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ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่รายแรงของประเทศซึ่งเกิดขึ้นมาเปนเวลานาน และกําลัง
ทวีความรุนแรงและมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยิ่งทําใหปญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับ
ปญหายาเสพติดอยางมาก
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา เปนปญหาที่อยูในความสนใจของสาธารณชนใน
ปจจุบันรัฐบาลแทบทุกสมัยไดใหความสนใจและไดสั่งการใหหนวยงานตาง ๆ เขาแกไขปญหา
มาโดยตลอด แตสภาพปญหาดังกลาวก็มิไดนอยลง แตกลับมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะยาบา
มีการแพรระบาดมากที่สุดในสถานศึกษาของภาคเหนือและภาคกลาง ระดับการศึกษาที่มีปญหา
ยาบามากที่สุด ไดแก ระดับอาชีวศึกษา ประมาณรอยละ 2.4 รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา
ประมาณรอยละ 1.07 ระดับอุดมศึกษาประมาณรอยละ 0.19 และระดับประถมศึกษา ประมาณ
รอยละ 0.06 ทั้งนี้รวมนักเรียนที่เสพยาบา จากการศึกษาครั้งนี้ประมาณรอยละ 1 ของนักเรียน
ทั้งหมด (ป.ป.ส., 2542 : 25 - 26)
จากสภาพการณแพรระบาดของยาเสพติดหลายประเภทในสถานศึกษาทําใหการมอง
ปญหายาเสพติดโดยเฉพาะอยางยิ่งการเสพยาเสพติดทั้งนี้ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของ
บุคคลและตัวยาที่ใชเสพเปนสําคัญ จากการศึกษารายงานของหนวยงาน ป.ป.ส. (2542 : 28) พบวา
กลุมนักเรียนทีเ่ สพหรือใชยาเสพติดยอมมีมากกวานักเรียนที่ติดยาเสพติด เพื่อการพัฒนาไปสู
การเปนผูเสพติดไดนั้นจําเปนตองใชเวลาและเงื่อนไขความตระหนัก และมีความเขาใจในประเด็น
นี้ยอมมีความสําคัญในการกําหนดมาตรฐานการแกไขปญหาอยางถูกตอง จากขอมูลการบําบัดรักษา
ยาเสพติด
สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในสังกัดทั้งของภาครัฐและเอกชนมีเยาวชนที่อยูใน
กลุมวัยรุนเปนกลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติดสูง
เนื่องจากเปนวัยที่อยากรูอยากลองและมีรายได
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ประจําวันที่แนนอนจากผูปกครอง และเปนกลุมเปาหมายของผูคายาเสพติดรายยอยที่สามารถชักจูง
ใหทดลองเสพไดหลากหลายรูปแบบ
รัฐบาลไดประกาศเจตนารมณแนวแนที่จะควบคุมปญหายาเสพติดไมใหขยายตัวมาก
ขึ้นและลดลงไปในที่สุดโดยมีคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่141/2541เรื่องนโยบายการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 กําหนดนโยบายวา “การควบคุมการขยายตัว
ของปญหา
การแพรระบาดยาเสพติดใหไดรวดเร็วตองดําเนินการโดยอาศัยการผนึกกําลังและ
ความรวมมือจาก
ทุกสวนในสังคมในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอยางตอเนื่องและ
จริงจัง โดยใหชุมชน และสถาบันการศึกษาเปนฐานในการสรางกระแสตอตานและกดดันการ
กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ใหผูปฏิบตั ิตอผูติดยาเสพติดในฐานะผูปวย แตในขณะเดียวกันให
มีการระดมการปฏิบัติการ
ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อริดรอน และทําลายกระบวนการผลิตการคา
ยาเสพติด ตลอดจนยับยั้งและยุติการนํายาเสพติดมาแพรระบาดในประเทศ” (สํานักงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด, 2542 : 15)
ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด, 2542
: 16) ก็ไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเนนใหศูนยปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพใหปรับปรุงขอมูลดานยาเสพติดใหเปนปจจุบันทันสมัยโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไมวาจะเปนผูผลิต ผูคาใหเรงรัดแกไขปญหายาเสพติด
ที่มีการแพรระบาดเขาไปในสถานศึกษาอยางจริงจัง มีการแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อเรงรัดดําเนินการ
เรื่องนี้ใหบังเกิดผลใหเปนรูปธรรมและเห็นผลอยางชัดเจนใหใชยุทธศาสตรโดยยึดพื้นที่ที่มีปญหา
ยาเสพติดรุนแรง เปนพื้นที่ที่จะตองเรงรัดแกไขปญหาอยางเรงดวนใหเรงปราบปรามยาเสพติดดวย
วิธีการที่เด็ดขาดโดยการผนึกกําลังกับเจาหนาที่ตํารวจเนนมิใหมีการผลิตมิใหมีการคา รวมทั้งมิใหมี
การเสพ ใหมีการรณรงคประชาสัมพันธใหผูที่เสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล
หรื อ สถานบํ าบั ด อื่ น ๆ เพื่ อ มิ ใ ห ผู เ สพกลั บ มาเสพอี ก ต อไป ให เ ร งรั ด รณรงค ปฏิ บั ติ ก ารทาง
จิตวิทยาอยางจริงจัง เพื่อสรางกระแสมวลชนตอตานยาเสพติดและใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหายาเสพติด
กระทรวงศึกษาธิการ (อางใน สํานักงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด, 2542 :
18) ไดตระหนักในปญหายาเสพติดจึงไดกําหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดําเนินงาน
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหเปนนโยบายที่เรงดวนที่ทุกหนวยงาน
ในสังกัดจะตองรวมมือกันดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องตลอดมาทั้งนี้ไดมีการจัดทําแผน
ปองกันยาเสพติดของกระทวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2540 - 2544) เปนแผนหลัก 5 ป โดยยึดกรอบ
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ดานนโยบาย กําหนดนโยบายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดังนี้
1. ใหสถานศึกษาทุกแหงถือวาการปองกัน และแกไขปญหาการใชยาเสพติดในกลุม
นักเรียนเปนภาระหนาที่สําคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา ทั้งนี้รวมถึงภาระหนาทีใ่ นการชวยเหลือ
ดูแลนักเรียนทีต่ ิดยาเสพติดดวย
2. ใหดาํ เนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนครบวงจร นับตั้งแตการพัฒนา
หลักสูตร สื่อ วิธีการสอนและกิจกรรมของสถานศึกษา เนนการฝกทักษะชีวิตที่จําเปนสําหรับ
เยาวชน เพื่อผลทางการพัฒนาบุคลิกภาพและการตัดสินใจเลือกพฤติกรรม
3. ใหสถานศึกษาทุกสังกัด จัดกิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย และการเล น
กีฬา ตลอดจนกิจกรรมทางเลือกอื่น ๆ เนนการใหเด็กและเยาวชนรูจ ักใชเวลาวางไปในทาง
สรางสรรคและเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัยเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ความมั่นคง
ทางอารมณและความสามัคคีในหมูคณะ
4. ใหสถานศึกษาปรับปรุงสภาพแวดลอม และบรรยากาศของสถานศึกษาใหเยาวชน
ในสถานศึกษามีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาอยางเต็มที่
5. ใหมีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ ตลอดจนสนับสนุนทางวิชาการ
รวมทั้งการสอดสองดูแลเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเนนการทํางานใน
ระบบ เครือขาย

