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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงาน ศึกษาปัญหาการดาเนินงานและศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยมี 2 ขั้น คือ 1) ขั้นศึกษาสภาพการดาเนินงานและปัญหาการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู จานวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้
คือ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มาตรการป้องกันมีการดาเนินงานมากที่สุดส่วนมาตรการค้นหา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหาร
จัดการ และมาตรการรักษา มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย คือ มาตรการรักษา มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา ส่วนมาตรการเฝ้าระวัง
และมาตรการบริหารจัดการ มีการดาเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3) แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ควรดาเนินงานดังนี้คือ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน สถานศึกษา
จัดตั้งสารวัตรนักเรียนปราบปรามยาเสพติด จัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดทันที
สถานศึกษาควรจัดค่ายคุณธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดสายตรวจของโรงเรียนทางานร่วมกับตารวจ
สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ครู ตารวจ ในการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดและส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จด้านการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คาสาคัญ: การป้องกันยาเสพติด, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, ยาเสพติดในสถานศึกษา

Abstract
This research aimed to study performance, examine problems of performance and investigate solution
guidelines of drug prevention and solution performance in schools under The Secondary Education Service Area
Office 9, Suphanburi province. The method was divided into 2 steps: 1) studying performance and problems of drug
prevention and solution performance including 313 teachers, the tool was a questionnaire, and the data was
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analyzed by mean and standard deviation, and 2) studying solution guidelines of drug prevention and solution
performance including 5 experts, the tool was an interviewing form, and the data were analyzed by the content
analysis. The results showed that : 1) As a whole, the drug prevention and solution performance in schools was at a
high level. The preventive measure was at the highest. The surveillance measure, management measure and cure
measure were at a high level. 2) As a whole, the problems of drug prevention and solution performance in schools
were a low level. The curing measure, preventive measure, search measure, surveillance measure, management
measure were at the lowest level. 3) The solution guidelines of drug prevention and solution performance should be
as follows: studying To Be Number One activities, providing truant patrols, managing efficient screening system, curing
drug addicts immediately, holding moral camps of drug prevention and solution, providing school patrols to work
with police officers, networking with parents, teachers and police officers, and exchanging ideas with successful
schools or offices of drug prevention and solution performance.
Keywords: Drug Prevention, Drug Solution, Drug in Schools

1. บทนา

การแพร่ร ะบาดของยาเสพติด หลายประเภทใน
สถานศึก ษาก าลัง ทวีค วามรุน แรงและ มีแ นวโน้ม
ขยายตัวเพิ่ม ขึ้น อย่า งรวดเร็ว ทั้งรูป แบบความรุน แรง
