) รองลงมา
คือ สถานศึกษาส่งนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดเพื่อเข้ารับการบาบัดรักษาในสถานบาบัด ( x = 2.78)
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพความเป็นจริงในการ
บริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
x

1
2
3
4
5

2) จิตบาบัด
สถานศึกษาเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด
สถานศึกษาพานักเรียนไปศึกษาดูงานตามสถานที่บาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
สถานศึกษาใช้หลักจิตวิทยาในการสืบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
แก่นักเรียน
สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์รับปรึกษาหารือ ให้คาแนะนา ให้กาลังใจผู้
ติดสารเสพติด
สถานศึกษาจัดหรือเข้าร่วมโครงการบรรพชาสาหรับผู้เสพสารเสพ
ติด
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. ความหมาย

3.22 1.396

ปานกลาง

2.65 1.323

ปานกลาง

3.45 1.190

ปานกลาง

3.00 1.350

ปานกลาง

2.82 1.367

ปานกลาง

3.03 1.201

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า การบริหารงานด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านจิตบาบัดอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.03) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า
เรื่องที่ปฏิบัติงานระดับมากได้แก่ สถานศึกษาใช้หลักจิตวิทยาในการสืบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงแก่นักเรียน
( x = 3.45) รองลงมาคือ สถานศึกษาเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบาบัดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด ( x = 3.22) ส่วนเรื่องที่ปฏิบัติงานระดับน้อยได้แก่ สถานศึกษาพานักเรียนไป
ศึกษาดูงานตามสถานที่บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ( x = 2.65)
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพความเป็นจริงในการ
บริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารจัดการ
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานศึกษามีการกาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการปูองกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษาดาเนินการตามแผนงานโครงการด้านสารเสพติด
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการปูองกันสาร
เสพติด
สถานศึกษาจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นปัจจุบัน
สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการปูองกันสารเสพ
ติด
สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล ด้านการ
ปูองกันสารเสพติดโดยผู้อานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
สถานศึกษารายงานสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ NISPA
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. ความหมาย
x
4.40 .739
มาก
4.33 .792

มาก

4.47 .711
4.45 .673

มาก
มาก

4.48 .675
4.27 .900

มาก
มาก

4.23 .826

มาก

4.27 .779
4.36 .669

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า การบริหารงานด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมาก ( x = 4.36) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่ า เรื่ อ งที่ ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ มากได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาจั ด ท าข้ อ มู ล นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลเป็ น ปั จ จุ บั น
( x = 4.48) รองลงมาคือ สถานศึกษาดาเนินการตามแผนงานโครงการด้านสารเสพติด ( x = 4.47) และ
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการปูองกันสารเสพติด ( x = 4.45) ส่วนเรื่องที่ปฏิบัติงาน
ระดั บ น้ อ ยได้ แ ก่ สถานศึ ก ษามี ก ารนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล ด้ า นการปู อ งกั น สารเสพติ ด โดย
ผู้อานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ( x = 4.23) รองลงมาคือ สถานศึกษารายงานสภาพการใช้สารเสพติดใน
ระบบ NISPA ( x = 4.27)
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพความเป็นจริงในการ
บริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภาพรวมทุกด้าน
ทุกด้าน
x

1
2
3
4

ด้านการปูองกันสารเสพติด
ด้านการปูองปรามสารเสพติด
ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการบริหารจัดการ
รวม

