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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน ศึกษาปัญหาการด าเนินงานและศึกษาแนวทางการ
แก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยมี 2 ขั้น คือ 1) ขั้นศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู จ านวน 313 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ขั้นศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ 
คือ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มาตรการป้องกันมีการด าเนินงานมากที่สุดส่วนมาตรการค้นหา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหาร
จัดการ และมาตรการรักษา มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย คือ มาตรการรักษา มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา ส่วนมาตรการเฝ้าระวัง 
และมาตรการบริหารจัดการ มีการด าเนินงานอยู่ในระดับน้อยที่สุด 3) แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ควรด าเนินงานดังน้ีคือ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน สถานศึกษา
จัดตั้งสารวัตรนักเรียนปราบปรามยาเสพติด จัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดทันที 
สถานศึกษาควรจัดค่ายคุณธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดสายตรวจของโรงเรียนท างานร่วมกับต ารวจ 
สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ครู ต ารวจ ในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดและส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จด้านการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ค าส าคัญ: 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 

ARU Research Journal, Vol.2, No.1, January 2015                             วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2558 



50                                                                                              วารสารวิจยัราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558          
 

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. บทน า 
     การแพร่ระบาดของยาเสพติดหลายประเภทใน
สถานศึกษาก าล ังทวีความรุนแรงและ ม ีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งรูปแบบความรุนแรง
ของฤทธิ์ยาและจ านวนผู้ติดยาเสพติด การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศ การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน และประชาชนเป็นอย่างมาก รัฐบาลได้
ก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” และ
มอบหมายให้กระทรวง ศึกษาธิการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ก าหนดมาตรการ
ป้องกันเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี ่ยงและในวัยเสี่ยง
ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื ่อหลีกเลี ่ยงการ
หมกมุ ่น มั ่วส ุมกับยาเสพติด  [1] จากสภาพปัญหา
ด ังกล ่าว  ไ ด ้ส ่ง ผลกระทบอย ่า ง ร ุนแร งต ่อความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากสถิติ
พบว ่าผู ้ต ิดยา เสพต ิดจ านวนมากจะ เป ็นผู ้ก ่อคดี
อุกฉกรรจ์ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากร
ข้ามชาติและปัญหาความมั่นคงของชาติอีกด้วย หาก
ปล่อยไว้จะก่อให้เกิดวิกฤติทางสังคมอย่างรุนแรงจนไม่

สามารถแก้ไขได้ เพราะปัญหายาเสพติดมิใช่เรื่องที่จะ
สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจ ากัดได้อีกต่อไป แต่กลับ
จะเป็นปัญหาระดับชาติที่ลุกลามไม่จบไม่สิ้น ดังนั้นจึง
เห็นสมควรที ่ทุกฝ่ายควรให้ความส าคัญกับปัญหา
ดังกล่าว พร้อมทั ้งหามาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติดให้บรรลุผลอย่างจริงจัง 

กระทร วงศ ึกษาธ ิก า ร ได ้ก าหนดน โยบาย ให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาได้ด าเนินการ
แก ้ไขป ัญหาให ้หน ่วยงานที ่ร ับผ ิดชอบในการจ ัด
การศ ึกษาได ้ด า เน ินแก ้ไขป ัญหายา เสพต ิด  ตาม
ย ุทธศาสตร ์พล ังแผ ่นด ิน  โดย ใช ้ว ิทยากรต ่า ง  ๆ 
น า น ัป ก า ร  เ พื ่อ เ อ า ชน ะย า เ สพต ิด ที ่เ ก ิด ขึ ้น ใ น
สถานศึกษา ได้ก าหนดนโยบายด้านการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไว้ มีแนวทางปฏิบัติใน
การจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน
นักศึกษาตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงของ
ปัญหายาเสพติด กระตุ้นและปลูกจิตส านึกในการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เหมาะสมกับเพศ วัย ฐานะ 
ปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้เกิด
กระบวนการค ิดย ่า งม ีเ หต ุผล  ส ่ง เ สร ิมค ุณธรรม
จร ิยธรรม สร ้างท ักษะชีว ิต  และพ ัฒนาศ ักยภาพ
นัก เร ียนน ักศ ึกษา สร ้างภ ูม ิคุ ้มก ัน  จ ัดระบบด ูแล
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นักเรียน เฝ้าระวังป้องกันกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่
เคยใช้ยาเสพติดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่นภายในโรงเรียนโดยมอบหมายให้ครู
ที่ปรึกษาหรือครูประจ าช้ันคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรม
และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด และด าเนินการตาม
ระบบดูแลนักเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบปราศจาก
มุมอับ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงบริเวณรอบถานศึกษาและ
ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอย่าง
จริงจัง [1]  

แนวทางการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มุ่งการด าเนินยุทธศาสตร์ด้วย
การม ีส ่วนร ่วมของคนในชาต ิท ุกภาคส ่วน โดยไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ เพื ่อเป็นรากฐานการ
น าไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา ใช้หลักเมตตา
ธรรมในการตัดวงจรด้านผู ้เสพ/ผู ้ต ิดยาเสพติด ซึ ่งมี
ผู ้เกี ่ยวข้องได ้ร ับผลกระทบและเดือดร ้อนมากที ่ส ุด 
จ าเป็นต้องได้รับการเยียวยารักษาโดยเร่งด่วน อันเป็น
การคืนคนดีสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ด้วยความเข้มแข็งและกระบวนการมีส่วนร่วมของพลัง
สังคมและพลังชุมชน การตัดวงจรกลุ่มเสี่ยงและป้องกัน
มิให้เกิดผู ้เสพติดรายใหม่ ด้วยการแก้ปัญหากลุ่มเสี่ยง 
พื้นที่เสี่ยง และสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
การสร ้างภ ูม ิคุ ้มก ันยาเสพต ิด ในสถานศ ึกษาด ้วย
มาตรการต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายก าหนดขึ้นเป็นการป้องกันการ
แพร ่ระบาดของยาเสพต ิดในสถานศ ึกษาได ้ การ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา
จ า เป ็นที ่จะต ้อง ให ้ท ุกฝ ่ายม ีส ่วนร ่วม  โดยระดม
ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษามาด าเนินการ
จัดตั้งเป็นทีมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ได้แก่ ผู ้บริหาร ครู อาจารย์ฝ ่ายต่าง ๆ 
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช ่น เจ ้าหน ้าต ารวจ แพทย ์ พยาบาล เจ ้าหน ้าที่

สาธารณส ุข เพื ่อสร ้างกระบวนการท างานรวมก ัน
ระหว่างสถานศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาน
บ าบัดรักษา รวมทั้งการป้องกันและการปราบปรามและ
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการ
ด าเนินกิจกรรมแทรกแซง เพื ่อแก้ไขปัญหานักเร ียน 
นักศึกษากลุ ่มเสี ่ยงที ่พึ ่งเริ ่มใช้ยาเสพติด และฟื ้นฟู
สมรรถภาพนักเรียนนักศึกษาติดยาเสพติดที่ผ่านขั้นตอน
การบ าบัดรักษาจากสถานบ าบัดมาแล้ว 

ส าหรับโรงเรียนและสถาบันทางการศึกษา ซึ ่งเป็น
องค์กรหลักในการด าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด
ให ้เด ็กและเยาวชนก็ม ีป ัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานหลายประการเช่นวิสัยทัศน์ในเชิงป้องกันของ
โรงเรียนสถาบันทางการศึกษายังมีน้อยเพราะผู้บริหาร
โรงเร ียนม ักม ีความเห ็นว ่าย ังไม ่ม ีป ัญหาเกิดขึ ้นใน
โรงเรียนของตน ความตระหนักและการยอมรับสภาพ
ปัญหารวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของผู้บริหาร ครู อาจารย์ยังมีน้อยมี
โรงเรียนจ านวนมากที่ยังไม่ยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นใน
โรงเรียนหรือมีการปกปิดกลบเกลื่อนปัญหาเพื่อรักษา
ช่ือเสียง นอกจากนี้มักใช้มาตรการไล่นักเรียนที่มีปัญหา
ออกจากสถานศึกษาซึ ่งเป็นการผลักและเพิ ่มปัญหา
ให้แก่สังคมโดยรวม ข้อมูลยาเสพติดในโรงเรียนและ
สถานศึกษาไม่มีความชัดเจนและไม่มีการจัดเก็บไว้อย่าง
เป็นระบบท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและก าหนด
หรือวางแผนการด าเนินงานได้เหมาะสม [1]   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม 
ได้ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
ค าสั่งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2557 ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน าไปจัดท า
แผนปฏิบัติการ และจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ช้ีแจงนโยบายโดยให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนิน
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โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
และด าเนินตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 
โดยรัฐบาลได้สั่งการให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกแห่งด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ก าหนดมาตรการป้องกันเด็กและ
เยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด 
จึงได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานทางการศึกษา ทั้ง
ส าน ัก งาน เขตพื ้นที ่ก า รศ ึกษา  และสถานศ ึกษา
ด า เน ินงานป้องกันแก้ไข ยาเสพติดตามนโยบาย
ดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เ ขต  9  ไ ด ้ก า หนดน โยบายกา รด า เ น ิน ง านและ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
โดยให้สถานศึกษาด าเนินงานตามแนวทาง 5 มาตรการ 
ซึ่งประกอบไปด้วย 1) มาตรการป้องกัน 2)มาตรการ
ค้นหา 3) มาตรการรักษา 4) มาตรการเฝ้าระวัง 5) 
มาตรการบริหารจัดการโดยให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษา
ต้องด าเนินงานตามมาตรการที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มอบหมายให้ไปด าเนินงาน 
แต่การด าเนินงานทั้ง 5 มาตรการนั้น ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ยังไม่มีข้อมูลการ
ด า เนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ม า ต ร ก า ร ด ัง ก ล ่า ว  จ ึง ท า ผู ้ว ิจ ัย พ ิจ า ร ณ า เ ห ็น
ความส าคัญในการศึกษาเรื่องการศึกษาการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกัน
ยาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3. วิธีการวิจัย  
3.1 ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาการ
ด า เนินงานป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 1,443 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 313 คน ก าหนดตัวอย่างจาก
สูตร ทาโร ยามาเน่ ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 [2] 
และท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
random sampling) [3] โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วนของครูในสถานศึกษา 
3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามสภาพการด าเนินงาน
และปัญหาการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพต ิดในสถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ักงานเขตพื ้นที่
ก ารศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต  9 จ ังหว ัดส ุพรรณบ ุรี 
ประกอบด ้วย 5 มาตรการ ค ือ มาตรการป ้องก ัน 
มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง 
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มาตรการบริหารจัดการ จ านวน 54 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scales) ของลิเคอร์ท (Likert) เป็น 5 ระดับ [4] 
3.2 ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญโดยมี
คุณสมบัติดังนี้คือจบการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาหรือมีประสบการณ์การ
ท างานเกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดและด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐบาลมาไม่น้อยกว่า 10 ปี  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)  
3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง มีลักษณะเป็นข้อค าถามเกี่ยวกับแนวทางการ
แก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) และวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) 

