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REMEDY IN SCHOOL. THESIS ADVISORS : ASST. PROF. PRASERT INTARAK, Ed.D., ASSOC.
PROF. SIRICHAI CHINATANGKUL. Ph.D. 262 pp.

The research purposes were to determine 1) the components of the strategies for
drug abuse prevention and remedy in schools, and 2) the approaches for implementation
of the strategies for drug abuse prevention and remedy in schools. The research comprised
3 procedures as follows : 1) analytical study and identifying of the research conceptual
framework based on the principles of the theory of strategies to prevent and remedy drug
abuse in schools, 2) analytical study to explore the components of strategies, and 3)
experts interviews (EFR: The Ethnographic Futures Research). The samples were 91 high
schools under Office of The Basi c Educat i on Commi ssi on. Ther e we r e 273 respondents
including school administrators, teachers who were responsible for the drug problem in
school, and guidance teacher-counselors. The instruments employed for data collection
were an unstructured interview, a questionnaire and an opinionnaire for inquiring the
strategies to prevent and remedy drug abuse. The statistics for analyzing the data were
Frequency, Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, Exploratory Factor Analysis,
Mode, Median, Interquartile Range, and content analysis.

The research findi ngs reveal ed that :
1. The components of the strategies for drug abuse prevention and remedy in

schools consisted of 5 components which were; 1) Participative Management, 2)
Knowledge Management 3) Student Development Activities, 4) Consciousness and
Responsibility, and 5) Education to Develop Life Skills.

2. The approaches for implementation of the strategies for drug abuse prevention
and remedy in school, the experts mentioned that the most feasibility strategies which
rated at a highest level were Consciousness and Responsibility, and Participative
Management, respectively. Meanwhile, the other three strategies; Knowledge Management
, Student Development Activities, and Education to Develop Life Skills were possibly occur
and rated at high level. In addition, experts proposed that screening the suitable
individuals to participate in any activities was needed in order to avoid problems during
the operation.
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บทท่ี 1

บทนํา

...ยาเสพติดน้ีมันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยท่ีไม่ได้ตัง้ใจท้ังข้าราชการ
ตํารวจ ทหาร หรือโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนต่างๆ เดือดร้อนหมดและส้ินเปลือง คนท่ัวไป
ก็สิ้นเปลือง แทนท่ีจะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้อง
มาปราบปรามยาเสพตดิ นับแต่ต้องมาเสียค่าดแูล และรักษาท้ังผู้เสพยา ผูเ้ป็นคนเดือดร้อน
อย่างน้ีเสียเงินและเสียช่ือเสียง...1

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา

วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545

พระองค์ท่านทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของ
ประเทศทําลายทั้งชีวิต และทรัพย์สิน สถานการณ์ยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ผลการสํารวจ
เพื่อประเมินสถานการณ์ยาเสพติด และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง
ชนะยาเสพติดย่ังยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 ของศูนย์เครือข่ายวิชาการเพ่ือ
สังเกตการณ์และวิจัยความสุขของชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อเดือนกันยายน 2553 พบว่า
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อปัญหายาเสพติดหลายปัจจัยมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ทั้งในเรื่องของสถานบันเทิง
ที่เปิด-ปิดเกินเวลา นอกจากนี้ผลการศึกษาของโครงการ Child watch สามารถประมาณการได้ว่า
ในจํานวนกลุ่มเด็กอายุ  7-19 ปี จํานวน 12 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงในการเป็นผู้เสพ
รายใหม่ สูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆมีถึงร้อยละ 43 ของกลุ่มเสี่ยง2 ผลการวิจัยเชิงสํารวจของเอแบค
เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชน ในปี 2550 พบว่า กลุ่มเยาวชนที่มีโอกาส ความเป็นไปได้
ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด 5 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มที่มีทัศนคติที่ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
กลุ่มที่มีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตยอมรับการใช้ยาเสพติด กลุ่มที่ใช้ชีวิตหรือเวลาในทางที่ไม่ควร อาทิ
หนีเรียน มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม ติดเกม เสพสื่อลามก กลุ่มที่มีความเอนเอียงต่อพฤติกรรม
แข่งรถซิ่ง และกลุ่มที่มีปัญหาครอบครัว3

1 สํานักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เข้าถึงเมือ่ 2 ธันวาคม 2552, เข้าถึงได้จาก
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/12606

2 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
และแนวโน้มของปัญหาช่วงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549-2553.  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2553), 3.

3 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. แนวคิดการป้องกันยาเสพติด
ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง.  (กรงุเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จํากัด, 2552), 3.
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ในสถานการณ์ที่ยาเสพติดได้ลุกลามเข้าไปถึงโรงเรียน ที่มีเด็กอายุต้ังแต่ 3 – 18 ปี ซึ่งเป็น
เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกําลังของชาติในอนาคต รัฐบาล จึงน้อมนํากระแสพระราชดํารัสของ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องของยาเสพติดมาประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติที่ต้องดําเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง และเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ทุกคนต้องผนึกกําลังร่วมแก้ไข
ปัญหา ให้เร่งบูรณาการการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวยืนยันว่า
มาตรการ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดน้ี
จะยังคงดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และจริงจัง ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย และประโยชน์สุข
ของพี่น้องประชาชน คืนบุตรหลานสู่อ้อมอกของพ่อแม่ เพื่อเป้าหมายในการลดระดับความรุนแรง
ของปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย 4 และรัฐบาลได้กําหนดกลยุทธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก
ดําเนินการนํากลยุทธ์ไปสู่โรงเรียน 5 โรงเรียนเป็นจุดสําคัญที่ผู้บริหารโรงเรยีนจะต้องนํากลยุทธ์สูก่าร
ปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ความเป็นมาของยาเสพติด นักประวัติศาสตร์เช่ือว่า ชาวเมโสโปเตเมียรู้จักปลูกฝิ่นมา

ประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ชาวกรีกรู้ว่าฝิ่นระงับความเจ็บปวดและความกลัดกลุ้มได้
ต่อมาชาวตะวันตกพบว่าฝิ่นเป็นอันตรายต่อผู้เสพ ในส่วนของประเทศไทย เท่าที่หลักฐานครั้งแรกมี
อยู่ในสมัยอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พ.ศ. 1903 ต่อมาสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว อังกฤษนําฝิ่นมาจากอินเดียไปบังคับขายให้จีน ทําให้คนจีน
ติดฝิ่นเพิ่มข้ึน และจีนเข้ามาค้าขายในเมืองไทยมากข้ึน ทําให้การนําฝิ่นและผู้ติดฝิ่นเข้ามาใน
เมืองไทยมากข้ึน

ในพ.ศ. 2501 ได้มีประกาศจากคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้
เลิกเสพและจําหน่ายฝิ่นทั่วราชอาณาจักร การเสพและจําหน่ายฝิ่นในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมาย มีการประหารชีวิตผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด แต่ปัญหายาเสพติดไม่ได้ลดลง ยาเสพติดได้
เปลี่ยนรูปเป็นเฮโรอีน และมีการพัฒนามีฤทธ์ิรุนแรงข้ึน ที่เรียกว่า “ผงขาว” ละลายนํ้าฉีดเข้าทาง
เส้นเลือด ระบาดเฉพาะชุมชนแออัดตามเมืองใหญ่ๆในประเทศไทย ต่อมาเกิดตัวยาใหม่ คือ ยาม้า
ใช้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานขนส่ง ใช้กระตุ้นให้ขับรถได้นานๆ เริ่มระบาดในหมู่เยาวชน เพื่อให้เที่ยวเตร่
ไม่เหน็ดเหน่ือย แต่ผลกระทบเกิดข้ึนตามมา คือ เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการใช้ยาม้า ผู้ติดยา
เกิดอาการทางจิตทําร้ายตนเองและทําร้ายผู้อื่น รัฐบาลจึงเปลี่ยนคําว่า “ยาม้า” เป็น “ยาบ้า”แทน

4 สํานักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด. “นายกรัฐมนตรีแถลงผลการ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง 4 เดือน”.  (เครือข่ายประชาสมัพันธ์ ป.ป.ส. วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2555), 2555.

5 ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแหง่ชาติ. ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ
“พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” (แนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด). (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554), 22-23.
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เพื่อสะท้อนถึงพิษร้ายของยาบ้าเมื่อเสพ ปัจจุบันยาบ้ายังเป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากข้ึน คือ
ยาเสพติดที่ใช้เพื่อความบันเทิง ได้แก่ ยาอี ไอซ์ เดตามีน ยาเสพติดเหล่าน้ีแพร่ระบาดในหมู่
เยาวชนที่มีฐานะดีและนักท่องเที่ยวยามคํ่าคืน6

การแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปในสถานศึกษา ทําให้รัฐบาลต้องกําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดมาโดยตลอด ปัจจุบันรัฐบาลได้กําหนดกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง คือ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา และการจัด
กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาที่กําหนดเป็น
เป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายพิเศษเร่งด่วนเป็นแนวทางให้สถานศึกษาจัด
กิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและนักศึกษา ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรง
ของปัญหายาเสพติด และกระตุ้นปลูกจิตสํานึกในการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปฏิรูป
หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ส่งเสริมคุณธรรม สร้าง
ทักษะชีวิต สร้างเสริมภูมิ คุ้มกัน จัดระบบดูแล สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในโรงเรียน ปรับ
สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาใหส้ะอาดเป็นระเบียบ ปราศจากมุมอับ ประสานชุมชนใหม้สีว่นรว่ม
ในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง ให้ถือว่านักเรียน
นักศึกษาที่เสพยาเสพติดคือผู้ป่วย ห้ามไล่ออก ให้ส่งไปบําบัด ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด ต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการทางกฎหมายอย่าง
เฉียบขาด ทั้งทางวินัยและกฎหมาย โดยให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้บริหารต้องให้ความสําคัญใน
การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง หากละเลยหรือปกปิดไม่
เอาใจใส่ ขาดความรับผิดชอบ ผู้บริหารการศึกษาต้องได้รับการลงโทษ ให้ใช้ผลสัมฤทธ์ิในการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ในการประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ 7

ความคาดหวังของประเทศชาติ ชุมชน ครอบครัวและโรงเรียน ต้องการให้เด็กและเยาวชน
เป็นคนดี มีทักษะชีวิต คือ คิด วิเคราะห์ มีสติในการมีชีวิตอยู่รอดในสังคม มีสุขภาพแข็งแรง
ร่าเริงแจ่มใส ต้ังใจเรียน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีจิตใจเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีคุณธรรม ไม่สร้างปัญหา
ให้สังคม เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศ เช่น โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จังหวัดอุดรธานี
สังกัดมัธยมศึกษา ได้มีแนวคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยการใช้
หลักธรรมทางพุทธศาสนา8 เมื่อเด็กและเยาวชนเป็นคนที่สมบูรณ์ เข้มแข็งแม้อยู่ในครอบครัวที่

6 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการป้องกัน
ยาเสพติดในเยาวชน.  (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเดียสแควร์, 2554), 5.

7 กระทรวงศึกษาธิการ, “รายงานผลการดําเนินงาน 24 สิงหาคม ถึง 30 ธันวาคม 2555”,
เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2555 เข้าถึงได้จาก
www.moe.go.th/moe/upload/news47/FileUpload/31257-9295.do.

8 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บทเรียนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ยาเสพติดในสถานศึกษา.  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
2552), 2.
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แตกแยกหรือหย่าร้าง ก็สามารถปรับตัวได้ ไม่สร้างปัญหาเพ่ิมให้ครอบครัว เพราะสาเหตุที่ทําให้
เยาวชนหันไปเสพยาเสพติดเกิดจากปัญหาครอบครัวแตกแยก 9 การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กมีสติในการ
คิด ไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัวเพ่ิมเติม ครอบครัวก็จะอบอุ่นและเข้มแข็งข้ึน หมู่บ้านชุมชนมคีวาม
สามัคคี อยู่อย่างไม่หวาดระแวง ไม่มีอาชญากรรมและการลักขโมย ก็จะส่งผลถึงความเป็นปึกแผ่น
ของประเทศชาติสืบต่อไป ดังคําขวัญที่ว่า “ประเทศไทยจะรุ่งเรือง ถ้าพลเมือง ไม่พึ่งยาเสพติด”10

ปัญหาของการวิจัย
ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสําคัญทีร่ัฐบาลทุกยุคทุกสมัย พยายามแก้ไขเพ่ือให้หมดไป มี

การกําหนดทั้งนโยบายและกลยุทธ์ที่จะป้องกันและปราบปรามไว้อย่างชัดเจน แต่ผลการดําเนินงาน
ยังไม่สามารถเอาชนะยาเสพติดได้ โดยเฉพาะยาเสพติดที่แพร่ระบาดไปสู่ในสถานศึกษา มีการ
รายงานและประเมินช่วงอายุที่มีภาวะเสี่ยงในการเข้าไปใช้ยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2547 – 2548
สถาบันรามจิตติ ได้สํารวจพฤติกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนราย
จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า เยาวชนในช่วงอายุ 13 ถึง 18 ปี มีพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุด11 ผล
สถานการณ์การแพร่ระบาดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 – 2554 พบว่า สัดส่วนของผู้เข้ารับการบําบัดรายใหม่
มากกว่าผู้เข้าบําบัดรายเก่าโดยสัดส่วนค่าคงที่ อยู่ที่ร้อยละ 77 – 80 อายุที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรกของ
ผู้เข้าบําบัดมากกว่าร้อยละ 50 จะมีอายุระหว่าง 15 – 19 ปี และอีกกลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกพื้นที่ คือ กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี สําหรับตัวยาที่ผู้เข้ารับการบําบัดใช้เป็นตัวแรก
คือ ยาบ้ามากที่สุด (ร้อยละ 76 – 79) รองลงมา คือ กัญชา  (ร้อยละ 11 – 13 ) และสารละเหย
(ร้อยละ 4 – 7) อาชีพของกลุ่มผู้เข้าบําบัดรักษา 3 ลําดับแรกในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา คือ กลุ่ม
อาชีพรับจ้าง ว่างงานและเกษตร ขณะที่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาพบว่ามีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มข้ึน
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา12

ข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สรุปผลการ
ดําเนินงานด้วยการบําบัดรักษา ประจําปี 2553 จํานวนผู้เข้าบําบัดรักษา รวมทั้งสิ้น 114,074 ราย

9 ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันรามจิตติ. “การพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา”.  (กรุงเพทฯ : สํานักงานคณะกรรมการปอ้งกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 2550), 2.

10สํานักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด, “รวมคําขวัญต่อต้านยาเสพติดปี
2553 - 2555, เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2555. เข้าถึงได้จาก
www.trupanya.muslimthaipost.com/main/index.php=sub.

11 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ความรู้และแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.  (พมิพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด, 2552), 58.

12 ศูนย์อํานวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแหง่ชาติ. ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”(สาระสาํคัญสถานการณ์ยาเสพติดและความหนาแน่นของปัญหา
ยาเสพติดระดับอําเภอ. เอกสารอัดสําเนา, 2554), 4.
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ช่วงอายุระหว่าง 7 – 17 ปี จํานวน 15,392 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.49 13 ข้อมูลที่กล่าวมาพบว่า
ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดสู่เด็กวัยเรียน นับวันจะเพิ่มมากข้ึน เป็นปัญหาสังคมที่รุนแรง และ
จํานวนนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปี 2554 ซึ่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รวบรวมจากระบบจําแนกสถานะสถานศึกษา ปี 2554 ดังน้ี

จํานวนนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ปี 2554

ผู้เสพรายเก่า จํานวน 16,446 คน
ผู้เสพรายใหม่ จํานวน 7,960 คน
ผู้ค้ารายเก่า จํานวน 5,795 คน
ผู้ค้ารายใหม่ จํานวน 1,767 คน
นักเรียนได้รับโอกาสศึกษาต่อ จํานวน 5,682 คน

(ระบบจําแนกสถานะสถานศึกษา ปี 2554 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 โรงเรียนที่พบเสพ/ติด/ค้า
จํานวน 1,744 แห่ง จาก 30,765 แห่ง)14

นอกจากน้ี สถิติข้อมูลทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมี
จํานวนโรงเรียนทั้งหมด 31,424 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 7,763,869 คน ครูทั้งหมด 403,290 คน
มีเด็กที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จํานวน 1,364 คน15 และผลการประเมินการปฏิบัติงานตาม
ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2555
รั้วโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขาดความเข้าใจในการจําแนกสถานะสถานศึกษา ส่งผลทําให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในสภาพแท้จริง ผู้บริหารยังปิดบังข้อมูล ขาดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กิจกรรมขาด
ความต่อเน่ือง ขาดการติดตามผลในเชิงคุณภาพ การขาดส่งต่อข้อมูลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้กับหมู่บ้าน
ชุมชน และมีการจัดต้ังกลไกการดําเนินงานที่สมบูรณ์แต่ขาดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม16

จากข้อมูลและสภาพปัญหาของนักเรียนในสถานศึกษาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดดังกลา่ว
เด็กและเยาวชนเป็นวัยกําลังเรียน และเข้าสู่วัยรุ่นเมื่อเสพยาเสพติดก็จะส่งผลกระทบกับสมอง และ

13 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ผลการดําเนินงานด้วยการ
บําบัดด้านยาเสพติด ปี พ.ศ.2553, เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2555, เข้าถึงได้จาก
www.oneb.go.th/portaveb/appmanger/partal/Internet#.

14 ศูนย์พลังแผ่นดินต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ, “การจําแนกสถานะ
ยาเสพติดในสถานศึกษา” เข้าถึงเมือ่ 3 กุมภาพันธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก www.skp.go.th/drug.

15 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. สถิติข้อมูลทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2553.  (กรุงเทพฯ : สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553), 10-12.

16 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. “สรุปผลการประเมินภายในแผน
จังหวัดตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 3
ปีงบประมาณ 2555”.  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
2555), 3-4.
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ชีวิตตนเอง กระทบต่อครอบครัว กระทบต่อสังคมและกระทบถึงประเทศชาติ สถานศึกษาซึ่งเป็น
สถาบันสําคัญที่เด็กต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนที่ยาวนาน และเกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง ผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลที่ต้องคอยดูแล เอาใจใส่ ช่วยเหลือให้ประสบการณ์ ความรู้
ทักษะชีวิตกับเด็ก โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการนํานโยบาย กลยุทธ์
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล แต่ในปัจจุบันไม่ว่า
นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการจะดีอย่างไร จํานวนเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการนํากลยุทธ์มาบริหารจัดการ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากสภาพความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั

ดังต่อไปน้ี
1. เพื่อทราบองค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา
2. เพื่อทราบแนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา

ข้อคําถามของการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาคําตอบผู้วิจัยได้

กําหนดข้อคําถามของการวิจัย ดังน้ี
1. กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีองค์ประกอบใดบ้าง
2. แนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาเป็นอย่างไร

สมมติฐานของการวิจัย

กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นพหุองค์ประกอบ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบและเสนอกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองค์ความรู้ในเรื่องกลยุทธ์ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากแนวความคิดและทฤษฎีที่หลากหลาย ของ
รัฐบาลแต่ละสมัย ดังน้ี

ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาล ได้เสนอแนวคิดในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังน้ี การ
สํารวจข้อมูลจํานวนผู้ใช้/ผู้ติดยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ รณรงค์ค้นหา จูงใจ และสร้างความเช่ือมั่นให้
ผู้เสพ/ผู้ติดยา ในเขตพ้ืนที่มารายงานตัว จูงใจให้บิดา มารดา ผู้ปกครองนําบุตรหลานเข้ามารักษา
จัดทําประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยา เปิดรับช่องทางรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
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จําแนกคัดกรองเด็กเป็นผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรมโครงการค่าย
คุณธรรม จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ บริการชุมชน
กิจกรรมกีฬา อบรมทักษะชีวิต เล่นดนตรี ให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาและสร้าง
เสริมทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมสอนศาสนาวันหยุด ค่ายวิทยาศาสตร์ พัฒนาอาชีพ
ต้ังเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียนและชุมชน ต้ังกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor) จัด
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ดูแล ประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ประสานอาสาสมัครชุมชน กิจกรรมบ้านหลังเรียน กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและ
คุณธรรม ให้มีสภาเยาวชนประจําจังหวัด กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ควบคุมสถานที่เสี่ยงต่อ
การใช้สารเสพติด(ร้านเกม,บ้านเช่าฯลฯ) ให้มีครูอาสาช่วยดูแล ขยายโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน จัดงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ให้จัดทํายุทธศาสตร์ ทิศทาง กรอบการแก้ไขปัญหา
ผลิตและเผยแพร่สื่อ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สร้างเครือข่าย
ครูแกนนํา พัฒนานักเรียนแกนนํา โรงเรียนจัดกิจกรรม 3D (Decency Democracy Drug-free)
จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน ลดพื้นที่กลุ่มเสี่ยง จัดระเบียบสังคม โครงการรักษ์โรงเรียน ปรับเปลีย่น
ทัศนคติผู้บริหารสถานศึกษาให้เห็นความสําคัญของการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการ
สานสายใยครอบครัว การเย่ียมบ้าน โครงการห้องเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการศูนย์
เสมาส่งเสริมศีลธรรม แต่งต้ังคณะกรรมการรั้วโรงเรียนทุกระดับ ยกย่องเชิดชูผู้บริหารสถานศึกษาที่
ยอมรับปัญหาการดําเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างจริงจัง รณรงค์การป้องกันผ่านสื่อ
(Air War) โครงการตํารวจ D.A.R.E.17

ในปี พ.ศ.2554 รัฐบาล ได้เสนอแนวคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ดังน้ี กําหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ยึดหลัก
นิติธรรม ปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพลโดยใช้กฎหมาย จัดต้ังห้อง War Room ปรับ
บทบาทเจ้าหน้าที่ให้พร้อมทุ่มเทงานเต็มที่ มีการต้ังศูนย์ปฏิบัติการทุกระดับ คัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มี
คุณภาพมาปฏิบัติงาน ควบคุมพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้แสวงหาประโยชน์จากยาเสพติด
แก้ไขกฎหมายเพื่อลดข้ันตอนการดําเนินงาน ปรับทัศนคติสังคมให้ยอมรับให้อภัยผู้ที่เคยเสพยาที่คิด
ละเลิก กระจายงบประมาณลงสู่จังหวัด ครูตํารวจ ครูพระสอนในช้ันเรียน โครงการตํารวจปฏิบัติ
หน้าที่ประจําโรงเรียน บรรจุการสอนทักษะชีวิตในหลักสูตรระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อาชีวศึกษา จัดศูนย์เครือข่ายเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จัดต้ังศูนย์
เพื่อนใจวัยรุ่น กิจกรรม To Be Number One โครงการสร้างจิตอาสา ค่ายสานสายใยครอบครัว
กิจกรรมสภานักเรียนต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมประกวดเชิงสร้างสรรค์ โครงการบ้านหลังเรียน
ก่อต้ังหน่วยลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบัน

17 ศูนย์ประสานปฏิบัติที่ 1 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. คําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 306/2553 ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะท่ี 3 (กรุงเทพฯ : สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
2553), 29-30.
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ครอบครัว กําหนดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจให้
ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ต่อผู้ประกอบการที่เป็นพื้นที่เสี่ยง18

ดอลิน (Dolin) ได้นําเสนอนโยบายแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (United State of
America) ซึ่งมีกลยุทธ์และแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังน้ี ให้การศึกษา
ผู้ปกครอง ให้การศึกษาเยาวชน ให้การศึกษาครู ให้การศึกษาพระสงฆ์ ให้การศึกษาผู้นําทางธุรกิจ
ให้โรงเรียนกําหนดนโยบายต้านยาเสพติด ใช้โปรแกรมการป้องกันยาเสพติดที่ถูกวิจัยแล้วกับเด็ก
ส่งเสริมพ่อแม่ พี่เลี้ยงมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสุขภาพเชิงบวก ให้พ่อแม่พี่เลี้ยงเป็นแบบอย่างที่ดี ให้
โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สรา้งความร่วมมือกับสื่อ ร่วมมือกับอุตสาหกรรมบันเทงิ สรา้ง
ความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุนให้มีการวิจัยและเผยแพร่ ส่งเสริมการศึกษาและ
ฝึกอบรมด้านยาเสพติด19

บัล (Bull) ได้นําเสนอการป้องกันการใช้กัญชาในโรงเรียนของประเทศออสเตรเลีย เน่ืองจาก
กัญชาเป็นสารที่ผิดกฎหมายและใช้กันมากที่สุดในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียจึงป้องกัน
สารกัญชาในโรงเรียน ดังน้ี กําหนดหลักสูตรการศึกษายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุ
ระหว่าง 12-17 ปี ใช้โปรแกรมการป้องกันสารเสพติด มีการเผยแพร่ข้อมูล มีการเร้าอารมณ์ให้เกิด
ความกลัวเรื่องยาเสพติด ใช้วิดิโอ (V.D.O)นําเสนอ สอนเรื่องการนับถือตนเอง ความรับผิดชอบ
สอนการตัดสินใจ การจัดกิจกรรมกลุ่ม การออกกําลังกาย การสอนทักษะการต้านทานสังคม การ
สอนให้รู้จักเลือกลดและเบื่อยาเสพติด และใช้โรงเรียนเป็นฐานในการจัดกิจกรรมต่างๆ20

เกียรัลดีน (Gearaldine) ได้นําเสนอแผนแม่บทยาเสพติดแห่งชาติของประเทศแอฟริกา ซึ่ง
มีแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังน้ี ใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ ใช้กฎหมายบังคับ
กระตุ้นเยาวชนให้ละเว้นจากยาเสพติด ส่งเสริมโรงเรียนใช้โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพให้การศึกษา
กับนักเรียน ให้ความรู้ทักษะการต่อต้านยาเสพติด สร้างความตระหนักในหมู่ผู้ปกครอง ให้
คําปรึกษาบริการหลังดูแล ตรวจสอบการใช้สาร เผยแพร่งานวิจัย สร้างและรักษาระบบข้อมูล มี
การสอนเรื่องยาเสพติดต้ังแต่ระดับก่อนประถม ใช้หุ่นเล่าเรื่องราวยาเสพติดให้เด็ก อบรมทักษะการ
แก้ไขปัญหา ใช้ V.D.O. ประกอบการสอน จัดทําคู่มือครูให้ทุกโรงเรียน จัดทําแผ่นพับและโปสเตอร์

18 ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.). ประมวลคําสั่งศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ. (กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่บริษัทธรรมสาร จํากัด,
2554), 52-53.

19 Dolin, Benjamin. National Drug Policy : United State of America. (Law and
Government Division, 2001).

20 Bull, Donna. Anthony Arcuri & Paul Dillion. (Cannabis use prevention
methods in Australian School. NEPIC, 2009).
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ให้แต่ละโรงเรียน ใช้โปรแกรมทักษะการผจญภัยแบบสิงโต (Lion National) คือ ให้เด็กรู้จักหา
ปัญหา และวิธีแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 21

นอกจากน้ีผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกลยุทธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา คือ ผู้บริหารระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนเกี่ยวข้องยาเสพติดหรือมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ครูผู้สอนที่
ทําหน้าที่เรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษาและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันยาเสพติด และจากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว สามารถนํามา
บูรณาการเป็นกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี

21 Gerdine, J. Fraser-Moleketi. National Drug Master Plan. (The drug Advisory
Board at request of the Minister for Welfare and Population Development, 1999).
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เพื่อให้การวิจัยครั้งน้ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา : ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานที่ 1 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 306/2553 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้
ยุทธศาสตร์ การป้องกันระยะท่ี 3. (ม.ป.ท.,2553), 52-53.

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส .). ประมวลคําสั่งศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ. (กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่บริษัทธรรมสาร จํากัด,
2554), 23-26.

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการป้องกัน
ยาเสพติดในเยาวชน. พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอเดีย สแควร,์ 2554), 46-51.

สาํนักบรหิารยุทธศาสตร์และบรูณาการ การศึกษาที ่8, “ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”, เข้าถึงเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึงได้จาก
www.moe.go.th/strategy8/index.php/.../45.../71-strategy-drug-free

Benjamin Dolin. National Drug Policy : United State of America. (Law and
Government Division, 2001).

กลยุทธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา

แนวคิดกลยุทธ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ของประเทศ
ออสเตรเลีย (Australia)

แนวคิดกลยุทธ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ของประเทศ
อัฟริกาใต้ (South Africa)

แนวคิดกลยุทธ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา ของ สํานักงาน
ป.ป.ส.

แนวคิดกลยุทธ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ

แนวคิดกลยุทธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา เสพติด
ในสถานศึกษาจากงานวิจัย

แนวคิดกลยุทธ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา
จากการสัมภาษณ์

แนวคิดกลยุทธ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ของรัฐบาล

แนวคิดกลยุทธ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ของประเทศ
อเมริกา (America : U.S.A.)
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Donna Bull. Anthony Arcuri & Paul Dillion. (Cannabis use prevention
methods in Australian School. NEPIC, 2009).

 Gerdine J. Fraser-Moleketi. National Drug Master Plan. (The drug Advisory
Board at request of the Minister for Welfare and Population Development, 1999).

นิยามศัพท์เฉพาะ
กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานใหบ้รรลเุป้าประสงค์ที่วางไว้ในที่น้ี หมายถึง

กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมายถึง การดําเนินการป้องกันและแก้ไขมิให้เกิด

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ในที่น้ีหมายรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดควบคู่ไปด้วย

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



บทท่ี 2

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 2) ทราบแนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา สื่ออิเลคทรอนิกส์และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดังน้ี

ความหมายของกลยุทธ์
กลยุทธ์ (Strategy) ถูกจัดอยู่ในประเภทของแผน (Type of Plan) เป็นผลที่ได้จาก

กระบวนการวางแผน เป็นคําที่มีความหมายกว้าง และมักใช้ในความหมายที่แตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ขององค์การ นักวิชาการได้เสนอความหมายของกลยุทธ์ไว้ ดังน้ี

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึงวิธีการ (means) ที่องค์กรเลือก
เพื่อจะดําเนินการจากจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปยังจุดปลายทางในอนาคตที่กําหนดไว้1

สุพานี สฤษฎ์วานิช กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง ในความหมายแคบเน้นที่วิธีการ (means)
ที่สําคัญ ที่จะใช้เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์หลักในความหมายกว้าง จะครอบคลุมถึงเปา้ประสงค์
และวิธีการท่ีจะทําให้บรรลุเป้าประสงค์2

ทองหล่อ เดชไทย กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง แผนการหรือวิธีการตัดสินใจหรือกลุ่มของ
กิจกรรม ที่องค์กรใช้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร แต่ในทางธุรกิจกลยุทธ์หมายถึง การวาง
ตําแหน่งของธุรกิจให้มีคุณค่าแห่งศักยภาพสูงสุดเหนือคู่แข่งขันน่ันเอง สรุปกลยุทธ์ หมายถึง
แนวทางหรือวิธีดําเนินงานขององค์การเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 3

1 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. นโยบายธุรกิจและการบริหารกลยุทธ.์  (กรงุเทพฯ :
บริษัทธีระฟิลม์และไซเทก็ซ์ จํากัด, 2541), 9

2 สุพานี สฤษฎ์วานิช . การบริหารเชิงกลยุทธ์ .  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2544), 8.

3 ทองหลอ่ เดชไทย . “องค์ประกอบในการวางแผนกลยุทธ์” ในประมวลสาระชุดวิชาระบบ
สาธารณสุขและการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข (หน่วยที่ 9 หน้า 142 – 181
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ, 2544), 138.
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คณิน ชุมวรฐายี กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง ตัวเช่ือมระหว่างนโยบายความต้องการของ
หน่วยเหนือ (mission) และหรือสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุ (Vision) กับการดําเนินการขององค์การ
(action) ดังน้ันจึงหมายรวมถึงแผน รูปแบบ วิธีการ การวางตําแหน่ง ทิศทาง การตัดสินใจ
หนทางหรือแนวทางปฏิบัติ 4

นอกจากน้ี มินทซ์เบริ์ก (Mintzberg) ได้กล่าวถึง กลยุทธ์ หมายถึง แบบแผนหรือ
รูปแบบ (Strategy is a patern= P2 ) เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบแผนด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ที่เปน็ไปอย่างต่อเน่ืองในแต่ละช่วงเวลา (Consistency in behavior overtime) อันสะท้อนใหเ้ห็น
ในการวางแผนงานในอนาคต จําเป็นต้องคํานึงถึงวิวัฒนาการขององค์กร ขณะเดียวกันต้องคํานึงถึง
ความสามารถ ความคาดหวังของผูป้ฏิบัติด้วย เพราะในหลายกรณี เจตนารมณ์ หรือสิง่ทีผู่้บริหาร
ต้ังใจทํา (intended strategies) อาจเป็นไปไม่ได้ แต่ผู้ปฏิบัติอาจใช้ความชํานาญด้านต่าง ๆ ปรับ
กลยุทธ์ในระหว่างปฏิบัติ (emergent strategies) จนแปรเปลี่ยนเปน็กลยุทธ์ที่เกิดข้ึนจรงิ
(realized strategies) ก็ได้5

สรุป กลยุทธ์ เป็นส่วนหน่ึงในการวางแผน ซึ่งการจัดทํากลยุทธ์ได้น้ันจะต้องได้มาจากการ
วิเคราะห์สภาพของจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององค์การ แล้วกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และกําหนดกลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และจากการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งมี
ความหมายทั้งโดยแคบและทางกว้าง

นโยบายการป้องกันยาเสพติดในประเทศไทย

รัฐบาลตระหนักถึงความจําเป็น และเร่งดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
เริ่มดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง โดยการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในประเทศไทย เริ่มดําเนินการของรัฐบาล ในปี พ.ศ.2502 จนมาถึงปัจจุบัน แม้จะมีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายไปบ้าง แต่แนวทางหลัก ๆ ที่ยังคงดําเนินการอยู่ มี 2 ประการ คือการ
ลดอุปทาน หรือการลดปริมาณยาเสพติด (Supply Reduction) และการลดอุปสงค์ หรือลดความ
ต้องการใช้ยาเสพติด (Demand Reduction)6 และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
(Management) ในปี พ.ศ. 2519 รัฐบาลได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดข้ึน เรียกว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และได้ให้มีคณะกรรมการป้องกันและ

4 คณิน ชุมวรฐายี. การบริหารเชิงกลยุทธ.์ เข้าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2555 (ออนไลน์),
5 Mintzberg, Hemry. The Rise and Fall of Strategic Planning. (New York : The

Free Press. 1994), 23-32.
6 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง

กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม 2544 – มกราคม 2548. กรุงเทพฯ : สํานัก
ยุทธศาตร์ 2548), 124 – 125.
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ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อเป็นองค์กรกลางในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
ประเทศ

ในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาล ได้ออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 141/2541 ลงวันที่ 19
สิงหาคม พ.ศ. 2541 เรื่องนโยบายการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหา และลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดย
ดําเนินงานอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์  “ราษฎร์ – รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” อาศัยการผนึกกําลังของ
ประชาชนจากทุกส่วนในสังคม หน่วยราชการในการต่อต้านปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเน่ือง
ด้วยระบบบริหารจัดการที่ชัดเจนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และให้ชุมชนรวมถึง สถาบันการศึกษาเป็น
รากฐานในการสร้างกระแสต่อต้าน และกดดันการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้ปฏิบัติต่อผู้
ติดยาเสพติด ในฐานะผู้ป่วย ให้มีการระดมการปฏิบัติการทั้งหลายทั้งปวงเพ่ือลิดรอนและทําลาย
กระบวนการผลิต การค้ายาเสพติด ตลอดจนยับย้ังและยุติการนํายาเสพติดมาแพร่ระบาดในประเทศ
ไทย

รัฐบาลได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยออกคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เรื่อง นโยบายการดําเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดังน้ี

1. การดําเนินการเพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหายาเสพติดอย่างรวดเร็วต้องดําเนินการ
ทางจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีแผน และสอดคล้องกับการปฏิบัติการอ่ืน ๆ กระตุ้น
และระดมพลังประชาชน ทุกภาคส่วน ให้ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายของยาเสพติด

2. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ต้องดําเนินการโดยมีพื้นที่เป้าหมายชัดเจน มี
การดําเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่โดยผสมผสานการดําเนินงานเพื่อป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดกับการดําเนินงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป และผนึกกําลัง
ทรัพยากรของทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อมุ่งลดและขจัดปัญหา ทั้งน้ีต้องให้
ประชาชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน

3. เป้าหมายหลักในการดําเนินงาน คือ ไม่ให้ผู้ที่ไม่เคยติดยาเสพติดหันมาเสพยาเสพติด
และให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกเสพยาเสพติด

4. การป้องกันยาเสพติด ให้ดําเนินการในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว สถานศึกษาและ
ชุมชน ครบกระบวนการและต่อเน่ือง โดยราชการทุกหน่วยต้องให้ความสําคัญ สนับสนุน และ
ผลักดันให้เกิดกระบวนการในการป้องกันทั้งในระดับครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน

5. ปฏิบัติต่อผู้ติดยาเสพติดในฐานะผู้ป่วย โดยให้โอกาสในการเข้ารับการบําบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้ติดยาเสพติด

6. ให้ดําเนินการต่อผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นําเข้าและส่งออกยาเสพติด ตลอดจนกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ที่สนับสนุนการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเฉียบขาด โดยนําข้อกฎหมายมาใช้ต่อ
ผู้กระทําผิด และทรัพย์สินของผู้กระทําผิดหรือผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้กระทําผิดเกิดความเกรงกลัว

7. การปฏิบัติการด้านการปราบปรามยาเสพติด มีการเร่งรัดดําเนินคดี มีการพิพากษา
ลงโทษข้ันสูงสุดที่กําหนดในกฎหมาย และบังคับคดีให้เป็นไปตามคําพิพากษาอย่างเคร่งครัดกับ
ผู้กระทําผิดข้อหา ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย และครอบครองเพื่อจําหน่าย
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8. การข่าวเป็นมาตรการสําคัญต่อความสําเร็จในการขจัดและทําลายขบวนการ
อาชญากรรมด้านยาเสพติด จึงต้องให้ความสําคัญและดําเนินการเชิงรุกอย่างมีแผน โดยมุ่งหวังจะได้
ทราบเครือข่ายและพฤติกรรมการกระทําผิด ตลอดจนนําข้อมูลมาใช้ในการปราบปราม การ
ปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อลิดรอน ขจัด และทําลายขบวนการอาชญากรรมด้านยาเสพติด และกลุ่มผูม้ี
อิทธิพลที่สนับสนุนการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

9. ลดเงื่อนไขที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเครง่ครัด พรอ้มทัง้
พัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และองค์กร
ชุมชน

10. ให้มีการปฏิบัติการทางการเมืองระหว่างประเทศในการประสานกับประเทศต่าง ๆ
11. กําหนดให้ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายน้ีเป็นภารกิจ

ประจําและสําคัญของทุกส่วนราชการ ที่ต้องระดมสรรพกําลังในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง
12. ให้ความคุ้มครองแก่บุคคล และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
13. ให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์สนับสนุนคุ้มครอง แสวง และรับประโยชน์จาก

การกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมาตรการทางกฎหมายและทางบริหารอย่างเฉียบขาด
นอกจากน้ีรัฐบาลได้กําหนดแนวทางการบริหารงานเพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ รับผิดชอบการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ต้ังแต่ระดับกระทรวง กรม จนถึงองค์กรต่าง ๆ โดยให้กระทรวงซึ่งมี
หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหลายหน่วยจัดต้ัง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกระทรวง กําหนดให้มีศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศปส.จ) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
(ศปส.ก) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
และให้มีอํานาจสั่งการและบังคับบัญชาศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด
กรุงเทพมหานคร และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อํานวยการ สั่งการ ระดม
สรรพกําลังของส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้สามารถดําเนินงานตามคําสั่ง พร้อมให้แต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดได้ตามความจําเป็น7

7 เกษม โชติชาครพันธ์ุ และคณะ. รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินกระบวนการ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะท่ี 3 และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในระยะเร่งด่วน (ยุทธการ 315). (กรุงเทพฯ : ศูนย์บริหารวิชาการ
สถาบันบัณฑิต พัฒนบรหิารศาสตร,์ 2554), 23 – 27.
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นอกจากน้ีนโยบายรัฐบาล มีความชัดเจนข้ึน มีการมอบหมายนโยบายให้หน่วยราชการ
แต่ละหน่วยรับผิดชอบ การทํางานที่เป็นระบบเครือข่ายลงสู่ระดับพื้นที่ กําหนดให้นํานโยบายลงสู่
การปฏิบัติลักษณะบูรณาการ

เน่ืองจากปัญหายาเสพติดมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคง
ของชาติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคุณภาพของ
ประชากร รัฐบาลปี พ.ศ. 2544 จึงมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 119/2544 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เรื่อง แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดโดยใช้หลักการ
ป้องกันนําหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับการบําบัดรักษาผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษอย่างเด็ดขาด
ระดมความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผนึกกําลังร่วมกัน ให้เป็นพลังแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เน้นการเสริมสรา้งความเข้มแข็งของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสนับสนุนใหท้กุฝา่ย
เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา
เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน โดยกําหนดแนวทางดังน้ี

1. แนวทางในการเอาชนะปัญหายาเสพติด

1.1 การปลุกพลังแผ่นดินและการป้องกัน โดยการกระตุ้นปลูกจิตสํานึกของปวงชนใน
ชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่จะมีต่อประเทศชาติ โดย
ใช้มาตรการป้องกันนําการปราบปราม ด้วยการดูแล และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน ตลอดจน
เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณธรรม ให้แก่สถาบันทางสังคมต่าง ๆ โดยเริ่มจากสถาบัน
ครอบครัว และการเสริมสร้างมาตรการป้องกันและความมั่นคงให้แก่หมู่บ้านตามชายแดน

1.2 การควบคุมตัวยาและสารเคมี ตรวจสอบควบคุม และสกัดกั้นสารต้ังต้นและ
เคมีภัณฑ์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการผลิตยาเสพติด ซึ่งจะออกไปสู่แหล่งผลิตที่สามารถนําไปใช้ในการ
ผลิตยาเสพติด ทั้งภายในและภายนอกประเทศรวมทั้งควบคุมตัวยาหรือสารอื่นที่อาจสามารถนํามาใช้
ทดแทนยาเสพติดได้

1.3 การปราบปราม พัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านความรู้ จิตสํานึก และพลังศรัทธา
ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี วิธีการและการสนับสนุนต่าง ๆ

1.4 การบําบัดรักษาและฟื้นฟู ทําลายโครงสร้างของปัญหายาเสพติด โดยตัดวงจรของ
ยาเสพติด ด้วยการแยกผู้เสพติดออกมาบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งระบบสมคัรใจและบงัคับ
มีระบบการติดตาม ช่วยเหลือให้กําลังใจแก่ผู้ที่ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู เพื่อสามารถกลับสู่ครอบครัว
ชุมชน และดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข

1.5 การข่าว จัด และพัฒนางานด้านการข่าว ให้เป็นระบบ
1.6 การอํานวยการและการประสานงาน พัฒนางานด้านการอํานวยการเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ทลายกําแพงของส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเปิดกว้างให้มี
การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

1.7 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในคดียาเสพติดให้เอื้ออํานวยต่อ
การแก้ไขปัญหา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17

1.8 ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันและกดดันให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะการแสวงหาความร่วมมือและความช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน

1.9 การวิจัย พัฒนา และติดตามประเมินผล แผนงาน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นวิชาการ

2. โครงสร้างการดําเนินการ

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่119/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 เรื่อง
แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด รายละเอียดดังน้ี

2.1. ให้มีคณะกรรมการ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ัง
2.2 ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่

2.2.1 อํานวยการ สั่งการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบติดตาม
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ

2.2.2 กําหนดแผนปฏิบั ติการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์

2.2.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพบุคลากร คณะกรรมการสามารถเสนอความเห็น
ต่อนายกรัฐมนตรี เรื่องต่อไปน้ี

2.2.3.1 การโยกย้ายข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่
ไม่เหมาะสมกับพื้นที่

2.2.3.2 การให้ความดีความชอบเป็นพิเศษ สําหรับข้าราชการ และประชาชน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2.3 การปกป้องคุ้มครองข้าราชการและประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

2.4 ให้มีอํานาจในการแต่งต้ังหรือเสมือนให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการคณะทํางาน
คณะที่ปรึกษา

2.5 ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2.6 ให้ทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ ถือว่าการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วน
2.7 ให้สํานักงบประมาณจัดระบบและจัดเตรียมงบประมาณรองรับการดําเนินงานและการ

ปฏิบัติตามคําสั่งน้ี
2.8 ในระหว่างที่ยังมิได้มีการกําหนดบทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ ให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร และจังหวัด  (ศปส.ก./จ.) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตและ
อําเภอ (ศปส.ข/อ.) ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
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3. แผนปฏิบัติการ

ปี พ.ศ. 2544 นายกรัฐมนตรี ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 228/2544 ลงวันที่
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 กําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
ระดมทุกภาคส่วนในสังคมต่อสู้เอาชนะยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติเพ่ือเอาชนะยาเสพติดภายใต้กรอบ
แนวคิด 4 ประการ คือ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมตัวยา แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมผู้เสพ
ยาเสพติด แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมพ้ืนที่และการใช้มติทางสังคม และวัฒนธรรม แยกสลายและ
ทําลายฝ่ายตรงข้าม และแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบย่ังยืน8

และได้กําหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด ให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาภายใต้
กรอบแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2545 – 2549 ประกอบด้วยแผนงาน
รองรับ 7 แผนงาน ดังน้ี

1. แผนการสกัดกั้นยาเสพติดพ้ืนที่ชายแดน
2. แผนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในระดับพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์

ยาเสพติด และลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน) และกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และสํานักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบและสนับสนุน

3. แผนการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เพื่อหยุดย้ังคนรุ่นใหม่ไม่ให้เข้าไปติดยาเสพติด
สร้างจิตสํานึกและพลังประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งควบคุม
พื้นที่แพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในพ้ืนที่แพร่ระบาดรุนแรง ปานกลาง และเบาบาง ไม่ให้เพิ่มมากข้ึน

4. แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือลดอัตราการเข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษาในลักษณะการค้า การเสพและการติดยาเสพติดให้
เหลือไม่เกินร้อยละ 5 และให้กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และ
กรมการปกครอง เปน็หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  (กองบัญชาการทหาร
สูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ) กระทรวงสาธารณสุข กรมประชาสัมพันธ์ องค์กร
สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผิดชอบและสนับสนุน

5. แผนการบําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้การช่วยเหลือดูแล
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผู้ใช้ยาเสพติดให้กลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคม และ

8 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มีนาคม 2544 – มกราคม 2548), (กรุงเทพฯ : สํานัก
ยุทธศาสตร์. 2548), 124 – 125.
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ตัดวงจรปัญหาการติด และการใช้ยาเสพติดมิให้ขยายตัว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6. แผนการปราบปรามยาเสพติด เพ่ือปราบปรามทําลายโครงสร้างการค้าและอิทธิพล
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดน พ้ืนที่รุนแรงพิเศษ พื้นที่แพร่ระบาดรุนแรง และพ้ืนที่
แพร่ระบาดปานกลาง ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

7. แผนการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการ และเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน มีระบบการสนับสนุนที่เพียงพอ เอ้ืออํานวยต่อการนําแผนปฏิบัติไปสู่การปฏิบัติ
และการดําเนินงานในพ้ืนที่ ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วย
รับผิดชอบหลัก นอกจากน้ียังแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการแผนปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด
(คอผ.)

การปรับนโยบายและองค์กรเพ่ือเร่งรัดการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

ในปี พ.ศ. 2546 รัฐบาล ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2546 เรื่อง การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 30/ 2546
ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2546 เรื่อง จัดต้ังศูนย์อํานวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
กําหนดแนวทางการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ดังต่อไปน้ี

1. ให้มีการจัดต้ังศูนย์อํานวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.)
2. การจัดโครงสร้าง การประกอบกําลัง การปกครองบังคับบัญชา การส่งกําลังบํารุง

การติดต่อสื่อสาร การรายงาน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

3. ให้ทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจให้การสนับสนุนศูนย์
อํานวยการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

4. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เร่ง ดําเนินการ
ด้านอํานวยการและสนับสนุน

5. ให้สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลังจัดระบบ จัดเตรียมงบประมาณรองรับ
การดําเนินงาน และการปฏิบัติตามคําสั่งน้ี โดยให้การสนับสนุนการจัดเงินตอบแทนหรือข้ึนเงนิเดือน
พิเศษแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น

ในสมัยรัฐบาล ปี พ.ศ. 2547 ได้กําหนดยุทธศาสตร์  “ปฏิบัติการรวมพลังไทย ขจัดภัย
ยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน” ได้นําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการแก้ไขปัญหา เน้น
กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่เฉพาะที่มีปัญหายาเสพติดอยู่ในเกณฑ์สูงเป็นพิเศษ ได้แก่กลุ่มเด็กและ
เยาวชน กลุ่มนักค้ายาเสพติดระดับสําคัญ กลุ่มผู้ที่เคยมีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด ในพื้นที่
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กรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ตามแนวชายแดน และพ้ืนที่เมืองสําคัญ มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลังประชาชนทุกภาคส่วน9

รัฐบาลสมัยต่อมา ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกบัการแก้ไขปญัหายาเสพติด ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551
ได้กําหนดใหม้ปีฏิบัติการ  “รวมพลงัประชากรไทย พ้นภัยยาเสพติด ระยะเวลาปฏิบัติการ 6 เดือน
(1 เมษายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2551) โดยมุ่งลดการแพรร่ะบาด ขจัดความเดือดรอ้นประชาชน
เปน็จุดเน้นสําคัญและเรง่ด่วน ภายใต้กลยุทธ์ 3 ลด 3 เพิ่ม 3 เน้น ดังน้ี

1. กลยุทธ์ 3 ลด คือ การปฏิบัติเพือ่ลดปัจจัยปญัหายาเสพติดให้มากทีสุ่ด ได้แก่ (1) ลด
จาํนวนผู้ค้ายาเสพติดระดับต่าง ๆ (2) ลดจํานวนผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ให้เหลือน้อยทีสุ่ด (3) ลด
ปัจจัยเสี่ยงของเยาวชน เพื่อป้องกันมิให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด

2. กลยุทธ์ 3 เพิ่ม คือ (1) เพิ่มระดับปฏิบัติการของกลไกที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดทกุภาคสว่น เพิ่มมาตรการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐใหเ้ข้มแข็งและจริงจังมากข้ึน
(2) เพิ่มบทบาทของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรว่มเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และ (3) เพิ่มบทบาทช่องทางสาธารณะให้กบัประชาชน สื่อต่าง ๆ ร่วมเฝ้าระวังการปฏิบัติการและ
สะท้อนปัญหาในพื้นที่

3. กลยุทธ์ 3 เน้น คือ (1) การปฏิบัติเพือ่ลดระดับปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปรมิณฑลบางพื้นที่ทีเ่กี่ยวเน่ือง ด้วยการบูรณาการและพฒันาการ
บรหิารจดัการใหม่ใหเ้หมาะสมตามระดับความเร่งด่วนของปญัหา (2) การปฏิบัติเพื่อลดระดับของ
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (3) การสกัดกั้นพื้นที่การนําเข้าตามแนวชายแดน

ต่อมารัฐบาล ได้มีคําสั่งของศูนย์อํานวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ที่ 8/2551
เรื่อง ปฏิบัติการ “90 วัน พ้นภัยยาเสพติด” (3 พฤศจิกายน 2551 – 31 มกราคม 2552) โดยมี
จุดมุ่งเน้นต่อการดําเนินงานในพื้นที่ที่มปีัญหาสงูเป็นพิเศษ และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการแก้ไข
โดยเรง่ด่วน ด้วยการใช้มาตรการทางกฎหมาย อย่างบรสิุทธ์ิยุติธรรม

มาตรการในการดําเนินงานต่อปฏิบัติการตามมาตรการท่ัวไป ดังน้ี
1. ควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด (Supply) เน้นหนักในการทําลายโครงสร้างเครือข่าย

การค้าที่ยังหลงเหลอือยู่ในทุกระดับ จัดต้ังกลไกการอํานวยการ
2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ /ผู้ติดยา (Demand) เน้นพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ

ค้นหาผู้เสพยาเสพติด จําแนกหรือคัดกรองที่มปีระสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บาํบัดรักษาในระบบสมัครใจ
หรือค่ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ช่วยเหลือดูแลหลงัการบําบดัฟื้นฟูแล้ว

9 สํานักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด. การประมวลองค์ความรู้ เรื่อง
ปัจจัยและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน. (กรุงเทพฯ :
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554.), 2.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21

3. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential Demand)
โดยสร้างความต่ืนตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปเน้นการป้องกันกลุ่มเยาวชนที่มีโอกาส
เสี่ยงสูง และกลุม่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด จัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ ด้วยการเสริม
พื้นที่และปัจจัยบวก ควบคุมและขจัดพ้ืนที่เสี่ยง

4. การบรหิารจดัการอย่างบรูณาการ เพิ่มความเข้มแข็งของกลไกอํานวยการทกุระดับ
และทุกมาตรการใหม้ีประสทิธิภาพ

5. การส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชน เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของกลไก ภาค
ประชาชน10

แนวทางการดําเนินงานป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด (Potential Demand)

ในการปฏิบัติการ “ 90 วัน พ้นภัยยาเสพติด” ในด้านการป้องกันยาเสพติดได้กําหนดให้
ทุกจงัหวัด ดําเนินการ ดังน้ี

1. สํารวจและจัดทําฐานข้อมลูด้านการป้องกันยาเสพติด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี
1.1 ให้จังหวัดใช้กลไกที่มอียู่ดําเนินงานจัดทําฐานข้อมลูด้านการป้องกันยาเสพติด
1.2 ให้ฝ่ายปกครองท้องที่ ฝ่ายปกครองทอ้งถ่ิน กลไกภาคประชาชน พลังอาสา

ประชาชนป้องกันยาเสพติด และหน่วยงานอื่นในระดับพื้นที่ที่คณะทํางานฯเห็นควรเปน็ผู้สํารวจ
ข้อมูลในระดับพื้นที่ และส่งต่อให้คณะทํางานฯ

1.3 ฐานข้อมูลด้านการป้องกันยาเสพติด อย่างน้อยควรประกอบด้วยฐานข้อมูล
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ฐานข้อมลูพื้นทีเ่สี่ยง และฐานข้อมลูพื้นที่เชิงบวก

1.4 เยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดที่ต้องสํารวจและจัดทําฐานข้อมลู คือ
เยาวชนในช่วงอายุระหว่าง 13 – 18 ปี ที่มีลักษณะพฤติกรรมและเงื่อนไขปจัจัยในการใช้ชีวิตที่มี
โอกาสหรอืแนวโน้มที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดมากกว่ากลุ่มบุคคลอื่น อันได้แก่ เยาวชนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง ดังต่อไปน้ี

1.4.1 เยาวชนที่อยู่ในกลุ่มแก๊งที่ใช้ความรุนแรง
1.4.2 เยาวชนที่อยู่ในกลุ่มแก๊งซิง่รถมอเตอร์ไซต์
1.4.3 เยาวชนที่เคยเสพยาเสพติด
1.4.4 เยาวชนที่หนีเรียน
1.4.5 เยาวชนที่เที่ยวเตร/่มั่วสุม
1.4.6 เยาวชนที่ว่างงาน เตร็ดเตร่อยู่ในชุมชน
1.4.7 เยาวชนที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัว หรอือาศัยอยู่ตามหอพักและที่พักอาศัย

เชิงพาณิชย์
1.4.8 เยาวชนเร่ร่อน

10 ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ปฏิบัติการ “90 วันพ้นภัยยาเสพติด
(3 พ.ย. 51 - 31 ม.ค. 52). (ม.ป.ท., 2551), 4 – 5.
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1.4.9 เยาวชนเสี่ยงลักษณะอ่ืน ๆ ตามสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนที่

1.5 พื้นที่เสี่ยงที่เป็นปัจจัยย่ัวยุก่อให้เกิดปัญหายาเสพติดที่จําเป็นต้องจัดทําฐานข้อมูล
ได้แก่ พื้นที่เสี่ยง ดังต่อไปน้ี

1.5.1 สถานบันเทิง/สถานบริการ
1.5.2 หอพักทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
1.5.3 ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์
1.5.4 ร้านเกม/อินเตอร์เน็ต
1.5.5 โต๊ะสนุกเกอร์
1.5.6 สถานที่เล่นการพนัน
1.5.7 ร้านค้าแฝง
1.5.8 สวนสาธารณะ/พื้นที่สาธารณะที่มีภาวะเสี่ยง
1.5.9 พื้นที่รกร้างที่มีภาวะเสี่ยง
1.5.10 พื้นที่อื่นที่จังหวัดเห็นควรว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง

1.6 พื้นที่เชิงบวกที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดที่จําเป็นต้องจัดทําฐานข้อมูล
ได้แก่ พื้นที่เชิงบวก ดังต่อไปน้ี

1.6.1 ลานกีฬา
1.6.2 ลานดนตรี
1.6.3 ลานศิลปะ วัฒนธรรม
1.6.4 ลานกิจกรรมสร้างสรรค์
1.6.5 ห้องสมุด
1.6.6 ศูนย์เยาวชน
1.6.7 พื้นที่อื่นที่จังหวัดเห็นควรว่าเป็นพื้นที่เชิงบวก

1.7 ข้อมูลที่สํารวจและจัดทําเป็นฐานข้อมูลอย่างน้อยควรประกอบด้วย จํานวนเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงสภาพปัญหาและการกระจุก/กระจายตัวของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในแต่ละประเภท จํานวน
พื้นที่เสี่ยงและสภาพความเสี่ยง และจํานวนพื้นที่เชิงบวก

1.8 การสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลให้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่เริ่ม
ปฏิบัติการ และให้ ศตส.จ./กทม. เป็นผู้ติดตาม รวบรวมและส่งฐานข้อมลูที่สํารวจมาได้ให้แก่
ศตส.มท. และให้ ศตส.มท. สําเนาข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงาน ป.ป.ส. พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรปุเพือ่
เสนอต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ ศอ.ปส.

