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สภาพปญหาและแนวทาง การดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25
THE PLOBLEMS AND GUIDEDLINE DEVELOPMENT ON DRUGS PREVENTION
IN THE SCHOOL IN THE CAMPUS NUMPONG – KRANUAN UNDER
THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA 25
นิภาพร สายประดิษฐ*
ดร.กุหลาบ ปุริสาร**
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตาม
ตําแหนงในการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใชศึกษา คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการ วิเคราะหขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (x) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) ผลการศึกษา พบวา
1. สภาพปญหาการดําเนินงานการปองกันการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํา้ พอง-กระนวน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ดานระบบบริหารจัดการ ดานตํ่าสุดคือ ดานระบบการใหคําปรึกษา
2. การเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของผูป ฏิบตั งิ าน
ดานยาเสพติดในสถานศึกษาที่มีสถานภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการ
ดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดโรงเรียนในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานระบบเฝาระวัง และดานระบบ
สนับสนุนจากชุมชนและเครือขายการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. แนวทางการดําเนินงานการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คือ 3.1 สถานศึกษาตองมีแผนงานนโยบาย ดานการปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษาชัดเจน 3.2 จัดระบบการใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่มีปญหา โดยการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
3.3 จัดกิจกรรมทางเลือกที่หลากหลายเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตแกนักเรียน 3.4 สงเสริมให ครูแกนนํา นักเรียนแกนนํา
ใหไดปฏิบัติงานอยางจริงจัง 3.5 มีการประสานงานกับชุมชนและองคกรตางๆในการทํางานรวมกัน โดยทุกภาคสวนตาง
ตองตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
คําสําคัญ : การปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study and compare the problems and guidelines on
drug prevention and solving problems in the schools at the Numpong-Kranuan campus under the
office of secondary education service area 25 classified by positions and study the guidelines to
implement on drug prevention and solving problems in the schools. The instruments were 5 rating
scale questionnaire which a reliability value as a whole at .98 and the indepth interviews.
The statistics for analysis the data were percentage, mean, standard deviation and The Mann-Whitney U
Test
The results :
1. The problems and guidelines on drug prevention and solving problems in the schools at
the Numpong-Kranuan campus under the office of secondary education service area 25 was at the
“Middle” level as a whole. The highest aspect was the management system, the lowest was the
careful watching system.
2. The comparison results on the problems and guidelines on drug prevention and solving
problems in the schools at the Numpong-Kranuan campus under the office of secondary education
service area 25 according to the opinion of the administrators and teachers were not different as a
whole except the careful watching system aspect and the support from the community and the
net working system were statistically different value at .05
3. The guidelines on the problems and guidelines on drug prevention and solving problems
in the schools at the Numpong-Kranuan campus under the office of secondary education service
area 25, there should be as followings:
3.1 There should be the policy to enhance the strength of the care teachers for
information-based management to solve the drug problems.
3.2 There should be consultant service system management strongly for the students
who had problems.
3.3 The schools should have the activities presenting the dangerous of the drug to the
ways of lives.
3.4 The schools should have the careful watching measure seriously and promote how
to use the spare time usefully.
3.5 The school should participate with the parents and community in order to build the
prevention from the drug problems continuously, and 3.6 The schools should set the structure
management that focus on the collaboration of all the persons who involved to solve the drug
problems.