มห

ดานมาตรการ กําหนดมาตรการปองกันและแกปญหายาเสพติด ดังนี้
1. กรณีพบนักเรียนติดยาเสพติดใหโทษในโรงเรียน ทางโรงเรียนจะไมไลออกแต
จะตองดูแลใหความชวยเหลือเสมือนหนึ่งเปนผูปวย โดยใหไดรับการบําบัดรักษาใหหาย และ
สามารถที่จะศึกษาเลาเรียนตอไปได
2. กรณีนกั เรียนติดยาเสพติดจะขอยายโรงเรียนเนือ่ งจากถูกขมขูจ ากผูจ ําหนาย ใหขอยาย
ไดโดยหัวหนาสถานศึกษาประสานกันดยตรงเพื่อพิจารณาแผนการเรียน และความเหมาะสม
เปนกรณี ๆ ไป
3. ในกรณีที่นักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนเปนผูจ ําหนายยาเสพติดใหโทษ ใหใช
มาตรการทางกฎหมายโดยตรง เพราะโรงเรียนไมอาจปกปองผูกระทําผิดกฎหมายได และเพื่อไม เ
ปนการเปดทางใหใชนักเรียนเปนผูจําหนายยาเสพติดในโอกาสตอไป
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นอกจากนีก้ ระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศ “ยุทธศาสตร 9 ประการ” ในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน โดยกระทรวงศึกษาธิการการเห็นวา ปญหา
ยาเสพติดในกลุมเยาวชนทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษานั้นเปนปญหา “พฤติกรรมกลุม ”
เด็กและเยาวชนใชยาเสพติดชนิดตาง ๆ เพื่อชวยใหตนกับคนที่รักชอบไดรว มกันทํากิจกรรมทีต่ น
ชอบหรือเปนเครื่องมือในการรวมกลุม เพื่อใหตนมีโอกาสแสดงออกซึ่งความเกงกลาสามารถหรือ
ลางปมดอยในใจตน แรงจูงใจหลักของการใชยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา จึงอยูที่ความ
ตองการทางสังคมจิตวิทยาของวัยรุนที่ตองการทํากิจกรรมกลุมที่ตนชอบรวมกับเพื่อนที่ตนรัก
เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และความพึงใจจากการไดแสดงออกในสิ่งที่ตนคิดวาดีทสี่ ุด
สําหรับตนเองจากปญหา ยาเสพติดดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายใหสถานศึกษา
และหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของรวมมือกับผูปกครองและชุมชนปดกั้นโอกาสการใช
ยาเสพติดของเยาวชนทุกวิถีทาง
โดยเนนการจัดกิจกรรมเสริมสรางทางเลือก
การสงเสริม
ความสามารถพิเศษ การหลอหลอมบุคลิกภาพพึ่งตนเอง และการฝกฝนอบรมทักษะชีวิต เพื่อการรูจกั
คิดใครครวญ แยกแยะผิดชอบชั่วดี และฝกฝนวินยั ในตนเองเพื่อรูจักยับยัง้ ชั่งใจ
ดานการดําเนินงาน กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการของแตละสถานศึกษา
พิจารณาวาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่แลว ไดกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ใหสถานศึกษา
จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาว การสํารวจเพื่อจําแนกกลุมเปาหมาย กิจกรรมแกไข
ปญหาโดยการผสมผสานมาตรการกิจกรรมการมีสวนรวม และกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจําป เปนตน (ป.ป.ส., 2542 : 19)

มห

าวิท

จ า ก ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ ย า เ ส พ ติ ด ข อ ง สํ า นั ก วิ จั ย เ อ แ บ ค โ พ ล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ป.ป.ส., 2545 : 5 - 12) ไดศึกษาสภาพปญหาการแพรระบาดสารเสพติดใน
สถานศึกษาในป พ.ศ. 2542 ในพื้นที่ 32 จังหวัด พบวา มีนักเรียน นักศึกษาเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติ ดร อยละ 12.36 ส วนใหญพ บในระดับมั ธ ยมศึก ษาตอนตน ร อยละ 34 และในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 26 เมื่อพิจารณาตามสังกัดพบนักเรียน นักศึกษาที่เขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติ ดอยู ในสั งกั ดกรมสามั ญศึ กษา ร อยละ 47.1 กรมอาชี วศึ กษา ร อยละ 24.0 สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน รอยละ 12.6 สํานักงานคณะกรรมประถมศึกษาแหงชาติ รอยละ
