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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล
 
   ผูวิจัยไดศกึษายุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลาน
นา  จังหวัดเชยีงใหม  และขอเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษา    ดังตอไปนี ้
 1.  ปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา   
จังหวดัเชยีงใหม 
 2.  ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา   
จังหวดัเชยีงใหม 
 3.  ผลการใชยทุธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
จังหวดัเชยีงใหม 
 
ปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรยีนโปลิเทคนคิลานนา  จังหวัดเชียงใหม    

 
 จากการศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลาน

นา  จังหวัดเชียงใหม  โดยใชแบบสอบถามกับนักเรียนกลุมเสีย่ง เกีย่วกบัปญหา และสาเหตุของ
ปญหา    ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  พรอมศึกษาเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ  
สรุปผล    การศึกษาไดดังตอไปนี ้

 
ตอนที่  1  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนกลุมเสี่ยง 

 
ตารางที่  4.1  จํานวนและรอยละของนักเรียนกลุมเสี่ยง จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 42 93.33
หญิง    3  6.67

รวม 45        100.00 
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 จากตารางที่  4.1  พบวา  นักเรียนกลุมเสี่ยงสวนใหญเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ  
93.33  และเพศหญิง  คดิเปนรอยละ  6.67 
 
ตารางที่  4.2  จํานวนและรอยละของนักเรียนกลุมเสี่ยง จําแนกตามอาย ุ

 
อายุ / ป จํานวน รอยละ 

15 – 17 ป   1    2.22
18 - 20 ป 42 93.33
21 – 22 ป   2   4.45

รวม 45          100.00 
 

จากตารางที่  4.2  พบวา  นักเรียนกลุมเสี่ยงสวนใหญมีอายุระหวาง 18 – 20 ป  
คิดเปนรอยละ  93.33  รองลงมามีอายุระหวาง 21 – 22 ป  และ 15 – 17 ป  คิดเปนรอย
ละ  4.45 และ 2.22 ตามลําดับ 

 
ตารางที่  4.3  จํานวนและรอยละของนักเรียนกลุมเสี่ยง จําแนกตามระดับชั้น 

 
ระดับชั้น จํานวน รอยละ 

ปวช.1 10 22.22
ปวช.2 12 26.67
ปวช.3 23 51.11

รวม 45          100.00 
 

จากตารางที่  4.3  พบวา  นักเรยีนกลุมเสี่ยงสวนใหญอยูในระดับชัน้  ปวช.3   คิด
เปนรอยละ  51.11 รองลงมาระดับชั้น ปวช.2  และ ปวช. 1  คิดเปนรอยละ  26.67 และ 
22.22  ตามลําดับ 
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 ตอนที่  2  ขอมูลเก่ียวกับปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนกัเรียนโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม 
 

1.  ปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม   
จากการศึกษาปญหายาเสพตดิของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัด

เชียงใหม  โดยใชแบบสอบถามกับนักเรียนกลุมเสี่ยง  จาํนวน 45 คน  สรุปผลไดดังตอไปนี ้
ปญหายาเสพตดิของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชยีงใหม     สํารวจ
จาก 

ประชากรนักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน  พบปญหายาเสพตดิของนักเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
จังหวดัเชยีงใหม   แสดงตามตารางที่  4.4  ดังตอไปนี ้
 
ตารางที่  4.4  จํานวนและรอยละปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
 

ปญหายาเสพติด จํานวน รอยละ 

การทดลองใชยาเสพติด 35 77.78 
การเสพยาเสพติด   6 13.33 
การติดยาเสพติด   3   6.67 
การคายาเสพติด   1   2.22 

รวม 45         100.00 
 
จากตารางที่ 4.4 ปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา  พบวา  

ปญหาการทดลองยาเสพติดอยูในระดับมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 77.78  รองลงมาคือ  การเสพ
ยาเสพติด  การติดยาเสพตดิ  และการคายาเสพติด  คิดเปนรอยละ  13.33,  6.67  และ  2.22  
ตามลําดับ 

จากการสัมภาษณอาจารยที่รับผิดชอบงานปองกันแกไขปญหายาเสพติด  พบวา 
โรงเรียน 

โปลิเทคนิคลานนา มีการดําเนินการคนหานักเรียนที่มีสวนเกี่ยวของกับปญหายาเสพตดิของนัก
เรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 

โดยสรุปประเด็นจากการสัมภาษณไดดังตอไปนี ้
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     1.1  กลุมทดลองใชยาเสพติด   จากการสัมภาษณและอบรมนกัเรียนทกุคนกอน

รับเขาเปนนักเรียน  พบวา มีนักเรียนกลุมเสี่ยงเคยใชยาเสพติดจากสถาบันเดิม  มีการบันทึก

ขอมูลเพื่อประสานงานการติดตามรวมกับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อติดตามพฤติกรรมและรายงาน

พฤติกรรม      การคบเพื่อนและพฤติกรรมทั่วไปอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร มีการ

ประสานงานกบัทุกฝายใน การติดตามพฤติกรรมภายในและภายนอกโรงเรียน  ตลอดจนการเขา

กลุมของนักเรยีน  โดยใหมี  การติดตามพฤติกรรมอยางใกลชิด และใหการชวยเหลือ 
     1.2   กลุมเสพยาเสพติด    จากการจัดคายพัฒนาคุณภาพชีวติใหนกัเรียนเขาใน

แตละ ช้ันป ทั้ง ปวช.1  ปวช.2  และ ปวช.3    มีการฝกวินยัอยางเขมงวด  แตละรุนใชเวลา  
2  คนื  3  วัน  มีอาจารยและวิทยากรใหการดูแลอยางใกลชิด สอดแทรกหลักสูตรฝกทักษะชวีติ 
และฝกวนิัย ติดตามพฤติกรรมและคนหาปญหายาเสพตดิของนักเรียนทุกชั้นป  พบวา  มีนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง     ทีอ่ยูในขอบขายเสพยาเสพติด เนื่องจากระบบคายของโรงเรียนมีการฝก
ระเบียบวินยัอยางเขมแข็ง  ใชเวลาฝก 2 คืน 3 วัน โดยมีการจัดเขาคายแยกชั้นป  และพบวากลุม
ที่ใชยาเสพตดิอยูเสมอจะมีอาการอยางเหน็ไดชัด อาจารยผูดูแลควบคมุคายบันทึกพฤติกรรม และ

ประสานความรวมมือกับ     ผูปกครอง เพื่อสรางความรวมมือหาแนวทางการปองกันแกไข

รวมกันอยางตอเนื่อง 
     1.3  กลุมติดยาเสพติด  จากการติดตามพฤติกรรมทั่วไปและพฤติกรรมการ

รวมกลุมเพื่อน   พบวา    กลุมผูทดลองเสพยาเสพติด และผูเสพยาเสพติด   พบนกัเรียนกลุมที่
ติดยาเสพตดิ ซ่ึงกลุมนี้มีพฤติกรรมการแสดงออกที่ชัดเจนโดยเฉพาะนักเรียนที่อยูในกลุมและ

นักเรียนที่อยูหอพัก โรงเรียนประสานความรวมมือกับเจาของหอพักหรือผูดูแลหอพกั เพื่อติดตาม 
และตรวจสอบ     พฤติกรรมการรวมกลุม การมั่วสุม และแจงเบาะแสขาวสารขอมูลรวมกัน โดย
ทางโรงเรียนประสานการดําเนินงานกับผูปกครอง  เพื่อรับทราบและหาแนวทางปองกันแกปญหา
รวมกัน และนํานักเรยีนไปบําบัดรักษาในสถานที่ตาง ๆ   เชน  โรงพยาบาลสวนปรุง   
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม   หนวยงาน ป.ป.ส.   วัดถํ้าตอง  โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง   
เปนตน 