keyword: Drug Prevention in Schools
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1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 ไดกาํ หนดความมุง หมายและหลักการจัดการศึกษา
วาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดความมุงหมาย
และหลักการจัดการศึกษาวาตองเปนไปเพือ่ พัฒนาคนไทย
ใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณทงั้ ทางรางกายและจิตใจ สติปญ
 ญา
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ไดรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
ใหรจู กั คิดเปน ทําเปนรวมทัง้ ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมทีด่ งี าม
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)
การแพรระบาดของยาเสพติดกําลังเปนปญหา
วิกฤติทางสังคมที่รุนแรง เปนการทําลายความมั่นคงใน
เชิงคุณภาพของประชากรใหออ นดอยลงจาก สถิตผิ เู ขารับ
การบําบัดยาเสพติดป 2554 ทัง้ หมด 8,117 ราย ป 2555
จํานวน 9,715 ราย เมือ่ แยกตามชวงอายุ พบวา สถิตสวนใหญ
อยู ใ นช ว งอายุ 15-24 ป ในกลุ ม วั ย รุ น หรื อ วั ย รุ น
ตอนปลาย สอดคลองกับ สถิตนิ กั เรียนทีเ่ กีย่ วของกับยาเสพติด
ป 2556 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 พบวา มีนักเรียนเกี่ยวของกับยาเสพติด จํานวน
1,170 ราย เมื่ อ แยกตามระดั บ ชั้ น พบว า ระดั บ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น มี จํ า นวน 564 ราย ระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 606 ราย เมื่อแยกสถิติ
นักเรียนที่เกี่ยวของกับยาเสพติดในระดับสหวิทยาเขต
พบวา สหวิทยาเขตนํ้าพอง-กระนวน จํานวนนักเรียนที่
เกีย่ วของกับยาเสพติดมีจาํ นวนถึง 236 ราย เปนนักเรียน
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ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 101 ราย มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 125 ราย ซึง่ มีจาํ นวนนักเรียนติดยาเสพติดคิด
เป น ลํ า ดั บ ที่ 3 จากจํ า นวนสหวิ ท ยาเขตทั้ ง หมด 10
สหวิทยาเขต (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25, 2556)
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศ กึ ษาคนควาซึง่ เปน
ครูผสู อน ทําหนาทีป่ ฏิบตั งิ านดานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด จึงมีความประสงคจะศึกษาเรื่อง สภาพปญหา
และแนวทางแกไขการดําเนินงานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ในสถานศึกษาสหวิทยาเขต นํ้าพองกระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 เพือ่ ใหเกิดความเขาใจ ทีถ่ กู ตองและเปนแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาตอไป
2. วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยา เขต
นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25
2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานการ
ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตามตําแหนงในการ
ปฏิบัติงาน
3. เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานปองกัน
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยาเขต นํ้าพองกระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25
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3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรตน
1 ตําแหนงในการปฏิบัติงาน
• ผูบริหารสถานศึกษา
• ครูผูสอน

4. วิธีการศึกษา
4.1 ประชากร
ประชากร ที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้
ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ในสถานศึกษา
สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ไดกลุมประชากร คือ
ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา
จํานวน 15 คน และครูกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน
จํานวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน จําแนกตาม ตําแหนง
ในการปฏิบัติงาน
4.2 ตัวแปรศึกษา
ตามกรอบการป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (2550) 6 ประกอบดวย
1. ระบบขอมูล
2. ระบบปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3. ระบบการใหคําปรึกษา
4. ระบบเฝาระวัง
5. ระบบสนับสนุนจากชุมชนและเครือขายการ
ทํางาน
6. ระบบบริหารจัดการ
4.3 วิธีการดําเนินงาน
4.3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา
ครัง้ นีเ้ ปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม

ตัวแปรหลัก
การดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1. ระบบขอมูล
2. ระบบปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3. ระบบการใหคําปรึกษา
4. ระบบเฝาระวัง