12.4 สถาบั น ราชภั ฏ ร อ ยละ 2.4 เทศบาล ร อ ยละ 0.8 กรมพลศึ ก ษา ร อ ยละ 0.3 สถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคล รอยละ 0.3 และกรมศิลปากร รอยละ 0.1
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เปดการสอนในสายอาชีวศึกษาประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักเรียนที่เขามาศึกษาสวนใหญเปนชาย อยู
ในวัยรุน และมีความตองการใหเปนที่ยอมรับจากเพื่อน ประกอบกับนักเรียนที่รับมาศึกษาตอมา
จากหลาย ๆ สถาบัน ทั้งในจังหวัดเชียงใหมและตางจังหวัด มีพื้นฐานทางครอบครัว สังคม
และ สิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน โรงเรียนไดใหความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหมี
ความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด จึงไดเนนการติดตาม
ดูแลและใหความชวยเหลือนักเรียนตามกลุมพฤติกรรมตาง ๆ ในขณะเดียวกันปญหาความรุนแรง
ของยาเสพติดในสังคมเมืองเชียงใหม และในเขตจังหวัดที่ใกลเคียง ซึ่งเปนเขตพื้นที่เสี่ยงของ
การติดยาเสพติดของกลุมวัยรุน ประกอบกับวัฒนธรรมการเปนอยูและคานิยมทางวัตถุสงผลให
แขงขันกันทางฐานะทางสังคมและความเปนอยูคอนขางสูง ทําใหการแพรระบาดของยาเสพติด
รุนแรงขึ้น มีการแสวงหาผลประโยชนจากนักเรียน โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับการคาขายยาเสพติด
ใหกับเยาวชนเปนปญหาที่ ทุกหนวยงาน องคกร สังคม และสถานศึกษาจําเปนตองสรางความ
รวมมือปองกันแกปญหายาเสพติด โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนามีนักเรียนในกลุมวัยรุนที่อยูในเขต
พื้นที่ดังกลาวไดตระหนักถึงปญหาทางดานยาเสพติดที่กําลังทวีความรุนแรง และมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้น อยา งรวดเร็ว จึง กํา หนดยุท ธศาสตรเ พื่อ ปอ งกัน แกปญ หายาเสพติด ของนัก เรีย นที่จ ะ
ชวยกัน แกปญหาสังคมเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเขารวมโครงการนํารอง
โรงเรี ย น สี ขาว รณรงค การแก ไขป ญหาจากยาเสพติ ดในทุ กระดั บ เป นศู น ย กลางการจั ด
นิทรรศการการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู การแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอติดตอกันมาโดยตลอด และเปนสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหโรงเรียนตาง ๆ
ไดเขามาศึกษา ดูงานทุกดาน โดยเฉพาะดานการแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ผูวิจัยใน
ฐานะผูบริหารสถานศึกษา จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหายาเสพติดที่แพรระบาดเขาสู
เยาวชน อันจะนําไปสูปญหาพัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคตใหมีคุณภาพที่ดีเพื่อแขงขันกับการพัฒนา
ประเทศ และกาวทันสังคมโลก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษายุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของ
นักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม อันจะกอใหเกิดประโยชนทางการปองกัน
และแกปญหาดานยาเสพติดตอไป
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1. เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษายุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลาน
นา จังหวัดเชียงใหม
3. เพื่อศึกษาผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม

ยาล
ัยรา
ชภ

1. ไดทราบปญหาและสาเหตุ ของปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลาน
นา จังหวัดเชียงใหม
2. ไดทราบยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม
3. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตออาจารย นักเรียน ผูปกครอง และสังคมที่จะหาแนวทาง
ปองกันและแกปญหายาเสพติดในกลุมนักเรียน

าวิท

ขอบเขตของการวิจัย

มห

การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูวิจยั ไดกาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ไว ดังนี้
1. ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม
2. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ขอบเขตของประชากร จํานวน 3,760 คน ประกอบดวย
2.1.1 ผูบริหาร จํานวน 10 คน
2.1.2 อาจารย จํานวน 150 คน
2.1.3 นักเรียน จํานวน 1,800 คน
2.1.4 ผูปกครองนักเรียน จํานวน 1,800 คน
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คน

2.2 ขอบเขตของกลุมตัวอยาง จํานวน 110 คน ไดมาโดยการเจาะจง ประกอบดวย
2.2.1 ผูบริหารที่เกี่ยวของกับงานยาเสพติด จํานวน 5 คน
2.2.2 อาจารยปกครองที่เกีย่ วของกับงานยาเสพติด จํานวน 15 คน
2.2.3 นักเรียนกลุมเสี่ยงที่เรียนอยูใ นภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 45
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2.2.4 ผูปกครองนักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน
3. ขอบเขตเนือ้ หา
3.1 ปญหาและสาเหตุการใชยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม
3.2 ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม 3 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรปอง ปราม และปราบ
3.3 ผลการใชยุทธศาสตรในการแกไขปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
โปลิ เทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม
นิยามศัพทเฉพาะ

มห

าวิท

ยาเสพติด หมายถึง ยาบา
ยุทธศาสตร หมายถึง วิธีการของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา มี 4 ยุทธศาสตร
ไดแก ยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชีวติ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางบาน โรงเรียน และ
ชุมชน ยุทธศาสตรสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการบําบัดรักษา
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง การแพรระบาดของยาเสพติดเขามาในโรงเรียน
และมีนักเรียนที่ติดยาเสพติดหรือที่เกี่ยวของกับยาเสพติดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
นักเรียน หมายถึง นักเรียนกลุมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับยาเสพติด และกําลังศึกษาอยูใ น
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา
2545
อาจารย หมายถึง อาจารยที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับยาเสพติดของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม

