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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
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บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตาม

ตําแหนงในการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใชศึกษา คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการ วิเคราะหขอมูล 

ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย (x) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) ผลการศึกษา พบวา

 1. สภาพปญหาการดําเนนิงานการปองกนัการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สหวทิยาเขต นํา้พอง-กระนวน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ 

ดานระบบบริหารจัดการ ดานตํ่าสุดคือ ดานระบบการใหคําปรึกษา 
 2.  การเปรยีบเทยีบสภาพปญหาการดาํเนนิงานปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศกึษา ของผูปฏบิตังิาน
ดานยาเสพติดในสถานศึกษาท่ีมีสถานภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปญหาการ

ดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดโรงเรียนในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานระบบเฝาระวัง และดานระบบ

สนับสนุนจากชุมชนและเครือขายการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ.05 
 3.  แนวทางการดําเนินงานการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คือ 3.1 สถานศึกษาตองมีแผนงานนโยบาย ดานการปองกันยาเสพติด

ในสถานศึกษาชัดเจน 3.2 จัดระบบการใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่มีปญหา โดยการใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 

3.3 จัดกิจกรรมทางเลือกที่หลากหลายเพ่ือเพิ่มทักษะชีวิตแกนักเรียน 3.4 สงเสริมให ครูแกนนํา นักเรียนแกนนํา 

ใหไดปฏิบัติงานอยางจริงจัง 3.5 มีการประสานงานกับชุมชนและองคกรตางๆในการทํางานรวมกัน โดยทุกภาคสวนตาง
ตองตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานปองกันแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

คําสําคัญ : การปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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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 

offi ce of secondary education service area 25 classifi ed 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 offi ce 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 offi ce 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 offi ce 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 ไดกาํหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษา

วาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ

ทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดความมุงหมาย

และหลกัการจดัการศกึษาวาตองเปนไปเพือ่พฒันาคนไทย

ใหเปนมนษุยทีส่มบรูณทัง้ทางรางกายและจติใจ สตปิญญา 
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ไดรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

ใหรูจกัคดิเปน ทาํเปนรวมทัง้ปลกูฝงคณุธรรมคานยิมท่ีดงีาม
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542)

 การแพรระบาดของยาเสพติดกําลังเปนปญหา

วิกฤติทางสังคมที่รุนแรง เปนการทําลายความมั่นคงใน

เชงิคณุภาพของประชากรใหออนดอยลงจาก สถติผิูเขารบั 

การบําบดัยาเสพติดป 2554 ทัง้หมด 8,117 ราย ป 2555 
จาํนวน 9,715 ราย เม่ือแยกตามชวงอาย ุพบวา สถติสวนใหญ

อยู ในชวงอายุ 15-24 ป ในกลุมวัยรุนหรือวัยรุน
ตอนปลาย สอดคลองกบั สถตินิกัเรยีนทีเ่กีย่วของกบัยาเสพตดิ

ป 2556 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 พบวา มีนักเรียนเกี่ยวของกับยาเสพติด จํานวน 

1,170 ราย เมื่อแยกตามระดับชั้น พบวา ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวน 564 ราย ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 606 ราย เมื่อแยกสถิติ
นักเรียนที่เก่ียวของกับยาเสพติดในระดับสหวิทยาเขต 

พบวา สหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวน จํานวนนักเรียนท่ี

เกีย่วของกับยาเสพติดมจีาํนวนถงึ 236 ราย เปนนกัเรยีน

ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนตนจาํนวน 101 ราย มธัยมศกึษา

ตอนปลาย 125 ราย ซึง่มจีาํนวนนกัเรยีนตดิยาเสพตดิคดิ

เปนลําดับที่ 3 จากจํานวนสหวิทยาเขตทั้งหมด 10 

สหวิทยาเขต (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 25, 2556) 

 จากเหตผุลดงักลาวขางตน ผูศกึษาคนควาซึง่เปน

ครผููสอน ทาํหนาทีป่ฏบิตังิานดานปองกนัและแกไขปญหา

ยาเสพติด จึงมีความประสงคจะศึกษาเร่ือง สภาพปญหา

และแนวทางแกไขการดําเนินงานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ในสถานศึกษาสหวิทยาเขต นํ้าพอง-

กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 เพือ่ใหเกิดความเขาใจ ทีถ่กูตองและเปนแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาตอไป

2.  วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยา เขต

นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 

 2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จาํแนกตามตําแหนงในการ

ปฏิบัติงาน 

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงานปองกัน

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาสหวิทยาเขต นํ้าพอง-

กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25
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3.  กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรตน
1 ตําแหนงในการปฏิบัติงาน 
 • ผูบริหารสถานศึกษา 
 • ครูผูสอน 