ของฤทธิ์ยาและจานวนผู้ติดยาเสพติด การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด เป็น ปัญ หาสาคัญ ส่ง ผลกระทบต่อ การ
พัฒ นาประเทศ การพัฒ นาบุค ลากรและคุณ ภาพชีวิต
ของนัก เรีย น และประชาชนเป็น อย่า งมาก รัฐ บาลได้
กาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ ” และ
มอบหมายให้กระทรวง ศึกษาธิการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้อ งกัน ยาเสพติด ในสถานศึก ษา ก าหนดมาตรการ
ป้อ งกัน เด็ก และเยาวชนก่อ นวัย เสี่ย งและในวัย เสี่ย ง
ไม่ให้เ ข้า ไปเกี่ย วข้อ งกับ ยาเสพติด เรีย นรู้ ถึงโทษและ
พิษ ภัย ของยาเสพติด รู้จัก ปฏิเ สธหลีก เลี่ย งยาเสพติด
และใช้เ วลาว่า งให้เ ป็น ประโยชน์เ พื ่อ หลีก เลี่ย งการ
หมกมุ ่น มั ่ว สุม กับ ยาเสพติด [1] จากสภาพปัญ หา
ดัง กล่า ว ได้ส ่ง ผลกระทบอย่า งรุน แรงต่อ ความ
เจริญ ก้า วหน้า ของประเทศเป็น อย่า งยิ่ง ซึ่ง จากสถิติ
พบว่า ผู ้ต ิด ยาเสพติ ด จ านวนมากจะเป็น ผู ้ก ่อ คดี
อุก ฉกรรจ์ นอกจากนี้ยัง ก่อ ให้เ กิด ปัญ หาอาชญากร
ข้า มชาติแ ละปัญ หาความมั่น คงของชาติอีก ด้ว ย หาก
ปล่อยไว้จะก่อให้เกิดวิกฤติทางสังคมอย่างรุนแรงจนไม่

สามารถแก้ไขได้ เพราะปัญหายาเสพติดมิใช่เรื่องที่จ ะ
สามารถควบคุม ให้อ ยู่ใ นวงจากัด ได้อีก ต่อ ไป แต่ก ลั บ
จะเป็นปัญหาระดับชาติที่ลุกลามไม่จบไม่สิ้น ดังนั้น จึง
เห็น สมควรที ่ท ุก ฝ่า ยควรให้ค วามส าคัญ กับ ปัญ หา
ดัง กล่า ว พร้อ มทั ้ง หามาตรการในการป้อ งกัน และ
แก้ไขยาเสพติดให้บรรลุผลอย่างจริงจัง
กร ะทร วงศึก ษาธิก าร ได้ก าห นดนโย บ าย ให้
หน่ว ยงานที่รับผิด ชอบการจัดการศึก ษาได้ดาเนิน การ
แก้ไ ขปัญ หาให้ห น่ว ยงานที ่ร ับ ผิด ชอบในการจัด
การศึก ษาได้ด าเนิน แก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ตาม
ยุท ธศาสตร์พ ลัง แผ่น ดิน โดยใช้ว ิท ยากรต่า ง ๆ
นา นัป กา ร เ พื ่อ เ อา ชน ะ ย า เ ส พ ติด ที ่เ กิด ขึ ้น ใ น
สถานศึก ษา ได้กาหนดนโยบายด้า นการป้อ งกัน แก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไว้ มีแนวทางปฏิบัติใ น
การจัด กิจกรรมรณรงค์แ ละประชาสัมพันธ์ให้นักเรีย น
นัก ศึก ษาตระหนัก ถึง สถานการณ์ค วามรุน แรงของ
ปัญ หายาเสพติด กระตุ้น และปลูก จิต สานึก ในการใช้
เวลาว่า งให้เกิด ประโยชน์ เหมาะสมกับเพศ วัย ฐานะ
ปฏิร ูป หลัก สูต รและระบบการเรีย นการสอนให้เ กิด
กระบวนการคิด ย่า งมีเ หตุผ ล ส่ง เสริม คุณ ธรรม
จริย ธรรม สร้า งทัก ษะชีว ิต และพัฒ นาศัก ยภาพ
นัก เรีย นนัก ศึก ษา สร้า งภูม ิคุ ้ม กัน จัด ระบบดูแ ล
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นักเรียน เฝ้าระวังป้องกันกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่
เคยใช้ยาเสพติดไม่เข้าไปเกี่ย วข้องกับยาเสพติด สร้า ง
บรรยากาศที่อบอุ่นภายในโรงเรียนโดยมอบหมายให้ครู
ที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้ นคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรม
และให้ค าปรึก ษาอย่า งใกล้ชิด และดาเนิน การตาม
ระบบดูแ ลนัก เรีย น ปรับ ปรุง สภาพแวดล้อ มภายใน
สถานศึก ษาให้ส ะอาด ร่ม รื่น เป็น ระเบีย บปราศจาก
มุม อับ ควบคุม ปัจ จัย เสี่ย งบริเ วณรอบถานศึก ษาและ
ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมใน
การดาเนิน การป้อ งกัน และแก้ปัญ หายาเสพติด อย่า ง
จริงจัง [1]
แนวทางการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มุ่งการดาเนินยุทธศาสตร์ด้วย
การมีส ่ว นร่ว มของคนในชาติท ุ ก ภาคส่ว น โดยไม่
ก่อ ให้เ กิด ผลกระทบในทางลบ เพื ่อ เป็น รากฐานการ
นาไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา ใช้หลักเมตตา
ธรรมในการตัด วงจรด้า นผู ้เ สพ/ผู ้ต ิด ยาเสพติด ซึ ่ง มี
ผู ้เ กี ่ย วข้อ งได้ร ับ ผลกระทบและเดือ ดร้อ นมากที ่ส ุด
จาเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาโดยเร่งด่วน อันเป็น
การคืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด้วยความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของพลัง
สังคมและพลังชุมชน การตัดวงจรกลุ่มเสี่ยงและป้องกัน
มิให้เ กิดผู้เสพติดรายใหม่ ด้วยการแก้ปัญหากลุ่ม เสี่ย ง