4.15
3.35
3.08
4.36
3.73

ระดับความคิดเห็น
S.D. ความหมาย
.6475
1.010
1.779
.669
1.026

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า การบริหารงานด้านการปูองกันและ
แก้ไขปั ญหาสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x = 3.73) โดยเรียงจากมากไปหา
น้อยดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ( x = 4.36) ด้านการปูองกันสารเสพติด ( x = 4.15) ด้านการปูองปรามสาร
เสพติด ( x = 3.35) และด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ( x = 3.08) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ด้านการป้องกันสารเสพติด
1. สถานศึกษาควรเชิญทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตารวจให้ความรู้
2. สถานศึกษาควรปลูกฝังค่านิยมในด้านการปูองกันสารเสพติดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
3. สถานศึกษาควรร่วมมือกันสร้างเครือข่ายและชุมชนในการสอดส่องดูแลสอดส่องนักเรียน
4. สถานศึกษาควรให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านยาเสพติดในลักษณะการสอนบูรณา
การกับกลุ่มสาระอื่น ๆ
5. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของสารเสพติด
6. สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ และนาสื่อภาพนิ่งต่าง ๆ
มาให้นักเรียนได้เห็น
7. สถานศึกษาควรมีโครงการอบรมแกนนานักเรียนต้านสารเสพติด
8. สถานศึกษาควรดาเนินการด้านการปูองการสารเสพติดที่หลากหลายและสม่าเสมอเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน
9. สถานศึกษาควรให้ความรู้ ปลูกฝัง ปลุกจิตสานึกให้แก่นักเรียนได้เห็นพิษภัยของสารเสพติด
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10. สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลรอบด้าน
11. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
13. สถานศึกษาควรให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนทุกชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14. สถานศึกษาควรร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสถานศึกษาให้มากขึ้น
15. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาให้เพียงพอ
16. ผู้ปกครองควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
17. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีต้านยาเสพติด
18. สถานศึกษาควรทากิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด
19. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานออกติดตามตรวจสอบ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกเดือน
ด้านการป้องปรามสารเสพติด
1. ควรให้ความรู้ โดยครู ตารวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
2. กาหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และชี้แจงทาความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งมอบให้
นักเรียนกลับไปเผยแพร่ความรู้กับผู้ปกครองและคนใกล้ชิด
3. กาหนดมาตรการที่ชัดเจนตามมาตรการ 5 ด้านและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่
4. ครูเวรจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้ด้านยาเสพติดทุกวัน
5. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านสารเสพติด
6. จัดบรรยากาศในสถานศึกษา ห้องเรียนให้ร่มรื่น สะอาด ปราศจากมุมมืด
7. เห็นควรมีการปูองปรามแบบจริงจังและต่อเนื่อง
8. ควรมีการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในตาบล
9. สถานศึกษาควรมีคณะกรรมการสอดส่องดูแลช่วยเหลือ
10. สถานศึกษาควรเข้าร่วมโครงการตารวจ DARE เพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่จะ
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
11. สถานศึกษาควรร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ในการสอดส่อง
เฝูาระวังสารเสพติดทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชน
12. ฝุายปกครอง เจ้าหน้าที่ด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดควรมีมาตรการและให้การ
สนับสนุนโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านอุปกรณ์ สื่อ งบประมาณให้มากขึ้น
13. ทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมีส่วนร่วมในการเข้มงวดกวดขัน
แหล่งมั่วสุมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
14. สถานศึกษาควรร่วมกับสถานีตารวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่มาให้ความรู้ความ
เข้าใจโทษพิษภัยและอันตรายจากสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
15. สถานศึกษาควรจัดตั้งเครือข่ายนักเรียนเฝูาระวังสารเสพติด
16. สถานศึกษาควรมอบหมายให้ครูที่ปรึกษา ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
17. สถานศึกษาควรให้โอกาสนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดกลับใจ และเข้ารับการบาบัด
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18. เมื่อทราบข่าวว่ามีนักเรียนเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีความเสี่ยงที่จะไปเกี่ยวข้องกับสารเสพ
ติด มีการนามาปรามเพื่อให้หยุดพฤติกรรมแลออกห่างจากสิ่งเสพติดทั้งปวง
19. จัดหางบประมาณสนับสนุนค่าพาหนะให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในทัณฑสถานหรือ
ศาล หรือสถานีตารวจ ถึงความผิดและโทษทัณฑ์ที่จะได้รับเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
1. สถานศึกษาควรประสานกับเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและบาบัดรักษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน
2. สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. สถานศึกษาควรศึกษาดูงานโดยนานักเรียนไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ
4. สถานศึกษาควรสนับสนุนจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ
5. ควรจัดทาศูนย์ข้อมูลไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการติดตามโดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ
ด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษาควรกาหนดเป็นนโยบายในการปูองปรามในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน
2. สถานศึกษาควรนานโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมากาหนดในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
3. สถานศึกษาควรดาเนินงานตามมาตรการ 5 ด้าน และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
4. ผู้บริหารคอยให้กาลังใจดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา กาชับให้ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่นักเรียน
ตลอดเวลา
5. สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการต้านสารเสพติดในสถานศึกษา
6. สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการปูองกันสารเสพติด
7. สถานศึกษาควรศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
8. สถานศึกษาควรมีการดาเนินการตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในด้านสารเสพติดให้กับสถานศึกษา
10. สถานศึกษาควรจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
11. สถานศึกษาทุกแห่งควรมีโครงการต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษา
12. สถานศึกษาควรรายงานการใช้สารเสพติดในระบบ NiSPA ให้เป็นปัจจุบัน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรการบริหาร
13. สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการปูองกันยาเสพติด
14. สถานศึกษาดาเนินการตามแผนงานโครงการด้านสารเสพติด
16. สถานศึกษาควรใช้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม สารวัตรนักเรียน เป็นกาลังสาคัญสนับสนุน
การดาเนินงานปูองกันความประพฤตินักเรียน
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บทที่ 5
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยเรื่อง การบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เรียงลาดับหัวข้อดังนี้ คือ

1. สรุปผลการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดังต่อไปนี้
1.1.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
1.1.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต 1
1.2 วิธีดาเนินการวิจัย
1.2.1 ประชากร ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดใน
สถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องในการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จานวน 7 อาเภอ ได้แก่ อาเภอ
เมืองน่าน อาเภอแม่จริม อาเภอบ้านหลวง อาเภอนาน้อย อาเภอเวียงสา อาเภอสันติสุข และอาเภอภูเพียง
จานวน 817 คน
1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดใน
สถานศึกษา โดยผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงคือ ผู้อานวยการสถานศึกษา 52 คน และครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
สารเสพติดในสถานศึกษา จานวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 104 คน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เอง และท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดย การหาค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
1.3 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
1.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 77.5 ส่วนมากมีอายุ 51 ขึ้นไป ร้อยละ 52.5
และมีประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง ส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 ปีและอยู่ระหว่าง 11-20 ปี จานวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.0
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1.3.2 ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพ
ติดในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า มีการปฏิบัติงานภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( x = 3.73) โดยเรียงจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ( x = 4.36) ด้านการปูองกันสารเสพติด ( x = 4.15) ด้านการปูอง
ปรามสารเสพติด ( x = 3.35) และด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ( x = 3.08) ตามลาดับ
1.3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 พบว่า

ด้านการป้องกันสารเสพติด
1. สถานศึกษาควรเชิญทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตารวจให้ความรู้
2. สถานศึกษาควรปลูกฝังค่านิยมในด้านการปูองกันสารเสพติดอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
3. สถานศึกษาควรร่วมมือกันสร้างเครือข่ายและชุมชนในการสอดส่องดูแลสอดส่องนักเรียน
4. สถานศึกษาควรให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านยาเสพติดในลักษณะการสอนบูรณา
การกับกลุ่มสาระอื่น ๆ
5. สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของสารเสพติด
6. สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ และนาสื่อภาพนิ่งต่าง ๆ
มาให้นักเรียนได้เห็น
7. สถานศึกษาควรมีโครงการอบรมแกนนานักเรียนต้านสารเสพติด
8. สถานศึกษาควรดาเนินการด้านการปูองการสารเสพติดที่หลากหลายและสม่าเสมอเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน
9. สถานศึกษาควรให้ความรู้ ปลูกฝัง ปลุกจิตสานึกให้แก่นักเรียนได้เห็นพิษภัยของสารเสพติด
10. สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลรอบด้าน
11. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
13. สถานศึกษาควรให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนทุกชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14. สถานศึกษาควรร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสถานศึกษาให้มากขึ้น
15. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติ ดใน
สถานศึกษาให้เพียงพอ
16. ผู้ปกครองควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
17. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีต้านยาเสพติด
18. สถานศึกษาควรทากิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด
19. ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานออกติดตามตรวจสอบ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกเดือน

ด้านการป้องปรามสารเสพติด
1. ควรให้ความรู้ โดยครู ตารวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
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2. กาหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และชี้แจงทาความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งมอบให้
นักเรียนกลับไปเผยแพร่ความรู้กับผู้ปกครองและคนใกล้ชิด
3. กาหนดมาตรการที่ชัดเจนตามมาตรการ 5 ด้านและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่
4. ครูเวรจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้ด้านยาเสพติดทุกวัน
5. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านสารเสพติด
6. จัดบรรยากาศในสถานศึกษา ห้องเรียนให้ร่มรื่น สะอาด ปราศจากมุมมืด
7. เห็นควรมีการปูองปรามแบบจริงจังและต่อเนื่อง
8. ควรมีการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในตาบล
9. สถานศึกษาควรมีคณะกรรมการสอดส่องดูแลช่วยเหลือ
10. สถานศึกษาควรเข้าร่วมโครงการตารวจ DARE เพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่จะ
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
11. สถานศึกษาควรร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ในการสอดส่อง
เฝูาระวังสารเสพติดทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชน
12. ฝุายปกครอง เจ้าหน้าที่ด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดควรมีมาตรการและให้การ
สนับสนุนโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านอุปกรณ์ สื่อ งบประมาณให้มากขึ้น
13. ทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมีส่วนร่วมในการเข้มงวดกวดขัน
แหล่งมั่วสุมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
14. สถานศึกษาควรร่วมกับสถานีตารวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่มาให้ความรู้ความ
เข้าใจโทษพิษภัยและอันตรายจากสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
15. สถานศึกษาควรจัดตั้งเครือข่ายนักเรียนเฝูาระวังสารเสพติด
16. สถานศึกษาควรมอบหมายให้ครูที่ปรึกษา ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
17. สถานศึกษาควรให้โอกาสนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดกลับใจ และเข้ารับการบาบัด
18. เมื่อทราบข่าวว่ามีนักเรียนเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีความเสี่ยงที่จะไปเกี่ยวข้องกับสารเสพ
ติด มีการนามาปรามเพื่อให้หยุดพฤติกรรมแลออกห่างจากสิ่งเสพติดทั้งปวง
19. จัดหางบประมาณสนับสนุนค่าพาหนะให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในทัณฑสถานหรือ
ศาล หรือสถานีตารวจ ถึงความผิดและโทษทัณฑ์ที่จะได้รับเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด

ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
1. สถานศึกษาควรประสานกับเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและบาบัดรักษาที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน
2. สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. สถานศึกษาควรศึกษาดูงานโดยนานักเรียนไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ
4. สถานศึกษาควรสนับสนุนจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ
5. ควรจั ด ท าศู น ย์ ข้ อ มู ล ไว้ ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ด าเนิ น การติ ด ตามโดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ

ด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษาควรกาหนดเป็นนโยบายในการปูองปรามในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน
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2. สถานศึกษาควรนานโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมากาหนดในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
3. สถานศึกษาควรดาเนินงานตามมาตรการ 5 ด้าน และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
4. ผู้บริหารคอยให้กาลังใจดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา กาชับให้ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่นักเรียน
ตลอดเวลา
5. สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการต้านสารเสพติดในสถานศึกษา
6. สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการปูองกันสารเสพติด
7. สถานศึกษาควรศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
8. สถานศึกษาควรมีการดาเนินการตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในด้านสารเสพติดให้กับสถานศึกษา
10. สถานศึกษาควรจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
11. สถานศึกษาทุกแห่งควรมีโครงการต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษา
12. สถานศึกษาควรรายงานการใช้สารเสพติดในระบบ NiSPA ให้เป็นปัจจุบัน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
13. สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการปูองกันยาเสพติด
14. สถานศึกษาดาเนินการตามแผนงานโครงการด้านสารเสพติด
16. สถานศึกษาควรใช้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม สารวัตรนักเรียน เป็นกาลังสาคัญสนับสนุน
การดาเนินงานปูองกันความประพฤตินักเรียน