ตัวแปรหลัก

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

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

  ตามกรอบการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศกึษา ของสาํนกังานคณะกรรมการปองกนั
และปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (2550) 6 ประกอบดวย

   1. ระบบขอมูล 

   2. ระบบปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

   3. ระบบการใหคําปรึกษา 

   4. ระบบเฝาระวัง 

   5. ระบบสนับสนุนจากชุมชนและเครือขายการ
ทํางาน

   6. ระบบบริหารจัดการ

 4.3 วิธีการดําเนินงาน
   4.3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา

คร้ังนีเ้ปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ แบบสอบถาม

แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพปญหา

การดําเนินงานการแกไขปองกันปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับแนวทางการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิในสถานศกึษา ผูใหขอมลู การสมัภาษณ

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 7 คน และครูหัวหนากลุม

บริหารงานกิจการนักเรียน จํานวน 7 คน โดยการเลือก

แบบเจาะจง (purposive sampling)

  4 . 3 . 2  การสร า ง เครื่ อ งมื อและการ

หาประสิทธิภาพของเครื่องมือนําเครื่องมือใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพื่อหาความเที่ยงตรง 

(Validity) ของขอคาํถาม และหาคา IOC (Index of Item 
of Congruence) ของแบบสอบถามเปนรายขอ แลวนํา

เครื่องมือ ที่ ไดปรับปรุงสมบูรณแลวไปทดลองใช 
(Try out) ในสถานศึกษา สหวิทยาเขตพระธาตุขามแกน 

ทั้งหมด 30 ฉบับ เพื่อหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 

0.984

 4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล

  ผูศึกษาคนควา เก็บรวบรวมขอมูลโดย 
การนํ าแบบสอบถาม ไป ให กลุ มประชากรตอบ 

แลวเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง

 4.5 สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา
  คารอยละ คาความถี่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5.  ผลการศึกษาคนควา

 1. สภาพปญหาการดําเนินงานและแนวทางใน

การปองกันการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก

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 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายดาน จําแนกตาม 

ตําแหนงในการปฏิบัติงาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา 

และครูผูสอน ที่มีตําแหนงในการปฏิบัติงานแตกตางกัน

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการดําเนินงานแกไข

ปญหายาเสพติดโรงเรียนในสถานศึกษา สหวิทยาเขต 

นํ้าพอง-กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

ดานระบบเฝาระวัง และดานระบบสนับสนุนจากชุมชน

และเครือขายการทํางานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

 3. แนวทางในการปองกนัแกไขปญหายาเสพตดิ

ในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัด
สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ทีส่าํคญั

มีดังนี้ โดยในลําดับแรกสถานศึกษาตองมีโครงสราง

การทํางานแผนการดําเนินงานท่ีชดัเจน เพือ่กาํหนดกิจกรรม
จัดตั้งงบประมาณอยางเพียงพอ กําหนดผูรับผิดชอบ

แผนงานอยางชัดเจน แตงตั้งครูแกนนํานักเรียนแกนนํา

ใหมจีาํนวนเพียงพอ และสงเสริมความเขมแข็งในการปฏิบตังิาน

ใหใหปฎิบัติงานอยางเต็มที่และเต็มตามศักยภาพงาน

ด านบริ ก าร ให คํ าปรึ กษาแก นั ก เรี ยนที่ มี ปญหา 

ควรจะเขมแข็ง บุคลากรในโรงเรียนทุกคนตองสามารถ

ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่

จะใหนักเรียนตระหนักถึงอันตรายของส่ิงเสพติด 

และควรหลีกเล่ียงเม่ือพบเจอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

เชน เชญิวิทยากรทีม่คีวามรูมาอบรมใหความรู ครคูวรสอด

แทรกความรูเรื่องสิ่งเสพติดในการทําการเรียนการสอน 

มีการสํารวจพื้นที่เสี่ยงหรือจุดอับทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอเพ่ือไมใหเปนแหลง

มั่วสุม หรืออาจพัฒนาจุดเสี่ยงจัดใหเปนลานกีฬา 

ลานกิจกรรมท่ีเพียงพอ ซึ่งจะเปนการชวยใหนักเรียนได

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเปนการลดอัตราการ

เขาไปยุงเกีย่วกับสิง่เสพติดของนักเรยีนอีกทางหน่ึงและท่ี

สําคัญ ผูเกี่ยวของทุกฝาย ตองตระหนักถึงการแกปญหา 

ยาเสพตดิในสถานศกึษาวามคีวามสาํคญัเปนอยางยิง่และ
ทกุคนตองรวมมอืกันในการดาํเนนิงานโดยการสรางเครอืขาย

การทํางาน โดยประสานความรวมมือไปยังชุมชนผูปกครอง 
เพื่อชวยกันสอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียน เมื่ออยู