2. พัฒนาพลังอาสาประชาชนป้องกันยาเสพติดเพื่อให้เป็นกลไกสําคัญในการดําเนินงาน
ป้องกันยาเสพติดด้านเยาวชนกลุ่มเสี่ยง การลดพื้นที่เสี่ยงและจัดกิจกรรม/พื้นที่เชิงบวก

3. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติด
4. ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลและติดตามเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตามเป้าหมายที่

กําหนดไว้ในแผน
5. ดําเนินการลดพื้นที่เสี่ยง และขยายพื้นที่เชิงบวกตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผน
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6. ดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมเชิงบวกในสถานศึกษา ที่กําหนดไว้ในแผน11

แนวทางการดําเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) แนวทางการ
ดําเนินงาน

1. การสํารวจข้อมูลจํานวนผู้ใช้/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ โดยบูรณาการข้อมูลทั้งจากฝ่าย
ปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข คุมประพฤติ และจากการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือ
รับทราบปริมาณผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ และพิจารณากลั่นกรองข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้ได้
กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง ไม่ซ้ําซ้อนรวมทั้งสํารวจศักยภาพสถานบําบัดฟ้ืนฟูฯ ในพ้ืนที่และจังหวัด
ใกล้เคียงเพื่อวางแผนการรองรับผู้เสพ/ผู้ติด

2. รณรงค์ค้นหา จูงใจ และสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่รายงานตัว
เข้าบําบัดรักษาโดยสมัครใจก่อนเป็นลําดับแรก

2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นนโยบายของจังหวัดให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติด รายงาน
ตัวและขอเข้ารับการบําบัดรักษาโดยสมัครใจ

2.2 จัดหาศูนย์กลางในการรายงานตัวระดับจังหวัด หรืออําเภอ หรือดําเนินการตาม
ความเหมาะสมและข้อตกลงของแต่ละจังหวัด

2.3 รณรงค์สร้างความเช่ือมั่น ให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดออกมารายงานตัวสมัครใจเข้ารบั
การบําบัด เน้ือหาที่ใช้ในการรณรงค์ ประกอบด้วย 2 ประเด็น คือ

2.3.1 จูงใจให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เกิดความเช่ือมั่นว่าการออกมารายงานตัว
สมัครใจเข้ารับการบําบัดในครั้งน้ีเป็นโอกาสทองของชีวิต รวมทั้งเห็นประโยชน์ของการบําบัดฯ

2.3.2 จูงใจให้บิดา มารดา ผู้ปกครอง เห็นความสําคัญของการบําบัดรักษาและนํา
บุตรหลานมาเข้ารับการบําบัดฯก่อนที่อาการป่วยจะรุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้

2.3.3 ขอความร่วมมือสถานประกอบการ สถานศึกษาให้ช่วยค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดและส่งเข้ารับการบําบัดรักษา รวมทั้งให้โอกาสกลับเข้าทํางาน/ศึกษาต่อ เมื่อผ่านการ
บําบัดรักษาแล้ว

2.4 การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดย
2.4.1 การจัดทําประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน
2.4.2 การเปิดช่องทางรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

2.5 กําหนดวันและสถานที่ในการให้ผู้เสพ/ผู้ติดยา มารายงานตัว
2.6 จัดทําสรุปข้อมูลจํานวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

3. การจําแนก คัดกรองและแยกประเภท เพื่อส่งเข้าสู่การบําบัดรักษาฟ้ืนฟู

11 ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ปฏิบัติการ “ 90 วันพ้นภัยยาเสพติด
(3 พ.ย. 51 – 31 ม.ค.52). (ม.ป.ท., 2551 ), 34 – 36.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24

3.1 สาธารณสุขในพ้ืนที่เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้ประจํา ณ สถานที่รายงานตัวทุกแห่ง เพ่ือทําหน้าที่คัดกรองผู้เสพติดที่รายงาน
ตัวออกเป็น 3 กลุ่ม

3.1.1 ผู้เสพ หมายถึง
3.1.1.1 ผู้ใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราว ไม่ต่อเน่ือง
3.1.1.2 พฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่ยังสามารถดําเนินชีวิตตามปกติได้
3.1.1.3 มีการใช้ยาแมรู้้ว่าจะก่อใหเ้กิดปญัหา

3.1.2 ผู้ติด หมายถึง
3.1.2.1 มีประวัติการเสพยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ 6 เดือนข้ึนไป
3.1.2.2 มีการเพิ่มปริมาณการใช้ยาเสพติด และมีอาการผิดปกติเมื่อ

ขาดยา มีความต้องการใช้อยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถหยุด หรือควบคุมการใช้ได้
3.1.2.3 พฤติกรรมการดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง และไม่สามารถดําเนิน

ชีวิตได้ตามปกติ
3.1.3 ผู้ติดรุนแรง หมายถึง

ผู้ติดยา/สารเสพติดอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา นานกว่า 3 ปี ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้ทางการแพทย์ หรือจากประวัติทางสังคม ไม่สามารถเลิกเสพได้ หรือเคยรักษาแบบ
บําบัดด้วยยามากกว่า 3 ครั้ง ใน 1 ปี หรือบําบัดด้วยยาและบําบัดฟ้ืนฟูรวมกันเกินกว่า 3 ครั้ง หรือไม่
ต้ังใจ หรือไม่ต้องการเลิกยาเสพติดอย่างจริงจัง หรือเคยถูกจับ หรืออยู่ระหว่างการดําเนินคดี
เกี่ยวกับการเสพสารเสพติดมากกว่า 3 ครั้ง

3.2 วิธีการคัดกรอง
3.2.1 การคัดกรองโดยการสัมภาษณ์
3.2.2 การคัดกรองทางการแพทย์โดยการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดทาง

ห้องปฏิบัติการ
3.3 เมื่อคัดกรองกลุ่มเป้าหมายแล้วต้องส่งต่อเข้าบําบัดรักษาตามความเหมาะสมกับ

ความรุนแรงของการเสพติดทันที
3.4 ให้จัดเก็บข้อมูลการจําแนก คัดกรอง และส่งต่อผู้ป่วย

4. การบําบัดฟ้ืนฟูตามความเหมาะสมกับความรุนแรงของยาเสพติด
5. การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบําบัด อย่างน้อย 1 ปี
6. การนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าบังคับบําบัด ต้องดําเนินการหลังจากสิ้นสุดประกาศ

ให้ผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับรายงานตัวเข้ารับการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ โดยสมัครใจ12

ในปี พ.ศ. 2552 จุดเน้นของการดําเนินงาน มุ่งแก้ไขปัญหา 3 ประการ ได้แก่

12 ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.). ปฏิบัติการ 90 วันพ้นภัย
ยาเสพติด(3 พ.ย.51 – 31 ม.ค.52).  (ม.ป.ท.,2557), 25 – 29.
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6.1 พื้นที่และกลุ่มปัญหาที่ยังมีระดับปัญหาในระดับรุนแรงการแก้ไขจุดอ่อน
ของแต่ละมาตรการที่ส่งผลต่อการลดระดับปัญหาให้ได้มากที่สุด

6.2 วางจุดหนักไปที่กระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

การกําหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ปี 2552 กําหนดเป้าหมายเปน็ 2 ประเภท คือ
1. เป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ มี 4 ลักษณะ ได้แก่

1.1 ปัญหาที่จะต้องลดลงให้ได้ ถือเป็นเจตนารมณ์หลัก
1.2 ปัญหาที่จะต้องตรึงให้ได้ ไม่ให้ขยายตัวไปมากกว่าน้ี
1.3 ปัญหาที่จะต้องป้องกัน เพ่ือไม่ให้มีปัญหาใหม่เกิดข้ึน เช่น การป้องกันเยาวชน

กลุ่มเสี่ยง การป้องกันพ้ืนที่ การสร้างความย่ังยืน เพื่อไม่ให้ปัญหาเดิมหวนกลับข้ึนมาอีก
2. เป้าหมายในระดับแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี

2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ ต้องกําหนดเป็นตัวเลข
2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่ เป้าหมายที่ วัดผลสําเร็จในเชิงผลสัมฤทธ์ิหรือ

ผลกระทบ (Impact) ของการแก้ไขปัญหา
2.3 เป้าหมายความพึงพอใจของประชาชน ได้แก่ การสํารวจโดยสถาบันทางวิชาการ

โดยวัดผลความพึงพอใจของประชาชนเปรียบเทียบกับการทํางานที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน
เพื่อลดจุดอ่อนทั้ง 5 ที่ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน จึง

กําหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพ่ือเป็นเกราะคุ้มกันภัยยาเสพติดในแต่ละระดับ โดยในแต่ละรั้ว
ป้องกัน จะมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายการควบคุมผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้ามา
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มากที่สุด จึงจะเป็นการสร้างแนวป้องกันอย่างแท้จริง และสามารถควบคุม
ปัญหาได้

คําว่า รั้ว หมายความถึง การสร้างภูมิคุ้มกนั สรา้งกิจกรรม สร้างกระบวนการทํางานเพือ่ให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและประชาชนได้ดําเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ
มาตรการ ให้สามารถดําเนินการต่อผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงมิให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดได้ โดยกําหนด 5 รั้วป้องกัน ในการควบคุมและลดปัญหา ดังน้ี

รั้วชายแดน คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการทํางานตามมาตรการ เสริมความเข้มแข็ง
ป้องกันการลักลอบนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนที่กําหนดเป็นเป้าหมายที่จะดําเนินการ

รั้วชุมชน คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการทํางานทุกมาตรการ เสริมความเข้มแข็งมี
ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนที่กําหนดเป็นเป้าหมาย

รั้วสังคม คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการทํางาน จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ขจัด
ปัจจัยเสี่ยงที่เปน็เงื่อนไขทางลบทุกประการ เสริมสรา้งปัจจัยทางบวกที่ส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกนัต่อ
ปัญหายาเสพติด เพื่อให้ทุกสังคมในทุกจังหวัดมีความเข้มแข็ง

รั้วโรงเรียน คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการทํางาน เสริมความเข้มแข็งในโรงเรียน
สถานศึกษา และให้เยาวชนรุ่นใหม่มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด
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รั้วครอบครัว คือ การสร้างกิจกรรม กระบวนการทํางาน เสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดมากข้ึน เป็นหน่วยพ้ืนฐานของสังคมที่ดี

การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดระดับปัญหายาเสพติดของประเทศ และให้มีการปฏิบัติการที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน และกลุ่มเป้าหมายที่จะดําเนินการ จึงกําหนด 7 โครงการหลกั
ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง กิจกรรมการปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี

1. โครงการ รั้วชายแดน : การสกัดกั้นการนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
2. โครงการ รั้วชุมชน : การเสริมสรา้งการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาสงัคม

ป้องกันยาเสพติด
3. โครงการ รั้วสังคม : การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
4. โครงการ รั้วโรงเรียน : โรงเรียนปอ้งกันยาเสพติด
5. โครงการ รั้วครอบครัว : ครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง
6. โครงการ ปราบปรามยาเสพติดสําคัญและลดความเดือดร้อนของประชาชน
7. โครงการ บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดแบบบรูณาการ13

รั้วโรงเรียน
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในเยาวชน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสําคัญมากทีสุ่ด ซึ่ง

เป็นเป้าหมายที่รัฐบาลเน้น คือ ให้ทุกจังหวัด สร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติดและ
ปัญหาอ่ืนโดยมุ่งเน้นสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาสทางการศึกษา) มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และสถานศึกษาเอกชน มีการกําหนดกลุ่มเยาวชนในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาตามความเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการออกเป็น 3 กลุ่ม โดย

เร่งด่วนที่สุด ได้แก่ เยาวชนที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้ว ทั้งที่เป็นผู้เสพ/ผู้ใช้
ผู้มีอาการเสพติด และผู้ค้ายา ถือเป็นเป้าหมายที่จะดําเนินการแรกสุด

เร่งด่วนรองลงมา ได้แก่ เยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้วและ
มีโอกาสสูงที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด จากประมาณการจํานวนกลุ่มเยาวชนประเภทน้ี จะมี
ประมาณ 10% ของจํานวนนักเรียนทั้งหมดในแต่ละสถานศึกษา

ปกติทั่วไป ได้แก่ เยาวชนทั่วไปที่ยังไม่มีพฤติการณ์เสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งถือเปน็
เยาวชนที่มีจํานวนมากที่สุด

13 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรี
ท่ี 82/2552 เรื่อง ยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล. (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2552), 18 – 21.
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การปฏิบัติ

1. ให้ถือเป็นนโยบายว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา
เป็นนโยบายสําคัญที่จะต้องดําเนินการอย่างจริงจัง และ สถานศึกษาใดที่สํารวจพบข้อมูลปัญหา
ดังกล่าว จะไม่ถือเป็นข้อบกพร่องของผู้บริหาร

2. แต่ละโรงเรียน/สถานศึกษา สํารวจและจัดทําข้อมูล ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติด
และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน และติดตามผล จําแนกสถานะของเด็กและ
เยาวชน ตามลักษณะของความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด

3. แก้ไขปัญหาเยาวชนที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดแล้วโดยเร่งด่วน โดยแบ่งเป็น 2
ประเภท คือ

3.1 เยาวชนที่มีพฤติการณ์เสพยาเสพติด ให้ถือ เยาวชนเหล่าน้ีเป็นผู้ป่วยที่จะต้อง
นําเข้าสู่การบําบัดรักษาทุกคนในรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ เช่น จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ระยะสั้นทั้งภายในสถานศึกษาหรือสถานที่ภายนอก เข้าบําบัดแบบสมัครใจในสถานบําบัดทั้ง
ในรูปแบบของเป็นกลุ่มและรายบุคคล ทั้งในรูปแบบของคนไข้นอกและคนไข้ใน และเข้าสู่ระบบ
บังคับในกรณีที่เป็นผู้มีอาการเสพติดที่จะต้องบําบัดในระยะยาว ฯลฯ ให้สถานศึกษา กําหนดแนวทาง
ในด้านการเรียนที่เหมาะสมในช่วงหรือภายหลังการบําบัดรักษา

3.2 เยาวชนที่มีพฤติการณ์ค้ายาเสพติด ซึ่งจะต้องดําเนินการอย่างจริงจัง มิให้เป็น
ผู้จัดหาและกระจายยาในโรงเรียน/สถานศึกษา โดย การว่ากล่าว ตักเตือนในกรณีที่เห็นว่า กระทําได้
หรือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามฯ ใช้มาตรการลงโทษตามกฎหมายเป็นกรณี

4. แก้ไขปัญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและมีโอกาสสูงต่อการเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด โดย แต่ละสถานศึกษาจะต้องมีวิธีการที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มเยาวชนเหล่าน้ี เพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงให้ได้มากที่สุด โดยมีวิธีการที่สําคัญ คือ

4.1 จัดกิจกรรมที่เข้าถึงเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยตรง เช่น อบรมในค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะและบริการชุมชน กิจกรรมกีฬา อบรมทักษะชีวิต รวมกลุ่มเยาวชนเพ่ือ
จัดทํากิจกรรมทางบวก เล่นดนตรีฯลฯ

4.2 จัดให้มีระบบช่วยเหลือในโรงเรียน/สถานศึกษา โดย ให้แต่ละสถานศึกษา
มอบหมายครูที่ปรึกษา หรือครูที่สามารถเข้าถึงและใกล้ชิดกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เป็นผู้ที่คอยให้
คําปรึกษา แนะนําในเรื่องต่าง ๆ แก่กลุ่มเยาวชนเหล่าน้ี ลดพฤติกรรมเสี่ยงให้มากที่สุด

4.3 จัดระบบร่วมกับกลไกภายนอกในการดูแล สอดส่องเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยให้
ทุกจังหวัดสร้างกลไกเฝ้าระวัง สอดส่องความประพฤติ ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและทั่วไปภายนอก
โรงเรียน ซึ่งอาจร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เจา้หน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรชุมชน ฯลฯ รวมทั้งผู้ปกครอง เพื่อร่วมเป็นกลไกสอดส่อง ดูแล
ในเรื่องน้ี
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5. สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนทั่วไป เพื่อมิให้เยาวชนเหล่าน้ีก้าวสู่
พฤติกรรมเสี่ยงและเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีกิจกรรมสําคัญที่แต่ละโรงเรียน/สถานศึกษา
สามารถดําเนินการได้ คือ

5.1 การพัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิต ได้แก่ จัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชาเฉพาะ เช่น จริยธรรม ค่ายพัฒนาคุณธรรม กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ลูกเสือ เนตรนารี การ
เรียนรู้นอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมสอนศาสนาวันหยุด สอนศิลปะ ฯลฯ

5.2 กิจกรรมทางเลือก ข้ึนกับความสนใจของเยาวชน เช่น กิจกรรมวิชาการ (เรียน
พิเศษค่ายวิทยาศาสตร์) กีฬา (การฝึกสอน การซ้อม การแข่งขัน) ศิลปะ (หัตถกรรม จิตรกรรม
ดนตรี การแสดง) พัฒนาอาชีพ (ฝึกงาน ทํางานพิเศษ) ฯลฯ

5.3 กิจกรรมสร้างกลไกสอดส่อง ดูแล ได้แก่ จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียน
และชุมชน จัดต้ังกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเพ่ือดูแลกลุ่มเพ่ือนด้วยกัน จัดต้ังอาสาสมัครในชุมชน

5.4 กิจกรรมที่จะดําเนินการกับเยาวชนทั่วไปน้ี สามารถนําไปใช้กับเยาวชน 2 ประเภท
ข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

6. ให้ทุกจังหวัด จัดให้มีระบบ กลไก กิจกรรมร่วมที่สนับสนุนเยาวชนในโรงเรียน/
สถานศึกษา 4 กิจกรรมสําคัญ ดังน้ี

6.1 กิจกรรมที่ 1 จัดกลไกเฝ้าระวัง สอดส่อง ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
โดยมีบุคคล/หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นผู้ปฏิบัติในคณะน้ี เช่น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ครู/อาจารย์ ตัวแทนผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อาสาสมัครชุมชน ฯลฯ ทําหน้าที่ในการตรวจตรา ดูแล ความประพฤติของนักเรียนภายนอก
โรงเรียน

6.2 กิจกรรมที่ 2 จัดทําโครงการบ้านหลังเรียน โดยจัดหาพ้ืนที่ สถานที่ที่เหมาะสม
สําหรับสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกตามความสนใจของเยาวชนภายหลังเลิกเรียน ในการใช้เวลาว่างที่
เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมและมีพฤติกรรมเสี่ยง โดยส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ดนตรี กีฬา
ศิลปะ คอมพิวเตอร์ หรือ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ควบคู่ไปด้วย เช่น การทํางานฝีมือ

6.3 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม โดย ใช้พระวิทยากร พระสงฆ์
ที่ประจําโรงเรียน นักบวชหรือผู้แทนศาสนาอื่นที่เหมาะสม รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหมาะสม ฯลฯ
เข้าดําเนินการอบรม สั่งสอน การป้องกันยาเสพติด หรือโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม แก่เยาวชนใน
สถานศึกษาที่เป็นเป้าหมาย

6.4 กิจกรรมที่ 4 จัดให้มีสภาเยาวชนในจังหวัด ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นจุดรวมการประสานงานของเยาวชนในจังหวัด โดยให้มี
กระบวนการเลือกสรรผู้แทน มีกิจกรรมในด้านสังคม การบําเพ็ญประโยชน์ การป้องกันยาเสพติด
และมีเวทีเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

  7. จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างกระแสการป้องกันยาเสพติดวงกว้าง ให้เป็นกระแสทางสังคม
ในการร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน โดย ให้หน่วยงานส่วนกลางและ
จังหวัดระดมความร่วมมือจากสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี ฯลฯ
ร่วมกันสร้างกระแสอย่างจริงจัง
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8. เสริมความเข้มแข็งให้กับกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ทั้งในระดับส่วนกลาง และจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพ สามารถหยุดย้ังสถานการณ์ปัญหาของเยาวชนได้
ดังน้ี

8.1 ส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังกลไกอํานวยการและบูรณาการร่วมของ
หน่วยงานในสังกัด ร่วมกับ กระทรวง/กรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรับผิดชอบในภารกิจน้ี
ในระดับประเทศ

8.2 ในระดับจังหวัด ให้ทุกจังหวัดจัดต้ังกลไกในรูปของคณะทํางานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน เพื่อร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบภารกิจน้ีในขอบเขต
จังหวัดโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

8.3 ในโรงเรียน/สถานศึกษา ให้มอบหมาย แต่งต้ังคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อย่างชัดเจน และจัดอบรมให้ความรู้วิธีการทํางาน14

มาตรการ แนวทางและการดําเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติดใน ปี 2552 มีมาตรการ
สําคัญ 8 มาตรการ คือ

1. การสกัดกั้นการนําเข้าแนวชายแดน
2. การแก้ไขปัญหาในด้านปราบปรามและบงัคับใช้กฎหมาย
3. การแก้ไขปัญหาในด้านบําบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ติดยา
4. การป้องกันการใช้ยาเสพติด ดังน้ี

4.1 การป้องกันในกลุ่มทั่วไป คือ
4.1.1 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป
4.1.2 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันสังคมที่สําคัญ เพ่ือเป็นปัจจัยบวกสําหรับ

ป้องกันและช่วยเหลือเยาวชนจากปัญหายาเสพติด
4.1.3 สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรเยาวชนในระดับต่าง ๆ
4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กร

ภาคธุรกิจ เอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.2 การป้องกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยง คือ

4.2.1 สร้างระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงต่อการเข้าไปใช้
ยาเสพติด

4.2.2 ควบคุมสถานที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดของเยาวชน เช่น สถานบริการ
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ให้เยาวชนเข้าอยู่อาศัย และร้านเกม สถานที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุม โดย
จัดระเบียบสังคม เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรภาคประชาชน

14 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรี
ท่ี 82/2552 เรื่อง ยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย
รัฐบาล. (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการป้องกันยาเสพติด, 2552), 18 – 21.
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4.2.3 ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะบุคคลกลุ่มอาสาสมัคร
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา เพ่ือดําเนินการดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุ่มเสี่ยง

4.2.4 ให้ทุกจังหวัดจัดทําโครงการอย่างเป็นรูปธรรมในการเข้าถึงครอบครัวของ
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้ทุกจังหวัดพิจารณากําหนด
สถานศึกษาที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด เป็นเป้าหมายการดําเนินการ โดยการพัฒนา
ประสิทธิภาพการค้นหา การกําหนดกิจกรรมต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การตรวจและป้องปราม การ
สร้างพื้นที่บวกในสถานศึกษา การแก้ไขปัญหาต่อเยาวชนที่มีปัญหา การจัดต้ังกลุ่มในสถานศึกษา
การมอบหมายและให้มีครูอาสาดูแลนักเรียน ฯลฯ

5. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปัญหาเฉพาะ ให้กําหนดพื้นที่เฉพาะที่ต้องดําเนินการอย่าง
เร่งด่วน ในปี พ.ศ. 2552 ดังน้ี

5.1 พื้นที่กรุงเทพมหานคร
5.2 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.3 พื้นที่ปัญหายาเสพติดต่อเน่ือง ซ้ําซาก

6. การบูรณาการภาคท้องถ่ินและภาคประชาชน ดังน้ี
6.1 ส่งเสริม พัฒนา การบูรณาการกลไก ภาคประชาชนในพ้ืนที่ให้เป็นเอกภาพ
6.2 ทบทวน พัฒนาประสิทธิภาพของการจัดต้ังกําลังประชาชนแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
6.3 จัดทําแผนการพัฒนาการดําเนินงานภาคประชาชนทั้งระบบ และ

บูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกบัภาคประชาชน
6.4 ขยายและพัฒนาโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างมีคุณภาพ
6.5 ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนในพ้ืนที่ที่มีปัญหายาเสพติด
6.6 พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

7. การบูรณาการงานบริหารจัดการ ดังน้ี
7.1 เสริมความเข้มแข็งให้กับกลไก ศตส. กระทรวง ศตส.จ.
7.2 กําหนดให้อําเภอ/ศตส.อ เป็นกลไกบูรณาการการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่
7.3 มอบหมายสํานักงาน ป.ป.ส. จัดการอบรม พัฒนาบุคลากรของจังหวัด/อําเภอ

อย่างเป็นประจํา
7.4 พัฒนาบุคลากรของจังหวัด/อําเภอ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการอํานวยการ
7.5 พัฒนาวิชาการ และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนารูปแบบการ

ดําเนินงาน นําไปขยายผลความรู้และใช้ประโยชน์ รวมทั้งบูรณาการข้อมูลทุกด้านเพ่ือการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

7.6 เสริมประสิทธิภาพและพัฒนากลไกเฝ้าระวังระดับพื้นที่อย่างต่อเน่ือง
7.7 สร้างขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
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8. การบูรณาการแผนงาน งบประมาณและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
8.1 จัดงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ จัดงบประมาณมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาจริง
8.2 จัดทํายุทธศาสตร์ ทิศทาง กรอบการแก้ไขปัญหา
8.3 จัดทําปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละห้วงเวลา
8.4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นเรื่องสําคัญที่สุด
8.5 ปรับระบบการติดตาม รายงาน รวดเร็ว และส่งถึงการแก้ไขปัญหาจริง ใช้เทคโนโลยี

เข้าช่วยเพ่ือความรวดเร็ว ทันสมัย
8.6 ให้มีระบบการประเมินผลในทางวิชาการตามที่เหมาะสมกับการดําเนินการ

กิจกรรมในการป้องกันการใช้ยาเสพติดและแนวทางการบําบัด

กิจกรรมแนวทางการป้องกันการใช้ยาเสพติด มีดังน้ี
1. การป้องกันในกลุ่มทั่วไป

1.1 ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร
1.2 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
1.3 สนับสนุน และส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการประสานงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ในทุกระดับ
1.4 การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
1.5 บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการป้องกันยาเสพติด

2. การป้องกันในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง มีดังน้ี
2.1 สํารวจพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง เพ่ือเป็นข้อมูลในการดําเนินงาน

ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
2.2 ดําเนินการป้องปรามและแทรกแซงกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

การใช้ยาเสพติดของกลุ่มเสี่ยง
2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด
2.4 ควบคุมสถานที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดของเยาวชน
2.5 ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อดูแลช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

กลุ่มเสี่ยง
2.6 เพิ่มปัจจัยบวกและพื้นที่เชิงบวกในพ้ืนที่สถานประกอบการที่มีความเสี่ยง

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีดังน้ี
3.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีเน้ือหาด้านการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา

ยาเสพติด และโปรแกรมนอกสถานศึกษา
3.2 สนับสนุนการเรียนการสอนนอกหลักสูตรปกติในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติดเยาวชน
3.3 สร้างเครือข่ายครูแกนนําในการอบรม ดูแล และสอดส่องเฝ้าระวังนักเรียน
3.4 สร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่มีทักษะในการอบรมดูแล และสอดส่องเฝ้าระวังลูกหลาน

จากปัญหายาเสพติด ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา
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3.5 พัฒนาแกนนํานักเรียนให้เฝ้าระวังและดูแลกันเอง
3.6 จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเพ่ิมปัจจัยบวกในสถานศึกษา
3.7 แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด

แนวการบําบัดรักษา

1. การค้นหา และ Re-X-Ray ผู้เสพ/ผู้ใช้/ผู้ติดยาเสพติด
2. การนําผู้เสพหรอืผู้ใช้เข้าสูก่ารบําบัดในรปูแบบของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. การปรับปรุงมาตรการบงัคับบําบัดฯ
4. ระบบการช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแล ผูเ้สพหรือผู้เคยมพีฤติการณ์ด้านยาเสพติด รวมทัง้

แนวทางการจัดต้ังกองทุน
5. การพัฒนาระบบข้อมลูบําบัด15

ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ. 2552 มุ่งแก้ไข 3 ประการ คือ พื้นที่
และกลุ่มปัญหาที่ยังมีระดับปัญหาในระดับรุนแรงการแก้ไขจุดอ่อนของแต่ละมาตรการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดที่ยังคงปรากฏอยู่ให้ลดน้อยลง
หรือไม่มีการขยายตัว และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ รวมทั้งสร้างความย่ังยืนในการแก้ไขปัญหา
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ (Strategy) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ที่มีแนวปฏิบัติมาตรการ หน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน โดยเน้นสถานศึกษาที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อ
ปัญหายาเสพติดเป็นเป้าหมายการดําเนินการ การสร้างพื้นที่บวกในสถานศึกษา การจัดต้ังกลุ่มหรือ
ชุมชนในสถานศึกษา การร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและประชาชนอ่ืน

ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้เร่งรัดการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไป
ตามนโยบายอย่างจรงิจังและต่อเน่ือง สามารถลดระดับปัญหายาเสพติด และขจัดความเดือดรอ้นของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงมีคําสั่ง สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 249/2552 สั่ง ณ วันที่
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ให้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเป็นแผนหลัก
เรียกว่า “ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดย่ังยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะ
ที่ 2” โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ หยุดย้ังและลดระดับการขยายตัวของปัญหายาเสพติด
ในขอบเขต ทั่วประเทศไทยให้ได้มากที่สุด มิให้ปัญหายาเสพติดส่งผลต่อวิถีชีวิต และความสงบสุข
ปลอดภัยของประชาชน

เป้าหมายปฏิบัติการ
1. ลดระดับปญัหายาเสพติดทีม่ีนัยสําคัญ 6 จุดสําคัญ ได้แก่ 3 กลุ่มพื้นที่และปรับปรงุ 3

ระบบปฏิบัติการท่ีสําคัญ
2. ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ

15 ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอปส.). กรอบยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี 2552. (ม.ป.ท. 2552), 4 – 17.
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3. เสริมความเข้มแข็งของกลไกชุมชน ประชาสังคมให้มีบทบาทเพิ่มข้ึนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในทุกจังหวัดและอําเภอเป้าหมาย

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบกลไก และกระบวนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ในภาวะวิกฤติ

กรอบความคิดการปฏิบัติ
1. ใช้กรอบคิด 4 ควบคุม ได้แก่ตัวยา พ้ืนที่ เงื่อนไข และผู้เสพ
2. สร้างความสมดุลให้กับมาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ
3. เพิ่มบทบาทของชุมชน – ภาคประชาสังคมควบคู่กับภาครัฐ
4. บูรณาการและแปลงยุทธศาสตร์ลงสู่พื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นเอกภาพ
5. กลยุทธ์การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ

จุดเน้นปฏิบัติการ
1. แกไ้ขปัญหาใน 3 กลุ่มพื้นที่ และพัฒนา 3 ระบบปฏิบัติการ
2. บูรณาการยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน สู่พื้นที่เป้าหมาย
3. ลดปัญหายาเสพติดทั้งผู้ค้า ผู้เสพ ปัจจัยเสี่ยง
4. ดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มอิทธิพล
5. ขยายบทบาทภาคประชาชน – ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6. ปรับระบบบริหารจัดการทุกระดับ

กลยุทธ์การดําเนินงาน มี 5 กลยุทธ์สําคัญ ดังน้ี
1. กลยุทธ์ลด demand โดยใช้มาตรการทางสังคม มาตรการชุมชน – ประชาสังคม และ

มาตรการป้องปราม นําผู้เสพเข้าบําบัดรักษา ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมาย
2. กลยุทธ์แก้ปัญหาที่จุดวิกฤติ (Critical point) โดยลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่

และกลุ่มปัญหาที่อยู่ในข้ันวิกฤติ และส่งผลต่อสถานการณ์ปัญหาภาพรวมของประเทศเป็นลําดับตาม
เร่งด่วน

3. กลยุทธ์การเน้นพื้นที่บูรณาการ โดยนํายุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันบูรณาการลงสู่พื้นที่
ภายใต้แนวทาง “ทุกรั้วต้องมีจุดเน้นหนัก ทุกโครงการหลักต้องบูรณาการสู่พื้นที่”

4. กลยุทธ์พลังคู่ขนาน โดยเพ่ิมบทบาทพลังของชุมชน – พลังทางสังคม เป็นจุดสมดุล
ที่สําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน ควบคู่กับบทบาทของภาครัฐ

5. กลยุทธ์การบริหารจัดการในสภาวะวิกฤติ (Crisis management)

โครงการรั้วโรงเรียน – โรงเรียนป้องกันยาเสพติด
วัตถุประสงค์ของโครงการรั้วโรงเรียน มีดังน้ี
1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
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เป้าหมายโครงการรั้วโรงเรียน
1. ประเภทสถานศึกษาที่มุ่งเน้น ได้แก่ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษา

อาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชน และอุดมศึกษาทุกแห่ง
2. สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่อําเภอเน้นหนัก

แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่กําหนดเป็นเป้าหมายตามนโยบาย 3 D ให้
ดําเนินงานตามกิจกรรมที่ระบุ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง-ชุมชน

2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดให้
สามารถคัดกรองกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ/กลุ่มติด กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องและมีมาตรการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษา
รวมทั้งหน่วยงานภาคีในพื้นที่

3. ช่วยเหลือกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสพ/ติดยาเสพติด ด้วยการจัดให้เข้ารับกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน หรือได้รับการ
บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจากสถานบําบัดในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิด จนสามารถกลับตัวเป็นเยาวชนที่ดี

4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยอาจใช้กลุ่มหรือชมรมด้าน
ป้องกันยาเสพติดต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม หรืออาจจัดต้ังกลุ่มข้ึนมาใหม่ ซึ่งประกอบด้วย คณะครูอาจารย์
ร่วมกับแกนนํานักเรียนนักศึกษาและคณะครูอาจารย์ที่มีการมอบหมายภารกิจอย่างชัดเจน และ
สามารถเข้าถึงและใกล้ชิดกับนักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา เพื่อติดตามและ
สอดส่องความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งสะท้อน
ปัญหาให้สถานศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา

5. ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงบวกที่หลากหลายตามความสนใจและ
ความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา ตัวอย่างเช่น กิจกรรมบ้านหลังเรียน หรือกิจกรรมเชิงบวกหลัง
เลิกเรียนอ่ืน ๆ โดยใช้สถานที่ตามแต่จะหาได้ในแต่ละพ้ืนที่ เช่น ในสถานศึกษา ในวัด ในที่สาธารณะ
ใกล้สถานศึกษา ทั้งน้ี ในการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงบวกเหล่าน้ี ให้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษาน้ัน ๆ เป็นแกนหลักในการจัดกิจกรรมภายใต้การกํากับดูแลให้คําปรึกษาของ
ครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

6. กิจกรรมสภานักเรียน รวมทั้งส่งเสริมมหกรรมเยาวชน เพ่ือส่งเสริมการแสดงออกของ
เยาวชนในทางสร้างสรรค์ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

7. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกภายนอกที่ร่วมกันแก้ไขปัญหานักเรียนในระดับ
จังหวัด เช่น กลไกตรวจสอบ ดูแลนักเรียนภายนอกโรงเรียน กลไกสารวัตรนักเรียน ฯลฯ

8. สรา้งกลไกการบริหารจดัการงานป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาระดับพื้นที่จงัหวัด เพื่อให้เกิดการทํางานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด
ในพื้นที่ที่มสีถานศึกษาที่อยู่ในความดูแล
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ตัวช้ีวัดโครงการรั้วโรงเรียน มีดังน้ี
1. จํานวนและรายช่ือสถานศึกษาที่กําหนดเป็นเป้าหมายชัดเจนในทุกจังหวัด
2. มีกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ
3. นักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องฯ ได้รับการดูแลเยียวยาจนสามารถกลับตัวเป็นเยาวชน

ที่ดี ไม่กลับไปมีพฤติกรรมซ้ําอีก16

การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง
ชนะยาเสพติดย่ังยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันในระยะที่ 2 มีความเข้มแข็งกว่าในระยะที่ 1
โดยเพิ่มโครงการหลักเข้ามาอีก 2 โครงการหลัก คือ โครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด
จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้สถานประกอบการหรือโรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และเพิ่มโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ มีระบบของการทํางานที่ชัดเจนข้ึน
โดยเฉพาะกลยุทธ์ของรั้วโรงเรียน มีเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด ฯลฯ ที่
ชัดเจนข้ึน

ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว
ป้องกันเป็นยุทธศาสตร์หลักในการดําเนินงาน โดยให้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ
ในแผนงานหลัก เรียกว่า “ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดย่ังยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5
รั้วป้องกัน ระยะที่ 3” กําหนดเป้าหมายใน 2 ระดับ ดังน้ี

1. เป้าหมายยุทธศาสตร์ ลดการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในภาพรวมทั่วประเทศและ
พื้นที่เป้าหมายสําคัญมิให้ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยในวิถีชีวิตของ
ประชาชนโดยปกติ

2. เป้าหมายปฏิบัติการ ประกอบด้วย
2.1 พื้นที่เป้าหมายสําคัญที่จะต้องลดระดับปัญหา 4 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคเหนือตอนบน พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ 175
อําเภอ เน้นหนักทั่วประเทศ

2.2 ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติของมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3
มาตรการสําคัญ ได้แก่ มาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการบําบัดรักษา

2.3 ส่งเสริมและเพิ่มบทบาทของกลไกภาคประชาชน – ประชาสังคมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

 3. มาตรการในการดําเนินงาน กําหนด 5 มาตรการสําคัญในการแก้ไขปญัหา ดังน้ี

16 สํานักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด, ปฏิบัติการ “ประเทศไทย
เข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะท่ี 2” (กรงุเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2552), 16 – 18.
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3.1 มาตรการที่1 : มาตรการทั่วไป เป็นมาตรการที่ยึดแนวทางดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  5 รั้วป้องกัน โดยจะเน้นบูรณาการระหว่างรั้ว/โครงการให้มากข้ึน มีจุดเน้นหนักที่ต้อง
เร่งรัดดําเนินการโดยเร่งด่วน ประกอบด้วย

3.1.1 รั้วชายแดน กําหนดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่เป้าหมายหลัก
ในการสกัดกั้นยาเสพติด และพ้ืนที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ภาคกลาง เป็นเป้าหมาย
รอง

3.1.2 รั้วชุมชน กําหนดหมู่บ้านและชุมชนที่ยังคงมีปัญหา เป็นเป้าหมายสําคัญ
ที่จะต้องแก้ไข และพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้มแข็ง เป็นแนวป้องกันยาเสพติด

3.1.3 รั้วสังคม กําหนดปัจจัยเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงสูงในแต่ละอําเภอ / จังหวัด เป็น
เป้าหมายสําคัญ และเร่งรัดแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ใกล้สถานศึกษา

3.1.4 รั้วโรงเรียน กําหนดสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยง/เสี่ยงสูงในแต่ละพื้นที่
อําเภอ/จังหวัด เป็นเป้าหมายป้องกันและแก้ไขปัญหา

3.1.5 รั้วครอบครัว กําหนดครอบครัวที่มีปัญหายาเสพติด เป็นความเร่งด่วนที่ต้อง
ดําเนินการ

3.1.6 โครงการปราบปรามยาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชน กําหนด
จุดเน้นหนักในการปราบปรามเครือข่าย/ กลุ่มการค้ายาเสพติดในทุกระดับ และสนับสนุนมาตรการ
ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมายที่กําหนดทุกแห่ง เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นของประชาชน

3.1.7 โครงการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้มีการนําผู้เสพเข้า
สู่ระบบบําบัดรักษาที่เหมาะสม โดยเน้นกระบวนการสมัครใจ – ชักชวน เป็นระบบแรก และมีระบบ
การติดตามช่วยเหลือ ดูแลอย่างครบวงจร เพื่อลดจํานวนผู้เสพในประเทศให้มากที่สุด

3.1.8 โครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด กําหนดสถานประกอบการที่อยู่
ในเกณฑ์เสี่ยง ในแต่ละพ้ืนที่อําเภอ/จังหวัด เป็นความเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข

3.1.9 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ กําหนดให้มีการพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการทุกระดับให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และมีระบบการ
สนับสนุนที่เพียงพอ เอื้ออํานวยต่อการนําแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ

เน่ืองจากสถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2553 มีความรุนแรงเพิ่มข้ึน
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของการปฏิบัติการ
ประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดย่ังยืน ระยะที่ 3 ( พ.ย. 53 – ก.ย. 54) ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว
ป้องกัน เพ่ือเป็นทิศทางหลักของการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย ในปี 2554

แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทย ปี 2554
จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาตามปฏิบัติการฯ สามารถสกัดกั้นการนําเข้าของยาเสพติด

เป็นจํานวนมาก จับกุมนักค้ายาเสพติดทั้งรายสําคัญ และระดับแพร่ระบาดที่ส่งผลต่อความเดือดร้อน
ของประชาชน นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาในระบบที่เหมาะสม โดยเฉพาะการนํา
ผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบําบัดระบบสมัครใจ – กระบวนการชุมชน ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
นอกจากน้ีแล้วการขับเคลื่อนงานภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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สามารถขยายการดําเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ อย่างไร
ก็ตาม ในปี พ.ศ. 2554 ยังปรากฏแนวโน้มสําคัญ 9 ประเด็นที่จะส่งผลต่อปัญหายาเสพติด ดังน้ี

1. การผลิตยาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อันเป็นผลมาจากการพัฒนาศักยภาพ และผูกขาด
การผลิตยาเสพติดของกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ้านที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทําให้
ปริมาณการผลิตยาเสพติดที่สําคัญมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน

2. การเปลี่ยนสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติด โดยใช้ซูโดอีเฟดรีน ซึ่งเป็นส่วนผสมในยา
แก้หวัดสังเคราะห์มาเป็นสารต้ังต้น ใช้ในการผลิตยาไอซ์ ยาบ้า ทําให้สถานการณ์การผลิตไม่อยู่ใน
ภาวะขาดแคลน ปริมาณการผลิตยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างย่ิง ยาบ้า มีปริมาณสูงมากข้ึน จํานวน
หลายร้อยล้านเม็ดในปี 2554

3. สถานการณ์ยาไอซ์มีแนวโน้มการค้าและแพร่ระบาดมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในกลุม่
เยาวชน ซึ่งมีแนวโน้มเสพและใช้ยาไอซ์ในสัดส่วนที่มากข้ึน และจะส่งผลให้เยาวชนอยู่ในภาวะเสพติด
เพิ่มสูงข้ึนในอนาคต

4. สถานการณ์การลักลอบนําเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศมีแนวโน้มมากข้ึน ซึ่งเป็นผล
จากปรมิาณการผลิตยาเสพติดจากนอกประเทศทีเ่พิ่มสูงข้ึน พื้นที่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และที่ท่าอากาศยาน นานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นพื้นที่ ที่มีความสําคัญในการ
นําเข้ายาเสพติดมากข้ึน

5. ปัญหาเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งกําลังส่งผลกระทบในประเทศไทย
อย่างมากในอนาคต โดยใช้ฐานจากประเทศไทยเป็นแหล่งกบดาน แหล่งซ่องสุม แหล่งส่งผ่านและเกบ็
พักยาเสพติดก่อนส่งออก และกระจายยาเสพติดภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิง กลุ่มเครือข่ายค้า
ในทวีปเอเชีย กลุ่มนักค้าจากแอฟริกา กลุ่มนักค้าจากตะวันออกกลาง กลุ่มนักค้าจากยุโรป และกลุ่ม
นักค้าจากอเมริกาใต้

6. ปัจจัยเสี่ยงที่เอื้ออํานวยต่อปญัหายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ที่สําคัญ คือ ปัจจัยเสี่ยง
ในด้านเศรษฐกิจ – สังคม – สภาพแวดล้อม ปจัจัยเสี่ยงของเยาวชน ฯลฯ ที่เปน็ปจัจัยต่อการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งสิ้น

7. ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆมีแนวโน้มมากข้ึน ซึ่งส่งผลต่อความ
เดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และสังคมโดยรวม

8. ปัญหายาเสพติดกับผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆ ที่สําคัญ ได้แก่ โรคเอดส์ (HIV) ปญัหาการ
ก่ออาชญากรรมอันเกิดจากปัญหาทางสังคม เป็นต้น

9. แนวโน้มของสภาวการณ์ทางการเมืองและการบริหารงานในปี 2554 ทั้งในด้านการ
ฟื้นฟูประเทศอันเน่ืองจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทําให้รัฐต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมาก ภาวการณ์
ทางด้านความสามัคคีภายใน สถานการณ์ทางการเมืองและการเลือกต้ังใหญ่ที่อาจจะมีข้ึน ฯลฯ ซึ่ง
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงาน ยาเสพติดของภาครัฐโดยรวม

รั้วโรงเรียน โครงการโรงเรียนป้องกันยาเสพติด โดยมีมาตรการ กําหนดสถานศึกษาเสี่ยงใช้
โครงการรักษ์โรงเรียน พัฒนากลไกแก้ไขปัญหายาเสพติด และปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหาร
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1. เป้าหมาย แบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
เป้าหมายที ่1 ทุกจงัหวัดพิจารณากําหนดให้สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงเปน็ความ

เร่งด่วน
เป้าหมายที่ 2 ทุกจงัหวัดพิจารณากําหนดใหส้ถานศึกษาทีอ่ยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงหรืออยู่

ในบริเวณทีม่ีปจัจัยเสี่ยง เปน็ความเร่งด่วน
เป้าหมายที่ 3 ทุกจังหวัดพิจารณากําหนดสถานศึกษา 4 ประเภททีจ่ะต้องให้

ความสําคัญ ได้แก่ ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษา เทคนิค/อาชีวศึกษา และเอกชน เป็น
เป้าหมายป้องกัน

2. แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ
2.1 ให้ ศตส.จ. / กทม. พิจารณากําหนดสถานศึกษาในเป้าหมายที่ 1 จากฐานข้อมูล

การข่าว การจับกุม การบําบัดรักษา และพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน อันเป็นที่ประจักษ์ ฯลฯ มี
รายช่ือสถานศึกษาชัดเจน รวมทั้ง พิจารณากําหนดสถานศึกษา เป้าหมายที่ 2 ที่อยู่ในพ้ืนที่จัด
ระเบียบสังคมเป็นเป้าหมายเร่งด่วน โดยดําเนินกิจกรรมตามโครงการรักษ์โรงเรียน ที่ครอบคลุมกลุ่ม
เยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง สร้างระบบเฝ้าระวังป้องกัน สร้างกิจรรมทางบวก เช่ือมโยงกับปัจจัยภายนอก

2.2 พัฒนากลไกแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกําหนดให้มีคณะอนุกรรมการรั้วโรงเรียน
ระดับจังหวัด/อําเภอ เพ่ือบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีสถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงาน
สนับสนุนเพ่ือการขับเคลื่อนงานรั้วโรงเรียนในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ

2.3 ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหาร สถานศึกษา โดยให้ความสําคัญต่อการค้นหา
เปิดเผยปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงอ่ืน เพ่ือดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ถือ
เป็นความบกพร่องของผู้บริหารสถานศึกษาน้ันๆ

3. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
3.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มปีัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติดที่ได้รบัการป้องกัน

และแก้ไข
3.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อปญัหายาเสพติดที่ได้รับการป้องกัน

และแก้ไข
3.3 ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3.4 ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่เสพ/ติดยาเสพติดที่ได้รับการบําบัดรักษาและฟื้นฟู

สมรรถภาพ
3.5 ร้อยละของนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือ

บําบัดรักษาฟ้ืนฟูที่ได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และให้โอกาสคืนสู่สังคม17

17 ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานที ่1 กองอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 306/2553 ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ การป้องกันระยะท่ี 3 . (ม.ป.ท. , 2553), 9-10.
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แนวทางการดําเนินการโครงการรักษ์โรงเรียน

ให้ศูนย์อํานวยการต่อสูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพติด และหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในความดูแล
ร่วมกนัดําเนินการโครงการรักษ์โรงเรียน โดยมกีจิกรรม ดังน้ี

1. งานดูแลช่วยเหลือ ประกอบด้วย
1.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ให้สามารถคัดกรองนักเรียน

นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เสพ/ติด เพื่อเข้าสู่การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขพฤติกรรม
1.2 นักเรียนกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง ให้จัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการมี

ส่วนร่วมจากครอบครัว และสถานศึกษาด้วยโครงการสานสายใยครอบครัว
1.3 นักเรียนกลุ่มเสพหรือติด ให้เข้ารับกระบวนการแก้ไขพฤติกรรมในรูปแบบของ

จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน หรือได้รับการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพจากสถานบําบัดในพื้นที่
โดยบูรณาการกับโครงการบําบัด

1.4 ดําเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
เสพหรือติด ที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยน แก้ไขพฤติกรรมโดยเน้นการเข้าถึงครอบครัวและตัวเด็ก
ค่ายการเย่ียมบ้าน และโครงการศูนย์ให้การปรึกษาในโรงเรียน หรือโครงการนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา
(Youth Counselor) หรือโครงการห้องเรียนสีขาว

1.5 ให้สถานศึกษาเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเสพ และกลุ่มที่ผ่านการบําบัดรักษา จนจบระดับการศึกษาทั้งในสายสามัญ สายอาชีพ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย

2. การเฝ้าระวัง ดําเนินการดังน้ี
2.1 สํารวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
2.2 การสํารวจข้อมูลเพ่ือจําแนกสถานะความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา
3. งานป้องกัน ดําเนินการดังน้ี

3.1 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างภูมิคุ้มกัน และทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน
ยาเสพติด โดยเฉพาะในหลักสูตรลูกเสือ เนตรนารี ด้วยโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด

3.2 เพิ่มปัจจัยบวกสําหรับนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้มพีื้นที่ และกจิกรรมเชิงบวกใน
ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ด้วยโครงการบ้านหลงัเรียน

3.3 ส่งเสริมกิจกรรม ขจัดปัจจัยลบหรือเสี่ยงโดยรอบสถานศึกษา ด้วยโครงการ
จัดระเบียบพ้ืนที่ รอบสถานศึกษา โดยบูรณาการกับรั้วสังคม

3.4 เสริมสร้างกลไก และบุคลากรจากภายนอกสถานศึกษา เพ่ือการป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา ได้แก่ พระวิทยากร ครู ตํารวจ/ทหาร ฯลฯ ด้วยโครงการศูนย์เสมาส่งเสริม
ในศีลธรรม

4. งานบริหารจัดการ ดําเนินการ ดังน้ี
4.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มสีถานศึกษาในสังกัด

และหน่วยงานสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนงานรั้วโรงเรียน ในแต่ละพ้ืนที่อย่างเป็นเอกภาพ
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ด้วยคณะทํางาน/ คณะกรรมการรั้วโรงเรียนระดับจังหวัด และคณะทํางาน/ คณะกรรมการ
รั้วโรงเรียนระดับอําเภอ

4.2 ปรบัเปลี่ยนทัศนคติของผูบ้รหิารสถานศึกษา โดยมุ่งให้ผูบ้รหิารสถานศึกษา
ให้ความสําคัญ คือการป้องกันและแก้ไขปญัหาโดยไม่ถือเป็นความบกพร่องของผู้บริหารสถานศึกษา
และให้การยกย่องเชิดชูผูบ้รหิารสถานศึกษาที่ยอมรับปัญหาและดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง

นอกจากน้ีกิจกรรมสาํคัญ ที่จําเป็นต้องดําเนินการในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงมาก และ
สถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง จํานวน 3 กิจกรรม ดังน้ี

1. ค่ายสานสายใยครอบครัวและเย่ียมบ้าน เป็นการดําเนินงานโดยคัดกรองและนํา
นักเรียนกลุม่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและครอบครวัจากสถานศึกษาเป้าหมาย (สถานศึกษาที่
มีความเสี่ยงสงูมาก) เข้าค่ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งมีหลักสูตรเน้นการมีส่วนร่วมจากสมาชิก
ครอบครัวของนักเรียน รวมทัง้มีการเย่ียมบ้านนักเรียนที่ผ่านค่ายฯ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และครอบครัวโดยมเีปา้หมายการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 100 ของผูท้ี่ผ่านค่าย

2. การจัดระเบยีบพื้นทีร่อบสถานศึกษา เปน็การส่งเสรมิให้คณะกรรมการสภานักเรียน
หรือ กลุ่ม/ชุมชน/นักเรียนแกนนําในสถานศึกษาเป้าหมายฯ ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริม
สถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้ปกครอง องค์กรภาคประชาชน ผู้นําชุมชน และผู้ประกอบการในพ้ืนที่
ดําเนินการสํารวจพ้ืนที่รอบสถานศึกษา เพื่อจัดทําแผนที่ระบุพื้นทีเ่สี่ยงรอบสถานศึกษา ในระยะ
500 เมตร และใหส้ถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาประสานงานกบัคณะทํางานด้านจัด
ระเบียบสังคมในพื้นที่เพือ่ดําเนินการระแวดระวังและดูแลเยาวชนจากสถานท่ี/กจิการที่เป็นพื้นที่/
ปัจจัยเสี่ยงในพ้ืนที่

3. การจัดต้ังบ้านหลงัเรียน เปน็การส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเปา้หมายฯร่วมกบั องค์กร
ปกครองท้องถ่ิน องค์กรภาคประชาชน และชุมชนในพื้นที่ดําเนินการจัดพื้นทีป่ลอดภัย รวมทั้งจัด
กิจกรรมที่มปีระโยชน์เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนในช่วงหลงัเลิกเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่และกจิกรรม
เชิงบวกสําหรับเด็กและเยาวชน

มาตรการการพัฒนาประสิทธิภาพของการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป็นมาตรการที่กําหนดข้ึนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางาน ป้องกันและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ มี 3 มาตรการ หลักสําคัญที่จะต้องดําเนินการ
ได้แก่

การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ เป็นมาตรการที่
มุ่งลดจํานวนผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ มิให้เพิ่มข้ึน เพื่อลดจํานวนผู้เสพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

1. เปา้หมาย กําหนดเปา้หมายพัฒนาประสทิธิภาพมาตรการป้องกันฯ 3 ประการคือ
เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนของผู้เสพยาเสพติดรายใหมล่ง รอ้ยละ 10 ของสัดส่วนผู้ทีเ่ข้า

บําบัดฯ และถูกจับกมุทีเ่ปน็รายใหม่ หรือครัง้แรก เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2553
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เป้าหมายที่ 2 เพิ่มมาตรการป้องกัน เน้นหนักกลุ่มเยาวชนเสี่ยงอายุระหว่าง 7 – 18 ปี
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

เป้าหมายที่ 3 เน้นป้องกันกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา อายุระหว่าง 7-18 ปี ที่ถือว่า
มีเกณฑ์เสี่ยงสูงเป็นเป้าหมายเร่งด่วน

2. แนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ
2.1 ให้ทํามาตรการ แนวทางในภาพรวมของประเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน

การเพ่ิมข้ึนของผู้เสพรายใหม่ โดย มุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากร พื้นที่ ที่เป็นความเร่งด่วนที่จะต้อง
ป้องกัน

2.2 ให้ทุกจังหวัด จัดให้มีแผนปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันยาเสพติด โดย
เน้นไปที่กลุ่มประชากรที่เป็นเป้าหมายเสี่ยง/เสี่ยงสูง และพ้ืนที่ที่จะต้องป้องกัน เพื่อลดจํานวนผู้เสพ
ยาเสพติดรายใหม่ให้มากที่สุด

2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันฯ มีแนวทางสําคัญ ได้แก่
2.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในด้านข้อมูล เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายเสี่ยง – ปัจจัย -

พื้นที่เสี่ยง ทีส่่งผลต่อการเพิ่มข้ึนของผู้เสพรายใหม่ใน 7 กลุ่มได้แก่ เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรม
เที่ยวเตร่/มั่วสุมในเวลากลางคืน สมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เปน็สมาชิกกลุ่มแกง๊ที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานสงัคม เรร่่อนไม่มบี้านหรอืที่พกัพิงถาวร ห่างไกลพ่อแม่ ผลการ
เรียนตํ่าและมีพฤติกรรมหนีเรียน และเยาวชนนอกโรงเรียนที่ว่างงาน โดยใช้ข้อมูลการจบักุมการข่าว
การบําบัดรักษา และข้อมูลทางสังคมอื่นๆ เพื่อสามารถพิสจูน์ หรือกําหนดขนาดของปญัหา พื้นทีเ่สี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง จุดเสี่ยงสําคัญ (Critical Point) ในแต่ละระดับ

2.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติในการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง โดยเมื่อจําแนก
ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่มแล้ว สร้างแนวทาง/โครงการ/กิจกรรมที่จะเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงแต่ละ
ประเภทให้ได้ผล สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้

2.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกปฏิบัติการท่ีเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่ม ทั้งในเรือ่ง
ของการพัฒนาศักยภาพ ระบบงาน การพัฒนาความรู้ และการสนับสนุนปัจจัยต่างๆที่เหมาะสม
รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือ และสนับสนุนองค์กรนอกภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ปฏิบัติงาน
ในด้านน้ี

2.3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ ป้องกันผ่านช่องทางสื่อ (Air War) ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และมีผลต่อการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก

2.3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาอายุ
ไม่เกิน 15 ปี โดยพิจารณาใช้แนวทาง ทางศาสนาให้ความรู้ในการป้องกันอย่างใกล้ชิดจากโครงการ
ที่ประสบผลสําเร็จ เช่น โครงการพัฒนาคุณธรรม โครงการ D.A.R.E ฯลฯ

2.4 สรุปองค์ความรู้ ประสบการณ์การป้องกันกลุ่มเสี่ยง – ปัจจัยเสี่ยง – พื้นที่เสี่ยง
ที่ประสบผลสําเร็จ และมีมาตรการ แนวทางยกระดับ ขยายผลการดําเนินงานให้มากข้ึน

3. ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิ
3.1 สัดส่วนของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ลดลง ร้อยละ 10 ของสัดส่วนผู้ที่เข้าบําบัดฯ

และถูกจับกุมที่เป็นรายใหม่ หรือครั้งแรก เมื่อเปรียบเทียบกับปฏิบัติการท่ีผ่านมา
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3.2 กลุ่มเยาวชนเสี่ยงอายุระหว่าง 7 – 18 ปี ทั้งในและนอกสถานที่ศึกษา ได้รับการ
ป้องกันและแก้ไข18

การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดย่ังยืน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 3 (พฤศจิกายน 2553 – กันยายน 2554) เป็นการดําเนินงาน
ที่ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดยการคาดคะเนสถานการณ์ในอนาคต เช่ือว่า การผลิต
ยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน มีการเปลี่ยนสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติด โดยใช้ซูโดอีเฟดรีน มาผลิต
ไอซ์ ยาบ้า สถานการณ์ไอซ์แพร่ระบาดมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน รัฐบาล จึงกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินการป้องกันยาเสพติด ให้เป็นการบูรณาการกับสถาบันครอบครัว ชุมชน และวัด เช่น
โครงการพัฒนาคุณธรรม และใช้ตํารวจสอนในโรงเรียน (D.A.R.E)

นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม

2554 โดยเน้นในด้านของยาเสพติด ได้มีการบรรจุไว้ในนโยบายของรัฐบาล ดังน้ี

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
1. กําหนดใหก้ารแก้ไขและป้องกันปญัหายาเสพติดเปน็ “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลัก

นิติธรรม ในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลิต ผู้ค้า ผูม้ีอิทธิพล และผูป้ระพฤติมิชอบ โดยบงัคับ
ใช้กฎหมายอย่างเครง่ครัด ยึดหลกั ผู้เสพคือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรกัษาใหก้ลับมาเปน็คนดีของสังคม
พร้อมทั้งมกีลไกติดตามช่วยเหลอือย่างเปน็ระบบ ดําเนินการอย่างจรงิจงัในการป้องกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกบัต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสาร
ต้ังต้นในการผลิตยาเสพติดทีล่ักลอบเข้าสูป่ระเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคสว่นเปน็พลงัแผ่นดินในการต่อสู้กบัยาเสพติด

2. เรง่นําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสูพ่ื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจมืด โดย
น้อมนํากระแสพระราชดํารสั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติ
ในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการสง่เสรมิความร่วมมือ ในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพ้ืนที่
อํานวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิม่โอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สรา้งโอกาสและความ
เสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน
ส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส่วนท้องถ่ินในรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะพื้นที่โดยไม่ขัด
กับรัฐธรรมนูญ ทั้งน้ีจะมกีารบรูณาการบริหารจดัการทุกภาคสว่นใหม้ีเอกภาพทั้งในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรบัปรุงพัฒนากฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องใหส้อดคล้อง ทันสมัย

18 ศูนย์ประสานปฎิบัติที่ 1 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. คําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 306/2553 ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืนภายใต้
ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะท่ี3 (กรงุเทพฯ : สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2553),
29 – 30.
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กับสภาพความเป็นจริงของปญัหาทีเ่กิดข้ึน ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่าง
เป็นธรรม

กลยุทธ์การดําเนินงานของรัฐบาล
รัฐบาล ถือว่าปัญหายาเสพติดเปน็วาระแห่งชาติที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงั

และน้อมนําพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้
สําเร็จลุล่วง โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลัก กําหนดกลยุทธ์
สําคัญที่จะดําเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพ่ือให้เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด

  7 แผน ประกอบด้วย
แผนที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด เป็นแผนที่ทําให้หมู่บ้าน /

ชุมชน ทั่วประเทศ ประมาณ 85,000 แห่ง มีการรวมตัวเป็นพลังแผ่นดิน และใช้พลังที่รวมตัวน้ี
ดําเนินการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้องค์กร
หน่วยงาน โรงเรียน สถานประกอบการภาคเอกชนทุกแห่ง ได้รวมกันเป็นพลังแผ่นดินทั่วประเทศ
รัฐบาลหยิบยกแผนน้ี เป็นแผนแรก เพื่อต้องการสื่อให้สาธารณชนทั้งประเทศได้ระลึกว่า การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน

แผนที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) เป็นแผนที่ลดจํานวนผู้เสพ
ยาเสพติดในประเทศไทย ประมาณการว่า จํานวนผู้เสพยาเสพติดในประเทศไทยในขณะน้ี กว่า 1.2
ล้านคน ต้ังเป้าหมายไว้ว่าในปีแรกจะดําเนินการให้ได้ถึง 400,000 คนทั่วประเทศ โดยจะดําเนินการ
นําผู้เสพเข้ารับการบําบัดรักษาในทุกระบบ ทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด ระบบต้องโทษ จะ
ขยายสถานบําบัดให้เพียงพอ และจะให้องค์กรภาคเอกชน ภาคชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ร่วมกันบําบัดรักษา รวมทั้งจะดําเนินการต่อผู้เสพให้ครบวงจร ทั้งการติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ดูแล
ผู้เสพในด้านอาชีพ การงาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ ไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ําอีก

แผนที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) เป็นแผนที่มุ่ง
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไป เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
ปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นการตัดการเพ่ิมข้ึนของผู้เสพรายใหม่ โดยจะให้
ความสําคัญในการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาทุกแห่ง รวมทั้ง ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อปัญหา
ยาเสพติด ให้หมดไปจะสร้างคุณภาพชีวิตทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ไม่ให้
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แผนที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย (Supply) เป็นแผนที่ลดผู้ผลิต
ผู้ค้า ผู้ลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ เพื่อตัดวงจรที่จะนํายาเสพติดมายังตลาดผู้เสพ รัฐบาลจะเน้นยํ้า
ให้ใช้หลักการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สิน การ
สืบสวนขยายผล เป็นแนวทางปฏิบัติหลัก จะมุ่งลดความเดือดร้อนของประชาชนต่อปัญหาการค้า
ยาเสพติดในชุมชน จะพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เอื้ออํานวยต่อการปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง
จะลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
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แผนที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นแผนที่จะแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือร่วมกันปราบปรามการผลิตและค้ายาเสพติด มิให้ปัญหา
ยาเสพติดเป็นภัยของแต่ละประเทศ โดยจะเร่งรัดในด้านความร่วมมือในทุกด้าน ทั้งในด้านการข่าว
การปราบปราม การปฏิบัติร่วม รวมทั้งใช้นโยบายเชิงรุกการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพ่ือให้ชายแดนมีความเป็นอยู่อย่างสันติ

แผนที่ 6 การสกัดกั้นยาเสพติด เป็นแผนทีจ่ะดําเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อสกัดกั้น
ยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้าน มิให้มีการลกัลอบนํายาเสพติดสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือสร้างแนวสกัดกั้นที่มีประสิทธิภาพ โดยจะเสริมความ
มั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ิมการลาดตระเวน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางชายแดน การสร้าง
หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดนเป็นหมู่บ้านสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน จัดระเบยีบหมู่บ้าน
ตามแนวชายแดน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจ จุดสกัดกั้นตามเสน้ทางตอนในทั่วประเทศ ใหเ้ปน็
ตาข่ายการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดทั่วประเทศ

แผนที่ 7 การบริหารจดัการแบบบูรณาการ เปน็แผนที่ระดมสรรพกําลังทั้งประเทศเข้าแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด มีการจัดองค์กร กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ จะบริหารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านโครงสร้าง กลไก การบริหารงบประมาณ การพัฒนากําลังคน การสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ฯลฯ รวมทั้ง จะจัดการบูรณาการการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ มอบหมายบุคคลรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพชัดเจน

  4 ปรับ เปน็การปรับปรงุสิง่ทีม่ีความสําคัญในลําดับต้นๆ 4 อย่าง เพื่อทําใหก้ารเอาชนะ
ยาเสพติดมปีระสทิธิภาพมากข้ึน

ปรับที่ 1 ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย ซึ่งเป็นสิ่งช้ีนําการแก้ไขปัญหา ข้อมูล
สําคัญที่จะปรับปรุง คือ ข้อมูลผู้ค้า ข้อมูลผู้เสพ ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ข้อมูลการดําเนินงานโดยจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนจัดการข้อมูลให้เช่ือมโยงกัน
จัดต้ังห้อง War Room ในทุกระดับทั้งในส่วนกลางและจังหวัด มีการแสดงผลในระบบแผนที่
ภูมิศาสตร์/GIS ตามหลักการจัดระบบการข้อมูลสมัยใหม่

ปรับที่ 2 ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกาศเรื่องยาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติต้องการแสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปฏิบัติปกติ
จะต้องมีการมอบหมายปรับกําลัง ปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ให้พร้อมทุ่มเทอย่างเต็มที่ โดยจะมีการ
มอบหมายหน้าที่หลัก – รอง ของการเป็นเจ้าภาพ มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการในทุกระดับ มีเจ้าหน้าที่
หน่วยต่างๆมาปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีการคัดเลือก คัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดการรวมศูนย์บูรณาการกําลังการปฏิบัติงาน ที่สําคัญ การควบคุมพฤติการณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้
แสวงประโยชน์ต่อยาเสพติด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งจะมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด ทําใหป้ระชาชน
ไว้วางใจและเช่ือมั่นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปรับที่ 3 ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ
ภาคส่วนต่างๆมีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดข้ันตอนการดําเนินงาน จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย
หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดฯ ที่นําผู้เสพเข้าระบบบังคับบําบัด
จะต้องปรับแก้ให้คล่องตัว ลดข้ันตอนพระราชบัญญัติมาตรการฯ ที่ใช้ในการยึด อายัดทรัพย์สิน
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จะต้องปรับปรุงในด้านระเบียบ ระยะเวลา เพื่อให้เป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่มากย่ิงข้ึน รวมทั้งจะมี
พิจารณาเพิ่มบทบาท อํานาจให้กับชุมชนในการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยถูกต้อง

ปรับที่ 4 ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ประชาชน
ทั้งประเทศรู้ว่า ยาเสพติด ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายรัฐแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของประชาชนทั้ง
ประเทศที่ต้องร่วมกันเป็นเจ้าของปัญหา ร่วมแก้ไข สังคมมีการปรับทัศนคติ ต่อผู้ เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดที่ยุติพฤติการณ์แล้ว ด้วยการให้อภัย ให้การยอมรับ เปิดโอกาสให้ปรับปรุงตัว มีอาชีพการ
งานรองรับ ในหน่วยงานต่างๆ สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ

3 หลัก ได้แก่ ยึด 3 หลักในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย

หลักที่ 1 หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเมตตา ความรักในเพื่อนมนุษย์ อยากเห็นคนผิด
กลับตัวเป็นคนดี คืนความรักให้ครอบครัว คืนสุขให้ชุมชน โดยจะใช้มาตรการทางชุมชน มาตรการ
ทางสังคม มาตรการประชาคม เพ่ือให้เป็นกระแสของคนหมู่มาก ทําให้เกิดผลต่อผู้กระทําผิด
ยาเสพติดคิดละเลิกด้วยกระบวนการทางสังคมเว้นแต่ผู้ไม่ยินยอม ก็จะดําเนินการอย่างจริงจัง ดังน้ัน
แผนงานทั้ง 7 แผนจึงมีหลักดังน้ี แทรกอยู่

หลักที ่2 ยึดหลักนิติธรรม ใช้การบําบัด ป้องกัน ควบคู่ การปราบปราม เป็นการใช้
กระบวนการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจรงิจังตามหลักนิติธรรม และโดยที่ต้องการลด demand
ผู้เสพใหม้ากทีสุ่ด การจะลดผู้เสพได้ จะต้องดําเนินการในด้าน supply และด้านการป้องกัน ควบคู่ไป
ด้วย เพ่ือตัดวงจรการค้า และปอ้งกันผู้เสพรายใหม่ จงึสามารถลดปญัหาได้อย่างแทจ้ริง ซึง่ก็คือ
การบรูณาการมาตรการต่างๆ บนพื้นฐานของหลกันิติธรรม

หลักที่ 3 หลักแก้ปัญหาโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง หรือ Area Approach โดยยึดจังหวัด
อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เป็นตัวต้ังของการแก้ปัญหา ให้พื้นที่เป็นเจ้าของปัญหา สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับพื้นที่ ทั้งในด้านบทบาท อํานาจ การมอบหมาย การระดมสรรพกําลัง การงบประมาณ การ
บริหารจัดการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ เป็นเจ้าภาพ และรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
เต็มที่ มี 5 หน่วยหลักสําคัญ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
ฝ่ายศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานด้านทหาร เป็นต้น

6 เร่ง ได้แก่ การกําหนดการปฏิบัติหน้าที่เร่งด่วน 6 เรื่องที่จะต้องเร่งดําเนินการได้แก่
เร่งที่ 1 เร่งดําเนินการในด้านข้อมูล ปัญหา ให้ทุกหน่วยหาข้อมูลปัญหายาเสพติดที่เป็น

จริงในระดับพื้นที่ ในทุกจังหวัด โดยจะใช้วิธีการที่รอบคอบ ชัดเจน ใช้งานการข่าวขยายผลจาก
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากประชาคมชุมนุม ฯลฯ และให้ตรวจสอบต่างๆ อย่างถูกต้อง และใช้ข้อมลู
น้ีมาจัดทําแผนแก้ไขปัญหา รวมทั้ง เร่งจัดต้ังศูนย์ข้อมูลทุกระดับ

เร่งที่ 2 เร่งลดจํานวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน/ชุมชน โดยจะเร่งจัดทําแผนบําบัดรักษา ลด
จํานวนผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่โดยเร็ว ยึดคุณภาพ และจะดําเนินการให้ครบวงจร ทั้งการติดตาม
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างย่ังยืน

เร่งที่ 3 เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและสกัดกั้นยาเสพติด โดยจะเร่ง
ประสานงานขยายความร่วมมือกับประเทศที่มีผลกระทบต่อปัญหายาเสพติดกับประเทศไทยมากที่สุด
ขยายความร่วมมือในระดับปฏิบัติให้มากข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นตามแนวชายแดน
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โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปน็เปา้หมายเร่งด่วนอันดับแรก เพือ่
ลดปริมาณนําเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมกันน้ี จะเร่งการจัดต้ังจุดตรวจ
เส้นทางตอนในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

เร่งที ่4 เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดรอ้นของประชาชนจากปัญหายาเสพติด
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ค้าทีส่รา้งความเดือดรอ้นให้กบัชุมชน – สังคม ที่ประชาชนร้องเรียนตามช่องทาง
ต่างๆ และจะมีการแจง้ผลการดําเนินงานให้ประชาชนรับทราบ รวมทั้ง จะเร่งขยายผลการดําเนินงาน
ในด้านยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติดตามหลักนิติธรรมใหเ้พิ่มมากข้ึน

เร่งที่ 5 เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา ที่เป็นความห่วงใยของ
พ่อแม่ ผู้ปกครองทั้งประเทศ จะเร่งให้ทุกจังหวัดเข้มงวด กวดขันพื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความ
เดือดร้อน รําคาญให้กับชุมชนและสังคม ที่สําคัญ ได้แก่ สถานบันเทิง แหล่งมั่วสุมของเยาวชน การ
รวมกลุ่ม รถซิ่งตามท้องถนน การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และมีผลต่อประชาชน
ผู้บริสุทธ์ิ นอกจากน้ี จะเร่งสร้างระบบป้องกัน และเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาในทุกจังหวัด
เพื่อสร้างความสบายใจให้กับผู้ปกครอง

เร่งที่ 6 เร่งสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยน้อมนําพระราชดํารัสของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ในเรื่อง โครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มีการ
รวมกลุ่ม เฝ้าระวังยาเสพติด มีการพ่ึงตัวเอง พึ่งพากันเอง แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนโดย
ใช้ทุน ทางสังคมของตน และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง19

แผนงานท่ี 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand)

1. เป้าหมาย
1.1 สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (อายุ 7-19 ปี)

จํานวน 11,734,742 คน
1.2 ลดอัตราการเพิ่มของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ไม่ให้เกิน 20% จากสถิติบําบัดรักษา

และสถิติจับกุมยาเสพติด
1.3 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและพ้ืนที่เสี่ยง 6 ปัจจัย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง

ก่อนปฏิบัติการฯ ในทุกจังหวัด
1.4 กําหนดสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา

สถานศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เป็นเป้าหมายป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดและลด
ปัญหาเสี่ยง ที่เป็นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด

19 ศูนย์อํานวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.). ประมวลคําสั่งศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ. (กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่บริษัทธรรมสาร จํากัด,

2554), 11-14.
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1.5 กําหนดสถานประกอบการในพ้ืนที่ ที่มีการแพรร่ะบาดยาเสพติดรุนแรง
เป็นเป้าหมายหลักในการป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

2. แนวทางดําเนินงาน
2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา

กําหนดนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 30% ทั่วประเทศเป็น
กลุ่มเป้าหมายเยาวชนกอ่นวัยเสี่ยงลําดับแรกสุดที่จะเพิม่ภูมคุ้ิมกนัป้องกันยาเสพติด โดยเน้นหนัก
พื้นที่อําเภอ ที่มปีัญหายาเสพติดในเกณฑส์ูงและปานกลาง โดย

2.1.1 มอบกระทรวงศึกษาธิการจัดทําข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย สํานักการศึกษา กทม. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา สํานักงานตํารวจแห่งชาติในการดําเนินโครงการป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดย
ใช้ ครูตํารวจ ครูพระ เข้าดําเนินการปอ้งกันยาเสพติดในช้ันเรียน

2.1.2 มอบ ศพส.จ./กทม. สํารวจข้อมูลความพร้อมของวิทยากรเพื่อการป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา เช่น ครู D.A.R.E. ครูตํารวจรปูแบบอื่นๆ ครูพระ ฯลฯ ที่ปฏิบติังานด้าน
เผยแพร่ความรู้ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยดําเนินการคัดเลือก และดําเนินการอบรมตาม
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน

2.1.3 มอบ ศพส.จ./กทม.สนับสนุนครูตํารวจ ปฏิบัติงานอบรมในโรงเรียน
เปา้หมายที่กาํหนด และประสานงานกบัโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง ในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

2.1.4 มอบ ศพส.จ./กทม.สนับสนุนครูพระประจําโรงเรียน มีบทบาทสอนศาสนา
สร้างคุณธรรม และสร้างภูมิคุ้มกนัป้องกันยาเสพติดใหก้ับนักเรยีน สําหรับศาสนาอื่น พิจารณา
ประยุกต์ตามหลักการเดียวกัน

2.1.5 มอบกระทรวงศึกษาธิการบรรจุการสอนทกัษะชีวิตและสร้างเจตคติป้องกัน
ยาเสพติดในหลักสูตรระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ในสถานศึกษาทุกสงักัด
ทั่วประเทศ

2.2 จัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาใหค้รอบคลุมทกุ
สถานศึกษาที่กาํหนดเปน็เปา้หมายเสรมิสร้างการปอ้งกัน โดย

2.2.1 มอบสถานีตํารวจทุกแหง่จัดตํารวจปฏิบัติหน้าทีป่ระจําโรงเรียนโดยเป็นผู้
ประสานงานระหว่างโรงเรียน กับ สถานีตํารวจในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ใหเ้ข้าสู่
โรงเรียน

2.2.2 มอบ ศพส.จ./กทม. จัดศูนย์เครือข่ายเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษาในระดับจังหวัดทกุจงัหวัด โดยมอบกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสร้างและ
พัฒนาเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ ให้ได้ในจํานวนที่พอเพียง ทุกจังหวัด และ กทม.