2. อภิปรายผล
2.1 ความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 วิเคราะห์
เป็นรายด้านดังนี้
2.1.1 ด้านป้องการสารเสพติด
1) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่ า สถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานภาพรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มีการเร่งรัด ติดตาม ให้
สถานศึกษาดาเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
NISPA และ CATES System รวมทั้งสถานศึกษาตระหนักถึงนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น โดยดาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ดาเนินการบนหลักการทางาน
เชิงรุก ให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับในสังกัดเข้าใจปัญหาที่แท้จริง และลงพื้นที่เป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งใน
การดาเนินงานของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งต้องติดตามประเมินผลและรายงาน
ผลความคืบหน้าในการทางานเป็นระยะ โดยมีการบูรณาการในการดาเนินการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน (ศูนย์
อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย 2560: 2) นอกจากนั้นสถานศึกษาได้มี
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โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานได้แก่ 1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยการสอนทักษะชีวิต เพื่อการ
ปูองกันยาเสพติดในชั้นเรียน 2) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 3) โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 5) โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชน 6) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบ
สถานศึกษา 7) โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 8) โครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน 9) โครงการครู D.A.R.E. 10)
โครงการ TO BE NUMBER ONE 11) โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน และ12) โครงการจิตสังคม
บาบัดในสถานศึกษา ซึ่งดาเนินการสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.
2558-2562 กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายให้ดาเนินการ “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข” ตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ ได้แก่ 1) มาตรการด้านปูองกันสถานศึกษามีการดาเนินงาน
กิจ กรรมห้องเรี ยนสีขาว/แผนกสี ขาว มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้ าง
ภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และดาเนินงานกิจกรรมห้องเรียน/แผนกสีขาว เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักและปลุกจิตสานึกไม่ให้นักเรียน นักศึกษาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2) มาตรการค้นหา สถานศึกษามี
การจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/กลุ่มติด มีการคัด
กรองจาแนกกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ออกเป็น 5 กลุ่มคือ กลุ่มปลอด กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้า 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
รวมทั้งมีเครือข่ายจากทุดภาคส่ว 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
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 สถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการให้ความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติดอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการจะเน้นการให้ความรู้ถึง
โทษพิษภัยของสารเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติดจะได้ไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องทั้งในรูปของผู้เสพและผู้จาหน่าย สอดคล้องกับที่ กุสุมา สว่างพันธุ์ (2558: บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่าควรได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันตามหลักสูตรการเสริมภูมิคุ้มกันยาและสาร
เสพติด เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า เรื่องที่ปฏิบัติงานระดับมากได้แก่ สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารีต้านสารเสพติด อาจเป็นเพราะ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายฟื้นฟูกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
และผู้บาเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังระเบียบวินัย และยึดมั่นในกฎและคาปฏิญาณของลูกเสือ จึง
ท าให้ ส ถานศึ 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
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กระทรวงศึกษาธิการที่กาหนดให้ สถานศึกษาจัดกิจกรรม “โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ” และสอดคล้องกับ
นิตยา กันลัยพันธ์ (2558: บทคัดย่อ) มีเพียงกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านยาเสพติดเท่านั้นที่นักเรียนได้มี ส่วน
ร่วมครบทุกขั้นตอน
3) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการสร้างเครือข่าย
และสิ่ ง แวดล้ อ มในสถานศึ ก ษาในระดั บ มาก อาจเป็น เพราะ สถานศึ ก ษาตระหนั ก ถึ งสภาพแวดล้ อ มใน
สถานศึกษา เช่นในสถานที่ลับตาคนอาจทาให้นักเรียนเข้าไปมั่วสุมสิ่งเสพติดทั้งในฐานะผู้เสพและผู้จาหน่ายได้
สอดคล้องกับที่ รอซิดะห์ มะสะแม (2553: บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยพบว่า ด้านสภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อ
การใช้ย าเสพติดของผู้ติดสารเสพติด ได้แก่ หาซื้อ ยาได้ง่าย มีสถานที่เสพยา มีการเสพยาในชุมชน ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดอยู่ในระดับสูง ส่วนการมีเครือข่ายการปฏิบัติงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา สอดคล้องกับที่ สมบัติ เสียมทอง (2553: บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยพบว่า
ความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด ความศรัทธาต่อผู้นาชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ย นและจั ดครู ไปเยี่ย มบ้าน มีร ะดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะ ทุกสถานศึกษามี
คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้อานวยการสถานศึกษาให้ทาหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล ให้คาแนะนาแก่
นักเรียนที่มีความต้องการในการช่วยเหลือต่าง ๆ และนอกจากนั้นยังได้มีการมอบหมายให้คณะครูไปเยี่ยม
เยี ย นบ้ านของนั กเรี ย นเป็ น ประจ าภาคเรี ย นละ 1 ครั้งเป็นอย่ างน้อยเพื่อช่ว ยเหลื อนักเรียนที่อยู่ในภาวะ
ยากลาบากและต้องการความช่วยเหลือ สอดคล้องกับที่ สายสุดา สุขแสง และคณะ (2558: บทคัดย่อ) ที่ทา
การวิจัยว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
ปัจจัยด้านครอบครัว
2.1.2 ด้านการป้องปรามสารเสพติด
1) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการปูองปรามสาร
เสพติดในระดับมาก อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขยายโอกาสมีการดาเนินงานด้ านการปูองปรามสารเสพติด
อย่างเข้มข้น ตามแนวทาง “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ” ตามยุทธศาสตร์ 5
มาตรการ มีเครือข่ายการทางานด้านยาเสพติดร่วมกับเจ้าพนักงานตารวจเข้ามาให้ความรู้โทษและพิษภัยยา
เสพติด ทาให้นักเรียนเกรงกลัว เช่น “โครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน” “โครงการครู D.A.R.E.” สอดคล้องกับ
ที่ วิชา สมิงไพร (2558: บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ควรจัดสายตรวจของโรงเรียนทางานร่วมกับตารวจ สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง
ครู ตารวจ ในการดาเนินงานปู องกันยาเสพติด เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า สถานศึกษามีการสุ่มตรวจ
ปั ส สาวะกั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย ง มี ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ น้ อ ย อาจเป็ น เพราะว่ า การตรวจปั ส สาวะต้ อ งใช้
งบประมาณค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนั้น การที่สถานศึกษานาเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมาสุ่มตรวจปัสสาวะโดยมิได้
รับอนุญาตหรือความยินยอมจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง สุ่มเสี่ยงต่อความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาใน
ความผิดฐานละเมิดได้ สอดคล้องกับความเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษาและครูที่ว่า “การตรวจปัสสาวะ
เป็นอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คุณครูไม่มีหน้ าที่ตรวจปัสสาวะ
นักเรียน การกระทาดังกล่าวอาจผิดกฏหมายได้”
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2) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการลงโทษ ใน
ระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาไม่มีนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสาร
เสพติดชนิ ดรุน แรง จึงทาให้สถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการลงโทษค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้อานวยการสถานศึกษาและครูที่ว่า “สถานศึกษาไม่พบนักเรียนที่เสพสารเสพติดชนิดรุนแรง เช่น
ยาบ้า จึงไม่ได้ดาเนินการในเรื่องการลงโทษนักเรียน” เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า สถานศึกษาพบนักเรียน
ผู้เสพหรือผู้ค้าสารเสพติดชนิดร้ายแรง ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดี เนื่องจากสถานศึกษาขยายโอกาส
ทางการศึกษา มีการเปิดในชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา นักเรียนมีจานวนไม่มาก มีความ
หลากหลาย ฐานะของผู้ปกครองมีความยากจน โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องสารเสพติดซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงและ
หายาก จึ ง ท าให้ ส ถานศึ ก ษามี ก ารปฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วน้ อ ยมาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ คว ามคิ 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
2.1.3 ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
1) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพ มีระดับการปฏิบัติในระดับปานกลาง สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา ไม่มีผู้เสพ
สารเสพติดชนิดรุนแรงที่จะต้องเข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้อานวยการสถานศึกษาและครูที่ว่า “สถานศึกษาไม่พบนักเรียนที่เสพสารเสพติดชนิดรุนแรง เช่น ยาบ้า” เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่า สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และ
นันทนาการแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาชอบ
กิจกรรมดนตรี กีฬา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น สถานศึกษาซึ่งมี
หน้ าที่ต้องจั ดกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับ ความต้องการของผู้ เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้ องกับที่ วิช า สมิงไพร
(2558: บทคัดย่อ) ที่ทาการวิจัยพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของสถานศึ ก ษาคื อ ศึ ก ษาดู ง าน การจั ด กิ จ กรรม ทู บี นั ม เบอร์ วั น สถานศึ ก ษาจั ด ตั้ ง สารวั ต รนั ก เรี ย น
ปราบปรามยาเสพติด จัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรจัดค่ายคุณธรรมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
2.1.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) การที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี ความเห็นโดยรวมว่า สถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ในระดับมาก อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ด้านการปูองกันสารเสพติดแก่นักเรียน
ในสถานศึกษาได้อย่างเป็นผล โดยมีการกาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล “ประชารัฐ” การ
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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
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปั 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 ดังนี้
2.1.1 ด้านป้องการสารเสพติด
1) สถานศึกษาควรเชิญทางโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตารวจให้ความรู้
2) สถานศึกษาควรปลูกฝังค่านิยมในด้านการปูองกันสารเสพติดอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่อง
3) สถานศึกษาควรร่วมมือกันสร้างเครือข่ายและชุมชนในการสอดส่องดูแลสอดส่อง
นักเรียน
4) สถานศึกษาควรให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านยาเสพติดในลักษณะการ
สอนบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่น ๆ
5) สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้ถึงพิษภัยของสารเสพติด
6) สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ และนาสื่อ
ภาพนิ่งต่าง ๆ มาให้นักเรียนได้เห็น
7) สถานศึกษาควรมีโครงการอบรมแกนนานักเรียนต้านสารเสพติด
8) สถานศึกษาควรดาเนินการด้านการปูองการสารเสพติดที่หลากหลายและ
สม่าเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน
9) สถานศึกษาควรให้ความรู้ ปลูกฝัง ปลุกจิตสานึกให้แก่นักเรียนได้เห็นพิษภัยของ
สารเสพติด
10) สถานศึกษาควรมีการติดตามประเมินผลรอบด้าน
11) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
13) สถานศึกษาควรให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียนทุกชั้นตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
14) สถานศึกษาควรร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือสถานศึกษา
ให้มากขึ้น
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15) หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษาให้เพียงพอ
16) ผู้ปกครองควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
17) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีต้านยาเสพติด
18) สถานศึกษาควรทากิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด
19) ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงานออก
ติดตามตรวจสอบโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกเดือน
2.1.2 ด้านการปูองปรามสารเสพติด
1) ควรให้ความรู้ โดยครู ตารวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
2) กาหนดบทลงโทษที่ชัดเจน และชี้แจงทาความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง
รวมทั้งมอบให้นักเรียนกลับไปเผยแพร่ความรู้กับผู้ปกครองและคนใกล้ชิด
3) กาหนดมาตรการที่ชัดเจนตามมาตรการ 5 ด้านและกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่
4) ครูเวรจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้ความรู้ด้านยาเสพติดทุกวัน
5) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านสารเสพติด
6) จัดบรรยากาศในสถานศึกษา ห้องเรียนให้ร่มรื่น สะอาด ปราศจากมุมมืด
7) เห็นควรมีการปูองปรามแบบจริงจังและต่อเนื่อง
8) ควรมีการร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานในตาบล
9) สถานศึกษาควรมีคณะกรรมการสอดส่องดูแลช่วยเหลือ
10) สถานศึกษาควรเข้าร่วมโครงการตารวจ DARE เพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตนที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด
11) สถานศึกษาควรร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ตารวจ เจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ใน
การสอดส่อง เฝูาระวังสารเสพติดทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชน
12) ฝุายปกครอง เจ้าหน้าที่ด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดควรมี
มาตรการและให้การสนับสนุนโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านอุปกรณ์ สื่อ งบประมาณให้มากขึ้น
13) ทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมีส่วนร่วมในการ
เข้มงวดกวดขันแหล่งมั่วสุมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
14) สถานศึกษาควรร่วมกับสถานีตารวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องที่มาให้
ความรู้ความเข้าใจโทษพิษภัยและอันตรายจากสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
15) สถานศึกษาควรจัดตั้งเครือข่ายนักเรียนเฝูาระวังสารเสพติด
16) สถานศึกษาควรมอบหมายให้ครูที่ปรึกษา ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน
17) สถานศึกษาควรให้โอกาสนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดกลับใจ และเข้ารับ
การบาบัด
18) เมื่อทราบข่าวว่ามีนักเรียนเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีความเสี่ยงที่จะไปเกี่ยวข้อง
กับสารเสพติด มีการนามาปรามเพื่อให้หยุดพฤติกรรมแลออกห่างจากสิ่งเสพติดทั้งปวง
19) จัดหางบประมาณสนับสนุนค่าพาหนะให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา
ในทัณฑสถานหรือศาล หรือสถานีตารวจ ถึงความผิดและโทษทัณฑ์ที่จะได้รับเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพ
ติด
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2.1.3 ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
1) สถานศึกษาควรประสานกับเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาและบาบัดรักษาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2) สถานศึกษาควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ
3) สถานศึกษาควรศึกษาดูงานโดยนานักเรียนไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ
4) สถานศึกษาควรสนับสนุนจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา และนันทนาการ
5) ควรจัดทาศูนย์ข้อมูลไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการติดตามโดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ
2.1.4 ด้านการบริหารจัดการ
1) สถานศึกษาควรกาหนดเป็นนโยบายในการปูองปรามในแผนปฏิบัติการอย่าง
ชัดเจน
2) สถานศึกษาควรนานโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดมากาหนดใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
3) สถานศึกษาควรดาเนินงานตามมาตรการ 5 ด้าน และกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ อย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
4) ผู้บริหารคอยให้กาลังใจดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา กาชับให้ครูผู้สอนดูแลเอาใจใส่
นักเรียนตลอดเวลา
5) สถานศึกษาควรจัดให้มีโครงการต้านสารเสพติดในสถานศึกษา
6) สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการปูองกันสารเสพติด
7) สถานศึกษาควรศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
8) สถานศึกษาควรมีการดาเนินการตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง
9) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณในด้านสารเสพติดให้กับ
สถานศึกษา
10) สถานศึกษาควรจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
11) สถานศึกษาทุกแห่งควรมีโครงการต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษา
12) สถานศึกษาควรรายงานการใช้สารเสพติดในระบบ NiSPA ให้เป็นปัจจุบัน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
13) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการปูองกันยาเสพติด
14) สถานศึกษาดาเนินการตามแผนงานโครงการด้านสารเสพติด
16) สถานศึกษาควรใช้นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรม สารวัตรนักเรียน เป็นกาลังสาคัญ
สนับสนุนการดาเนินงานปูองกันความประพฤตินักเรียน