พื้นที่เ สี่ยง และสร้างภูมิคุ้ม กันในกลุ่ม เด็กและเยาวชน
การสร้า งภูม ิคุ ้ม กัน ยาเสพติด ในสถานศึก ษาด้ว ย
มาตรการต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายกาหนดขึ้นเป็นการป้องกันการ
แพร่ร ะบาดของยาเสพติด ในสถานศึก ษาได้ การ
ดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขยาเสพติด ในสถานศึก ษา
จ าเป็น ที ่จ ะต้อ งให้ท ุก ฝ่า ยมีส ่ว นร่ว ม โดยระดม
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษามาดาเนินการ
จัดตั้งเป็นทีม งานป้อ งกันและแก้ไ ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึก ษา ได้แ ก่ ผู ้บ ริห าร ครู อาจารย์ฝ ่า ยต่า ง ๆ
ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น เจ้า หน้า ต ารวจ แพทย์ พยาบาล เจ้า หน้า ที่
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สาธารณสุข เพื ่อ สร้า งกระบวนการท างานรวมกัน
ระหว่า งสถานศึก ษา สถาบัน ครอบครัว และสถาน
บาบัดรักษา รวมทั้งการป้องกันและการปราบปรามและ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการ
ด าเนิน กิจ กรรมแทรกแซง เพื ่อ แก้ไ ขปัญ หานัก เรีย น
นัก ศึก ษากลุ ่ม เสี ่ย งที ่พึ ่ง เริ ่ม ใช้ย าเสพติด และฟื ้น ฟู
สมรรถภาพนักเรียนนักศึกษาติดยาเสพติดที่ผ่านขั้นตอน
การบาบัดรักษาจากสถานบาบัดมาแล้ว
สาหรับโรงเรีย นและสถาบันทางการศึก ษา ซึ่งเป็น
องค์กรหลักในการดาเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด
ให้เ ด็ก และเยาวชนก็ม ีป ัญ หาและอุป สรรคในการ
ดาเนินงานหลายประการเช่นวิสัยทัศน์ในเชิงป้องกันของ
โรงเรียนสถาบันทางการศึกษายังมีน้อยเพราะผู้บริหาร
โรงเรีย นมัก มีค วามเห็น ว่า ยัง ไม่ม ีป ัญ หาเกิด ขึ ้น ใน
โรงเรียนของตน ความตระหนักและการยอมรับสภาพ
ปัญหารวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน
และแก้ไ ขปัญ หาของผู้บ ริห าร ครู อาจารย์ยังมีน้อ ยมี
โรงเรียนจานวนมากที่ยังไม่ยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นใน
โรงเรีย นหรือ มีก ารปกปิด กลบเกลื่อนปัญ หาเพื่อรักษา
ชื่อเสียง นอกจากนี้มักใช้มาตรการไล่นักเรียนที่มีปัญหา
ออกจากสถานศึก ษาซึ ่ง เป็น การผลัก และเพิ ่ม ปัญ หา
ให้แ ก่ส ังคมโดยรวม ข้อ มูล ยาเสพติด ในโรงเรีย นและ
สถานศึกษาไม่มีความชัดเจนและไม่มีการจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและกาหนด
หรือวางแผนการดาเนินงานได้เหมาะสม [1]
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9
ประกอบด้ว ยจัง หวัด สุพ รรณบุรีแ ละจัง หวัด นครปฐม
ได้ดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ตาม
คาสั่ง ศูน ย์อานวยการพลัง แผ่น ดิน เอาชนะยาเสพติด
กระทรวงศึก ษาธิก าร เรื ่อ ง แผนปฏิบัติก ารป้อ งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีก ารศึก ษา
2557 ให้ส ถานศึก ษาในสัง กัด ทุก แห่ง น าไปจัด ท า
แผนปฏิบัติการ และจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ชี้แจงนโยบายโดยให้สถานศึกษาทุก แห่งดาเนิน
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โครงการสถานศึก ษาปลอดยาเสพติด และอบายมุข
และดาเนิน ตามยุท ธศาสตร์ 5 มาตรการ กลยุท ธ์ 4
โดยรัฐ บาลได้สั่ง การให้สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ทุก แห่ง ดาเนิน การสร้า งภูมิคุ้ม กัน และป้อ งกัน ยาเสพ
ติด ในสถานศึก ษา กาหนดมาตรการป้อ งกัน เด็ก และ
เยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและ
พิษ ภัย ของยาเสพติด รู้จัก ปฏิเ สธหลีก เลี่ย งยาเสพติด
จึง ได้กาหนดนโยบายให้ห น่ว ยงานทางการศึก ษา ทั้ง
ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา และสถานศึก ษา
ด าเนิน งานป้อ งกัน แก้ไ ข ยาเสพติด ตามนโยบาย
ดัง กล่า ว สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา
เข ต 9 ไ ด้ก า หนด นโ ย บา ย กา รด า เ นิน งา นแ ล ะ
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
โดยให้สถานศึกษาดาเนินงานตามแนวทาง 5 มาตรการ
ซึ่ งประกอบไปด้ ว ย 1) มาตรการป้ อ งกั น 2)มาตรการ