2.2.3 มอบกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม การจัดต้ังศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ของ
โครงการ To be Number One ให้ครอบคลุมทุกจงัหวัด โดยมอบกระทรวงศึกษาธิการ และมีการจดั
กิจกรรมด้านให้คําปรึกษา และดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง/พฤติกรรมเสพอย่างต่อเน่ือง

2.2.4 มอบ ศพส .จ ./กทม. ร่วมกับสถานศึกษาเป้าหมายในพื้นที่จัดกิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ค่ายสานสายใยครอบครัว โครงการสร้างจิตอาสา เป็นต้น โดยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้คํานึงถึงความพร้อม ศักยภาพในพื้นที่ และปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่

2.2.5 มอบกระทรวงศึกษาธิการสง่เสรมิการจดัต้ังสภานักเรยีนในสถานศึกษา
เปน็ศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของเยาวชนในจงัหวัด รวมทัง้ จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชน
ในทุกจงัหวัด ได้แก่ ลานกีฬา ลานดนตรี การประกวดเชิงสรา้งสรรค์ โครงการบ้านหลงัเรียน ฯลฯ

2.2.6 มอบกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมกิจกรรมการก่อต้ังหน่วยลูกเสือ –
เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างทัศนคติแก่เยาวชน

2.3 พัฒนากลไกการดําเนินงานเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวังพฤติการณ์เสี่ยงของเยาวชน
นอกสถานศึกษา และดําเนินการต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาอย่างจรงิจงัเพื่อสร้างภูมิคุ้มกนั
และลดอัตราการเสพรายใหม่ โดย

2.3.1 มอบ ศพส.จ./กทม. ส่งเสรมิบทบาทกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีการจัด
ต้ังอยู่แล้ว เช่น อปพร. ตํารวจบ้าน อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ฯลฯ เป็นกองกําลังพลังแผ่นดินเฝ้าระวัง
ยาเสพติดในระดับอําเภอโดยเฉพาะอําเภอเป้าหมาย เพ่ือสอดส่องเฝ้าระวังเยาวชนในชุมชน และ
ปฏิบัติภารกจิประสานงานกับกลไกอื่นที่จงัหวัดจัดต้ังข้ึน เช่น ชุดจัดระเบียบสงัคม ฯลฯ

2.3.2 มอบหมายบุคคล หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน จัดกิจกรรมทีเ่หมาะสม
เพื่อเข้าถึงกลุม่เสี่ยงเหล่าน้ี เพื่อให้มกีารปรบัเปลี่ยนทัศนคติ/เจตคติ และมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด กล้า
ที่จะปฏิเสธยาเสพติด โดยใช้กระบวนการค่าย การฝึกอบรม การรวมกลุ่มทํากิจกรรมจิตอาสา
ที่เหมาะสมกบับริบทของแต่ละกลุม่ รวมทั้งจัดต้ังเปน็กลุ่มเยาวชนอาสาทําความดีเพื่อเป็นพลังของ
แผ่นดินในการป้องกันยาเสพติด

2.3.3 มอบ ศพส.จ./กทม. สง่เสรมิสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวของ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยการพฒันาและส่งเสริมสนับสนุนองค์กรภาคประชาชนในระดับพื้นที่ เช่น ศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) หรือองค์กรอื่นๆ เพื่อใหม้คีวามพร้อมทัง้บุคลากร องค์ความรู้
ทักษะการปฏิบัติในด้านการดูแลช่วยเหลือครอบครัวของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงในแต่ละพ้ืนที่

2.4 ทุกจงัหวัดจัดระเบียบสังคมอย่างจริงจงั ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่สง่ผลต่อเยาวชน โดย
2.4.1 มอบ ศพส.จ./กทม. กําหนดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่ต้องดําเนินการ

อย่างจริงจัง ประกอบด้วย สถานบันเทิง/สถานบริการ หอพักที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ที่มีนักเรียน
นักศึกษาเช่าอยู่ ร้านเกมส์ โต๊ะสนุ๊ก พนันบอล อบายมุข กลุ่มรถซิ่งประเภทต่างๆ

2.4.2 มอบศพส.จ./กทม.จัดชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมของจงัหวัด
ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่มอีํานาจทางกฎหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฝ่ายปกครอง
สาธารณสุข สรรพสามิต เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม เจ้าหน้าที่ด้านแรงงาน เจ้าพนักงานส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียนฯ กลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชน ฯลฯ สนธิกําลังร่วมกันขจัดปจัจัยเสี่ยงในจงัหวัด
โดยใช้มาตรการควบคุมสอดส่องการมั่วสุมของเยาวชน และบังคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจังต่อ
ผู้ประกอบการที่เป็นพื้นทีเ่สี่ยง ควบคู่กับมาตรการรณรงค์ ช้ีแจง ทําความเข้าใจ รวมทั้งส่งเสริม ให้
รางวัล ยกย่อง ชมเชย สรา้งแรงจูงใจสําหรบัผูป้ระกอบการที่ให้ความร่วมมอื ช่วยเหลือย่างจริงจัง
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2.5 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการโดย

2.5.1 มอบ ศพส.จ./กทม. ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดมความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการ เพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยใช้แนวทางของโครงการโรงงาน/สถาน
ประกอบการสีขาว หรือนิคมอุตสาหกรรมสีขาวเป็นแนวปฏิบัติ

2.5.2 มอบกระทรวงแรงงานดําเนินการส่งเสริมให้จัดต้ังศูนย์เพื่อนใจวัยแรงงานของ
โครงการ To be number one ให้ครอบคลุมสถานประกอบการเป้าหมาย และมีการจดักจิกรรมด้าน
ให้คําปรึกษา และดูแล ช่วยเหลือลูกจ้าง ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง/พฤติกรรมเสพอย่างต่อเน่ือง

2.5.3 มอบกระทรวงแรงงานดําเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และดูแลแก้ไขลูกจ้างกลุ่มที่มีปัญหาเสพ/ติด ให้ได้รับการ
บําบัดรักษา รวมทั้งให้โอกาส ผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูฯ เข้าทํางานในสถานประกอบการ

โครงการสําคัญ
1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาวิทยากรเพือ่การป้องกันยาเสพติด เช่น วิทยากรครู
ตํารวจ ครูพระ ครูสอนศาสนา เป็นต้น

กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมครู ตํารวจ ครูพระ ครูสอนศาสนา เข้าปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา

2. โครงการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนากิจกรรมเพ่ือการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

(ลูกเสือฯ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น สภานักเรียน)
กิจกรรมหลักที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนากลไกเพ่ือการป้องกนัและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา (เจ้าหน้าที่ตํารวจประจําสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน)

กิจกรรมหลักที่ 4 การสง่เสรมิกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นของโครงการ To be
number one ในสถานศึกษา20

3. โครงการจัดระเบียบสังคมและแก้ไขปัญหากลุม่เสี่ยง
กิจกรรมหลักที่ 1 การขจัดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
กิจกรรมหลักที ่2 การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
กิจกรรมหลกัที่ 3 การพัฒนากลไกเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังปญัหายาเสพติดของ

กลุ่มเสี่ยง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตํารวจบ้าน อาสาสมัครพลังแผ่นดิน ฯลฯ

20 ศูนย์อํานวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแหง่ชาติ (ศตส.). ประมวลคําสั่งศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ. (กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่บริษัทธรรมสาร จํากัด,

2554), 23-26.
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4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรมหลักที่ 1 โรงงานสีขาวป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ 2 โครงการ To be number one ในสถานประกอบการ
กิจกรรมหลักที่ 3 การให้โอกาสผู้ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติด

ภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในส่วนของกระทรวง
ศึกษาธิการ

1. จัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรม รองรับสถานศึกษา
2. สํารวจค้นหาข้อมูลในสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีภาวะเสี่ยง เช่น โรงเรียน

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
3. กิจกรรมป้องกันในสถานศึกษา เช่น กิจกรรมทางเลือก การรวมกลุ่มของเด็กเพื่อดูแล

กันเอง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ให้มีตํารวจประจําโรงเรียน เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียน ให้มีครูตํารวจเพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน

4. สนับสนุนครูพระ ในการดําเนินการเผยแพร่ความรู้ ด้านการป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

5. มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่พฤติกรรมเสพ
ยาเสพติด ส่งเข้ารับการบําบัดรักษา

6. บรรจุหลักสูตร/ชุดวิชาด้านยาเสพติด ในการเรียนการสอนทุกระดับ
7. จัดต้ังและส่งเสริมสภานักเรียนเพ่ือเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมของเยาวชน
8. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ค่าย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ายสานสายใยครอบครัว โครงการจิตอาสา เป็นต้น
9. สร้างและพัฒนาเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ให้ได้จํานวนที่เพียงพอ

ทุกจังหวัด
10. ส่งเสรมิการจดัต้ังศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นของโครงการ To be number one

ในสถานศึกษา
11. ส่งเสริมกิจกรรมการก่อต้ังลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา21 ในปี

พ.ศ. 2554 รัฐบาล ได้กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็น
นโยบายเร่งด่วน โดยกําหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กําหนดกลยุทธ์ คือ 7 แผน
4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ในแผนที่ 3 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential
Demand) ได้กําหนด เป้าหมาย แนวทางการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยบูรณาการกับหน่วยงาน
ตํารวจ/ทหาร/ พระ ในการช่วยเหลือเด็กเพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติด เน้นให้มีการจัดการสอนใน

21 ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแหง่ชาติ (ศตส.). ประมวลคําสั่งศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ. (กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่บริษัทธรรมสาร จํากัด,
2554), 52-53.
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หลักสูตร เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เด็กเน้นความสําคัญของข้อมูล การสร้างให้เด็กได้ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน กําหนดโครงการสานสายใยครอบครัว เพื่อให้เด็กและครอบครัวได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกนั ให้
ครอบครัวได้ดูแลช่วยเหลือเด็กควบคู่ไปกับทางโรงเรียน

สาระสําคัญนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2555

สาระสําคัญ คือ แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ้านโดยเฉพาะพม่า ยังมี
ทั้งยาบ้า เฮโรอีน และไอซ์ซึ่งพร้อมที่จะลักลอบเข้ามาในประเทศไทย สถานการณ์แพร่ระบาด อายุ
ที่ใช้ยาเสพติดครั้งแรกของผู้เข้าบําบัดรักษา มากกว่าร้อยละ 50 จะมีอายุระหว่าง 15-19 ปี และ
อีกกลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกพ้ืนที่ คือ กลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี และได้ประกาศ
ปฎิบัติการวาระแห่งชาติ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” โดยรัฐบาล ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วน
ที่ต้องดําเนินการในปีแรก ให้ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และ
ผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
บําบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมรัฐบาลกําหนดกลยุทธ์การดําเนินงานคือ 7 แผน 4 ปรับ
3 หลัก 6 เร่ง ดังน้ี

7 แผน ประกอบด้วย
แผนที่ 1 สร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
แผนที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
แผนที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand)
แผนที่ 4 ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
แผนที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนที่ 6 สกัดกั้นยาเสพติด
แผนที่ 7 บริหารจัดการแบบบูรณาการ

4 ปรับ เป็นการปรับปรุงสิ่งที่มีความสําคัญในระดับต้นๆ 4 อย่าง ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน คือ
ปรับที่ 1 ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้องทันสมัย
ปรับที่ 2 ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปรับที่ 3 ปรับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
ปรับที่ 4 ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

3 หลัก ได้แก่ ยึดหลักในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย
หลักที่ 1 หลักการแก้ปัญหาโดยใช้หลักเมตตาธรรม ความรักในเพื่อนมนุษย์ อยากเห็นคนผดิ

กลับตัวเป็นคนดี คืนความรักให้ครอบครัว คืนสุขให้ชุมชน
หลักที่ 2 ยึดหลักนิติธรรม
หลักที่ 3 หลักแก้ปัญหาโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง หรือ Area Approach

6 เร่ง ได้แก่การกําหนดการปฏิบัติที่เร่งด่วน 6 เรื่องที่ต้องดําเนินการ ได้แก่
เร่งที่ 1 เร่งดําเนินการในด้านข้อมูล ปัญหา
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เร่งที่ 2 เร่งลดจํานวนผู้เสพยาจากหมู่บ้าน/ชุมชน
เร่งที่ 3 เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและการสกัดกั้นยาเสพติด
เร่งที่ 4 เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด
เร่งที่ 5 เร่งแก้ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา
เร่งที่ 6 เร่งสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

นอกจากน้ี ได้ต้ังศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ(ศพส.) ศูนย์
อํานวยการและศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ) และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอ(ศพส.อ) และกําหนดแนวทางการดําเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ดังน้ี

การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา

กําหนดนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 30% ทั่วประเทศเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงลําดับแรกสุดที่จะเพ่ิมภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด โดยเน้นพื้นที่อําเภอที่มีสภาพ
ปัญหายาเสพติดในเกณฑ์สูงปานกลาง (ไทรโยค, สังขละบุรี, ด่านมะขามเต้ีย และหนองปรือ) โดย

1. มอบกระทรวงศึกษาธิการจัดทําข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย สํานักการศึกษา กทม. กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สํานักงานตํารวจแหง่ชาติ ในการดําเนินโครงการปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้
ครูตํารวจ ครูพระ เข้าดําเนินการป้องกันยาเสพติดในช้ันเรยีน

2. มอบ ศพส.จ./กทม. สํารวจข้อมูลความพร้อมของวิทยากรเพื่อการป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา เช่น ครู D.A.R.E. ครูตํารวจรปูแบบอื่นๆ ครพูระฯลฯ ทีป่ฏิบัติงานด้านเผยแพร่ความรู้
ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยดําเนินการคัดเลือก และดําเนินการอบรมตามหลักสูตรที่เป็น
มาตรฐาน

3. มอบ ศพส.จ./กทม.สนับสนุนครูตํารวจ ปฏิบัติงานอบรมในโรงเรียนเปา้หมาย
ที่กาํหนด และประสานงานกบัโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง ในการจัดกจิกรรมต่อต้านยาเสพติด

4. มอบ ศพส.จ./กทม. สนับสนุนครูพระประจําโรงเรียน มบีทบาทสอนศาสนา สร้าง
คุณธรรม และสรา้งภูมิคุ้มกนัยาเสพติดให้กบันักเรียน สําหรับศาสนาอื่น พิจารณาประยุกต์ตาม
หลักการเดียวกัน

5. มอบกระทรวงศึกษาธิการบรรจุการสอนทักษะชีวิตและสร้างเจตคติปอ้งกันยาเสพติด
ในหลักสูตรระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในสถานศึกษาทุกสงักัดทั่วประเทศ

การจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ครอบคลุมทุก
สถานศึกษาที่กําหนดเป็นเป้าหมายเสริมสร้างการป้องกัน โดย

1. มอบสถานีตํารวจทกุแหง่จัดตํารวจปฏิบัติหน้าที่ประจาํโรงเรียนโดยเปน็ผู้ประสานงาน
ระหว่างโรงเรียน กบั สถานีตํารวจในพื้นที่เพือ่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสูโ่รงเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53

2. มอบ ศพส.จ./กทม. จัดต้ังศูนย์เครอืข่ายเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาในระดับจังหวัดทุกจงัหวัด โดยมอบกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการสร้างและพัฒนา
เจ้าพนักงานสง่เสรมิความประพฤตินักเรียนให้ได้จํานวนที่พอเพียง ทุกจังหวัดและ กทม.

3. มอบกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม การจัดต้ังศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ของโครงการ To be
number one ให้ครอบคลมุทุกสถานศึกษา และจัดกจิกรรมด้านให้คําปรกึษา และดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง/พฤติกรรมเสพอย่างต่อเน่ือง

4. มอบ ศพส.จ./กทม. ร่วมกบัสถานศึกษาเปา้หมายในพืน้ที่จัดกจิกรรมปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ายสานสายใย
ครอบครัว โครงการสร้างจิตอาสา เป็นต้น โดยรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้คํานึงถึงความ
พร้อมศักยภาพในพื้นที่ และปัจจัยทางสงัคมวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

5. มอบกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการจัดต้ังสภานักเรยีนในสถานศึกษาเปน็ศูนย์รวม
ในการจัดกจิกรรมของเยาวชนในจงัหวัด รวมทั้ง จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในทกุจงัหวัด
ได้แก่ ลานกีฬา ลานดนตรี การประกวดเชิงสร้างสรรค์ โครงการบ้านหลังเรียนฯลฯ

6. มอบกระทรวงศึกษาธิการ สง่เสรมิกิจกรรมการกอ่ต้ังหน่วยลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกนัและสรา้งทัศนคติแกเ่ยาวชน

แนวทางในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)

สถานศึกษาเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลงสู่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาในรปูแบบที่หลากหลายซบัซอ้นและ
แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว สถานศึกษาจําเป็นต้องจัดระบบงานด้านยาเสพติดเพื่อบรูณาการทํางาน
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ใหส้ามารถดําเนินการได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ
สัมฤทธิผลระบบงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

1. ระบบข้อมลู เพือ่การวางแผนและวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา ข้อมลู
สําคัญในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา มีดังน้ี

1.1 ข้อมูลสภาพปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เช่น สถานะสถานศึกษา สภาพการ
ใช้สารเสพติด ครู/นักเรียนแกนนํา และศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นต้น

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทุกด้านทัง้ดีและเบี่ยงเบน และข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมยาเสพติดและการแก้ไข

1.3 ข้อมูลการดําเนินงาน เพือ่องค์ความรูส้ําคัญในด้านการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

2. ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือทราบถึงสถานการณ์ปัญหาและกําหนด
กลุ่มเป้าหมายดําเนินงานได้ชัดเจน การดําเนินงานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี
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2.1 กลุ่มนักเรียนทั่วไปที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด เน้นกิจกรรมด้านการป้องกันในภาพกว้างที่
ครอบคลมุนักเรียนทั่วไปเพื่อสรา้งภูมิคุ้มกนั โดยมีมาตรการในการดําเนินงาน ดังน้ี

มาตรการทางการศึกษา เพื่อให้ความรู้ ปรบัเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของนักเรียน
เช่น การกําหนดเน้ือหาความรู้เรื่องการปอ้งกันยาเสพติดในหลักสูตรในกลุม่สาระการเรียนรู้ การ
สอดแทรกเน้ือหาไว้ในหลกัสูตรต่างๆ หรือกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่ไม่สามารถผนวกหรือสอดแทรกใน
การเรียนการสอนปกติ

มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดป้ายนิเทศ การจัดนิทรรศการเน่ืองใน
โอกาสวันสําคัญต่างๆ การจัดเสียงตามสาย กจิกรรมหน้าเสาธง หรือการจัดบรรยายพิเศษ เปน็ต้น

การสร้างเสรมิทักษะชีวิต เพื่อสรา้งคุณลักษณะหรือความสามารถในเชิงสงัคมจิตวิทยา
ให้กับนักเรียนให้สามารถเผชิญสถานการณ์ทีเ่กิดข้ึนในชีวิตประจําวันได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เน้นให้
นักเรียนเปน็ศูนย์กลางของการเรียน อาทิ การระดมสมองในการฝกึและการฝึกปฏิบัติโดยอาศัยบทบาท
สมมติ เป็นต้น

การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อน เพราะมีอิทธิพลต่อความคิด เจตคติ และพฤติกรรมของวัยรุ่น
ด้วยกัน กิจกรรมกลุม่เพือ่นดําเนินการโดยการฝกึอบรมนักเรียนที่มบีุคลิกเป็นผู้นําให้แกนนําของกลุ่ม
เพื่อนและมอบหมายบทบาทใหป้ฏิบัติ เช่น บทบาทของเพือ่นสนิทในการให้คําแนะนํา หรือบทบาท
ของนักเรียนแกนนํา เปน็ต้น โดยการสร้างนักเรียนแกนนําฯ ควรสร้างอย่างต่อเน่ืองให้ได้สัดส่วนที่
เหมาะสม (สัดส่วนที่มีประสิทธิภาพ คือ นักเรียนแกนนําฯ 1 คน ต่อนักเรียนทั่วไป 10 คน) กระจายให้
ครอบคลมุทุกกลุม่ ทุกระดับช้ัน นอกจากน้ี ควรส่งเสริมใหส้ร้างและขยายเครือข่ายการทํางานของ
นักเรียนแกนนําฯ เพือ่การทํางานและดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนได้อย่างทั่วถึง

การจัดระเบียบและปรับสภาพแวดล้อม เช่น การเพ่ิมหรือเปิดพ้ืนที่ดีให้นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ทัง้ในและนอกเวลาเรียน การควบคุมหรือลดพื้นที่เสี่ยงไม่ใหม้ีมุมอับ หรือสถานทีล่ับตาทีจ่ะ
เป็นแหล่งมั่วสุม

2.2 กลุ่มนักเรียนทีเ่สี่ยงหรือประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติด โดยกลุ่มนักเรียนส่วนมาก
จะเริ่มจากการสบูบหุรี่ จนนําไปสู่การทดลองใช้ยาเสพติดประเภทอื่นๆ ตามมา ซึ่งอาจจะสงัเกตได้จาก
พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป เช่น ไม่รับผิดชอบในหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย ผลการเรียนตกตํ่า หนีเรียน
หรือคบคนแปลกหน้า เป็นต้น

นักเรียนกลุ่มน้ีหากโรงเรียนละเลยไม่ใส่ใจดูแลช่วยเหลอื อาจทําใหม้ีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมมากย่ิงข้ึน จงึจําเปน็รีบด่วนที่ต้องจัดให้มีมาตรการแทรกแซงเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่
นักเรียนที่เพิง่เริ่มใช้ยาเสพติดโดยการหยุดพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดของนักเรียนและให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักเรียน ดังน้ี
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2.2.1 โรงเรียนจัดบรกิารให้คําปรกึษาแนะนําโดยอาจารย์แนะแนว หรือเพื่อน
นักเรียนในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษให้กับนักเรียน

2.2.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่างๆ ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม โดยการจัด
กิจกรรมกลุม่เพือ่นในการดําเนินการให้ความช่วยเหลอืนักเรยีนที่มีปญัหา

2.2.3 สรา้งค่านิยมใหม่ในเรื่องการคบเพือ่น และการไม่ใช้ยาเสพติด
จัดทํากลุ่มบําบัดในลกัษณะของค่ายนักเรียนในโรงเรียนโดยมีครู อาจารย์ คอยดูแล

อย่างใกล้ชิด เพ่ือร่วมกันแก้ไขปญัหาโดยผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดทํากลุม่
บําบัดรกัษานักเรียนที่เริ่มมีปญัหาการใช้ยากจ็ะช่วยให้การทาํกลุ่มบําบัดประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน

2.3 การดําเนินงานกับกลุ่มนักเรียนที่ติดยาเสพติด พฤติกรรมโดยทั่วไปจะไม่สามารถ
เรียนหนังสือต่อไปได้ โกหกหลอกลวง ลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น นอกจากนี้อาจจะมีพฤติกรรมใน
การ หาเงินโดยการขายยาเสพติดไปสู่เพื่อนนักเรียนอ่ืน ดังน้ันเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดไปสู่นักเรียนกลุ่มอื่นจึงควรประสานผูป้กครองเพื่อการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เป็นต้น

2.4 กลุ่มนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมในการค้ายาเสพติด พฤติกรรมในการขายยาเสพติด
ให้แก่เพื่อนนักเรียนด้วยกันในโรงเรยีน มี 2 กลุ่ม ดังน้ี

นักเรียนที่เป็นผู้ ค้ายาเสพติด โดยเป็นส่วนของกระบวนการค้ายาเสพติดที่อยู่นอก
โรงเรียน หรือเป็นผู้ค้ารายย่อย โรงเรียนควรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการดําเนินการปอ้งกนั
ปราบปรามหรือปราบปรามยาเสพติดก่อนที่ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนจะขยายตัว
มากข้ึน

นักเรียนที่ติดยาเสพติดและขายยาเสพติดใหก้ับเพือ่นนักเรียน เพราะต้องการยาเสพติด
ของแถมเพื่อใช้เองหรือต้องการเงินเพื่อซื้อยาเสพติด นักเรยีนกลุ่มน้ีถือว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดยาเสพติด
ไม่ใช่อาชญากรโดยสันดาน โรงเรียนจะตักเตือนและภาคทณัฑ์ สั่งให้ยุติการกระทําดังกล่าวและส่งให้
นักเรียนผู้น้ันเข้ารับการบําบัดรักษาต่อไป หากยังไม่ยุติการกระทําดังกล่าวอาจดําเนินการตามวิธีการ

3. ระบบการให้คําปรึกษา การให้คําปรึกษาจะช่วยให้นักเรียนสามารถหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนด้วยตนเองได้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งปัญหาส่วนตัว ครอบครัว หรือ การเรียน
เป็นต้น โดยใช้ทรัพยากรบุคคลทีเ่กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนช่วยเหลือ อาทิ

3.1 กลุ่มเพื่อน โดยนักเรียนแกนนํากลุม่จะได้รับการอบรมให้มีความสามารถในการให้
คําปรึกษาแนะนําตักเตือนเพื่อนภายในกลุ่มได้ หากปญัหาใดเกินกําลงัความสามารถของนักเรียนก็จะ
ถูกส่งต่อไปยังอาจารย์ทีป่รกึษา

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษา นอกเหนือจากการควบคุมระเบยีบของช้ันเรียนแล้ว อาจารย์ที่
ปรึกษาควรมีความรู้พื้นฐานในการให้คําปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียนเปน็รายบุคคล หรือกลุ่ม
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3.3 อาจารย์ที่ปรึกษา หากปญัหาใดมคีวามรุนแรงมาก ไม่สามารถให้คําปรึกษาได้
จะต้องดําเนินการแนะนําส่งต่อไปยังจิตแพทย์ เพือ่ให้การช่วยเหลือต่อไป โดยอาจารย์แนะแนวควรมี
พื้นความรู้ในการให้คําปรกึษาระดับลึก ตลอดจนเป็นผู้ที่คอยดูแลและพัฒนาระบบการให้คําปรกึษา
ให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างสมบรูณ์

4. ระบบเฝ้าระวัง สถานศึกษาควรสร้างระบบกลไกเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียนใหเ้ปน็
ระบบแจ้งเตือนในเรื่องยาเสพติดให้กบัผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อเตือนภัยและสร้างสภาวะปอ้งกันที่เหมาะสม
เพ่ือปอ้งกันการหวนกลบัของยาเสพติด สามารถดําเนินการ ดังน้ี

4.1 สํารวจสภาพปัญหาและพฤติการณ์ทีเ่กี่ยวข้องกบัยาเสพติดอย่างสม่ําเสมอ
4.2 รับแจง้ข่าวสารและเบาะแสจากบุคคลภายในสถานศึกษาและชุมชนที่ประกอบด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล พฤติการณ์ และพื้นที่ปญัหา โดยการจัดใหม้ีช่องทางการแจ้งข่าวสาร อาทิ
โทรศัพทส์ายด่วน ตู้รับแจง้เบาะแส ทั้งน้ีต้องจัดให้มีการตรวจสอบข้อมูล และสรา้งความมั่นใจใน
ความปลอดภัยให้กบัผู้ให้ข่าวสารและแจง้เบาะแส

4.3 แจ้งเตือนปัญหาใหแ้กผู่้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ
4.4 ปฏิบัติการแก้ไขด้วยการสร้างสภาวะป้องกันปัญหาที่เหมาะสม

5. ระบบการสนับสนุนจากชุมชน และเครอืข่ายการทํางานหากสามารถพฒันาความ
ร่วมมือภาคีในภาคส่วนต่างๆ ให้เป็นเครือข่ายการทํางาน นอกจากเป็นการช่วยเสริมความเข้มแข็ง
ในการทํางานแล้ว ยังทําใหก้ารมสี่วนร่วมมพีลงัและมีความต่อเน่ืองในการทํางานมากข้ึน

ผู้ปกครอง นับเปน็บุคคลทีม่ีบทบาทสําคัญในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานใหเ้หมาะสม
กับวัย ให้ความรัก ความอบอุ่น สถานศึกษาควรมบีทบาทในการให้ความรู้ และสร้างกลไกของความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและช่วยเหลอืระหว่าง
ผู้ปกครองด้วยกัน

6. ระบบบรหิารจดัการ เพื่ออํานวยการดําเนินงานในระบบต่างๆ ด้วยการสร้างกลไกการ
ทํางาน ได้แก่ กลไกระดับห้องเรียน ช้ันเรียน และโรงเรียน โดยกําหนดใหม้ีผูร้ับผิดชอบให้ชัดเจน ซึง่
ควรประกอบด้วย ผู้แทน ครู อาจารย์ทกุฝา่ย ผูป้กครอง นักเรียนและชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการ
โดยมีภารกิจหลัก ดังน้ี

6.1 จัดทําแผนงาน โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีเพื่อเตรียมกจิกรรมและ
งบประมาณดําเนินงาน ทั้งน้ีควรบูรณาการจัดทําแผนร่วมกนัในพื้นที่ให้เกิดความเปน็เอกภาพ บริหาร
ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและลดความซ้ําซ้อนการดําเนินงาน

6.2 อํานวยการขับเคลือ่นกจิกรรมด้านยาเสพติด และระดมทรัพยากรดําเนินงานจาก
หน่วยงานภาคี เครือข่ายการทํางานและชุมชน
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6.3 พัฒนาบคุลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เช่น นักเรียนแกนนําครูแกนนํา
เป็นต้น

6.4 กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
6.5 รวบรวมและรายงานผลการดําเนินงาน
6.6 วิจัยและพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่และศึกษา

ต่อยอดเพื่อพฒันารปูแบบการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1. โครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา สริวัิฒนา

พรรณวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสมาชิกในการร่วมเป็นพลงัในการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งในปี
พ.ศ. 2551 มีจํานวนสมาชิก To Be Number One ที่เปน็นักเรียนนักศึกษา 141,613,861 คน ชมรม
To Be Number One ในสถานศึกษา 78,335 แห่ง โดยประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ

1.1 การรับสมาชิก  To Be Number One ในสถานศึกษา
1.2 การจัดรณรงค์เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดสากล (26 มิถุนายน ของทุกปี )
1.3 การจัดต้ังศูนย์เพือ่นใจวัยรุ่น เพื่อให้คําแนะนํา/คําปรึกษาเบื้องต้นในสถานศึกษา

2. กิจกรรมเสียงตามสาย ใหค้วามรู้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดแกนั่กเรียน
นิสิต นักศึกษา โดยให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําข้อมูล และดําเนินรายการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันในกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาต่อไป

ยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มียุทธศาสตร์ในการดําเนินงานดังน้ี
1. จําแนกกลุ่มเป้าหมาย โดยการจําแนกนักเรียนออกตามลักษณะของพฤติกรรมที่

แสดงออก แบง่ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังน้ี
1.1 กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด
1.2 กลุ่มนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้ เหล้า บหุรี่ หรือเริ่มทดลองใช้ยาเสพติด

บางชนิด และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่น ๆ แต่ยังไม่ติดยาเสพติด
1.3 กลุ่มนักเรียนที่ติดยาเสพติด
1.4 กลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมการค้ายาเสพติด

การจําแนกนักเรียนทําได้หลายวิธี ดังน้ี
1. ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ปัจจุบันนิยมใช้วิธีการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ
2. ใช้ แบบทดสอบโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาแบบประเมินตนเอง
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(SDQ : The Strengths and Difficul ti es Questi onnai re) ให้กับสถานศึกษาเพื่อใช้คัดกรองปญัหา
และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียน แบบประเมินตนเอง (SQD) น้ีมีความเหมาะสมท่ีจะใช้กบั
เด็กอายุระหว่าง 14 – 16 ปี

3. คําสารภาพของนักเรียนหรืออาจารย์แนะแนว และจากการเข้าร่วมกจิกรรมค่ายพฒันา
คุณธรรม โดยทีมพระวิทยากรสิง่ที่ต้องคํานึงถึงในการจําแนกกลุ่มนักเรียน คือ ข้อมูลการจัดกลุ่ม
นักเรียนต้องเป็นความลบั รู้เฉพาะในกลุม่คณาจารย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน การจําแนก
กลุ่มเปา้หมายตามลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยงเช่นน้ีจะทําใหส้ามารถกําหนดมาตรการทีจ่ะดําเนินงาน
กับแต่ละกลุม่ได้อย่างชัดเจน

2. ผสมผสานมาตรการในการดําเนินงาน โดยใช้มาตรการทัง้ 3 มาตรการ คือ
2.1 การป้องกันยาเสพติด โดยดําเนินการทั้ง การให้การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร การ

แทรกแซง พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด การแนะแนวหรอืการให้คําปรึกษาและการจัดกจิกรรมต่าง ๆ
2.2 การบําบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
2.3 การปราบปรามยาเสพติด

การท่ีจะเลือกใช้มาตรการใดในการดําเนินงานข้ึนอยู่กับสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่
จําแนกไว้

3. ระดมทรัพยากรของโรงเรียนและชุมชน
การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจําเปน็ต้องใหทุ้กฝ่ายมี

ส่วนร่วม โดยการระดมทรัพยากรบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกบัสถานศึกษาทุกคน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชน ผู้บรหิารสมาคมครูและผู้ปกครอง หน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตํารวจ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนองค์กร
เอกชนในท้องถ่ิน

4. การให้นักเรียนเข้ามามสี่วนร่วมในการดําเนินงาน
เน่ืองจากปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นเรือ่งที่นักเรียนเปน็ส่วนหน่ึงของปญัหาและ

ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังน้ันการให้นักเรียนเข้ามามสี่วนรว่มรับรู้และมีส่วนร่วมในการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึน จะเปน็แนวทางให้เกิดการยอมรบัและยึดถือปฏิบัติตาม อีกทั้งเป็นแนวร่วมใน
การดําเนินงานง่ายต่อการขยายผลไปสู่นักเรียนทุกคน กิจกรรมที่นักเรียนสามารถเข้ามามสี่วนร่วม
ในการดําเนินการ ได้แก่ การจัดกจิกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดต่าง ๆ การจัดกจิกรรมเพ่ือนช่วย
เพื่อน การจัดกจิกรรมชมรมต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน โดยกิจกรรมเหล่าน้ีควรมีครูอาจารย์เป็นที่
ปรึกษาคอยให้คําแนะนําต่อนักเรียนด้วย การที่นักเรียนได้มีโอกาสเข้ามามสี่วนร่วมในกจิกรรม
อันเป็นประโยชน์เช่นน้ี เปน็การพัฒนาบุคลกิภาพ ความเปน็ผู้นํา และทักษะทางสังคมให้แก่นักเรียน
ที่มีส่วนร่วมอีกด้วย

แนวทางการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หลักการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายนักเรียน

ออกเป็น 4 กลุ่ม มีการดําเนินงานในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี
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1. กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด
การดําเนินงานป้องกันยาเสพติดแกก่ลุ่มนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติด

เป็นการดําเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาว โดยมีมาตรการในการดําเนินงานแก่นักเรียน
ดังน้ี

1.1 มาตรการทางการศึกษา
ในการให้การศึกษาเพือ่ป้องกันยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ปรับเปลี่ยน

เจตคติและการปฏิบัติตนของนักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีลักษณะของการดําเนินงาน 3 ลักษณะ
คือ

1.1.1 การกําหนดเน้ือหาความรู้เรื่องการปอ้งกันยาเสพติดในหลักสูตร เพื่อใหม้ีการ
เรียนการสอนในทุกระดับช้ันที่กําหนดหลักสูตรไว้ ในระดับประถมศึกษาจะมีเน้ือหาดังกล่าวอยู่ในวิชา
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ส่วนในระดับมัธยมศึกษาจะมีเน้ือหาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในวิชา
สุขศึกษาและพลานามัย

1.1.2 การผนวกเน้ือหายาเสพติดเข้าไปในวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี
หลักสูตรกําหนดไว้ โดยครูอาจารย์พจิารณาตามความเหมาะสมในวิชาต่าง ๆ หรือมอบหมายให้
นักเรียน นักศึกษาค้นคว้า เขียนเป็นรายงานหรือเรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เป็นต้น

1.1.3 การจัดกจิกรรมเสริมหลกัสูตร เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันยาเสพติด กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกันยาเสพติดทีเ่สรมิหลักสูตร ได้แก่ การจัดต้ังชมรมต่อต้านยาเสพติด
ในโรงเรียน การจัดค่ายฝึกทักษะชีวิต กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมกลุม่เพือ่น กิจกรรมเหล่าน้ี
เปน็กจิกรรมเสรมิหลักสูตรทีม่ีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับการป้องกนัยาเสพติดที่ได้รับการสง่เสรมิให้
ดําเนินการในสถานศึกษา

1.2 มาตรการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์
มาตรการในการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ มุ่งรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกัน

ยาเสพติดแกนั่กเรียน เพื่อสรา้งความตระหนักต่อปญัหายาเสพติด การรู้จักปฏิบัติตน และการมสี่วน
ร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนได้ดําเนินการมี ดังน้ี

1.2.1. การจัดป้ายนิเทศในช้ันเรียนหรือตามบอร์ดต่าง ๆ ในโรงเรียน
1.2.2 การจัดนิทรรศการในเวลาและโอกาสทีส่ําคัญ เช่น วันต่อต้านยาเสพติด
1.2.3 การจัดเสียงตามสายในโรงเรียน
1.2.4 การจัดกจิกรรมหน้าเสาธง
1.2.5 การจัดทําโปสเตอร์ และแผ่นพับ เพือ่เผยแพร่ในสถานศึกษา
1.2.6 การจัดบรรยายและการจัดอภิปรายโดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ
1.2.7 การจัดการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน

1.3 มาตรการทางเลือก
มาตรการทางเลอืกเป็นมาตรการที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทัง้ด้านร่างกาย

อารมณ์ สังคม สติปญัญา และความสามารถทางอาชีพของนักเรียน โดยมีการดําเนินกิจกรรม
ทางเลือกด้านต่าง ๆ ดังน้ี
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1.3.1 ด้านสุขภาพอนามัย ได้แก่ การส่งเสรมิการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา เช่น
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน การจัดแข่งขันระหว่างโรงเรยีน การออกกําลังกาย และการเล่นกีฬา
ตามโครงการ ลานกีฬาตามโครงการ ลานกีฬาเพื่อการป้องกนัยาเสพติดและนันทนาการอื่น ๆ

1.3.2 ด้านจริยธรรม ได้แก่ การมีส่วนร่วมกจิกรรมทางศาสนาในโอกาสวันสําคัญทาง
ศาสนา การอบรมศีลธรรม การฝึกน่ังสมาธิ และการสง่เสริมประเพณีไทย

1.3.3 ด้านสังคม เช่นการรวมตัวกันจัดต้ังเปน็ชมรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เช่น ชมรม
คณิตศาสตร์ ชมรมคอมพิวเตอร์ ชมรมภาษาอังกฤษ และชมรมต่อต้านยาเสพติด- เอดส์ ชมรมดนตรี
การร่วมกิจกรรมอาสาสมัครบําเพ็ญประโยชน์ในโรงเรยีน กจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมค่าย
เยาวชน เป็นต้น

1.3.4 ด้านการฝึกอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมบริษัทจํากัด ในโรงเรียนและ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน เป็นต้น

1.4 การฝึกทักษะชีวิต
การฝึกทักษะชีวิตมีวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณลักษณะ หรือความสามารถในเชิงสงัคม

จิตวิทยาใหก้บันักเรียนเพื่อใหส้ามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกดิข้ึนในชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยทักษะชีวิตจะเป็นความสามารถข้ันพื้นฐานที่ทุกคนจําเป็นต้องใช้ในสังคมที่ได้มาจาก
การฝกึฝนจนชํานาญน่ันเอง ทักษะชีวิตที่สําคัญในการดํารงชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ได้แก่
ทักษะในการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ทักษะในการประเมินศักยภาพของตนเอง ทักษะ
ในการคิดหาทางเลือกและตัดสินใจ ทักษะในการปฏิเสธต่อรองรักษาผลประโยชน์ของตน ทักษะ
ในการสื่อสาร และทักษะในการควบคุมอารมณ์และความเครียด เป็นต้น การฝึกทักษะชีวิตจะต้องใช้
กระบวนการฝึกแบบมสี่วนร่วมโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน การฝกึจะต้องเน้นการ
แสดงแบบอย่าง การระดมสมอง และการฝึกปฏิบัติโดยอาศัยบทบาทสมมุติ เพื่อให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ โดยการสอดแทรกการฝกึทักษะชีวิตเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดย
ครูผูส้อนวิชาน้ัน ๆ หรืออาจจัดเปน็กจิกรรมแยกออกต่างหากจากการเรียนการสอน เช่น การจัดค่าย
หรือจัดกจิกรรมฝึกทกัษะชีวิตโดยเฉพาะ ดังน้ัน จึงต้องพัฒนาชุดการฝึกทักษะชีวิตให้หลากหลาย
รูปแบบและหลากหลายทกัษะ เพื่อให้ครูอาจารย์นําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือน
ในช่วงของวัยรุ่น “เพื่อน” นับว่าเปน็บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิด เจตคติ และ

พฤติกรรมของวัยรุ่นด้วยกัน การดําเนินงานป้องกันยาเสพติดได้ตระหนักถึงความสําคัญและเห็น
คุณค่าของกลุ่มเพื่อน จึงได้มกีารใช้กจิกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อประโยชน์ในการปอ้งกันยาเสพติด โดยมี
รากฐานความเช่ือมั่นในความสาํคัญของกลุ่มเพื่อนว่ามีอทิธิพลสามารถทีจ่ะโน้มน้าวชักจูงเพื่อนในกลุ่ม
ด้วยการแนะนํา ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มที่มีปญัหาใหไ้ด้รับความช่วยเหลอืที่เหมาะสม ก็
สามารถทีจ่ะป้องกันนักเรียนทีม่ีปัญหามิให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง นอกจากน้ัน
กลุ่มเพื่อนยังสามารถให้ความช่วยเหลือกันในเรื่องการเรียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพกิจกรรมกลุ่มเพื่อน
ดําเนินการโดยการฝึกอบรมนกัเรียน นักศึกษา ที่มีบุคลิกภาพเป็นผู้นํา ให้ไปเป็นแกนนําของ
กลุ่มเพ่ือน และมอบหมายบทบาทใหป้ฏิบัติ เช่น บทบาทในการเป็นเพือ่นเรียน เพื่อนสนิท ซึ่ง
สอดคล้องกบัสภาพปญัหาและความต้องการของกลุม่ โดยมคีรูอาจารย์เปน็ที่ปรึกษาในการดําเนินงาน
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ของกลุม่เพือ่นอย่างใกลชิ้ดผู้นําของกลุม่ที่ได้รบัการฝึกอบรมมาอย่างดี สามารถที่จะเป็นผู้นําในการ
ดําเนินกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแก้ไขปญัหาของสมาชิกในกลุ่มในด้านการเรียน การป้องกันและแก้ไขปญัหา
ชีวิตด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการใช้ยาเสพติดด้วย กิจกรรมกลุ่มเพ่ือนมีช่ือเรียกหลากหลาย เช่น
เพื่อนเพื่อเพือ่น เพื่อนช่วยเพื่อน และเพือ่นเตือนเพื่อน เป็นต้น

1.6 การปรับสภาพแวดล้อม
การจดับรเิวณและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าเรียน จะทํา

ให้นักเรียนมีความรกัและผูกพันต่อสถานที่ กระตือรอืร้นอยากมาโรงเรียน จะช่วยเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียน ลดปัญหาการหนีเรียนเปน็จุดเริม่ของพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ การจัดบริเวณ
ภายในโรงเรียนไม่ให้มมีุมอบั มุมปลอดและสถานที่ลบัตา สามารถช่วยลดการจับกลุ่มมั่วสุมภายใน
โรงเรียนได้อีกด้วย

2. กลุม่นักเรียนทีม่ีประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติด
กลุ่มนักเรียนกลุ่มเสี่ยงน้ีส่วนมากจะเริม่ใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้า กัญชาและสารระเหย

โดยจะมลีักษณะและพฤติกรรม กล่าวคือ นักเรียนกลุ่มน้ีจะไม่รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
ครู อาจารย์ ไม่เอาใจใส่ในการเรียน ผลการเรียนตกตํ่ามีค่านิยมในการใช้ยาเสพติดและการคบเพื่อน
ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่น ๆ เช่น หนีเรียน หลบัในช้ันเรียน มั่วสุมเพ่ือเสพยาเสพติดกอ่นเข้าโรงเรียน
ช่วงพักเที่ยง และหลังจากโรงเรียนเลกิ นักเรียนกลุ่มน้ีมีความจําเป็นรบีด่วนที่โรงเรยีนจะต้องเข้าไป
ดําเนินการมิฉะน้ันนักเรียนจะใช้ยาจนติดหรือใช้ยาเสพติดประเภทที่รุนแรงข้ึน การแก้ไขปญัหาให้กับ
นักเรียนกลุม่น้ีควรใช้มาตรการแทรกแซงเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน ดังน้ี

2.1 โรงเรียนจัดบรกิารให้คําปรึกษาแนะนําโดยอาจารย์แนะแนวและจัดการเรียนการ
สอนเสรมิพิเศษใหก้ับนักเรียน

2.2 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ ให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมโดยการใช้กิจกรรม
กลุ่มเพื่อนในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปญัหา

2.3 สร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องการคบเพ่ือนและการไม่ใช้ยาเสพติด
2.4 ดําเนินมาตรการป้องปราม โดยเข้มงวดในการตรวจค้น การลักลอบนํายาเสพติดมา

ใช้ และสุม่ตรวจปสัสาวะแก่นักเรียนกลุม่น้ีเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
2.5 จัดทํากลุม่บําบัดในลักษณะของค่ายนักเรียนในโรงเรยีน โดยมี ครูอาจารย์ดูแลอย่าง

ใกล้ชิด มีระเบียบที่รัดกุม และในกรณีที่นักเรียนได้รบัผลจากการใช้ยาเสพติด โรงเรียนควรแนะนําให้
ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์เพือ่รักษาอาการ ที่ปรากฏ

2.6 ประสานงานกับผูป้กครองอย่างใกลชิ้ดเพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยผู้ปกครองสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดทํากลุ่มบําบัดนักเรียนที่เริ่มมปีัญหาการใช้ยา ก็จะช่วยให้การทํากลุ่ม
บําบัดประสบความสําเรจ็ย่ิงข้ึน

3. กลุ่มนักเรียนที่ติดยา
นักเรียนกลุ่มน้ีจะใช้ยาเสพติดเป็นประจําจนติด พฤติกรรมโดยทั่วไปจะไม่สามารถเรียน

หนังสือต่อไปได้ โกหกหลอกลวง ลักขโมยทรัพย์สินของเพื่อนนักเรียน ครูอาจารย์ และโรงเรียน เพ่ือ
หาเงินมาซื้อยาเสพติด นอกจากน้ียังมีพฤติกรรมในการหาเงนิโดยการขายยาเสพติดให้กบัเพื่อน
นักเรียนอืน่ ดังน้ันเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของยาเสพติดไปสู่นักเรียนกลุ่มอื่น โรงเรียนควร
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ประสานใหผู้้ปกครองส่งนักเรียนกลุ่มน้ีเข้ารับการบําบัดรกัษาและฟื้นฟสูมรรถภาพในสถานพยาบาล
หรือค่ายบําบัดรกัษา ในกรณีที่พ่อแม่ ผู้ปกครองไมพ่ร้อมทีจ่ะส่งลูกหลานเข้ารับการบําบัดรกัษา
โรงเรียนควรส่งนักเรียนเข้ารบัการบําบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพแทนไม่ควรไล่นักเรียนออกจาก
โรงเรียนด้วยเหตุผลของการติดยาเสพติด และจัดใหม้ีการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนหลังการบําบัดรักษา
ทั้งในด้านการเรียนและการปรับตัวเข้าสู่สงัคม

4. กลุ่มนักเรียนทีม่ีพฤติกรรมในการค้ายาเสพติด
นักเรียนที่มีพฤติกรรมในการขายยาเสพติดให้แก่เพือ่นนักเรียนด้วยกันในโรงเรยีนมี 2

กลุ่ม ดังน้ี
กลุ่มที่ 1 นักเรียนทีเ่ปน็ผู้ค้ายาเสพติดโดยเปน็ส่วนของกระบวนการค้ายาเสพติดที่อยู่

นอกโรงเรียนหรือเป็นผู้ค้ารายย่อย โรงเรียนควรประสานงานกับผูป้กครองเพื่อหาทางยุติพฤติกรรม
ดังกล่าวและดําเนินการป้องปรามด้วยมาตรการทางการศึกษา เช่น การภาคทัณฑ์ หากไม่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือพบว่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในโรงเรยีน ควรดําเนินการโดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายต่อไป ก่อนที่ปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติดในโรงเรียนขยายตัวมากข้ึน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักเรียนที่ติดยาเสพติดและขายยาเสพติดให้เพื่อน เพราะต้องการ
ยาเสพติดเพ่ือใช้เองหรือต้องการหาเงินเพื่อซื้อยาเสพติดใช้ นักเรียนกลุม่น้ีถือว่าเปน็ผู้ป่วยติด
ยาเสพติด ไม่ถือว่าเป็นอาชญากร โรงเรียนควรตักเตือนและภาคทัณฑ์ สั่งให้ยุติการกระทําดังกล่าว
และสง่นักเรียนผู้น้ันเข้ารบัการบําบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพ หรอืใหผู้้ปกครองดําเนินการพา
นักเรียนไปบําบัดฟ้ืนฟู สมรรถภาพ ถ้านักเรียนยังไม่ยุติการกระทําดังกล่าว โรงเรียนควรดําเนินการ
เช่นเดียวกับนักเรียน กลุม่ที่ 1.

นอกจากน้ัน โรงเรียนควรมมีาตรการทีเ่ข้มงวดในการป้องปราม โดยการตรวจค้นการนํา
ยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน

นโยบายขับเคลื่อนยาเสพติดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

นโยบายการแก้ไขปญัหา
1. การป้องกัน
2. การเฝ้าระวัง
3. การแก้ไขปัญหาและส่งเสริม
4. ทํางานร่วมกับภาคีเครือข่าย

ความคาดหวังของ สพฐ.
1. รูปแบบการขับเคลื่อนของ สพท. และสถานศึกษา
2. วิสัยทัศน์ด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาไทยเข้มแข็ง ปลอด

ยาเสพติดอย่างย่ังยืนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจภายในปี 2558 (ASEAN Drug Free

Schools)
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3. นโยบายด้านยาเสพติดของ สพฐ. “ปีการศึกษา 2555 – 2556 เปน็ปีแหง่การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้พันภัยยาเสพติด”

ยุทธศาสตร์
1. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
2. แก้ไขปัญหาผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด
3. จัดระบบกลไกการบริหารจัดการด้านยาเสพติด
4. พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
5. บูรณาการการทํางานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคสว่น

เป้าหมาย
1. เยาวชนอายุ 7 – 19 ปี มีภูมิคุ้มกนัด้านยาเสพติด
2. โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษาเฝ้าระวังยาเสพติด
3. สพท. มีแผนและระบบงานรองรบัยุทธศาสตร์
4. พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
5. สพท. มเีครือข่ายสรา้งภูมิคุ้มกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ

ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผล และนิเทศ
1. กําหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน แนวทางของ สพท. ด้านป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชน
2. กําหนดโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ของผู้รบัผิดชอบในการดําเนินงาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งภูมิคุ้มกนัปญัหาและทักษะชีวิต
4. พัฒนาระบบข้อมูลนักเรียนและระบบกลไกการบรหิารจดัการปัญหาเด็กและเยาวชน

ในสถานศึกษา
5. พัฒนาผูบ้รหิาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
6. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการดําเนินงานของสถานศึกษา
7. รายงานผลการติดตาม ประเมินและนิเทศ ปรบัปรงุการดําเนินงาน

เป้าหมายสถานศึกษาทุกแห่งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน
กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่

1. ต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทีส่อดคล้องกบัสภาพปัญหาและ
บริบทของพ้ืนที่

2. ต้องมีแผนงานยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน
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3. ต้องพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร์ ได้แก่ ระบบป้องกัน ระบบเฝ้าระวัง ระบบ
ดูแลช่วยเหลอื และระบบบรหิารจดัการ

4. ต้องมีเครือข่ายการทํางานระหว่างนักเรยีน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
5. ไม่ปกปิดข้อมูลกลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้ายาเสพติด
6. ไม่ผลักดันปัญหา ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาใหนํ้าไปบําบัดรักษาเมื่อหายแล้วให้

กลับมาเรียนตามปกติ

จัดดําเนินงานโครงการกจิกรรม เช่น
1. จัดทําข้อมลูนักเรียนด้านยาเสพติดด้วยระบบการรายงาน ศพส. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติดให้กับนักเรียน โดยตํารวจ D.A.R.E. พระสอนศีลธรรม
2. จัดกิจกรรมปอ้งกันและเฝ้าระวังในสถานศึกษา
3. ลดพื้นที่เสี่ยง เพิ่มกจิกรรมสร้างสรรค์ในสถานศึกษา
4. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใหเ้ข้มแข็ง
5. จัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีนตามหลกัสูตร
6. พัฒนาทักษะชีวิต
7. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
8. เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ วิธีการปฏิบัติทีเ่ปน็เลศิ

ประเด็นเน้นยํ้า
ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด เน้นทางโรงเรียนให้การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน และให้ความสําคัญเปน็กรณีพิเศษกบัการจัดกจิกรรมต่างๆ ดังน้ี
1. ครูทุกคนใหก้ารดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ สามารถนําหลักการ 5 ข้ันตอน

ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปปรับใช้ในช้ันเรยีนได้อย่างเหมาะสม
2. ครู ผู้ปกครอง และนกัเรียนร่วมกันเรียนรูป้ัญหา และแสวงหาแนวทางในการป้องกัน

แก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนด้วยแนวคิดและวิธีการท่ีสรา้งสรรค์
3. ผู้บริหารโรงเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสาํคัญของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

และสามารถบรูณาการเข้าระบบอื่นๆทีม่อียู่ในโรงเรียน
4. โรงเรียนทกุแหง่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่เข้มแข็ง
5. โรงเรียนทกุแหง่ปลอดจากการใช้ความรุนแรงทกุรปูแบบ
6. โรงเรียนแต่ละแหง่มีวิธีการและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาส่งเสริม ปอ้งกัน แก้ไข

และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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7. เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแหง่มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเกี่ยวกบัการดูแลช่วยเหลือ
เปน็ปจัจบุัน

8. เขตพื้นที่การศึกษาทุกแหง่มียุทธศาสตร์มาตรการและแนวทางในการพฒันาระบบการ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทีเ่ปน็เอกภาพ

9. โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษามีเครอืข่ายความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ครอบคลมุในทุกด้าน

10. ในสังคมมีทัศนะและมีความเช่ือที่ถูกต้องตรงกนัว่า เด็กไม่ใช่ปัญหาของสังคม แต่ปญัหา
สังคมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก

นโยบายการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของต่างประเทศ

แผนแม่บทยาเสพติดแห่งชาติของประเทศแอฟริกาใต้

ประเทศแอฟริกาใต้กําลังเผชิญกับปัญหาสารเสพติด ซึ่งมีผลกระทบกับประชาชน เพราะ
มันก่อให้เกิดอาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว การล่มสลายของครอบครัว และปัญหาสังคม
อื่นๆ แผนยาเสพติด จะช่วยในการแก้ไขปัญหาให้คนหนุ่มสาว ที่จะกลายเป็นผู้เสพ และผู้ค้าสาร
เสพติดที่ผิดกฎหมาย รูปแบบสารเสพติดในแอฟริกาใต้ แตกต่างกันไปตามอายุ ระดับสังคม อาชีพ
สถานะโรงเรียน เพศ และที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ ยาเสพติดสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี

1. ยาเสพติดที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น กัญชา
2. ยาเสพติดกึ่งสังเคราะห์ เช่น โคเคน เฮโรอีน
3. ยาเสพติดสงัเคราะห์ เช่นmethylene dioxymetham phetamine และ

methaqualone โดยทั่วไปในแอฟริกาใต้สารเสพติดประเภทแรกที่ใช้ คือ เครื่องด่ืมประเภท
แอลกอฮอล์ และยาสูบ ตามมาด้วยกัญชา Mandrax ประเภทที่สอง คือ โคเคน(ผง) เฮโรอีน
รัฐบาลแอฟริกาใต้ มีความมุ่งมั่นทีจ่ะลดการผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายผ่านสื่อ และเรียกร้องให้
พวกเขาจัดทําโปรแกรมช่วยเหลอื โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีผู่้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ หมอ องค์กรทาง
ศาสนา โรงเรียน พ่อแม่ กลุ่มนักกีฬา สื่อ และภาคเอกชน

วิสัยทัศน์ของแอฟริกาใต้ คือ การสร้างสังคมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับโลก โดย
รัฐบาลได้นํากลยุทธ์การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและชีวิตที่ดีสําหรับประชาชน ทั้งหมดน้ีเป็น
กระบวนการระยะยาว ในระยะสั้นรัฐบาลจะเน้นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ท้องถ่ินมีปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ การว่างงาน ความภาคภูมิใจในตนเองตํ่า ความล้มเหลวทาง
การศึกษา และปัญหาทางกายภาพ ปัญหาทางจิต หรือครอบครัว ก่อให้เกิดการทดลองยาเสพติด
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของแผนแม่บทพื้นที่หลักการมุ่งเน้น คือ

1. อาชญากรรม เช่ือว่ากฎหมายจะบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับผู้
ที่เกี่ยวข้องในการจัดหา และการลักลอบค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ลดอุบัติการณ์ของการเกิด
อาชญากรรมยาเสพติด ลดผลกระทบที่เป็นอันตรายของอาชญากรรมยาเสพติด ลดระดับของ
ยาเสพติดในเรือนจํา และลดระดับของการใช้สารเสพติดในหมู่ผู้ใช้ถนน
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2. เยาวชน ใช้วิธีการกระตุ้นเยาวชนให้ละเว้นจากการเสพยาเสพติด ส่งเสริมโรงเรียนที่
มีโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการให้การศึกษากับนักเรียน โดยช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะและ
ทัศนคติ ในการต่อต้านยาเสพติด สร้างความตระหนักในหมู่ผู้ปกครอง คนอื่นๆ และพ่อแม่ วัย
หนุ่มสาวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การศึกษาในระดับชาติ
และท้องถ่ินของประชาชน โดยเฉพาะมุ่งเน้นคนหนุ่มสาว สร้างความมั่นใจให้คนหนุ่มสาวที่อยู่
ในความเสี่ยงจากยาเสพติดหรือผู้ที่ทดลองใช้ หรือพึ่งพายาเสพติดได้เข้ารับคําแนะนํา คําปรึกษา
การรักษาฟ้ืนฟู และบริการหลังดูแล

3. สุขภาพชุมชนและสวัสดิการ ปกป้องชุมชนจากความเสี่ยงต่อสุขภาพและความ
เสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่เกี่ยวข้อง และได้รับ
บาดเจ็บอาจเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กีดกันคนที่มาจากการใช้ยาเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ทํา
เช่นน้ันได้หยุดการกระทํา มั่นใจว่าผู้ใช้ยาเสพติดได้เข้าสู่ช่วงของคําแนะนํา ให้คําปรึกษา การรักษา
ฟื้นฟู และการบริการหลังดูแล มั่นใจว่าครอบครัวของผู้ใช้ยาเสพติด มีการเข้าถึงการให้คําแนะนํา
ให้คําปรึกษา และการสนับสนุน พัฒนาและดําเนินการฝึกอบรมในการตรวจสอบการใช้สารเสพติด
ป้องกันรักษาสุขภาพและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ โดยใช้กฎหมายบังคับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจและ
ครู ก็เช่นเดียวกัน

4. การเผยแพร่งานวิจัยและข้อมูล สนับสนุนการดําเนินงาน การสร้างและรักษาระบบ
ข้อมูลข่าวสารยาเสพติด การประเมินผลและการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของแผนแม่บทยาเสพติด
แห่งชาติ ประสานงานการเก็บรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่ได้มาทั้งในและต่างประเทศ

5. การมีส่วนร่วมระหว่างประเทศ เข้าสู่ข้อตกลงกับประเทศอื่นๆ และองค์กรเพ่ือความ
ปลอดภัย ความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน ร่วมกันให้ความร่วมมือในความพยายาม
ต่อต้านยาเสพติดและการฝึกอบรม ใช้ทั้งหลักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อหยุดการไหลของยาเสพติด ส่งเสริมความเข้มแข็งความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาค

6. การสื่อสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุการศึกษาทั้งหมด และข้อมูลอื่นๆ
เผยแพร่ถูกต้องตามบริบทที่เป็นรูปแบบ และภาษาที่เหมาะสมในเรื่องของวัฒนธรรม ระดับของ
การศึกษา และพื้นหลังทางเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ของเยาวชน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2538 แอฟริกาใต้ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
และประกาศความมุ่งมั่นด้วยหลักการแรกสําหรับพื้นที่ของเยาวชน โดยมุ่งเน้นสถานประกอบการ
แยกอยู่ในระบบความยุติธรรมอาญาของเด็กและเยาวชน การป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพของ
เด็กจากการใช้ และการลักลอบค้ายาเสพติด กระบวนการใหม่ได้รับการพัฒนา คือ เยาวชนที่
กระทําผิดจะไม่ต้องใช้ระบบยุติธรรมทางอาญา จะเลือกรูปแบบของการลงโทษหรือการรักษา

กรมการศึกษาชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินการ หลักสูตรปี 2005 เริ่มการศึกษา
องค์ประกอบทักษะชีวิต (Life skills) ซึ่งพยายามที่จะใช้กับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เช่น การใช้
ยาเสพติด และความสัมพันธ์ทางเพศของวัยรุ่น ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความคิดริเริ่มแบบองค์รวม ที่
มุ่งพัฒนาสุขภาพของคนหนุ่มสาว โปรแกรมการศึกษาเล็งไปที่เด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา
การเรียนการสอนเน้นที่การรณรงค์ แผนแม่บทส่งเสริมโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเพ่ิมเติมในการ
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ฝึกอบรมและให้การศึกษา ซึ่งเดิมเป็นปัญหาที่ผู้เรียนเกี่ยวข้องกับสารเสพติดวิธีการแก้ไข คือ ให้เด็ก
ออกจากโรงเรียน มันย่ิงเพ่ิมความรุนแรงข้ึน ทําให้เด็กหนีออกจากบ้าน แทนที่จะแก้ไขปัญหาด้วย
การคุยกันในห้องร่วมกันในห้องพัก หรือคุยกันในช้ันเรียน หรือใช้ระบบทางวินัยกับพวกเขา

แอฟริกาใต้ ใช้โครงการป้องกันเด็กระดับประถมผ่านเรื่องราว (POPPETS) โปรแกรมมุ่ง
เป้าไปที่ระดับก่อนประถมศึกษา เด็กโรงเรียนระดับต้นอายุ 5-9 ปี โดยใช้หุ่นเล่าเรื่องราวและเกม
เด็ก ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาเสพติดใช้การฝึกอบรมทักษะในการแก้ไขปัญหา เช่น
ภาพตัวเองและแรงกดดัน วัยรุ่นกับยาเสพติด กําหนดสอบหลังจากช่ัวโมงเรียน

หลักสูตรการป้องกัน
องค์ประกอบที่สําคัญของโครงการนี้ประกอบด้วย การบรรยายเพื่อการเรยีนการสอนใหก้บั

พนักงานทุกคน เพ่ือแนะนําให้แต่ละโรงเรียนศึกษาเรื่องยาเสพติดและการฝึกอบรมการป้องกันให้กับ
นักเรียนในโรงเรียน หลักสูตรหกสัปดาห์สําหรับครูแนะแนว วีดิโอการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน
ยาเสพติดที่จะให้แต่ละโรงเรียน คู่มือครู แผ่นพับ และโปสเตอร์ที่จะให้แต่ละโรงเรียน

โปรแกรมทักษะการผจญภัยแบบสิงโต สําหรับวัยหนุ่มสาว (Lion National)
ทักษะการผจญภัยแบบสิงโต เป็นโครงการของวัยรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับเครื่องด่ืม

แอลกอฮอล์และยาเสพติดในหมู่คนหนุ่มสาว โดยการสอนทักษะชีวิต (Life skills) ในสังคม จุดเด่น
ของโปรแกรม คือ การนําเสนอปัญหา สาเหตุของปัญหา ประเด็นต่างๆ เช่น ความยากจน การ
ตัดสินใจ เพื่อเปิดโอกาสให้วัยรุ่นค้นหาความต้องการของตนเอง22

นโยบายแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (United States of America)

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดเก็บกฎหมายยาเสพติด และการปฏิบัติตามกฎหมายที่
ค่อนข้างซับซ้อน จนดูเหมือนจะขัดแย้งในตัวเอง นโยบายระดับชาติที่ควบคุมยาเสพติดในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อ การป้องกัน การศึกษาและการวิจัย ปัญหายาเสพติดมีเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ดังน้ี

เป้าหมายที่ 1 การศึกษาให้เยาวชนของสหรัฐอเมริกา ที่จะปฏิเสธยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
เช่นเดียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี

1. ให้การศึกษากับผู้ปกครองและผู้ดูแลอ่ืนๆ ครู โค้ช พระสงฆ์ ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ
ผู้นําทางธุรกิจ และชุมชนเพื่อช่วยให้เยาวชนปฏิเสธยาเสพติดและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์

2. ติดตามการโฆษณา และโปรแกรมการสื่อสารของสาธารณะที่เกี่ยวกับยาเสพติดที่
ผิดกฎหมายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และการบริโภคยาสูบโดยเยาวชน

22 Geraldine J. Fraser-Moleketi. National Drug Master Plan. (The drug
Advisory Board at request of the Minister for Welfare and Population Development,
1999).
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3. ส่งเสริมนโยบายการต้านยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนเก่ียวกับการใช้สารเสพติด
แอลกอฮอล์และยาสูบในครอบครัว โรงเรียน ที่ทํางานและชุมชน

4. ให้นักเรียนในระดับ K-12 ใช้โปรแกรมการป้องกันยาเสพติดที่ถูกวิจัยมาแล้ว
5. ส่งเสริมพ่อแม่ และพี่เลี้ยงเยาวชน ผู้ใหญ่ให้มีส่วนร่วมในเรื่องสุขภาพเชิงบวก และ

พฤติกรรมการสร้างแบบจําลองที่จะเป็นแบบอย่างของคนหนุ่มสาว
6. ส่งเสริมและช่วยให้การพัฒนาของความสัมพันธ์ในชุมชน
7. สร้างความร่วมมือกับสื่อ อุตสาหกรรมบันเทิง องค์กรกีฬาและอาชีพ เพื่อหลีกเลี่ยง

ไม่ให้เยาวชนใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมาย

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน โดยลดอาชญากรรมยาเสพติด และ
ความรุนแรง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี

1. สร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย
2. ปรับปรุงความหนาแน่นพื้นที่ที่มียาเสพติดสูง (HIDTAs) เพื่อตอบโต้การลักลอบค้า

ยาเสพติด
3. ช่วยเหลือการบังคับใช้กฎหมายที่จะทําลายการฟอกเงิน ยึดและริบทรัพย์ทางอาญา
4. ตัดวงจรของยาเสพติดและอาชญากรรม
5. สนับสนุนการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลที่จะแจ้งให้

ทราบ เกี่ยวกับการใช้กฎหมายดําเนินคดีจําคุกผู้กระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
6. สนับสนุน และส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และมีหนังสือรับรองการเปน็มอือาชีพ

ที่ทํางานเกี่ยวกับยาเสพติด
7. สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของ

ยาเสพติด
เป้าหมายที่ 3 การป้องกันทางอากาศ บก และเขตแดนทางทะเลจากภัยคุกคาม

ยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์
1. ดําเนินการยืดหยุ่นในการตรวจสอบ การอายัด ยึดยาเสพติดที่ผิดกฎหมายที่จะขนส่ง

ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและที่ชายแดนประเทศสหรัฐอเมริกา
2. ปรับปรุงการประสานงานและประสิทธิภาพของกฎหมายยาเสพติดของประเทศ

สหรัฐอเมริกา โปรแกรมการบังคับใช้ที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมืองชายแดนตะวันตกเฉียง
ใต้ เปอร์โตริโก(Puerto Rico) และหมู่เกาะเวอร์จิน (Virgin Island) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

3. ปรับปรุงความร่วมมือทวิภาคี และระดับภูมิภาคกับเม็กซิโก เช่นเดียวกับโคเคนและ
เฮโรอีนอื่นๆ

4. สนับสนุนการวิจัยและเทคโนโลยีที่มีจุดเด่น รวมถึงการพัฒนาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และข้อมูลการตรวจสอบการยึดยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย

เป้าหมายที่ 4 หยุด (Break) แหล่งที่มาของยาเสพติดทั้งในและนอกประเทศ วัตถุประสงค์
ดังน้ี
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1. ลดการผลิตการเพาะปลูกโคคา ฝิ่น กัญชาและการผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมตามเฟตามีน (Methamphetamine)

2. ทําลายและรื้อองค์การค้ายาระหว่างประเทศ และการจับกุมดําเนินคดีและจําคุกผู้นํา
ของพวกเขา

3. ส่งเสริมประเทศที่มีความพยายามในการควบคุมยา และความเข้มแข็งทางการเมืองจน
สามารถควบคุมยาเสพติดได้

4. พัฒนาและสนับสนุนโครงการทวิภาคีภูมิภาค และพหุภาคี และระดมความพยายาม
ขององค์กรระหว่างประเทศทุกด้านเพื่อต้านการผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และการ
ละเมิด

5. ส่งเสริมนโยบายระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคการฟอกเงิน และ
อํานวยความสะดวกในการตรวจสอบการฟอกเงิน

6. สนับสนุนการวิจัยและเทคโนโลยีที่มีจุดเ ด่น รวมถึงการพัฒนาของข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อลดการผลิตยาเสพติดที่ผิดกฎหมายทั่วโลก23

ประเทศสก็อตแลนด์ (Scotland)

การป้องกันการใช้ยาในทางท่ีผิด

เส้นทางสู่การฟ้ืนฟู เปน็โครงการที่ตระหนักว่าการลดความต้องการการใช้ยาในอนาคต จะทาํ
ได้สําเร็จโดยการเน้นสาเหตุที่เป็นรากของปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด จากรายงานการวิจัยแสดงให้
เห็นว่ามีความเช่ือมโยงระหว่างปัญหาการใช้ยากับการขาดแคลนสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการดํารงชีพ
ประเทศสก็อตแลนด์(Scotland) มีช่องว่างที่สําคัญในเรื่องการขาดแคลนสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการดํารง
ชีพ ที่มีปัญหาสังคมที่หลากหลาย รัฐบาลจึงต้องใช้ยุทธวิธีที่เป็นการทําให้เกิดความสําเร็จในระยะยาว
โดยการเพิ่มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เร่งส่งเสริมประสบการณ์ของเด็กๆในช่วงอายุยังน้อย ได้แก่
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการกินดีอยู่ดี ทําการพัฒนาปรบัปรุงบริการท่ัวไปสําหรับผูเ้ยาว์ กระบวนวิธี
น้ีทําให้สําเร็จได้โดยการใช้บทบาทของระบบการปฏิรูปการศึกษาโดยผ่านหลักสูตรแห่งความเป็นเลิศ
ด้วยการส่งเสริมความยืดหยุ่น ความเช่ือมั่นในตนเอง การคิดแบบอิสระและการมีทัศนคติในเชิงบวก
รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติพิเศษเฉพาะในเรื่องการให้การศึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาในทางทีผ่ดิ
ผลการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ของหลักสูตรน้ีจะครอบคลุมในเรื่องการเรียนรู้ในจิตใจ
อารมณ์ สังคม และสุขอนามัย รวมทั้งการใช้ยาในทางที่ผิด โดยมีผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ดําเนินการ

นอกจากน้ียังเน้นบทบาทของพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้ครอบครัว
ของตนเองเกี่ยวกับการใช้ยาในทางที่ผิด เมื่อเร็วๆน้ีรัฐบาลได้ทําหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับเน้ือหา

23 Benjamin Dolin. National Drug Policy : United States of America. (Law
and Government Division, 2001).
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ยาเสพติด โดยช่ือว่า “ยาเสพติด-สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรรู้” เพื่อให้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและแม่นยําแก่พ่อ
แม่ปู่ย่าตายายทั่วประเทศเพ่ือทําให้บุคคลเหล่าน้ีสามารถพูดคุยกับลูกหลานของตนได้
รัฐบาลกําลังทําอะไรอยู่เกี่ยวกับยาเสพติด

รัฐบาลลงทุนเป็นหลายล้านปอนด์เพื่อต่อสู้กับปัญหายาเสพติด โดยมีจุดเน้นอยู่ 4 ด้าน คือ
1. แผนป้องกันและให้ความรู้ โดยเน้นที่คนวัยเยาว์โดยผ่านโรงเรียนและการรณรงค์

ผ่านสื่อ
2. การเยียวรักษา การให้คําปรึกษา การให้การสนับสนุนส่งเสริม และการทําให้กลับสู่

สภาพเดิมสําหรับผู้ที่เคยพบกับปัญหายาเสพติด
3. การใช้กฎหมายช่วยในการทําการกวาดล้างยาเสพติด รวมทั้งการกําหนดนโยบาย การ

ลงโทษต้ังแต่ตักเตือนจนถึง ปรับและการจับเข้าคุกนานๆในโทษหนัก
4. ความพยายามในการสกัดกั้นผลผลิตเกี่ยวกับยาเสพติด การสนองต่อความต้องการ และ

การขนส่งยาโดยผ่านงานของตํารวจ ด่านศุลกากร24

ทักษะสําหรับการสอนวิชาเก่ียวกับยาเสพติดในโรงเรียนของรัฐบาลออสเตรเลีย

จุดมุ่งหมายของคู่มือ
จุดมุ่งหมายของคู่มือน้ีเพื่อฝึกฝนครู และผู้ฝึกเกี่ยวกับทักษะ และความรู้ที่ปฏิบัติได้จริง

ในเน้ือหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความสามารถทางด้านส่วนตัวและด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การติดยาเสพติด ซึ่งสามารถบรรลุผลสําเร็จได้โดยผ่านการพัฒนาทักษะส่วนตัวและทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและทําให้ได้ทักษะ ยุทธวิธีพิเศษเฉพาะสถานการณ์ พร้อมทั้งการเผยแพร่ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับยาเสพติด

คู่มือน้ียังแนะนําครูและผู้ที่ทํางานกับคนวัยเด็กในเรื่องวิธีการท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
โดยยึดหลักการพัฒนาคุณค่าและทักษะ คู่มือน้ีไม่ใช่การฝึกทักษะหรือวิชาเกี่ยวกับยาเสพติด แต่เป็น
วิธีการให้ความรู้และการพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีอายุน้อย เป็นวิธีการที่จะนําไปสู่ผลผลิตที่ดีข้ึน
ในเรื่องการให้การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด

กระบวนวิธีจะยึดเอากิจกรรมที่ใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์และการทํางานกลุ่มย่อย
เป็นการนําเสนอเทคนิคในการฝึกสัมมนา ดังน้ันผู้ใช้คู่มือน้ีจะได้เรียนรู้วิธีส่งเสริมให้กําลังใจในการทีจ่ะ
อํานวยและช่วยเหลือการเรียนรู้ของนักเรียน

การได้ทักษะทางด้านสังคมน้ันทําได้ดีจากการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นการจัดหาโอกาส
สําหรับการคิดแบบอิสระและการแลกเปลี่ยนความคิดทั้งยังเพ่ิมการมีส่วนร่วมของแต่ละรายบุคคล

24 The Scottish Government , Drug-Prevention, accessed October 26, 2010,

available from http://www.scotland.gov.uk/Topics/Justice/law/Drugs-

Strategy/prevention
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กระบวนการท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มย่อยจะมีความเหมาะสมมากกว่าสําหรับการที่จะช่วยให้เกิดการวิเคราะห์
ทัศนคติที่มีต่อยาเสพติดและการศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด กลุ่มย่อยยังให้บรรยากาศที่เปน็ตัวกระตุ้นให้
เปลี่ยนหัวข้อหรือประเด็นได้ง่ายข้ึน กลุ่มย่อยยังส่งเสริมให้มีความไว้วางใจกันมากข้ึนลดอุปสรรคที่จะ
เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ego การต่อต้านกัน

ผลที่เกิดตามมาจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดได้รับผลกระทบจากปัจจัย 3 อย่าง คือ
1. ปัจจัยรายบุคคลเป็นปัจจัยส่วนตัว –เหตุผลการใช้สาร
2. ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยด้านสังคม-สภาพแวดล้อมที่มีการใช้สารเสพติด
3. ปัจจัยของสารเสพติดหรือยาเสพติด –ธรรมชาติและผลของสาร

ทักษะเหล่าน้ีจะเน้นที่ปัจจัยที่ 1 และ 2 โดยผ่านกระบวนการคิดตัดสินใจ โดยเน้นให้ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับยาเสพติดในวิถีทางที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับชีวิต

ทักษะที่จะเข้าสู่การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดต้องสมดุลกับการจัดหาข้อมูลพร้อมด้วยโอกาส
ที่จะพัฒนาคุณค่าและทักษะในตัวคนวัยเยาว์ที่จะทําให้สามารถเผชิญกับปัญหาและต่อต้านการใช้
ยาเสพติด ต่อต้านความกดดัน การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดตัดสินใจ การจัดการกับข้อ
โต้แย้งและการยืนหยัดกับสถานการณ์ที่มีการเสนอยาเสพติด

ผู้เรียนควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการการเรียนรู้และผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้
สะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ในส่วนของกิจกรรมน้ีเกิดข้ึนได้อย่างไรและทําไมจึงต้องมีกิจกรรมน้ี

ในการส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการทางด้านทักษะ ครูและบุคลากรของโรงเรียนจําเป็นต้อง
ได้รับการฝึกฝนเพื่อจัดให้มีพื้นฐานข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในหวัข้อที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งให้โอกาสในการฝึกฝน

ความสามารถของบุคลากรโรงเรียน รวมทั้งผู้บริหาร ครูและที่ปรึกษา เป็นความสามารถใน
การท่ีเอ่ยถึงประเด็นยาเสพติดด้วยความมั่นใจและมีความชํานาญอย่างเห็นได้อย่างเด่นชัด

ทักษะและคุณค่าที่กล่าวไว้ในทักษะตามความหมายของแผนน้ีควรจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับการ
นําไปใช้กับทุกหัวข้อทุกประเด็นของชีวิตของคนหนุ่มสาว แต่อย่างไรก็ตามทักษะดังกล่าวจะต้องเป็น
ทักษะที่นักเรียนมีการนําไปประยุกต์ใช้และนําไปปฏิบัติในสถานการณ์การใช้ยาเสพติดที่เกี่ยวข้องและ
มีความหมายต่อชีวิตจริง

การมีประสิทธิภาพของทักษะที่นําไปสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดน้ันจะต้องมีการส่งเสริม
ให้เข้มงวดในแผนวิชาสุขศึกษาแบบต่อเน่ืองเป็นลําดับข้ันตอนและมีการประสานงานกัน

การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน
การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนสามารถให้คํานิยามได้ว่าเป็นแผน นโยบาย

แนวทางปฏิบัติและกระบวนการที่ทําให้บรรลุความสําเร็จของเป้าหมายการสาธารณสุขของการ
ป้องกันและการควบคุมยาเสพติดและผลที่เกิดตามมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุม
ยาเสพติดทั้งต่อรายบุคคลและต่อสังคม

การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดในห้องเรียนอาจจะอธิบายได้ว่าเป็นบทเรียน แผนการเรียน
กิจกรรมและการปฏิบัติที่นําไปสู่การบรรลุจุดประสงค์ผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ควบคุมการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดทั้งรายบุคคลและในชุมชน
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การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดควรจะได้รับการพิจารณาในส่วนของหลักสูตรทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในบรรยากาศโรงเรียนที่มีสุขอนามัยและปลอดภัย มีการให้บริการ
คําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพที่เหมาะสมมีความเกี่ยวข้องผูกพันในครอบครัวและมีการวางแผนอย่าง
กว้างขวางในชุมชน

โรงเรียนไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมีเพียงบทบาทในเบื้องต้นในส่วนที่เป็นการให้ความรู้นักเรียน
พัฒนาทักษะเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ยาเสพติด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจําเป็นต้องสร้างอิทธิพลในทางบวกในส่วนที่เป็นภาคสังคมเช่นบ้านและชุมชน

โดยลําพังแล้วโรงเรียนไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพของ
เด็กนักเรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด โรงเรียนไม่สามารถแม้แต่
วัดความสําเร็จหรือวัดประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน สิ่งที่โรงเรียนสามารถและควร
ทําก็คือการรายงานชุมชนในเรื่องการบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อนําไปสู่เป้าหมายด้านสุขภาพ
ของชุมชนที่กว้างข้ึน

นโยบายและกระบวนการของโรงเรียนที่เน้นเรื่องการใช้ยาเสพติดหรือการครอบครอง
ยาเสพติดที่โรงเรียนจะต้องชัดเจนต่อนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับอํานาจในการจัดการและการลงโทษ

แผนปฏิบัติสําหรับโรงเรียนในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ในเชิงบวก
งานศึกษาวิจัยได้แสดงใหเ้ห็นว่าโรงเรียนทีป่รารถนาจะปอ้งกันและควบคุมการใช้ยาเสพติด

ควรจะพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปน้ี ในกรณีทีจ่ะวางแผนงานและการนําแผนงานไปใช้ให้เกิดผล
1. การสร้างบรรยากาศการเรยีนรู้อันเปน็บรรยากาศที่ผู้บรหิารโรงเรียนรวมทั้ง

ผู้อํานวยการ มีการตกลงและมีการแจง้เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ยาเสพติดอย่างมปีระสิทธิภาพ
2. ฝึกครูและผู้ช่วยสอนเกี่ยวกบัยุทธศาสตร์และกระบวนวิธีการให้การศึกษาเกี่ยวกับ

ยาเสพติดเป็นสิ่งสําคัญต่อแผนงาน
3. การพัฒนาทกัษะของครูและผู้ช่วยสอนในเรื่องการเลือกและการใช้สื่อการเรียนการ

สอนที่ เหมาะสมสําหรับการใหก้ารศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด
4. จัดเวลาเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนให้เพียงพอทีจ่ะใหก้ารศึกษาแก่นักเรียนทุกคน
5. สรา้งความมั่นใจว่าสามารถเข้าถึงแผนแทรกแซงเกี่ยวกบัยาเสพติดได้อย่างทนัทีในกรณี

ต้องมีการเยียวยารกัษาหารือแก้ไข
6. การพัฒนานโยบายและบรรยากาศทางการศึกษาที่สนับสนุนพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพ และสนองต่อชีวิตของนักเรียนจริงๆ แผนงานจําเปน็ต้องขยายขอบเขตของพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนทักษะสงัคมและทกัษะส่วนตัว

7. พัฒนาความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกบัวิธีการและเหตุผลว่าทําไมผูเ้ยาว์จึงเริม่ใช้ยาเสพติด
และสร้างแผนงานที่ให้ความสําคัญนักเรียนมากกว่าเน้นความสําคัญของยาเสพติด

8. การมีส่วนเกี่ยวข้องพ่อแม่และการมสี่วนเกี่ยวข้องต่อชุมชนที่กว้างขวางข้ึนในแผนงาน
โรงเรียนโดยผ่านการสร้างความตระหนัก การปฎิบัติการกลุม่โดยมกีจิกรรมพิเศษเช่นการจัดค่าย
การเต้นและการสร้างความเพลิดเพลิน

9. แนะนําแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
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บรรยากาศโรงเรียนที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์น้ีออกแบบมาเพื่อปรับปรุงสุขภาพของนักเรียน แผนน้ีแสดงให้เห็นว่าจะ

ประสบความสําเร็จมากกว่าถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมโรงเรียน แผนน้ีหมายถึงการพัฒนา การนําไปใช้
และวิเคราะห์นโยบาย ให้คําแนะนําและทํางานร่วมกับพ่อแม่ ผู้นํา ผู้สูงอายุและชุมชนโรงเรียน

กระบวนการท้ังโรงเรียนหมายถึงการนําหลักสูตรแบบเป็นทางการมาใช้ แต่หมายถึงเน้ือหา
ที่นักเรียนที่เรียนรู้โดยผ่านหลักสูตรแบบไม่เป็นทางการ โดยมีการนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันด้วย

และเช่นเดียวกันนักเรียนจะต้องบูรณาการเข้ากับชีวิตประจําวันด้วยแล้วมีการเช่ือมโยง
นักเรียนเข้ากับภาคส่วนด้านสุขภาพของชุมชนควบคู่กับแผนการให้ความรู้

ระบบของโรงเรียนจะเป็นตัวสะท้อนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนดังน้ันการเปลี่ยนแปลง
ใดๆควรจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนเพราะนักเรียนได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรม
ชุมชน เมื่อสิ่งที่โรงเรียนสอนสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมทําจึงจะประสบกับความสําเร็จวิธีที่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยผ่านแผนของโรงเรียนคือการทําในสิ่งคู่ขนานกับการกระทําของตัวแทนภาครัฐบาล
กลุ่มชุมชนและสื่อ

รูปแบบน้ีสามารถพัฒนาทั้งบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนในเรื่องสุขภาพและการ
ตัดสินใจที่ตามมา บริการด้านสุขภาพจะต้องร่วมมือกันกับการให้ความรู้และโรงเรียนจะเป็นผู้ที่ทําให้
ชุมชนแข็งแรง โรงเรียนจะมีบทบาทสําคัญภายในชุมชนในการที่จะสร้างกระบวนวิธีการให้การศึกษาที่
เน้นเรื่องอันตรายและปัญหาที่มีสาเหตุมาจากยาเสพติดหรือการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย

ผลกระทบที่จะมีต่อโรงเรียนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดน่าจะเป็นเกี่ยวกับการช้ีวัดการ
ประสบความสําเร็จในผลการศึกษาที่ประสบความสําเร็จ ภาระงานสําหรับโรงเรียนและนักวิจัยก็คือ
การช้ีวัดผลการศึกษาที่นําไปสู่การป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด

สิ่งที่สําคัญสําหรับครูก็คือความเข้าใจว่าทําไมผู้เยาว์จึงติดยาและติดได้อย่างไร เมื่อเข้าใจ
ถ่องแท้ก็จะช่วยได้ จากผลการวิจัยแนะนําว่าการปฏิบัติที่ได้ผลคือการให้ครูได้รับการอํานวยความ
สะดวกและนักเรียนได้รับการปฐมนิเทศให้ความรู้

การร่วมมือ ความรู้ ทัศนคติ/คุณค่าและทักษะ
โรงเรียนประสบความสําเร็จในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพคือการช่วย

ให้นักเรียนอยากจะแสวงหาความรู้และใช้ทัศนคติและทักษะเพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติด กจิกรรมจะต้องมี
สมดุลระหว่างความแม่นยํา เข้าใจข้อมูลง่าย มีการสํารวจตนเองและสํารวจคุณค่าและทัศนคติของ
ผู้อื่น รวมทั้งโอกาสที่จะเรียนรู้และปฏิบัติทักษะเฉพาะอย่าง

ความรู้
ครูทุกคนควรจะต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ความรู้

ความสามารถทีจ่ะนํามากล่าวต่อไปน้ีเปน็ของครูทีเ่ข้าใจความต้องการและใส่ใจนักเรียน
เข้าใจการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นส่วนประกอบ ช่ือและผลของยา
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับยาเสพติด
เข้าใจประเด็นและแนวโน้มในการใช้ยาเสพติด การใช้ที่ผิดกฎหมายและผลกระทบ
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แหล่งความรู้ของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและหน้าที่ของแหล่งน้ัน

ทัศนคติและคุณค่า
แต่ละสังคมจะมีคุณค่าที่แตกต่างกัน ความคิดเห็นทางด้านสังคมเกี่ยวกับยาเสพติดไม่คงที่

และอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีประเด็นเกิดข้ึน แต่ละคนก็คิดแตกต่างกันดังน้ัน นักเรียนจึงต้องการ
โอกาสที่จะสํารวจคุณค่าและทัศนคติของตนเองโดยต้องเคารพต่อ เพ่ือน ครอบครัว ศาสนา ชุมชน
และประเทศ ทัศนคติของครูที่มีต่อนักเรียนและการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจะมีอิทธิพลต่อการหา
ความรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง

คุณค่าและทัศนคติของครูที่มีประสิทธิภาพมีดังน้ี
1. รู้ว่าตนเองมีหน้าที่อํานวยให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าเป็นผู้ให้ข้อมูล
2. การยอมรับข้อจํากัดในฐานะที่เป็นผู้ให้การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด และความต้ังใจที่จะ

ค้นหาความช่วยเหลือ
3. ความเช่ือในคุณค่าและเกียรติของตนเอง
4. เคารพและเช่ือใจในครอบครัวของนักเรียนโดยไม่มีความชอบเป็นส่วนตัว
5. ตระหนักรู้ว่าการตัดสินใจและความคิดเห็นของแต่ละคนเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดเป็น

เรื่องผิดกฎหมาย
6. เคารพในเรื่องมนุษย์ สิทธิมนุษย์และเกียรติของมนุษย์
7. ตระหนักรู้ว่าหัวข้อยาเสพติดเป็นหัวข้อที่ถูกต้องตามกฎหมายในสภาพแวดล้อมที่เป็น

การเรียนรู้

ทักษะ

ทักษะเป็นเทคนิคและกระบวนวิธีที่ครูใช้เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ทักษะการ
สอนที่ดีและทักษะระหว่างบุคคลที่ดีเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการให้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
ทักษะที่จําเป็นได้แก่

1. ตระหนักรู้และทํางานกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยาเสพติด
2. เลือกยุทธวิธีและแหล่งความรู้ที่มีประสิทธิภาพและเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
3. เป็นตัวอย่างทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการ

เลือกที่มีประสิทธิภาพ
4. การจัดการกลุ่มย่อยและการทํางานกับนักเรียนเป็นรายบุคคลในเวลาที่จําเป็น
5. ส่งเสริมการอภิปรายที่ไม่มีการตัดสิน สร้างความเข้าใจและเคารพด้านจิตใจ

หลักของการปฎิบัติท่ีดี

หลักสําหรับการปฏิบัติที่ดีจะทําให้ผู้กําหนดนโยบาย ผู้อํานวยการโรงเรียน ครู พ่อแม่
ผู้ปกครองชุมชนและผู้จดัหาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดได้มีกรอบงานสําหรับเลือกแผนการสอนเกีย่วกบั
ยาเสพติดสําหรับนักเรียนของตน หลักการมีดังน้ี
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การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดจะทําได้ดีในเน้ือหาที่เป็นหลักสูตรสุขภาพโรงเรียน แผนการ
เรียนเกี่ยวกับภาพโรงเรียนที่เหมาะสม ทําอย่างต่อเน่ืองจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แผนการเรยีน
ที่แยกออกต่างหากจะไม่ทําให้เกิดความร่วมมือ ความต่อเน่ือง

1. ครูสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสุขภาพ ควรจะเป็นผู้สอนการศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด
ครูประจําช้ันที่มีความรู้พิเศษเฉพาะเกี่ยวกับเด็กและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการเรียนรู้จะเหมาะกับ
นักเรียนและครูเหล่าน้ันสามารถรวมเน้ือหาเข้ากับกิจกรรมอื่นๆในช้ันเรียนด้วย

2. แผนการเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดควรจะเป็นตามลําดับข้ันตอน มีความก้าวหน้าและ
ดําเนินต่อเน่ืองตลอดเวลาและตลอดช่วงที่อยู่ในโรงเรียน เน้ือหาข้อความจะต้องมาจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเช่ือถือ และจําเป็นต้องเลือกใช้โดยดูอายุ ลําดับข้ันพัฒนาการของผู้เรียน จากน้ันเด็กจึงจะเกิด
ทักษะสังคมและส่งเสริมทักษะที่มีอยู่แล้ว

3. เน้ือหาเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ทําทั่วทั้งโรงเรียนควรจะเป็นในแนว
เดียวกัน สอดคล้องกันและเป็นตามลําดับความสําคัญ

4. ควรเลือกแผนการเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดที่ควบคู่ไปกับบทบาทของครูประจําช้ันและ
เป็นแผนที่มีแหล่งข้อมูลภายนอกท่ีส่งเสริมบทบาทน้ันไม่ใช่แทนที่บทบาทน้ัน

5. กระบวนวิธีที่จะเข้าสู่การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดควรเน้นคุณค่าหรือทัศนคติและ
พฤติกรรมของชุมชนและของรายบุคคล การตัดสินใจเลือกใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มว่าจะง่ายข้ึนหาก
นักเรียนอยู่กับเพ่ือนและกลุ่มชุมชนที่มีทัศนคติที่เลือกใช้ยาเสพติด

6. การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดต้องอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยการปฏิบัติตาม
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและจําแนกความต้องการนักเรียนเป็นรายบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่
โรงเรียนคอยเน้นสอนมักจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะโรงเรียนละเลยความต้องการท้องถ่ิน

7. ยุทธศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดควรเกี่ยวข้องกับการบรรลุจุดประสงค์ของ
จุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการเรียน ยุทธศาสตร์ที่เปน็ที่นิยมอาจจะไม่เช่ือมโยงกบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้ก็ไม่ควรนํามาใช้

8. หัวข้อที่เน้นของการศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดควรเป็นเรื่องการป้องกันการใช้ยาในทางที่
ผิดในกลุ่มนักเรียนที่ดูเหมือนเป็นกลุ่มเป้าหมายและเรื่องยาที่เป็นสาเหตุของโทษต่อรายบุคคลและต่อ
สังคม

9. การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพควรสะท้อนความเข้าใจของคุณลักษณะ
ของแต่ละรายบุคคล ความเข้าใจของสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และ
สัมพันธภาพระหว่างปัจจัยต่างๆเหล่าน้ี แผนการเรียนที่เน้นเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงจะไม่ประสบ
ความสําเร็จเท่าที่ควร

10. การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพควรตอบสนองต่อพัฒนาการ เพศ
วัฒนธรรม ภาษา สภาพเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตที่แตกต่างระหว่างนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยต้อง
ศึกษาว่าปัจจัยเหล่าน้ีจะนําไปใช้ในแผนการเรียนได้อย่างไร
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11. ควรมีการพัฒนากลไกเพื่อให้เกี่ยวข้องกับนักเรียน พ่อแม่และชุมชนที่กว้างข้ึน
ในแผนการศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนทั้งด้านการวางแผน การนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และ
การประเมินผล ความร่วมมือดังกล่าวจะทําให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์

12. ควรมีการประเมิน การบรรลุผลสําเร็จของการศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งประเมิน
จุดประสงค์ ขบวนการและผลผลิตที่เกิดข้ึน

13. การเลือกแผน เลือกกิจกรรม และเลือกแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดควรจะอยู่บนพื้นฐานความสามารถในการที่จะสร้างผลผลิตในระยะยาวในหลักสูตรเกี่ยวกับ
สุขภาพและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับสุขภาพของโรงเรียน การร่วมมือกันของแผนระยะสั้น ควร
เช่ือมต่อกับแผนระยะยาวและเป็นสิ่งที่พึงเกิดข้ึนก่อนการประสบความสําเร็จในภาพรวม

กระบวนวิธีสู่การศึกษาเก่ียวกับยาเสพติด

กระบวนวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพ
แผนการเรียนที่ให้แต่ข้อมูล แผนการเรียนแบบน้ีจะให้ความรู้นักเรียนในส่วนที่ เป็น

ข้อเท็จจริงเน้นเรื่องผิดกฎหมาย กระตุ้นให้เกิดการกลัว วิธีการน้ีนักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มข้ึนจริงแต่
ไม่มีประสิทธิภาพในเรื่องสร้างทัศนคติของนักเรียนต่อยาเสพติดในเชิงลบหรือลดการอยากใช้
ยาเสพติดได้เลยหลักฐานข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยาเสพติดบอกว่ากระบวนวิธีน้ีสามารถเพ่ิม
ความอยากรู้อยากลองและผลที่ตามมาคือนักเรียนทดลองใช้ยาเสพติด

แผนการเรียนที่ให้แต่ข้อมูล แต่ด้ังเดิมจะเกี่ยวกับ
บอกผลที่เกิดตามมาในเชิงลบเพียงอย่างเดียวซึ่งทาํใหนั้กเรียนต่อต้านข้อมูลและแหล่งข้อมลู
ประสบความล้มเหลวหากจะมองด้านการเช่ือมโยงกันระหว่างความรู้ ทัศนคติและ

พฤติกรรม
เน้นกล่าวถึงผู้ใหญ่ในเรื่องติดยาเสพติดแล้ว ดังน้ันจึงลดความเช่ือถือการศึกษาเกี่ยวกับ

ยาเสพติด
มองอิทธิพลของพ่อแม่ เพื่อน การโฆษณาและสังคมที่มีต่อการใช้ยาในทางที่ผิดว่ามีอิทธิพล

มากเกินจริง

รูปแบบที่เป็นข้อบกพร่องของแต่ละรายบุคคล แผนการเรียนแบบน้ีเน้นที่บุคคลและยึดตาม
ข้อสรุปที่ว่าวัยหนุ่มสาวที่เริ่มติดยาเสพติดจะขาดคุณสมบัติและความสามารถบางอย่างไป เช่น ความ
เคารพในตนเอง หรือความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการตัดสินใจ

หลายคนคิดว่าการมีทักษะทางสังคมตํ่าเวลาอยู่ในกลุ่มมีโอกาสที่จะใช้ยาเสพติด แต่
มีแผนการเรียนหลายแผนรายงานว่าการพัฒนาทักษะด้านสังคมและด้านส่วนตัวไม่สามารถลดการใช้
ยาเสพติดได้อย่างชัดเจนเพราะไม่ได้เน้นความเข้าใจเหตุผลว่าทําไมผู้ใหญ่จึงเริ่มใช้ยาเสพติด
แผนการเรียนแบบน้ีมักจะเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปน้ี

1. ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ฝึกทักษะสังคมในเรื่องการสื่อสาร การตัดสินใจ
3. ฝึกทักษะส่วนตัวในเรื่องการส่งเสริมความเช่ือมั่นในตนเองและทักษะการเผชิญสิ่งต่างๆ
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4. การให้ความชัดเจนในเรื่องคุณค่า และกระบวนการกลุ่ม
มีเหตุผลที่น่าเช่ือถือที่แสดงว่าการใช้กระบวนการเหล่าน้ีเพียงอย่างเดียวมักจะไม่ประสบความสําเร็จ

กระบวนวิธีการให้การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนวิธีอิทธิพลด้านสังคม สอนให้รู้จักจําแนกแจกแจงและต่อต้านแรงกดดันจากกลุ่ม
เพื่อน ครอบครัว สื่อต่างๆและเน้นเรื่องการไม่ใช้ยาเสพติด25

รูปแบบกระบวนวิธีอิทธิพลด้านสังคมมี 2 แบบ ได้แก่
1. การสอนให้ต่อต้านแรงกดดันทางด้านสังคมในเรื่องการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด และ
2. แผนที่เน้นทักษะเป็นสําคัญรวมกับอิทธิพลทางด้านสังคมการฝึกทักษะการเผชิญกับสิ่ง

ต่างๆทั่วไป

องค์ประกอบที่จําเป็นของแผนการให้การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ
1. หลักสูตรที่ยึดตามทฤษฎีทางด้านการศึกษา

หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจะยึดตามทฤษฏีและงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการใช้
ยาเสพติดในทางที่ผิด เน้นขอบเขตจุดมุ่งหมายทางการศึกษา เช่นความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงและทัศนคติ
ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาและการศึกษากล่าวว่าแผนการเรียนควรกว้างเพื่อส่งเสริมทักษะที่สามารถ
ปกป้องคนรุ่นเยาว์จากการใช้ยาเสพติด

2. หลักสูตรควรรวมข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่เหมาะสม
ผู้เยาว์จะสนใจข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมากกว่าข้อมูลที่กล่าวถึงผลระยะยาวที่จะเกิดใน

อนาคต หลักสูตรต้องมีข้อมูลที่แม่นยําที่เกี่ยวข้องกับการเน้นผลในทางลบของการใช้ยาเสพติดที่
เกิดข้ึนในระยะเวลาสั้นๆ

3. การเรียนรู้ทางด้านสังคมที่เป็นการปฏิสัมพันธ์
แผนที่ประสบความสําเร็จในการป้องกันการติดยา ผลจากการวิจัยกล่าวว่าการฝึกควร

จะรวมเทคนิคการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการตัดสินใจ การ
ต้ังเป้าหมาย การสื่อสาร และทักษะทางด้านสังคมอื่นๆ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางด้านสังคมเน้น
ความสําคัญของตัวอย่างบทบาททางด้านสังคมที่ดี

4. การสนับสนุนและการฝึกอบรมครู
แผนน้ีจะประสบความสําเร็จมากข้ึนเมื่อครูได้รับการสนับสนุนและการฝึกอบรมในเรื่อง

การป้องกันยาเสพติดโดยเน้นการฝึกให้ครูคุ้นเคยกับเทคนิคที่เป็นการพูดคุยโต้ตอบ ครูเป็นต้นแบบที่
ถูกต้อง นอกจากได้รับโอกาสการฝึกอบรมแล้วครูควรได้รับการให้ข้อมูลป้อนกลับและแรงเสริม
ระหว่างการทํางานด้วย

25 Colombo Plan Drug Advisory Programme. Skills for Drug Education in
Schools. Colombo Plan Secretariat, 2001), 3-9.
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5. การครอบคลุมและการติดตามการทํางานที่พอเพียง
แผนที่ทําแบบย่อๆได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่ประสบความสําเร็จ แผนการให้

การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดที่ประสบความสําเร็จมีการใช้เวลาในโรงเรียนมากและเข้มข้น แผนที่
ประสบความสําเร็จ 8 ใน 10 แผน มีเวลาเรียน 10 หรือมากกว่า 10 รายวิชาในเรื่องการศึกษา
เกี่ยวกับยาเสพติด

6. ความอ่อนไหวทางด้านวัฒนธรรม
ผู้เช่ียวชาญยอมรับว่ายุทธศาสตร์การป้องกันต้องอ่อนไหวต่อชาติพันธ์ุและภูมิหลัง

ทางด้านวัฒนธรรม
7. กิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับหลักสูตร

นักวิจัยทางการศึกษายอมรับว่าแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องให้ความสําคัญ
ข้อมูลจากพ่อแม่ ครอบครัวอ่ืน และชุมชน โดยนํามาเป็นข้อมูลป้อนเข้า

8. การประเมินผล มีคําถามจากนักการศึกษาว่าจะสามารถแสดงผลผลิตทางการศึกษา
ให้เห็นได้หรือไม่ คุณภาพของงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินผลมีความสําคัญเพ่ือให้เกิดความมั่นใจใน
ผลการวิจัย การออกแบบการประเมินควรมี pre test /post test และมีกลุ่มควบคุม รวมทั้งต้องมี
การวัดผลพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดที่เป็นผลผลิตของแผนด้วย หลักฐานที่ชัดเจนของ
งานวิจัยจึงต้องมีการประเมินพฤติกรรม ประเมินทัศนคติและประเมินความรู้หลังจากสิ้นสุดโครงการ
ทันทีและประเมินซ้ําอีกครั้งหลังจากจบโครงการสักระยะ

สารเสพติดและการกําหนดนโยบายสาธารณะในประเทศแคนาดา

นโยบายของประเทศแคนาดาที่เกี่ยวกับสารออกฤทธ์ิทางจิต โดยออกเป็นกฎหมายตั้งแต่
ปี 1908 โดยกําหนดให้ใช้ฝิ่นในวงการแพทย์เท่าน้ัน และรัฐบาลพยายามที่จะลดการใช้สารเสพติด
โดยในปี 2006 ต้ังวัตถุประสงค์ จะลดความชุกของการใช้ยาที่เป็นอันตราย ลดจํานวนคนที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ลดอุบัติการณ์ของโรคติดต่อที่ต้องใช้สารเสพติด ลดอุปทานยาเสพติดที่ผิด
กฎหมาย และมีแนวโน้มยาใหม่ที่จะเกิดข้ึน

การศึกษาและการป้องกัน
สารเสพติดส่วนใหญ่แพร่หลายในหมู่เยาวชน และวัยหนุ่มสาว และประชาชนผู้ใช้แรงงาน

ค้าบริการทางเพศ เป้าหมายหลักระดับชาติ คือ การใช้โปรแกรมการศึกษา ในส่วนของประชาชนใช้
วิธีการรณรงค์ หรือใช้กิจกรรมทางเลือก ส่วนกลุ่มเยาวชน ใช้กิจกรรมสันทนาการ บทบาทของ
รัฐบาลกลาง คือ การให้การศึกษาด้วยการใช้โปรแกรมการป้องกัน เพ่ือช่วยให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการใช้
สารเสพติด และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เขาใช้แรงจูงใจและความคิดริเริ่มการสร้างความตระหนัก
ด้วยการใช้คอนเสิร์ตกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ กฎหมายอาญาและการจัดเก็บภาษี มีการเก็บ
ข้อมูล ให้จัดการศึกษาเพ่ือชีวิต การสนับสนุนให้เล่นกีฬา26

26 Chantal Collin. Subtance Abuse Issues and Public Policy in Canada :
I Canada’s federal drug strategy. (Political and Social Affairs Divission ,2006), 2-15.
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บรูไน ดารัสสาราม รายงานของประเทศประจําปี 2003-2004

มาตรการเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดของบรูไน ดารัสสารามใช้ยุทธศาสตร์พื้นฐาน 3
ประการ ช่ือ การลดการเสพ การลดความต้องการและการส่งเสริมความร่วมมือระดับภาคและระดับ
นานาชาติ

1. ยุทธศาสตร์การลดการเสพ
จากการใช้กิจกรรมการบังคับใช้ ทําให้มีการจับกุม 701 ครั้งในปี 2003 แต่อย่างไร

ก็ตาม 363 กรณี (52เปอร์เซ็นต์) เป็นกรณีใหม่ส่วนที่เหลือเป็นกรณีที่กลับมาทําใหม่อีก และในปี
เดียวกัน มี 224 คน ที่ถูกศาลพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงจากการทําผิดกฎหมายหลายๆสาเหตุส่วนใหญ่
จะผิดตามกฎหมายยาเสพติด การกระทําผิดที่มากที่สุดคือการเสพ ตามด้วยการครอบครองเพือ่การใช้
ในทางที่ผิดภายในบ้านและตามด้วยการครอบครองสารควบคุม เมตาเฟตามินและแคนนาบสิเปน็สาร
เสพติดที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในบรูไน ดารัสสาราม ซึ่งมีขนาดรวม 139.85 กรัมและ 450.92 กรัม
ตามลําดับในปี 2003

เส้นทางของผู้ค้ายาเสพติดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ยาเสพติดส่วนใหญ่
มาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางพ้ืนดิน ทางอากาศและทางทะเล ดังน้ันเพื่อที่จะลดการจัดหา
ยาเสพติดเข้าสู่ประเทศ การบังคับใช้กฎหมายในบรูไน ดารัสสารามจึงมีการดําเนินการต่อไปเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในการสั่งห้ามการลักลอบนํายาเสพติดเข้าประเทศตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะแนว
ชายแดนบรูไน –มาเลเซียโดยใช้ความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองประเทศ บรูไน ดารัสสารามโดยผ่าน
Narcotics Control Bureau (NCB) และภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้อื่นๆได้ใช้ความ
พยายามอย่างต่อเน่ืองในการควบคุมแนวชายแดนโดยเฉพาะการตรวจตราทางน้ําของบรูไนซึ่ง
ภายหลังเป็นเส้นทางการขนส่งของผิดกฎหมายที่น่าดึงดูดใจสําหรับนักค้ายามานานหลายปี

เป็นเวลานานมาแล้วที่บรูไน ดารัสสารามได้ทําการวิเคราะห์ทบทวนและทําให้การออก
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดดีข้ึนเพื่อที่จะให้ทันต่อการทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ในเดือน
ธันวาคม ปี 2002 NCB ได้รับอํานาจสําหรับการกักขังผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดจาก 24 ช่ัวโมง
เพิ่มข้ึนเป็น 48 ช่ัวโมง

NCB และ คณะกรรมการ Attorney General Chamber ได้ทํางานร่วมกันในด้านการ
เพิ่มระดับการสํารวจ การสืบสวนในส่วนเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดและในการประชุม
อภิปรายปัจจุบันก็กําลังอยู่ในระหว่างการนําเสนอ เรื่องต่อไปน้ี

1. อํานาจพิเศษของการสืบสวน – เงื่อนไขที่นําเสนออยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การใช้สารเสพติด
ในทางที่ผิด โดยพนักงาน NCB จะได้รับอํานาจพิเศษในการสืบสวนในเรื่องการขยายเกี่ยวกับการเงิน
และปริมาณของผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติด

2. พ.ร.บ.การใช้สารเสพติดในทางที่ผิด (มาตรการการป้องกันพิเศษ) ภายใต้ พ.ร.บ.

ที่นําเสนอนี้บุคคลที่กระทําหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการทําผิด
กฎหมายในเรื่องสารเสพติดจะต้องถูกจับกุมในช่วงระยะเวลาหน่ึงโดยไม่มีการรอลงอาญา การกักขัง
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จะดําเนินการบนพื้นฐานของรายงานของหน่วยสืบราชการลับและการจับกุมและการถูกริบของที่เป็น
ค่าปรับอาจจะทําได้โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ว่าทําผิด

2. ยุทธศาสตร์การลดความต้องการ
บรูไน ดารัสสารามยังคงใช้ความพยายามอย่างต่อเน่ืองในการลดความต้องการโดยผ่าน

โปรแกรม(แผน)ดังต่อไปน้ี
2.1 ความตระหนักในเรื่องเกี่ยวกับการเมือง

บรูไน ดารัสสารามยังคงใช้การให้การศึกษาเกี่ยวกับยาเสพติดและใช้ความพยายาม
ของสาธารณชนส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้าน
ยาเสพติดสู่สาธารณชนโดยผ่าน

2.1.1 แผนข้อมูลข่าวสารและการให้การสนับสนุน
NCB ยังคงใช้ความพยายามในการสร้างความตระหนักของสาธารณชนโดย

ผ่านการรณรงค์ทางสื่อต่างๆ เช่น ผ่านโฆษณาผ่านละครทางโทรทัศน์และวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
แผ่นพับ โปสเตอร์ การพาดหัวข่าว ผ่านแผ่นโฆษณาต่างๆและผ่านสื่อดิจิตอล ในด้านการให้
ความสําคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในประเทศต่างๆ การสนับสนุนทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้ง NGO เองก็ให้การสนับสนุนส่งเสริม โดยเป็นผู้ให้การสนับสนุนในหลาย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเมืองดังที่ได้กล่าวไว้

2.1.2 แผนการป้องกันยาเสพติดผ่านสถานศึกษา
ข้อตกลงของโรงเรียนยังคงเป็นแรงผลักดันที่สําคัญของแผนการให้การศึกษา

เกี่ยวกับการปอ้งกันยาเสพติด ตลอดปี 2003 คณะทํางานของ NCB เข้าเย่ียมโรงเรียนทั้งหมด 84 โรง
และได้เผยแพรป่าฐกถาเกี่ยวกบัข้อตกลงของโรงเรียนต่างๆใหนั้กเรียนกว่า 14,105 คน ได้รับรู้ แผนน้ี
ได้จัดให้ความรู้แบบกระจ่างลึกซึ้งสู่นักเรียนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดปัจจุบันของบรูไน ดารัสสาราม
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ และเกี่ยวกับผลที่เปน็อันตรายของการใช้สารเสพติด
ในทางที่ผิด

2.2 แผนการป้องกันยาเสพติดผ่านชุมชน
ในเดือนมิถุนายน 2003 ได้มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเกิดข้ึน กิจกรรมที่จัดข้ึน

ในระหว่างช่วงการรณรงค์มีทัง้การแข่งขันการวาดภาพต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียน
และสาธารณชนท่ัวไป มีนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดทีเ่สนอรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันและแจก
โปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติด และมีการดําเนินการเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ในช่วงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดด้วย

ปี 1995 ได้มีปฏิบัติการแผนการเคลื่อนไหวของพ่อแม่-วัยรุ่น เพื่อต่อต้านการใช้
สารเสพติดในทางทีผ่ิด เปน็การเรียกร้องให้พ่อแม่และวัยรุ่นให้เข้ามามสี่วนเกี่ยวข้องในการรณรงค์
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สรา้งความตระหนักเกี่ยวกบัยาเสพติด แผนน้ีส่งเสริมให้วัยรุน่และพ่อแม่ได้ทํางานร่วมกนัโดยการ
ดําเนินกิจกรรมหลายๆอย่างทัง้ทางด้านสังคม ศาสนา กีฬา และกิจกรรมด้านอื่นๆในการทีจ่ะ
รักษาการดําเนินชีวิตให้สุขภาพแข็งแรง และการทําให้วัยรุ่นเหล่าน้ีห่างไกลจากการใช้สารเสพติด
กิจกรรมเหล่าน้ีเปน็กจิกรรมที่ทําต่อเน่ือง และเมือ่เร็วๆน้ี พื้นที่สําหรับต้ังครอบครัวใหม่ 4 แห่งก็
เข้ามามีส่วนในโครงการน้ีด้วย

3. แผนการป้องกันยาเสพติดโดยผ่านสถานทีท่ํางาน27

ยาเสพติดให้โทษ

ยาเสพติดแบ่งได้หลายแบบ ดังน้ี
1. ตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ

วัตถุออกฤทธ์ิ พ.ศ. 2518 และพระราชกําหนดสารระเหย พ.ศ. 2533
2. ตามการออกฤทธ์ิของสารเสพติดแต่ละประเภท ได้แก่

2.1 กลุ่มกดประสาท ได้แก่
2.1.1 สารระเหย กาว ทินเนอร์ แลกเกอร์ นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันก๊าด โดย

ระยะแรกจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า กล้าพูด กล้าทํา ต่อมาจะมีอาการเมา เดินเซ เพ้อ ประสาท
หลอน

2.1.2 เฮโรอีน หรือผงขาว ฝิ่น มอร์ฟีน จะมีอาการเคลิบเคลิ้ม เมา ประสาท
หลอน ลดอาการเจ็บปวดได้ทั้งกายและใจ

2.2 กลุ่มกระตุ้นประสาท ได้แก่ บุหรี่ เหล้า ยาบ้า ยาอี โคเคน กระท่อม ยา
Ephedrine โดยอาการของผู้ติดสารเสพติดในกลุ่มน้ี จะมีอาการหงุดหงิด อยู่ไม่เป็นสุข ความดัน
โลหิตสูง กระวนกระวาย คลุ้มคลั่ง ตกใจง่าย หวาดระแวง มีประสาทหลอน

2.3 กลุ่มหลอนประสาท ได้แก่ LSD, DMT เห็ดข้ีควาย ผู้เสพสารเสพติดกลุ่มน้ี จะ
มีอาการประสาทหลอน ฝันเฟื่อง เห็นภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว หูแว่ว ควบคุมตนเองไม่ได้

2.4 กลุ่มออกฤทธ์ิผสมผสาน ได้แก่ กัญชา โดยอาการในระยะแรกจะร่าเริง หัวเราะ
ง่าย ต่อมาจะซึม เห็นภาพหลอน หูแว่ว หวาดกลัว แยกตัวจากสังคม เป็นโรคจิต

3. ตามแหล่งที่มา เช่น พืชเสพติด การสังเคราะห์ทางเคมี

พระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
สารระเหย หมายความว่า สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าเป็นสาร
ระเหยมาตรา 3 ตามพระราชกําหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533

27 Brunei Darussalam’s Country Report. Accessed April 2010, available from
www.aipasecretariat.org/.../Brunei-Darussalams-Country-Report-at-7th-
AIFOCOM.doc
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สารระเหยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ.
2538) ได้กําหนดช่ือ ประเภท ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมี จํานวน 14 รายการ และ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสารเคมีเป็นสารระเหยผสมอยู่ ซึ่งมี 5 รายการ คือ

1. ทินเนอร์ (Thinners)
2. แลคเกอร์ (Lacquers)
3. กาวอินทรีย์สังเคราะห์ (SyntheticOrganic Adhesives)ที่มียางนิโอปรีน (Neoprene

Based) หรือสารกลุ่มไวนีล (Vinyl  Resin Based) เป็นตัวประสาน
4. กาวอินทรีย์ตามธรรมชาติ  (Natural Organic Adhesives) ที่มียางสนหรือชันสน

(Rosin) ยางธรรมชาติ  (Natural Rubber หรือ Isoprene) หรือสารเซลลูโรส  (Cellulose
Compounds) เป็นตัวประสาน

5. ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก  (Blowing Ballon)

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้ดังน้ี
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายใช้บังคับผู้ติด

ยาและสารเสพติดให้เข้ารับการบําบัด ในสถานที่จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อมา
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยมีสาระสําคัญ คือ
เมื่อเจ้าพนักงานจับกุมผู้ต้องหาใน 4 ฐาน คือ

1. เสพยาเสพติด
2. เสพและมีไว้ในครอบครอง
3. เสพและมีไว้ครอบครองเพื่อจําหน่าย
4. เสพและจําหน่ายยาเสพติด

ชนิดประเภทของยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติน้ี มี 3 ประเภท คือ
1. ยาเสพติดให้โทษประเภท1 มี 6 ชนิด ได้แก่

1.1 เฮโรอีน
1.2 เมทแอมเฟตามีน
1.3 เมทิลลีน ไดออกซีเมทแอมเฟตามีน
1.4 แอมเฟตามีน
1.5 เอ็น เอทิลเอ็มดีเอ หรือ เอ็มดีอี
1.6 เมทิลลีน ไดออกซีแอมเฟตามีน

สารเสพติดท่ีเข้ามาในประเทศไทย
ยาเสพติดที่ เข้ามาในประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ได้เสนอไว้ 7 ประเภท สรุปได้ดังน้ี
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1. ฝิ่น (Opium) เป็นพืชล้มลุก เน้ือฝิ่นมีสารเคมีอยู่มากมาย ประกอบด้วย โปรตีน
เกลือแร่ ยางและกรดอินทรีย์เป็นอัลคาลอยด์ (Alkaloid) ซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ฝิ่นกลายเป็น
สารเสพติดให้โทษที่ร้ายแรง ซึ่งแยกเปน็ 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 ออกฤทธ์ิกดประสาททําให้เกิดอาการมึนเมา และเป็นยาเสพติดให้โทษ
โดยตรง ทางเภสัชวิทยาถือว่าเป็นยาทําให้นอนหลับ (Hypnotic) และแก้ปวด (Analgesic) อัลคา
ลอยด์ที่เป็นสารเสพติดซึ่งออกฤทธ์ิมากที่สุดประเภทน้ี คือ มอร์ฟีน (Morphine)

ประเภทที่ 2 ออกฤทธ์ิทําให้กล้ามเน้ือเรียบหย่อนคลายตัว ทางเภสัชวิทยาถือว่า
อัลคาลอยด์ในฝิ่นประเภทน้ีไม่เป็นสารเสพติด มีปาปาเวอร์รีน  (Papaverine) เป็นตัวสําคัญ

อาการผู้เสพฝิ่นที่สูบหรือรับประทานเข้าไปโดยส่วนใหญ่จะออกฤทธ์ิกดประสาทสมอง
ทําใหเ้กิดอาการเคลิบเคลิ้ม สมองทํางานช้าลง ง่วง เซื่องซึม ใจลอย ไม่รู้สึกเบื่ออาหาร ชีพจรเต้น
ช้า หายใจช้า ม่านตาตก กดฮอร์โมนเพศ กดภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ติดเช้ือโรคได้ง่าย เมื่อขาด
ยาหรืออดยาจะมีอาการค่อนข้างรุนแรง คือ กระวนกระวาย หงุดหงิด โกรธง่าย ตกใจง่าย
กล้ามเน้ือกระตุก ปวดหลัง ท้องเดิน อาเจียน บางรายถ่ายเป็นเลือด ม่านตาขยาย นอนไม่หลับ
หายใจหอบและถ่ี

2. มอร์ฟีน (Morphine) เป็นอัลคาลอยด์  (Alkaloid) เป็นตัวการทําให้ฝิ่นมีฤทธ์ิมึนเมา
มอร์ฟีนมีลักษณะ 2 รูป คือ รูปอิสระ (Free) และรูปเกลือ (Salt) มอร์ฟีนออกฤทธ์ิกดประสาท
มีลักษณะเป็นผงสีขาวหรือเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีรสขม มีฤทธ์ิสูงกว่าฝิ่น เสพติดได้ง่าย มี
ลักษณะทั้งที่เป็นเม็ด เป็นผง และเป็นก้อน หรือละลายนํ้าบรรจุหลอดสําหรับฉีดเข้าสู่รา่งกาย เปน็
ยาจําพวกกดประสาทส่วนกลาง ลดความรู้สึกเจ็บปวด ทําให้รู้สึกง่วงหลับ และลดการทํางานของ
ร่างกาย อาการข้างเคียง คือ ทําให้คลื่นไส้อาเจียน ท้องผูก เกิดอาการคันตามใบหน้า ตาแดง
เพราะโลหิตฉีด ม่านตาดําหดตีบ และหายใจลําบาก ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม

   3. พืชกระท่อม (Kratom) มีสารไมตราจัยนิล (Mitragynine) มีฤทธ์ิทั้งกระตุ้นประสาท
และกดประสาท มีวิธีการเสพโดยเค้ียวใบดิบ หรือใช้ใบดิบตากแห้งแล้วนํามาบดเป็นผง แล้วกินด่ืม
นํ้าตาม หรือนํามาชงกับนํ้าร้อนด่ืม ปัจจุบันมีการนําพืชกระท่อมมาผสม มีช่ือเรียกว่า 4 คูณ 100
โดยผสมดังน้ี

3.1 นํ้าต้มใบกระท่อม โค้ก ยาแก้ไอ และยากันยุง
3.2 นํ้าต้มใบกระท่อม โค้ก ยาแก้ไอ และยากล่อมประสาท
3.3 นํ้าต้มใบกระท่อม โค้ก ยาแก้ไอ และยาซักผ้าขาวไฮเตอร์
3.4 นํ้าต้มใบกระท่อม โค้ก ยาแก้ไอ และกาแฟ
3.5 นํ้าต้มใบกระท่อม โค้ก ยาแก้ไอ และนมเปรี้ยว
พืชกระท่อมมีฤทธ์ิทั้งกระตุ้นประสาทและกดประสาท ผลต่อร่างกายเมื่อเสพ ทําให้

หายปวดเมื่อยตามตัว มีความสุข สามารถทํางานได้ทนทาน ทนแดดได้ดี และกดประสาทให้มึนชา
คนที่เสพครั้งแรกมักมีอาการมึนงง คอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน ฤทธ์ิของพืชกระท่อมอยู่ได้นาน 3-4
ช่ัวโมง เมื่อเสพไปนานๆ จะทําให้ผิวหนังไหม้เกรียม อาการท้องผูกเป็นประจํา อุจจาระเป็นเม็ดสี
เขียวคล้ายมูลแพะ อาการหงุดหงิด กระวนกระวาย ซึมเศร้า มึนงง ปวดเมื่อยตามข้อและ
กล้ามเน้ือชา อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เกียจคร้าน นอนไม่หลับ
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4. ยาเค หรือเคตามีน (Ketamine) หรือ เคตาวา (Ketava) หรือ เคตาลา (Ketala)
ถูกสังเคราะห์เพ่ือเป็นยาสลบใช้ในการรักษาทางการแพทย์ ยาเคชนิดนํ้าสําหรับฉีด ได้ถูกนํามาแปร
รูปเพื่อใช้ในการสูบหรือใช้ด่ืม หรือทําเป็นผงขาวโดยการระเหยนํ้าออกด้วยความร้อน จนเหลือเป็น
ผงสีขาว นํามาบดหรือใช้พลาสติกแข็งขูด เรียกว่า Special K นําไปใส่เครื่องด่ืม หรือสูด หรือฉีด
ฤทธ์ิของยาเค จะทําให้ประสาทหลอนรุนแรงเสพเข้าไปรู้สึกเคลิบเคลิ้ม  (Euphoira) รู้สึกว่าตนเองมี
ความสามารถพิเศษ (Mystical) มีอาการสูญเสียกระบวนการทางความคิด ความคิดสับสน การรับรู้
และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภาพ แสง สี เสียง ตาลาย ร่างกายเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กัน
หากใช้ปริมาณมากจะเกิดอาการหายใจติดขัด (Respiratory depression) หากใช้ติดต่อกันไปนานๆ
จะปรากฏอาการที่เรียกว่า แฟลตแบ็ค (Flashbacks) ท้ายสุดจะทําให้ผู้เสพมีอาการโรคจิตและ
กลายเป็นคนวิกลจริตได้

5. โคเคน (Cocaine) เป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดจากต้นโคคา โคเคนที่ค้นพบในประเทศ
ไทยมี 2 ชนิด ได้แก่ โคเคนชนิดผง มีลักษณะเป็นผงสีขาว รสขม ไม่มีกลิ่น และโคเคนชนิดเป็น
ก้อนผลึก โดยทั่วไปโคเคนนําเข้าสู่ในร่างกายได้ 4 ทาง คือ ทางปาก ทางโพรงจมูก ทางเส้น
เลือด และทางระบบหายใจ การเสพจึงมี 4 ลักษณะ คือ การกิน การนัตถ์ุ การฉีดเข้าทางเส้นเลือด
การสูบโดยใช้โคเคนแห้งนํามาแปรสภาพเป็นไอหรือควัน โคเคนมีฤทธ์ิกระตุ้นระบบประสาท ทําให้
ผู้เสพหัวใจเต้นแรง ความดันโลหิตสูง กระวนกระวาย ตัวร้อน มีไข้ นอนไม่หลับ มีอาการซึมเศร้า
ประสาทหลอน การเสพโคเคนระยะนานจะมีผลให้ผนังจมูกขาดเลือดทําให้เย่ือบุโพรงจมูกฝ่อหรือ
ขาดหรือทะลุ ระบบสมองถูกกระตุ้นอย่างรุนแรง ทําให้เกิดอาการชัก มีเลือดออกในสมอง ทําให้
เน้ือสมองตายเป็นบางส่วน และหัวใจถูกกระตุ้นหนัก กล้ามเน้ือหัวใจเสื่อมทําให้หัวใจล้มเหลวได้

6. ไอซ์ (Ice) หรือ เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ คือ เมทแอมเฟตามีนในรูปผลึกใส
เหมือนนํ้าแข็ง มีความบริสุทธ์ิสูง ไม่มีกลิ่น สังเคราะห์จากสารอีเฟรดรีน  (Epheddrine) หรือ
ซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) ส่วนมากพบเป็นผลึกใส

7. จีเอชบี (GHB) หรือ Gamma-hydroxy butyrate เป็นสารเสพติดจัดอยู่ในกลุ่มวัตถุ
ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 เป็นสารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญ ของร่างกาย พบได้ในเซลของมนุษย์และสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม ทางการแพทย์ได้นํา GHB ที่สังเคราะห์ข้ึนมาใช้เป็นยาสลบ ยานอนหลับ ยารักษา
ภาวะง่วงหลับ  (Narcolepsy) ใช้สําหรับช่วยในการคลอด และใช้รักษาผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง
(Alcoholism) GHB มีฤทธ์ิในการกระตุ้นการหลั่งของ Growth hormone และกระตุ้น
กระบวนการสังเคราะห์ของโปรตีนของร่างกาย หลังจากการใช้ยาจะรู้สึกสบาย คล้ายคนด่ืม
แอลกอฮอล์ ช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ หากใช้ยาที่เกินขนาด อาจทําให้เกิดการกดการทํางาน
ของหัวใจ ชักและหมดสติ

รูปแบบการบําบัดรักษายาเสพติด
รูปแบบของการให้บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แบ่งเป็น 3 รูปแบบ
1. การบําบัดทางด้านร่างกาย
2. การบําบัดทางด้านจิตใจ
3. การบําบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบค่าย
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1. การบําบัดทางด้านร่างกาย แบ่งเป็น 2 วิธี
1.1 เภสัชบําบัด โดยใช้แบบแผนปัจจุบัน เป็นการให้การบําบัดรักษาโดยการใช้ยา

ทดแทนยาต้านฤทธ์ิ หรือการคงสภาพการติดยาในระยะยาว เช่น การให้เมทาโดนในระยะยาว
แบบแผนโบราณ เป็นการให้การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยใช้สมุนไพร หรือยาพื้นบ้าน โดยการ
รับประทานหรืออบตัว ทําให้ผู้ต้องการเลิกยาเกิดอาการอาเจียน อ่อนเพลีย

1.2 วิธีการอ่ืน ๆ เช่น
1.2.1 การกระตุ้นด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากําลังตํ่า โดยการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า

XH-1 มากระตุ้น ตามจุดต่างๆของร่างกาย เพื่อลดอาการถอนพิษยา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
1.2.2 การฝังเข็ม เป็นการใช้หลักวิชาการแพทย์ของจีนโบราณ ในการฝังเข็มตาม

จุดต่างๆ เป็นการเร่งปฏิกิริยาของร่างกาย
1.2.3 การหักดิบ (Cold Turkey) คือ การให้ผู้ติดยาเสพติดหยุดการใช้ยาเสพติด

โดยทันที และดูแลอย่างใกล้ชิด อาการถอนยาจะรุนแรงภายใน 5 วันแรก (กรณีเสพเฮโรอีน) แล้ว
จะลดลง ผู้ป่วยจะเข็ดกับการทรมานไม่อยากกลับไปเสพอีก

2. การบําบัดรักษาทางด้านจิตใจ มี 7 รูปแบบ
2.1 วิธีจิตบําบัด เป็นวิธีรักษาโดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยา
2.2 วิธีการทางศาสนา โดยใช้หลักทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหน่ียวใจ ทําให้ผู้ป่วยมี

กําลังใจ
2.3 วิธีการอาชีวะบําบัด เป็นวิธีการสร้างความรับผิดชอบและฝึกทักษะด้านอาชีพ ให้ผู้

เลิกยาเสพติดมีความอดทน สามารถประกอบอาชีพได้หลังจากจบการบําบัด
2.4 วิธีการชุมชนบําบัด เป็นวิธีการฟ้ืนฟูจิตใจที่ใช้การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดย

ใช้การช่วยเหลือกันเองในหมู่ผู้ติดยาเสพติด เพ่ือพัฒนาผู้เลิกยาเสพติดในการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ
อารมณ์ ความรู้สึกที่ดีข้ึน

2.5 วิธีจิตสังคมบําบัด (Matrix Model) เป็นวิธีการบําบัดรักษาผู้ป่วยประเภทสาร
กระตุ้นประสาทเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในช่วงแรกของการหยุดเสพยาใช้ระยะเวลาในการบําบัด
รวม 16 สัปดาห์ เป็นการบําบัดตามรูปแบบ Neuro-Cognitive ซึ่งพัฒนาข้ึนใน Matrix Institution
ประเทศสหรัฐอเมริกา

2.6 วิธีการบําบัดฟ้ืนฟูแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) มีแนวคิดจากครอบครัว
(Family) กิจกรรมทางเลือก (Alternative Activities) การช่วยเหลือตนเอง  (Self-help) และ
กระบวนการชุมชนบําบัด (Therapeutic Community) หรือ (T.C) ใช้เวลา 4-6 เดือน ในการบําบัด

2.7 วิธีบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบจิราสา เป็นการผสมผสาน
ระบบการรักษาทางจิตสังคมสมัยใหม่เข้ากับวัฒนธรรมและสังคมไทย โดยความคิดของ นายแพทย์
ทรงเกียรติ ปิยะกะ ยึดหลัก 4 ประการ ดังน้ี

2.7.1 ย้ิมสู้เรียนรู้วิชา
2.7.2 พึ่งพาภูมิปัญญาไทย
2.7.3 ใฝ่ใจในศีลธรรม
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2.7.4 นําไปสู่ปฏิบัติ
3. การบําบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบค่าย เป็นการบําบัดรักษาในเชิงรุก นํามาใช้มาก

ในปัจจุบัน เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ เช่น โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ฯลฯ

ในประเทศไทยมีระบบการบําบัดผู้ติดยา 3 ระบบ คือ
1. ระบบสมัครใจ  (Voluntary System) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการ

จะเลิกเสพ สมัครใจขอรับการบําบัดในสถานพยาบาลต่างๆ
2. ระบบบังคับ  (Compulsory System) ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ผู้ถูกจับเสพยาเสพติด จะถูกบังคับให้เข้ารับการบําบัดในระบบน้ี
3. ระบบต้องโทษ  (Correctional System) เป็นการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่ได้

กระทําความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด และถูกคุมขังซึ่งต้องได้รับการรักษาพยาบาลภายใต้ขอบเขต
ข้อบังคับของกฎหมาย

สรุป ยาเสพติดเกิดข้ึนมาหลายสิบปี ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืช และส่วนใหญ่นํามาใช้ในทาง
การแพทย์ ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ แต่ต้องนํามาสกัดใช้ให้ถูกและเหมาะสม เน่ืองจากมนุษย์ได้คิดค้น
ตัวยาผสมสารปนเปื้อนหลากชนิด และใช้จํานวนตัวยาจํานวนมากทําให้เสพแล้วไม่อยากเลิก และ
ต้องการปริมาณยามากข้ึน จนทําใหเ้กิดอันตรายถึงตาย วิธีการรักษาในระบบบําบัด และบางแหง่ใช้
ธรรมะในการรักษา และบางแห่งก็ใช้วิธีการรักษาโดยยาสมุนไพร

สาเหตุของการติดยาเสพติด

สาเหตุของการติดยาเสพติดในบุคคลทั่วไปมี ดังน้ี
1. สาเหตุจากตัวผู้เสพเอง ได้แก่ การอยากรู้และอยากลองเสพยาเสพติด หรือขาดความรู้

ในเรื่องยาเสพติด บางคนทดลองใช้ยาเสพติดเพราะไม่มีความรู้เรื่องยาเสพติด บางคนอาจเคยได้ยิน
เกี่ยวกับโทษ พิษและภัยของยาเสพติดแต่ไม่รู้จักช่ือต่างๆที่ใช้เรียก อาจถูกหลอกให้ทดลองใช้ จนเกิด
เสพติดข้ึนได้ เช่น คนส่วนใหญ่รู้ว่าเฮโรอีนเป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรง แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่า “แปะ”
คือ เฮโรอีน แม้เสพเพียงครั้งเดียวก็ติด ถ้าเรามีความรู้เรื่องการใช้ยาเสพติดที่ถูกต้องก็อาจจะไม่ใช้
ยาจนเกิดผลร้ายต่อตัวเอง

2. สาเหตุจากความกดดันในครอบครัว พบได้หลายสาเหตุ ดังน้ี
2.1 พ่อแม่ทะเลาะกันเป็นประจํา ลูกเกิดความรําคาญใจที่เห็นสภาพเช่นน้ัน ทําให้เบื่อ

บ้าน จึงใช้เวลาว่างไปคบเพ่ือนนอกบ้าน และในที่สุดก็หันไปหายาเสพติด 28

28 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ผลการปราบยาเสพติด
ท่ัวประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2544, (กรุงเทพฯ, 2544), 76.
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2.2 พ่อแม่หย่าร้าง โดยต่างคนต่างไปมีสามีหรือภรรยาใหม่ ทําให้ขาดความสนใจลูก
เท่าที่ควร เด็กในวัยรุ่นส่วนใหญ่มีความกดดันสูงประกอบกับมีความน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รัก รู้สึกว้าเหว่
จึงหันไปใช้ยาเสพติด29

2.3 พ่อแม่ที่ไม่เข้าใจลูก เด็กที่ใช้ยาเสพติดมิใช่มีเฉพาะเด็กที่ยากจน หรือในสถานเลีย้ง
เด็กกําพร้าเท่าน้ัน แต่เด็กที่พ่อแม่ร่ํารวย ก็มีโอกาสติดยาเสพติดได้ เพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจลูก คิดว่าเมือ่
ลูกต้องการสิ่งใดพ่อแม่สามารถหาให้ได้โดยใช้เงินหรือสิ่งของเป็นสําคัญ แต่ความจริงเด็กก็มีจิตใจ
อยากร่วมรับรู้ในกิจกรรมของครอบครัว ต้องการให้พ่อแม่ยกย่อง เมื่อทํากิจกรรมดี เช่น สอบเลือ่นช้ัน
ได้ลําดับที่ดีๆ หรือได้รับคําชมเชย เมื่อช่วยเหลือผู้อื่น อยากเล่าให้พ่อแม่ฟังในเรื่องราวต่างๆ แต่
ปรากฏว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านพ่อแม่มีภารกิจมาก ไม่มีเวลาให้ลูก หรือทําความดีพ่อแม่ก็ไม่เคยทราบ
เมื่อเปน็เช่นน้ีบ่อยๆ เด็กก็เสียใจ กลายเป็นคนเงียบขรึม ว้าเหว่ และหันไปใช้ยาเสพติดได้30

2.4 พ่อแม่ที่แสดงออกในการรักลูกไม่เท่ากัน การเอาใจใส่ที่แสดงออกต่อลูกทุกคนควร
เหมือนกัน และพ่อแม่ที่มีลูกหลายคนไม่ควรต้ังความหวังไว้กับลูกแต่ละคนสูงนัก พ่อแม่ทุกคนอยากให้
ลูกเป็นคนดี คนเก่ง แต่ควรยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าการจะเป็นเช่นน้ันได้ ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ
หลายๆด้าน เช่น สติปัญญา ความเอาใจใส่ของตัวเด็กเอง พ่อแม่ควรชมเชย ยกย่องลูกที่เก่งให้ลูกๆ
คนอื่นฟัง เมื่อลูกทําตามกฎระเบียบของครอบครัวจะได้ไม่เกิดการแบ่งแยกและทําให้ลูกทุกคนมี
ความรู้สึกที่ดี31

3. สาเหตุจําเป็นในอาชีพบางอย่าง ได้แก่ ผู้ทํางานกลางคืน นักดนตรี คนขับรถบรรทุก ผู้
ทํางานในสถานประกอบการ ผู้ที่มีอาชีพเหล่าน้ีใช้ยาเสพติดโดยหวังผลไม่ให้เกิดอาการง่วงและ
สามารถประกอบการงานได้ บางคนใช้ยาเสพติดเพ่ือย้อมใจให้เกิดความกล้า จนติดในที่สุด32

4. สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ คือ การไม่มีงานทํา หรือมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย รวมทั้ง
การใช้จ่ายเกินตัวเกิดอาการเครียดจัดหันไปพึ่งยาเสพติดและติดในที่สุด แต่บางคนทราบว่ายาเสพติด
ผิดกฎหมายแต่เพื่อการอยู่รอดของตัวเอง จึงยอมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยข้ันแรกอาจเป็นเพียงคน
ช่วยส่งยาเสพติด เมื่อยู่ใกล้ชิดกับยาเสพติดบ่อยๆเกิดความโลภอยากรวยทางลัด ทําให้พัฒนาไปสู่การ
เป็นผู้ค้ายาเสพติดโดยไม่รู้ตัว33

5. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม มีผู้ติดยาจํานวนไม่น้อย มีความต้ังใจจะพยายามเลิกใช้ยาเสพติด
โดยการเข้าบําบัดรักษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน แต่เมื่อหายแล้วสังคมไม่ยอมรับ แม้กระทั่ง
สมาชิกในครอบครัวของตนเองยังแสดงท่าทีดูถูกเหยียดหยาม รังเกียจ เมื่อไปสมัครเข้าทํางานก็ถูก

29 ทศพร ภูมิคํา. “การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ จังหวัดเชียงใหม่”.
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2542), 52.