นอกสถานศึกษา และเพื่อรับทราบขอมูลยาเสพติดของ

นักเรียนภายนอกสถานศึกษา เพราะนอกเหนือจาก
โรงเรียนทีม่หีนาทีด่แูลนกัเรียน ซึง่เปรียบเสมอืนบตุรหลาน

แลวผูปกครองยังมีสวนสําคัญในการสรางภูมิคุมกัน

ทางจิตใจแกนักเรียน ชุมชนมีสวน ในสรางภูมิคุมกันทาง
ดานสิ่งแวดลอม ในการดําเนินงานปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติดจึงตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 

สถานศกึษาควรตองจดัต้ังเครอืขายการแกไขปญหายาเสพตดิ
ที่เขมแข็งรวมกับชุมชน โดยมีการดําเนินงานรวมกัน

อยางตอเนื่องและยั่งยืนดวยความเขาใจอันดีตอกัน

 

6.  การอภิปรายผล

 1.  ผลการวเิคราะหสภาพปญหา พบวา ในสถาน

ศกึษา สหวทิยาเขต นํา้พอง-กระนวน สงักดัสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีสภาพปญหาการ

ดําเนินงานและแนวทางในการปองกันการแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาท้ัง 6 ดาน โดยรวมอยูในระดับ 

ปานกลาง ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากกระทรวงศกึษาธกิารไดกาํหนด
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นโยบายการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน

ภายใตโครงการ “สถานศกึษาสขีาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมขุ” (ศนูยอาํนวยการพลงัแผนดนิเอาชนะยาเสพตดิ,

2554) เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียน

และปองกนัการแพรระบาดของ ยาเสพตดิในสถานศกึษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

สนองนโยบายโดยกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัด 

สงรายงานผลสภาพการใชสารเสพติดในสถานศึกษา 

ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่ทุกเดือน เพื่อเก็บเปนฐานขอมูล

ในการหาแนวทางแกไขตอไป และมีการจัดการประเมิน

โครงการ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข” ปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือเปนการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด วามีการปฏิบัติงาน

จริงจังในระดับใด จากขอมูลที่กลาวมาขางตนสงผลให

สภาพปญหาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน

โดยรวมอยูในระดบั ปานกลาง เมือ่พจิารณาเปนรายดาน

พบวา ดานระบบบรหิารจดัการ พบวา มสีภาพปญหามาก

ทีส่ดุ สอดคลองกบังานวจิยัของ พะยอม ใจสะอาด (2553) 

ทําการศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานและแนวทาง

พัฒนาปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 

พบวา ดานที่มีปญหาที่สุด คือ ดานระบบบริหารจัดการ 

และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานระบบปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

 2.  การเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนนิงาน
แกไขปญหายาเสพตดิในสถานศกึษาสหวทิยาเขต นํา้พอง-

กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 โดยรวมและรายดานจําแนกตาม ตาํแหนงในการ
ปฏิบัติงาน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหาการดําเนินงานแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-
กระนวน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 โดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภิญโญ อิ่มอุไร 

(2554) ศึกษาการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พบวา ความคิดเห็น

ของผูบริหารสถานศึกษาและครูฝายปกครองเก่ียวกับ

ระบบปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ไมแตกตางกัน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงาน

เกีย่วกบัการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิในโรงเรยีน

เปนหนาทีโ่ดยตรงของผูบรหิารโรงเรยีน หวัหนาโครงการ

หรือครูผูสอน ซึ่งทุกฝายตองมีสวนเก่ียวของใกลชิดกับ

นักเรียนและทํางานรวมกันอยูเสมอ ดังนั้นจึงมีความคิด

เห็นไมแตกตางกันเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเม่ือพิจารณาเปน

รายดานพบวา ดานระบบเฝาระวัง ดานระบบสนับสนุน

จากชุมชนและเครือขายการทํางานแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3.  แนวทางในการปองกนัแกไขปญหายาเสพตดิ

ในสถานศึกษา สหวิทยาเขต นํ้าพอง-กระนวน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบวา 

ผูใหขอมูลสําคัญ มีขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน

ปองกันแกไขปญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 

1) สถานศกึษาตองมกีารกาํหนดแผนงานดานการปองกนั

ปญหายาเสพติดในแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา

อยางชัดเจน เพื่อเปนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

และงบประมาณในการดําเนินงาน โดยมีการระดม

ทรัพยากรดําเนินงานจากหนวยงานภาคีเครือขายการ

ทาํงานและชมุชน ไมวาจะเปนทรพัยากรบคุคล ทรัพยากร
ดานอาคารสถานท่ี หรืองบประมาณ 2) สถานศึกษาควร