ค้ น หา 3) มาตรการรั ก ษา 4) มาตรการเฝ้ า ระวั ง 5)
มาตรการบริหารจัดการโดยให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษา
ต้ อ งด าเนิ น งานตามมาตรการที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มอบหมายให้ไปดาเนินงาน
แต่ ก ารด าเนิ น งานทั้ ง 5 มาตรการนั้ น ส านัก งานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 ยังไม่มีข้อ มูล การ
ด าเนิน งานการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด
ม า ต ร ก า ร ดัง ก ล่า ว จึง ท า ผู ้ว ิจ ัย พิจ า ร ณ า เ ห ็น
ความสาคัญในการศึกษาเรื่องการศึกษาการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดในสถานศึกษาสังกัด
ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9
จัง หวัด สุพ รรณบุรี เพื่อ เป็น ข้อ มูล สารสนเทศในการ
ปรับ ปรุง และพัฒ นาการดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่ อศึ กษาสภาพการด าเนิ น งานและปั ญ หาการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาใน
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สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกัน
ยาเสพติ ดของสถานศึ กษาในสั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

3. วิธีการวิจัย
3.1 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการดาเนินงานและปัญหาการ
ด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี จานวน 1,443 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 313 คน กาหนดตัวอย่างจาก
สูตร ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 [2]
และทาการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple
random sampling) [3] โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วนของครูในสถานศึกษา
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการดาเนินงาน
และปัญหาการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติด ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 9 จัง หวัด สุพ รรณบุรี
ประกอบด้ว ย 5 มาตรการ คือ มาตรการป้อ งกัน
มาตรการค้น หา มาตรการรัก ษา มาตรการเฝ้า ระวัง
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มาตรการบริหารจัดการ จานวน 54 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scales) ของลิเคอร์ท (Likert) เป็น 5 ระดับ [4]
3.2 ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญโดยมี
คุณสมบัติดังนี้คือจบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาหรือมีประสบการณ์การ
ท างานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และด ารง
ตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐบาลมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
กลุ่ม ตัว อย่ างที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้งนี้ คื อ ผู้เชี่ ยวชาญ
จานวน 5 คน โดยใช้ ก ารสุ่ม แบบเจาะจง (Purposive
sampling)
3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง มีลักษณะเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์เนื้อหา
(Content analysis)
4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นที่สาคัญได้ดังนี้
4.1 สภาพการด าเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายา
เสพติด ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 จังหวัด สุพ รรณบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่อ พิจ ารณารายมาตรการ
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พบว่ามาตรการป้องกัน มีการดาเนินการมากที่สุด ส่วน
มาตรการค้น หา มาตรการเฝ้า ระวัง มาตรการบริ ห าร
และมาตรการรักษา มีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
4.2 ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่
ในระดั บ น้ อ ย เมื่ อ พิ จ ารณารายมาตรการ พบว่ า
มาตรการรักษา มาตรการป้องกัน และมาตรการค้นหาอยู่
ในระดั บ น้ อ ย ส่ ว นมาตรการเฝ้ า ระวั ง และมาตรการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด
4.3 แนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย1)ศึกษาดูงานเรื่องการดาเนินงานจัดกิจกรรม To be
number one ในสถานศึกษาที่ดาเนินงานประสบ
ความสาเร็จ 2)ควรจัดตั้งสารวัตรนักเรียนปราบปรามยา
เสพติดจัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพ
ติ ด เข้ า รั บ การบ าบั ด ทั น ที 3)ควรจั ด ค่ า ยคุ ณ ธรรมการ
ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด จั ด สายตรวจของ
โรงเรี ย นท างานร่ ว มกั บ ต ารวจ 4)ควรสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครอง ครู ตารวจ ในการดาเนินงานป้องกันยาเสพติด
และส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จด้านการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5. อภิปรายผล
5.1 สภาพการศึก ษาการด าเนิน งานและปัญ หาการ
ด าเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ใน
สถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 9 จังหวัด สุพ รรณบุรี ภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก มาตรการป้องกันมีการดาเนินงานมากที่สุด
ส่ว นมาตรการค้น หา มาตรการเฝ้า ระวัง มาตรการ
บริห ารจัด การและมาตรการรัก ษา มีส ภาพการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ กนกพร ด้วงคาภา [5] ได้ทาวิจัยเรื่อ ง
ประสิทธิผลการดาเนิน งานป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนที่เปิดสอน ช่วงชั้น ที่ 3 – 4 สังกัด
ส า นัก งา นเขต พื ้น ที ่ก า รศึก ษานค ร พนม เขต 1
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติด ในโรงเรีย น อยู่ใ นระดับ มาก ทั้งนี้
มาตรการรัก ษา ในการด าเนิน งานสถานศึก ษามีก าร
ประสานงานเชื่อมโยงนักเรียน ที่ติดยาให้ได้รับการดูแล
ด้วยการบาบัดฟื้นฟู มีสภาพการดาเนินงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั ้ง นี ้อ าจเป็น เพราะสถานศึก ษาต้อ งใช้
งบประมาณติดต่อกับหน่วยงานภายนอกในการนาผู้เสพ
ยาเสพติดเข้ารับบาบัด ซึ่งต้องใช้งบประมาณดาเนินงาน
การบาบัดและใช้ระยะเวลานานในการบาบัดครูไม่มีเวลา
ให้ก ับ นัก เ รีย นในกา รเ ข้า รับ การ บ า บัด รัก ษา
สถานศึก ษาไม่ส ามารถจัด ค่า ยปรับ เปลี ่ย นพฤติก รรม
ให้ก ับ นัก เรีย นที ่ต ิด ยาเสพติด ได้ อาจเป็น เพราะไม่มี
บุคลากรทางานโดยตรงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด หรือครู
ต้อ งมีห น้า ที ่ส อนไม่ส ามารถมาจัด ท าค่า ยบ าบัด ได้
หน่วยงานภายนอก เช่นแพทย์ตารวจ ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการส่ง บุค ลากรเข้า มาร่ว มด าเนิน งานบาบัด ท าให้
มาตรการรักษา มีการดาเนินงานน้อยกว่า 4 มาตรการ
5.2 ปัญ หาการดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายา
เสพติด ในสถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 จัง หวัด สุพ รรณบุรี
ภา พร วมอยู ่ใ นระ ดับ น้อ ย คือ ม า ต ร กา ร รัก ษา
มาตรการป้อ งกัน มาตรการค้น หา ส่ว นมาตรการเฝ้า
ระวัง และมาตรการบริห ารจัด การ มีป ัญ หาการ
ดาเนิน งานอยู่ร ะดับ น้อ ยที่สุด ปัญ หาการดาเนิน งาน
ป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ในสถานศึก ษา ใน
สถานศึก ษาสัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
มัธ ยมศึก ษา เขต 9 จัง หวัด สุพ รรณบุรี สอดคล้อ งกับ
งานวิจ ัย ของ จิร พรรณ ทุม พร [6] การด าเนิน การ
ป้อ งกัน แ ล ะ แ ก้ไ ขปัญ ห า ย า เ ส พติด ในโ ร งเ รีย น
มัธ ยมศึก ษา สัง กัด กรมสามัญ ศึก ษา จัง หวัด นนทบุรี
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ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการป้อ งกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนส่ว นใหญ่มีปัญหาระดับน้อยถึงน้อ ย
ที่สุด และมีหลายมาตรการที่มีปัญหาปานกลาง ปัญหา
การดาเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ใน
สถานศึกษา มาตรการการรักษาในข้อสถานศึกษามีการ
จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสาหรับผู้ติดยาเสพติด มี
ปัญหาระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดค่าย