30 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ผลการปราบปรามยาเสพติด
ท่ัวประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2544. (กรุงเทพฯ, 2544), 82.

31 เรื่องเดียวกัน, 85-89.
32 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. ความสําคัญของประชาชนต่อปัญหายาเสพติด.

(กรุงเทพฯ : กองงาน 2 สํานักแผนงานและงบประมาณ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2544), 11-18.
33 เรื่องเดียวกัน, 27.
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ปฏิเสธไป เพื่อนๆ ไม่คบค้าสมาคมด้วย เน่ืองจากมีประวัติเรื่องยาเสพติด คนเหล่าน้ีจําเป็นต้องมีชีวิต
รอด ดังน้ัน เมื่อสังคมไม่ยอมรับจึงหันกลับไปสู่สังคมยาเสพติดเช่นเดิม34

สรุป สาเหตุของการติดยาเสพติดในบุคคลทั่วไป ได้แก่ สาเหตุจากตัวผู้เสพเอง ความ
กดดันในครอบครัว ความจําเป็นในอาชีพบางอย่าง ปัญหาทางเศรษฐกิจ และจากสิ่งแวดล้อมทั้งใน
บ้านและนอกบ้าน

สาเหตุของการติดยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประกอบด้วย

1. สาเหตุเกิดจากตัวนักเรียน ได้แก่
1.1 เด็กขาดความรู้เรื่องยาเสพติด การที่เด็กนักเรียนติดยาเสพติดอาจเน่ืองจากเด็ก

ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด จึงใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์35

1.2 สาเหตุจากการทดลองเพราะอยากรู้อยากเห็น เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ทดลองเสพ
ติดเพ่ือแสดงว่าตนเองมีความเก่งกล้าเป็นการโอ้อวด ซึ่งทําไปโดยขาดการย้ังคิด เมื่อได้ทดลองหลาย
ครั้งเข้าก็ทําให้ติดยาเสพติดและในที่สุดก็เลิกไม่ได้36

1.3 สาเหตุจากถูกหลอกลวง เด็กนักเรียนอาจโดนหลอกให้เสพยาเสพติดโดยการผสม
ปนเปื้อนเข้ามากับอาหาร ของขบเค้ียว เช่น ทอฟฟี่ ลูกกวาด หรือยัดไส้ในมวนบุหรี่ ผู้ผลิตหรือนําเข้า
ก็จะหลอกลวงให้นักเรียนเสพโดยให้เหตุผลที่น่าเช่ือถือต่างๆ ที่ทําให้นักเรียนสนใจ ถ้าเด็กนักเรียนที่มี
จิตใจอ่อนไหว หลงเช่ือ และปฏิบัติตาม จะทําให้ติดยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว37

1.4 สาเหตุจากความเช่ือผิดๆ เด็กนักเรียนบางคนมีความเช่ือผิดๆที่ ว่าการใช้
ยาเสพติดจะทําให้ช่วงระยะเวลาของการพักผ่อนมีความสุข เพราะยาเสพติดจะทําให้ลืมความทุกข์
ความเคร่งเครียด ความกังวลที่ต้องเผชิญในชีวิตประจําวัน ซึ่งเด็กนักเรียนเหล่าน้ีจะเริ่มจากการสูบ
บุหรี่ ต่อไปก็พัฒนาเป็นการสูบกัญชา และเปลี่ยนไปเป็นยาบ้า ยาอี และเฮโรอีนในที่สุด นอกจากน้ี
บางคนยังมีความเช่ือผิดๆที่ว่า หากใช้ยาเสพติดแล้วจะทําให้มีสมรรถภาพทางเพศดีข้ึน38

2. สาเหตุเกิดจากระบบครอบครัวอ่อนแอ กล่าวคือ ครอบครัวไทยในยุคก่อนเป็น
ครอบครัวขยาย ในครัวเรือนหน่ึงจะมีพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย อยู่ด้วยกัน และอาจมีลุงป้า น้าอา อยู่ใน
เรือนเดียวกัน หรือในบริเวณเดียวกัน การที่สมาชิกอยู่ในเรือนเดียวกัน หรือบริเวณใกล้กันทําให้ระบบ

34 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ผลการปราบปรามยาเสพติด
ท่ัวประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2543.  (กรุงเทพฯ, 2543), 57.

35 กรมสามญัศึกษา. “เอกสารประกอบการประชุมวิชาการป้องกันยาเสพติดเรื่องแนวทาง
การป้องกัน”. กรุงเทพฯ. เอกสารอัดสําเนา, 2542), 6.

36 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ผลการปราบปรามยาเสพติด
ท่ัวประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2547, 6-8.

37 กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา.
(กรุงเทพฯ : สํานักกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 22.

38 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. ความสําคัญของประชาชนต่อปัญหายาเสพติด.
(กรุงเทพฯ : กองงาน 2 สํานักแผนงานและงบประมาณ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2547), 57.
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การเลี้ยงดูของครอบครัวขยาย มีความมั่นคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเมตตา เด็กจะเติบโตข้ึน
ท่ามกลางบุคคลรอบข้างที่มากด้วยประสบการณ์ชีวิต คอยทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําตลอดเวลา
ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ช่วยให้เด็กได้คําตอบที่ดีที่สุดต่อปัญหาของเขาโดยไม่ต้องพบกับความ
ตึงเครียดมากนัก39

3. สาเหตุเกิดจากโรงเรียน หรือระบบการบริหารการจัดการที่ไม่ดี ได้แก่
3.1 โรงเรียนมีบริเวณที่กว้างใหญ่มาก และมีบริเวณที่ถูกปล่อยปละละเลยในการดูแล

สถานที่ ทําให้มีจุดอับยากแก่การดูแลได้อย่างทั่วถึง40

3.2 ครูอาจารย์และผู้รับผิดชอบโรงเรียนขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน ซึ่งอาจเป็นเพราะสถานศึกษาจัดแผนการเรียนไม่เหมาะสม มีคาบเรียนว่าง
ติดต่อกัน นักเรียนมีเวลาว่างเกินไป จึงใช้เวลาว่างไปมั่วสุมยาเสพติด41

3.3 ครูอาจารย์ และผู้บริหารโรงเรียนขาดความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด จึงขาด
การวางแผนการดําเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติด

3.4 ครูอาจารย์ มีหน้าที่ในความรับผิดชอบมากท้ังงานสอนและกิจกรรมตามนโยบายที่
ต้นสังกัดสั่งการ โดยเฉพาะการจัดทํามาตรฐานการศึกษา ในขณะที่จํานวนและสัดส่วนระหว่างครูและ
นักเรียนไม่เหมาะสมจึงทําให้การควบคุมดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง

3.5 ครูอาจารย์ ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา รวมทั้งขาดแคลนอุปกรณ์และงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด42

4. สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลสําคัญในการผลักดันให้
นักเรียนติดยาเสพติดได้ เช่น ในบริเวณที่อยู่อาศัย หอพักนักเรียน และหอพักนักศึกษา มีการค้า
ยาเสพติด อาจมีคนในชุมชนหรือเพื่อนนักเรียนด้วยกันติดยาเสพติดจึงชักชวนให้ลองใช้ยาเสพติด
นักเรียนอาจหลงผิดและติดยาเสพติดได้43

ปรียพัชรา ชัยรัตน์ กล่าวถึง สาเหตุที่ทําให้เยาวชน และคนอื่นหันไปเสพยาเสพติด มี
หลายประการ สรุปได้ดังน้ี

39 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ผลการปราบปรามยาเสพติด
ทั่วประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2547.  (กรุงเทพฯ, 2547), 78.

40 กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา.
 (กรุงเทพฯ : สํานักกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2546), 28.

41 กรมสามัญศึกษา. “เอกสารประกอบการประชุมวิชาการป้องกันยาเสพติด เรื่อง
แนวทางการป้องกัน”. (กรุงเทพฯ. เอกสารอัดสําเนา, 2542), 9.

42 เรื่องเดียวกัน, 7.
43 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ผลการปราบปราม

ยาเสพติดท่ัวประเทศ ประจําปี พ.ศ. 2547, 79.
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1. สาเหตุจากการถูกชักชวน เยาวชนส่วนใหญ่มีสัญชาตญาณต้องการอยู่ร่วมกัน
ต้องการได้รับการยกย่อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ ฉะน้ันเพื่อนชักชวนให้ลอง
เยาวชนไม่ปฏิเสธ และวัยของวัยรุ่นอยากรู้ อยากลอง

2. สาเหตุจากการอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง โดยไม่คิดว่าจะติดยาง่าย
3. สาเหตุจากความกดดันในครอบครัว เช่น พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวัน ลูกเกิดความ

รําคาญ ทําให้เกิดความเบื่อหน่าย พ่อแม่หย่าร้าง ทําให้เด็กขาดความอบอุ่น
4. พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก และแสดงออกในการรักลูกไม่เท่ากัน ครอบครัวที่ร่ํารวยก็ให้เงิน

ลูกฟุ่มเฟือยทําให้ลูกนําเงินไปซื้อยาเสพ
5. สาเหตุทางกาย ความเจ็บปวดทางกาย เช่น ต้องผ่าตัดหรือเป็นโรคปวดศีรษะ

เป็นโรคหืด ใช้ยาในการบําบัดเป็นเวลานานในที่สุดก็ติดยา
6. สาเหตุจากความคะนอง ต้องการแสดงความกล้าอวดเพื่อน ขาดความย้ังคิด
7. สาเหตุจากความจําเป็นในบางอาชีพ เช่น ผู้ต้องทํางานกลางคืน คนขับรถบรรทุก

ต้องการทํางานให้ได้เงินมากไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือยเมื่อใช้ยาช่วยในที่สุดก็ติดยา
8. สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจ คือ ไม่มีงานทํา หรือรายได้ไม่พอใช้เงินเกินตัว จึงหัน

ไปค้ายา
9. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม มีผู้ติดยาเสพติดจํานวนมาก ที่เมื่อเข้ารับการบําบัดแล้ว เมื่อ

กลับเข้าสู่สังคม ต้องไปอยู่ในที่เดิมที่ตนเองเคยเสพ และสังคมไม่ยอมรับ
10. สถานที่อยู่อาศัย อยู่ในแหล่งที่มียาเสพติด เป็นเหตุให้ถูกชักจูงง่าย
11. ขาดความรู้ในเรื่องยาเสพติด อาจไม่รู้ว่าความร้ายแรงของยาเสพติดมีระดับไหน และ

ได้รับโทษในฐานะผู้ค้าอย่างไร44

นอกจากน้ี สาเหตุที่สําคัญทําให้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาแพร่ระบาดรุนแรง เกิด
จากสาเหตุปัจจัยสําคัญ 2 ประการ ดังน้ี

1. ปัจจัยทางด้านที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน
1.1 กลุ่มนักเรียนที่ใช้ยาบ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีความเจริญเติบโตทางร่างกาย แต่จิตใจ

อ่อนไหว ขาดประสบการณ์ อยากรู้ อยากลอง ชอบลองของแปลกใหม่ในชีวิต ชอบเสี่ยงภัย
แสวงหาความสนุกสนานโดยขาดความรับผิดชอบ วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่มีการใช้ยาเสพติดสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับวัยอ่ืนๆ

1.2 การเปลี่ยนแปลงวิธีการเสพยาบ้าจากการกินไปสู่การเสพโดยวิธีสูบ หรือเผาแล้ว
สูดควันผ่านปอด ทําให้ยาบ้าออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทเร็วข้ึน

1.3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม อันเป็นพื้นฐานสําคัญของการใช้ยาเสพติดของ
นักเรียน เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ

44 ปรียพัชรา ชัยรัตน์. “รายงานวิจัยเรื่องปฏิกิริยาของครอบครัวและชุมชนที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้ติดยาเสพติด”.  (สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์, 2546), 16-19.
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1.4 อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนในโรงเรียน นักเรียนเกือบทุกคนที่เสพยาเสพติดครั้งแรก
ในโรงเรียน เพ่ือนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ

2. ปัจจัยด้านที่เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น มีแหล่งจําหน่ายยาเสพติดที่สามารถสนองความ
ต้องการของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา45 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการจัดสนทนากลุ่ม กับเด็กและเยาวชนกลุ่มสร้างสรรค์และกลุ่มเสี่ยง จํานวน 7 ภาค พบว่า
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เยาวชนหันไปเสพยาเสพติด ทั้งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มสร้างสรรค์ ได้แก่
ปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก การไม่ได้รับการยอมรับ ถูกดุด่าจากสังคม การอยากรู้อยากลองของ
วัยรุ่น พฤติกรรมเลียนแบบคนรอบข้าง การมีความรู้น้อยทําให้ไม่รู้เท่าทันสื่อต่างๆ และการเจอ
เหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต 46

สรุปได้ว่า สาเหตุของการติดยาเสพติดของนักเรียน เกิดจากตัวนักเรียนเอง เกิดจากระบบ
ครอบครัวอ่อนแอ เกิดจากโรงเรียนที่มีระบบการบริหารการจัดการที่ไม่ดี และเกิดจากสภาพแวดล้อม
ของนักเรียน รวมถึงเทคโนโลยีสื่อต่างๆ

ผลของการใช้ยาเสพติด
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพบว่าผลที่เกิด

จากการใช้ยาเสพติด มีดังต่อไปน้ี
ผลของการใช้ยาเสพติดต่อบุคคลทั่วไป มีดังน้ี
1. ผลกระทบต่อตัวของผู้เสพยาเสพติด ได้แก่

1.1 ผลกระทบต่อร่างกาย ฤทธ์ิของยาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทําให้ร่างกาย
ซูบผอม ผิวคล้ํา ไม่มีแรง อ่อนเพลียง่าย สมองเสื่อม ความจําเสื่อม เป็นโรคติดเช้ือแทรกซ้อน ได้แก่
โรคตับอักเสบ โรคไตอักเสบ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคมะเร็งปอด และภูมิต้านทานใน
ร่างกายลดลง

1.2 ผลกระทบต่อจิตใจ ฤทธ์ิของยาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทําใหส้ภาวะทางจติ
ไม่ปกติ อารมณ์แปรปรวนง่าย ซึมเศร้า วิตกกังวล และรู้สึกฟุ้งซ่าน

จากผลร้ายที่เกิดข้ึนดังกล่าวจะทําให้ผู้เสพยาเสพติดกลายเป็นบุคคลไร้สมรรถภาพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ขาดความเช่ือมั่นในการดําเนินชีวิตในสังคม ไม่สนใจตนเอง หน้าที่การงานที่
รับผิดชอบ ผู้เสพยาเสพติดบางคนอาจประสบอุบัติเหตุถึงข้ันพิการ แขน ขา เน่ืองจากพลดัตกจากทีส่งู
ในขณะทํางาน หกล้ม เพราะฤทธ์ิของยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทและสมอง

45 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ความรู้และแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด.  (กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2553), 58.

46 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา”.  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
2550), 2.
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2. ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ผู้เสพยาเสพติด นอกจากเป็นผู้ที่มีความรู้สึกว่าตนเอง
ด้อยโอกาสทางสังคมแล้ว ยังอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมที่นําไปสู่ปัญหาสังคมส่วนรวมได้ เช่น ก่อ
ปัญหาอาชญากรรม การปล้น จี้ ทําร้ายร่างกายผู้อื่นเพื่อชิงทรัพย์ ก่อปัญหาอุบัติเหตุ การพลัดตกจาก
ที่สูง และปัญหาโรคเอดส์ อันเป็นการสูญเสียกําลังคน งบประมาณแผ่นดินจํานวนมหาศาลเพื่อใช้จ่าย
ในการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดผู้ติดยาเสพติด47

สรุปได้ว่า การใช้ยาเสพติดในบุคคลทั่วไป ส่งผลกระทบกับตัวผู้เสพยาเสพติด ทัง้ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ กระทบต่อครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติ

ผลกระทบของการใช้ยาเสพติดต่อนักเรียน
1. ผลกระทบต่อสุขภาพของตัวนักเรียนที่เสพยาเสพติด

1.1 ผลกระทบต่อร่างกาย ฤทธ์ิของยาเสพติดมีผลทําให้นักเรียนมีสุขภาพกายทรุดโทรม
อย่างรวดเร็ว เพราะระบบต่างๆของร่างกายจะถูกพิษทําให้เสื่อมลง และมักมีปัญหาเจ็บป่วยด้วยโรค
แทรกซ้อนต่างๆ เพราะความต้านทานโรคน้อยกว่าปกติ ทําให้ติดเช้ือง่าย ได้แก่ โรคผิวหนัง โรค
ทางเดินอาหาร วัณโรค กามโรค และโรคเกี่ยวกับตับ นอกจากน้ัน นักเรียนที่เสพยาเสพติดเป็นวัยคึก
คะนองมักจะโอ้อวดสมรรถภาพร่างกายกับเพื่อนๆ เช่น มีการแข่งรถ อาจประสบอุบัติเหตุได้ง่าย
เพราะระบบควบคุมทางกล้ามเน้ือและระบบประสาทบกพร่อง

1.2 ผลกระทบต่อจิตใจ ฤทธ์ิของยาเสพติดจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ ทําให้มีสภาวะทาง
จิตไม่ปกติ อารมณ์แปรปรวนง่าย ซึมเศร้า ใจลอย วิตกกังวล และรู้สึกฟุ้งซ่าน

2. นักเรียนมีปัญหาทางการเรียน ซึ่งได้แก่ ทําใหผ้ลการเรียนตกตํ่าอันเน่ืองจากการขาดเรยีน
ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น กลับบ้านไม่ตรงเวลา ไม่สนใจงานที่ทางบ้านหรือทางโรงเรียน
มอบหมาย เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่สามารถเข้ากลุ่มกับเพ่ือนได้ จึงเป็นสาเหตุให้เสียการเรียน และหนี
เรียน

3. กลุ่มเพื่อนไม่ยอมรับ นักเรียนที่ติดยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า สารระเหย และสิ่งมึนเมา
ผู้เสพยาเสพติดมักมีร่างกายสกปรก เช่น ตาแดง มีนํ้ามูกไหลตลอดเวลา มีกลิ่นยาเสพติดตามร่างกาย
อีกทั้งเมื่อมีประวัติทางคดีกลุ่มเพื่อนจะตีตัวออกห่าง เป็นที่รังเกียจในกลุ่มเพื่อนด้วยกันและไม่ได้การ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน

4. เงินไม่พอใช้จ่าย นักเรียนที่ใช้ยาเสพติดมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของตนเองและ
ครอบครัวโดยตรง เน่ืองจากนักเรียนยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่ได้รับเงินจากพ่อแม่
เพื่อใช้จ่ายในการศึกษา แต่นักเรียนที่ติดยาเสพติด ต้องเจียดเงินจํานวนน้ีไปซื้อยาเสพติดเพ่ือนํามา
เสพ นักเรียนกลุ่มน้ีจะหาวิธีอ้างเหตุผลให้พ่อแม่ จ่ายเงินวันละมากๆ เมื่อมีรายจ่ายหลายทางทําให้
ตัวเองหมุนเงินไม่พอจ่าย ครอบครัวต้องรับภาระเพิ่ม เดือดร้อน เพราะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม

47 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ผลการปราบปรามยาเสพติด
ท่ัวประเทศประจําปี พ.ศ.2546. (กรุงเทพฯ , 2546), 12-20.
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5. ถูกจับดําเนินคดี เมื่อร่างกายติดยาเสพติดแต่มีเงินไม่พอค่าใช้จ่ายในการซื้อยามาเสพ
ซึ่งได้แก่ ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ ทําร้ายร่างกายเจ้าทรัพย์ ทําให้ถูกจับกุมดําเนินคดี เสีย
อนาคตทางการศึกษา ทําให้ประเทศชาติสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีค่า 48

สรุปได้ว่า การใช้ยาเสพติดในนักเรียน ส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียนที่เสพทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีปัญหาทางด้านการเรียน มีปัญหาการปรับตัวในกลุ่มเพื่อน หรือเพื่อนไม่ยอมรับ มี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน และหากถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับกุมจะทําให้เสียอนาคตทางการศึกษา

แนวทางและวิธีป้องกันยาเสพติด
การป้องกันยาเสพติด หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการล่วงหน้า โดยการอบรมเลี้ยงดู

ให้การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัยแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองและสัมพันธ์กันในเรื่อง คุณภาพชีวิตยา และยาเสพติด การ
ป้องกันตนเอง ครอบครัวและชุมชนให้รอดพ้นจากยาเสพติดด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกนัแก่บุคคลให้มีความสามารถที่จะเผชิญหน้ากบัปัญหาและอุปสรรค และเหตุการณ์ต่างๆทีผ่า่น
เข้ามาในชีวิต รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่มีส่วนผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายไปใช้
ยาเสพติด

ระดับของการป้องกันยาเสพติด
1. การป้องกันข้ันต้น (Primary Prevention) อันนําไปสู่การเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดด้วย

การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และผลกระทบของยาเสพติดที่มีต่อพฤติกรรมของคน
ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างกิจกรรมทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือเบี่ยงเบนบุคคลออกจากการใช้ยาเสพติด

2. การป้องกันระดับที่ 2 (Secondary Prevention) การทํากิจกรรมใดๆ ที่จะแทรกเข้า
มาในช่วงเวลาที่คนได้ทดลองใช้ยาแล้วกําลังจะติดยา จึงเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดยาสูงการจัด
กิจกรรมระดับน้ีเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา การให้คําปรึกษาตลอดจนการเยียวยา
รักษาอาการที่ป่วยไข้ที่เป็นผลมาจากการใช้ยาเสพติด

3. การป้องกันระดับที่ 3 ( Tertiary Prevention) การหยุดพฤติกรรมและผลร้ายจาก
การติดยาเสพติด โดยกระบวนการบําบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติด
ยาเสพติด หมายรวมถึงการป้องกันการติดยาเสพติดซ้ําด้วย

แนวคิดในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. มุ่งพัฒนาตัวบุคคล

ให้ความสําคัญกับการสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน เพื่อให้มีความสามารถ
ในการดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป บุคคลสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาชีวิตได้โดยไม่ต้องพ่ึงพา ยาเสพติด แม้ว่าจะมียาเสพติดแพร่ระบาดอยู่ (Self Control)

48 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. ความสําคัญของประชาชนต่อปัญหายาเสพติด. (กรุงเทพฯ :
กองแผนงาน 2 สํานักงานแผนและงบประมาณ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2548), 103.
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กระบวนการพัฒนาเพื่อให้คนมีภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด จึงควรเป็นการดําเนินการระยะยาวโดยเริม่ต้น
จากการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่

2. กําหนดพื้นที่และกลุ่มประชากรเป้าหมายในการดําเนินงาน
เน่ืองจากทรัพยากรที่จะดําเนินการค่อนข้างจํากัด ทั้งงบประมาณ และบุคลากรจึงมี

ความจําเป็นอย่างย่ิงในการกําหนดพื้นที่เป้าหมายดําเนินงานให้ชัดเจน
3. ผสมผสานมาตรการในการดําเนินงาน

เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาสาเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา เพื่อกําหนดทางเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหา

4. กําหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน
ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนให้

เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน กําหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนตามความถนัดและสอดคล้องกับ
ภารกิจปกติ

5. ดําเนินงานในลักษณะองค์รวมแบบบูรณาการ
พัฒนางานปกติที่หน่วยงานต่างๆ ดําเนินการกันอยู่ มิใช่งานพิเศษหรืองานฝากที่

แยกส่วนออกมาดําเนินการเป็นการเฉพาะตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
6. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกกระบวนการ ต้ังแต่การศึกษาปญัหา
วางแผนในการดําเนินงาน และตัดสินใจพิจารณาทางเลือก ตลอดจนร่วมดําเนินงานปรับปรุง วิธี
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

7. การสร้างเอกภาพในการดําเนินงาน
เพื่อป้องกันการเกิดความซ้ําซ้อนในการดําเนินงาน จึงมีความจําเป็นที่ต้องประสาน

แผนการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
8. การระดมทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

เน่ืองจากงบประมาณปกติที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจํานวนค่อนข้างจํากัด และ
ไม่เพียงพอสําหรับดําเนินงานกับกลุ่มเปา้หมายต่างๆ การสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของงานและ
โครงการต่างๆ ในด้านการป้องกันยาเสพติดให้กับทุกองค์กรธุรกิจเอกชน นับเป็นส่วนสําคัญที่จะทาํให้
งานมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

9. ให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ภูมิปัญญาชาวบ้านและของผู้ปฏิบัติในแต่ละชุมชน หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งได้รับการ

คิดค้น ทดลองใช้ ปรับปรุง พัฒนาซ้ําแล้วซ้ําอีกจากรากเหง้าของปัญหาเพ่ือให้เหมาะสมกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ จึงควรมีการศึกษา เผยแพร่และประยุกต์ใช้ต่อไป
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แนวทางและวิธีการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

สภาพปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

มีการรายงานและประเมินช่วงอายุที่มีภาวะเสี่ยงในการเข้าไปใช้ยาเสพติด ในปี 2550
ประชากรของประเทศมีจํานวนประมาณ 61.5 ล้านคน มีเด็กและเยาวชน แรกเกิดจนถึง 25 ปี
จํานวนประมาณ 23.3 ล้านคน เด็กและเยาวชนที่เข้าถึงสถานศึกษามีประมาณ 14.4 ล้านคน ในปี
2547 – 2548 สถาบันรามจิตติได้สํารวจพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพ่ือติดตามสภาวการณ์เด็กและ
เยาวชนรายจังหวัดทั่วประเทศ พบว่า เยาวชนในช่วงอายุ 13-18 ปี มีพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุด ซึ่ง
สาเหตุสําคัญที่ทําใหป้ญัหายาเสพติดในสถานศึกษาแพร่ระบาดรุนแรงย่ิงข้ึนน่าจะมีสาเหตุปจัจยัสาํคัญ
2 ประการ ดังน้ี

1. ปัจจัยทางด้านที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน
1.1 กลุ่มนักเรียนที่ใช้ยาบ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีความเจริญเติบโตทางร่างกาย แต่จิตใจ

อ่อนไหว ขาดประสบการณ์ อยากรู้ อยากลอง ชอบลองของแปลกใหม่ในชีวิต ชอบเสี่ยงภัย แสวงหา
ความสนุกสนานโดยขาดความรับผิดชอบ วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่มีการใช้ยาเสพติดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
วัยอ่ืนๆ

1.2 การเปลี่ยนแปลงวิธีการเสพยาบ้าจากการกินไปสู่การเสพ โดยวิธีสูบหรือเผาแลว้สดู
ควันผ่านปอด ทําให้ยาบ้าออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทเร็วข้ึน

1.3 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม อันเป็นพื้นฐานสําคัญของการใช้ยาเสพติดของ
นักเรียน เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ

1.4 อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในโรงเรียน นักเรียนเกือบทุกคนที่เสพยาเสพติดครั้งแรก
ในโรงเรียน เพ่ือนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ

2. ปัจจัยด้านที่เกี่ยวกับยาเสพติด เช่น มีแหล่งจําหน่ายยาเสพติด ที่สามารถสนองความ
ต้องการของนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา

ดังน้ันเพื่อให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล สถานศึกษาจําเป็นต้องจัด
ระบบงานด้านยาเสพติด เพ่ือบูรณาการการทํางานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกข้ึน

การบริหารแบบมีส่วนร่วม

การบริหารแบบมีส่วนร่วมปัจจุบันเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นการทํางาน
ที่บูรณาการร่วมกัน ลดความเครียด และเป็นระบอบประชาธิปไตยมาก มีการแบ่งปันและเอื้ออาทร
ซึ่งกันและกัน แบ่งความคิด ความสามารถ

ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ได้มีนักวิชาการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ดังน้ี

ศิริพร ตันติยมาศ กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการทํางาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและสมาชิกในการต้ังวัตถุประสงค์ วางแผนร่วมกัน ผู้บริหารแบ่งปันอํานาจ
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ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ ทําให้เกิดความร่วมมือ เกิด
ความผูกพัน ไว้วางใจฝ่ายบริหารมากข้ึน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ49

ประกอบ กุลเกลี้ยง และสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ์ กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
หมายถึง วิธีการบริหาร หรือรูปแบบการตัดสินใจ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับงานหรือ
การบริหารมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร50

รอบบิ้น (Robbins) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจกับผู้บริหาร51

ลัสสิเอ้อ (Lussier) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการทํางาน
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ในการต้ังวัตถุประสงค์ และวางแผนที่จะทําให้
สําเร็จ52

สรุป การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างบุคลากร
ทุกระดับ ที่ประสงค์ทํางานในจุดหมายเดียวกัน มีการวางแผน แสดงความคิดเห็น ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมตัดสินใจร่วมกัน

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม
นักการศึกษา ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไว้ดังน้ี

สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง กล่าวว่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี 5 ประการ ดังน้ี
1. การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิด และอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง

ทําให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ทําให้การปฏิบัติมีความเป็นไปได้มากกว่าการคิดเพียงคนเดียว
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําให้เกิดการต่อต้านลดลง

ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ียังเปน็วิธีที่ผู้บรหิารสามารถใช้ทดสอบว่า สิ่งที่
ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผูร้ว่มงานหรือผู้ใต้บงัคับบญัชารู้หรือไม่

49 ศิริพร ตันติยมาศ. “รูปแบบการบริหารเครือข่ายโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล
สังกัดกรุงเทพมหานคร”.(ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2550), 23.

50 ประกอบ กุลสิทธิพร ลิ้มบริบรูณ์. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Online), accessed
10 May 2006 Available from
htt://area.obec.go.th/mukdahan1/knowledge/view.php?210

51 S.P Robbins, Organization Theory : Struture, Design and applications, 3rd

ed (New Jersey : Prentice-Hall Inc.,1990), 5.
52 R.N Lussier, Human relations in organization, 3rd ed. (Chicago : Irwin,

1966), 11.
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3. เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารที่ดีกว่า สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการ
ทํางานร่วมกัน ตลอดจนการเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดี

4. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสใช้ความสามารถ และทักษะในการ
ทํางานร่วมกัน เกิดความมีนํ้าใจ (team spirit) และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากข้ึน

5. การมีส่วนร่วมจะทําให้ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน การตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึน และ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน มีความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน53

เดวิส (Davis) กล่าวว่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมช่วยใน
การเพิ่มผลผลิตให้สูงข้ึน คุณภาพของงานดีข้ึน ได้รับความคิดเห็นมากข้ึน มีแรงจูงใจมากข้ึน มี
ความรู้สึกยอมรับซึ่งกันและกัน ทําให้นับถือตนเองมากข้ึน มีความพึงพอใจต่องานสูงข้ึน มีความ
ร่วมมือกันมากข้ึน ลดความเครียดลงได้ มีความผูกพันต่อเป้าหมายของงานสูง ยอมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ดีข้ึน ลดอัตราการเปลี่ยนงาน ลดการขาดงาน ลดการร้องเรียนและข้อข้องใจต่างๆ
ลง ทําให้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากข้ึน และมีเจตคติต่องานของแต่ละหน่วยงานดีข้ึน54

สรุป ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านภาครัฐ และ
ทางด้านของธุรกิจ และเกิดประโยชน์ทั้งด้านกายภาพ รวมถึงความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจด้วย

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ทักษะชีวิต เป็นการป้องกันยาเสพติดในวัยรุ่นน้ัน ได้มีรายงานวิจัยสะท้อนอย่างชัดเจนว่า
กิจกรรมที่มีความจําเพาะต่อปัญหาน้ัน ควรประกอบด้วย การพัฒนาทักษะชีวิต การส่งเสริม
สัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อนและผู้ใหญ่ ตลอดจนกระบวนการที่ช่วยให้วัยรุ่นได้ประเมินตนเอง โดย
พบว่ากิจกรรมที่มีองค์ประกอบครบถ้วนเช่นน้ีจะประสบความสําเร็จสูงในการลดความเสีย่งต่อการเสพ
สุรา และสารเสพติดอื่นในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง นอกจากน้ียังพบว่ารูปแบบการดําเนินกิจกรรมที่ได้ผลดีน้ัน
ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม (Interactively) แทนที่จะเป็นลักษณะของการสอนใน
ห้องเรยีน

นอกจากน้ีทักษะชีวิตยังเป็นองค์ประกอบสําคัญในการป้องกันปัญหาอ่ืนๆในวัยรุ่น เช่น
ปัญหาทางเพศ ปัญหาความรุนแรง เป็นต้น ดัง น้ัน การทําความเข้าใจถึงความหมาย และ
องค์ประกอบของทักษะชีวิต จึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนาวัยรุ่นในสังคม

53 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง. “รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ.(กรม
วิชาการ 5,4 (เมษายน 2545) : 9.

54 Davis Keith, Human behavior at work : Organization behavior. (New
York : McGraw-Hill, 1981), 160.
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ทักษะชีวิต (Life Skills) เปน็ความสามารถเชิงจิตวิทยาสงัคม (Psychosocial
Competence) ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้ให้คําจํากัดความว่า ทักษะชีวิต คือ ความสามารถในการ
ปรับสภาพตัวเองกับความต้องการ ซึง่ทา้ทายในชีวิตประจําวัน ท่ามกลางบคุคลอื่นๆ วิถีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม หรืออาจกล่าวได้ว่า ทักษะชีวิต คือ ความสามารถพ้ืนฐานในการจัดการ
ที่เหมาะสมกบัตัวเองและสิง่แวดล้อม เพื่อให้ตัวเองมีความปกติสุขและอยู่รอดปลอดภัยในสังคม

ความหมายของทักษะชีวิต
นักการศึกษา ได้ให้ความหมายของทักษะชีวิต ไว้ดังน้ี

กรมอนามัย กล่าวว่า ทักษะชีวิต เป็นความสามารถอันประกอบด้วยความรู้ เจตคติ
และทักษะอันที่จะจัดการกับปัญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต 55

วนิดา ขาวมงคล กล่าวว่า ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ ที่สามารถ
เรียนรู้จากตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่มนุษย์เป็น
ผู้สร้างข้ึน ประกอบด้วยความรู้ เจตคติ และทักษะการจัดการกับชีวิตของตนเอง กับปัญหากับ
สภาพแวดล้อมต่างๆ มีการพัฒนาจนบรรลุสูงสุดในชีวิต คือ ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล56

องค์ประกอบของทักษะชีวิต
องค์การอนามัยโลกกําหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้ 10 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 5 คู่

โดยแยกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 57

1. ด้านพุทธพิสัย (ความรู้) ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking)

2. ด้านจิตพิสัย (เจตคติ) ได้แก่ การตระหนักรู้ในตน (Self Awareness) และความเห็นใจ
ผู้อื่น (Empathy)

3. ด้านทักษะพิสัย (ทักษะ) มี 3 คู่ ได้แก่
3.1 การสร้างสมัพันธภาพ (Interpersonal Relationship) และการสื่อสาร

(Communication)
3.2 การตัดสินใจ (Decision Making) และการแก้ปัญหา (Problem Solving)

55 กระทรวงสาธารณสุข. การสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.
ประจวบคีรีขันธ์,  (โรงแรมหัวหินแกรนด์, 2539), 1.

56 วนิดา ขาวมงคล เอกแสงศร.ี หลักการสอนการพัฒนาทักษะชีวิต. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 13.

57who.Life skill education for children and olescents in Schools. Geneva :
WHO. 1944), 1-3.
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3.3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Coping with Emotion and Stress)
สําหรับประเทศไทยน้ัน ได้ปรับปรุงข้ึนองค์ประกอบของทักษะชีวิต โดยจัดความคิดสร้างสรรค์ และ
การคิดวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบร่วม พร้อมทั้งเพ่ิมด้านจิตพิสัยอีก 1 คู่ คือ ความภูมิใจในตนเอง
(Self Esteem) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ที่มีสภาพการณ์มีความรุนแรงในกระแสเจตคติ และค่านิยมที่ผิดๆ
ตลอดจนการละเลย หรือขาดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคม โดยสรุปสามารถแบ่ง
องค์ประกอบของทักษะชีวิตได้เป็น 9 องค์ประกอบ

3.3.1. การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดวิเคราะห์ โดย

อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ เพื่อนําไปใช้ในการตัดสินข้อความ ปัญหา หรือความเช่ือว่าสิ่งใด
เป็นจริงสิ่งใดเป็นเหตุเป็นผลกัน

3.3.2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสิ่งแปลก

ใหม่ด้วยการคิดดัดแปลงปรุงแต่งจากความคิดเดิม ผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ และบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์จะมีลักษณะของความคิดริเริ่มหรือคิดได้แปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดา คิดได้
คล่องแคล่วรวดเร็วภายในเวลาจํากัด มีความยืดหยุ่นในการคิด หรือสามารถดัดแปลงได้อย่าง
หลากหลาย ไม่ซ้ําซ้อน และมีความคิดที่ละเอียดลออถ่ีถ้วน

3.3.3 การตระหนักรู้ในตน (Self Awareness)
การตระหนักรู้ในตน หมายถึง การรับรู้และเข้าใจความรู้สึก ความคิด และ

อารมณ์ของตนเองได้ตามความเป็นจริงและสามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองได้ หรือ
เรียกว่า เป็นผู้มีสติน่ันเอง

4. ความเห็นใจผู้อื่น (Empathy)
ความเห็นใจผู้อื่น เป็นการรับรู้และเข้าใจอารมณ์และความต้องการของผู้อื่น การ

สนับสนุนและพัฒนาผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา และสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม
5. ความภูมิใจในตนเอง (Self Esteem)

ความภูมิใจในตนเอง หมายถึง การตัดสินคุณค่าของตนตามความรู้สึกและทัศนคติของ
บุคคลที่มีตนเองในด้านบวก รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ค้นพบและภูมิใจในความสามารถด้านต่างๆ ของ
ตนเองและนําสิ่งเหล่าน้ีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ ทั้งน้ีองค์ประกอบของความภูมิใจ
ในตนเอง มีดังน้ี

5.1 เห็นคุณค่าในตนเอง
5.2 เช่ือมั่นในตนเอง
5.3 รับรู้คุณค่าของตนเองตามความเป็นจริง
5.4 แสดงพฤติกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม
5.5 มีความกระตือรือร้น มานะพยายาม
5.6 เช่ือมั่นในตนเองว่า ตนมีความสามารถในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ
5.7 ไม่กลัว กล้าเสี่ยงที่จะทําหรือสร้างสิ่งใหม่ๆ
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5.8 ไม่เป็นทุกข์มากหากทําสิ่งใดไม่สําเร็จ
5.9 เป็นตัวของตัวเองในการแสดงความคิดเห็น

5.10 ไม่หว่ันต่อคําวิพากษ์วิจารณ์
5.11 มีความคิดสร้างสรรค์
5.12 มองโลกในแง่ดี
5.13 มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.14 พึงพอใจ เคารพตนเอง และประทับใจในตนเอง
5.15 วิตกกังวลน้อย
5.16 กล้าทํางานที่ท้าทายความสามารถ

6. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
การสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยการแบ่งงานบ้านให้ทํา ฝึกให้รู้จักหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ฝึกให้รู้จักทํางานร่วมกับผู้อื่น โดยเริ่มจากทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ฝึกให้รู้จัก
ช่วยสังคม และผู้ด้อยโอกาสกว่า เป็นการลดความเห็นแก่ตัวและเพิ่มศักด์ิศรีให้ตนเอง ยังจะส่งผลให้
ดูแลตนเองได้ด้วย

7. การสร้างสมัพันธภาพ (Interpersonal Relationship) และการสื่อสาร
(Communication) คือ ความสามารถในการใช้คําพูด และภาษาท่าทางเพื่อการสื่อสารความรูส้ึกนึก
คิดของตนเอง และความสามารถในการรับรู้ความรู้สกึนึกคิดของอีกฝ่ายหน่ึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
แสดงความต้องการ ความช่ืนชม การปฏิเสธ การสร้างสัมพันธภาพ

8. การตัดสินใจ ( Decision Making)
คือ ความสามารถในการรับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา การหาทางเลือก วิเคราะห์ข้อดี

ข้อเสียของแต่ละทางเลือก การประเมินทางเลือก นําไปสู่การตัดสินใจเลือกทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

9. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Coping with Emotion and Stress)
คือ ความสามารถในการประเมินอารมณ์ รู้เท่าทันอารมณ์ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของตน นําไปสู่การเลือกใช้วิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดข้ึนได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการ
ระบุสาเหตุของความเครียดของตน เรียนรู้วิธีการควบคุมระดับความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย สามารถ
หลีกเลี่ยงสาเหตุและเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์

ลักษณะของความเครียด
พิสมัย สุขอมรรัตน์ แบ่งความเครียดเปน็ 2 ชนิด คือ
1. ความเครียดทางบวก (eustress) เกิดจากการต้องเผชิญกับความท้าทายของงาน

ความเครียดชนิดน้ีจะปรากฏผลเป็นความสําเร็จและเกิดผลดี คือ ช่วยให้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้
2. ความเครียดทางลบ (distress) เกิดข้ึนเน่ืองจากการถูกครอบงํา การแสดงออกของ

ความเครียดชนิดน้ี คือ ขาดการควบคุมตนเอง คับอกคับใจ เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย รู้สึก
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หว่ันไหวถึงความล้มเหลวจากปรากฏการณ์น้ี ถ้าความเครียดไม่ถูกควบคุมหรือทําให้หมดลง ก็เกิด
ปัญหาทั้งสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่รุนแรง58

ศิริพร โอภาสวัติชัย ได้รวบรวมพฤติกรรมที่จัดการความเครียด ด้วยการมุ่งแก้ปัญหา
ดังน้ี

1. การยอมรับสถานการณ์
2. การค้นหาความหมายของสถานการณ์
3. การแยกแยะสถานการณ์ออกเป็นส่วนย่อย
4. การต้ังเป้าหมายในการแก้ปัญหากับผู้อื่น
5. การอภิปรายปัญหากับผู้อื่น
6. การพยายามเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างกระตือรือร้น
7. การควบคุมสถานการณ์บางส่วนที่สามารถทําได้
8. การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
9. การพิจารณาปัญหาอย่างใจเป็นกลาง

10. การนําประสบการณ์เดิมมาช่วยแก้ปัญหา
11. การคิดวิธีแก้ปัญหาไว้หลายๆวิธี
12. การทําทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะแก้ปัญหา
13. การใช้วิธีแก้ปัญหาหลายๆวิธี
14. การหาคนอื่นมาช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
15. การเริ่มต้นทําสิ่งอ่ืนที่ดีที่สุดในขณะน้ัน 59

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบ วิธีการ
ที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มุ่งเสริม
เจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง สร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ความหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังน้ี

สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์ กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติด้วยตนเอง
คือ เป็นชุดของการปฏิบัติการต่างๆที่มีการเตรียมการ หรือ วางแผนไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติ

58 พิสมัย สุขอมรรัตน์. “การประยุกต์โปรแกรมทกัษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ใน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดกรมสามญั กรุงเทพมหานคร” (ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
วิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540), 51.

59 ศิริพร โอภาสวัติชัย. (2531 : 9; อ้างอิง มาจาก Jaloweic. 1982), 9.
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บังเกิดผลตามที่คาดหวังไว้ โดยลักษณะกิจกรรมที่ดี ต้องนําไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน การพิจารณา
การจัดการตนเองของผู้เรียน เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ และมีความสุขในชีวิต ซึ่งควรเน้น
กิจกรรมที่มีผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน ผู้เรียนมีโอกาส
แสดงออกอย่างอิสระทางด้านความคิด ผู้เรียนค้นพบตนเอง รู้จักตน สร้างความท้าทาย กระตุ้นให้
อยากเข้าร่วมกิจกรรม สนุกสนาน เพลิดเพลิน บรรยากาศเป็นกันเอง มีความหลากหลาย
ในรูปแบบทุกกิจกรรม 60

ซีคส์ (Sykes) กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนได้ร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ ในการ
ทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงร่างกายเท่าน้ัน แต่ยัง
รวมไปถึงจิตใจด้วย 61

เฟรดเดอริค (Frederick) กล่าว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่จัดข้ึน
โดยนักเรียนสมัครใจ เข้าร่วมกิจกรรมเอง โดยความเห็นชอบและได้รับการสนับสนุนจากครู
ในโรงเรียน แต่ไม่มีการให้คะแนนใดๆที่จะช่วยให้นักเรียนเลื่อนช้ันหรือสําเร็จการศึกษา 62

สรุป กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หมายถึง กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนเรียน เพ่ิมเติม
จากหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กเรียนแล้วเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และพัฒนาเด็กให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กําหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องดําเนินการอย่างมีเป้าหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
คือ

1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้เชิงพหุปญัญา การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผูส้อนทกุคน
ต้องทําหน้าที่แนะแนวให้คําปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและ
การมีงานทํา

60 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์วัฒนาพานิช,
2544), 51.

61 Edna L.Sykes, อ้างถึงใน สุพจน์ เจนสมบัติ, “การศึกษาการบริหารกิจการนักเรียนด้าน
การจัดการวงโยธวาทิต ของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างปี
พ.ศ. 2539-2542”(วิทยานิพนธ์ปริญญาคุรุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), 11.

62 Frederick w. Robert .  The Third Curriculum : Student Activities in
American . (New York : Appleton Country Craft, 1959), 51-52.
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2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมอาสาสมัครมุ่งพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์เพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุ่มสาระ เปน็กิจกรรมที่ผู้เรยีนช่วยกันคิด ช่วยกันทํา ช่วยกนัแกไ้ข
ปัญหา ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ รวมถึงกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
รับผิดชอบ รู้สิท ธิและหน้าที่ของตนเองในการอ ยู่ร่วมกันตามระบอบประชาธิปไตย ที่ มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. กิจกรรมชุมนุม เปน็กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผูเ้รยีนที่มุ่งเน้นการ
เติมเต็มความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ของผูเ้รยีนให้กว้างขวางข้ึน เพื่อค้นพบความถนัด
ความสนใจของตน และพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ โดยมีขอบข่ายของกจิกรรมต่างๆ อาทิ
กิจกรรมชุมนุม ชมรม โครงการ กิจกรรมวันสําคัญ 63

การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)

ประเทศไทยนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หลงัจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและสงัคม จากหนังสอืแสดงเจตจํานง
กู้เงินจากกองทุนระหว่างประเทศไทย (IMF) ที่ระบุใหร้ัฐบาลไทยให้คํามั่นสัญญาว่าจะสร้าง Good
Governance ให้เกิดข้ึนในการบรหิารภาครฐั โดยรัฐบาลเหน็ความจําเป็นทีป่ระชาชาติต้องมกีาร
บรหิารกจิการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเปน็องค์ประกอบสําคัญในการบรูณะประเทศ เพ่ือสรา้งความ
เข้มแข็งในด้านเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองของประเทศ รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจาก
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ (TDR) ทําการวิจัยเพื่อเสนอแนวทางทีเ่หมาะสม มีการระดม
แนวคิดเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศในระยะสั้นและระยะยาวให้ย่ังยืน มหาธีร์ โมฮัมเหม็ด 64

ได้ให้ความหมาย ของธรรมาภิบาล ว่า เป็นการใช้อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และรัฐประศาสน-
ศาสตร์ เพื่อการบริหารกิจกรรมต่างๆของชาติบ้านเมือง และ หมายรวมถึง กระบวนการ
ความสัมพันธ์ และสถาบันต่างๆทีเ่ช่ือมโยงกันอย่างซบัซ้อน ซึ่งประชาชนพลเมืองใช้เปน็เครื่องมือ
หรือ ช่องทางในการบรหิารจดัการกจิการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประเทศ ซึ่งมอีงค์ประกอบร่วม
ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ 1) การรบัผิดชอบ 2) ความโปร่งใส 3) การ
ปราบปรามทจุริตและการประพฤติมิชอบ 4) การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้เสีย 5) กรอบกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

63 กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พฒันาหลกัสูตร. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Online),
accesses15 June2008 Available from
http ://academic.obec.go.th/acd/printed/developt/developt.doc

64 ไชยวัฒน์ คํ้าชู. การบริหารการปกครองท่ีโปร่งใสด้วยจริยธรรม. (กรงุเทพฯ : นํ้าฝน
การพิมพ,์ 2548), 28.
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หลักสําคัญของธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดี เป็นหลักในการนํามาปกครองประเทศให้เกิดความ
สงบสุข ยึดหลัก 6 ประการ คือ 65

1. หลักนิติธรรม เปน็การตรากฎหมาย และกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรม เปน็ที่
ยอมรับของสังคม อันจะทําให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับ
เหล่าน้ัน โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่อําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล

2. หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยึดถือหลักน้ีในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจําชาติ

3. หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดย
ปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมี
กระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน

4. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็น ในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็นการ
ไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ

5. หลกัความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจน
การเคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลการกระทําของตน

6. หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารและใช้ทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์ สินค้าและ
บริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์
ย่ังยืน

คุณธรรมพ้ืนฐานของผู้บริหารโรงเรียน
1. มีเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น
2. มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
3. ไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน
4. มีความยุติธรรมมีเหตุผลและวางตัวเป็นกลางอย่างสม่ําเสมอ
5. มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน
6. ซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อหน่วยงานและผูอ้ื่น

65 เชาวนะ ไตรมาศ. การนําระบบบริหารธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
กับการบูรณาการการบรหิารจัดการเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางพิสัยสามารถของคน ในองค์การ.
(กรงุเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ, 2547), 1-8.
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7. มองโลกในแง่ดี
8. ยึดระบบคุณธรรมในการบรหิารงาน 66

เลนนิค และคีล (Lennick and Keal) กล่าวถึงพัฒนาทักษะทางด้านคุณธรรมสําหรับ
ผู้บริหารว่า ซึ่งประกอบด้วย คุณธรรม (Moral Agent) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 1) ความสัตย์จรงิ
(Integrity)  2) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 3) ความเมตตา (Compassion) 4) การใหอ้ภัย
(forgiveness)67

สรุปว่า ผู้บริหาร นอกจากจะต้องบริหารจัดการโรงเรียนให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสทิธิผลแลว้ ผู้บริหารต้องมีคุณธรรม และสํานึกถึงความรับผิดชอบใน
ทุกเรื่องที่ตนเองต้องบรหิารจดัการ

หลักคุณธรรมสําหรับครู
ครู อาจารย์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ต้องมีคุณธรรมเป็น

ปัจจัยสําคัญ 4 ประการ คือ
1. การรักษาความสัจจะ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิง่ที่เป็น

ประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสจัจะ ความดี
3. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติลว่งความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วย

เหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความช่ัว และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วน

ใหญ่ของบ้านเมอืง

ลักษณะครูดีควรมี 5 ลักษณะดังน้ี
1. มีความสัมพันธ์กับนักเรียนดี คือ ครูจะต้องสนใจ เอาใจใสต่่อปญัหาของนักเรียนรู้จัก

ระงบัอารมณ์ อดทน วางตัวเหมาะสม ไม่สนิทสนมกบัเด็กมากเกินไป รู้จักเปดิโอกาสให้นักเรียน
ประเมินผลการสอน และให้กําลังใจนักเรียนอย่างมีเหตุผล

2. มีความรักใคร่ในอาชีพครู มีส่วนช่วยแนะนําเพื่อปรับปรุงการสอนอยูเ่สมอ
3. ทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ มีความสามารถในอาชีพ
4. มีจรรยาครู ไม่แพร่ข่าวลือ ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ไม่ขโมยผลงานของคนอื่น
5. มีคุณสมบัติส่วนตัวดี มีสติปัญญา มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่ม
6. มีบุคลิกภาพดี ทําตนเหมาะสมกบักาลเทศะ

66 สมบัติ ทีฆทรัพย์. คุณธรรม-จริยธรรมสาํหรบันักบรหิาร. เข้าถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2553.
เข้าถึงได้จาก teacher.aru.ac.th/komsak/images/stories/file/ ot h_me r it.pdf

67 Lennick and Keal, อ้างถึงใน ไชยวัฒน์ คํ้าชู. การบริหารการปกครองท่ีโปร่งใสด้วย
จริยธรรม. (กรุงเทพฯ : นํ้าฝนการพิมพ์, 2548), 28.
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สรุป ครูดีต้องมีจิตวิทยาในการสอนที่ดี มีความรักเด็กอย่างจริงใจ มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
รู้ว่าอะไรดี อะไรช่ัว แนะนําเด็กให้เป็นคนดี ทํากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี สร้าง
สัมพันธภาพได้เป็นอย่างดีและร่วมมือกับชุมชน เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่อาชีพอยู่เสมอ เป็นครูมืออาชีพ

การจัดการความรู้

ในยุคของการแข่งขัน ความได้เปรียบเสียเปรียบที่จะทําให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างสง่างาม
อยู่ที่ความรู้ ใครที่รู้จักนําองค์ความรู้ที่อยู่ในตนเอง หรือจากแหล่งอ่ืนมาใช้มาบูรณาการใช้อย่าง
ชาญฉลาด ก็จะเป็นคนที่มีความสําเร็จในชีวิต

ความหมายของการจัดการความรู้

นักการศึกษา ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ ดังน้ี

นํ้าทิพย์ วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ แนว
ปฏิบัติที่องค์กรใช้ในการบ่งช้ีความรู้ที่จําเป็น ต้องการสร้างความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน พัฒนาความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และสร้างนวัตกรรมโดยกระบวนการของการจัดการความรู้ ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์
วัตถุประสงค์ขององค์กร68

บุญดี บุญญากิจ กล่าวว่า การจัดองค์ความรู้ เป็นกระบวนการในการนําความรู้ที่มีอยู่หรือ
เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม
แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ 69

เดฟ (Dave) กล่าวว่า การจัดการความรู้ เป็นการจัดความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร เพื่อปรับปรุง
คุณภาพของการตัดสินใจในองค์กร และเพ่ือสร้างนวัตกรรม 3 แบบ คือ

1) การจัดการความรู้เป็นเอกสาร (content management) 2) การจัดการความรู้โดยใช้
เทคนิคการเล่าเรื่อง (narrative management) ซึ่งต้องเช่ือมโยงกับสื่ออื่นๆ 3) การจัดการความรู้
โดยใช้กิจกรรมกระตุ้น 70

ค่าร่า และเกรสัน (Carla o’ Dell and Jackson  Grayson) กล่าวว่า การจัดการความรู้
เป็นกลยุทธ์ในการที่จะทําให้คนได้รับความรู้ที่ต้องการภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน และนําความรู้ไปปฏิบัติเพื่อยกระดับและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร ทั้งน้ีการ

68 นํ้าทิพย์ วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร. นวัตกรรมห้องสมุดและการจัดการ
ความรู้. (กรงุเทพฯ : ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 18.

69 บุญดี บุญญากจิ และคณะ .การจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. (กรุงเพทฯ :
สถาบันเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ, 2547), 23.

70 Dave Snowden, Knowledge Management. (online), accessed 22 August
2006. Available from http://www.kmmag.com
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จัดการความรู้ไม่ใช่เครื่องมือที่จะจัดการความรู้โดยตรง แต่เป็นวิธีที่จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกันได้ 71

สรุป การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่นําความรู้จากแหล่งต่างๆ มารวบรวมไว้
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และอาจจะเป็นรูปของการเล่าถอดประสบการณ์ เป็นเอกสาร หรือสื่ออื่นๆ

ประโยชน์ของการจัดการความรู้
ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการความรู้ได้ ดังน้ี72

1. สามารถรวบรวมความรู้องค์กรและบุคลากรไว้ได้
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
3. สามารถใช้ในการเรียนรู้งานได้ด้วยตนเอง
4. เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน ช่วยให้องค์กรมีความรู้ต่างๆเพิ่มข้ึน
5. การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการพัฒนาความสามารถจากทรัพย์สินทางปัญญา
6. การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นการนําการจัดการความรู้มาใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการผลิตภัณฑ์
7. การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การจัดการความรู้เป็นการสร้างความรู้ร่วมกัน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเรง่ด่วน และเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยที่จะต้องร่วมกัน
คิด ร่วมกันทํา และร่วมแก้ไขปัญหาให้บรรลุ

8. กําหนดพื้นที่หลักในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ การกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน และใช้กลไกพื้นที่ควบคุมและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง จะทําให้การแก้ไขปัญหามีความมั่นคงและย่ังยืน73

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้ศึกษา เรื่อง
โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้สถานศึกษานําองค์ความรู้ไปพัฒนาดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของตน ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่สถานศึกษาดําเนินการร่วมกับครู ผู้ปกครองและหน่วยงาน

71 Carla o’ Dell and Jackson  Grayson, “if  We Only Knew What  We Know
: Identificat i on and Tr ans fer of Int er nal Bes t Pr act i ce, ” (Cal ifor ni a Ma nageme nt
Review 40,3 (1998). 154-174.

72 ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์. . “หน่วยที่ 2 การประยุกต์นิเทศศาสตร์ด้านการจัดการความรู้เพื่อ
การพัฒนา” ในประมวลสาระชดุวิชาการประยกุต์นิเทศศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เล่มท่ี 1. (นนทบรุี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), 75-76.

73 มานพ คณะโต. รายงานผลการศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดไอซ.์ (กทม. :
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. 2554), บทสรุปผู้บริหาร.
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อื่นที่สถานศึกษาทําได้สําเร็จปี 2543-2545 คือ สถานศึกษามีการจัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครอง และ
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง74

วิชัย พันธ์ุภักดี ได้วิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างย่ังยืนของอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของอําเภอภูเขียว และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้าน
ยาเสพติด ได้แก่ ที่ทําการปกครองอําเภอภูเขียว สถานีตํารวจอําเภอภูเขียว โรงพยาบาลภูเขียว
และสัมภาษณ์อดีตผู้หลงผิดที่เป็นผู้ค้า พบว่า ได้มีการดําเนินการป้องกัน ทั้งก่อนที่รัฐบาลจะใช้
มาตรการข้ันเด็ดขาด ระหว่างใช้มาตรการข้ันเด็ดขาด และภายหลังการใช้มาตรการข้ันเด็ดขาด ซึ่ง
การดําเนินการดังกล่าวเป็นเหตุให้ประชาชนเข้าใจถึงสภาพปัญหาของยาเสพติด เกิดจิตสํานึกในการ
ต่อต้าน และผนึกเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด ดังน้ันปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน ได้แก่ ปัจจัยด้านการป้องกัน ปัจจัยด้านการปราบปราม ปัจจัย
ด้านการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูฯและปัจจัยด้านงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารจัดการ 75

ไพฑูรย์ แสงพุ่ม ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ทําให้เยาวชนไปใช้ยาเสพติด และวิธีการ รูปแบบ
การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยใช้วิธีการศึกษาจากงานวิจัย
จากห้องสมุด ป.ป.ส. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ จํานวน 8 แห่ง ย้อนหลังต้ังแต่ปี 2540-2547
พบว่า รูปแบบการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดในประเทศไทย คือ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึก
ทักษะและพัฒนาพฤติกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตป้องกันการใช้สารเสพติด กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันสารเสพยาบ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมพัฒนา
รูปแบบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาบ้า และกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันการใช้สาร
เสพติด ด้วยวิธี Story Line สําหรับเยาวชน76

ปฤษณา ชนะวรรษ ได้ศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีแห่งตัวตนในการยุติการพึ่งพายาเสพติด
ผลการวิจัยพบว่า ความสําคัญกับ “ตัวตน”ของผู้เสพยาในฐานะที่เปน็ผู้ติดยาและเป็นผูเ้บี่ยงเบน ซึ่ง
พลังอํานาจในตัวของผู้เสพซึ่งเกิดจากความปรารถนาจากเบื้องลึกของจิตใจ คือ จิตสํานึกอันเปน็พลงั
ผลักดันให้ผู้ติดยาสามารถยุติการพ่ึงยาได้ กระบวนการในการยุติการพ่ึงพายาเริ่มต้นจากการท่ีผู้เสพ

74 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ. “โครงการพัฒนา
ระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา.” (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2545), บทคัดย่อ.

75 วิชัย พันธ์ุภักดี. “ปัจจัยที่มผีลต่อความสําเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน
ของอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม”ิ .(กรุงเทพฯ : รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบาย
สาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548), บทคัดย่อ.

76 ไพฑูรย์ แสงพุ่ม. “ปัจจัยที่ทําใหเ้ยาวชนไปใช้ยาเสพติด และวิธีการ รูปแบบการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน”.  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
สํานักงาน, 2549), 3.
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ผ่านประสบการณ์ของการได้ความรัก ความห่วงใย และความผูกพันกับคนใกล้ชิด ครอบครัวหรือ
เพื่อนร่วมงาน77

วรรณชนก จันทชุม ได้ศึกษา การพัฒนากลวิธีในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยมี
วัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ของรัฐ ให้ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน ภายใต้ทรัพยากรใน
ท้องถ่ินที่มีอยู่ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนากลวิธีในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน กลุ่มได้
ร่วมกันกําหนด 2 โครงการ ได้แก่ โครงการให้โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ และโครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจและทักษะการปฏิเสธ โดยใช้
กับนักเรียนในระดับ ป.5-6 และ ม.1-3 ในโรงเรียนหัวนาคําจรูญศิลป์ ปรากฏว่าไม่มีนักเรียนรายใหม่
สูบเพิ่ม และอัตราการสูบบุหรี่ของเด็กลดลง78

นรินทร์ นาคอร่าม ได้ศึกษา เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิต
เพื่อป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษา 4
องค์ประกอบ ได้แก่ ความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด การเห็นคุณค่าในตนเอง
ทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการตัดสินใจเพ่ือป้องกันสารเสพติด
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการเสพยาเสพติด ก่อน
และหลังการทดลองมีทักษะชีวิตในด้านทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้าน
ทักษะการตัดสินใจเพ่ือป้องกันการเสพยาเสพติดไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านความตระหนักในตนเอง
และด้านเห็นคุณค่าในตนเอง หลังการทดลองนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .0579

โกศล อินทวงศ์. ได้วิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก 3 ในพื้นที่จังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ นําไปสู่รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้นเสริมแรง สร้างขวัญกําลังใจในการพัฒนา
ตนเองและบุคคลรอบข้าง เสริมสรา้งการเรียนรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยได้รปูแบบ
มีช่ือว่า KINCO Reinforcement Model ซึ่งประกอบด้วย Knowledge Identificat i on (KI ) คือ

77 ปฤษณา ชนะวรรษ. “เทคโนโลยีแหง่ตัวตนในการยุติการพ่ึงพายาเสพติด”.(ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 2549), บทคัดย่อ.

78 วรรณชนก จันทชุม. “การพัฒนากลวิธีในการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ” (ปริญญานิพนธ์ดุษฎี
บัณฑิต สขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทนวิโรฒ, 2549), บทคัดย่อ.