แตงต้ังครูแกนนํานกัเรียนแกนนําทีป่ฏิบตังิานดานปองกัน

แกไขปญหายาเสพตดิในสถานศกึษาอยางชดัเจนเพยีงพอ
และสงเสรมิใหปฏบิตังิานอยางจรงิจงั 3) มกีารดาํเนนิงาน

เพื่อปรับลดความนึกคิดของนักเรียนที่จะเขาไปเกี่ยวของ

กับ ส่ิ ง เสพติด เปนแนวทางปอง กันไม ใหนัก เรี ยน

ยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด รูจักระวังตัวหางไกลจากส่ิงเสพติด 

เชน สรางระบบการใหคาํปรึกษาในสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง 
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4) จัดหาวิทยากรท่ีมีความรูเรื่องยาเสพติดมาใหความรู

แกนักเรียน 5) จัดลานกีฬา ลานกิจกรมหลากหลายให

นักเรียนไดแสดงออกตามความสนใจ เฝาระวังจุดอับ 

จุดเสี่ยงในสถานศึกษาโดยมีการเดินตรวจตราอยาง

สม่ําเสมอ 6) อกีทัง้ยงัตองสรางความรวมมอืระหวางครอบครัว
ชมุชน และสถานศกึษาในการทีจ่ะชวยกนัดแูลบตุรหลาน

หรอืรวมแกไขปญหา 7) โดยการสรางเครือขายการทํางาน

โดยการมีสวนรวมของทุกฝาย ที่จะประสานงานในการ

ทํางานอยางสมํ่าเสมอจะทําใหเครือขายการทํางานเกิด

ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

7.  ขอเสนอแนะ 

  ขอเสนอแนะจากการศึกษาคนควาคร้ังนี ้ผูศกึษา

ขอนําเสนอเปน 2 ประเด็นหลักคือ

 7.1 เพื่อนําผลการศึกษาคนควาไปประยุกตใช

  7.1.1 ผูบรหิารและครคูวรจดัทาํแผนงานใน

การรณรงคปองปรามยาเสพติดของโรงเรียนท่ีชัดเจน

และเขมแข็ง โดยมีการเกี่ยวของกับทุกฝายไมวาจะเปน

เครือขายขอมูล เครือขายการทํางานและชุมชน

  7.1.2 สถานศกึษาควรมมีาตรการทีเ่ขมงวด

ในการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 

และครูควรจดักจิกรรมทางเลอืกใหนกัเรยีน เชน กจิกรรม 
To be number one, กิจกรรมชุมนุม ซึ่งแตละกิจกรรม

เนนสร างความตระหนักถึ งพิษภัยของยาเสพติด 
ใหแกนักเรียน และรูจักปฏิบัติตนในการปองกันปญหา

ยาเสพติด 
  7.1.3 ควรใหชุมชนและเครือขายของ

สถาบัน การศึกษารวมเปนคณะกรรมการความปลอดภัย

ของสถานศึกษา ใหความรวมมือสถานศึกษาในกิจกรรม

ตางๆ สนบัสนุนใหสถานศึกษามีสวนรวมกิจกรรมวัฒนธรรม
ทองถิ่น

  7.1.4 ครูผู รับผิดชอบงานดานปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาตอง จดัทาํระเบียน

ประวัตินักเรียนที่เกี่ยวของกับสารเสพติดใหเปนปจจุบัน 

วิเคราะหสภาพการแพรระบาดของยาเสพติดใหเขาใจ

อยางชัดเจนกอนนําไปสูการหาแนวทางแกไขปญหาที่

ถูกตองเหมาะสม 

  7.1.5 สถานศกึษาจดักจิกรรมท่ีหลากหลาย

แกนักเรียน เพื่อลดพฤติกรรมที่สุมเสี่ยง สรางแกนนํา

นักเรียนที่เขมแข็งท่ีคอยสอดสองดูแลคอยใหคําปรึกษา

แกนักเรียนท่ีมีปญหา เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการ
ดาํรงชวีติมปีระพฤตกิรรมหลกีเลีย่งยาเสพตดิและอบายมขุ 

  7.1.6 สถานศึกษาควรจัดผูรับผิดชอบ

ตรวจดูบริเวณจุดอับในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ

 7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป

  7.2.1 ควรทําการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา

รูปแบบและปองกันการแพรระบาดยาเสพติดใน

สถานศึกษา

   7.2.2 ควรศึกษาปจจัยที่ มี ผลกระทบ

การแพรระบาดยาเสพตดิในสถานศกึษาเพือ่ผูทีเ่กีย่วของ

สามารถใชเปนขอมูลเปนแนวทางในการปองกันการแพร

ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

  7.2.3 ควรมกีารศกึษาวจิยั โดยใชวธิกีารเกบ็

รวบรวมขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการใช

แบบสอบถาม เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก เพื่อใหได

ขอมูลท่ีนาเช่ือถือถูกตองชัดเจนมากข้ึน
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