     1.4  กลุมคายาเสพติด  จากการสัมภาษณอาจารยที่รับผิดชอบงานปองกัน
แกปญหา   ยาเสพติด พบวา โรงเรียนยึดแนวปฏิบัติตามราชการ  โดยถือวาผูคายาเสพติดเปนผูที่
มีความผิด      รายแรง ใหปฏิบัติตามกฎหมายบานเมอืง โดยโรงเรียนประสานงานความรวมมอื
กับสถานีตํารวจ     โรงพักตาง ๆ
                 2.  สาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จงัหวัดเชียงใหม 
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                 สาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา       จังหวัด
เชียงใหม    
สํารวจจากประชากรนกัเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน  พบสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรยีน
โปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม   แสดงตามตารางที่  4.5 – 4.11  ดังตอไปนี ้
 
 
 
 
 
ตารางที่  4.5   จํานวนและรอยละสาเหตุสําคัญที่สุดของปญหายาเสพตดิของนักเรียน 

     โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ที่มาจากการคบเพื่อน 
 
สาเหตุของปญหายาเสพตดิ จํานวน รอยละ 

เที่ยวกลางคืน 22 48.89 
เพื่อนชักชวนใหเสพ 
มีความเชื่อวาเสพแลวสนุก 
อยากรูอยากลอง 
ตองการใหเพือ่นยอมรับ 
อยูในกลุมเพื่อนใชยาเสพติด 

12 
   5 
  3 
  2 
  1 

26.67 
11.11 
  6.67 
  4.44 
  2.22 

รวม 45           100.00 
 
 จากตารางที่ 4.5   สาเหตุ สําคัญที่สุดของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา ที่มาจากการคบเพื่อน  พบวา   สาเหตุของปญหาที่อยูในระดับมากที่สุดคือ   
เที่ยวกลางคืน คิดเปนรอยละ  48.89  รองลงมาคือ  เพื่อนชักชวนใหเสพ  มีความเชื่อวาเสพแลว
สนุก  อยากรูอยากลอง  ตองการใหเพื่อนยอมรับ  และอยูในกลุมเพือ่นใชยาเสพตดิ  คิดเปนรอย
ละ  26.67,  11.11,  6.67,  4.44   และ  2.22  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.6   จํานวนและรอยละสาเหตุสําคัญที่สุดของปญหายาเสพตดิของนักเรียน 
                       โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ที่มาจากการขาดทักษะชีวิต 
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สาเหตุของปญหายาเสพตดิ จํานวน รอยละ 
ขาดทักษะการปฏิเสธ 
ขาดทักษะการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
ขาดทักษะการควบคุมอารมณ 
ขาดทักษะการใชเหตุผลโนมนาวใจผูอ่ืน 
ขาดทักษะในการสื่อสารถายทอดความคดิ 

15 
13 
12 
  3 
  2 

33.33 
28.89 
26.67 
  6.67 
  4.44 

รวม 45           100.00 
 
 จากตารางที่   4.6   สาเหตุ สําคัญที่สุดของปญหายาเสพติดของนักเรียน
โรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา  ที่มาจากการขาดทักษะชีวิต พบวา สาเหตุของปญหาที่อยูในระดับมากที่สุดคือ
ขาดทักษะการปฏิเสธ   คิดเปนรอยละ 33.33  รองลงมาคือ ขาดทักษะการตดัสินใจอยางมีเหตุผล 
ขาดทักษะการควบคุมอารมณ ขาดทักษะการใชเหตุผลโนมนาวใจผูอ่ืน และขาดทกัษะในการสื่อสาร  
ถายทอดความคิด  คิดเปนรอยละ  28.89,  26.67,  6.67  และ  4.44  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.7  จํานวนและรอยละสาเหตุสําคัญที่สุดของปญหายาเสพติดของนักเรียน 
                      โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ที่มาจากสภาพครอบครัว 
 

สาเหตุของปญหายาเสพตดิ จํานวน รอยละ 

บิดา มารดาหยาราง 18 40.00 
บิดา มารดา แยกกนัอยู 12 26.67 
บิดาเสียชีวิต   7 15.55 
บิดา มารดา มคีรอบครัวใหม   5 11.11 
มารดาเสียชีวติ   3   6.67 

รวม 45           100.00 
 
 จากตารางที่   4.7   สาเหตุสําคัญที่สุดของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา  ที่มาจากการสภาพครอบครัว พบวา  สาเหตุของปญหาที่อยูในระดับมากที่สุด
คือ  บิดา มารดา  หยารางกัน   คิดเปนรอยละ 40.00     รองลงมาคือ บิดา มารดา แยกกันอยู     
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     บิดาเสียชีวิต     บิดา มารดา มีครอบครัวใหม  และมารดาเสียชีวิต   คิดเปนรอยละ  26.67, 
 15.55,  11.11   และ  6.67   ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  4.8   จํานวนและรอยละสาเหตุสําคัญที่สุดของปญหายาเสพตดิของนักเรียน 
                       โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ที่มาจากสัมพนัธภาพในครอบครัว 
 

สาเหตุของปญหายาเสพตดิ จํานวน รอยละ 

บิดา มารดา ไมมีเวลาเอาใจใสลูก 18 40.00 
ปฏิสัมพันธในครอบครัว 11 24.45 
ครอบครัวเล้ียงดูไมเหมาะสม (ปลอยปะละเลย/  เขมงวด
เกินไป)

   9 20.00 

อยูหอพกัหรือบานเชา    3 11.11 
ครอบครัวแตกแยก  หยาราง  อาศัยอยูกับผูอ่ืน    2   4.44 

รวม 45 100.00 
 
 จากตารางที่   4.8   สาเหตุ สําคัญที่สุดของปญหายาเสพติดของนักเรียน
โรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา  ที่มาจากสัมพันธภาพในครอบครัว   พบวา   สาเหตุของปญหาที่อยูในระดับ
มากที่สุดคือ  บิดา มารดา ไมมีเวลาเอาใจใสลูก  คิดเปนรอยละ 40.00     รองลงมาคือ 
ปฏิสัมพันธในครอบครัว  ครอบครัวเล้ียงดูไมเหมาะสม (ปลอยปะละเลย/เขมงวดเกินไป) อยู

หอพักหรือบานเชา และครอบครัวแตกแยก หยาราง  อาศัยอยูกับผูอ่ืน  คิดเปนรอยละ  24.45, 
20.00,  11.11   และ  4.44   ตามลําดับ  
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ตารางที่  4.9   จํานวนและรอยละสาเหตุสําคัญที่สุดของปญหายาเสพตดิของนักเรียน 
                       โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ที่มาจากสภาพเศรษฐกิจ 
 

สาเหตุของปญหายาเสพตดิ จํานวน รอยละ 

ครอบครัวมีรายไดเฉล่ียระหวาง 10,000 – 20,000 บาท/เดือน 29 64.45 
ครอบครัวมีรายไดเฉล่ียนอยกวา 10,000 บาท/เดือน 14 31.11 
ครอบครัวมีรายไดเฉล่ียมากกวา 20,000 บาท/เดือน   2   4.44 