5. ระบบสนับสนุนจากชุมชนและเครือขายการทํางาน
6. ระบบบริหารจัดการ

แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพปญหา
การดํ า เนิ น งานการแก ไขป อ งกั น ป ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผูใ หขอ มูล การสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 7 คน และครูหัวหนากลุม
บริหารงานกิจการนักเรียน จํานวน 7 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling)
4.3.2 การสร า งเครื่ อ งมื อ และการ
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือนําเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ เพื่ อ หาความเที่ ย งตรง
(Validity) ของขอคําถาม และหาคา IOC (Index of Item
of Congruence) ของแบบสอบถามเปนรายขอ แลวนํา
เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด ป รั บ ปรุ ง สมบู ร ณ แ ล ว ไปทดลองใช
(Try out) ในสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระธาตุขามแกน
ทั้งหมด 30 ฉบับ เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น เทากับ
0.984
4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู ศึ ก ษาค น คว า เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดย
การนํ า แบบสอบถามไปให ก ลุ ม ประชากรตอบ
แลวเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
4.5 สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา
คารอยละ คาความถี่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. ผลการศึกษาคนควา
1. สภาพปญหาการดําเนินงานและแนวทางใน
การป อ งกั น การแก ไขป ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 25 โดยรวมอยู ใ นระดั บ
ปานกลาง เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใ นระดับมาก
1 ดาน ไดแก ดานระบบบริหารจัดการ ระดับ ปานกลาง
1 ดาน ไดแก ดานระบบเฝาระวัง ระดับนอย 4 ดาน ไดแก
ดานระบบปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดานระบบ
สนับสนุนจากชุมชนและเครือขายการทํางาน ดานระบบ
ขอมูล ดานระบบการใหคําปรึกษา ตามลําดับ
2. การเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงาน
แกไขปญหายาเสพติดโรงเรียนในสถานศึกษาสหวิทยาเขต
นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายดาน จําแนกตาม
ตําแหนงในการปฏิบัติงาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอน ที่มีตําแหนงในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการดําเนินงานแกไข
ปญหายาเสพติดโรงเรียนในสถานศึกษา สหวิทยาเขต
นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานระบบเฝาระวัง และดานระบบสนับสนุนจากชุมชน
และเครือขายการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทีส่ าํ คัญ
มี ดั ง นี้ โดยในลํ า ดั บ แรกสถานศึ ก ษาต อ งมี โ ครงสร า ง
การทํางานแผนการดําเนินงานทีช่ ดั เจน เพือ่ กําหนดกิจกรรม
จัดตั้งงบประมาณอยางเพียงพอ กําหนดผูรับผิดชอบ
แผนงานอยางชัดเจน แตงตั้งครูแกนนํานักเรียนแกนนํา
ใหมจี าํ นวนเพียงพอ และสงเสริมความเขมแข็งในการปฏิบตั งิ าน
ใหใหปฎิบัติงานอยางเต็มที่และเต็มตามศักยภาพงาน
ด า นบริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษาแก นั ก เรี ย นที่ มี ป ญ หา
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ควรจะเขมแข็ง บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตองสามารถ
ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่
จะให นั ก เรี ย นตระหนั ก ถึ ง อั น ตรายของสิ่ ง เสพติ ด
และควรหลีกเลี่ยงเมื่อพบเจอดวยวิธีการที่หลากหลาย
เชน เชิญวิทยากรทีม่ คี วามรูม าอบรมใหความรู ครูควรสอด
แทรกความรูเรื่องสิ่งเสพติดในการทําการเรียนการสอน
มีการสํารวจพื้นที่เสี่ยงหรือจุดอับทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอเพื่อไมใหเปนแหลง
มั่ ว สุ ม หรื อ อาจพั ฒ นาจุ ด เสี่ ย งจั ด ให เ ป น ลานกี ฬ า
ลานกิจกรรมที่เพียงพอ ซึ่งจะเปนการชวยใหนักเรียนได
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเปนการลดอัตราการ
เขาไปยุง เกีย่ วกับสิง่ เสพติดของนักเรียนอีกทางหนึง่ และที่
สําคัญ ผูเกี่ยวของทุกฝาย ตองตระหนักถึงการแกปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาวามีความสําคัญเปนอยางยิง่ และ
ทุกคนตองรวมมือกันในการดําเนินงานโดยการสรางเครือขาย
การทํางาน โดยประสานความรวมมือไปยังชุมชนผูป กครอง
เพื่ อ ช ว ยกั น สอดส อ งดู แ ลพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น เมื่ อ อยู
นอกสถานศึกษา และเพื่อรับทราบขอมูลยาเสพติดของ
นั ก เรี ย นภายนอกสถานศึ ก ษา เพราะนอกเหนื อ จาก
โรงเรียนทีม่ หี นาทีด่ แู ลนักเรียน ซึง่ เปรียบเสมือนบุตรหลาน