ปรับ เปลี ่ย นพฤติก รรมต้อ งใช้ง บประมาณในการ
ดาเนิน งานมากจึง ไม่มีห น่ว ยงานหรือ สถานศึก ษาจั ด
ค่า ยปรับ เปลี ่ย นพฤติก รรม ขาดความร่ว มมือ กับ
หน่ว ยงานภายนอกเช่น แพทย์ไ ม่มีเ วลาให้กับ ผู้ติด ยา
เสพติดเนื่อ งจากแพทย์มีภ าระรักษาผู้ป่วยจานวนมาก
ผู้ปกครองไม่เห็นความสาคัญและไม่นาบุตรที่ติดยาเข้า
รักษาเพราะกลัวเสียชื่อเสียง สถานศึกษาไม่ดาเนินงาน
ส่ง ผู้ติด ยาเข้า ค่า ยบาบั ด เนื่อ งจากเสีย ชื่อ สถาบัน ทาง
การศึกษา อีกทั้งไม่ต้องการให้มีชื่อนักเรียนอยู่ในระบบ
ข้อมูลของผู้เสพยาเสพติดซึ่งผลให้นักเรียนมีประวัติผู้ใช้
สารเสพติด
5.3 แนวทางแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีในด้าน
มาตรการป้อ งกัน มาตรการค้น หา มาตรการรัก ษา
มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ พบว่า
แนวทางแก้ป ัญ หาการด าเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 9 จังหวัด สุพ รรณบุรี ส่ว น
ใหญ่ต้องการศึกษาดูงานเรื่องการดาเนินงานจัดกิจกรรม
To be number one ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
ดาเนินงานประสบความสาเร็จโดยส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม สัม มนา และการศึก ษาดูงาน เพื่อ แลกเปลี ่ย น
เรีย นรู้ใ ห้มีค วามรู้ ความเข้า ใจแนวทางการท างานใน
ด้า น กา ร ป ้อ งกัน แ ล ะ แ ก้ไ ขป ัญ ห า ย า เ ส พต ิด ใ น
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ อันทชัย
[7] ได้ทาการวิจัยเรื่อ งการพัฒ นาแนวทางการป้อ งกัน
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ปัญ หายาเสพติด ของสถานศึก ษาสัง กัด สานัก งานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษาพระนครศรีอ ยุธ ยา เขต 1 และเขต 2
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด
ของสถานศึก ษา ด้า นการให้ก ารศึก ษา เช่น การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ นานักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม การ
ไปศึก ษาดูง าน ทั ้ง นี ้เ พราะ การดูง านแนวทางการ
ด าเ นิน งา นส ถานศึก ษา ที ่ป ระ สบค วา มส า เ ร็จ มี
ความส าคัญ ที่ จะช่ว ยให้ก ารด าเนิน งานรวดเร็ว ขึ ้น รู้
ขั้นตอนการปฏิบัติในการดาเนินงานและสามารถแก้ไข
ปัญ หาในจุด บกพร่อ งของโครงการที ่ท าไป ผู ้บ ริห าร
สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงานพัฒนาบุคลากร
การศึก ษา ควรให้ก ารสนับ สนุน งบประมาณในการ
ส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนอย่างเพียงพอและส่งเสริม
ด้า นการไปศึก ษาดูง านยังหน่ว ยงานอื่น อย่า งต่อ เนื่อ ง
เพื่อ ให้เ กิด การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้แ ละนาแนวทางการ
ดาเนินงานมาใช้ในสถานศึกษาต่อไป

6.ข้อเสนอแนะ
6.1ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
6.1.1 ครูควรไปศึกษาดูงานด้านการดาเนินงานในการจัด
กิจกรรม To be number one จากสถานศึกษาหรือ
หน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น งานที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการ
ดาเนินงาน
6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากรในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จใน
ด้านการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดสุพรรณบุรี ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ในการจัด ค่า ยบาบัด ผู้ติด ยาเสพติด ให้กับ นัก เรีย นที่
ติดยาเสพติด
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
6.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
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6.2.2 ควรศึ ก ษาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการด าเนิ น งาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี
6.2.3 ควรศึกษาการเปรียบเทียบการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน
ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
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