รวม 45 100.00 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 4.9   สาเหตุ สําคัญที่สุดของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา  ที่มาจากสภาพเศรษฐกิจ  พบวา    สาเหตุของปญหาที่อยูในระดับมากที่สุด
คือ ครอบครัวมีรายไดเฉล่ียระหวาง 10,000 – 20,000 บาท/เดือน  คิดเปนรอยละ  64.45    
รองลงมาคือ  ครอบครัวมีรายไดเฉล่ียนอยกวา 10,000 บาท/เดือน  และครอบครัวมีรายได
เฉล่ียมากกวา 20,000 บาท/เดือน  คิดเปนรอยละ 31.11  และ 4.44  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.10    จํานวนและรอยละสาเหตุสําคัญที่สุดของปญหายาเสพติดของนักเรยีน 
                          โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ที่มาจากสภาพสังคม 
 

สาเหตุของปญหายาเสพตดิ จํานวน รอยละ 

อยูในแหลงทีห่าซื้อไดงาย 23 51.11 
อยูในกลุมเพื่อนที่ใชยาเสพตดิ 18 40.00 
อยูในแหลงอบายมุข   4   8.89 

รวม 45 100.00 
 
 จากตารางที่   4.10   สาเหตุสําคัญที่สุดของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน 
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โปลิเทคนิคลานนา ที่มาจากสภาพสังคม  พบวา   สาเหตุของปญหาที่อยูในระดับมากที่สุดคือ อยู
ในแหลงที่หาซ้ือไดงาย  คิดเปนรอยละ 51.11   รองลงมาคือ อยูในกลุมเพื่อนที่ใชยาเสพติด  และ
อยูในแหลงอบายมุข  คิดเปนรอยละ 40.00  และ  8.89  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.11  จํานวนและรอยละสาเหตุสําคัญที่สุดของปญหายาเสพตดิของนักเรียน 
                        โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ที่มาจากปญหาอื่น ๆ 
 

สาเหตุของปญหายาเสพตดิ จํานวน รอยละ 

หนวยงานภายนอกขาดงบประมาณที่ใชดําเนินการปองกนัรวมกนั  23 51.11 
สภาพแวดลอมของชุมชนไมเอื้อตอการแกไขปญหายาเสพติด    9 20.01 
เจาหนาที่บานเมืองไมเขมงวด   4   8.89 
ส่ือ ชุมชน องคกรทองถ่ินขาดความตระหนักในเรื่องการปองกัน 
      และแกไขปญหา 

   
  3 

 
  6.67 

 
ตารางที่  4.11  (ตอ)

  

   

สาเหตุของปญหายาเสพตดิ จํานวน รอยละ 

การประสานงานและความรวมมือระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนและ 
     หนวยงานที่เกี่ยวของยังมีนอย 

 
  2 

 
  4.44 

ไมสามารถทําลายแหลงผลิต  แหลงจําหนาย   2   4.44 
ความรับผิดชอบในภาครัฐในการแกปญหา   2   4.44 

รวม 45 100.00 

 
  จากตารางที่  4.11   สาเหตุ สําคัญที่สุดของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา  ที่มาจากปญหาอื่น ๆ  พบวา  สาเหตุของปญหาที่อยูในระดับมากที่สุด  คือ  
หนวยงานภายนอกขาดงบประมาณที่ใชดําเนินการปองกนัรวมกนั  คิดเปนรอยละ  51.11  
รองลงมา  คือ  สภาพแวดลอมของชุมชนไมเอื้อตอการแกไขปญหายาเสพติด  เจาหนาที่บานเมอืง
ไมเขมงวด  ส่ือ ชุมชน  องคกร ทองถ่ินขาดความตระหนักในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการ
ประสานงานและความรวมมอืระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของยังมี
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นอยไมสามารถทําลายแหลงผลิต แหลงจําหนาย  และความรับผิดชอบในภาครัฐในการแกปญหา 
คิดเปนรอยละ  20.01, 8.89, 6.67 และ 4.44 ตามลําดับ 
 
ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา           

             
              จากการศึกษายุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลาน
นา จังหวดัเชยีงใหม     โดยการสัมภาษณผูบริหาร    จํานวน  5  คน   อาจารยฝายปกครองที่
เกี่ยวของกับ   
งานปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จํานวน 15 คน   โดยใช         
แบบสัมภาษณ สรุปผลไดดังนี้ 
 ผลการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน 
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  สรุปผลไดดังนี้ 
 นโยบายในการปองกันแกปญหายาเสพติดดําเนินการตามแนวทาง และจุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ มีการเตรียมยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
           โปลิเทคนิคลานนาโดยผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาในฐานะ
ประธาน               คณะกรรมการปองกันและแกปญหายาเสพติดของโรงเรียนโปลิเทคนิค

ลานนาพรอมทั้ง              คณะกรรมการบริหารและฝายกิจการนักศึกษา   ฝายวิชาการ   และ
คณะอาจารยผูสอน    ไดรวมกันวางแผนการดําเนนิการปองกันและแกปญหายาเสพติด โดยการ
สํารวจปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาจากนัน้ได

รวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงาน   และยึดนโยบาย. รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแตงตั้งคณะกรรมการ      ดําเนินงานปองกันแกปญหายาเสพติด
ของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาโดยมอบให          ฝายกิจการนกัศึกษาเปนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ วางแผนการดําเนินงานปองกันแกปญหายาเสพตดิของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิ

ลานนา  ติดตาม  รายงานผลการดําเนินงาน และพัฒนางานปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรยีน
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
   ผลการสัมภาษณอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกันแกปญหายาเสพติดของ
นักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน         
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  สรุปผลไดดังนี้ 
   การนํานโยบายการปองกนัแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา     
สูการปฏิบัติ  โดยโรงเรียนไดแตงตั้งกรรมการดูแลปองกนัแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน
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การดําเนินการคนหานักเรียนที่มีสวน

เกีย่วของกับปญหายาเสพติดของนกัเรยีนโรงเรยีนโปลิเทคนิคลานนา  โดยกระบวนการสังเกตลักษณะ
ทางรางกาย  และสัมภาษณเกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางจิตกับนักเรียนที่รายงานตัวเขาเรียนใหม
มีการบนัทกึประวัตินกัเรยีน ติดตามพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมเขาคายพฒันาคุณภาพชีวติในแตละ
ช้ันป   ติดตามพฤติกรรมการมาเรียน  การเขารวมกิจกรรม  พฤติกรรมการดําเนินชวีติประจําวนัของ
นักเรียน มีการวิเคราะห วางแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกปญหา ยาเสพติดในโรงเรียน

รวมกันระหวางโรงเรียน นกัเรียน ผูปกครอง โดยรวมกันกําหนดยุทธศาสตรการปองกันแกปญหา
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา  4  ยทุธศาสตรดังตอไปนี ้
 1.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชวีิต 
 2.  ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางบาน โรงเรียนและชมุชน 
 3.  ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอม 
 4.  ยุทธศาสตรการบําบัดรักษา 
 

   ผลการศึกษายทุธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
นําเสนอตามยทุธศาสตร ดังนี้ 
 
 
 