3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
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3.1.1 สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาควรดาเนินการด้านการปูองกันสารเสพติดโดย
การส่งเสริมการดาเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเพื่อเป็นหน่วยย่อยในสถานศึกษาที่สามารถดูแลซึ่งกัน
และกันได้อย่างทั่วถึง
3.1.2 สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาควรดาเนินการด้านการปูองปรามสารเสพติด
โดยผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาพบนักเรียนผู้เสพหรือผู้ค้าสารเสพติดชนิดร้ายแรงส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
ดาเนินคดี ซึ่งการดาเนินงานควรมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ตารวจ สาธารณสุข นักจิตวิทยา
ผู้แทนพัฒนาสังคมและคามมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวนักเรียนให้น้อยที่สุด
3.1.3 สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาควรใช้มาตรการทางสังคมแก่นักเรียนที่
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด เช่น ทุนการศึกษา
3.1.4 สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาควรจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี กีฬา ให้เพียงพอกับ
ความต้องการของนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
3.1.5 สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาควรให้ความรู้แก่คณะกรรมการรับผิดชอบด้าน
การปูองกันสารเสพติดเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ควรมีศึกษาวิจัย การประเมินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน ได้แก่ 1) โครงการ
สร้ างภูมิคุ้ มกัน ยาเสพติดโดยการสอนทั กษะชีวิตเพื่อการปู องกันยาเสพติดในชั้ นเรียน 2) โครงการสร้า ง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา 3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและเฝูาระวังปัญหายา
เสพติดในสถานศึ กษา 4) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5) โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพเครือข่ายเยาวชน 6) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา 7) โครงการลูกเสือต้านยาเสพ
ติด 8) โครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน 9) โครงการครู D.A.R.E. 10) โครงการ TO BE NUMBER ONE 11)
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน และ12) โครงการจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา
3.2.2 การวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการวิจัยแบบผสมวิธี ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง
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วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎธนบุร,ี 2552.
รอซิดะห์ มะสะแม. “การใช้ยาเสพติดของผู้ติดสารเสพติดของศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี”
วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
วัฒนา พุฒิชาติ. “การพัฒนารูปแบบการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว”
วารสารวิชาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558
วิชา สมิงไพร “การศึกษาการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี” วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
มกราคม 2558.
ศูนย์อานวยการปูองกันและปรามปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย “เอกสารประกอบการประชุมมอบ
นโยบายตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560”, 2560.
สายสุดา สุขแสงและคณะ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในจังหวัดสงขลา” สาขาวิชา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2558.
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สานักงาน ป.ป.ส. “แผนปฏิบตั ิการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560” , 2560.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1, “ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560”.
2560.
สมบัติ เสียมทอง. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาเภอ โกสัมพีนคร
จังหวัดกาแพงเพชร.” วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
สถิต สังข์ประไพ. “บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการที่มีต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการประเภทที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ในเขตอาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.”
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา, 2553.
อารี สุภาวงศ์ “ประสิทธิผลของการบาบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดตามรูปแบบจิตสังคมบาบัดแบบประยุกต์
โรงพยาบาลทุ่งสง” วิทยาลัยพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 38 ฉบับพิเศษ กันยายน-ธันวาคม 2559,
2559.
อุทยั เอี่ยมศรี. “การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของรัฐบาล กรณีศึกษา อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี.” วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร
มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
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ประวัติผู้เชี่ยวชาญโดยสังเขป
1. ชื่อ สกุล นางวิพาภรณ์ พุฒิมา
สถานที่ทางาน สพป.น่าน เขต 1
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
ประสบการณ์หรือความชานาญ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา) ด้านสถิติวิจัย
2. ชื่อ สกุล นางดวงเดือน พูดสัตย์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สถานที่ทางาน สพป.น่าน เขต 1
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
ประสบการณ์หรือความชานาญ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพ
ติดในสถานศึกษา
3. ชื่อ สกุล นายดุสิต ยาใจ
สถานที่ทางาน โรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
ประสบการณ์หรือความชานาญ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ในสถานศึกษา ระดับเพชร
4. ชื่อ สกุล นายนิรันดร์ ยอดคา
สถานที่ทางาน โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป.น่าน เขต 1
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
ประสบการณ์หรือความชานาญ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ในสถานศึกษา ระดับเพชร
5. ชื่อ สกุล นายสมเกียรติ วงค์สวัสดิ์
สถานที่ทางาน โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป.น่าน เขต 1
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (บริหารการศึกษา)
ประสบการณ์หรือความชานาญ ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ในสถานศึกษา ระดับเพชร
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ที.่ ........................วันที่ 1 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือวิจัย
เรียน รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่แนบ จานวน 6 ท่าน
ด้วย ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 อยู่ในระหว่างดาเนินการวิจัย เรื่อง การบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต 1 เพื่ อ ให้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จั ด ท านั้ น มี ค วามครอบคลุ ม เนื้ อ หาวิ ช าแนวปฏิ บั ติ แ ละสอดคล้ อ งกั บ หลั ก และ
กระบวนการวิจัย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในฐานะผู้ เชี่ยวชาญ ด้าน ……………… ได้โปรดพิจารณา
ตรวจสอบและให้ความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ว่าที่ พันตรี