 

4. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยใน
ประเด็นท่ีส าคัญได้ดังนี้ 
4.1 สภาพการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพต ิด ในสถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ัก งาน เขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายมาตรการ 

พบว่ามาตรการป้องกัน มีการด าเนินการมากที่สุด ส่วน
มาตรการค้นหา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหาร 
และมาตรการรักษา มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
4.2  ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม อยู่
ในระดับน้อย เมื่ อพิจารณารายมาตรการ พบว่ า 
มาตรการรักษา มาตรการป้องกัน และมาตรการค้นหาอยู่
ในระดับน้อย ส่วนมาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการ
บริหารจัดการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
4.3 แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย1)ศึกษาดูงานเรื่องการด าเนินงานจัดกิจกรรม To be 
number one ในสถานศึกษาที่ด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ 2)ควรจัดตั้งสารวัตรนักเรียนปราบปรามยา
เสพติดจัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพ
ติดเข้ารับการบ าบัดทันที 3)ควรจัดค่ายคุณธรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดสายตรวจของ
โรงเรียนท างานร่วมกับต ารวจ 4)ควรสร้างเครือข่าย
ผู้ปกครอง ครู ต ารวจ ในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติด
และส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา
หรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จด้านการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

5. อภิปรายผล 
5.1 สภาพการศึกษาการด าเน ินงานและปัญหาการ
ด า เน ินงานป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหายาเสพต ิดใน
สถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ักงาน เขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มาตรการป้องกันมีการด าเนินงานมากที่สุด 
ส่วนมาตรการค้นหา มาตรการเฝ ้าระวัง มาตรการ
บร ิหารจ ัดการและมาตรการร ักษา  ม ีสภาพการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ



54                                                                                              วารสารวิจยัราชภฏักรุงเก่า ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558          
 