แล ว ผู ป กครองยั ง มี ส ว นสํ า คั ญ ในการสร า งภู มิ คุ ม กั น
ทางจิตใจแกนักเรียน ชุมชนมีสวน ในสรางภูมิคุมกันทาง
ดานสิ่งแวดลอม ในการดําเนินงานปองกันแกไขปญหา
ยาเสพติ ด จึ ง ต อ งได รั บ ความร ว มมื อ จากทุ ก ภาคส ว น
สถานศึกษาควรตองจัดตัง้ เครือขายการแกไขปญหายาเสพติด
ที่ เข ม แข็ ง ร ว มกั บ ชุ ม ชน โดยมี ก ารดํ า เนิ น งานร ว มกั น
อยางตอเนื่องและยั่งยืนดวยความเขาใจอันดีตอกัน
6. การอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหสภาพปญหา พบวา ในสถาน
ศึกษา สหวิทยาเขต นํา้ พอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีสภาพปญหาการ
ดําเนินงานและแนวทางในการปองกันการแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาทั้ง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกระทรวงศึกษาธิการไดกาํ หนด
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นโยบายการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน
ภายใตโครงการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข” (ศูนยอาํ นวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด,
2554) เพื่ อ เป น การสร า งภู มิ คุ ม กั น ให แ ก นั ก เรี ย น
และปองกันการแพรระบาดของ ยาเสพติดในสถานศึกษา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 25
สนองนโยบายโดยกํ า หนดให ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ส ง รายงานผลสภาพการใช ส ารเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่ทุกเดือน เพื่อเก็บเปนฐานขอมูล
ในการหาแนวทางแกไขตอไป และมีการจัดการประเมิน
โครงการ “สถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และ
อบายมุข” ปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด วามีการปฏิบัติงาน
จริงจังในระดับใด จากขอมูลที่กลาวมาขางตนสงผลให
สภาพป ญ หาการดํ า เนิ น งานป อ งกั น และแก ไขป ญ หา
ยาเสพติดในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน
โดยรวมอยูใ นระดับ ปานกลาง เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานระบบบริหารจัดการ พบวา มีสภาพปญหามาก
ทีส่ ดุ สอดคลองกับงานวิจยั ของ พะยอม ใจสะอาด (2553)
ทําการศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานและแนวทาง
พัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสระแก ว เขต 1
พบวา ดานที่มีปญหาที่สุด คือ ดานระบบบริหารจัดการ
และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานระบบปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
2. การเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงาน
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยาเขต นํา้ พองกระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 โดยรวมและรายดานจําแนกตาม ตําแหนงในการ
ปฏิบัติงาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการดําเนินงานแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพองกระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภิญโญ อิ่มอุไร
(2554) ศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาและครูฝายปกครองเกี่ยวกับ
ระบบปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน
เปนหนาทีโ่ ดยตรงของผูบ ริหารโรงเรียน หัวหนาโครงการ
หรือครูผูสอน ซึ่งทุกฝายตองมีสวนเกี่ยวของใกลชิดกับ
นักเรียนและทํางานรวมกันอยูเสมอ ดังนั้นจึงมีความคิด
เห็นไมแตกตางกันเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเมือ่ พิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานระบบเฝาระวัง ดานระบบสนับสนุน
จากชุมชนและเครือขายการทํางานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. แนวทางในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา
ผูใหขอมูลสําคัญ มีขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันแกไขปญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ดังตอไปนี้
1) สถานศึกษาตองมีการกําหนดแผนงานดานการปองกัน
ปญหายาเสพติดในแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา
อยางชัดเจน เพื่อเปนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
และงบประมาณในการดํ า เนิ น งาน โดยมี ก ารระดม
ทรัพยากรดําเนินงานจากหนวยงานภาคีเครือขายการ
ทํางานและชุมชน ไมวา จะเปนทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
ดานอาคารสถานที่ หรืองบประมาณ 2) สถานศึกษาควร
แตงตัง้ ครูแกนนํานักเรียนแกนนําทีป่ ฏิบตั งิ านดานปองกัน
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยางชัดเจนเพียงพอ
และสงเสริมใหปฏิบตั งิ านอยางจริงจัง 3) มีการดําเนินงาน