สุรเดช รอดจินดา
(สุรเดช รอดจินดา)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
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รายชื่อสถานศึกษาที่ทดลองใช้เครื่องมือ จานวน 10 แห่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 ท่าน และครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา 1 ท่าน
................................................................................
1. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศาลา
2. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าแก่นเหนือ
3. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
4. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงใหม่
5. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันติภาพ
6. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้ารัดสบแก่น
7. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ
8. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนเฟือง
9. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกิ่วน้า
10. ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังยาว
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ที่.........................วันที่ 8 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 10 แห่ง
ด้วย ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 อยู่ในระหว่างดาเนินการวิจัย เรื่อง การบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต
1 การนี้ จาเป็นจะต้องทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัยโดยเก็บข้อมูลจาก ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 ท่าน
และครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา 1 ท่าน รวม 2 ท่าน ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้จะเป็น
ประโยชน์แก่งานวิชาการสืบไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการทดลองเครื่องมือวิจัย แล้วรวบรวมส่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 จักขอบคุณยิ่ง
ว่าที่ พันตรี

สุรเดช รอดจินดา
(สุรเดช รอดจินดา)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ที.่ ........................วันที่ 15 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1
ด้วย ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 อยู่ในระหว่างดาเนินการวิจัย เรื่อง การบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต
1 การนี้ จาเป็นจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจาก ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 ท่าน และครูผู้ มีหน้าที่
รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา 1 ท่าน รวม 2 ท่าน
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านในการกรอกข้ อมูลเพื่อการวิจัย แล้วรวบรวมส่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 จักขอบคุณยิ่ง
ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา
(สุรเดช รอดจินดา)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
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แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง
การบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการวิจัย เรื่อง การ
บริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้แบบสอบถามชุดนี้ เพื่อ
ต้องการทราบความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นจริงในการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาของท่าน
2. โปรดตอบข้อคาถามทุกข้อตามความเป็นจริง เพราะข้อมูลที่เป็นจริงจะมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ
งานวิจัยนี้ และเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
3. ข้อมูลที่ท่านตอบ จะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ และ
นามาวิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น
4. แบบสอบถามชุดนี้มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปั 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

ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง การบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
............................................................................................................................. ...............................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ในช่อง
1. ตาแหน่ง

ตามสภาพความเป็นจริงในสถานศึกษาของท่าน

ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสารเสพติดในสถานศึกษา
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. อายุ
ไม่เกิน 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 ปีขึ้นไป
4. ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่ง
ไม่เกิน 10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31 ปีขึ้นไป
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ตอนที่ 2 การบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
คาชี้แจง โปรดพิจารณาข้อความที่เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาโดยทาเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนที่ตรงกับเครือข่ายของท่าน
มากที่สุด เพียงคาตอบเดียว ซึ่งแต่ละช่องมีความหมายดังต่อไปนี้
ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
มีการปฏิบัติในระดับมาก
มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
มีการปฏิบัติในระดับน้อย
มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
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ข้อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้อ

การบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1
ด้านการป้องกันสารเสพติด
1) การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด
ครูผู้สอนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดในรายวิชา
ครูเวรประจาวันให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดหน้าแถวหลังเคารพ
ธงชาติ
ครูผู้สอนสอดแทรกหลักธรรมทางศาสนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
สถานศึกษาเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพ
ติด
สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สารเสพติดทางเสียงตามสาย
สถานศึกษาจัดทาแผ่นพับเกี่ยวกับสารเสพติด
สถานศึกษาจัดนิทรรศการและกิจกรรม”วันต่อต้านสารเสพติด”
สถานศึกษาจัดกิจกรรมประกวดปูายนิเทศเกี่ยวกับสารเสพติด
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านสารเสพติด
สถานศึกษาจัดอบรมนักเรียนแกนนาต้านยาเสพติด
สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านสารเสพติด
2) การสร้างเครือข่าย และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
สถานศึกษาส่งเสริมการดาเนินงานจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในให้ร่มรื่นและสวยงาม
สถานศึกษาจัดทาปูาย คากลอนถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด
สถานศึกษากาจัดจุดอับ จุดเสี่ยง ในบริเวณสถานที่ต่าง ๆ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและการแสดงออก
ของนักเรียน
สถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมร่ ว มระหว่ า งนั ก เรี ย นกั บ นั ก เรี ย น และ
นักเรียนกับครูอย่างสม่าเสมอ
สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและจัดครูไปเยี่ยมบ้าน
สถานศึ ก ษามี เ ครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองเพื่ อ สอดส่ อ งดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน
สถานศึกษาประสานงานร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล ตารวจ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝูาระวังและปูองกันสารเสพติด

การบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1
ด้านการป้องปรามสารเสพติด

5

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2

1

5

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2

1
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
ข้อ
36
37

1) กิจกรรมการป้องปราม
สถานศึกษาจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายนักเรียนเฝูาระวังสารเสพติด
สถานศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง ครู เ วรประจ าวั น และครู ที่ ป รึ ก ษาติ ด ตาม
พฤติกรรมนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง
สถานศึ ก ษามี ม าตรการที่ เ ข้ ม งวดและตรวจค้ น สารเสพติ ด แก่
นักเรียน
สถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
สถานศึ ก ษาประสานกับ เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจเพื่ อ ตรวจตราบริ เ วณ
ภายในสถานที่ต่าง ๆ
สถานศึกษาจัดให้มีตู้แดงเสมารักษ์
2) การลงโทษ
สถานศึ กษาจั ด ทาระเบี ย บการลงโทษกับ นัก เรีย นที่ ชัดเจนและ
เด็ดขาดกับผู้เสพและผู้ค้าสารเสพติด
สถานศึกษาเชิญผู้ปกครองมาพบเมื่อมีนักเรียนเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า
สารเสพติด เพื่อแจ้งให้ทราบและดาเนินการตามระเบียบ
สถานศึกษาย้ายหรือให้ออกจากสถานศึกษาเมื่อพบนักเรียนเป็นผู้
เสพหรือผู้ค้าสารเสพติด
สถานศึกษาพบนักเรียนผู้เสพหรือผู้ค้าสารเสพติดชนิดร้ายแรง ส่ง
ตัวให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินคดี
สถานศึกษาให้โอกาสนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด กลั บใจ
และรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบาบัด
สถานศึกษาใช้มาตรการทางสังคมแก่นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาร
เสพติด เช่น ทุนการศึกษา
ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
1) กายภาพบาบัด
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมดนตรี กี ฬ า
วัฒนธรรม และนันทนาการแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
สถานศึกษาส่งนักเรีย นที่เกี่ย วข้องกับสารเสพติดเพื่อเข้ารับการ
บาบัดรักษาในสถานบาบัด
สถานศึกษาใช้นั กเรี ยนแกนน าต้านสารเสพติดในการช่ว ยเหลื อ
แนะนาให้ผู้เสพสารเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษา
การบริหารงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1 5
สถานศึกษาใช้รูปแบบการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพครบ
ตามขั้นตอน
สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในการบาบัดรักษา

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2 1
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
46
48
49
50

และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด
2) จิตบาบัด
สถานศึกษาเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด
สถานศึกษาพานักเรียนไปศึกษาดูงานตามสถานที่บาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
สถานศึกษาใช้หลักจิตวิทยาในการสืบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
แก่นักเรียน
สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์รับปรึกษาหารือ ให้คาแนะนา ให้กาลังใจผู้
ติดสารเสพติด
สถานศึกษาจัดหรือเข้าร่วมโครงการบรรพชาสาหรับผู้เสพสารเสพ
ติด
ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษามีการกาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการปูองกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษาดาเนินการตามแผนงานโครงการด้านสารเสพติด
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการป้องกันสารเสพติด
สถานศึกษาจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นปัจจุบัน

สถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการปูองกันสารเสพ
ติด
สถานศึ ก ษามี ก ารนิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล ด้ า นการ
ปูองกันสารเสพติดโดยผู้อานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
สถานศึกษารายงานสภาพการใช้สารเสพติดในระบบ NISPA และ
CATAS

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
สถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.น่าน เขต 1
ด้านการป้องกันสารเสพติด
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................
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Frequencies
Position
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