79 นรินทร์ นาคอร่าม. “ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพือ่ป้องกันการ
เสพยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (ปริญญาวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2549), บทคัดย่อ.
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การร่วมกันกําหนดเงื่อนไขการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดการความรู้
Knowledge Norm (KN) บรรทัดฐานโทษพิษภัย ให้ความรู้ กฎ กติกา ของโทษพิษภัยของ
ยาเสพติด Knowledge Cognitive Learning (KC) การให้ความรู้แนวคิดเชิงนามธรรม การเรียนรู้
เชิงพุทธิปัญญา และ Knowledge Operant Conditioning (KO) คือ การให้ความรู้โดยการ
ทดลองทําและดูแลเป็นการวางเงื่อนไขที่กระทํา ซึ่งได้พัฒนามาจากทฤษฎีการเสริมแรง กระตุ้นให้
นักศึกษามีการเรียนรู้ ภายหลังการทดลองเพื่อประเมินรูปแบบในกลุ่มนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่มีการพัฒนาระดับการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีข้ึน 80

นาตยา เฮ้าประมงค์ ได้วิจัย เรื่อง สภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ข้าราชการครูที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า สภาพการ
ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษามีการปฏิบัติงานมาก81

สถาบนัวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้วิจัย เรื่อง รปูแบบการทํางานป้องกัน
ในเยาวชนกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ องค์กรที่มีการปฏิบัติที่ดีด้านการ
ทํางานกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีทั้งที่
อยู่ในระบบสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา การทํางานป้องกัน ควรดําเนินการ ดังน้ี

1. การเข้าถึงเยาวชนกลุ่มพฤติกรรมเสี่ยง ต้องเข้าใจในอัตลักษณ์ ตัวตน ความคิดของ
เยาวชน เข้าถึงโดยผ่านเจ้าหน้าที่ คนทํางาน ผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่เยาวชนเกี่ยวข้องด้วย สร้างความ
สนิทสนม ความไว้วางใจ และความเป็นพวกเดียวกัน สานต่อความสัมพันธ์ในฐานะเพ่ือน พี่น้อง
และที่ปรึกษา และสร้างให้คนภายนอก ยอมรับคนทํางาน และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

2. คุณสมบัติและแนวคิดของพี่เลี้ยง ควรมีรูปแบบหรือแนวความคิด ดังน้ี จิตอาสา
อยากช่วยเหลือ เข้าใจอัตลักษณ์ บริบทของเยาวชนและบริบทของพ้ืนที่ ดําเนินงานอย่างจริงจัง
ต่อเน่ือง และมีทีมงาน เครือข่ายภาคีและการประสานทรัพยากร

3. แนวทางการจัดกิจกรรมกับเยาวชน พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชน
ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ควรมีการช่วยเหลือ และสนับสนุนปัจจัยที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตที่เพิ่มข้ึนมา
ส่วนการจัดกิจกรรมด้านอื่นๆ ควรสร้างพื้นที่พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือปรึกษาปัญหาของ
เยาวชนแบบไม่เป็นทางการ การพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ และทักษะอื่นๆที่จําเป็น การสร้าง
พื้นที่ให้เยาวชนพฤติกรรมเสี่ยงได้มีโอกาสแสดงความสามารถในรูปแบบของการเป็นพี่เลี้ยง แกนนํา

80 โกศล อินทวงศ์. “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเ้พื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก”.  (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550), บทคัดย่อ.

81 นาฏยา เฮ้าประมงค์. “สภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”.  (ปรญิญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเ์พ่ือการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย, 2550),
บทคัดย่อ.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



111

อาสาสมัคร หรือสมาชิกกลุ่ม การขยายฐานของสมาชิก และผลัดเปลี่ยนแกนนําเยาวชน และการ
ใช้มาตรการกลุ่ม มาตรการสังคม และมาตรการเฝ้าระวังที่ต้นทาง82

มานพ คณะโต ได้ทําการวิจัยโครงการศึกษาและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มประชากร คือ นักเรียน และครูผู้ปกครองในสถานศึกษา 11
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 30 เขตพื้นที่การศึกษา สุ่มเลือกสถานศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของภาครัฐและเอกชน จํานวน 311 แห่ง พบว่า
กิจกรรมการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา คือ การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การ
ให้มีความรู้ผ่านกิจกรรม การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม การช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม การตรวจค้นและสอดส่อง ส่วนกิจกรรมที่ดําเนินการน้อย ได้แก่ การช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีปัญหาด้านยาเสพติด และการตรวจปัสสาวะเพ่ือหาสารเสพติด83

วราวัลย์ ธรรมเขตต์, พันตํารวจโทหญิง. ได้ศึกษา ผลการดําเนินงานโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในโรงเรียนบ้านริมใต้ อําเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การดําเนินงานตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ประสบความสําเร็จในระดับมาก โดยนักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของยาเสพติดได้เป็นอย่างดี มีทักษะ และวิธีการตัดสินใจที่
ถูกต้อง กล้าปฏิเสธเมื่อถูกเพ่ือนชักชวนให้ลองและเสพยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยการเลือกเล่นกีฬา ปลูกพืชผักสวนครัว ทํางานบ้าน เล่นดนตรี เป็นต้น ขณะเดียวกันเด็ก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เสพยากลับมีพฤติกรรมที่ดีข้ึน ร่วมทํากิจกรรมกับเพื่อน ไม่เก็บตัวอยู่
ตามลําพังและมีสีหน้าย้ิมแย้มแจ่มใสข้ึน84

สรุิยันต์ เสรเีรอืงยุทธ ได้วิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการบริหารเพือ่ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เพื่อเปรียบเทียบ
กระบวนการบรหิารเพ่ือปอ้งกันยาเสพติดในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

82 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “รูปแบบการทํางานป้องกันในเยาวชนกลุ่ม
พฤติกรรมเสี่ยง”. (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2550), 2.

83 มานพ คณะโต. “การวิจัย โครงการศึกษาและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
(กรงุเทพฯ : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สํานักงาน, 2551), 3-4.

84 วราวัลย์ ธรรมเขตต์, พันตํารวจโทหญิง. “ผลการดําเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ในโรงเรียนบ้านริมใต้ อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่” (ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550),
บทคัดย่อ.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112

การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตามสภาพและระดับช่วงช้ัน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบรหิารเพ่ือ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พิจารณาเป็นรายด้านในระดับมาก ตามลําดับ คือ ด้าน
งบประมาณ ด้านอํานวยการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านบุคลากร85

มณทิรา อินคชสาร. ได้วิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาสื่อและกลยุทธ์ใน
การสื่อสารเพ่ือลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น จุดประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อและกล
ยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือลดความเสี่ยงจากการฉีดสารเสพติดเข้าเส้น
ผลการวิจัย พบว่า ภาษาและนํ้าเสียงที่ควรใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น ได้แก่
การสื่อสารให้คิดถึงตนเอง ให้ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับตัวเอง รักตัวเอง และสื่อสารให้คิดถึง
ครอบครัว โทนหรือนํ้าเสียงในการสื่อสารควรเป็นแบบให้กําลังใจ ให้โอกาส ให้ทางเลือก86

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยสํารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาละ 1 คน รวม
ทั้งหมด 1,396 แห่ง และดําเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจัดสนทนากลุ่มย่อย สถานศึกษา
ละ 1 คน ผลการศึกษาพบว่า การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
หลากหลายวิธี เช่น ชุมชนจะมีสายตรวจ /อปพร./ป้อมยามคอยตรวจตราสิ่งผิดปกติในชุมชน มี
หน่วยงานมาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คําแนะนํา เช่น สํานักงาน ป.ป.ส. สาธารณสุข โรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เป็นต้น วิธีการแก้ไขปัญหา/รณรงค์การป้องกันยาเสพติดจากสถานศึกษา/ชุมชน
ที่น่าสนใจ เช่น การเข้าค่ายและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ มีพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทํา
กิจกรรมสร้างสรรค์ หรือการเดินเทิดพระเกียรติเพื่อต่อต้านยาเสพติด และโครงการ To Be
Number One87

อรสา ปานขาว ได้ศึกษา เรื่องการประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติด
ผ่านสื่อมวลชน ประจําปี 2550 ของสํานักงาน ป.ป.ส.โครงการที่ 1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย.) เปน็การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) เลือก

85 สุริยันต์ เสรีเรืองยุทธ. “การศึกษากระบวนการบริหารเพือ่ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารอ้ยเอ็ด เขต 2”. (ครุศาตรมหาบัณฑิต
โปรแกรมวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรนิทร์, 2551), บทคัดย่อ.

86 มณทิรา อินคชสาร. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วมเพ่ือพฒันาสือ่และกลยุทธ์
ในการสื่อสารเพ่ือลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้น.” (ปรญิญาวิทยาศาสตรดุ์ษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551),
บทคัดย่อ.

87 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา”. (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2551),
บทสรุปผู้บริหาร.
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ตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนอายุ 12-25 ปี จํานวน 130 คน กลุ่มพ่อ-แม่/ผู้ปกครอง จํานวน 117 คน
กลุ่มเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 119 คน และกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป จํานวน 124 คน รวม 480 คน พื้นที่ดําเนินการศึกษา คือ พื้นที่ 10 จังหวัดนําร่อง
และ3 จังหวัดในปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจต่อการรณรงค์ กลุ่ม
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมพลังแผ่นดิน กิจกรรมกีฬา การแสดงดนตรี และการประกวดร้องเพลง88

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิจัย เรื่อง บทเรียนการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาเป้าหมายที่มีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็น
เลิศ (Best practice) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่เสพยาเสพติดหลังประกาศชัยชนะ
ยาเสพติด จํานวน 4 แห่ง และสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) จํานวน 2
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ จังหวัดอุดร มีแนวคิดในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยการใช้ “หลักธรรมทางพุทธศาสนา” โรงเรียน
วัดน้อยนพคุณ เป็นโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา มีแนวคิดในการ “เข้าถึง เข้าใจ และให้โอกาส” โดย
เข้าถึง คือ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านยาเสพติด เข้าใจ คือ ให้ความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องยาเสพติด เข้าใจสภาพ ปัญหา ความสนใจ ความต้องการร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู
และผู้ปกครอง และ ให้โอกาส คือ ให้โอกาสนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดปรับปรุงตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม89

อรุณไสว ปินอินต๊ะ. ได้ศึกษาเรื่อง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนในการ
ป้องกันสารเสพติดในโรงเรียนประชานุเคราะห์ 31 อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ได้ใช้บุคคลในชุมชนเปน็แหล่งทรัพยากรทีร่่วมกนัป้องกันสารเสพติด มอบหมายงานแก่
ผู้รบัผิดชอบในการประสานเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดร่วมกับชุมชน นํานักเรียนออกไปศึกษานอก
สถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน จัดทําเอกสารสิ่งพมิพ์เผยแพร่ข่าวสารยาเสพติด
ร่วมกบัชุมชน ได้สรา้งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ประสานความร่วมมือจากองค์กร
ภายนอก

88 อรสา ปานขาว. “การประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติดผ่านสื่อมวลชน
ประจําปี 2550 ของสํานักงาน ป.ป.ส.โครงการที่ 1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย.)” (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด. 2551), บทสรุปผู้บริหาร.

89 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “บทเรียนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”.  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด. 2552), บทสรุปผู้บริหาร.
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ป้องกันยาเสพติด ได้จัดทําระบบสารสนเทศเรื่องการป้องกันยาเสพติดร่วมกับชุมชน และได้ร่วมมือ
กับชุมชนติดตามพฤติกรรมผู้เคยเสพยาเสพติดไม่ให้หวนกลับมาใช้ยาเสพติดอีกต่อไป90

มานพ คณะโต. ได้รายงานผลการศึกษาสถานการณ์แพร่ระบาดไอซ์ ว่าเป้าหมายการ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหาไอซ์ มเีงื่อนไขสําคัญ ดังน้ี

1. การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่าย เริ่มต้ังแต่ครอบครัว โรงเรียน โดยการ
กําหนดภารกิจร่วมให้แก่ทุกภาคส่วนของแผ่นดิน ทุกหน่วยงานองค์กรต่างๆ และทุกพ้ืนที่ถือว่าการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วน และเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยที่จะต้องร่วมกัน
คิด ร่วมกันทํา และร่วมแก้ไขปัญหาให้บรรลุ

2. กําหนดพื้นที่หลักในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ การกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน และใช้กลไกพื้นที่ควบคุมและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง จะทําให้การแก้ไขปัญหามีความมั่นคงและย่ังยืน91

จิราพา พิพิธภัณฑ์ ได้เสนอแนวคิดในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดังน้ี
1. กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้หรือไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นการดําเนินงานป้องกัน

ยาเสพติด แก่กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ ในการใช้ยาเสพติดเป็นการดําเนินการในด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระยะยาว โดยมีมาตรการดําเนินงานต่างๆ เช่น

1.1 การให้ความรู้หรือผนวกเน้ือหาเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไว้ ในวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 การจัดนิทรรศการ การจัดเสียงตามสายในโรงเรียน
1.3 การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน
1.4 การฝึกทักษะชีวิตเพ่ือให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติด
1.5 การใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือน

2. กลุ่มนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้ หรือเริ่มทดลองใช้ยาเสพติดบางชนิด แต่ยังไม่
ถึงข้ันเสพติดการดําเนินงานในกลุ่มน้ีเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดําเนินการก่อนที่นักเรียนจะใช้
ยาเสพติดที่รุนแรงข้ึน ซึ่งการหยุดพฤติกรรมดังกล่าวควรให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน ดังน้ี

2.1 จัดให้มีมุมบริการปรึกษาแนะแนวหรือให้การปรึกษาปัญหาต่างๆ แก่นักเรียนที่มี
ปัญหา

2.2 ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่อปรับพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม
2.3 จัดค่ายกิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
2.4 ประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา

90อรุณไสว ปินอินต๊ะ. “ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการป้องกันสารเสพติด
ในโรงเรียนประชา นุเคราะห์ 31 อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”. (ปริญญาการศึกษาศาตร
มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552), บทคัดย่อ.

91 มานพ คณะโต. รายงานผลการศึกษาสถานการณ์การแพรร่ะบาดไอซ์. (กทม. : สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2554), บทสรปุผู้บริหาร.
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3. กลุ่มนักเรียนที่ติดยาเสพติดกลุ่มน้ีโรงเรียนควรประสานให้ผู้ปกครองส่งตัวเข้ารับการ
บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยควรทําความเข้าใจทั้งกับตัวผู้ปกครองและตัวเด็กเอง ให้เข้ารับ
การบําบัดรักษาด้วยความสมัครใจซึ่งเมื่อรักษาหายแล้วเด็กสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดสําหรับกลุ่มน้ี ทางโรงเรียนควรประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการดําเนินการปราบปราม ก่อนที่การแพร่ระบาดจะขยายตัวมากข้ึน หากเป็น
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสพด้วยและค้าด้วย ควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
บําบัดรักษาและดําเนินการไปตามกฎหมาย 92

พิสโน และรุนเน่ (Pisno and  Rooney) ได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับ การศึกษาเปรยีบเทยีบ
ความรู้เรื่องยาเสพติด และการใช้ยาเสพติด ระหว่างนักเรียน เกรด 12 ในโรงเรียนลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2 และลําดับที่ 3 ในรัฐมอนตานาตะวันออก พบว่า

1. คนที่มีความรู้ก็อาจจะติดยาเสพติดได้
2. การท่ีมีความรู้ไม่ช่วยให้การใช้ยาเสพติดน้อยลง
3. นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดี ก็มักหันไปใช้ยาเสพติดกันมาก
4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องยาเสพติดและทัศนคติ ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จาก

การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
5. ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและการใช้ยาเสพติด พบว่า ได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จาก

การรวมกันเป็นกลุ่มของนักเรียนจากโรงเรียนที่เป็นเพศเดียวกัน
6. สําหรับยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย มีแนวโน้มว่าใช้เหมือนกัน เมื่อนักเรียนอยู่รวมกัน

เป็นกลุ่ม ตามเพศ ขนาดของโรงเรียนและโรงเรียนที่เป็นเพศเดียวกัน 93

เคแพลน (Kaplan) กล่าวถึงสาเหตุการเสพยาเสพติดในสังคมว่า มาจากปัจจัยทางสังคม
คือ ปัจจัยรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมีความรู้สึกนึกคิด
ค่านิยม ความเช่ือ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี ทําให้มีการเสพยา94

เฟียนสเตียน (Feinstein) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การใช้สารเสพติดของนักศึกษา โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ จํานวน 829 คน พบว่า การใช้สารเสพติด

92 จิราพา พิพิธภัณฑ์. “การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนหรือสถานศึกษา”.  (กรุงเทพฯ :
สถาบัน ธัญรักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2555), 1.

93 Pisno & Rooney.  Restructuring the school environment to preventialy
antisocial behavior. accessed November 14, 2005, available from

http://www.nwrac.org/pub/library/e/e_evaluat.pdf
94 Kaplan, B. Socail change in the capitalist world. Beverly Hills, CA :

SAGE Publications, 1993.
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ของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดของผู้ปกครอง คือ ถ้าผู้ปกครองของนักศึกษาคน
ใดที่ใช้สารเสพติดชนิดใดแล้ว นักศึกษาคนน้ันก็จะมีแนวโน้มที่จะใช้สารเสพติดชนิดน้ันตามไปด้วย95

บลูก และไวท์เฮด (Brook and Whitehead) ได้ศึกษาบุคลิกภาพ MMPI ของเด็ก
วัยรุ่นที่ใช้สารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน พบว่า ผู้ใช้สารเสพติดมักขาดเรียนบ่อย มีลักษณะชอบ
ต่อต้านสังคม สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย จํานวน 42% ของผู้ใช้แอมเฟตามีนมาจากครอบครัว
แตกแยก และมีประวัติอาชญากรรม จํานวน 83% เคยพยายามฆ่าตัวตาย 53% 96

โคทเซ (Coetzee) กล่าวว่า แผนแม่บทที่จะทําให้โรงเรียนมีบทบาทในการป้องกัน
ยาเสพติด คือ

1. การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนละเว้นจากยาเสพติด
2. โรงเรียนมีโปรแกรมสร้างความมั่นใจที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการศึกษายาเสพติด
3. การสร้างความตระหนักในหมู่ครู ผู้ปกครองด้านต่างๆของยาเสพติด
4. การพัฒนาประสิทธิภาพ กลยุทธ์การศึกษาของรัฐในระดับชาติและท้องถ่ิน
5. สามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนต้องการความช่วยเหลือในการให้

คําปรึกษา การรักษาฟ้ืนฟูและบริการหลังดูแล
6. การพัฒนาและการใช้โปรแกรมการฝึกอบรม สําหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในบทบาท

การศึกษา97

พีลเล่ (Peele) กล่าวว่า ความสามารถที่มีบทบาทสําคัญในการเอาชนะยาเสพติด หรือ
การหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้โดยสิ้นเชิง ต้องอาศัยคุณธรรมชีวิต คือการใช้ชีวิตเชิงบวกกับชีวิตคนอ่ืนๆ
สถาบันศาสนาเป็นความเช่ือที่จะสนับสนุน และเป็นเส้นทางชีวิตทางศีลธรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะ
เอาชนะยาเสพติดอีกวิธีหน่ึง98

เลวินสัน (Levinson) กล่าวว่า การสมาคมกับเพ่ือนที่ดีมีค่าเชิงบวก ก็จะทําให้เป็นคนดี
ซึ่งจะเป็นการกําจัดหรือลดความเสี่ยงในเรื่องของยาเสพติด เพราะยาเสพติด มักจะเริ่มต้นจากแรง

95 Feinstein, D. The California Organization of  Police and Sheriffs
(COPS) salutes United States.  Retrieved January 16,2005, from
http://cops.cc/salutes/awards/feinstein/

96 Brook, R., Kapulm, J., & Whitehead, P.C. Personality  characteristics of
adolescent amphetamine users as measured  by the MMPI. (Briticsh Journal
of Addiction,69, 1974), 61-66.

97 Coetzee, S.A. Drug testing in public schools. (Africa education  review,
2(2), 2005), 279-298.

98 Peele, S.J.D. Seven tools to beat addiction. (New York : Three Rivers
Press. Picciano, A.Q.2004. Educational research primer. London : Continuum.
2004), 23,194.
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กดดันของกลุ่มเพื่อน ถ้าคบเพื่อนดี เพื่อนจะมีโอกาสในการให้คําปรึกษาช่วยเหลือให้พ้นจาก
ยาเสพติด99

สรุป การป้องกันการติดยาเสพติดในวัยรุ่น วัยรุ่นสรีระทางร่างกายเปลี่ยนแปลงไป
สภาวะ จิตอ่อนไหวง่าย เมื่อเกิดปัญหาจะใช้วิธีตัดสินใจประชดประชันชีวิต มักจะเลือกตัดสินใจทํา
สิ่งที่ผิด เป็นช่วงเวลาของการติดเพ่ือน และสาเหตุใหญ่อีกประการที่ทําให้วัยรุ่นหันไปใช้ยาเสพติด
คือ ครอบครัวที่แตกแยกขาดความอบอุ่น เด็กมีความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขา โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาได้ทําตามกลยุทธ์ของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดกิจกรรมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังน้ัน วิธีป้องกันไม่ให้เด็กวัยรุ่นหันไปสนใจยาเสพติด โรงเรียนจึงต้อง
สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการสอนทักษะในชีวิต และเพิ่มกิจกรรม เพ่ือให้เด็กสามารถรู้หลักวิธีในการมี
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยไม่พึ่งยาเสพติด

สรุป

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา สรุปได้ว่า กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ของรัฐบาลแต่ละยุคสมัย ได้กําหนดให้ผู้บริหารนําไปสู่การปฏิบัติที่โรงเรียน โดยเฉพาะกลยุทธ์ใน
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของรัฐบาลปัจจุบัน คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง กลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ได้กําหนดอยู่ในแผนที่ 3 คือ การสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) คือ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา และ
การจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา และกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รัฐบาล ปี พ.ศ. 2553 เน้นกลยุทธ์ 5 รั้วป้องกัน คือ รั้วชายแดน
รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว การที่จะนํากลยุทธ์ลงไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหาร
เป็นบุคคลสําคัญ ที่ต้องจัดการกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการกลยุทธ์น้ัน ผู้บริหารต้องมีเทคนิคหลากหลาย อาทิ
การศึกษานโยบายและกลยุทธ์ให้ชัดเจน การเรียนรู้งาน การเข้าถึง รู้เขารู้เรา การประชุมวางแผน
ร่วมกัน การประสานงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร การนําเทคนิคกระบวนการบริหารที่หลากหลาย
และรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การโน้มน้าวใจให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วม กลยุทธ์ของ
แต่ละยุคสมัย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องซ้ําๆ แต่จะพัฒนากลยุทธ์ให้เข้มข้นข้ึนเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม สิ่ง
สําคัญที่น่าสนใจเมื่อศึกษาถึงปัญหาของเยาวชนที่ต้องไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแลว้ ส่วนใหญเ่กดิจาก
ครอบครัวมีปัญหา และครอบครัวที่มีปญัหาส่วนใหญ่ เกิดจากการมีครอบครัวก่อนวัยอันควร ซึ่งไม่
มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูลูก มักปล่อยให้อยู่กับ ปู่ ย่า ตา หรือยาย หรือบุคคลอ่ืน ทําให้เด็กมี
ปัญหาสร้างปัญหาให้สังคมถ่ายทอดไปไม่สิ้นสุด นอกจากน้ียังมีเหตุผลอีกหลายประการที่ยัง ไม่

99 Levinson, M.H.  The  drug problem : A new view using the  general
semantics approach. (Westport : Greenwood Publishing Comporting, 2002), 121.
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สามารถหย่ังรู้ได้ ซึ่งเมื่อศึกษาวิจัยอาจค้นพบกลยุทธ์ที่สามารถใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล

ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ี ได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ บทความ แนวคิด ทฤษฏี นโยบายของ
รัฐบาลแต่ละยุคสมัย งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ทําหน้าที่ใน
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง นํามาสรุปเพ่ือเป็น
แนวทางในการวิจัยครั้งน้ี
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บทท่ี  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 2) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม (opinionnaire) เกี่ยวกับ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา มีผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และครูแนะแนวในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูล การดําเนินการวิจัยประกอบด้วยข้ันตอนดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธี
วิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย

เพื่อให้การวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้
ผู้วิจัยจึงกําหนดและดําเนินการตามข้ันตอนดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ 1) การจัดเตรียม
โครงการวิจัย 2) การดําเนินการวิจัย 3) การรายงานผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน
ดังน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นข้ันตอนการเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย โดย

ผู้วิจัยทําการศึกษาปัญหาของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ความสําคัญและ
ความเป็นไปได้ของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ จาก ตํารา หนังสือ เอกสารวิชาการ
ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์
เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย จัดทําโครงการวิจัยฉบับร่าง นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ปรับแก้ไขโครงการวิจัยตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติ
หวัข้อวิทยานิพนธ์และดําเนินการต่อไปตามข้ันตอนกําหนด

ขั้นตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัย เป็นข้ันตอนการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการ

สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช้
ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ แล้วนําเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูล
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ที่ได้มาทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการ
3 ข้ันตอน รายละเอียด ดังน้ี

1. การศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ผู้วิจัยกําหนดการดําเนินการ ดังน้ี

1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (document analysis) จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา แล้วสรุปข้อมูลตัวแปรที่
ได้ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร

1.2 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 1) ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 2) ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 3) ครูผู้สอน
4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured
interview) ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วสรุปข้อมูลตัวแปรที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบเจาะจง (purposive method) คือ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา,
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาหรือชุมชน เจาะจงทั้ง 4
ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ตามข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กําหนด

1.3 ประมวลข้อมูลตัวแปรต่างๆ เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ที่ ได้จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาสังเคราะห์ (content synthesis) เพื่อนําไปสร้างเป็นข้อคําถามในแบบสอบถามที่ใช้
เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป

2. การพัฒนาเครื่องมือ และ การสร้างรูปแบบ ผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี
2.1 นําตัวแปรที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ข้ันที่ 1 มาพัฒนาเป็นเครื่องมือวิจัย ในลักษณะแบบสอบถาม (opinionnaire) เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และนําแบบสอบถามที่สร้างข้ึน
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ และแก้ไขตามคําแนะนํา

2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยนําแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 5 คน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณาค่า IOC ที่มีค่า
มากกว่า 0.6 ข้ึนไป

2.3 ทดลองใช้เครื่องมือการวิจัย โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 10 โรงเรียน โดยมีจํานวนผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน และครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด 1 คน และครูแนะแนว 1 คน รวมเปน็
30 คน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามด้วยการคํานวณ
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coeffici ent ) ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coeffici ent ) 1 ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณาที่มีค่ามากกว่า 0.7 ข้ึนไป

2.4 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียน
มัธยมศึกษา จํานวน 95 โรงเรียน โดยมีจํานวนผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1
คน ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด 1 คน และครูแนะแนว 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 285 คน

2.5 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบกลยุทธ์
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ
(exploratory factor analysis) เพื่อทราบองค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

3. การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิค การวิจัยอนาคตแบบชาติพรรณวรรณนา
(Ethnographic Future Research : EFR) เป็นการสัมภาษณ์ลักษณะเฉพาะ คือ สัมภาษณ์แบบเปิด
ไม่ช้ีนํา ผู้สัมภาษณ์สรปุการสัมภาษณ์ด้วยการบันทึก และใช้เทปบันทึกเสียง และนํากลับไปเรยีบเรยีง
ใหม่ แล้วส่งข้อมูลสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตรวจแก้ไข จากน้ันนําผลการสัมภาษณ์ทั้งหมดมา
สังเคราะห์ วิเคราะห์หาฉันทามติระหว่างกลุ่มของผู้ถูกสัมภาษณ์2 และนํามาสร้างแบบสอบถาม 5
ระดับ ของลิเคิร์ท (likert) ถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญเดิมเพื่อพิจารณาแนวโน้มที่เป็นไปได้ใน
แต่ละข้อคําถามและความสอดคล้องกันของความเห็นในกลุ่มผู้เช่ียวชาญ

1 Lee J. Cronbach, Essentials of psychological Tes, 4 th ed. (New York: Harper
& Row, 1984), 126.

2 บุญมี พันธ์ุไทย. เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (The Ethnographic Future Research),
เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก, www.phd.ru.ac.th/light/download/
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ข้ันตอนการวิจัย สามารถสรุปได้ตามแผนภูมิที ่2

............................................................................................................................................

แผนภูมิที่ 2 แสดงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย

ขั้นตอน กิจกรรม ผลท่ีได้

ขั้นที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน
ข้อมูลและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
(documentary analysis)

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตัวแปร
องค์ประกอบกลยุทธ์ใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

ขั้นที่ 2
การพัฒนาเครื่องมือ และ

การสร้างรูปแบบ

จัดทําเครื่องมือวิจัย
โดยการสร้างแบบสอบถาม

(opinionnaire)

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
2. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้
หาค่าความเช่ือม่ัน (สัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค)

นําเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

วิเคราะห์องค์ประกอบ
(exploratory factor analysis)

องค์ประกอบของกลยุทธ์
ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

ขั้นที่ 3
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยเทคนิค EFR

แนวทางการดําเนินการตาม
กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เครื่องมือฉบับสมบูรณ์
(แบบสอบถาม)
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ขั้นตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย
ผู้วิจัย สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยจัดทําเป็นรายงาน

การวิจัยฉบับร่างเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุง
แก้ไขตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ ให้เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอ
ต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา ตามลําดับข้ันตอนที่กําหนด

ข้ันตอนดําเนินการวิจัยทั้ง 3 ข้ันตอน สามารถสรุปได้ตามแผนภูมทิี่ 3

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



124

แผนภูมิที่ 3 ข้ันตอนดําเนินการวิจัย

ขั้นตอน กิจกรรม ผลที่ได้

1.การจัดเตรียม
1.1 ศึกษาสภาพปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และศึกษา

วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม โครงการวิจัย
โครงการวิจัย และงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง

1.2 จัดทําโครงการวิจัยฉบับร่าง นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
และปรับปรุงแก้ไข ตามคําแนะนํา/ข้อเสนอแนะ

1.3 เสนอโครงการวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัย

2.การดําเนิน 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปรองค์ประกอบ
การวิจัย 2.1.1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง ของกลยุทธ์ในการ

2.1.2 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

2.2 การพัฒนาเคร่ืองมือ - เคร่ืองมือวิจัย
2.2.1 สร้างเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม (opinionnaire) - องค์ประกอบของ

เก่ียวกับองค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกัน กลยุทธ์ในการ
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ป้องกันและแก้ไข

2.2.2 ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ปัญหายาเสพติด
นําเสนอผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในสถานศึกษา
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) หาค่า
ความเช่ือมั่น

2.2.3 นําเคร่ืองมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง รวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง

2.2.4 วิเคราะห์องค์ประกอบ (exploratory factor analysis)

3. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิค EFR แนวทางตามกลยุทธ์
ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

ในสถานศึกษา

3.การรายงาน 3.1 จัดทํารายงานการวิจัยฉบับร่าง เสนอต่อคณะกรรมการ
ผลการวิจัย ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ รายงานการวิจัย

3.2 ปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์
3.3 เสนอรายงานการวจัิยต่อบัณฑิตวิทยาลยั
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ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อให้การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจงึกําหนดรายละเอียด
ต่างๆเกี่ยวกบัระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร
ที่ศึกษา การสร้างเครื่องมือ การเกบ็รวบรวมข้อมลู การสมัภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมลู และสถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

แผนแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive research ) ที่มีแผนแบบการวิจัย
แบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ศึกษาสภาพการณ์ไม่มกีารทดลอง ( The one shot non –
experimental case study) ในทุกตอนของข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังแผนภูมิ ต่อไปน้ี

O

R X

เมื่อ R หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการสุม่
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา

 O หมายถึง ผลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประชากร

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2,363 โรงเรียน

กลุ่มตัวอยา่ง
กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน จํานวน 95 โรงเรียน
ผู้ให้ข้อมูล ในแต่ละโรงเรียนมี 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรยีน 1 คน ครูที่

รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด 1 คน และครูแนะแนว 1 คน รวม 285 คน



126

ผู้วิจัยเลือกกลุม่ตัวอย่าง โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากการเปดิตารางของ ทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane)3 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 95 โรงเรียน โดยวิธีการใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
แบบหลายข้ัน ( Multi–stage Sampling) คือ แบ่งเป็น 4 ภาค ดังน้ี ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากน้ันแบ่งเป็นจังหวัด เป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และเฉลี่ยเป็นจํานวนโรงเรียน จากน้ันสุ่มตัวอย่างโรงเรยีนด้วยการจบัสลาก
ดังรายละเอียด ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมลู

ผู้ให้ข้อมูล

ภาค สพม./จังหวัด
ประ
ชากร

กลุ่ม
ตัว
อย่าง

ผู้บริหาร
ร.ร.

ครูที่ทํา
หน้าท่ี
ด้าน

ยาเสพติด

ครู
แนะ
แนว

รวม

สพม. 1 กรุงเทพฯ 67 3 3 3 3 9
สพม. 2 กรุงเทพฯ 52 2 2 2 2 6
สพม. 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา 47 2 2 2 2 6
สพม. 4 ปทุมธานี,สระบุรี 42 2 2 2 2 6

ภาค
กลาง

สพม. 5 ชัยนาท,ลพบุรี,สิงห์บุร,ี
อ่างทอง

64 3 3 3 3 9

สพม. 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ 55 2 2 2 2 6
สพม. 7 นครนายก,ปราจีนบุรี

สระแก้ว
44 2 2 2 2 6

สพม. 8 กาญจนบุรี,ราชบุรี 55 2 2 2 2 6
สพม. 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม 61 2 2 2 2 6
สพม.10 ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,

สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร
60 2 2 2 2 6

สพม.17 จันทบุรี,ตราด 39 2 2 2 2 6
สพม.18 ชลบุร,ีระยอง 50 2 2 2 2 6
สพม.11 ชุมพร,สุราษฎร์ธานี 66 3 3 3 3 9
สพม.12 พัทลุง,นครศรีธรรมราช 99 4 4 4 4 12

ภาคใต้ สพม.13 กระบี,่ตรัง 44 2 2 2 2 6
สพม.14 ภูเก็ต,ระนอง,พังงา 27 1 1 1 1 3

สพม.15 ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส 46 2 2 2 2 6
สพม.16 สงขลา,สตูล 54 2 2 2 2 6

3  Taro Yamane . Statistics : An Introductory Analysis. 1970 : 886.
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

ผู้ให้ข้อมูล

ภาค สพม./จังหวัด
ประ
ชากร

กลุ่ม
ตัว
อย่าง

ผู้บริหาร
ร.ร.

ครูที่ทํา
หน้าที่
ด้าน

ยาเสพติด

ครู
แนะ
แนว

รวม

สพม.19 เลย,หนองบัวลําภู 52 2 2 2 2 6

สพม.20 อุดรธานี 63 3 3 3 3 9

สพม.21 บงึกาฬ,หนองคาย 56 2 2 2 2 6

สพม.22 นครพนม,มุกดาหาร 81 3 3 3 3 9

สพม.23 สกลนคร 45 2 2 2 2 6

ภาค สพม.24 กาฬสินธ์ุ 55 2 2 2 2 6

ตะวัน สพม.25 ขอนแก่น 84 3 3 3 3 9

ออก สพม.26 มหาสารคาม 35 1 1 1 1 3

เฉียง สพม.27 ร้อยเอ็ด 60 2 2 2 2 6

เหนือ สพม.28 ศรสีะเกษ,ยโสธร 83 3 3 3 3 9

สพม.29 อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี

82 3 3 3 3 9

สพม.30 ชัยภูมิ 37 2 2 2 2 6

สพม.31 นครราชสีมา 50 2 2 2 2 6

สพม.32 บรุีรมัย์ 66 3 3 3 3 9

สพม.33 สรุนิทร์ 85 3 3 3 3 9

สพม.34 แม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่ 41 2 2 2 2 6

สพม.35 ลําปาง,ลําพูน 46 2 2 2 2 6

สพม.36 เชียงราย,พะเยา 59 2 2 2 2 6

ภาค สพม.37 น่าน,แพร่ 45 2 2 2 2 6

เหนือ สพม.38 ตาก,สุโขทัย 47 2 2 2 2 6

สพม.39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์ 58 2 2 2 2 6

สพม.40 เพชรบรูณ์ 39 2 2 2 2 6

สพม.41 กําแพงเพชร,พิจิตร 62 3 3 3 3 9

สพม.42 นครสวรรค์,อุทัยธานี 59 2 2 2 2 6

รวม 2,362 95 95 95 95 285
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ตัวแปรท่ีศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ ศึกษา ซึ่งมี

รายละเอียด ดังน้ี
1. ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ

ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และประสบการณ์ในตําแหน่งปัจจุบัน
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา จําแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี
2.1 ตัวแปรที่ได้จากการศึกษาเอกสาร สื่ออิเล็คทรอนิกส์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

การสํารวจข้อมูลจํานวนผู้ใช้/ผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ รณรงค์ค้นหา จูงใจและสร้างความเช่ือมัน่ให้
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในเขตพ้ืนที่มารายงานตัว จูงใจให้บิดา มารดา ผู้ปกครองนําบุตรหลานเข้ามา
รักษา จัดทําประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เปิดรับช่องทางรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด จําแนกคัดกรองเด็กเป็นผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรม
โครงการค่ายคุณธรรม จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ
บริการชุมชน กิจกรรมกีฬา อบรมทักษะชีวิต เล่นดนตรี ให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พัฒนาและสร้างเสริมทักษะชีวิต ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมสอนศาสนาวันหยุด ค่ายวิทยาศาสตร์
พัฒนาอาชีพ ต้ังเครือข่ายผู้ปกครองในโรงเรียนและชุมชน ต้ังกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษา (Youth
Counselor) จัดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ดูแล ประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประสานอาสาสมัครชุมชน กิจกรรมบ้านหลังเรียน กิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมและคุณธรรม ให้มีสภาเยาวชนประจําจังหวัด กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติด ควบคุม
สถานที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด(ร้านเกม,บ้านเช่าฯลฯ) ให้มีครูอาสาช่วยดูแล ขยายโครงการ
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ให้จัดทํายุทธศาสตร์ ทิศทาง
กรอบการแก้ไขปัญหา ผลิตและเผยแพร่สื่อ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน สร้างเครือข่ายครูแกนนํา พัฒนานักเรียนแกนนํา โรงเรียนจัดกิจกรรม 3D (Decency
Democracy Drug-free) จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน ลดพื้นที่กลุ่มเสี่ยง จัดระเบียบสงัคม โครงการ
รักษ์โรงเรียน ปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้บริหารสถานศึกษาใหเ้ห็นความสําคัญของการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา โครงการสานสายใยครอบครัว การเย่ียมบ้าน โครงการห้องเรียนสีขาว โครงการ
โรงเรียนสีขาว โครงการศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม แต่งต้ังคณะกรรมการรั้วโรงเรียนทุกระดับ
ยกย่องเชิดชูผู้บริหารสถานศึกษาที่ยอมรับปัญหาการดําเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอย่าง
จริงจัง รณรงค์การป้องกันผ่านสื่อ (Air War) โครงการตํารวจ D.A.R.Eกําหนดให้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ยึดหลักนิติธรรม ปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล
โดยใช้กฎหมาย จัดต้ังห้อง War Room ปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ให้พร้อมทุ่มเทงานเต็มที่ มีการต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการทุกระดับ คัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงาน ควบคุมพฤติการณ์เจ้าหน้าที่
ของรัฐมิให้แสวงหาประโยชน์จากยาเสพติด แก้ไขกฎหมายเพ่ือลดข้ันตอนการดําเนินงาน ปรับ
ทัศนคติสังคมให้ยอมรับให้อภัยผู้ที่เคยเสพยาเสพติดที่คิดละเลิก กระจายงบประมาณลงสู่จังหวัด ครู
ตํารวจ ครูพระสอนในช้ันเรียน โครงการตํารวจปฏิบัติหน้าที่ประจําโรงเรียน บรรจุการสอนทักษะ
ชีวิตในหลักสูตรระดับช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา จัดศูนย์เครือข่ายเจ้าพนักงาน
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ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จัดต้ังศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น กิจกรรม To Be Number One
โครงการสร้างจิตอาสา ค่ายสานสายใยครอบครัว กิจกรรมสภานักเรียนต้านภัยยาเสพติด กิจกรรม
ประกวดเชิงสร้างสรรค์ โครงการบ้านหลังเรียน ก่อต้ังหน่วยลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติดใน
สถานศึกษา ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว กําหนดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ให้
รางวัล ยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ บังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง ต่อผู้ประกอบการที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้การศึกษาผู้ปกครอง ให้การศึกษาเยาวชน ให้การศึกษา
ครู ให้การศึกษาพระสงฆ์ ให้การศึกษาผู้นําทางธุรกิจ ให้โรงเรียนกําหนดนโยบายต้านยาเสพติด ใช้
โปรแกรมการป้องกันยาเสพติดที่ถูกวิจัยแล้วกับเด็ก ส่งเสริมพ่อแม่ พี่เลี้ยงมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสุขภาพ
เชิงบวก ให้พ่อแม่พี่เลี้ยงเป็นแบบอย่างที่ดี ให้โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน สร้างความ
ร่วมมือกับสื่อ ร่วมมือกับอุตสาหกรรมบันเทิง สรา้งความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย สนบัสนุนให้
มีการวิจัยและเผยแพร่ ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านยาเสพติดกําหนดหลักสูตรการศึกษา
ยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ใช้โปรแกรมการป้องกันสารเสพติด มี
การเผยแพร่ข้อมูล มีการเร้าอารมณ์ให้เกิดความกลัวเรื่องยาเสพติด ใช้วิดีโอ (V.D.O) นําเสนอ สอน
เรื่องการนับถือตนเอง ความรับผิดชอบ สอนการตัดสินใจ การจัดกิจกรรมกลุ่ม การออกกําลังกาย
การสอนทักษะการต้านทานสังคม การสอนให้รู้จักเลือกลดและเบื่อยาเสพติด และใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการจัดกิจกรรมต่างๆ

2.2 ตัวแปรที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การกําหนด
นโยบายการป้องกันยาเสพติด รณรงค์ต้านยาเสพติด ตรวจสอบข้อมูลด้านยาเสพติด ให้ข้ันพิเศษครู
ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ให้เกียรติบัตรครูที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประสานผู้ปกครอง ร่วมมือ
กับชุมชน ร่วมมือกับสาธารณสุข ร่วมมือกับตํารวจช่วยดูแล จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียน ให้เด็กเรียน
ประจําในห้องเรียน ผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่างที่ดี เย่ียมบ้านเด็ก คัดกรองนักเรียน วาง
แผนการดําเนินงาน ประชุมผู้ปกครอง จัดกิจกรรม To Be Number One ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง
ของนักเรียน โครงการอาสาต้นกล้า มีนักเรียนแกนนํา จัดอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การตรวจสอบผู้
ที่เข้ามาในโรงเรียน จัดครูสายตรวจในโรงเรียน กิจกรรมคลินิกฟ้าใส จัดประกวดงานวิชาการ การ
สอนทักษะชีวิต การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การติดต้ังวงจรปิดในโรงเรียน วางกฎและ
บทลงโทษร่วมกันในโรงเรียน ใช้ดนตรีและกีฬาต้านภัยยาเสพติด สายลับน้อย การวิเคราะห์
นโยบายยาเสพติด กําหนดแผนงานการทํางานอย่างชัดเจน กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
จัดกิจกรรมตามความสนใจ ติดตามและประเมินผลการทํางาน ครูประจําช้ันดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
และจริงจัง ให้โอกาสเด็กที่หลงผิดกลับตัวเป็นคนดี ครูให้ความรักเมตตาศิษย์ ให้มีคณะกรรมการ
นักเรียนช่วยดูแล ส่งนักเรียนที่ติดยาไปบําบัด สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
สร้างเครือข่ายชุมชน กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ระดับช้ันเรียนและโรงเรียน จัดอบรมให้ครูทุกคนรู้
เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด จัดต้ัง
ชมรมต่างๆในโรงเรียน ขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ให้มีตํารวจประจําโรงเรียน ให้มี
ตํารวจ D.A.R.E. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีครูแนะแนวครูที่ปรึกษา
ต้ังตู้รับปัญหา เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ จัดหาสื่อที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เด็กศึกษา พานักเรียน
ไปพัฒนาจิตอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดเวทีให้เด็กแสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมให้นักเรียน
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ใช้ห้องสมุดให้มาก การสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน การทําวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแกไ้ขปญัหา
ยาเสเพติด ศึกษาสภาพปัญหายาเสพติด สร้างองค์ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด ขจัดปัจจัยเสี่ยงใน
โรงเรียน ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับความรักความเมตตา ต้ังกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมวิถีพุทธ บรรพชาสามเณร จัดกิจกรรมค่ายธรรมะ เพื่อนช่วยเพ่ือนหรือพี่ดูแลน้อง กําหนด
พื้นที่เป้าหมายเสี่ยง ทาํกระบวนการจิตสังคมบําบัด และให้ชุมชนร่วมกันต่อต้านบุคคลที่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม (opinionnaire) เรื่อง กลยุทธ์ในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ เป็นเครื่องมือในการวิจัย

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยได้สร้าง แบบสอบถาม (opinionnaire) สําหรับใช้ในการวิจัย โดยมีข้ันตอนการสร้าง

และพัฒนาเครื่องมือ ดังน้ี
1. สังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 32 คน ประกอบด้วยตัวแทนจาก 1) ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 8 คน 2) ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 8
คน 3) ครูผู้สอน จํานวน 8 คน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือชุมชน จํานวน 8 คน มาสรุปรวม
เป็นตัวแปร แล้วสร้างกระทงคําถามของแบบสอบถามสําหรับใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง

2. สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่
และประสบการณ์ทํางานในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามจํานวน 107 ข้อ ซึ่งใช้การประเมินตามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5
ระดับตามแบบของลิเคิร์ท4 (likert’s rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับ กําหนดดังน้ี

ระดับ 5 หมายถึง องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด มีนํ้าหนักคะแนน 5 คะแนน

ระดับ 4 หมายถึง องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก มีนํ้าหนักคะแนน 4 คะแนน

ระดับ 3 หมายถึง องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีนํ้าหนักคะแนน 3 คะแนน

ระดับ 2 หมายถึง องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีนํ้าหนักคะแนน 2 คะแนน

4 Rensis Likert, The Human Organization : Its Management and Values
(New York: McGraw – Hill, 1967), 179.
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ระดับ 1 หมายถึง องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีนํ้าหนักคะแนน 1 คะแนน

โดยในการวิเคราะห์ให้ถือว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของ
ผู้ตอบแบบสอบถามตกอยู่ในช่วงความสําคัญระดับใดก็แสดงว่า ตัวแปรน้ันมีระดับความสําคัญตาม
สภาพที่เป็นจริงแบบน้ัน โดยผู้วิจัยได้กําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 5

นําแบบสอบถามเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และแก้ไขตามคําแนะนํา
3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยนําแบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจํานวน

5 คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.20-1.00 แล้ว
คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.6 ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กําหนดไว้ และปรับปรุงแก้ไข
ข้อคําถามบางข้อตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ได้ข้อคําถามที่สามารถนําไปใช้ได้จํานวน 107 ข้อ

4. ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียน
มัธยมศึกษา จํานวน 10 โรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้ให้ ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครทูี่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด 1 คน และครูแนะแนว 1 คน
รวมเป็น 30 คน แล้วนําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจํานวน 30 ฉบับ มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น
(reliability) ของแบบสอบถามด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coeffici ent ) ด้วยสูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coeffici ent ) 6 ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ
0.947 ซึ่งมากกว่า 0.7 ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กําหนดไว้ ได้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวน 95 โรงเรียน โดยมีจํานวนผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน
ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด 1 คน และครูแนะแนว 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 285 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับ ดังน้ี
1. ผู้วิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งไปยังผู้บริหารโรงเรียน

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ร่วมมือในการเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ (EMS) โดยขอความ

อนุเคราะห์ร่วมมือให้แต่ละโรงเรียนรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ให้ข้อมูลส่งกลับคืนทางไปรษณีย์ แล้ว
นํามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

3. ผู้วิจัยวิเคราะหข้์อมูลที่ได้รับ และจัดทํารายงานผลการวิจัยต่อไป

5 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice Hall Inc.,
1997), 263.

6 Cronbach, Lee J., Essentials of psychological Tes, 4 th ed. (New York:
Harper&Row, 1984), 126.
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอนในการดําเนินการดังน้ี
1. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา
2. จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส
3. นําข้อมูลไปคํานวณทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ดังน้ี
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อสงัเคราะหเ์ปน็ตัวแปร ใช้ ค่าความถ่ี (frequencies)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม

2.1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ใช้ ค่าร้อยละ (percentage : %)
2.2 การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล โดยนํา
ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : x ) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)

2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) สกัดปัจจัย
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principal component analysis) หมุนแกนแบบ
ออโธกอนอล (orthogonal rotation) (แบบต้ังฉาก) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดย
ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ที่มีค่า
ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป ซึ่งเป็นค่านํ้าหนักที่มีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (practically significant ) 7 ค่าไอเกน
(eigen values) ที่มากกว่า 1 และมีตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบจํานวนต้ังแต่ 3 ตัวแปรข้ึนไป
ตามเกณฑ์ของไกเซอร์ (Kaiser’s Criterion)8

3. การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญโดยใช้เทคนิค การวิจัยอนาคตแบบชาติพรรณวรรณนา
(Ethnographic Future Research : EFR) จํานวน 21 คน เป็นการสัมภาษณ์ลักษณะเฉพาะ คือ
สัมภาษณ์แบบเปิดไม่ช้ีนํา ผู้สัมภาษณ์สรุปการสมัภาษณ์ด้วยการบันทึก และใช้เทปบันทกึเสยีง
นํากลับไปเรียบเรียงใหม่ แล้วส่งข้อมูลสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตรวจแก้ไข จากน้ันนําผลการ
สัมภาษณ์ทั้งหมดมาสังเคราะห์ วิเคราะห์หาฉันทามติระหว่างกลุ่มของผู้ถูกสัมภาษณ์ และนําสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญกลุ่มเดิม มี 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) เพื่อหาแนวโน้มความ
เป็นไปได้เกี่ยวกับแนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7 Barbara G.Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics.
(New York: harper & Ror, 1983), 411.

8 Kaiser, cited in Barbara G.Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate
Statistics, (New York : Harper&Row Publishers, 2001), 588.
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ในสถานศึกษา โดยใช้สถิติ ฐานนิยม (mode) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) เป็นรายข้อกระทง เพื่อพิจารณาเลือกแนวโน้มที่เปน็ไปได้ในระดับมากข้ึนไป
และสอดคล้องกันระหว่างความเห็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญน้ัน

สรุป

การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”
มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 2) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ประชากร คือ โรงเรียนในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) จํานวน 2,362 โรงเรียน
ผู้วิจัยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro
Yamane) และเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคแบบหลายช้ัน (Multi stage) ได้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 91 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครูที่รับผิดชอบงานด้าน
ยาเสพติด 1 คน และครูแนะแนว 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 273 คน เครื่องมือ ที่ใช้
ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ไม่
ถามช้ีนํา และมีวิธีสัมภาษณ์ใช้แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Interview) และแบบสอบถามความ
คิดเห็น (Opinionnaire) ของผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และครูแนะแนว ที่
ผู้วิจัยสร้างข้ึน จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนจากแนวคิดทฤษฎี นโยบายรัฐบาลแต่ละสมัยของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ แนวคิดผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) จํานวน 107 ข้อ เมื่อได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาได้นํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลข
คณิต (Arithmetic mean : x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) และสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเพื่อหา
แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน
21 คน สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าฐานนิยม (mode) ค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (Interquartile  Range)
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บทท่ี  4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 2) ทราบแนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี

ตอนท่ี 1 องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

1. การสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา จากเอกสาร
2. การสังเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การวิเคราะหอ์งค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา
3.1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
3.2 การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา

ตอนท่ี 2 แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

ผู้วิจัยใช้การวิจัยอนาคตแบบชาติพรรณวรรณนา (Ethnographic Future Research :
EFR) ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 21 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง และคํานึงถึง
คุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึง ดังน้ี

1. เป็นผู้กําหนดและร่วมกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เป็นผู้นํานโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ
3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4. เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
นําผลการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ วิเคราะห์เพ่ือหาฉันทามติของกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ และ

นํามาสร้างแบบสอบถาม 5 ระดับ แบบลิเคิร์ท (likert) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญโดยใช้
สถิติ ค่าฐานนิยม (Mode) ค่ามัธยฐาน (Median) และอินเตอร์ควอไทล์เรนจ์ (Interquartile
Range)

รายละเอียดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตอน มีดังน้ี134
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ตอนท่ี 1 องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ข้ันตอนน้ีเป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และแนวทางการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี

1. การสังเคราะห์ตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษา จากเอกสาร
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่นํามาสังเคราะห์ ประกอบด้วย
1.1 นโยบายการป้องกันยาเสพติดของรัฐบาลในประเทศไทย
1.2 กลยุทธ์และแนวทางดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.4 แนวทางดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
1.5 แผนแม่บทยาเสพติดแห่งชาติของประเทศแอฟริกาใต้
1.6 นโยบายแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกา
1.7 แนวทางดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนของประเทศ

สก็อตแลนด์
1.8 ทักษะการสอนวิชาเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย
1.9 สารเสพติดและการกําหนดนโยบายสาธารณะในประเทศแคนาดา
1.10 บรูไน ดารัสสาราม รายงานของประเทศประจําปี 2003-2004

จากการวิเคราะห์เอกสาร ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ดังปรากฏในตารางที่ 2

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



136



137



138



139



140



141



142



143

2. การสังเคราะห์ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับตัวแปรกลยุทธ์ในการปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4 ภาค ภาคละ 8 คน จํานวน 32 คน ซึ่งประกอบด้วย
1) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 8 คน 2) ผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา 8 คน 3) ครูผู้สอน จํานวน 8 คน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาหรือชุมชน จํานวน
8 คน ได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ดังปรากฏในตารางที่ 3
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เน่ืองจากตัวแปรในด้านต่างๆ ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารในตารางที่ 2 และจากการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในตารางที่ 3 มีเน้ือความซ้ําซ้อนใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงได้นํามาบูรณาการ
เข้าด้วยกัน โดยนํามาจัดทําเป็นข้อคําถามได้ 115 ข้อ และเมื่อนําไปตรวจสอบคุณภาพโดยนํา
แบบสอบถามเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content
validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.20-1.00 แล้วคัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.6 ตามเกณฑ์การ
พิจารณาที่กําหนดไว้ และปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามบางข้อตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ได้ข้อ
คําถามที่สามารถนําไปใช้ได้จํานวน 107 ข้อ และเมื่อนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 10 โรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน และ ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด 1 คน และครูแนะแนว
1 คน รวมเป็น 30 คน แล้วนําแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจํานวน 30 ฉบับ มาวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coeffici ent ) ด้วย
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coeffici ent ) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ
0.947 ซึ่งมากกว่า 0.7 ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กําหนดไว้ ได้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่
เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

ข้ันตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ทราบองค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยผู้วิจัยส่ง
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 95 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 ฉบับ รวม
จํานวน 285 ฉบับ ได้รับกลับคืนมาจํานวน 91 โรงเรียน รวม 273 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.79 ผู้วิจยั
นําแบบสอบถามที่ได้รับมาวิเคราะห์ผล รายละเอียดดังน้ี

3.1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
จากการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม

ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และครูแนะแนว ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ดังปรากฏในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

สถานภาพ จํานวน ร้อยละ
1. เพศ

เพศชาย
เพศหญิง
รวม

217
56

273

79.49
20.51

100.00

2. อายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี
25-35 ปี
36-45 ปี
46 ปีข้ึนไป

รวม

  0
10
67

196
273

0.00
3.66
24.54
71.79
99.99

3. วุฒิการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รวม

0
133
138
   2
273

0.00
48.72
50.55
0.73

100.00
4. ตําแหน่งหน้าที่ปจัจุบัน

ผู้บริหารโรงเรียน
ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
ครูแนะแนว

รวม

91
91
91

273

33.33
33.33
33.33
99.99

5. ประสบการณ์ในตําแหน่ง
ปัจจุบัน
ตํ่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-15 ปี
16 ปีข้ึนไป

รวม

40
44
60

129
273

14.65
16.12
21.98
47.25

100.00
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 273 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 217 คน
คิดเป็นร้อยละ 79.49 เป็นเพศหญิงจํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
มีอายุ 46 ปีข้ึนไป จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 71.79 รองลงมาคือ อายุ 36-45 ปี จํานวน 67 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.54 อายุ 25-35 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.66 และไม่มีผู้ให้ข้อมูลที่อายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี ส่วนวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีวุฒิปริญญาโท มากที่สุด จํานวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.55 รองลงมาคือ วุฒิปริญญาตรี จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 48.72 วุฒิปริญญาเอก
น้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.73 และไม่มีวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ผู้ให้ข้อมูลดํารงตําแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และครูแนะแนว
จํานวนเท่ากัน คือ ตําแหน่งละ จํานวน 91 คน ทุกตําแหน่งคิดเป็นร้อยละ 33.33 สําหรับ
ประสบการณ์ในตําแหน่งปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในตําแหน่งปัจจุบัน 16 ปีข้ึนไป
จํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมามีประสบการณ์ในตําแหน่งปัจจุบัน 11-15 ปี จํานวน
60 คน คิดเป็นร้อยละ 21.98 และประสบการณ์ในตําแหน่งปัจจุบัน  5-10 ปี จํานวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.12 ส่วนน้อยสุดคือมีประสบการณ์ในตําแหน่งปัจจุบันตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.65

3.2 การวิเคราะห์ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

ข้ันตอนน้ี เป็นการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล โดยวิเคราะห์จากค่า
มัชฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 1 ดังน้ี

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50–5.00 หมายถึง ความสําคัญของตัวแปรน้ันอยู่ในระดับ
มากที่สุด

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50–4.49 หมายถึง ความสําคัญของตัวแปรน้ันอยู่ในระดับ
มาก

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50–3.49 หมายถึง ความสําคัญของตัวแปรน้ันอยู่ในระดับ
ปานกลาง

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50–2.49 หมายถึง ความสําคัญของตัวแปรน้ันอยู่ในระดับ
น้อย

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00-1.49 หมายถึง ความสําคัญของตัวแปรน้ันอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด

1 Best, John W, Research in Education, (New Jersey: Prentice Hall Inc.,
1997). 263.
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ผลการวิเคราะห์ ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล ดังปรากฏในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

n = 91

ลําดับ
ที่ ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย

( x )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

1 การประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

4.66 0.57 มากที่สุด

2 ให้ความรัก ความเมตตาต่อนักเรียนทุกคน 4.53 0.58 มากที่สุด
3 ส่งเสริมใหผู้้บรหิาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาเปน็แบบอย่างที่ดี
4.52 0.67 มากที่สุด

4 ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด

4.49 2.48 มาก

5 ส่งเสริมให้ครูสร้างความเป็นกันเองกับ
นักเรียน

4.47 0.62 มาก

6 จัดให้มีครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว
ใหบ้รกิารคําปรึกษากบันักเรียน

4.44 0.69 มาก

7 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน

4.42 0.72 มาก

8 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 4.41 0.73 มาก
9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหเ้ข้มแข็ง 4.40 0.65 มาก
10 เย่ียมบ้านนักเรียนใหไ้ด้ 100% และจัดทํา

ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
4.40 0.71 มาก

11 จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ 4.40 0.62 มาก
12 จัดใหม้ีการคัดกรองนักเรียนกลุม่เสพ/

กลุ่มติด/กลุ่มค้า และกลุม่เสี่ยงให้ชัดเจน
4.38 0.81 มาก

13 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด
อย่างต่อเน่ือง

4.35 0.74 มาก

14 กระตุ้นให้ครูทุกคนเหน็ความสําคัญ
ในเรื่องของยาเสพติด และมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือนักเรียน

4.34 0.71 มาก
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ตารางที่ 5 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (ต่อ)

ลําดับ
ที่ ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย

( x )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

15 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือ
ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด

4.34 0.75 มาก

16 ใหติ้ดตาม เอาใจใส่นักเรียนทีม่ีพฤติกรรม
เสี่ยงอย่างต่อเน่ือง

4.34 0.70 มาก

17 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 4.33 0.73 มาก
18 ส่งเสริมการจดักจิกรรมสําคัญทางศาสนา 4.33 0.75 มาก

19 ให้ความสนใจนักเรียนที่เรียนอ่อนเพ่ือ
ป้องกันปัญหาทีจ่ะเกิดกับนักเรียน

4.30 0.67 มาก

20 มอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบด้านยาเสพติด
ให้ชัดเจน

4.30 0.76 มาก

21 ให้โอกาสนักเรียนทีห่ลงผิดกลบัตัวเปน็
คนดี และส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน

4.29 0.75 มาก

22 สร้างกฎ ระเบียบของโรงเรียนร่วมกัน
ทุกฝ่าย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย

4.27 0.77 มาก

23 จัดให้ทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจนเพื่อ
ลดปัญหาใหนั้กเรียน

4.26 0.73 มาก

24 จัดกิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์ 4.26 0.73 มาก
25 จัดใหม้ีการประกวดทกัษะทางวิชาการ 4.25 0.75 มาก
26 จัดกิจกรรมชมรมทางเลือกตามความ

สนใจของนักเรียน
4.24 0.74 มาก

27 สรา้งความตระหนักใหผู้้ปกครองและ
ชุมชนร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด

4.24 0.75 มาก

28 ส่งเสริมการเล่นดนตรี และกีฬา
หลงัเลิกเรียน

4.23 0.82 มาก

29 ส่งเสริมกจิกรรมสร้างแรงจงูใจให้นักเรียน
ละเว้นยาเสพติด

4.22 3.18 มาก
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ตารางที่ 5 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (ต่อ)

ลําดับ
ที่ ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย

( x )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

30 จัดใหม้ีครูและนักเรียนแกนนําไว้ช่วยดูแล
นักเรียนกลุม่เสี่ยงในโรงเรียน

4.22 0.76 มาก

31 จัดเวรยามโดยการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย
ในโรงเรียน

4.22 0.84 มาก

32 สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน

4.21 0.85 มาก

33 ส่งเสริมชุมชนให้ความร่วมมือกันต่อต้าน
บุคคลที่เสพยาเสพติด และค้ายาเสพติด

4.21 0.84 มาก

34 กําหนดใหผู้้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบ
นักเรียนที่มีปญัหายาเสพติดร่วมกบั
โรงเรียนอย่างจริงจัง

4.19 0.83 มาก

35 ส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน 4.18 0.78 มาก

36 ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอือ้ต่อการใช้สารเสพติด
ในโรงเรียน

4.17 0.80 มาก

37 สรา้งค่านิยมให้นักเรียนรู้จกัคบเพื่อน 4.13 0.67 มาก

38 จัดทําแผน/โครงการปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
โรงเรียนที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม

4.12 0.87 มาก

39 ส่งเสริมใหฟ้ื้นฟูวัฒนธรรมไทยทีเ่กี่ยวกบั
ความรัก ความสามัคคี

4.12 0.78 มาก

40 สร้างเครือข่ายการทํางานของครู 4.11 0.84 มาก
41 จัดให้มีพระวิทยากร นักบวชหรือผู้แทน

ศาสนาช่วยอบรมสั่งสอนศีลธรรม
ให้นักเรียน

4.10 0.89 มาก

42 ประเมินสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 4.08 0.80 มาก
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ยาเสพติดในโรงเรียน

ตารางที่ 5 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (ต่อ)

ลําดับ
ที่ ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย
( x )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

43 จัดหา ทําองค์ความรู้กิจกรรมทีเ่กี่ยวกบั
การป้องกันยาเสพติดไว้เป็นแหล่งเรียนรู้

4.06 0.82 มาก

44 จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน

4.05 0.92 มาก

45 จัดใหม้รีะบบควบคุม กํากบัการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

4.05 0.75 มาก

46 กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง
ยาเสพติด ต้ังแต่ ป.1-ม.6

4.04 0.93 มาก

47 ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่น
ตรวจตรานักเรียนนอกโรงเรียน

4.04 0.93 มาก

48 จัดให้มีตํารวจประสานความร่วมมือ
ช่วยเหลือในการป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียน

4.04 0.88 มาก

49 ส่งเสริมการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพบั นิทรรศการ
ฯลฯ

4.03 0.78 มาก

50 ใหค้วามรู้ผูป้กครองในการสร้างครอบครัว
อบอุ่น

4.03 0.83 มาก

51 จัดทําข้อมลูนักเรียนผู้เสพ/ผู้ติด/ ผู้ค้าและ
กลุ่มเสี่ยง

4.01 0.93 มาก

52 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

4.01 0.79 มาก

53 จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และโรงเรียน
สีขาว

4.00 0.86 มาก

54 ร่วมมือกบัสาธารณสุขในการบําบัด รกัษา 4.00 0.95 มาก
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นักเรียนที่เสพยาเสพติด

ตารางที่ 5 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (ต่อ)

ลําดับ
ที่ ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย
( x )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

55 จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3.99 0.79 มาก
56 ฝึกอบรมครู ผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียน

โดยไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3.99 0.92 มาก

57 จัดใหม้ีศูนย์เครือข่ายสง่เสรมิความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

3.98 0.9 มาก

58 จัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน 3.97 0.96 มาก
59 ระดมความคิดเห็นในการพฒันารปูแบบ

การดําเนินการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

3.96 0.77 มาก

60 วิเคราะห์นโยบายยาเสพติดของรัฐบาล
ของกระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ.

3.96 0.80 มาก

61 จัดโปรแกรมสุขภาพเพื่อพฒันานักเรียน 3.96 0.75 มาก
62 จัดให้มีการ Re-X-Ray (ตรวจปสัสาวะ)

นักเรียนกลุม่เสี่ยงอย่างต่อเน่ือง
3.95 1.01 มาก

63 จําแนกสถานะโรงเรียนประเภท ก. ข. ค.
และ ง.

3.94 0.92 มาก

64 ใช้สื่อ DVD หรือวีดิทัศน์สอนนักเรียนเรื่อง
โทษของยาเสพติด เพื่อให้นักเรียน
เห็นภาพที่ชัดเจน

3.94 0.76 มาก

65 พานักเรียนไปพัฒนาจิต อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

3.92 0.91 มาก

66 ส่งเสริมให้ภูมปิัญญาท้องถ่ินเข้ามา
มีส่วนร่วมในการให้ความรูเ้กี่ยวกบัอาชีพ

3.92 0.86 มาก

67 จัดกิจกรรม To Be Number One 3.92 0.96 มาก
68 จัดให้นักเรียนประเมินศักยภาพตนเอง 3.90 0.76
69 ส่งเสริมกจิกรรมให้นักเรียนเสนอข่าว

เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
3.89 0.86 มาก
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ตารางที่ 5 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (ต่อ)

ลําดับ
ที่ ข้อคําถาม

ค่าเฉลี่ย
( x )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

70 ตรวจค้นนักเรียนอย่างเข้มงวด 3.87 0.87 มาก
71 จัดหางบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

3.85 0.97 มาก

72 ฝึกทักษะให้นักเรียนควบคุมอารมณ์และ
ความเครียด

3.84 0.84 มาก

73 ส่งเสริมให้นักเรียนทําโครงงานผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในบ้าน

3.84 0.88 มาก

74 จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ระดับ
ช้ันเรียนและระดับโรงเรียน

3.82 1.02 มาก

75 จัดโปรแกรมศึกษาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

3.82 0.78 มาก

76 จัดทํา MOU กับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือร่วมมือ
ช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

3.80 1.14 มาก

77 ส่งเสริมกจิกรรมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และ
รุ่นน้องในโรงเรียน รวมถึงศิษย์เก่า
ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต

3.80 0.90 มาก

78 จัดโครงการสานสายใยครอบครัว 3.78 0.84 มาก
79 ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในโรงเรยีน 3.78 1.02 มาก
80 จัดชมรมต่อต้านยาเสพติด 3.77 0.99 มาก
81 ฝึกให้นักเรียนแกไ้ขปัญหาด้วยวิธีระดม

สมอง(Brainstorm)
3.77 0.77 มาก

82 ประสานเจ้าหน้าที่จากสํานักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มา
ให้ความรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

3.76 1.09 มาก
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ตารางที่ 5 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (ต่อ)

ลําดับ
ที่ ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย

( x )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

83 ส่งเสริมใหม้ีช่องทางการแจ้งข่าวหลาย
ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ สายด่วน ตู้รับ
ความคิดเห็น ฯลฯ

3.72 0.95 มาก

84 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน
และร่วมกบัชุมชน

3.72 0.95 มาก

85 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน

3.72 0.87 มาก

86 จัดโครงการพฒันาทักษะการตัดสินใจ
ภาวะผู้นําและทักษะการปฏิเสธ

3.71 0.88 มาก

87 จัดใหม้ีตํารวจให้ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพติด
ในโรงเรียน(D.A.R.E.)