เพื่อปรับลดความนึกคิดของนักเรียนที่จะเขาไปเกี่ยวของ
กั บ สิ่ ง เสพติ ด เป น แนวทางป อ งกั น ไม ใ ห นั ก เรี ย น
ยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด รูจักระวังตัวหางไกลจากสิ่งเสพติด
เชน สรางระบบการใหคาํ ปรึกษาในสถานศึกษาทีเ่ ขมแข็ง
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4) จัดหาวิทยากรที่มีความรูเรื่องยาเสพติดมาใหความรู
แกนักเรียน 5) จัดลานกีฬา ลานกิจกรมหลากหลายให
นักเรียนไดแสดงออกตามความสนใจ เฝาระวังจุดอับ
จุ ด เสี่ ย งในสถานศึ ก ษาโดยมี ก ารเดิ น ตรวจตราอย า ง
สมํา่ เสมอ 6) อีกทัง้ ยังตองสรางความรวมมือระหวางครอบครัว
ชุมชน และสถานศึกษาในการทีจ่ ะชวยกันดูแลบุตรหลาน
หรือรวมแกไขปญหา 7) โดยการสรางเครือขายการทํางาน
โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย ที่จะประสานงานในการ
ทํางานอยางสมํ่าเสมอจะทําใหเครือขายการทํางานเกิด
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
7. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการศึกษาคนควาครัง้ นี้ ผูศ กึ ษา
ขอนําเสนอเปน 2 ประเด็นหลักคือ
7.1 เพื่อนําผลการศึกษาคนควาไปประยุกตใช
7.1.1 ผูบ ริหารและครูควรจัดทําแผนงานใน
การรณรงคปองปรามยาเสพติดของโรงเรียนที่ชัดเจน
และเขมแข็ง โดยมีการเกี่ยวของกับทุกฝายไมวาจะเปน
เครือขายขอมูล เครือขายการทํางานและชุมชน
7.1.2 สถานศึกษาควรมีมาตรการทีเ่ ขมงวด
ในการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน
และครูควรจัดกิจกรรมทางเลือกใหนกั เรียน เชน กิจกรรม
To be number one, กิจกรรมชุมนุม ซึ่งแตละกิจกรรม
เน น สร า งความตระหนั ก ถึ ง พิ ษ ภั ย ของยาเสพติ ด
ใหแกนักเรียน และรูจักปฏิบัติตนในการปองกันปญหา
ยาเสพติด
7.1.3 ควรให ชุ ม ชนและเครื อ ข า ยของ
สถาบัน การศึกษารวมเปนคณะกรรมการความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ใหความรวมมือสถานศึกษาในกิจกรรม
ตางๆ สนับสนุนใหสถานศึกษามีสว นรวมกิจกรรมวัฒนธรรม
ทองถิ่น
7.1.4 ครู ผู รั บ ผิ ด ชอบงานด า นป อ งกั น
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาตอง จัดทําระเบียน
ประวัตินักเรียนที่เกี่ยวของกับสารเสพติดใหเปนปจจุบัน
วิเคราะหสภาพการแพรระบาดของยาเสพติดใหเขาใจ
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อยางชัดเจนกอนนําไปสูการหาแนวทางแกไขปญหาที่
ถูกตองเหมาะสม
7.1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
แกนักเรียน เพื่อลดพฤติกรรมที่สุมเสี่ยง สรางแกนนํา
นักเรียนที่เขมแข็งที่คอยสอดสองดูแลคอยใหคําปรึกษา
แก นั ก เรี ย นที่ มี ป ญ หา เพื่ อ ให นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในการ
ดํารงชีวติ มีประพฤติกรรมหลีกเลีย่ งยาเสพติดและอบายมุข
7.1.6 สถานศึ ก ษาควรจั ด ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ตรวจดูบริเวณจุดอับในสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอ
7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
7.2.1 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
รู ป แบบและป อ งกั น การแพร ร ะบาดยาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา
7.2.2 ควรศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบ
การแพรระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาเพือ่ ผูท เี่ กีย่ วของ
สามารถใชเปนขอมูลเปนแนวทางในการปองกันการแพร
ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.2.3 ควรมีการศึกษาวิจยั โดยใชวธิ กี ารเก็บ
รวบรวมข อ มู ล ในรู ป แบบอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการใช
แบบสอบถาม เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก เพื่อใหได
ขอมูลที่นาเชื่อถือถูกตองชัดเจนมากขึ้น
8. บรรณานุกรม
1. พะยอม ใจสะอาด. (2553). สภาพและปญหาและ
แนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 1. งานนิพนธการศึกษา
ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
2. ภิญโญ อิ่มอุไร. (2554). การศึกษาการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เข ต 2 . ง า น นิ พ น ธ ค รุ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2557

3. ศู น ย อํ า นวยการพลั ง แผ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด .
(2554.). คูมือ แนวทางการดําเนินงาน โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข.
กรุงเทพ : กระทรวงศึกษาธิการ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25.
(2556). แบบสรุปรายงานการใชสารเสพติด/ยาเสพติด
ในสถานศึกษา. ขอนแกน: สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กระทรวง
ศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว.

83