ผู้บริหาร

46

57.5

57.5

57.5

ครู

34

42.5

42.5

100.0

Total

80

100.0

100.0

Gender
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

ชาย

62

77.5

77.5

77.5

หญิง

18

22.5

22.5

100.0

Total

80

100.0

100.0

Age
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

ไม่เกิน 30 ปี

4

5.0

5.0

5.0

31-40 ปี

16

20.0

20.0

25.0

41-50 ปี

18

22.5

22.5

47.5

51 ปีขึ้นไป

42

52.5

52.5

100.0

Total

80

100.0

100.0

Experience
Cumulative

Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

ไม่เกิน 10 ปี

24

30.0

30.0

30.0

11-20 ปี

24

30.0

30.0

60.0

21-30 ปี

10

12.5

12.5

72.5

31 ปีขึ้นไป

22

27.5

27.5

100.0

Total

80

100.0

100.0
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Descriptive Statistics

N

Mean

Std. Deviation

Kn1

80

4.23

.795

Kn2

80

4.10

.805

Kn3

80

4.15

.828

Kn4

80

4.03

1.018

Kn5

80

3.80

.906

Kn6

80

3.40

.949

Kn7

80

4.20

.960

Kn8

80

3.90

1.001

Kn9

80

4.15

.858

Kn10

80

4.07

.883

Kn11

80

4.27

.779

Valid N (listwise)

80
Descriptive Statistics

N

Mean

Std. Deviation

Ke1

80

4.00

.746

Ke2

80

4.38

.700

Ke3

80

4.05

.870

Ke4

80

4.20

.786

Ke5

80

4.38

.700

Ke6

80

4.27

.675

Ke7

80

4.55

.549

Ke8

80

4.15

.695

Ke9

80

4.33

.792

Valid N (listwise)

80
Descriptive Statistics

N

Mean

Std. Deviation

Pa1

80

4.00

.811

Pa2

80

4.28

.871

Pa3

80

4.15

.943

Pa4

80

3.08

1.430

Pa5

80

3.65

1.159

Pa6

80

2.80

1.409
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Descriptive Statistics

N

Mean

Std. Deviation

Kn1

80

4.23

.795

Kn2

80

4.10

.805

Kn3

80

4.15

.828

Kn4

80

4.03

1.018

Kn5

80

3.80

.906

Kn6

80

3.40

.949

Kn7

80

4.20

.960

Kn8

80

3.90

1.001

Kn9

80

4.15

.858

Kn10

80

4.07

.883

Kn11

80

4.27

.779

Valid N (listwise)

80

Descriptive Statistics

N

Mean

Std. Deviation

Pu1

80

3.58

1.290

Pu2

80

3.37

1.521

Pu3

80

2.65

1.450

Pu4

80

2.45

1.558

Pu5

80

2.95

1.509

Pu6

80

3.15

1.535

Valid N (listwise)

80

Descriptive Statistics

N

Mean

Std. Deviation

Tp1

80

3.88

1.257

Tp2

80

2.78

1.484

Tp3

80

3.15

1.415

Tp4

80

2.72

1.405

Tp5

80

3.15

1.303

Valid N (listwise)

80
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Descriptive Statistics

N

Mean

Std. Deviation

Tp1

80

3.88

1.257

Tp2

80

2.78

1.484

Tp3

80

3.15

1.415

Tp4

80

2.72

1.405

Tp5

80

3.15

1.303

Valid N (listwise)

80
Descriptive Statistics

N

Mean

Std. Deviation

Kn1

80

4.23

.795

Kn2

80

4.10

.805

Kn3

80

4.15

.828

Kn4

80

4.03

1.018

Kn5

80

3.80

.906

Kn6

80

3.40

.949

Kn7

80

4.20

.960

Kn8

80

3.90

1.001

Kn9

80

4.15

.858

Kn10

80

4.07

.883

Kn11

80

4.27

.779

Ke1

80

4.00

.746

Ke2

80

4.38

.700

Ke3

80

4.05

.870

Ke4

80

4.20

.786

Ke5

80

4.38

.700

Ke6

80

4.27

.675

Ke7

80

4.55

.549

Ke8

80

4.15

.695

Ke9

80

4.33

.792

Pa1

80

4.00

.811

Pa2

80

4.28

.871

Pa3

80

4.15

.943

Pa4

80

3.08

1.430
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Pa5

80

3.65

1.159

Pa6

80

2.80

1.409

Pu1

80

3.58

1.290

Pu2

80

3.37

1.521

Pu3

80

2.65

1.450

Pu4

80

2.45

1.558

Pu5

80

2.95

1.509

Pu6

80

3.15

1.535

Tp1

80

3.88

1.257

Tp2

80

2.78

1.484

Tp3

80

3.15

1.415

Tp4

80

2.72

1.405

Tp5

80

3.15

1.303

Sp1

80

3.22

1.396

Sp2

80

2.65

1.323

Sp3

80

3.45

1.190

Sp4

80

3.00

1.350

Sp5

80

2.82

1.367

Ma1

80

4.40

.739

Ma2

80

4.33

.792

Ma3

80

4.47

.711

Ma4

80

4.45

.673

Ma5

80

4.48

.675

Ma6

80

4.27

.900

Ma7

80

4.23

.826

Ma8

80

4.27

.779

Valid N (listwise)

80
Descriptive Statistics

N

Mean

Std. Deviation

total Kn

80

4.03

.692

Valid N (listwise)

80
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

total Ke

80

4.26

.603

Valid N (listwise)

80
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Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

total Pa

80

3.66

.777

Valid N (listwise)

80
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

total Pu

80

3.03

1.242

Valid N (listwise)

80
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

total Tp

80

3.13

1.179

Valid N (listwise)

80
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

total Sp

80

3.03

1.201

Valid N (listwise)

80
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

total Ma

80

4.36

.669

Valid N (listwise)

80
Descriptive Statistics
N

Mean

Std. Deviation

total Kn

80

4.03

.692

total Ke

80

4.26

.603

total Pa

80

3.66

.777

total Pu

80

3.03

1.242

total Tp

80

3.13

1.179

total Sp

80

3.03

1.201

total Ma

80

4.36

.669

Valid N (listwise)

80
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
ประวัติการศึกษา

สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง

ว่าที่ พันตรี สุรเดช รอดจินดา
13 ธันวาคม 2503
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ป.กศ.สูง (พลศึกษา) วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ พ.ศ. 2523
กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก พ.ศ. 2525
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2528
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2542
นบ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2547
กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