3.70 1.04 มาก

88 ส่งเสริมการจัดทําจิตสังคมบําบัด
ในโรงเรียน

3.68 1.06 มาก

89 มอบเกียรติบัตร หรือโล่รางวัลสาํหรับ
บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น

3.67 1.11 มาก

90 จัดสถานที่ใหม่ให้นักเรียนหลงัจากที่ได้รบั
การฟ้ืนฟูแล้ว เพื่อไม่ให้นักเรียนกลบัไป
เสพยาเสพติดอีก

3.64 1.17 มาก

91 จัดค่ายสอนทักษะชีวิต 3.64 0.91 มาก
92 จัดกิจกรรมเพื่อนทีป่รึกษา

(YC : Youth Counselor)
3.63 0.99 มาก

93 ระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีท้องถ่ิน
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

3.61 0.97 มาก

94 ส่งเสริมให้นักเรียนน่ังสมาธิตอนเช้าทุกวัน
ก่อนเข้าเรียน

3.55 1.14 มาก
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ตารางที่ 5 ระดับความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (ต่อ)

ลําดับ
ที่ ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย

( x )

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

ระดับ
ความสําคัญ
ของตัวแปร

95 ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลาเรียน
ปกติให้นักเรียน

3.54 1.07 มาก

96 ส่งเสริมการมสีายลบัน้อยในและ
นอกโรงเรียน

3.53 1.03 มาก

97 ส่งเสริมการบรรพชาสามเณรช่วงฤดูร้อน 3.52 2.07 มาก
98 จัดให้มีคลินิกสุขภาพวัยรุ่น 3.51 0.92 มาก
99 กําหนดพื้นทีเ่ปา้หมาย แดง ส้ม ขาว

(พื้นที่เข้ม,พื้นทีเ่ฝ้าระวัง และพื้นที่ปกติ)
3.45 0.97 ปานกลาง

100 ติดต้ังกล้องวงจรปิดในโรงเรียน 3.47 1.58 ปานกลาง
101 ส่งเสริมการทําวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
3.43 1.02 ปานกลาง

102 พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ
ให้กับครทูี่ปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด

3.30 1.27 ปานกลาง

103 กําหนดหลักสูตรการเรยีนการสอนเรื่อง
ยาเสพติดต้ังแต่ช้ันปฐมวัย

3.14 1.35 ปานกลาง

104 พานักเรียนไปศึกษาดูงานสถานบําบัด
เด็กที่ติดยาเสพติด

3.12 1.12 ปานกลาง

105 จัดต้ังระบบตรวจสอบในโรงเรียน เช่น
การตรวจสอบนักเรียนด้วยเครือ่ง
อิเลคทรอนิกส์ (บัตรนักเรียน
อิเลคทรอนิกส์)

3.07 1.43 ปานกลาง

106 จัดกิจกรรมสอนศาสนาวันหยุด 3.00 1.16 ปานกลาง
107 จัดใหม้ีพอ่แม่อปุถัมภ์ช่วยเหลือนักเรียน

ที่ไม่มีพ่อและแม่
2.97 1.16 ปานกลาง

ค่ามัชฌิมเลขคณิตรวม 3.97 0.93 มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ทั้ง 107 ตัวแปร โดยรวมมีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) เท่ากับ 3.97 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.93 แสดงว่า ในภาพรวม ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญของตัวแปรกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก

เมื่อได้วิเคราะห์ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายตัว
แปรทั้ง 107 ตัวแปร พบว่า มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) อยู่ระหว่าง 2.97 - 4.66 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 1.16-0.57 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
แต่ละรายตัวแปรอยู่ในระดับ ปานกลาง มาก และมากที่สุด สําหรับการกระจายของข้อมูลความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลน้ัน ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปร
อยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 5 มาก และอยู่ในระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 น้อยและอยู่ในระดับ
1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) มากที่สุดคือ ตัวแปรที่ 1 การประชุมผู้ปกครองอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีค่ามัชฌิมเลขคณิต( x ) เท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.57 โดยผู้ให้ข้อมูลที่ เห็นว่า การประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มี
ความสําคัญมากที่สุด จํานวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 สําคัญมาก จํานวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.40 สําคัญปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 สําคัญน้อย จํานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.7 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ในจํานวนตัวแปรทั้ง 107 ตัวแปรน้ัน การประชุมผู้ปกครอง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีระดับความสําคัญมากที่สุด สําหรับการกระจายของข้อมูลความ
คิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลน้ัน ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรน้ี
อยู่ในระดับ 5 มากที่สุด อยู่ในระดับ 4 มาก และอยู่ในระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 น้อย
แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรดังกล่าวใกล้เคียงกัน

ตัวแปรที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) น้อยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 107 คือ จัดให้มีพ่อแม่อุปถัมภ์
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีพ่อและแม่ มีค่ามัชฌิมเลขคณิต( x ) เท่ากับ 2.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 1.16 โดยผู้ให้ข้อมูลที่เห็นว่า จัดให้มีพ่อแม่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีพ่อและแม่
มีความสําคัญมากที่สุด จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 สําคัญมาก จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.5 สําคัญปานกลาง จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 สําคัญน้อย จํานวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.4 และสําคัญน้อยที่สุด จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ใน
จํานวนตัวแปรทั้ง 107 ตัวแปรน้ัน จัดให้มีพ่อแม่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีพ่อและแม่
มีระดับความสําคัญน้อยที่สุด สําหรับการกระจายของข้อมูลความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลน้ัน ผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของ ตัวแปรน้ี อยู่ในระดับ 3 และอยูในระดับ 2 อยู่
ในระดับ 4 ปานกลาง อยู่ในระดับ 5 และ 1 น้อย แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความสําคัญของตัวแปรดังกล่าวใกล้เคียงกัน และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เป็นรายตัวแปร ทั้ง 107 ตัวแปร พบว่า มีข้อสังเกตในบางตัวแปรที่แม้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่า มี
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ความสําคัญอยู่ในระดับมาก แต่ก็พบว่า มีการกระจายข้อมูลความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลอยู่
ในระดับสูง แสดงว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรน้ันค่อนข้าง
แตกต่างกันด้วย เช่น

ตัวแปรที่ 4 ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด( x = 4.49, S.D. =
2.48) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
อยู่ในระดับ 4, ระดับ 5 และระดับ 3 ส่วนน้อยอยู่ในระดับ 2

ตัวแปรที่ 29 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนละเว้นยาเสพติด ( x = 4.22
S.D.= 3.18) ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ 5
และอยู่ระดับ 2 น้อย อยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 46 กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติด ต้ังแต่ ป.1-ม.6 ( x =
4.04, S.D. = 0.93) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 5 ปานกลาง อยู่ในระดับ 3
และระดับ 2 น้อย อยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 47 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ตรวจตรานักเรียนนอกโรงเรียน
( x = 4.04, S.D. = 0.93) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 5 อยู่ในระดับ 4 ปานกลาง และอยู่
ในระดับ 3 อยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 51 จัดทําข้อมูลนักเรียนผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้าและกลุ่มเสี่ยง ( x = 4.01, S.D. =
0.93) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
อยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 5 ปานกลาง อยู่ในระดับ 3 และอยู่ในระดับ
2 น้อย อยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 54 ร่วมมือกับสาธารณสุขในการบําบัด รักษานักเรียนที่เสพยาเสพติด ( x =
4.00, S.D. = 0.95) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 5 และอยู่ในระดับ 3 ปานกลาง
อยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 56 ฝึกอบรมครู ผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนโดยไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
( x = 3.99, S.D. = 0.92) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 5 และอยู่ในระดับ 3 ปาน
กลาง อยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 62 จัดให้มีการ R-X-Ray นักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง(ตรวจปัสสาวะ)
( x = 3.95, S.D. = 1.01) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 5 และอยู่ในระดับ 3 ปาน
กลาง อยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 63 จําแนกสถานะโรงเรียนประเภท ก. ข. ค. และง. ( x = 3.94, S.D. =
0.92) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
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อยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 5 และระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2
น้อย และอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 65 พานักเรียนไปพัฒนาจิต อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ( x = 3.92, S.D.
= 0.91) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ
อยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 5 และอยู่ในระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ
2 น้อย และอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 67 กิจกรรม To Be Number One ( x = 3.92, S.D. = 0.96) ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 4
และอยู่ในระดับ 5 อยู่ในระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 น้อย อยู่ใน
ระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 74 จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน ( x =
3.82, S.D. = 1.02) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 และอยู่ในระดับ 5 อยู่ในระดับ 3 ปานกลาง
อยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 76 จัดทํา MOU กับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ( x = 3.80, S.D. =1.14)ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 4
และอยู่ในระดับ 5 อยู่ในระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 น้อย และ
อยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 77 ส่งเสริมกจิกรรมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในโรงเรียน รวมถึงศิษย์
เก่าที่ประสบผลสําเร็จในชีวิต ( x = 3.80, S.D. = 0.90) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 และ
อยู่ในระดับ 3 อยู่ในระดับ 5 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ใน
ระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 79 ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในโรงเรียน ( x = 3.78, S.D. = 1.02)ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 4
และอยู่ในระดับ 5 และอยู่ในระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 น้อยและ
อยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 80 จัดชมรมต่อต้านยาเสพติด ( x = 3.77, S.D. = 0.99) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 และ
อยู่ในระดับ 3 อยู่ในระดับ 5 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 น้อยและอยู่ใน
ระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 82 ประสานเจ้าหน้าที่จากสํานักงานป้องกันและราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) มาให้ความรู้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ( x = 3.76, S.D. = 1.09)
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่
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ในระดับ 4 และอยู่ในระดับ 5 อยู่ในระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2
น้อยและระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 89 มอบเกียรติบัตร หรือโล่รางวัลสําหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ดีเด่น ( x = 3.67, S.D. = 1.11) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 และอยู่ในระดับ 5 อยู่ใน
ระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 90 จัดสถานที่ใหม่ให้นักเรียนหลังจากที่ได้รับการฟ้ืนฟูแล้ว เพ่ือไม่ให้
นักเรียนกลับไปเสพยาเสพติดอีก ( x = 3.64, S.D. = 1.17) ซึ่งผู้ให้
ข้อมูล ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 4
และอยู่ในระดับ 5 อยู่ในระดับ 3 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 น้อยและอยู่
ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 94 ส่งเสริมให้นักเรียนน่ังสมาธิตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าเรียน ( x = 3.55,
S.D. = 1.14) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 และอยู่ในระดับ 3 และอยู่ระดับ 5 ปาน
กลางอยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 95 ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลาเรียนปกติให้นักเรียน ( x = 3.54
S.D. = 1.07) ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 และอยู่ในระดับ 3 อยู่ในระดับ 5 ปานกลาง
อยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 96 ส่งเสริมการมีสายลับน้อยในและนอกโรงเรียน ( x = 3.53, S.D. = 1.03)
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ใน
ระดับ 3 และอยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 5 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2
น้อยและอยู่ในระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 97 ส่งเสริมการบรรพชาสามเณรช่วงฤดูร้อน ( x = 3.52, S.D. = 2.07)
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่
ในระดับ 3 และอยู่ในระดับ 4 และอยู่ในระดับ 5 ปานกลาง อยู่ในระดับ
2 และระดับ 1 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 100 ติดต้ังกล้องวงจรปิดในโรงเรียน ( x = 3.47, S.D. = 1.58) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 5 และ
อยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 1 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ใน
ระดับ 3 น้อยที่สุด

ตัวแปรที่ 101 ส่งเสริมการทําวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน ( x = 3.43, S.D. = 1.02) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 และอยู่ในระดับ 3 อยู่
ในระดับ 5 อยู่ในระดับ 2 ปานกลาง และอยู่ในระดับ 2 น้อย และอยู่ใน
ระดับ 1 น้อยที่สุด
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ตัวแปรที่ 102 พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษ ให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ด้าน
ยาเสพติด ( x = 3.52, S.D. = 2.07) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญอยู่ในระดับ 3 และอยู่ในระดับ 4 และ
อยู่ในระดับ 5 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2 และอยู่ในระดับ 1 น้อย

ตัวแปรที่ 103 กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดต้ังแต่ช้ันปฐมวัย ( x =
3.14, S.D. = 1.35) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญ อยู่ในระดับ 4 และอยู่ในระดับ 1 และอยู่ในระดับ 3 ปาน
กลาง อยู่ในระดับ 2 และอยู่ในระดับ 5 น้อย

ตัวแปรที่ 104 พานักเรียนไปศึกษาดูงานสถานศึกษาบําบัดเด็กที่ติดยา ( x = 3.12,
S.D. = 1.12) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ความสําคัญ อยู่ในระดับ 3 และอยู่ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 2 ปานกลาง
อยู่ในระดับ 5 และอยู่ในระดับ 1 น้อย

ตัวแปรที่ 105 จัดต้ังระบบตรวจสอบในโรงเรียน เช่น การตรวจสอบนักเรียนด้วยเครือ่ง
อิเลคทรอนิกส์ (บัตรนักเรียนอิเลคทรอนิกส์) ( x = 3.07, S.D. = 1.43)
ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่
ในระดับ 4 อยู่ในระดับ 5 และอยู่ในระดับ 1 ปานกลาง อยู่ในระดับ 2
และอยู่ในระดับ 3 ปานกลาง

ตัวแปรที่ 106 จัดกิจกรรมสอนศาสนาวันหยุด ( x = 3.00, S.D.=1.16) ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญ อยู่ในระดับ 3 และ
อยู่ในระดับ 4 และอยู่ในระดับ 2 ปานกลาง อยู่ในระดับ 1 และอยู่ใน
ระดับ 5 น้อย

3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

ข้ันตอนน้ี เป็นการ นําความคิดเห็นของผู้ ให้ ข้อมูลทั้ งหมดมาวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) เพื่อทราบองค์ประกอบของกลยุทธ์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ต่อไปน้ี

3.3.1 ทดสอบความเหมาะสม ความเพียงพอ และแมทริกซ์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองค่า คือ

3.3.1.1 ค่า KMO and Bartlett’s Test โดยดูค่า KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ที่มีค่ามาก (เข้าใกล้หน่ึง) และ

3.3.1.2 ค่าที่ใช้ทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity :
Ho : ตัวแปรองค์ประกอบกลยุทธ์ในการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กัน

H1 : ตัวแปรองค์ประกอบกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กัน
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โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square และการมีนัยสําคัญทางสถิติที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ .05 (Sig ≤ .05)
ว่า ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ดังปรากฏในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ค่า KMO and Bartlett’s test of spericity

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .914

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 28190.109
df 5671
Sig. .000

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy) เท่ากับ .914 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 107 ตัวแปร ของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นจํานวนข้อมูลที่มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม สามารถใช้
สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ระดับดีมาก เพราะค่า KMO มีค่ามากกว่า .5 และ
เข้าใกล้ 1 และเมื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity พบในลักษณะ
เดียวกันคือ ค่า Chi-Square เท่ากับ 28190.109 ค่า Significance เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึง
ปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 ซึ่งแสดงว่า ค่าแมททริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตัวแปรองค์ประกอบของ
กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง 107 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กัน
ทําให้สามารถนําข้อมูลน้ีไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ได้เช่นกัน

3.3.2 ทําการสกัดปัจจัย (factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (principle component analysis : PCA) โดยการหมุนแกนแบบออโธกอนอล (orthogonal
rotation) (แบบต้ังฉาก) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดยผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์ในการเลือก
องค์ประกอบที่ มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ที่มีค่าต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป ซึ่งเป็นค่า
นํ้าหนักที่มีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (practically significant ) 2 มีค่าไอเกน (eigenvalues)
ที่มากกว่า 1 และ มีตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบจํานวนต้ังแต่ 3 ตัวแปรข้ึนไป ตามเกณฑ์ของไกเซอร์
(Kaiser’s Criterion)3 ได้จํานวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรกลยุทธ์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดังตารางที่ 7

2 Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics.
(New York: harper & Ror, 1983), 411.

3 Kaiser, cited in, Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using
Multivariate Statistics, (New York : Harper&Row Publishers, 2001), 588.
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ตารางที่ 7 องค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

initial eigenvalues Rotation sums of squared loadings

องค์ประกอบ
(component)

ค่าความ
แปรปรวนของ

ตัวแปร
(eigenvalues)

ค่าความ
แปรปรวน
ร้อยละ

(%
Of variance)

ค่าความ
แปรปรวน
สะสมร้อยละ
(cumulative

%)

ค่าความ
แปรปรวน
ของตัวแปร

(eigenvalues)

ค่าความ
แปรปรวน
ร้อยละ

(%
of variance)

ค่าความ
แปรปรวน
สะสม
ร้อยละ

(cumulative
%)

1 41.390 38.682 38.682 17.521* 16.375 16.375
2 5.030 4.701 43.383 7.589* 7.092 23.467
3 3.984 3.723 47.106 6.789* 6.345 29.812
4 2.950 2.757 49.864 6.402* 5.983 35.795
5 2.696 2.520 52.383 4.116 3.847 39.642
6 2.252 2.105 54.489 3.727* 3.483 43.125
7 1.939 1.812 56.301 3.071 2.870 45.995
8 1.761 1.646 57.946 3.026 2.828 48.823
9 1.687 1.577 59.523 2.963 2.769 51.592
10 1.619 1.513 61.036 2.947 2.754 54.347
11 1.499 1.401 62.437 2.809 2.626 56.972
12 1.465 1.370 63.807 2.282 2.133 59.105
13 1.408 1.316 65.123 2.211 2.067 61.172
14 1.316 1.230 66.353 1.966 1.837 63.009
15 1.250 1.168 67.521 1.863 1.741 64.750
16 1.240 1.159 68.679 1.832 1.713 66.462
17 1.211 1.132 69.811 1.765 1.650 68.112
18 1.151 1.076 70.887 1.599 1.494 69.607
19 1.084 1.013 71.900 1.539 1.438 71.045
20 1.043 .975 72.875 1.499 1.401 72.446
21 1.010 .944 73.819 1.470 1.373 73.819

*องค์ประกอบท่ีมีจํานวนตัวแปร 3 ตัวข้ึนไป และมีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 0.5 ขึ้นไป
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จากตารางที่ 7 พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 มี 21
องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมดร้อยละ 73.819 แต่เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบที่มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป มีค่าไอเก็น
(eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบต้ังแต่ 3 ตัวข้ึนไป พบว่ามีเพียง 5
องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ องค์ประกอบที่ 1 - 4 และ องค์ประกอบที่ 6 สว่น
องค์ประกอบอ่ืนอีก 16 องค์ประกอบขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์จึงไม่เข้าข่ายการวิจัย

สําหรับองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1-4 และ
องค์ประกอบที่ 6 มีค่าไอเก็น (eigenvalues) สุงสุดเท่ากับ 17.521 สามารถอธิบายความแปรปรวน
ทั้งหมดได้ร้อยละ 16.375 องค์ประกอบที่ 2 มีค่าไอเกน็ (eigenvalues) 7.589 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 7.092 องค์ประกอบที่ 3 มีค่าไอเก็น (eigenvalues) 6.789 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ร้อยละ 6.345 และองค์ประกอบอ่ืนๆ มีค่าไอเก็น (eigenvalues)
และความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดค่อยๆ ลดลงตามลําดับ และเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่า สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดได้ทั้งหมดรอ้ยละ
39.215 (16.375+7.092+6.345+5.983+3.483)

สําหรับค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ปรากฏดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

องค์ประกอบตัว
แปร ข้อความ

1 2 3 4 6
94 ใหค้วามรู้ผูป้กครองในการสร้าง

ครอบครัวอบอุ่น
.760

95 ส่งเสริมใหฟ้ื้นฟูวัฒนธรรมไทยทีเ่กี่ยวกบั
ความรัก ความสามัคคี

.746

92 จัดใหม้ีศูนย์ เครอืข่ายส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา

.736

88 สร้างเครอืข่ายการทํางานของครู .725
91 สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน

ผู้ปกครองและชุมชน
.720

89 ส่งเสริมการจัดทําจิตสังคมบําบัดใน
โรงเรียน

.687

93 ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่น
ตรวจตรานักเรียนนอกโรงเรียน

.672
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ตารางที่ 8 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบทีม่ีคุณสมบติัตามเกณฑ ์(ต่อ)

องค์ประกอบตัว
แปร ข้อความ

1 2 3 4 6
70 ฝึกอบรมครู ผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียน

โดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
.653

79 ประเมินสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
ยาเสพติดในโรงเรียน

.652

87 ขจดัปัจจัยเสี่ยงที่เอือ้ต่อการใช้สาร
เสพติดในโรงเรียน

.646

63 สร้างกฎ ระเบียบของโรงเรียนร่วมกัน
ทุกฝา่ยโดยให้นักเรียนมสี่วนร่วมด้วย

.641

97 ส่งเสริมให้ภูมปิัญญาท้องถ่ินเข้ามามสี่วน
ร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ

.641

96 สรา้งความตระหนักใหผู้้ปกครองและ
ชุมชนร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด

.638

85 วิเคราะห์นโยบายยาเสพติดของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.

.637

80 ระดมความคิดเห็นในการพฒันารปูแบบ
การดําเนินการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

.637

77 ติดตามประเมินผล และรายงานผลการ
ดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

.625

90 จัดทํา MOU กับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือร่วมมือ
ช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

.617

78 จัดใหม้รีะบบควบคุม กํากบัการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

.601

62 กําหนดใหผู้้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบ
นักเรียนที่มีปญัหายาเสพติดร่วมกบั
โรงเรียนอย่างจริงจัง

.580



175

ตารางที่ 8 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบทีม่ีคุณสมบติัตามเกณฑ ์(ต่อ)

องค์ประกอบตัว
แปร ข้อความ

1 2 3 4 6
107 ส่งเสริมชุมชนใหร้่วมมือกันต่อต้านบุคคล

ที่เสพยาเสพติดและค้ายาเสพติด
.575

86 มอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบด้าน
ยาเสพติดให้ชัดเจน

.563

64 ให้ติดตามเอาใจใส่นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง

.532

71 จัดทําแผน/โครงการปฏิบัติการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในโรงเรียนที่ชัดเจนและเป็นรปูธรรม

.526

74 ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทอ้งถ่ิน
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

.517

68 ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลา
เรียนปกติให้นักเรียน

.515

46 จัดกิจกรรมสอนศาสนาวันหยุด .758
5 จัดใหม้ีตํารวจให้ความรู้เกี่ยวกบั

ยาเสพติดในโรงเรียน(D.A.R.E.)
.641

47 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน

.561

28 พานักเรียนไปศึกษาดูงานสถานศึกษา
บําบัดเด็กที่ติดยาเสพติด

.554

29 จัดกิจกรรมเพื่อนทีป่รึกษา
(Yc : Youth Counselor)

.547

35 จัดค่ายสอนทกัษะชีวิต .507
99 ประสานเจ้าหน้าที่จากสํานักงานป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)มาให้
ความรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

.505

37 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด .730
36 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารหีรอื

ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด
.730
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ตารางที่ 8 ค่านํ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรทีอ่ธิบายองค์ประกอบทีม่ีคุณสมบติัตามเกณฑ ์(ต่อ)

องค์ประกอบตัว
แปร ข้อความ

1 2 3 4 6
38 จัดกิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์ .652
58 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

อย่างต่อเน่ือง
.631

53 ส่งเสริมการจดักจิกรรมสําคัญทางศาสนา .564
32 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม .546
14 ให้ความรัก ความเมตตาต่อนักเรียนทุก

คนอย่างจรงิใจ
.765

15 ให้ความสนใจนักเรียนที่เรียนอ่อน เพ่ือ
ป้องกันปัญหาทีจ่ะเกิดกับนักเรียน

.661

7 จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ .598
106 กระตุ้นให้ครูทุกคนเหน็ความสําคัญใน

เรื่องของยาเสพติดและมสี่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือนักเรียน

.587

101 ส่งเสริมใหผู้้บรหิาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปน็แบบอย่างที่ดี

.573

12 จัดโปรแกรมศึกษาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

.698

13 จัดโปรแกรมสุขภาพเพื่อพฒันานักเรียน .653
21 ฝึกทักษะให้นักเรียนควบคุมอารมณ์และ

ความเครียด
.536

จากตารางที่ 8 พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ตามเกณฑ์การคัดเลือกมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบท่ี 2
องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบด้วยตัวแปรจํานวน
46 ตัว มีตัวแปรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด จึงถูกตัดออกจํานวน 61 ตัวแปร

เพื่อความสะดวกในการเรียกช่ือองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด ผู้วิจัยได้ร่น
ลําดับที่องค์ประกอบจาก องค์ประกอบท่ี 6 มาเป็น องค์ประกอบท่ี 5 ตามลําดับ และต้ังช่ือแต่ละ
องค์ประกอบใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์ประกอบ ดังตารางที่ 9 และอธิบายรายละเอียด
แต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่ 10- 15
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ตารางที่ 9 องค์ประกอบกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 จํานวนตัวแปร ค่านํ้าหนักองค์ประกอบ
(factor loading)

1 25 .515 - .760
2 7 .505 - .758
3 6 .546 - .730
4 5 .573 - .765
5 3 .536 - .698

จากตารางที่ 9 พบว่า องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มี 5 องค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบที่ 1 มีจํานวนตัวแปร 25 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .515-.760
องค์ประกอบที่ 2 มีจํานวนตัวแปร 7 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .505-.758
องค์ประกอบที่ 3 มีจํานวนตัวแปร 6 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .546-.730
องค์ประกอบที่ 4 มีจํานวนตัวแปร 5 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .573-.765
องค์ประกอบที่ 5 มีจํานวนตัวแปร 3 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง .536-.698

รวมจํานวนตัวแปรทั้งสิ้น 46 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .536-.698

ตารางที่ 10 องค์ประกอบที่ 1

ที่ ตัวแปร นํ้าหนัก
องค์ประกอบ

1 94 ให้ความรู้ผูป้กครองในการสร้างครอบครัวอบอุ่น .760
2 95 ส่งเสริมใหฟ้ื้นฟูวัฒนธรรมไทยทีเ่กี่ยวกบัความรัก ความสามคัคี .746
3 92 จัดใหม้ีศูนย์ เครอืข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ

นักศึกษา
.736

4 88 สร้างเครือข่ายการทํางานของครู .725
5 91 สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน .720
6 89 ส่งเสริมการจัดทําจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน .687
7 93 ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่นตรวจตรานักเรียนนอก

โรงเรียน
.672

8 70 ฝึกอบรมครู ผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกบั
ยาเสพติด

.653

9 79 ประเมินสถานการณ์การแพรร่ะบาดของยาเสพติดในโรงเรียน .652
10 87 ขจดัปัจจัยเสี่ยงที่เอือ้ต่อการใช้สารเสพติดในโรงเรียน .646
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ตารางที่ 10 องค์ประกอบที่ 1 (ต่อ)

ที่ ตัวแปร นํ้าหนัก
องค์ประกอบ

11 63 สร้างกฎ ระเบียบของโรงเรียนร่วมกัน ทุกฝ่ายโดยให้นักเรียน
มีส่วนร่วมด้วย

.641

12 97 ส่งเสริมให้ภูมปิัญญาท้องถ่ินเข้ามามสี่วนร่วมในการให้ความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ

.641

13 96 สรา้งความตระหนักใหผู้้ปกครองและชุมชนร่วมมือกันต่อต้าน
ยาเสพติด

.638

14 85 วิเคราะห์นโยบายยาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ
และ สพฐ.

.637

15 80 ระดมความคิดเห็นในการพฒันารปูแบบการดําเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

.637

16 77 ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานการปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

.625

17 90 จัดทํา MOU กับหน่วยงานอื่นเพื่อร่วมมือช่วยเหลอืในเรื่องของ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

.617

18 78 จัดใหม้รีะบบควบคุม กํากบัการดําเนินงานปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

.601

19 62 กําหนดใหผู้้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบนกัเรียนที่มปีัญหา
ยาเสพติดร่วมกบัโรงเรียนอย่างจรงิจงั

.580

20 107 ส่งเสริมชุมชนใหร้่วมมือกันต่อต้านบุคคลทีเ่สพยาเสพติด และ
ค้ายาเสพติด

.575

21 86 มอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบด้านยาเสพติดใหชั้ดเจน .563
22 64 ให้ติดตามเอาใจใส่นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง

และจริงจัง
.532

23 71 จัดทําแผน/โครงการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด ในโรงเรียนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

.526

24 74 ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทอ้งถ่ินมาใช้ในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

.517

25 68 ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลาเรียนปกติให้นักเรียน .515
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 17.521
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 16.375
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 16.375
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จากตารางที่ 10 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรจํานวน 25 ตัวแปร ซึ่งมีค่านํ้าหนัก
ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .515-.760 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ
17.521 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 16.375 และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เท่ากับ
16.375 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 25 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี
และองค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 16.375 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของ ตัวแปร
(eigenvalues) กับทั้ง 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับ 1 เมื่อพิจารณาตัวแปร
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบ
น้ีว่า “การบริหารแบบมีส่วนร่วม”

ตารางที่ 11 องค์ประกอบที่ 2

ที่ ตัวแปร นํ้าหนัก
องค์ประกอบ

1 46 จัดกิจกรรมสอนศาสนาวันหยุด .758
2 5 จัดให้มีตํารวจให้ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพติดในโรงเรียน(D.A.R.E.) .641
3 47 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดใน

โรงเรียน
.561

4 28 พานักเรียนไปศึกษาดูงานสถานศึกษาบําบัดเด็กที่ติดยาเสพติด .554
5 29 จัดกิจกรรมเพื่อนทีป่รึกษา(YC : Youth Counselor) .547
6 35 จัดค่ายสอนทกัษะชีวิต .507
7 99 ประสานเจ้าหน้าที่จากสํานักงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด (ป.ป.ส.) มาให้ความรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
.505

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 7.589
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 7.092
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 23.467

จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรจํานวน 7 ตัวแปร ซึ่งมีค่านํ้าหนัก
ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .505-.758 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ
7.589 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 7.092 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เท่ากับ
23.467 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี
และองค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 7.092 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของ ตัวแปร
(eigenvalues) กับทั้ง 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับ 2 เมื่อพิจารณาตัวแปร
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ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการให้ความรู้ ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบน้ี
ว่า “การจัดการความรู”้

ตารางที่ 12 องค์ประกอบที่ 3

ที่ ตัวแปร นํ้าหนัก
องค์ประกอบ

1 37 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด .730
2 36 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารหีรอื ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด .730
3 38 จัดกิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์ .652
4 58 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด อย่างต่อเน่ือง .631
5 53 ส่งเสริมการจดักจิกรรมสําคัญทางศาสนา .564
6 32 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม .546
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 6.789
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 6.345
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 29.812

จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรจํานวน 6 ตัวแปร ซึ่งมีค่านํ้าหนัก
ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .546-.730 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ
6.789 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 6.345 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เท่ากับ
29.812 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี
และองค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 6.345 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของ ตัวแปร
(eigenvalues) กับทั้ง 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับ 3 เมื่อพิจารณาตัวแปร
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือ
องค์ประกอบน้ีว่า “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”
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ตารางที่ 13 องค์ประกอบที่ 4

ที่ ตัวแปร นํ้าหนัก
องค์ประกอบ

1 14 ให้ความรัก ความเมตตาต่อนักเรียนทุกคนอย่างจรงิใจ .765
2 15 ให้ความสนใจนักเรียนที่เรียนอ่อน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกดิ

กับนักเรียน
.661

3 7 จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ .598
4 106 กระตุ้นให้ครูทุกคนเหน็ความสําคัญในเรื่องของยาเสพติดและมี

ส่วนร่วมในการช่วยเหลอืนักเรียน
.587

5 101 ส่งเสริมใหผู้้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
แบบอย่างที่ดี

.573

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 6.402
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 5.983
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 35.795

จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรจํานวน 5 ตัวแปร ซึ่งมีค่านํ้าหนัก
ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .573-.765 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ
6.402 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 5.983 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เท่ากับ
35.795 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี
และองค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 5.983 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของ ตัวแปร
(eigenvalues) กับทั้ง 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับ 4 เมื่อพิจารณาตัวแปร
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 4 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับจิตสํานึกและความรับผิดชอบ ผู้วิจัยจึง
ต้ังช่ือองค์ประกอบน้ีว่า “สํานึกและความรับผิดชอบ”

ตารางที่ 14 องค์ประกอบที่ 5

ที่ ตัวแปร นํ้าหนัก
องค์ประกอบ

1 12 จัดโปรแกรมศึกษาการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด .698
2 13 จัดโปรแกรมสุขภาพเพื่อพัฒนานักเรียน .653
3 21 ฝึกทักษะให้นักเรียนควบคุมอารมณ์และความเครียด .536
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) 3.727
ค่าร้อยละความแปรปรวนของตัวแปร (% of variance) 3.483
ค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative % of variance) 43.125
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จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปร ซึ่งมีค่านํ้าหนัก
ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .536-.698 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ
3.727 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 3.483 และค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เท่ากับ
43.125 ลักษณะเช่นน้ีแสดงว่า ตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี
และองค์ประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ได้ร้อยละ 3.483 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของ ตัวแปร
(eigenvalues) กับทั้ง 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับ 5 เมื่อพิจารณาตัวแปร
ทั้งหมดในองค์ประกอบที่ 5 ส่วนใหญ่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับให้นักเรียนรู้จักแก้ไขปัญหาและควบคุม
อารมณ์ตัวเองได้ ผู้วิจัยจึงต้ังช่ือองค์ประกอบน้ีว่า “การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต”

ซึ่งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยเลือกองค์ประกอบที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ได้
5 องค์ประกอบ มีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบทั้งหมด78 ตัวแปร ปรากฏว่ามีจํานวน ตัวแปรที่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 61 ตัวแปร ที่ถูกสกัดออก รายละเอียดดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ตัวแปรที่ถูกสกัดออก

ลําดับ
ที่ ตัวแปร

1 1 จัดทําข้อมูลนักเรียนผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้าและกลุ่มเสี่ยง
2 2 จําแนกสถานะโรงเรียนประเภท ก,ข,ค และ ง.
3 3 จัดให้มีครูและนักเรียนแกนนําไว้ช่วยดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน
4 4 ส่งเสริมการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ นิทรรศการ

ฯลฯ
5 6 จัดให้มีตํารวจประสานความร่วมมือช่วยเหลอืในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในโรงเรียน
6 8 จัดให้มีการ Re-X-Ray นักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง(ตรวจปัสสาวะ)
7 9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
8 10 จัดให้มีพระวิทยากร,นักบวชหรอืผู้แทนศาสนาช่วยอบรมสัง่สอนศีลธรรมให้

นักเรียน
9 11 ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
10 16 ใช้สื่อ DVD หรือวิดิทัศน์สอนนักเรียน เรื่องโทษของยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนเหน็

ภาพที่ชัดเจน
11 17 จัดให้มีคลินิคสุขภาพวัยรุ่น
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ตารางที่ 15 ตัวแปรที่ถูกสกัดออก (ต่อ)

ลําดับ
ที่ ตัวแปร

12 18 จัดให้มีพ่อ-แม่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีพ่อและแม่
13 19 จัดให้ทุนการศึกษานักเรียนที่ยากจน เพื่อลดปัญหาให้นักเรียน
14 20 จัดให้นักเรียนประเมินศักยภาพตนเอง
15 22 ฝึกให้นักเรียนแก้ไขปัญหาด้วยวิธีระดมสมอง (brainstorm)
16 23 สร้างค่านิยมให้นักเรียนรู้จักคบเพื่อน
17 24 เย่ียมบ้านนักเรียนให้ได้ 100% และจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
18 25 จัดให้มีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสพ/กลุ่มติด/กลุ่มค้า และกลุ่มเสี่ยงให้ชัดเจน
19 26 จัดให้มีครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวให้บริการคําปรึกษากับนักเรียน
20 27 ส่งเสริมให้ครูสร้างความเป็นกันเองกับนักเรียน
21 30 กิจกรรม To Be Number One
22 31 จัดโครงการสานสายใยครอบครัว
23 33 จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
24 34 จัดชมรมต่อต้านยาเสพติด
25 39 จัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
26 40 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียนและร่วมกับชุมชน
27 41 จัดกิจกรรมชมรมทางเลือกตามความสนใจของนักเรียน
28 42 จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และโรงเรียนสีขาว
29 43 กําหนดพื้นที่เป้าหมาย แดง ส้ม ขาว(พื้นที่เข้ม,พื้นที่เฝ้าระวัง,พื้นที่ปกติ)
30 44 จัดให้มีการประกวดทักษะทางวิชาการ
31 45 ส่งเสริมให้นักเรียนทําโครงงานผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน
32 48 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนละเว้นยาเสพติด
33 49 ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในโรงเรียน รวมถึงศิษย์เก่า

ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต
34 50 ส่งเสริมการบรรพชาสามเณรช่วงฤดูร้อน
35 51 จัดโครงการพัฒนาทักษะการตัดสินใจ ภาวะผู้นํา และทักษะการปฏิเสธ
36 52 ส่งเสริมให้นักเรียนน่ังสมาธิตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าเรียน
37 54 ส่งเสริมการเล่นดนตรี และกีฬาหลังเลิกเรียน
38 55 ส่งเสริมการมีสายลับน้อยในและนอกโรงเรียน
39 56 จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
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ตารางที่ 15 ตัวแปรที่ถูกสกัดออก (ต่อ)

ลําดับ
ที่ ตัวแปร

40 57 พานักเรียนไปพัฒนาจิตอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
41 59 ส่งเสริมกิจกรรมให้นักเรียนเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
42 60 กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติด ต้ังแต่ ป.1-ม.6
43 61 กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดต้ังแต่ช้ันปฐมวัย
44 65 จัดหา/ทําองค์ความรู้กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้
45 66 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
46 67 มอบเกียรติบัตร หรือโล่รางวัลสําหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น
47 69 ส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน
48 72 ต้ังระบบตรวจสอบในโรงเรียน เช่น การตรวจสอบนักเรียนด้วยเครื่อง

อิเลคทรอนิกส์ (บัตรนักเรียนอเิลคทรอนิกส)์
49 73 ติดต้ังกล้องวงจรปิดในโรงเรียน
50 75 ส่งเสริมให้มีช่องทางการแจ้งข่าวหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ สายด่วน ตู้รับความ

คิดเห็น ฯลฯ
51 76 ส่งเสริมการทําวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
52 81 จัดเวรยามโดยการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในโรงเรียน
53 82 ตรวจค้นนักเรียนอย่างเข้มงวด
54 83 พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด
55 84 ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในโรงเรียน
56 98 ประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
57 100 ร่วมมือกับสาธารณสุขในการบําบัด รักษานักเรียนที่เสพยาเสพติด
58 102 ให้โอกาสนักเรียนทีห่ลงผิดกลบัตัวเปน็คนดี และส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน
59 103 จัดสถานที่ใหม่ให้นักเรียนหลังจากที่ได้รับการฟ้ืนฟูแล้ว เพ่ือไม่ให้นักเรียนกลับไป

เสพยาเสพติดอีก
60 104 จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน
61 105 จัดหางบประมาณสนับสนุนดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในโรงเรียน
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ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 10-14 ข้างต้น องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5 องค์ประกอบ ดังแผนภูมิที่ 4

แผนภูมิที่ 4 องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จากแผนภูมิที่ 4 และข้อมูลจากตารางที่ 10-14 อธิบายได้ว่า องค์ประกอบที่

เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5
องค์ประกอบ โดยมรีายละเอียดดังน้ี

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
1. ให้ความรู้ผู้ปกครองในการสร้างครอบครัวอบอุ่น
2. ส่งเสริมให้ฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี
3. จัดให้มีศูนย์ เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
4. สร้างเครือข่ายการทํางานของครู
5. สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

5. การศึกษา
เพื่อพฒันา
ทักษะชีวิต

4. สํานึกและ
ความ

รับผิดชอบ

3. กิจกรรม
พัฒนาผูเ้รียน

2. การจัดการ
ความรู้

1. การบรหิาร
แบบมสี่วนร่วม

กลยุทธ์ในการ
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
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6. ส่งเสริมการจัดทําจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน
7. ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่นตรวจตรานักเรียนนอกโรงเรียน
8. ฝึกอบรมครู ผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด
9. ประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน

10. ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอือ้ต่อการใช้สารเสพติดในโรงเรยีน
11. สร้างกฎ ระเบียบของโรงเรียนร่วมกันทุกฝ่ายโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วย
12. ส่งเสรมิให้ภูมปิญัญาท้องถ่ินเข้ามามสี่วนร่วมในการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
13. สรา้งความตระหนักให้ผูป้กครอง และชุมชนร่วมมือกนัต่อต้านยาเสพติด
14. วิเคราะห์นโยบายยาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
15. ระดมความคิดเหน็ในการพฒันารูปแบบการดําเนินการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในโรงเรียน
16. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในโรงเรียน
17. จัดทํา MOU กับหน่วยงานอ่ืน เพื่อร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
18. จัดให้มีระบบควบคุม กํากับการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในโรงเรียน
19. กําหนดให้ผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดร่วมกับโรงเรียน

อย่างจริงจัง
20. ส่งเสริมชุมชนให้ร่วมมือกันต่อต้านบุคคลที่เสพยาเสพติด และค้ายาเสพติด
21. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดให้ชัดเจน
22. ให้ติดตามเอาใจใส่นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง
23. จัดทําแผน/โครงการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

ที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
24. ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถ่ินนํามาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในโรงเรียน
25. ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลาเรียนปกติให้นักเรียน

องค์ประกอบที่ 2 การจัดการความรู้ ประกอบด้วย
1. จดักิจกรรมสอนศาสนาวันหยุด
2. จัดให้มีตํารวจให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.)
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน
4. พานักเรียนไปศึกษาดูงานสถานศึกษาบําบัดเด็กที่ติดยาเสพติด
5. จัดกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา (YC : Youth counselor)
6. จัดค่ายสอนทักษะชีวิต
7. ประสานเจ้าหน้าที่จากสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) มาให้

ความรู้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย
1. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
2. จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หรือยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด
3. จัดกิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง
5. ส่งเสริมกิจกรรมสําคัญทางศาสนา
6. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม

องค์ประกอบที่ 4 สํานึกและความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
1. ให้ความรัก ความเมตตาต่อนักเรียนทุกคนอย่างจริงใจ
2. ให้ความสนใจนักเรียนที่เรียนอ่อน เพ่ือป้องกนัปัญหาที่จะเกิดกับนักเรียน
3. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่
4. กระตุ้นให้ครูทุกคนเห็นความสําคัญในเรื่องของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการ

ช่วยเหลือนักเรียน
5. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี

องค์ประกอบที่ 5 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ประกอบด้วย
1. จัดโปรแกรมศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. จัดโปรแกรมสุขภาพเพื่อพัฒนานักเรียน
3. ฝึกทักษะให้นักเรียนควบคุมอารมณ์และความเครียด

ตอนท่ี 2 แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

ผู้วิจัยใช้การวิจัยอนาคตแบบชาติพรรณวรรณนา (Ethnographic Future Research :
EFR) ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 21 คน และนําผลการสัมภาษณ์มาสังเคราะห์ วิเคราะห์
หาฉันทามตินํามาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบ 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert) โดยถามแนวโน้มความ
เป็นไปได้ และกําหนดค่ามัธยฐานที่ได้จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยแปลความหมาย
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ดังน้ี4

ค่ามัธยฐาน ตํ่ากว่า 1.50 หมายความว่า ข้อความน้ันเป็นไปได้น้อยที่สุด หรือกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
ไม่เห็นด้วยกับข้อมูลน้ันมากที่สุด

1.50 – 2.49 หมายความว่า ข้อความน้ันเป็นไปได้น้อย หรือกลุ่มผู้เช่ียวชาญ
ไม่เห็นด้วยกับข้อมูลน้ัน

4 บาลิน ท้ามด้ิน. เทคนิคและปัญหาในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย.
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าถึงเมื่อ 11 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก
www.moe.go.th/wijai/delphi.pdf
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2.50 – 3.49 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อความน้ันจะเป็นไปได้หรือไม่
หรือกลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจข้อความน้ัน

3.50 – 4.49 หมายความว่า ข้อความน้ันเป็นไปได้มาก หรือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ
เห็นด้วยกับข้อมูลน้ันมาก

ต้ังแต่ 4.50 ข้ึนไป หมายความว่า ข้อความน้ันเป็นไปได้มากที่สุด หรือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ
เห็นด้วยกับข้อมูลน้ันมากที่สุด

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 1 กับ ควอไทล์ที่ 3 แปลความหมายตาม

เกณฑ์ ดังน้ี
ถ้าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คํานวณได้ มีค่าต้ังแต่ 1.50 ลงมา แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อข้อความน้ัน สอดคล้องกัน
ถ้าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่คํานวณได้ มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อข้อความน้ัน ไม่สอดคล้องกัน
และค่าความแตกต่างระหว่างฐานนิยมกับมัธยฐานไมเ่กิน 1.0 ซึ่งผลการวิเคราะห์

รายละเอียดตามตาราง ต่อไปน้ี
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จากตารางที่ 16 ผู้เช่ียวชาญมคีวามเหน็ว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเปน็ไปได้เกี่ยวกับแนวทาง
ตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 การบรหิารแบบมี
ส่วนร่วม ในระดับมากทีสุ่ด 6 ข้อ (Md.> 4.50) และมีความสอดคลอ้งในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. <
1.50, Mo-Md > 1) คือ

ข้อที่ 3 สรา้งเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน (Md.=5.00) และมีความ
สอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo- Md.=0 )

ข้อที่ 4 สร้างเครือข่ายการทํางานของครู (Md.=5.00) และมคีวามสอดคล้องในข้อกระทง
แนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0 )

ข้อที่ 5 บ้าน วัด และโรงเรียนร่วมมอืเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลอืเด็ก (Md.=5.00) และมีความ
สอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0 )

ข้อที่ 6 สร้างความตระหนักให้ผูป้กครอง และชุมชนร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด (Md.=5.00)
และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0 )

ข้อที่ 9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนใหเ้ข้มแข็ง  (Md.=5.00) และมีความ
สอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0 )

ข้อที่ 10 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการ
โรงเรียนร่วมด้วย  (Md.=5.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0)

ส่วนผู้เช่ียวชาญเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก มี 4 ข้อ(Md.>3.50–4.49)
และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. < 1.50, Mo-Md > 1 ) คือ

ข้อที่ 1 จัดทํา MOU กับหน่วยงานอ่ืนเพื่อร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันและ แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - 
Md.=0)

ข้อที่ 2 จัดให้มีศูนย์เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักคึกษา (Md.=4.00) และ
มีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 7 โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมมือกันจัดทําแผน/โครงการปฏิบัติการเพ่ือปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน โรงเรียนที่ชัดเจน(Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทง
แนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 8 ขอความร่วมมือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจัดใหม้ีการ Re-X-Ray นักเรียนกลุม่เสี่ยงอย่าง
ต่อเน่ือง (ตรวจปสัสาวะ) (Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.=1.5, Mo –
Md.=0)
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จากตารางที่ 17 ผู้เช่ียวชาญมคีวามเหน็ว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเปน็ไปได้เกี่ยวกับแนวทาง
ตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการความรู้
ในระดับมาก 5 ข้อ (Md.> 3.50 – 4.49) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. < 1.50,
Mo-Md > 1) คือ

ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน(Md.=4.00) และ
มีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.=0, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 2 ให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับเรือ่งของยาเสพติด และนําเสนอให้เพื่อนฟัง
(Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 3 พานักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานบําบัดเด็กที่ติดยาและกลบัมาถอดประสบการณ์
(Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 4 ให้นักเรียนประกวดเขียนเรยีงความจากความรูส้ึกเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
(Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 5 รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรือ่งยาเสพติดไว้เปน็แหลง่เรียนรู้ให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า
(Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)
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จากตารางที่ 18 ผู้เช่ียวชาญมคีวามเหน็ว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้เกี่ยวกบัแนวทางตาม
กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน
ในระดับมาก 10 ข้อ (Md.> 3.50 – 4.49) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. < 1.50,
Mo-Md > 1) คือ

ข้อที่ 1 จัดกิจกรรมลูกเสอื เนตรนารหีรือยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด (Md.=4.00) และมี
ความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมค่ายปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม (Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อ
กระทงแนวโน้ม (Q.R.=1.5, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 3 กิจกรรม To Be Number One (Md.=4.00) และมคีวามสอดคล้องในข้อกระทง
แนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 4 กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ (Md.=4.00) และมีความสอดคลอ้งในข้อกระทง
แนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 5 จัดกิจกรรมประกวดโครงงานต่างๆ (Md.=4.00) และมีความสอดคลอ้งในข้อกระทง
แนวโน้ม (Q.R.=1.5, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 6 จัดกิจกรรมประกวดทักษะทางวิชาการ (Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อ
กระทงแนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 7 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม (Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม
(Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 8 จัดกิจกรรมบ้านหลังเรียน เช่น กีฬา (Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทง
แนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 9 จัดกิจกรรมชมรมทางเลือกตามความสนใจของเด็ก (Md.=4.00) และมีความ
สอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.=0, Mo - Md.=0)

ข้อที่ 10 ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลาปกติ (Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อ
กระทงแนวโน้ม (Q.R.=1, Mo - Md.=0)
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จากตารางที่ 19 ผู้เช่ียวชาญมคีวามเหน็ว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเปน็ไปได้เกี่ยวกับแนวทางตาม
กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 สํานึกและความ
รับผิดชอบ ในระดับมากทีสุ่ด 4 ข้อ (Md.> 4.50) และมีความสอดคลอ้งในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R.
< 1.50, Mo-Md > 1) คือ

ข้อที่ 1 ผู้บรหิารโรงเรียนเห็นความสําคัญเรื่องยาเสพติด และให้ความร่วมมือและ
ประสานงานกบัหน่วยงานอื่นในการดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างเต็มที่ (Md.=5.00) และมีความสอดคล้อง
ในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0 )

ข้อที่ 2 ผู้บรหิารโรงเรยีนและครทูุกคน ร่วมมือกันเอาใจใส่ดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ
(Md.=5.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0 )

ข้อที่ 3 ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูให้ความรกัและความห่วงใย และสร้างความอบอุ่นใหเ้ด็ก
(Md.=5.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0 )

ข้อที่ 5 ผู้บรหิารโรงเรยีน ครู และผูป้กครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี (Md.=5.00) และมีความ
สอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0 )

ส่วนข้อที่ 4 ผู้เช่ียวชาญมคีวามเหน็ว่าแนวโน้มทีม่ีโอกาสเปน็ไปได้อยู่ในระดับมาก (Md.>
3.50 – 4.49) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. < 1.50, Mo-Md > 1)
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จากตารางที่ 20 ผู้เช่ียวชาญมคีวามเหน็ว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเปน็ไปได้เกี่ยวกับแนวทาง
ตามกลยุทธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 5 การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต ในระดับมาก 5 ข้อ (Md.> 3.50 – 4.49) และมคีวามสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม
(Q.R. < 1.50, Mo-Md > 1) จํานวน 4 ข้อ มีความเหน็ไมส่อดคล้อง 1 ข้อ คือ

ข้อที่ 1 จัดโปรแกรมศึกษาการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Md.=4.00) และมีความ
สอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0 )

ข้อที่ 2 จัดกิจกรรมนอกหลกัสูตรให้นักเรียนมีภาวะผู้นํา (Md.=4.00) และมีความสอดคล้อง
ในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =0.5, Mo - Md.=0 )

ข้อที่ 3 ฝึกทักษะให้นักเรียนควบคุมอารมณ์และความเครียด (Md.=4.00) และมีความ
สอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1.5, Mo - Md.=0 )

ข้อที่ 4 ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จกัคบเพื่อน และอยูร่วมกบัเพือ่นได้อย่างมคีวามสุข
(Md.=4.00) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =1, Mo - Md.=0 )

และข้อที่ 5 ฝึกทักษะให้เด็กช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลอืผู้อื่นได้ในสถานการณ์ต่างๆ
(Md.=4.00) และไม่มีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =2, Mo - Md.=0 ) เน่ืองจากค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์ (QR) เกิน 1.5 ข้ึนไป



บทท่ี 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นการวิจัย
เชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
จํานวน 2,362 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 91 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล
ในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครทูี่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด 1 คน และ
ครูแนะแนว 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 273 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (opionnaires) เรื่อง กลยุทธ์ในการปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 32 คน และทํา
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดยนําแบบสอบถามที่สร้างข้ึนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จํานวน
5 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) เลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.6 ข้ึนไป และปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ได้คําถามที่มีความเหมาะสม 107 ข้อ จากน้ันนําแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีลักษณะเหมือนกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
10 โรงเรียน มีผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ครทูี่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด 1 คน และครู
แนะแนว 1 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coeffici ent ) ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coeffici ent ) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.947 ซึ่งมากกว่า 0.7
ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กําหนดไว้ ได้เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมลูจาก
กลุ่มตัวอย่างแล้วรวบรวมข้อมูลนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงสํารวจ (exploratory factor
analysis) และสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้วยเทคนิค อนาคตแบบชาติพรรณวรรณนา (Ethnographic
Future Research : EFR) ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 21 คน และทําการวิเคราะห์หา
ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
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สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้ข้อค้นพบ
2 ส่วนคือ 1) องค์ประกอบกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2) แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
มีรายละเอียดดังน้ี

1. องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา
องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เรียงตามนํ้าหนักองค์ประกอบที่ได้จากมากไปน้อยคือ 1) การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 2) การจัดการความรู้ 3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) สํานึกและความรับผิดชอบ
5) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

โดยในแต่ละองค์ประกอบมีจํานวนตัวแปร ค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) และค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม ของตัวแปร
(cumulative percentage of varianve) ดังน้ี

องค์ประกอบที่ 1 มีตัวแปรจํานวน 25 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .515-.760 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ 17.521 ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 16.375 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เท่ากับ 16.375

องค์ประกอบที่ 2 มีตัวแปรจํานวน 7 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .505-.758 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ 7.589 ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 7.092 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เท่ากับ 23.467

องค์ประกอบที่ 3 มีตัวแปรจํานวน 6 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .546-.730 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ 6.789 ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 6.345 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เท่ากับ 29.812

องค์ประกอบที่ 4 มีตัวแปรจํานวน 5 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .573-.765 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ 6.402 ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 5.983 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เท่ากับ 35.795

องค์ประกอบที่ 5 มีตัวแปรจํานวน 3 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .536-.698 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เท่ากับ 3.727 ค่าร้อยละของ
ความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) เท่ากับ 3.483 และค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of varianve) เท่ากับ 43.125
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2. แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับแนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 21 คน ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มี
โอกาสเป็นไปได้เกี่ยวกับแนวทางตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ดังน้ี

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่ามีความเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ (Md.> 4.50) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. < 1.50,
Mo-Md > 1) คือ1) สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 2) สร้างเครือข่ายการทํางานของครู 3) บ้าน
วัดและโรงเรียนร่วมมือเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือเด็ก 4) สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง และชุมชน
ร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด 5) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนให้เข้มแข็ง 6) แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมด้วย และผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก 4 ข้อ
(Md.>3.50–4.49) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. < 1.50, Mo-Md > 1 ) คือ
1) จัดทํา MOU กับหน่วยงานอื่นเพื่อร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันและ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน 2) จัดให้มีศูนย์เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักคึกษา
3) โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมมือกันจัดทําแผน/โครงการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน โรงเรียนที่ชัดเจน 4) ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการ Re-X-Ray
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง (ตรวจปัสสาวะ)

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการความรู้ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้
ในระดับมาก 5 ข้อ (Md.> 3.50 – 4.49) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. < 1.50,
Mo-Md > 1) คือ 1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน 2) ใหนั้กเรยีน
หาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด และนําเสนอให้เพื่อนฟัง 3) พานักเรียนไปศึกษาดูงานในสถาน
บําบัดเด็กที่ติดยาและกลับมาถอดประสบการณ์ 4) ให้นักเรียนประกวดเขียนเรียงความจากความรูส้กึ
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด 5) รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กได้ศึกษา
ค้นคว้า

กลยุทธ์ที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้
ในระดับมาก 10 ข้อ (Md.> 3.50 – 4.49) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. < 1.50,
Mo-Md > 1) คือ 1) จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีหรือยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด 2) จัดกิจกรรม
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3) กิจกรรม To Be Number One 4) กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
ประโยชน์ 5) จัดกิจกรรมประกวดโครงงานต่างๆ 6) จัดกิจกรรมประกวดทักษะทางวิชาการ 7) จัด
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 8) จัดกิจกรรมบ้านหลังเรียน เช่น กีฬา 9) จัดกิจกรรมชมรมทางเลือกตาม
ความสนใจของเด็ก 10) ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลาปกติ

กลยุทธ์ที่ 4 สํานึกและความรับผิดชอบ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็น
ไปได้ ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ (Md.> 4.50) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. <
1.50, Mo-Md > 1) คือ  1) ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสําคัญเรื่องยาเสพติด และให้ความร่วมมือ
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และประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในการดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างเต็มที่ 2) ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ทุกคน ร่วมมือกันเอาใจใส่ดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ 3) ผู้บริหารโรงเรียน ครูให้ความรักและ
ความห่วงใย และสร้างความอบอุ่นให้เด็ก 4) ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (Md.> 3.50 – 4.49)
และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. < 1.50, Mo-Md > 1) คือ สร้างบรรยากาศของ
โรงเรียนให้น่าอยู่

กลยุทธ์ที่ 5 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาส
เป็นไปได้ ในระดับมาก 5 ข้อ (Md.> 3.50 – 4.49) และมีความสอดคล้องในข้อกระทงแนวโน้ม
(Q.R. < 1.50, Mo-Md > 1) จัดโปรแกรมศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) จัด
กิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักเรียนมีภาวะผู้นํา 3) ฝึกทักษะให้นักเรียนควบคุมอารมณ์และความเครยีด
4) ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักคบเพื่อน และอยู่รวมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข และ 5) ฝึกทักษะใหเ้ด็ก
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ในสถานการณ์ต่างๆ (Md.=4.00) และไม่มีความสอดคล้อง
ในข้อกระทงแนวโน้ม (Q.R. =2, Mo - Md.=0 ) เน่ืองจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (QR) เกิน 1.5 ข้ึน
ไป

อภิปรายผล

ผลการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ที่สามารถนํามาเป็นประเด็นในการอภิปรายผล 2 ประเด็น คือ 1) องค์ประกอบ
ของ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2) แนวทางดําเนินการตามกล
ยุทธ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

1. องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เรียงตามนํ้าหนักองค์ประกอบที่ได้จากมาก
ไปน้อย คือ 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 2) การจัดการความรู้ 3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) สํานึก
และความรับผิดชอบ 5) การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งจํานวนองค์ประกอบกลยุทธ์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทั้ง 5 องค์ประกอบดังกล่าว เป็นไปสมมติฐานของ
การวิจัย ที่ว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเปน็พหุ
องค์ประกอบ ทั้งน้ี ในแต่ละกลยุทธ์จําเป็นต้องมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมี
ความเข้าใจ และเข้าถึงเพ่ือปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้บรรลุผลได้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ซึ่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตพ.)
ได้นํามาเสนอว่า กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง
โดยมีองค์ประกอบของแต่ละกลยุทธ์ 7 แผน คือ แผนที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ
ยาเสพติด แผนที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand) แผนที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) แผนที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้
กฎหมาย (Supply) แผนที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนที่ 6 การสกัดกั้นยาเสเพติด แผนที่ 7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



204

การบริหารจัดการแบบบูรณการ 4 ปรับ คือ ปรับที่ 1 ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ปรับที่ 2
ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับที่ 3 ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และภาคส่วนต่างๆมีประสิทธิภาพมากข้ึน และปรับที่ 4 ปรับทัศนคติของ
สังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 หลัก คือ หลักที่ 1 หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้
หลักเมตตาธรรม หลักที่ 2 ยึดหลักนิติธรรม หลักที่ 3 หลักแก้ปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวต้ัง (Area
Approch) 6 เร่ง เร่งที่ 1 เร่งดําเนินการในด้านข้อมูล เร่งที่ 2 เร่งลดจํานวนผู้เสพยาในหมู่บ้าน/
ชุมชน เร่งที่ 3 เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและสกัดกั้นยาเสพติด เร่งที่ 4 เร่งปราบปราม
ผู้ค้า เร่งที่ 5 เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา และเร่งที่ 6 เร่งสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง นอกจากน้ียังกําหนดเป็นมาตรการและแนวทางในการดําเนินการ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมาย

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบตามลําดับ สามารถนํามา
อภิปรายผลได้ดังน้ี

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบของกลยุทธ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่มีค่านํ้าหนักขององค์ประกอบมากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า
เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย เพือ่ใหง้าน
บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ คณะโต
ได้รายงานผลการศึกษาสถานการณ์แพร่ระบาดไอซ์ว่า การดําเนินการแก้ไขปัญหาเงื่อนไขสําคัญ
อันดับแรก คือ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่าย เริ่มต้ังแต่ครอบครัว โรงเรียน
ทุกหน่วยงานองค์กรต่างๆ และทุกพ้ืนที่ถือว่าเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจ
เร่งด่วน และเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทําและร่วมแก้ไขปัญหาให้บรรลุ
จากข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การสร้าง
เครือข่ายระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ฝึกอบรมครู ผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนโดยไม่ไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สอดคล้องกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิจัยเรื่อง
บทเรียนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนวัดน้อย-
นพคุณ เป็นโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา มีแนวคิดในการ “เข้าถึง เข้าใจ และให้โอกาส” โดยเข้าถึง
คือ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทุกฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านยาเสพติด เข้าใจ คือ ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
เข้าใจสภาพ ปัญหา ความสนใจ ความต้องการร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง และ
สํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้ ศึกษาเรื่อง โครงการ
พัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พบว่า กิจกรรมที่สถานศึกษา
ดําเนินการร่วมกับครู ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นที่สถานศึกษาทําได้สําเร็จปี 2543-2545 คือ
สถานศึกษามีการจัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครอง และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง นอกจากน้ี ยัง
สอดคล้องกับแนวความคิดของ อรุณไสว ปินอินต๊ะ ได้ศึกษาเรื่อง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนในการป้องกนัสารเสพติดในโรงเรียนประชานุเคราะห์31 อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ได้ใช้บุคคลในชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรที่ร่วมกันป้องกันสารเสพติด และได้ร่วมมือ
กับชุมชนติดตามพฤติกรรมผู้เคยเสพยาเสพติดไม่ให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกต่อไป การทํางาน
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ร่วมกนัหลายฝ่ายย่อมเกิดประโยชน์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง กล่าวว่า
ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมมี 5 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการระดม
ความคิด และการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทําให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย ทําให้การ
ปฏิบัติ 2. การมีส่วนร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ทําให้เกิดการต่อต้านลดลง
ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการยอมรับมากข้ึน นอกจากน้ียังเปน็วิธีที่ผู้บรหิารสามารถใช้ทดสอบว่า สิ่งที่
ตนเองรู้ตรงกับสิ่งที่ผูร้ว่มงานหรือผู้ใต้บงัคับบญัชารู้หรือไม่ 3) เปดิโอกาสใหม้ีการสื่อสารที่ดีกว่า
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการทํางานร่วมกนั ตลอดจนการเสรมิสร้างสัมพันธ์ที่ดี
4) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสใช้ความสามารถ และทักษะในการทํางาน
ร่วมกัน เกิดความมีนํ้าใจ (team spirit) และความจงรักภักดีต่อหน่วยงานมากข้ึน 5) การมีส่วนร่วม
จะทําให้ผลการปฏิบัติงานดีข้ึน การตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึน และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงงาน มี
ความเป็นไปได้สูง ตลอดจนผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน หากมองในแง่ของ
ธุรกิจ การทํางานที่ร่วมมือร่วมใจกันทําจะทําให้ผลผลิตของงานสูง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ
เดวิส(David) ที่กล่าวว่า ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมช่วยในการเพิ่ม
ผลผลิตให้สูงข้ึน คุณภาพของงานดีข้ึน ได้รับความคิดเห็นมากข้ึน มีแรงจูงใจมากข้ึน มีความรู้สึก
ยอมรับซึ่งกันและกัน ทําให้นับถือตนเองมากข้ึน มีความพึงพอใจต่องานสูงข้ึน มีความร่วมมือกัน
มากข้ึน ลดความเครียดลงได้ มีความผูกพันต่อเป้าหมายของงานสูง ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
ข้ึน ลดอัตราการเปลี่ยนงาน ลดการขาดงาน ลดการร้องเรียนและข้อข้องใจต่างๆลง ทําให้ยอมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากข้ึน มีเจตคติต่องานและหน่วยงานดีข้ึน และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ยังประกอบด้วยการระดมความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน การขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการใช้สารเสพติดในโรงเรียน ซึ่งจากการค้นพบ
งานวิจัยครั้งน้ี จะเห็นได้ว่า ในเรื่องของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นองค์ประกอบที่มีนํ้าหนัก
มากที่สุด และจากงานวิจัยของหลายคนที่เห็นประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกัน

องค์ประกอบที่ 2 การจัดการความรู้ ซึ่งมีนํ้าหนักขององค์ประกอบมากรองลงมาจาก การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเปน็การนําความรู้ที่กระจัดกระจายตามที่ต่างๆมาเก็บรวบรวมไว้เปน็แหลง่
เรียนรู้ หรือการถอดประสบการณ์จากที่ได้รับรู้มาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแผ่น CD หรือการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคนมาจัดเก็บเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ในเรื่องของยาเสพติด บุญดี บุญกิจ กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการนําความรู้
ที่มีอยู่ หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง
รวบรวม แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ จากการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา มีแนวทางในการดําเนินการที่สําคัญ คือ การพานักเรียนไปศึกษาดูงาน
ในสถานบําบัดเด็กที่ติดยาเสพติด ซึ่งเมื่อเด็กไปศึกษาดูงานกลับมาแล้วก็สามารถที่กลับมาเล่าหรือ
ถอดประสบการณ์ให้เพื่อนฟังได้ สอดคล้องกับ ปรัชญนันท์ นิลสุข กล่าว่า การจัดการความรู้เป็น
การนําความรู้และประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการทํางานในองค์กรมาจัดการให้กลายเป็นความรู้ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน สอดคล้องกับ เดฟ สโนว์เดน(Dave Snowden) ที่กล่าวว่า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