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชวีิต 
                  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา   เสริมสรางทักษะชวีิตใหกับนักเรียนเพื่อสรางคุณลักษณะ
หรือความสามารถในเชิงสังคมจิตวิทยาใหกบันักเรียน เพื่อใหสามารถเผชิญสถานการณที่เกดิขึ้น  
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนความสามารถพื้นฐานทีทุ่กคนจําเปนตองใชในสังคม
ที่ไดจากการฝกฝนจนชํานาญ ทักษะชวีิตในการดํารงชวีิตใหปลอดภยัจากยาเสพตดิ ไดแก  ทักษะ
ในการคิดวิเคราะหและประเมินสถานการณ  ทักษะในการประเมินศกัยภาพในตนเอง  ทักษะใน 
การคิดหาทางเลือกและตัดสนิใจ  ทักษะในการปฏิเสธตอรองในการรักษาประโยชนของตน  ทักษะ
ในการสื่อสาร   และทกัษะในการควบคุมอารมณและความเครียด  เปนตน  ซ่ึงโรงเรียนไดจัดใหกบั
นักเรียน โดยการสอดแทรกในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
       1.1    การเขาคายพัฒนาคณุภาพชวีิต 
                        การจัดเขาคายพัฒนาคุณภาพชวีิต พบวา  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาจดั
กิจกรรม  การเขาคายพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกับนักเรยีนทุกชั้นป โดยจัดแยกแตละชัน้ป ในระดับ 
ปวช.1 จัดใหนักเรียนชั้นปที่ 1 เขารวมกิจกรรมคายพฒันาคุณภาพชวีิต 1 โดยมีนกัเรียนกลุมเสี่ยง
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ระยะเวลาในการฝก 2  คืน  3 วัน  ณ โรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา  โดยวิทยากรจากคายนเรศวร อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม เปนวิทยากรหลัก 
กิจกรรมในคายพัฒนาคณุภาพชีวิต 1  เนนความรักความสามัคคี  การอยูรวมกันในสังคม  การ
ประพฤติปฏิบัติตนในการเปนเยาวชนที่ดีของสังคม  การปองกันแกปญหายาเสพติด  การปลูกฝง
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสรางความตระหนกัในหนาที่ของเยาวชนตอครอบครัว 
 สังคม  ประเทศชาติ 

      ในระดับ ปวช.2 จัดใหนักเรียนชั้นปที่ 2 เขารวมกจิกรรมคายพฒันาคุณภาพชวีิต 2  
โดยมีนกัเรียนกลุมเสี่ยงในระดับ ปวช.2  เขารวมกิจกรรม  จํานวน 12 คน   ระยะเวลาในการ
ฝก        2  คืน  3 วัน  ณ  กรมรบพิเศษที่ 2  อําเภอแมริม  จังหวดัเชียงใหม  โดยวิทยากรจาก
กรมรบพิเศษที่ 2 เปนวิทยากรหลัก   กิจกรรมในคายพัฒนาคณุภาพชีวิต 2  เนนความรักความ
สามัคคี  การฝกวินยั    การอยูรวมกันในสังคม  และเปนเยาวชนที่ดีของสังคม  การปองกัน
แกปญหายาเสพติด  การปลูกฝงความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย   และหนาที่ของเยาวชน
ตอครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ 

     ในระดับ ปวช.3  จัดใหนักเรยีนชั้นปที่  3  เขารวมกิจกรรมคายพัฒนาหมูบาน  
โดยมีนักเรียนกลุมเสี่ยงในระดับ  ปวช.3 เขารวม จํานวน 23 คน   ระยะเวลาในการฝก  4  
คืน  5  วนั        ณ หมูบานในอําเภอรอบนอกจังหวัดเชียงใหม   ทางโรงเรียนประสานงาน
รวมกับคายนเรศวร อําเภอแมแตง  จังหวดัเชียงใหม  เพื่อสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ดาํเนินการในแต
ละป และในป พ.ศ. 2545จัดที่หมูบานมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม   มีวิทยากร
จากคายนเรศวรเปนพี่เล้ียงในการจัดกจิกรรม ซ่ึงจัดใหนกัเรียนเขาพักรวมกันในหมูบาน หลังคาเรือน
ละ  2 – 3 คน  ในกจิกรรม  การฝกมุงใหนกัเรียนไดเรียนรูวิถีชีวิตไทย  การอยูรวมกนัในสังคมไทย  
การชวยเหลือเกื้อกูลกันในสงัคม ชุมชน หมูบาน เพื่อจรรโลงรักษาประเพณวีัฒนธรรม การพัฒนา
ชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง การปองกันแกปญหายาเสพติด  ตลอดจนการปลูกฝงความรักชาติ  ศาส
นา  พระมหากษัตริย  และหนาที่ของเยาวชนตอครอบครัว  สังคม  ประเทศชาติ   

     การเขาคายพัฒนาคณุภาพชีวติทั้ง 3 ช้ันป  มุงศึกษาพฤติกรรมนักเรียนกลุมเสี่ยง 
จํานวน 45 คน เขารวมกิจกรรมเพื่อสังเกตพฤติกรรมการดําเนินชวีิตประจําวันของนักเรียนกลุม
เสี่ยง 
 

   1.2    การเผยแพรความรูตอตานภัยยาเสพติด 
      การเผยแพรความรูตอตานภัยยาเสพตดิ  พบวา  โรงเรยีนโปลิเทคนิคลานนา จัด

กิจกรรมโดยสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน  จัดทําปายนิเทศในชั้นเรียนหรือบอรดตาง ๆ ใน
โรงเรียน   จัดนิทรรศการในเวลาและโอกาสที่สําคัญ  เชน  วันตอตานยาเสพตดิ  จัดเสียงตาม
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จากหนวยงานภายนอก เชน สถานีตํารวจ  เจาหนาที่สาธารณสุข  หนวยงาน
ปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ สํานักธุดงคสถาน ใหความรูเกี่ยวกับภัยยาเสพติด การแพรระบาด 
และเสนทางการลําเลียงยาเสพติด ขบวนการปราบปรามชนกลุมนอยและการใชสุนัขดมกลิ่นในการ
ชวยเหลือติดตาม และจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการแพรระบาดและการปองกันแกปญหายาเสพติด 
จัดการรณรงคตอตานยาเสพติดในโรงเรียน และจัดนกัเรยีนแกนนําตอตานยาเสพติดเขารวมการอบรม
ทั้งภายในและภายนอกเพื่อเผยแพรใหเพื่อนในโรงเรียนและนําไปใชในชีวิตประจําวัน โดยจัดให

นักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน  เขารวมกิจกรรมการเผยแพรความรูตอตานภัยยาเสพติดทุก ๆ  
กิจกรรมที่จัด  
 1.3    กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม และคานยิมที่พึงประสงค 
       การจัดกจิกรรมเสริมสรางคุณธรรม    จริยธรรม   และคานิยมที่พงึประสงค   พบวา  
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสวันสําคัญ 
ทางศาสนา  การอบรมศีลธรรม  การฝกนั่งสมาธิ และการสงเสริมประเพณไีทย นอกจากนี้จัดใหนกัเรียน
เขาคายเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมเปนประจําทุกภาคการศึกษา  โดยโรงเรียนจะคัดเลือก

นักเรียนในกลุมพฤติกรรมพิเศษ   เชน   นักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน   และนักเรียนที่ขาดเรียน  
จํานวน 10  ครั้งขึ้นไปหรือนักเรียนที่อยูในขายปรับพฤติกรรม เขาคายเสริมสรางคุณธรรมโดยเนน
หลักสูตรเสริมสรางทักษะชีวติ  การครองตน  การฝกวินยั  การอยูรวมกันในสังคม  เปนตน  โดย
โรงเรียนนิมนตพระวิทยากร และประสานงานกับเจาหนาที่จากศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 10 จังหวัด
เชียงใหม  เปนวิทยากรในการจัดกิจกรรมความรู 
 