ผลการวิจัยของ กนกพร ด้วงค าภา [5] ได้ท าวิจัยเรื่อง 
ประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนที่เปิดสอน ช่วงชั้นที่ 3 – 4 สังกัด
ส า น ัก ง าน เขตพื ้นที ่ก า รศ ึกษานครพนม  เขต  1 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขยาเสพติดในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
มาตรการรักษา ในการด าเนินงานสถานศึกษามีการ
ประสานงานเชื่อมโยงนักเรียน ที่ติดยาให้ได้รับการดูแล
ด้วยการบ าบัดฟื้นฟู มีสภาพการด าเนินงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะสถานศึกษาต้องใช้
งบประมาณติดต่อกับหน่วยงานภายนอกในการน าผู้เสพ
ยาเสพติดเข้ารับบ าบัด ซึ่งต้องใช้งบประมาณด าเนินงาน
การบ าบัดและใช้ระยะเวลานานในการบ าบัดครูไม่มีเวลา
ให ้ก ับน ัก เ ร ีย น ในกา ร เ ข ้า ร ับ ก าร  บ า บ ัด  ร ักษา 
สถานศึกษาไม่สามารถจัดค่ายปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม
ให้กับนักเรียนที ่ติดยาเสพติดได้ อาจเป็นเพราะไม่มี
บุคลากรท างานโดยตรงเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด หรือครู
ต ้องม ีหน้าที ่สอนไม่สามารถมาจ ัดท าค ่ายบ าบ ัดได้ 
หน่วยงานภายนอก เช่นแพทย์ต ารวจ ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการส่งบุคลากรเข้ามาร่วมด าเนินงานบ าบัด ท าให้
มาตรการรักษา มีการด าเนินงานน้อยกว่า 4 มาตรการ 
5.2 ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพต ิด ในสถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ัก งาน เขตพื ้นที่
การศึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต 9 จ ังหว ัดส ุพรรณบุรี 
ภ าพร วมอยู ่ใ น ระด ับน ้อย  ค ือ  ม าต รกา ร ร ักษา 
มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา ส่วนมาตรการเฝ้า
ระว ังและมาตรการบร ิหารจ ัดการ  ม ีป ัญหาการ
ด าเนินงานอยู่ระดับน้อยที่สุด ปัญหาการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ใน
สถานศ ึกษาส ังก ัดส าน ักงาน เขตพื ้นที ่ก ารศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี สอดคล้องกับ
งานวิจ ัย ของ จิรพรรณ ทุมพร [6] การด าเนินการ
ป ้อ งก ันและแก ้ไ ขป ัญหาย า เ สพต ิด ใน โ ร ง เ ร ีย น
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาระดับน้อยถึงน้อย
ที่สุด และมีหลายมาตรการที่มีปัญหาปานกลาง ปัญหา
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา มาตรการการรักษาในข้อสถานศึกษามีการ
จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับผู้ติดยาเสพติด มี
ปัญหาระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดค่าย
ปร ับเปลี ่ยนพฤต ิกรรมต ้องใช ้งบประมาณในการ
ด าเนินงานมากจึงไม่มีหน่วยงานหรือสถานศึกษาจัด
ค ่ายปร ับเปลี ่ยนพฤต ิกรรม ขาดความร ่วมม ือก ับ
หน่วยงานภายนอกเช่นแพทย์ไม่มีเวลาให้กับผู ้ติดยา
เสพติดเนื่องจากแพทย์มีภาระรักษาผู้ป่วยจ านวนมาก 
ผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญและไม่น าบุตรที่ติดยาเข้า
รักษาเพราะกลัวเสียช่ือเสียง สถานศึกษาไม่ด าเนินงาน
ส่งผู ้ติดยาเข้าค่ายบ าบัดเนื่องจากเสียชื่อสถาบันทาง
การศึกษา อีกทั้งไม่ต้องการให้มีช่ือนักเรียนอยู่ในระบบ
ข้อมูลของผู้เสพยาเสพติดซึ่งผลให้นักเรียนมีประวัติผู้ใช้
สารเสพติด 
5.3 แนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีในด้าน
มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา 
มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ พบว่า
แนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วน
ใหญ่ต้องการศึกษาดูงานเรื่องการด าเนินงานจัดกิจกรรม 
To be number one ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
ด าเนินงานประสบความส าเร็จโดยส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี ่ยน
เรียนรู ้ให้มีความรู ้ ความเข้าใจแนวทางการท างานใน
ด ้า น กา รป ้อ งก ันแ ละ แก ้ไ ขป ัญห าย า เ ส พต ิด ใ น
สถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรินทร์ อันทชัย 
[7] ได้ท าการวิจัยเรื ่องการพัฒนาแนวทางการป้องกัน
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ปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 
ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด
ของสถานศึกษา ด้านการให้การศึกษา เช่น การเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้ น านักเรียนเข้าค่ายฝึกอบรม การ
ไปศึกษาดูงาน ทั ้งนี ้เพราะ การด ูงานแนวทางการ
ด า เ น ิน งานสถานศ ึกษาที ่ป ระสบความส า เ ร ็จ มี
ความส าคัญที่ จะช่วยให้การด าเนินงานรวดเร็วขึ ้น รู้
ขั้นตอนการปฏิบัติในการด าเนินงานและสามารถแก้ไข
ปัญหาในจุดบกพร่องของโครงการที ่ท าไป ผู ้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงานพัฒนาบุคลากร
การศึกษา ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมพัฒนาครูและนักเรียนอย่างเพียงพอและส่งเสริม
ด้านการไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และน าแนวทางการ
ด าเนินงานมาใช้ในสถานศึกษาต่อไป 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
6.1ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
6.1.1 ครูควรไปศึกษาดูงานด้านการด าเนินงานในการจัด
กิจกรรม To be number one จากสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่ด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน 
6.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนบุคลากรในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จใน
ด้านการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.1.3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ในการจัดค่ายบ าบัดผู ้ติดยาเสพติดให้กับนักเรียนที่  
ติดยาเสพติด 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 

6.2.2 ควรศึกษาการสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
6.2.3 ควรศึกษาการเปรียบเทียบการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน 
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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