206

การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม 3 แบบ คือ 1) การจัดความรู้ที่เป็นเอกสาร (content
management)  2) การจัดการความรู้โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (narrative management) ซึ่ง
ต้องเช่ือมโยงกับสื่ออื่นๆ และ 3) การจัดความรู้โดยใช้กิจกรรมกระตุ้น (context management)
สําหรับ ไมเคิล โพแลนยี และ อิคูจิโร โนนากะ (Michael Polanyi and Ikujiro) จําแนกความรู้
เป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ซ่อนเร้น (tacit knowledge) เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลเกิดจาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ และความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge) เป็นความรู้
ที่ชัดแจ้ง เป็นเหตุเป็นผล สามารถรวบรวมถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆได้ เช่น หนังสือ คู่มือ
เอกสารและรายงานต่างๆ จัดกิจกรรมสอนศาสนาวันหยุด นโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดให้มีพระวิทยากรในแต่ละจังหวัด ไว้ให้ความรู้ด้านศีลธรรมกับเด็ก
เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้รู้บาปบุญ ดีและช่ัว สอดคล้องกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้วิจัยเรื่อง บทเรียนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า สถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นเลิศ
(Best practice) มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนด้วยการใช้
“หลักธรรมทางพุทธศาสนา” และจัดให้มีตํารวจให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.)
ซึ่งประเทศไทยได้นําแนวคิดการใช้ตํารวจสอนยาเสพติด (D.A.R.E.) จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี
แนวความคิดว่าตํารวจมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดมากกว่าครู ตํารวจสามารถที่จะ
ถอดประสบการณ์ต่างๆเล่าสู่ให้เด็กฟัง เด็กจะได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของ
ยาเสพติดได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พันตํารวจโทหญิง วราวัลย์ ธรรมเขตต์ ได้ศึกษา
เรื่อง ผลการดําเนินการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประทศไทย)
ในโรงเรียนบ้านริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประสบผลสําเร็จในระดับมาก โดย
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบของยาเสพติดได้เป็นอย่างดี มีทักษะ และวิธีการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง กล้าปฏิเสธเมื่อถูกเพ่ือนชักชวนให้ลอง และเสพยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ โดยการเลือกเล่นกีฬา ปลูกพืชผักสวนครัว ทํางานบ้าน เล่นดนตรี ขณะเดียวกันเด็ก
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เสพยาเสพติดกลับมีพฤติกรรมดีข้ึน ร่วมทํากิจกรรมกับเพ่ือน ไม่เก็บ
ตัวอยู่ตามลําพัง และมีสีหน้าย้ิมแย้มแจ่มใสข้ึน การจัดการความรู้มีหลายรูปแบบ อาจเป็นในรูปของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การพานักเรียนออกไปศึกษาดูงานสถานบําบัดยาเสพติด และกลับมาให้
นักเรียนนําประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วย
รูปแบบ วิธีการหลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม มุ่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก
และเข้าใจตนเอง สร้างจิตสํานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข การทํางานหรือกิจการใดที่จะให้มีความสุข
ธรรมชาติของมนุษย์ต้องทําด้วยใจจดจ่อและความพึงพอใจ ซีคส์ (Edn a L.Sykes) เสนอแนวคิดว่า
เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนได้ร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ ในการทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ด้วย
ความกระตือรือร้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงร่างกายเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงจิตใจด้วย แมคเควด และ
แชมเพจ (Finlay McQuade, David W Champage) เสนอความเห็นว่า กิจกรรมนักเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



207

เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรจํานวนมากที่ทําให้เด็กพัฒนาไปมากกว่าวัตถุประสงค์ที่ในหลักสูตรได้ระบุ
ไว้ในกิจกรรมนักเรียน ได้ให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นตัวเช่ือม
ระหว่างโรงเรียนกับชีวิตนอกเหนือไปจากรั้วโรงเรียน ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้กําหนดคาบ
วิชาเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544
กําหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) กิจกรรมแนะแนว ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ให้สามารถค้นพบและพัฒนา
ศักยภาพของตน 2) กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นกิจกรรมอาสามุ่งพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เปน็กิจกรรมที่ผู้เรยีนช่วยกันคิด ช่วยกันทํา ช่วยกันแก้ปัญหา ปลกูฝังความมรีะเบยีบ
รับผิดชอบและรู้หน้าที่ของตน และ 3) กิจกรรมชุมนุม เป็นกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการเติมเต็ม ความชํานาญ และประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางข้ึน เพ่ือ
ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ โดยขอบข่ายกิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมชุมนุม ชมรม โครงการ และกิจกรรมวันสําคัญเป็นต้น อรสา ปานขาว เสนอ
ความเห็นว่า กิจกรรมการมีส่วนร่วมที่เยาวชนพึงพอใจต่อการรณรงค์ต้านยาเสพติด คือ กิจกรรมกฬีา
การแสดงดนตรี และการประกวดร้องเพลง และไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมจัดค่ายคุณธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดอย่างต่อเน่ือง หลักสําคัญในการจดั
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต้องกําหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปน็รูปธรรม จดัใหเ้หมาะสม
กับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน บูรณการกับชีวิตจริง ให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และรู้สึกสนุกกับการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้
กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างจินตนาการที่เป็นประโยชน์
และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัย จํานวนสมาชิกที่เหมาะสม มีกําหนดเวลาในการจัดกิจกรรม
ให้เหมาะสม ผู้เรียนเป็นผู้ดําเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา ยึดหลักการมีส่วนร่วม และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม

องค์ประกอบที่ 4 สํานึกและความรับผิดชอบ สํานึกเป็นความรู้สึกที่เกิดข้ึนจากภายใน
ที่ต้องกระตุ้นให้เกิด อาจใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ และความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สําคัญ โดยเฉพาะ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจะต้องรักเมตตาต่อเด็กด้วยความจริงใจ
สนใจเด็กที่เรียนอ่อน สั่งสอนปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 กล่าวถึง
หลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักความ
โปร่งใส 3) หลักการมีส่วนร่วม 4.) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกล้าที่จะยอมรับผลการกระทําของ
ตนเอง 5) หลักความคุ้มค่า และ6) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึก
ในหน้าที่ของตน มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จในการบริหารต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เลนนิค และ
คีล (Lennick and Kiel) กล่าวถึง การพัฒนาทักษะทางด้านคุณธรรม สําหรับผู้บริหาร
ประกอบด้วย 1) ความสัตย์จริง (Integrity)  2) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 3) ความเมตตา
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สงสาร (Compassion) คือ ให้ความเอาใจใส่ผู้อื่น และ 4) การให้อภัย เด็กจะพ้นภัยจากยาเสพติด
ในโรงเรียน ผู้บริหารที่เป็นหลักจะต้องมีจิตสํานึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของสังคม นอกจากน้ี
คุณลักษณะของครูที่ดีมี 10 ประการ คือ 1) มีระเบียบวินัย 2) มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
3) มีความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ 4) มีความสํานึกในหน้าที่และการงานต่างๆ
5) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม 6) มีความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรัก
และเทิดทูนชาติ ศาสนา 7) ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 8) มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง 9) มีความภาคภูมิและการรู้จักทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรของ
ชาติ และ 10) ความเสียสละ และเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญ และสามัคคีกัน นอกจาก
ครูจะมีจิตสํานึกรับผิดชอบมีคุณธรรมแล้ว กรมการฝึกหัดครู ได้กําหนดสมรรถภาพในการเป็นครู
ดังน้ี 1) สอนดี 2) สามารถอบรม แนะแนว และปกครองได้เป็นอย่างดี 3) ทํากิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี 4) สร้างสัมพันธภาพได้เป็นอย่างดีและร่วมมือกับชุมชน และ 5) เป็นครูช้ัน
อาชีพ ดังน้ัน ผู้บริหารและครูต้องมีจิตสํานึกรับผิดชอบในการปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนไม่ไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

องค์ประกอบที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความสามารถของบุคคล เพ่ือให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มี
ความสุขตามสภาพ และความสุขความปลอดภัยในสังคม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของบุคคล
โดยบูรณาการองค์ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆในชีวิตประจําวันเข้าด้วยกัน องค์การอนามยั
โลก ได้จัดองค์ประกอบของทักษะชีวิตไว้ 10 ประการ ซึ่งจัดเป็นคู่ได้ 5 คู่ คือ 1) ความคิดวิเคราะห์
วิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์ 2) ความตระหนักรู้ในตนเองและความเห็นใจผู้อื่น 3) การสร้าง
สัมพันธภาพและการสื่อสาร 4) การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา และ 5) การจัดการกบัอารมณ์และ
ความเครียด เป็นไปตามองค์ประกอบของกลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต ประกอบด้วย
ฝึกให้นักเรียนควบคุมอารมณ์และความเครียด จัดหา/ทําองค์ความรู้ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกให้นักเรียนแก้ไขปัญหาด้วยวิธีระดมสมอง
และจัดโปรแกรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมวิชาการ สรุปทักษะชีวิตไว้ 9 ประการ
คือ 1) การรู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง 2) การรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และคิดสร้างสรรค์ 3) การรู้จักตัดสินใจและแก้ไขปัญหา 4) การรู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลความรู้
5) การสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น 6) การจัดการภาวะอารมณ์และความเครียด 7) การ
ปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและริเริ่มสิ่งใหม่ 8) การต้ังเป้าหมาย การวางแผนและดําเนินการ
ตามแผน และ 9) ความเห็นใจผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคมและในสิ่ งที่ ดีงามรอบตัว
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ครอบครัว การเรียน เศรษฐกิจทําให้นักเรียนเกิดความเครียด ดาร์นอล
และ มูส (Danal & Mooth) แบ่งสาเหตุของความเครียดได้แก่ 1) ความเครียดทางด้านสุขภาพ-
กายภาพ 2) ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับบ้าน เงินทอง 3) ความเครียดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อ
แม่ 4) ความเครียดที่เกี่ยวกับพี่น้อง 5) ความเครียดจากการเป็นครอบครัวขยาย 6) ความเครียด
จากโรงเรียน 7) ความเครียดจากเพ่ือน และ 8) ความเครียดจากเพ่ือนต่างเพศ พิสมัย สุขอมรรัตน์
ได้แบ่งความเครียดเป็น 2 ชนิด คือ ความเครียดทางบวก เกิดจากการต้องเผชิญกับความท้าทายของ
งานที่ปรากฏเป็นผลสําเร็จเกิดผลดี คือ ช่วยให้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ ส่วนความเครียดทางลบ
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เกิดจากการถูกครอบงํา การแสดงออกคือขาดการควบคุมตนเอง ซึ่งเด็กมักจะเกิดความเครียด
ประเภทลบ และไม่รู้จักวิธีกําจัดความเครียดจึงหันไปพึ่งยาเสพติด วรรณชนก จันทชุม ได้ทําการ
วิจัย พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ของนักเรียน ได้แก่ ความอยากรู้ อยากลอง การขาด
ทักษะปฏิเสธเพื่อน ความเครียด ความเหงา สิ่งเหล่าน้ีต้องหาทางช่วยเหลือเด็กกําจัดความเครียด
จาโลวิค (Jaloweic) และคณะ ได้รวบรวมพฤติกรรมที่จะจัดการความเครียดด้วยการมุ่งแก้ปัญหา
ไว้ดังน้ี 1) การยอมรับสถานการณ์ 2) การค้นหาความหมายของสถานการณ์ 3) การแยกแยะ
สถานการณ์ออกเป็นส่วนย่อย 4) การต้ังเป้าหมายในการแก้ปัญหากับผู้อื่น 5) การอภิปรายปัญหา
กับผู้อื่น 6) การพยายามเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างกระตือรือร้น 7) การควบคุมสถานการณ์
บางส่วนที่สามารถทําได้ 8) การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 9) การพิจารณาปัญหาอย่างใจ
เป็นกลาง 10) การนําประสบการณ์เดิมมาช่วยแก้ปัญหา 11) การคิดวิธีแก้ปัญหาไว้หลายๆวิธี 12)
การทําทุกสิ่งทุกอย่างที่พอจะแก้ไขปัญหาได้ 13) การใช้วิธีแก้ปัญหาหลายๆวิธี 14) การหาคนอื่น
มาช่วยเหลือในการแก้ปัญหา และ 15) การเริ่มต้นทําสิ่งอ่ืนที่ดีที่สุดในขณะน้ัน การจัดหาหรือทํา
องค์ความรู้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไว้เป็นแหล่งเรียนรู้
โกศล อินวงศ์ ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ช่ือ
ว่า KINCO Reinforcement Model ซึ่งประกอบด้วย Knowledge Identificat i on (KI ) คือ การ
ร่วมกันกําหนดเงื่อนไขการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดการความรู้
Knowledge Norm (KN) บรรทัดฐานโทษพิษภัย ให้ความรู้ กฎ กติกา ของโทษพิษภัยของ
ยาเสพติด Knowledge Cognitive Learning (KC) การให้ความรู้แนวคิดเชิงนามธรรม การเรียนรู้
เชิงพุทธปัญญา และ Knowledge Operant Conditioning (KO) คือ การให้ความรู้โดยการ
ทดลองทําและดูแลเป็นการวางเงื่อนไขที่กระทํา ซึ่งพัฒนามาจากทฤษฎีเสริมแรง พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีการพัฒนาระดับการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีข้ึน นรินทร์
นาคอร่าม ได้ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการเสพยาเสพติด
ของนักเรียนมัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการเสรมิทักษะชีวิตเพื่อปอ้งกนั
ยาเสพติด ก่อนและหลังทดลองมีทักษะชีวิตในด้านทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และด้านทักษะการตัดสินใจเพ่ือป้องกันการเสพยาเสพติดไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านความตระหนัก
ในตนเอง และด้านเห็นคุณค่าในตนเอง หลังการทดลองนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน
มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 และเพ็ญประภา บุญนาค ศึกษาผลการใช้
บทเรียนโทรทัศน์เพื่อการเรยีนรู้ทักษะชีวิตในการป้องกันสารเสพติด ผลการวิจัย พบว่านักเรียนมผีล
การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 80%

2. แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ พบว่าแนวโน้มความเป็นไปได้เกี่ยวกับแนวทางดําเนินการ

ตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง 5 ด้าน มีดังน้ี
1. แนวทางดําเนินการในด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งผู้ เช่ียวชาญมีความเห็น

สอดคล้องกันว่าแนวโน้มความเป็นไปได้มากที่สุดในเรื่อง ของการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครองและชุมชน อาจเป็นเพราะเรื่องยาเสพติดที่ระบาดลงสู่เด็กในปัจจุบันน้ี ทางบ้านจะโทษ
โรงเรียนไม่ดูแลหรือดูแลน้อย โรงเรียนก็โทษบ้านว่าลูกตนเองใกล้ชิดกว่าครูยังดูแลไม่ได้ การบริหาร
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แบบมีส่วนร่วม จึงควรต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายและทุกภาคส่วน สอดคล้องกับแนวความคิดของ มานพ
คณะโต กล่าว่า การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่าย เริ่มต้ังแต่ครอบครัว โรงเรียน และ
ทุกหน่วยงานองค์กรต่างๆ บ้าน วัด และโรงเรียนร่วมมือเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือเด็ก สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษา ที่กําหนดให้มีพระวิทยากร หรือผู้นําศาสนามาให้ความรู้แก่เด็ก เพื่อ
เป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ให้เด็กรู้บาป บุญ ความดีและความช่ัว สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครอง
และชุมชนร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด อาจเป็นเพราะในปัจจุบันสภาพปัญหาที่ค้นพบเด็กนักเรียน
เป็นทั้งผู้เสพยาเสพติดและเป็นผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งสาเหตุบางรายอาจเกิดจากครอบครัวเป็นผู้ค้า
ยาเสพติดด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ เฟียนสเตียน (Feinstein) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การ
ใช้สารเสพติดของนักศึกษา พบว่า การใช้สารเสพติดของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับการใช้
ยาเสพติดของผู้ปกครอง คือ ถ้าผู้ปกครองของนักศึกษาคนใดใช้สารเสพติดชนิดใดแล้ว นักศึกษา
คนน้ันจะมีแนวโน้มที่จะใช้สารเสพติดชนิดน้ันตามไปด้วย จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ให้เข้มแข็ง เป็นนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ให้ทุกโรงเรียนจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมที่สําคัญ คือ กิจกรรมเย่ียมบ้านเด็ก เพ่ือรู้สภาพจริงของเด็ก
และมีข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และต้องหาทางช่วยเหลือเด็กอย่างจริงจัง และการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนร่วมด้วย อาจ
เป็นไปได้ เพราะในปัจจุบันโรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีชุมชนเข้ามาร่วม
เป็นคณะกรรมการอยู่แล้ว หากมีกระบวนการทํางานร่วมกัน วางแผนร่วมกันจะทําให้เกิดความ
ร่วมมือและความผูกพัน สอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิริพร ตันติยมาศ, ประกอบ กุลเกลี้ยง
และรอบบิ้น (Robbin) ที่กล่าวว่า การบริหารแบบมสี่วนร่วม เปน็กระบวนการทํางานร่วมกนัระหว่าง
ผู้บริหารและสมาชิกในการต้ังวัตถุประสงค์ วางแผนร่วมกัน ผู้บริหารแบ่งปันอํานาจให้สมาชิกมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและในการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ ทําให้เกิดความร่วมมือ เกิดความผูกพัน
ไว้วางใจฝ่ายบริหารมากข้ึน ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และก่อให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีประเด็นสําคัญที่น่าสนใจ คือ การหาคนมาร่วมทํางานต้องมีการคัดกรอง
อย่างรอบคอบ เพราะคนที่เข้ามามีส่วนร่วม อาจเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสียเอง และควร
สร้างขวัญกําลังใจให้กับคนที่ทํางานยาเสพติดด้วย

2. แนวทางดําเนินการด้านการจัดการความรู้ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
มีแนวโน้มเป็นไปได้มาก ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดในโรงเรียน อาจ
เป็นเพราะทั้งตัวเด็ก และครูบางคนก็อาจจะมีความรู้ในเรื่องของยาเสพติดน้อย หากได้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ให้กันและกัน จะทําใหเ้กิดความรู้ใหม่ข้ึน สอดคล้องกับแนวความคิด
ของ นํ้าทิพย์ วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ แนวปฏิบัติที่
องค์กรใช้ในการบ่งช้ีความรู้ที่จําเป็น ต้องการสร้างความรู้ใหม่ และเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับบุญดี บุญญากิจ
และค่าร่า และเกรสัน (Carla o’ Dell and Jackson Grayson) ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้
เป็นการรวบรวมแลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ และในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยพัฒนาระดับ
การเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้ สอดคล้องกับแนวความคิดของ โกศล อินทวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูเ้พื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสถาบันอาชีวศึกษา ภาค
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ตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า การจัดการความรู้ บรรทัดฐานโทษ
พิษภัย ให้ความรู้กฎ กติกา ของโทษพิษภัยของยาเสพติด กระตุ้นให้นักศึกษามีการเรยีนรู้ ภายหลงั
การทดลอง เพ่ือประเมินรูปแบบในกลุ่มนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนาระดับ
การเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ดีข้ึน รวมถึงให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ
ยาเสพติด และนําเสนอข่าวให้เพื่อนฟัง สอดคล้องกับแนวคิดของเดฟ (Dave) กล่าวว่า การจัดการ
ความรู้สามารถทําได้ 3 ลักษณะ คือ 1) การจัดการความรู้เป็นเอกสาร 2) การจัดการความรู้โดยใช้
เทคนิคการเล่าเรื่อง 3) การจัดการความรู้โดยใช้กิจกรรมกระตุ้น การพานักเรียนไปศึกษาดูงาน
ในสถานบําบัดเด็กที่ติดยา และกลับมาถอดประสบการณ์ ซึ่งผู้เชียวชาญได้ให้สัมภาษณ์ว่าการที่จะ
ให้เด็กเกิดความรู้และจดจําได้ย่ังยืน ต้องให้เด็กได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง การให้นักเรียน
ประกวดเขียนเรียงความจากความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด อาจทําให้เด็กได้ใช้องค์ความรู้ที่อยู่
ในตนเอง กลั่นกรองออกมาเป็นเอกสาร ในการจัดการเรียนรู้ จะช่วยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว
มีความสารถในการตัดสินใจ มีองค์ความรู้ในตัวเองเพ่ือจะได้นํามาใช้ในกรณีที่เกิดปัญหา และการ
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ ย่ิงช่วยให้สะดวกในการศึกษา และ
หาความรู้ได้ดี นอกจากน้ีผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนวคิดว่า องค์ความรู้ คือ วิจารณญาณซึ่งมีอยู่ในตัวคน
อยู่แล้ว ควรสอนให้แสวงหาประสบการณ์ให้มากๆก็จะเกิดองค์ความรู้ในตนเอง และสามารถ
ถ่ายทอดเป็นสื่ออื่นๆเผยแพร่ได้

3. แนวทางดําเนินการด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
มีแนวโน้มเป็นไปได้มาก ในเรื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 กิจกรรม คือ 1) จัดกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารีหรือยุวต้านภัยยาเสพติด 2) กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3) กิจกรรม To Be
Number One  4) กิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์ 5) จัดกิจกรรมประกวดโครงงานต่างๆ 6) จัด
กิจกรรมประกวดทักษะทางวิชาการ 7) จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม 8) จัดกิจกรรมบ้านหลังเรียน เช่น
กีฬา 9) จัดกิจกรรมชมรมทางเลือกตามความสนใจ 10) ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลาปกติ
อาจเป็นเพราะกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรและเป็นประโยชน์สําหรับเด็ก
สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่ได้
กําหนดให้มีสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน
พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) กิจกรรมแนะแนว เป็น
กิจกรรมเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ 2) กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมอาสาสมัครมุ่งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติมจากกิจกรรม
ในกลุ่มสาระ มุ่งให้ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทํา ช่วยกันแก้ไขปัญหา 3) กิจกรรมชุมนุม เป็น
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการเติมเต็ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต้อง
เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความเต็มใจที่จะทํา และทําแล้วเกิดประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นเพราะการใหเ้ด็กทาํ
กิจกรรมด้วยความสมัครใจหรือเต็มใจทํา จะทําให้เด็กเกิดจินตนาการและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ไม่ไปหมกมุ่นกับเรื่องยาเสพติด สอดคล้องกับแนวความคิดของ ซีคส์ (Syke) และเฟรดเดอริค
(Frederick) กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนได้ร่วมมือกันทํา ด้วยความ
สมัครใจ มีความกระตือรือร้น ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงร่างกายเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงจิตใจด้วย
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สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่น่าสนใจ เช่น
การเข้าค่ายและจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ มีพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสทํากิจกรรมสร้างสรรค์
หรือการเทิดพระเกียรติเพื่อต่อต้านยาเสพติด และโครงการ To Be Number One อรสา ปานขาว
ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานยาเสพติดผ่านสื่อมวลชน ประจําปี 2550
ของสํานักงาน ป.ป.ส. โครงการที่ 1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเน่ืองในวันต่อต้าน
ยาเสพติด (26 มิ.ย.) ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่เด็กพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม คือ กิจกรรมกีฬา
การแสดงดนตรี และการประกวดร้องเพลง นอกจากน้ีผู้เช่ียวชาญให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรมที่ช่วย
ให้เด็กเอาตัวรอดอย่างย่ังยืน คือ กิจกรรมด้านอาชีพ

4. แนวทางดําเนินการด้านสํานึกและความรับผิดชอบ ผู้เช่ียวชาญมคีวามเห็นสอดคล้องกนั
ส่วนใหญ่ว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่สุด 4 ข้อ ตามลําดับดังน้ี 1) ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสําคัญ
เรื่องยาเสพติด และให้ความร่วมมือและประสานกับหน่วยงานอื่นในการดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างเต็มที่
2) ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคน ร่วมมือกันเอาใจใส่ดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษ 3) ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูให้ความรักและห่วงใยและสร้างความอบอุ่นให้เด็ก 4) ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี อาจเป็นเพราะปัจจุบันยังมีข้าราชการที่ขาดจิตสํานึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี คือ ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เชาวนะ ไตรมาศ กล่าวถึง ธรรมาภิบาล การบริหาร
จัดการที่ดี ยึดหลัก 6 ประการ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส
4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้มค่า โดยเฉพาะหลักความรบัผดิชอบ
เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณ
บ้านเมือง และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ผู้บริหารโรงเรียน ต้องสนใจและดูแลเด็ก มีจิต
เมตตาและให้อภัยเมื่อเด็กกระทําความผิด สอดคล้องกับ เลนนิค และคีล (Lennick and Keal)
กล่าวถึง การพัฒนาทักษะด้านคุณธรรมสําหรับผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย คุณธรรม (Moral Agent)
ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 1) ความสัตย์จริง (Integrity)  2) ความรับผิดชอบ (Responsibility) 3) ความ
เมตตา (Compassion) 4) การให้อภัย (Forgiveness) ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องให้ความสนใจ ความรักและความห่วงใยเด็ก ต้องสังเกตและดูแลเด็ก สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ บลูก และไวท์เฮด (Brook and Whitehead) ได้ศึกษาบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นทีใ่ช้
สารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน พบว่า ผู้ใช้สารเสพติดมักขาดเรียนบ่อย มีลักษณะชอบต่อต้าน
สังคม สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี อาจเป็น
เพราะเด็กวัยรุ่นธรรมชาติชอบเลียนแบบ และจะทําตามแบบคนที่อยู่ใกล้ชิดและคนที่ตนช่ืนชอบ
สอดคล้องกับ เฟียนสเตียน (Feinstein) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การใช้สารเสพติดของนักศึกษา พบว่า
การใช้สารเสพติดของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดของผู้ปกครอง คือ ถ้าผู้ปกครอง
ของนักศึกษาคนใดที่ใช้สารเสพติดชนิดใดแล้ว นักศึกษาคนน้ันก็จะมีแนวโน้มที่จะใช้สารเสพติดชนิด
น้ันตามไปด้วย สอดคล้องกับ เคแพลน (Kaplan) กล่าวถึง สาเหตุการเสพยาเสพติดในสังคมว่ามาจาก
ปัจจัยทางสังคม คือ ปัจจัยรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยความรู้สึก
นึกคิด ค่านิยม ความเช่ือ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี ทําให้มีการเสพยา ผู้เช่ียวชาญให้สัมภาษณ์
เพิ่มเติมว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองต้องร่วมมือกันดูแลเด็กอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
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ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน เด็กที่เรียนอ่อนมักจะมีปัญหากับครู โคทเซ (Coezee) กลา่วว่า
แผนแม่บทที่จะทําให้โรงเรียนมีบทบาทในการป้องกันยาเสพติด คือ การสร้างความตระหนักในหมู่ครู
ผู้ปกครองด้านยาเสพติด และสามารถเข้าถึงข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจว่า นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ
ในการให้คําปรึกษา การรักษาฟ้ืนฟูและบริการหลังดูแล นอกจากน้ีผู้เช่ียวชาญให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม
ว่า ธรรมชาติของคนอยู่ที่ใจ ถ้าทําใจจดจ่อให้เลิกเสพยาได้ก็จะกระทําได้ ซึ่งต้องชนะใจของเราใหไ้ด้
สอดคล้องกับแนวความคิดของ ปฤษณา ชนะวรรษ ที่ศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีแห่งตัวตนในการยุติ
การพ่ึงพายาเสพติด ผลการวิจัยพบว่า ความสําคัญกับ”ตัวตน” ของผู้เสพยาในฐานะเป็นผู้ติดยาและ
เป็นผู้เบี่ยงเบน ซึ่งพลังอํานาจในตัวของผู้เสพเกิดจากความปรารถนาจากเบื้องลึกของจิตใจ คือ
จิตสํานึกอันเป็นพลังผลักดันให้ผู้ติดยาสามารถยุติการพ่ึงยาได้ ซึ่งต้องผ่านประสบการณ์ของการได้
ความรัก ความห่วงใย และความผูกพันกับคนใกล้ชิด ครอบครัวหรือผู้ร่วมงาน

5. แนวทางดําเนินการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
ว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้มาก 4 ข้อ ดังน้ี 1) จัดโปรแกรมการศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักเรียนมีภาวะผู้นํา 3) ฝึกทักษะให้นักเรียนควบคุมอารมณ์และ
ความเครียด 4) ฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักคบเพื่อน และอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อาจเป็น
เพราะในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เด็กบางคนอาจปรับตัวไม่ทัน ประกอบกับภาวะ
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สถาบันครอบครัวที่เปน็ปัญหากดดัน หรือาจเกิดจากสภาพของตัวเด็กเอง
ที่ทําให้เด็กเกิดความเครียด และไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ จึงหันไปพึ่งยาเสพติด
พิสมัย สุขอมรรัตน์ แบ่งความเครียดเป็น 2 ชนิด 1) ความเครียดทางบวก เกิดจากต้องเผชิญกับ
ความท้าทายของงาน 2) ความเครียดทางลบ เกิดข้ึนเน่ืองจากการถูกครอบงํา การแสดงออก คือ
ขาดการควบคุมตนเอง คับอกคับใจ เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย รู้สึกหว่ันไหวถึงความล้มเหลว
ถ้าความเครียดไม่ถูกทําให้หมดลง ก็เกิดปัญหาทั้งสุขภาพด้านร่างกาย และจิตใจที่รุนแรง กิจกรรม
อาจช่วยให้เด็กมีทักษะในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ ซึ่งไพฑูรย์ แสงพุ่ม ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ทําให้เยาวชนไปใช้ยาเสพติด และวิธีการ รูปแบบการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มเยาวชน พบว่า รูปแบบการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดในประเทศไทย คือ กิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาพฤติกรรม ได้แก่ กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตป้องกันการใช้
สารเสพติด กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตป้องกันการใช้สารเสพติดด้วยวิธี Story line นอกจากน้ี
การช่วยเหลือให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะชีวิต นักวิชาการศึกษาได้สร้างเป็นโปรแกรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างหลากหลาย เพ่ือช่วยเหลือเด็ก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้โปรแกรม
ต่างๆได้ผล สอดคล้องกับ นรินทร์ นาคอร่าม ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยศึกษา 4 องค์ประกอบ ได้แก่ความตระหนักในตนเองเกี่ยวกับการเสพยา
เสพติด การเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการ
ตัดสินใจเพ่ือป้องกันสารเสพติด พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการเสรมิทกัษะชีวิตเพือ่
ป้องกันการเสพยาเสพติด ก่อนและหลังการทดลองมีทักษะชีวิตในด้านทักษะการสื่อสารและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านทักษะการตัดสินใจเพ่ือป้องกันการเสพยาเสพติดไม่แตกต่างกัน
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ส่วนในด้านความตระหนักในตนเอง และด้านเห็นคุณค่าในตนเอง หลังการทดลองนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้อง
กับแนวความคิดของ มณทิรา อินคชสาร กล่าวว่า ภาษาและนํ้าเสียงที่ควรใช้เพื่อให้เด็กปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ควรเป็นการสื่อสารให้คิดถึงตนเอง ให้ตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง รักตนเอง
สื่อสารให้คิดถึงครอบครัว โทนเสียงในการสื่อสารเป็นลักษณะให้กําลังใจ ให้โอกาส และให้
ทางเลือก อาจเป็นเพราะในช่วงของวัยรุ่นเด็กมักจะเช่ือและติดเพ่ือน กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
จึงมีความสําคัญที่จะช่วยให้เด็กรู้จักปฏิเสธในกรณีที่เพื่อนชวนให้ไปเสพยาเสพติด สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ จิราพา พิพิธภัณฑ์ ได้เสนอแนวคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา คือ การฝึกทักษะชีวิตเพื่อให้รู้จักปฏิเสธยาเสพติด และการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อน
นอกจากน้ี พิลเล่ (Peele) ได้มีความเห็นสอดคล้องกับ เลวินสัน (Levinson) ว่า ความสามารถที่มี
บทบาทสําคัญในการเอาชนะยาเสพติดได้โดยสิ้นเชิง ต้องอาศัยคุณธรรมชีวิต คือ การใช้ชีวิตเชิง
บวกกับชีวิตคนอ่ืนๆ สมาคมกับเพ่ือนที่ดีมีค่าเชิงบวก สถาบันศาสนาเป็นความเช่ือที่จะสนับสนุน
และเป็นเส้นทางชีวิตทางศีลธรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะเอาชนะยาเสพติด นอกจากน้ีผู้เช่ียวชาญ ให้
สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิต คือ การศึกษาที่เน้นแต่การสอนสิ่งทีม่อียู่
ในหนังสือ แต่ควรสอนสิ่งที่นักเรียนจะสามารถเผชิญในชีวิตจริง ซึ่งเราอาจเรียกสิ่งเหล่าน้ีว่าเป็นวิชา
ชีวิตก็ได้ เช่น ในทางพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงสอนวิชาชีวิตโดยการเริ่มต้นที่ 1) ไม่คบคนพาล
(ทักษะการหลีกเลี่ยงคนพาล) 2) สังสรรค์บัณฑิต (ทักษะการเลือกคบคนดี) 3) บูชิตบูชนีย์ (บชูาคนที่
ควรบูชา/มองหาคนดีมาเป็นต้นแบบในชีวิต) 4) อยู่ในที่อันสมควร (รู้จักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
ความสุขความเจริญ) การจัดการศึกษาจึงควรเพิ่มทักษะชีวิตลงในหลักสูตร เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน
ในการอยู่ในสังคมที่มากไปด้วยอันตราย

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยซึ่งพบว่า องค์ประกอบและแนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และ
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ัน เพื่อให้กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษามีความอย่างย่ังยืน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี

ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้

1. ควรกําหนดเป็นนโยบายให้โรงเรียนจัดทําแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทุกโรงเรียน พร้อมจัดสรรงบประมาณและติดตามผลการดําเนินงานอย่างจริงจัง

2. ควรสร้างขวัญและกําลังใจให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด ด้วยการพิจาณาความดี
ความชอบกรณีพิเศษ สําหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา
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3. ใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4. กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในทุกระดับช้ัน
5. ผู้บริหาร ต้องสร้างความตระหนักให้ครูทุกคน เห็นความสําคัญในเรื่องการดูแลเด็ก

อย่างเข้มงวด จัดให้มีการสอนซ่อม และให้เด็กที่สอบไม่ผ่านเร่งมาดําเนินการสอบให้ผ่านอย่าปล่อย
เวลาให้นาน อาจทําให้เด็กเกิดความกังวล และความเครียด

6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนในการ
ดูแลเด็กไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

7. จัดการเรียนการสอนให้เด็กมีทักษะชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้นักเรียน

8. สร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และน่าอยู่
9. โรงเรียนควรนําภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของอาชีพ หรือความรู้อื่นๆ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป

1. ควรศึกษา การทดลองใช้กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาต่อไป

2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบในการดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

4. ควรศึกษาการจัดการกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการช่วยเหลือเด็กท่ีให้สัมภาษณ์
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รายชื่อผู้ท่ีเก่ียวข้องในการดูแลเด็กท่ีให้สัมภาษณ์

1. นายนิวัตต์ น้อยมณี ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6

2. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8

3. นายกรุณพล พราหมณ์เภทย์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 13

4. นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 20

5. นายสมหมาย โมฆรัตน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26

6. นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 37

7. นายสุชน วิเชียรสรรค์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 39

8. นายสมภูมิ บ่ายเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40

9. นายชาติชาย ฟักสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
10. นายวัชรินทร์ เวชสุวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
11. นายติระ ไกรเทพ ผู้อํานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
12. นางอรุณศรี เทพภูบาล รองผู้อํานวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยา
13. นายอุบลศักด์ิ ขีดสร้อย ผู้อํานวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
14. นายสันติชัย หนูเผือก ผู้อํานวยการโรงเรียนวังนํ้าคู้ศึกษา
15. นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม
16. นายสนิท แนบกลาง ผู้อํานวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล
17. นางพรทิพย์ รอดสม ครู โรงเรียนสนามชัยเขต
18. นางสาวพรสรุีย์ พงษ์เศวต ครู โรงเรียนราชโบรกิานุเคราะห์
19. นางสาวณัฐพร นาเลื่อน ครู โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
20. นางปาจรีย์ นาระกุล ครู โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
21. นางณัฐสุดา คิดไร ครู โรงเรียนมหาวิชานุกูล
22. นายมงคล สุกใส ครู โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
23. นายอนุสร์ มีสุข ครู โรงเรียนวังนํ้าคู้ศึกษา
24. นายขวัญชัย ขวัญมุข ครู โรงเรียนพัชรพิทยาคม
25. นายแสวง แสงสว่าง กรรมการศึกษาโรงเรียนสนามชัยเขต
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26. นายธนู ไผ่ทอง กรรมการศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
27. นายณัฐพงศ์ นาทุ่งนุ้ย กรรมการศึกษาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
28. นายสมศักด์ิ ทองมูล กรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตูม
29. นางมนทิรา โคตรดี กรรมการศึกษาโรงเรียนมหาวิชานุกลู
30. นายสมบูรณ์ เยาว์สกล กรรมการศึกษาโรงเรียนรอ้งกวางนุสรณ์
31. นายประกิจ เกิดทองสุข กรรมการศึกษาโรงเรียนวังนํ้าคู้ศึกษา
32. นายณรงค์ ขุ้มทอง กรรมการศึกษาโรงเรียนมหาวชิราวุธ
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจัย

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย
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ที่ ศธ 0520.203.2/856 ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000

29 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ

ด้วย นางสาวบัณฑิตตา จินดาทอง รหัสนักศึกษา 53252911 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา” ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับน้ี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห์
ของท่านมา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนับถือ

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทรร์ักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

งานธุรการ
โทรศัพท์ : โทรสาร 0 3421 9136
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา
1 ดร.พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง ที่ปรกึษาศูนย์พัฒนา

เครือข่ายชีวิตครู
Ph.D. (Science Education)

Indiana University,
สหรัฐอเมรกิา

2 ดร.สรุชาติ สังข์รุ่ง ที่ปรกึษาด้านการ
ประเมินคุณภาพ

การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร

3 ดร.แรมจนัทร์ แป้นเรอืง ผู้อํานวยการหลกัสูตร
รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขา
การบริหารสงัคม
ม.ราชภัฏสวนดุสิต

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาประชากรศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล

4 ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป นักวิชาการศึกษาชํานาญ
การพิเศษ
สพฐ.

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (ค.ด.)การ
วัดและประเมินผลการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 ดร.นิลบุล คงเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียน
บ้านหนองสามพราน

สพป.กจ.1

ปรัชาดุษฎีบัณฑิต สาขาการ
บรหิารการศึกษา

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ศษ.ม.) สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย

รายชื่อโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มทดลองเครื่องมือวิจัย
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ที่ ศธ 0520.203.2/878-891 ภาควิชาการบรหิารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000

1 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง ขอทดลองเครื่องมือวิจัย

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ

ด้วย นางสาวบัณฑิตตา จินดาทอง รหัสนักศึกษา 53252911 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์เรื่อง “กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา” ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้
นักศึกษาทําการทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือในหน่วยงานของท่าน เพื่อนําไปปรบัปรงุแกไ้ขกอ่น
นําไปใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห์
ของท่านมา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนับถือ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทรร์ักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

งานธุรการ
โทรศัพท์ : โทรสาร 0 3421 9136
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รายชื่อโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มใช้ทดลองเครื่องมือ

1. โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
2. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
3. โรงเรียนปทมุวิไล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
4. โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
5. โรงเรียนเทพมงคลรงัษี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
6. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
7. โรงเรียนบางปลาม้า(สงูสุมารผดุงวิทย์) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
8. โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
9. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

10. โรงเรียนกระทุม่แบน (วิเศษสมุทคุณ) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

Reliability Coefficients

N of Cases =    30.0  N of Items =107

Alpha =    .9467
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ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
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รายช่ือกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
หัวข้อ “กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา”

ภาค สพม./จังหวัด ช่ือโรงเรียน

สพม. 1 กรงุเทพฯ ราชวินิตบางแคปานขํา, ไตรมิตรวิทยาลัย,
สามเสนวิทยาลัย

สพม. 2 กรงุเทพฯ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒,
หอวัง

สพม. 3 นนทบรุี,พระนครศรีอยุธยา เบญจมราชานุสรณ์,
เสนา(เสนาประสทิธ์ิ)

สพม. 4 ปทมุธานี,สระบรุี หนองเสือวิทยาคม,
แก่งคอย

ภาคกลาง สพม. 5 ชัยนาท,ลพบุร,ีสงิหบ์รุี,
อ่างทอง

พระนารายณ์,บางระจันวิทยา,
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

สพม. 6 ฉะเชิงเทรา,สมทุรปราการ บางปะกง(บวรวิทยายน),
ราชวินิตบางแก้ว

สพม. 7 นครนายก,ปราจีนบรุี
สระแก้ว

องครักษ์,มวกเหลก็วิทยา

สพม. 8 กาญจนบรุี,ราชบรุี เทพมงคลรังษี, ราชโบริกานุเคราะห์
สพม. 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม กรรณสูตศึกษาลัย,ศรีวิชัยวิทยา
สพม.10 ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี,

สมุทรสงคราม, สมทุรสาคร
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
กระทุม่แบน (วิเศษสมุทคุณ)

สพม.17 จันทบรุี,ตราด สอยดาววิทยา,หนองบอนวิทยาคม
สพม.18 ชลบรุี,ระยอง สัตหบีวิทยาคม,มาบตาพุดพันพทิยาคาร
สพม.11 ชุมพร,สรุาษฎรธ์านี ท่าข้ามวิทยา,มัธยมวิภาวดี,

เกาะพะงันศึกษา
ภาคใต้ สพม.12 พัทลุง,นครศรีธรรมราช วชิรธรรมสถิต,ประชาบํารุง,โยธินบํารงุ,

พระพรหมพิทยานุสรณ์
สพม.13 กระบี่,ตรัง อํามาตย์พานิชนุกูล,นํ้าผุด
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ภาค สพม./จังหวัด ช่ือโรงเรียน

สพม.14 ภูเก็ต,ระนอง,พังงา เมืองถลาง
ภาคใต้ สพม.15 ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส คณะราษฎรบํารงุ จงัหวัดยะลา,

นราสิกขาลัย
สพม.16 สงขลา,สตูล หาดใหญพ่ทิยาคม,สตูลวิทยา
สพม.19 เลย,หนองบัวลําภู นาอ้อวิทยา,ศรีบญุเรืองวิทยาคาร
สพม.20 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคาร, โนนสะอาดพิทยาสรรค์,

หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
สพม.21 บงึกาฬ,หนองคาย บึงกาฬ,กวนวันวิทยา

ภาค สพม.22 นครพนม,มุกดาหาร ธาตุพนม,เมืองมกุวิทยาคม,สหราษฎร์รงัสฤษด์ิ
ตะวันออก สพม.23 สกลนคร ท่าแร่ศึกษา,ส่องดาววิทยาคม
เฉียงเหนือ สพม.24 กาฬสินธ์ุ หนองสอพทิยาคม,สามชัย

สพม.25 ขอนแก่น นครขอนแก่น,ประชารฐัพัฒนาการ,
บัวใหญ่พิทยาคม

สพม.26 มหาสารคาม มหาชัยพิทยาคาร
สพม.27 ร้อยเอ็ด พลาญชัยพิทยาคม,เทอดไทยวิทยาคม
สพม.28 ศรสีะเกษ,ยโสธร สิรเิกศน้อมเกล้า,ประสานมิตรวิทยา,

สิงห์สามัคคีวิทยา
สพม.29 อํานาจเจริญ
,อุบลราชธานี

นายมวิทยาคาร,ศรีคูณวิทยบัลลังก,์
หนองบ่อสามัคคีวิทยา

สพม.30 ชัยภูมิ บ้านค่ายวิทยา,หนองบัวบานวิทยา
สพม.31 นครราชสีมา ศรีสุขวิทยา,ปักธงชัยประชานิรมิต
สพม.32 บรุีรมัย์ หนองตาดพิทยาคม,ประโคนชัยพิทยาคม

แคนดงพิทยาคม
สพม.33 สรุนิทร์ สุรวิทยาคาร,จอมพระประชาสรรค์,

ธาตุศรีนคร
สพม.34 แม่ฮ่องสอน,เชียงใหม่ ปายวิทยาคาร,วัฒโนทัยพายัพ

ภาคเหนือ สพม.35 ลําปาง,ลําพูน ปงแสนทองวิทยา,บ้านแป้นวิทยาคม
สพม.36 เชียงราย,พะเยา เม็งรายมหาราชวิทยาคม,เชียงคําวิทยาคม
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ภาค สพม./จังหวัด ช่ือโรงเรียน

สพม.37 น่าน,แพร่ พระธาตุพิทยาคม,เมืองแพร่
สพม.38 ตาก,สุโขทัย ถนอมราษฎร์บํารุง,กงไกรลาศวิทยา
สพม.39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์ พิษณุโลกพิทยาคม,นํ้าริดวิทยา

ภาคเหนือ สพม.40 เพชรบรูณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบรูณ์,เมอืงกลาง
วิทยาคาร

สพม.41 กําแพงเพชร,พิจิตร วชิรปราการวิทยาคม,ระหานวิทยา,
เขาทรายทบัคล้อพิทยา

สพม.42 นครสวรรค์,อุทัยธานี บึงบอระเพ็ดวิทยา,พุทธมงคลวิทยา
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ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
เรื่อง

กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม
1. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีในสถานศึกษา ประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน
1.2 ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 1 คน
1.3 ครูแนะแนว 1 คน

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบระดับกลยุทธ์ในการป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา และหาแนวทางในการดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา คําตอบที่ได้จะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแต่ประการใด ฉะน้ันข้อเทจ็จริงใน
การตอบแบบสอบถามของท่านจะช่วยให้การดําเนินการวิจัยครั้งน้ีบรรลผุล และเกิดประโยชน์อย่าง
ย่ิงต่อการช่วยเหลือเด็กในโอกาสต่อไป

3. แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา

หวังเป็นอย่างย่ิงว่า จะได้รับความอนุเคราะหจ์ากท่านด้วยดีในการตอบแบบสอบถาม และ
โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทัง้ 2 ตอน กรุณาอย่าเว้นข้อใดข้อหน่ึง เพราะคําตอบที่ได้จะไม่
สมบรูณ์ ไม่สามารถนําไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ได้ ขอขอบพระคุณทกุทา่นมา ณ โอกาสนี้ และขอ
ความอนุเคราะหท์่านได้โปรดสง่กลบัโดยด่วน อย่างช้าภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 หรือ
ประสานหมายเลข 0-8168-99849

  (นางสาวบัณฑิตตา จินดาทอง)
นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย
เรื่อง

กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

............................................

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน

ข้อท่ี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

1 เพศ
( ) ชาย ( ) หญิง

2 อายุ
( ) ตํ่ากว่า 25 ปี ( ) 25 – 35 ปี
( ) 36 – 45 ปี ( ) 46 ปีข้ึนไป

3 วุฒิการศึกษา
( ) ตํ่ากว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท ( ) ปริญญาเอก

4 ตําแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน
( ) ผู้บริหารสถานศึกษา
( ) ครูที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
(   ) ครูแนะแนว

5 ประสบการณ์ในตําแหน่งปัจจุบัน
( ) ตํ่ากว่า 5 ปี ( ) 5 – 10 ปี
( ) 11 – 15 ปี ( ) 16 ปีข้ึนไป
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์ในการพจิารณา ดังต่อไปน้ี
5 หมายถึง กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ในระดับมากทีสุ่ด
4 หมายถึง กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ในระดับมาก
3 หมายถึง กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง กลยุทธ์ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ในระดับน้อย
1 หมายถึง กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ในระดับน้อยที่สุด

ระดับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้อที่ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา น้อย
ที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ที่สุด

1 จัดทําข้อมลูนักเรียนผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้าและ
กลุ่มเสี่ยง

2 จําแนกสถานะโรงเรียนประเภท ก,ข,ค. และ
ง.

3 จดัใหม้ีครูและนักเรียนแกนนําไว้ช่วยดูแล
นักเรียนกลุม่เสี่ยงในโรงเรียน

4 ส่งเสริมการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพบั นิทรรศการ ฯลฯ

5 จดัใหม้ีตํารวจให้ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพติด
ในโรงเรียน (D.A.R.E)

6 จัดให้มีตํารวจประสานความร่วมมือ
ช่วยเหลือในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

7 จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่
8 จัดให้มีการ Re-X-Ray นักเรียนกลุ่มเสี่ยง

อย่างต่อเน่ือง (ตรวจปัสสาวะ)
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ระดับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้อที่ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา น้อย
ที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ที่สุด

9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหเ้ข้มแข็ง
10 จัดให้มีพระวิทยากร,นักบวชหรอืผู้แทน

ศาสนาช่วยอบรมสั่งสอนศีลธรรม
11 ปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกับ

ยาเสพติด
12 จัดโปรแกรมศึกษาการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
13 จัดโปรแกรมสุขภาพเพื่อพฒันานักเรียน
14 ให้ความรัก ความเมตตาต่อนักเรียนทุกคน

อย่างจริงใจ
15 ให้ความสนใจนักเรียนที่เรียนอ่อน เพื่อ

ป้องกันปัญหาทีจ่ะเกิดกับนักเรียน
16 ใช้สื่อ DVD หรือวิดิทัศน์สอนนักเรียน เรื่อง

โทษของยาเสพติดเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ
ที่ชัดเจน

17 จัดให้มีคลินิกสุขภาพวัยรุ่น
18 จัดใหม้ีพอ่-แม่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนักเรียน

ที่ไม่มีพ่อและแม่
19 จัดใหทุ้นการศึกษานักเรียนที่ยากจน เพือ่ลด

ปัญหาให้นักเรียน
20 จัดให้นักเรียนประเมินศักยภาพตนเอง
21 ฝึกทักษะให้นักเรียนควบคุมอารมณ์และ

ความเครียด
22 ฝึกให้นักเรียนแกไ้ขปัญหาด้วยวิธีระดมสมอง

(Brainstorm)
23 สรา้งค่านิยมให้นักเรียนรู้จกัคบเพื่อน
24 เย่ียมบ้านนักเรียนใหไ้ด้ 100% และจัดทํา

ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
25 จัดใหม้ีการคัดกรองนักเรียนกลุม่เสพ/กลุ่ม

ติด/กลุ่มค้า และกลุ่มเสี่ยงให้ชัดเจน
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ระดับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้อที่ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา น้อย
ที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ที่สุด

26 จัดให้มีครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวให้บริการ
คําปรึกษากบันักเรียน

27 ส่งเสริมให้ครูสร้างความเป็นกันเองกับเด็ก
28 พานักเรียนไปศึกษาดูงานสถานศึกษาบําบัด

เด็กที่ติดยาเสพติด
29 จัดกิจกรรมเพื่อนทีป่รึกษา ( YC : Youth

Counselor)
30 จัดกิจกรรม To Be Number One
31 จัดโครงการสานสายใยครอบครัว
32 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
33 จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
34 จัดชมรมต่อต้านยาเสพติด
35 จัดค่ายสอนทกัษะชีวิต
36 จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี หรือยุวกาชาด

ต้านภัยยาเสพติด
37 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
38 จัดกิจกรรมอาสาบําเพ็ญประโยชน์
39 จัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
40 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในโรงเรียน

และร่วมกบัชุมชน
41 จัดกิจกรรมชมรมทางเลือกตามความสนใจ

ของนักเรียน
42 จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว และโรงเรียนสี

ขาว
43 กําหนดพื้นทีเ่ปา้หมาย แดง ส้ม ขาว (พื้นที่

เข้ม, พื้นที่เฝ้าระวัง,พื้นที่ปกติ)
44 จัดใหม้ีการประกวดทกัษะทางวิชาการ
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ระดับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้อที่ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา น้อย
ที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ที่สุด

45 ส่งเสริมให้นักเรียนทาํโครงงานผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในบ้าน

46 จัดกิจกรรมสอนศาสนาวันหยุด
47 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องยาเสพติดในโรงเรียน
48 ส่งเสริมกจิกรรมสร้างแรงจงูใจให้นักเรียน

ละเว้นยาเสพติด
49 ส่งเสริมกจิกรรมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และ

รุ่นน้องในโรงเรียน รวมถึงศิษย์เก่าทีป่ระสบ
ผลสําเร็จในชีวิต

50 ส่งเสริมการบรรพชาสามเณรช่วงฤดูร้อน
51 จัดโครงการพฒันาทกัษะการตัดสินใจ

ภาวะผู้นํา และทักษะการปฏิเสธ
52 ส่งเสริมให้นักเรียนน่ังสมาธิตอนเช้าทุกวัน

ก่อนเข้าเรียน
53 ส่งเสริมการจดักจิกรรมสําคัญทางศาสนา
54 ส่งเสริมการเล่นดนตรี และกีฬาหลังเลิกเรียน
55 ส่งเสริมการมสีายลบัน้อยในและนอก

โรงเรียน
56 จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน
57 พานักเรียนไปพัฒนาจิตอย่างน้อย

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
58 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

อย่างต่อเน่ือง
59 ส่งเสริมกจิกรรมให้นักเรียนเสนอข่าว

เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
60 กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอน

เรื่องยาเสพติด ต้ังแต่ ป.1-ม.6
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ระดับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้อที่ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา น้อย
ที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ที่สุด

61 กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่อง
ยาเสพติดต้ังแต่ช้ันปฐมวัย

62 กําหนดใหผู้้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบ
นักเรียนที่มีปญัหายาเสพติดร่วมกบัโรงเรียน
อย่างจริงจัง

63 สร้างกฎ ระเบียบของโรงเรียนร่วมกันทุกฝ่าย
โดยให้นักเรียนมสี่วนร่วมด้วย

64 ให้ติดตาม เอาใจใส่นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง

65 จัดหา/ทําองค์ความรู้กจิกรรมที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันยาเสพติด ไว้เปน็แหลง่เรียนรู้

66 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน

67 มอบเกียรติบัตร หรอืโลร่างวัลสําหรบับคุคล
ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น

68 ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลาเรียน
ปกติ

69 ส่งเสริมการสร้างวินัยเชิงบวกในโรงเรียน
70 ฝึกอบรมครู ผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนโดย

ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
71 จัดทําแผน/โครงการปฏิบัติการเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนที่
ชัดเจน และเป็นรปูธรรม

72 จัดต้ังระบบตรวจสอบในโรงเรียน เช่น การ
ตรวจสอบนักเรียนด้วยเครื่องอิเลคทรอนิค
(บัตรนักเรียนอิเลคทรอนิค)

73 ติดต้ังกล้องวงจรปิดในโรงเรียน
74 ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทอ้งถ่ินมาใช้

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน
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ระดับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้อที่ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา น้อย
ที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ที่สุด

75 ส่งเสริมใหม้ีช่องทางการแจ้งข่าวหลาย
ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ สายด่วน
ตู้รับความคิดเห็น ฯลฯ

76 ส่งเสริมการทําวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

77 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน

78 จัดใหม้รีะบบควบคุม กํากับการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในโรงเรียน

79 ประเมินสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
ยาเสพติดในโรงเรียน

80 ระดมความคิดเห็นในการพฒันารปูแบบการ
ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในโรงเรียน

81 จัดเวรยามโดยการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายใน
โรงเรียน

82 ตรวจค้นนักเรียนอย่างเข้มงวด
83 พิจารณาความดีความชอบกรณีพิเศษใหก้บั

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติด
84 ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในโรงเรยีน
85 วิเคราะห์นโยบายยาเสพติดของรัฐบาล ของ

กระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ.
86 มอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบด้านยาเสพติด

ให้ชัดเจน
87 ขจดัปัจจัยเสี่ยงที่เอือ้ต่อการใช้สารเสพติด

ในโรงเรียน
88 สร้างเครือข่ายการทํางานของครู
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ระดับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้อที่ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา น้อย
ที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ที่สุด

89 ส่งเสริมการจัดทําจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน
90 จัดทํา MOUกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือร่วมมือ

ช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

91 สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน

92 จัดใหม้ีศูนย์เครือข่ายสง่เสรมิความประพฤติ
นักเรียน และนักศึกษา

93 ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานอื่นตรวจ
ตรานักเรียนนอกโรงเรียน

94 ให้ความรู้ผูป้กครองในการสร้างครอบครัว
อบอุ่น

95 ส่งเสริมใหฟ้ื้นฟูวัฒนธรรมไทยทีเ่กี่ยวกบั
ความรัก ความสามัคคี

96 สรา้งความตระหนักใหผู้้ปกครอง และชุมชน
ร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด

97 ส่งเสริมให้ภูมปิัญญาท้องถ่ินเข้ามามสี่วนร่วม
ในการให้ความรูเ้กี่ยวกับอาชีพ

98 ประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

99 ประสานเจ้าหน้าที่จากสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) มาให้ความรู้
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

100 ร่วมมือกบัสาธารณสุขในการบําบัด รักษา
นักเรียนที่เสพยาเสพติด

101 ส่งเสริมใหผู้้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี

102 ใหโ้อกาสนักเรียนทีห่ลงผิดกลบัตัวเป็นคนดี
และสง่เสรมิอาชีพให้นักเรียน
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ระดับกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาข้อที่ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา น้อย
ที่สุด น้อย ปาน

กลาง มาก มาก
ที่สุด

103 จัดสถานที่ใหม่ให้นักเรียนหลกัจากที่ได้รบั
การฟ้ืนฟูแล้ว เพ่ือไม่ให้นักเรียน
กลับไปเสพยาเสพติดอีก

104 จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ระดับช้ันเรียน
และระดับโรงเรียน

105 จัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในโรงเรียน

106 กระตุ้นให้ครูทุกคนเหน็ความสําคัญในเรื่อง
ของยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือนักเรียน

107 ส่งเสริมชุมชนใหร้่วมมือกันต่อต้านบุคคล
ที่เสพยาเสพติด และค้ายาเสพติด
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ภาคผนวก ช
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทาง

ดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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24 มกราคม พ.ศ.2556
เรื่อง ของสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ

เรียน

ด้วย นางสาวบัณฑิตตา จินดาทอง นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลัง
ทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง “กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” มีความ
ประสงค์จะขอสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” เพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ์ ในการน้ีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดให้สัมภาษณ์แก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณย่ิง

ขอแสดงความนับถือ

สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-3421-8788
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ (EFR)

ผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย

1. พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบรุี
2. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
3. พระมหาศิริ สิรธิโร, ดร. รองเจ้าคณะอําเภอเมืองกาญจนบรุี
4. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตร ี(ปี พ.ศ.2556 ดูแลด้านนโยบายยาเสพติด)
5. นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6. นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
7. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8. นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
9. นางปวีณา หงสกลุ มูลนิธิปวีณาหงสกลุเพื่อเด็กและสตรี
10.พ.ต.อ.ธีระเดช อธิภัคกุล ผู้กํากับการตํารวจภูธรอําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุี
11.นางชลาทพิย์ โลหะศิริ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงัหวัดกาญจนบรุี
12.นายจรรยา แผนสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดกาญจนบุรี
13.นางนงรกั คูหากาญจน์ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
14.นายสายัณห์ รุ่งป่าสัก ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
15.นายวินัย ตะปะสา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท

16.นางสุปรียา เย็นเยือก รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทพมงคลรงัษี
17.นายบญุเสรฐิ เกิดแย้ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
18.นางบรสิุทธ์ิ ษรบัณฑิต ครูโรงเรียนวิสุทธรังสี
19.นางกานดา แก้วเขียว ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่
20.นางประภัสสร เรืองพยุงศักด์ิ รองนายกเทศมนตรีตําบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบรุี
21.นายจําลอง อบอุ่น กํานันตําบลท่าล้อ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
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ภาคผนวก ซ
แบบสัมภาษณ์แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา
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ประเด็นข้อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มี 5 กลยุทธ์

----------------------------------------------
ท่านคิดว่าแนวทางการดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แต่ละ

กลยุทธ์ ควรเป็นอย่างไร
กลยุทธ์ท่ี 1 การบรหิารแบบมสี่วนร่วม............................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

กลยุทธ์ท่ี 2 การจัดการความรู.้........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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กลยุทธ์ท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน......... .........................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

กลยุทธ์ท่ี 4 สํานึกและความรับผิดชอบ.............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

กลยุทธ์ท่ี 5 การศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะชีวิต....................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

.....................................................ผู้ให้สัมภาษณ์
(......................................................................)

(โปรดประสานนางสาวบัณฑิตตา จินดาทอง. โทร.0-8168-99849, E-Mail : JBundita@gmail.com)
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับ
แนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเหน็แนวโน้มเกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินการตามกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โดยมีเกณฑ์ในการพจิารณา ดังต่อไปน้ี

5 หมายถึง มีโอกาสทีเ่ปน็ไปได้ระดับมากทีสุ่ด
4 หมายถึง มีโอกาสทีเ่ปน็ไปได้ระดับมาก
3 หมายถึง มีโอกาสทีเ่ปน็ไปได้ระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีโอกาสทีเ่ปน็ไปได้ระดับน้อย
1 หมายถึง มีโอกาสทีเ่ปน็ไปได้ระดับน้อยที่สุด

โอกาสที่เปน็ไปได้
ข้อ
ที่

แนวโน้มแนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์
ในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 5 4 3 2 1
ข้อคิดเห็นอื่นๆ

1
กลยุทธ์ด้านการบริหารแบบมีสว่นร่วม
จัดทํา MOU กับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือร่วมมือ
ช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

2 จัดใหม้ีศูนย์เครือข่ายสง่เสรมิความประพฤติ
นักเรียนและนักคึกษา

3 สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน

4 สร้างเครือข่ายการทํางานของครู
5 บ้าน วัด และโรงเรียนร่วมมือเอาใจใส่ดูแล

ช่วยเหลือเด็ก
6 สรา้งความตระหนักใหผู้้ปกครอง และชุมชน

ร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติด
7 โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมมือกัน

จัดทําแผน/โครงการปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
ที่ชัดเจน

8 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดใหม้ี
การ Re-X-Ray นักเรียนกลุ่มเสี่ยงอย่าง
ต่อเน่ือง (ตรวจปสัสาวะ)
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โอกาสที่เปน็ไปได้
ข้อ
ที่

แนวโน้มแนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์
ในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 5 4 3 2 1
ข้อคิดเห็นอื่นๆ

9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ให้เข้มแข็ง

10 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมด้วย

1
กลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ยาเสพติดในโรงเรียน

2 ให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกบัเรื่องของยาเสพติด
และนําเสนอใหเ้พื่อนฟงั

3 พานักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานบําบัดเด็ก
ที่ติดยาและกลับมาถอดประสบการณ์

4 ให้นักเรียนประกวดเขียนเรียงความจาก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรือ่งยาเสพติด

5 รวบรวมความรู้เกี่ยวกบัเรื่องยาเสพติด
ไว้เปน็แหลง่เรียนรู้ให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า

1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารหีรอืยุวกาชาด
ต้านภัยยาเสพติด

2 จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3 กิจกรรม To Be Number One
4 กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์
5 จัดกิจกรรมประกวดโครงงานต่างๆ
6 จัดกิจกรรมประกวดทกัษะทางวิชาการ
7 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
8 จัดกิจกรรมบ้านหลังเรียน เช่น กีฬา
9 จัดกิจกรรมชมรมทางเลือกตามความสนใจ

ของเด็ก
10 ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลาปกติ
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โอกาสที่เปน็ไปได้
ข้อ
ที่

แนวโน้มแนวทางดําเนินการตามกลยุทธ์
ในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 5 4 3 2 1
ข้อคิดเห็นอื่นๆ

9 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
ให้เข้มแข็ง

10 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานป้องกัน
ยาเสพติดในโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการ
โรงเรียนร่วมด้วย

1
กลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ยาเสพติดในโรงเรียน

2 ให้นักเรียนหาข่าวเกี่ยวกบัเรื่องของยาเสพติด
และนําเสนอใหเ้พื่อนฟงั

3 พานักเรียนไปศึกษาดูงานในสถานบําบัดเด็ก
ที่ติดยาและกลับมาถอดประสบการณ์

4 ให้นักเรียนประกวดเขียนเรียงความจาก
ความรู้สึกเกี่ยวกับเรือ่งยาเสพติด

5 รวบรวมความรู้เกี่ยวกบัเรื่องยาเสพติด
ไว้เปน็แหลง่เรียนรู้ให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้า

1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารหีรอืยุวกาชาด
ต้านภัยยาเสพติด

2 จัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3 กิจกรรม To Be Number One
4 กิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์
5 จัดกิจกรรมประกวดโครงงานต่างๆ
6 จัดกิจกรรมประกวดทกัษะทางวิชาการ
7 จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
8 จัดกิจกรรมบ้านหลังเรียน เช่น กีฬา
9 จัดกิจกรรมชมรมทางเลือกตามความสนใจ

ของเด็ก
10 ส่งเสริมการสอนด้านอาชีพนอกเวลาปกติ
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1 Statistics

ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 ST.9 ST.10

N Valid 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000

Mode 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00

Range 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00

Percentile

s

25
4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.5000 4.0000 4.0000

50 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

 2
Statistics

ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5
Valid 21 21 21 21 21N
Missing 0 0 0 0 0

Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
Mode 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Range 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00

25 4.0000 3.0000 3.0000 4.0000 3.5000
50 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

Percentile
s

75 4.0000 4.5000 4.0000 5.0000 5.0000

3 Statistics

ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 ST9 ST.10

N Valid 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

Mode 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Range 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00

Percentiles 25 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.5000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000

50 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

75 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 4.0000
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4 Statistics

ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5
Valid 21 21 21 21 21N
Missing 0 0 0 0 0

Median 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000
Mode 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00
Range 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00

25 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
50 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000

Percentile
s

75 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000

5 Statistics

ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5
Valid 21 21 21 21 21N
Missing 0 0 0 0 0

Median 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
Mode 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Range 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00

25 3.5000 3.5000 3.0000 4.0000 3.0000
50 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

Percentile
s

75 4.5000 4.0000 4.5000 5.0000 5.0000
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ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ - สกุล นางสาวบัณฑิตตา จินดาทอง
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 33 หมู่ 2 ตําบลท่าล้อ อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
สถานท่ีทํางานปัจจุบัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1

อําเภอเมืองกาญจนบรุี จังหวัดกาญจนบรุี 71000
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2511 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าลอ้ จงัหวัดกาญจนบรุี
พ.ศ. 2514 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนท่าม่วง ก.จ.9 จังหวัดกาญจนบรุี
พ.ศ. 2517 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีกาญจนบุรี “กาญจนานุเคราะห”์

จังหวัดกาญจนบรุี
พ.ศ. 2523 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย วิทยาลัยครูนครปฐม
พ.ศ. 2540 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2550 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) วิทยาลัยทองสุข
พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรหลกัสูตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 24

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดับปรญิญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2524 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านบ่อระแหง อําเภอพนมทวน

จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2531 บุคลากร 4 สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดกาญจนบรุี

จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2534 หัวหน้างานฝึกอบรม สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2543 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล สํานักงานการประถมศึกษา

จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2545 หัวหน้าฝา่ยพัฒนาบคุคล สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดราชบรุี
พ.ศ. 2546 หัวหน้าฝา่ยพัฒนาบคุคล สํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัด

กาญจนบุรี
พ.ศ. 2546-2549 ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล, กลุ่มตรวจสอบภายในและ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต2

พ.ศ. 2549 – ปัจจบุัน ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
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