 
 1.4    กิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                        การจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน  พบวา  โรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา  มีการ
จัดกจิกรรมดูแลนักเรียนกลุมเสี่ยงอยางใกลชิด เนือ่งจากสวนใหญมีลักษณะและพฤติกรรมไม

รับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากครู อาจารย  ไมเอาใจใสในการเรียน  มีผลการเรียนตกต่ํา มี
คานิยม    ในการใชยาเสพติดและการคบเพื่อนที่ผิด มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่น ๆ  เชน หนีเรียน หลับ
ในชั้นเรียน  นักเรียนกลุมนี้โรงเรียนจึงจดัอาจารยที่รับผิดชอบดูแลอยางใกลชิด  โดยจัดบรกิารให
คําปรึกษา  แนะนําโดยอาจารยฝายดูแลพฤติกรรมพเิศษ จดัการเรียนการสอนเสริม ปรับเปลีย่น

พฤติกรรมเบี่ยงเบนตาง ๆ  ใหอยูในกรอบที่เหมาะสม  สรางคานิยมใหมในการคบเพื่อน  และการไม
ใชยาเสพติด   ดําเนินมาตรการปอง ปราม อยางเขมงวด  โดยมีการสัมภาษณบันทกึพฤติกรรมทุกวนั 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 
 

 
 

65 

ชวยเหลือนักเรียนใหสามารถเรียนไดตามระบบ   นอกจากนีโ้รงเรียนไดคัดเลือกนักเรียน ที่ขาดเรยีน
และมาสายแตละวันเขาคลินกิคนขาดเรียน แยกกลุมการอบรมตามชั้นป มีอาจารยดูแลรับผิดชอบ

นักเรียนของแตละกลุม   และจัดกจิกรรมดูแลนักเรยีนในกลุมพฤติกรรมพิเศษโดยเฉพาะ  นักเรียน
กลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน  จดัใหนกัเรียนมีสมุดบันทึกพฤติกรรมประจําวนั  บันทึกและ

ประสานงานระหวางบานและโรงเรียน และใหมารายงานตัวกับอาจารยฝายปกครองดูแลชวยเหลือ   
พัฒนาพฤติกรรมที่เหมาะสม  โดยใหนกัเรียนมาพบทกุวันกอนและหลังเลิกเรียน มีการบันทึก

รับทราบทั้งอาจารยที่ดแูล และผูปกครอง เพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนและชวยเหลือเปน

รายบุคคล 
 1.5    กิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
                           การจดักิจกรรมโรงเรยีนสงเสริมสุขภาพ พบวา  โรงเรียนโปลิเทคนคิลานนาไดเขา
รวมโครงการสงเสริมสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และไดรับทุนสนับสนุนการดําเนินการวิจัย

ปฏิบัติการเพื่อสงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการกรณีศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา โดยจดั

โครงการ/กิจกรรมบูรณาการการสอนและกิจกรรมภายใน ภายนอก สรางเสริมสุขภาพใหนกัเรียน 
บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพโดยจัดกิจกรรมสงเสริมการออก

กําลังกาย การเลนกีฬานันทนาการอื่น ๆ  และสอดแทรกความรูเกีย่วกับการดูแลสขุภาพการปองกั
นแกปญหายาเสพติด  การจดักีฬาตานยาเสพติด  โดยเนนใหนักเรยีนกลุมเสี่ยง จํานวน  45  คน  เขา
รวมกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
 
                      1.6    กิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
                       การจัดกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
   พบวา  โรงเรียนโปลิเทคนคิลานนาจัดกจิกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด  โดยยึดนโยบาย  
การปองกันและแกปญหายา เสพติดในกลุมเยาวชนในสถานศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ      (พ.ศ. 2540 – 2544)  ยุทธศาสตร  9  ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการใน
การปองกันและแกปญหา     ยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน นโยบายและจุดเนนพิเศษของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ2545 แนวทางการดําเนินการปองกันสารเสพติดใน

สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปองกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ  (พ.ศ. 2540 
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มีการรายงานแผนการปองกนัและแกปญหายาเสพติดเปนประจําทกุภาคการศกึษาใหกบั

จังหวดั รวมทัง้รวมประชุมกบัหนวยงานภาครัฐและเอกชน  และสงนักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน 
เขารวมกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติดกับสังคมอยางตอเนื่อง 
 2.   ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน 
 2.1    การเยีย่มบานนักเรยีน 
                        จากการสัมภาษณและการศึกษาจากเอกสารยุทธศาสตรการสรางความรวมมือ
ระหวางบาน   โรงเรียน พบวา  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาจัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน/
ผูปกครอง โดยจัดอาจารยฝายปกครองที่ไมมีคาบการสอนออกเยีย่มบานนกัเรียน/ผูปกครอง ทุกสัปดาห 
และไดจัดใหอาจารยที่ปรึกษาออกเยีย่มบานนักเรยีนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน  และนักเรยีนที่มบีาน
อยูใน    เขตพื้นที่ใกลเคียงกันในชวงปดภาคเรียน หรือวันที่เวนจากการสอน เพื่อศึกษา

สภาพปญหา         พฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจาํวัน สภาพแวดลอมของครอบครัว ชุมชนที่
อาศัย สรางแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลสรางความรวมมือกันในการดูแลนักเรียนใหสามารถศึกษา

ใหเปนไปตามหลักสูตร และมีความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียน   ถาพบนักเรียนมีปญหา
ในการเรียน   การคบเพื่อนหรือปญหาพฤติกรรมก็จะไดรับการประสานความรวมมือในการดูแล

ชวยเหลือเปนรายบุคคล และสรางความรวมมอืในการปองกนัแกปญหายาเสพติดของนักเรียน

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
2.2   การประชมุผูปกครองเพื่อรวมกําหนดยุทธศาสตรการปองกนัแกปญหายาเสพติด 

 จากการสัมภาษณและการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดประชุม          
ผูปกครองเพื่อรวมกําหนดยทุธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพตดิ พบวา โรงเรียนโปลิเทคนคิ

ลานนา มีการจัดประชุมผูปกครองเพื่อรวมรับทราบแนวทางและยุทธศาสตรการปองกันแกปญหา 
ยาเสพติด   โดยจดัประชุมในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และประชุมผูปกครองประจําปการศึกษา
เพื่อรับทราบแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียน และนักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน  เขารวม
ประชุมสรางความรวมมือในการติดตามปองกันแกปญหานักเรียนรวมกนั  ตลอดจนการประชุม     
ผูปกครองเปนรายกลุมและรายบุคคลเพื่อรวมกันกําหนดยุทธศาสตรการปองกันและแกปญหาของ

นักเรียน

      2.3   การจดักิจกรรมโรงเรียนสีขาว  และจัดกิจกรรมงาน To Be Number One 
                       จากการสัมภาษณ และการศึกษาจากเอกสารการดําเนนิงานการจดักจิกรรม พบวา  
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  เปนโรงเรียนนํารองโครงการโรงเรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาธกิาร   
 และเปนสถานที่จัดกจิกรรมวันพลังสีขาวของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม และงาน To Be 
Number One  โดยมีนักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน และนักศกึษาของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ใน
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เขารวมการจัด

นิทรรศการตอตานยาเสพตดิ  กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด  การตอบปญหาตอตานยาเสพติด 
การประกวดวาดภาพตอตานยาเสพติด และกิจกรรมอื่น ๆ ตามวัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนสี
ขาว  และรวมกันจัดกิจกรรม To Be Number One  เพื่อรณรงคตอตานยาเสพติด 
       2.4   นักเรยีนแกนนําตานยาเสพติด 
      จากการสมัภาษณ    และการศึกษาจากเอกสารการดําเนินงานการจัดนักเรียนแกนนํา
ตานยาเสพตดิ พบวา  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาไดจัดนักเรยีนแกนนําตานยาเสพติด ซ่ึงมี

นักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน เขารวมเปนนักเรียนแกนนําตานยาเสพติดเขารวมจัดกิจกรรมให
ความรู และเผยแพรความรูในการปองกนัแกปญหายาเสพติดในหองเรยีน ชุมชน สังคม  และ

นําไปใชในชีวติประจําวนั  จัดอบรมนักเรยีน  แกนนําอยางตอเนื่องและติดตามผลการอบรม จัด
ชมรมเสริม  เชน    ชมรมคนรักสุขภาพ     มีวิทยากรจากศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 10 จังหวดั
เชียงใหม      และ       สาธารณสุขจากอําเภอตาง ๆ และโรงพยาบาลเชียงใหมราม มาใหความรู
และจัดกิจกรรม นอกจากนี้ไดจดัการอบรมแกนนําตอตานยาเสพตดิ โดยมีตวัแทนนกัเรียนทุก

ระดับ ทุกชั้นปเปนตัวแทนเขารับการอบรม และนําไปขยายผลใหเพือ่นรวมชั้น และผูที่อยูใกลชิด
ไดมีความรูในการตอตานยาเสพติด

 2.5    กิจกรรมชุมชนสัมพันธตานยาเสพตดิ 
                        จากการสัมภาษณ     และการศึกษาจากเอกสารการดําเนนิงานการจดักิจกรรมชุมชน
สัมพันธตานยาเสพติด พบวา โรงเรียนจัดกิจกรรมใหนกัเรียนเขาคายพัฒนาหมูบานเปนประจําทกุป 
เปนเวลา 4 คนื 5 วัน โดยจดันักเรยีนระดบั ปวช. 3  เขาพักและรวมกจิกรรมในหมูบาน อําเภอตาง 
ๆ จังหวัดเชยีงใหม  จัดหลักสูตรกิจกรรมชุมชนสัมพันธตานยาเสพตดิ รวมรณรงคปองกันแกปญหา 
ยาเสพติดรวมกับชุมชน โดยมีนักเรียน อาจารยโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา วิทยากรจากคายนเรศวร
มหาราช   และนักเรยีนกลุมเสี่ยงเปนแกนนําประสานงานรวมกับผูใหญบาน  เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมชุมชนสัมพันธตานยาเสพตดิ สรางความสัมพันธอันดีรวมกันระหวางบาน 
โรงเรียน และชุมชน   
 2.6   กิจกรรมรณรงคปองกันและแกปญหายาเสพติดของโรงเรียน 
       จากการสมัภาษณ     และการศึกษาจากเอกสารการดําเนินงานการจัดกิจกรรมรณรงค
ปองกันและแกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  พบวา  มีการสอดแทรก
การรณรงคปองกันแกปญหายาเสพติดในโรงเรียนในกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  กจิกรรมกีฬาตานยาเสพติด  กิจกรรมดนตรีตานยาเสพตดิ  และกิจกรรม   
อ่ืน ๆ ทั้งนี้โรงเรียนรวมกับสํานักงานสาธารณสุขเขต 10 จังหวัดเชยีงใหม  เทศบาลตําบลชางเผือก  
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สถานีตํารวจภูธรตําบลชางเผือก จัดกิจกรรมรณรงคตอตานสารเสพติด ซ่ึงโรงเรียนไดจดั      
นักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน  และนักเรียนแกนนําตอตานยาเสพติดเขารวมขบวนรณรงค
ตอตานสารเสพติดและสรางความรวมมือรณรงคปองกันปญหายาเสพตดิอยางตอเนื่อง 
 3.   ยุทธศาสตรการสรางสิ่งแวดลอม 
 3.1   ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
                        จากการสัมภาษณและสังเกตจากสภาพทีป่รากฏ  พบวา  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสะอาด  รมร่ืน  สวยงาม  เปนแหลงการเรียนรู   และไดรับ     
คัดเลือกใหเปนโรงเรยีนอุทยานการศกึษา จดักิจกรรมใหนกัเรียนทกุคนมีสวนรวมในการดแูลความสะอาด
ความเปนระเบยีบในพืน้ที่ตาง ๆ ของโรงเรียน  และจดัใหนกัเรยีนกลุมเสี่ยง จาํนวน 45 คน  
รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อรวมสรางบรรยากาศสิ่งแวดลอมใหขัดเกลาจิตใจ   ตลอดจนปลูกจิตสํานึกใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม และนําไปใชในชีวิตประจําวัน    
       3.2   ส่ิงแวดลอมทางปญญา 
                        จากการสัมภาษณ  การศึกษาเอกสาร และสังเกตจากสภาพที่ปรากฏ  พบวา โรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา มีการปลูกฝงแนวคิดใหกับนกัเรียน เพื่อสรางภูมปิญญาตามแนวทางของ 5 ส 
ปทล. (โปลิเทคนิคลานนา)  คือ   มีความสุข  มีสวนรวม  มีสติและปญญา   สามารถสื่อสาร  และ
สรางสรรคสังคม  โดยสอดแทรกแนวคดิ  แนวปฏิบัติในกจิกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาเนน
การสรางสิ่งแวดลอมทางปญญาใหแกนักเรียนกลุมเสี่ยงทุกคนไดเขารวมกิจกรรมเสริมสราง      
   ส่ิงแวดลอมทางปญญาเพื่อนําไปใชในชวีิตประจําวัน 
 4.   ยุทธศาสตรการบําบัดรักษา 
       4.1   กิจกรรมติดตามบําบัดรักษานกัเรยีนที่ติดยาเสพติด 

     จากการสัมภาษณอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกันแกปญหายาเสพติด  
นักเรียนกลุมเสี่ยง ผูปกครอง และศึกษาเอกสารการดําเนนิงานเกีย่วกับการบําบัดรักษานักเรียนที่ติด
ยาเสพติดพบวา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนามีการติดตามพฤติกรรมนักเรียนที่เกี่ยวของกบั

ยาเสพติด    มีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง  ชุมชน  จัดประชุมสรางความรวมมือ  และ
ใหขอมูล       การประสานดูแลติดตามนักเรียนกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง ถาพบวานักเรียนอยูใน
ขอบขายที่ตองบําบัดรักษาโรงเรียนประสานความรวมกบัผูปกครองเพื่อหาแนวทางการบําบัดรักษา 
โดยแนะแนวการบําบัดรักษาและจัดหาสถานที่บําบัดรักษาใหนักเรียนและผูปกครองไดเลือก

อยางเหมาะสม    เปนรายกรณี   เชน  วดัถํ้าตอง   โรงพยบาลมหาราชนครเชียงใหม   โรงพยาบาล
สวนปรุง  และสํานักงานปราบปรามยาเสพติด อําเภอแมแตง จังหวัด  ซ่ึงมีนักเรียนกลุมเสี่ยงเขารับ
การบําบัดรักษา จํานวน 8 คน  โดยบําบัดรักษา  ณ วัดถํ้าตอง จํานวน 4 คน โรงพยาบาลมหาราช
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อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยประจําวิชา และอาจารยผูดูแลพฤติกรรมพิเศษ  
สัมภาษณ และสอบถามเกี่ยวกับความเปนอยูในชวีิตประจาํวนั การคบเพือ่น การควบคมุอารมณ สภาพ
ครอบครวั สัมพันธภาพในครอบครัว ความเปนอยู  สภาพเศรษฐกจิและสังคม  ตลอดจนเรื่องทัว่ไป 
แนวคดิเกีย่วกบัทักษะชวีิต  เพื่อชวยเหลือใหกําลังใจ  มีการบันทกึขอมูลการมาเรียน  พฤตกิรรม
ระหวางเรียนทกุวนั นกัเรียนกลุมเสี่ยงนําสมุดบันทึกพฤติกรรมใหอาจารยดูแลพฤติกรรมพิเศษ 
บันทึกสรุปรายวันลงชื่อรับทราบและนํากลับใหผูปกครองบันทึกพฤติกรรมขณะอยูที่บานในแต

ละวันเพื่อนาํมาสงอาจารยดูแล   พฤติกรรมพิเศษในวนัตอไป  และดําเนินการอยางตอเนื่องตลอด
ภาคเรียนหรือปการศึกษา โดยมกีารติดตามพฤติกรรมนักศึกษาในกลุมดังกลาวอยางตอเนื่องทั้ง

ขณะเรียนและจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ ติดตามขอมูลจากสถานที่นักเรียนไปทํางาน และ
ศึกษาตออยางตอเนื่อง 
 
ผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
 
                    จากการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพตดิของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 
  4   ยุทธศาสตร คือ  ยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชวีิต   ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือ
ระหวางบาน  โรงเรียน และชุมชน  ยุทธศาสตรการสรางสิ่งแวดลอม  และยทุธศาสตรการ

บําบัดรักษา  กับนักเรียนกลุมเสี่ยงจํานวน 45 คน  สรุปผลการใชยุทธศาสตรไดดังตอไปนี ้
                    1.  ผลการใชยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชวีิต 

       1.1  การจดักิจกรรมเขาคายพัฒนาคณุภาพชีวติ 
       จากการสัมภาษณอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกนัแกปญหายาเสพติด  

และศึกษาจากเอกสารการจัดกิจกรรมเขาคายพัฒนาคณุภาพชีวิต  พบวา โรงเรียนโปลิเทคนิคลาน
นาจัดกจิกรรมเขาคายพัฒนาคุณภาพชวีิตใหนักเรยีนทกุชั้นปโดยจดัแยกแตละชั้นป จัดหลักสตูร        
การอบรม  โดยเนนความรัก ความสามัคคี  การอยูรวมกันในสังคม  การประพฤติปฏิบัติตนใน    
การเปนเยาวชนที่ดีของสังคม การปองกันแกปญหายาเสพติด  การปลูกฝงความรักชาติ   ศาสนา 
พระมหากษัตริย  การสรางความตระหนกัในหนาที่ของเยาวชนตอครอบครัว สังคม ประเทศชาติ  
ตลอดจนการเรียนรูวิถีชีวิตไทย   การอยูรวมกันในสังคมไทย  การชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม   
ชุมชน  หมูบาน  ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   การพัฒนาชมุชนทองถ่ินใหเขมแข็ง  การ
ปองกันแกปญหายาเสพตดิ  ตลอดจนการปลูกฝงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และหนาที่ของ
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เยาวชน ตอครอบครัว สังคม ประเทศชาติ  มีการติดตามผลการเขาคายของนักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 
45 คน   พบวา นักเรียนกลุมเสี่ยงมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน ตระหนักในหนาที่การเปน
นักเรียนและเยาวชนทีด่ีของสงัคม มีความรูความเขาใจในการปองกันแกปญหายาเสพติดสงผลใหมี

พฤติกรรมลด ละ เลิก และเขารวมเปนนกัเรียนแกนนํารณรงคตอตานยาเสพติด 
1.2 ผลของการเผยแพรความรูตอตานภยัยาเสพติด   

                         จากการสัมภาษณอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกันแกปญหายาเสพติด  
และศึกษาจากเอกสารจากการเสริมความรูเกี่ยวกับการเผยแพรความรูตอตานยาเสพตดิ  พบวา     
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จัดเผยแพรความรูตอตานยาเสพติด สอดแทรกในการเรียน  การสอน 
และจัดกิจกรรมบรรยายจากวิทยากรภายนอกมาใหความรู  ตัวแทนนักเรียนระดับปวช. และนักเรยีน
กลุมเสี่ยง  พบวา  นักเรยีนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน และนักเรียนตัวแทนนําไปขยายผลความรูใหกับ
เพื่อนในชั้นเรยีนนําไปใชในชีวิตประจําวัน ถาพบวาเพื่อนหรือคนใกลชิดมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกบั
ยาเสพติด นําความรูจากการอบรมในกิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อนอยางตอเนื่องสงผลใหนักเรียนกลุมเสี่ยง

ทุกคน มีพฤตกิรรมลด ละ เลิกยาเสพติด 
      1.3   ผลของการเสริมสรางคุณธรรม     จริยธรรม   และคานิยมทีพ่ึงประสงค 
      จากการสัมภาษณอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกนัแกปญหายาเสพติด   

และศึกษาจากเอกสารการดําเนินงานการเสริมสรางคุณธรรม   จริยธรรม   และคานิยมที่พึงประสงค  
พบวา  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค
และคัดเลือกนกัเรียนเขาคายเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม ในชวงปดภาคเรียน มกีารประเมินผล
หลังการเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง นักเรียนกลุมเสี่ยงที่ไดรับการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 
และคานิยมทีพ่ึงประสงค  มีวินัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน มีการพัฒนาพฤติกรรมใน
การดําเนินชวีติประจําวนัทีด่ีขึ้น 
 1.4   ผลของการจัดกิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน      
                         จากการสัมภาษณอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกันแกปญหายาเสพติด  
และศึกษาจากเอกสารการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงเปนรายบุคคลในแตละ   
ช้ันป มีการจดัตั้งคลินิกนักเรยีนกลุมเสี่ยง มีอาจารยประจําคลินิกตรวจสอบประสานงานการปองกนั
แกปญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงปฏิบัติหนาที่ทุกวันทําการเพื่อชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง

จํานวน 45  คน  ดานการปรับพฤติกรรมดานการขาด ลา มาสาย พฤติกรรมเสี่ยง สงผลให นักเรยีนมี
เจตคติที่ดีตอการเรียน มีความขยันหมัน่เพียร มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และมี

ความรับผิดชอบตอตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน สังคม 
 1.5  ผลของการจัดกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ       
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                       จากการสัมภาษณอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกันแกปญหา

ยาเสพติดและศึกษาจากเอกสารการดําเนินงานจัดกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พบวา โรงเรียนโปลิ

เทคนิคลานนา  มีแผนและดําเนินการอยางตอเนื่อง มีนักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน และนกัเรียน
แกนนํา          ทุกแผนกเปนพี่เล้ียง และเปนตัวแทนของโรงเรียนในการเขารวมดาํเนินกจิกรรมทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน โดยผานการฝกอบรมจากศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 10 จังหวัดเชียงใหม   
และโรงพยาบาลเชียงใหมราม 2  เกี่ยวกับการดูแลสขุภาพอนามยัเบื้องตน และใหความรูในการ
ปองกันโรคและภัยจากยาเสพติด มีนกัเรยีนแกนนําและนักเรยีนกลุมเสี่ยงที่ผานการอบรม จํานวน  
85  คน  สวนหนึ่งจะประจาํอยูหองพยาบาลของโรงเรียน เพื่อแนะนําและชวยเหลือนักเรียนที่มี
ปญหาดานสุขภาพ      สงผลใหนักเรยีนทีม่ีปญหาดานสุขภาพและนกัเรียนกลุมเสี่ยงมีสุขภาพอนามัย
ที่ดี มีความรูในการดแูลรักษาสุขภาพ  มีการออกกําลังกาย  มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 
 1.6  ผลของการจัดกิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพติด     
                       จากการสัมภาษณอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกันแกปญหายาเสพติด
และศึกษาจากเอกสารการดําเนินงานการจดักิจกรรมปองกันและแกปญหายาเสพตดิ พบวา โรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนามีการประสานความรวมมือทั้งภายในและภายนอก  มีระบบจัดเกบ็ขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการปองกันและแกปญหายาเสพติด และเขารวมประชุมวางแผนกับ   หนวยงานภาครฐั 
และเอกชนอื่น ๆ เพื่อเฝาระวงัปองกันและแกปญหายาเสพติดรวมกนั สงผลใหนักเรยีนและนักเรียน
กลุมเสี่ยงมีความรู ความเขาใจในการปองกันแกปญหายาเสพติด ตระหนัก และนําความรูมาใชใน
ชีวิตประจําวัน 
   2.  ผลการใชยทุธศาสตรความรวมมือระหวางบาน  โรงเรียนและชุมชม 
                     จากการสัมภาษณอาจารยฝายปกครองที่เกี่ยวของกับงานปองกันแกปญหายาเสพติด 
และศึกษาจากเอกสารการดําเนินงานยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน       
โปลิเทคนิคลานนา พบวา โรงเรียนจัดใหอาจารยฝายปกครอง  และอาจารยที่ปรึกษาออกเยี่ยมบาน
นักเรียนและผูปกครอง  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2545  ไดออกเยีย่มบานนกัเรียนกลุมเสี่ยง  
จํานวน 45 คน พบวา นักเรียนกลุมเสี่ยงมีสภาพแวดลอมของครอบครัวที่แตกตางกนัทั้งดานพื้นฐาน
ครอบครัว ส่ิงแวดลอมทางสังคม สถานภาพทางครอบครัว พฤติกรรมการเลี้ยงดบูุตร โรงเรียนมี
ความรวมมือในการประสาน  ดูแลนักเรยีนกลุมเสี่ยงและรวมกนัแกปญหากับครอบครัว  ประสาน
การทํางานระหวางบาน  โรงเรียน  และชมุชน  นอกจากนี้ไดจัดประชุมผูปกครองนักเรียนกลุมเสี่ยง 
เพื่อสรางความรวมมือในการแกปญหารวมกัน  สงผลใหนักเรยีนกลุมเสี่ยงมีพฤติกรรม   การดําเนิน
ชีวิตที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการเรียน มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว  สังคม  ชุมชน   
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  2.1   ผลของการเยี่ยมบานนกัเรียน  และผูปกครอง      สงผลใหสรางความเขาใจอนัดี
ระหวางบานและโรงเรียนในการดูแล สงเสริมนักเรียนใหสามารถเรียนไดในหลักสูตร  มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม  ตลอดจนสงเสริมความสามารถ ใหนักเรียนไดแสดงออกตามศักยภาพและความถนัด  

2.2  ผลของการประชุมผูปกครองรวมกําหนดยุทธศาสตรการปองกันแกปญหา 
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนามีผูปกครองเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ         
แกปญหายาเสพติด  จํานวน 100 คน    นักเรียน จํานวน 100 คน   และฝายบริหาร ครูปกครอง 
อาจารยที่ปรึกษา  จํานวน 50 คน  สรุปผลยุทธศาสตรการปองกันแกไขปญหายาเสพตดิของนักเรียน       
โดยสรางความรวมมือระหวางบาน ชุมชน โรงเรียน และองคกรตาง ๆ ในการแกปญหายาเสพตดิ 
ตามบทบาทหนาที่และประสานขอมูลเพื่อการปองกันแกปญหายาเสพตดิของนักเรียนโรงเรียน      
โปลิเทคนิคลานนา อยางตอเนื่อง 
 2.3  ผลของการจัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว และจัดกิจกรรมงาน To Be Number One 
รวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวดัเชียงใหม จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา    โดยมี
นักเรียนจากสถาบันอื่นเขามารวม  ทั้งระดบัประถมศึกษา   มัธยมศึกษา   และ อาชีวศึกษา ซ่ึงการจดั
ดําเนินงานเปนประจําทุกป  มีการจัดนิทรรศการเผยแพรความรูตอตานยาเสพตดิ  การแขงขัน     
ตอบปญหายาเสพติด  การวาดภาพตอตานยาเสพติด และกิจกรรมบนเวทีเพื่อรวมรณรงคตอตาน   
ยาเสพติด  พบวา  มีนักเรียนในจังหวดัเชียงใหมทุกระดบัเขารวมกิจกรรม 
 2.4  ผลของการจัดกิจกรรมแกนนําตานยาเสพติด  มีนักเรียนกลุมเสี่ยงเขารวมอบรม 
จํานวน 45  คน นําความรูทีไ่ดจากการอบรมแกนนําตานยาเสพติดขยายผลกลุมเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
และผูที่อยูใกลชิดในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน  สงผลใหลดจํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวของ
กับยาเสพตดิลง 
 2.5  ผลของการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธตานยาเสพตดิ   โดยจัดนกัเรียนกลุมเสี่ยง  
จํานวน 45 คน   และนักเรียนแกนนําชุมชนรวมรณรงคและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกัน       
แกปญหายาเสพติด โดยมีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปการศกึษา สงผลใหชุมชน หมูบาน มคีวามรู
ความเขาใจในการปองกันแกปญหายาเสพตดิ   
 
 

2.6  ผลของการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันแกปญหายาเสพติดของโรงเรียนไดรวม 
เดินรณรงคกบัทางสาธารณสุข และสํานักงานศกึษาธกิารที่ไดขอความรวมมือ ซ่ึงไดจัดนักเรยีน

ระดับปวช. จํานวน 700 คน  ในจํานวนนี้มนีักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน เขารวมกิจกรรมรณรงค
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ความเขมแข็งในการตอตานยาเสพติด 
                   3.  ผลการใชยุทธศาสตรส่ิงแวดลอม 
                     จากสภาพที่ปรากฏ.การสัมภาษณอาจารยฝายปกครองที่เกีย่วของกับงานปองกนัแกปญหา 
ยาเสพติด  และศึกษาจากเอกสารการดําเนนิงานผลการใชยุทธศาสตรส่ิงแวดลอม พบวา โรงเรียน 
โปลิเทคนิคลานนา  มีการจดัพื้นที่บริเวณโรงเรียนสะอาด  เปนระเบยีบ  รมร่ืน  สวยงาม .และมี
ความปลอดภัย  นักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน  มีสวนรวมในการดแูลรักษาสิ่งแวดลอม  สงผล
ใหโรงเรยีนนาอยู หองเรียนนาใช  โรงเรียนมีบรรยากาศทีเ่อื้อตอการเรยีนการสอน  และมีบรรยากาศ   
ที่ชวยขัดเกลาจิตใจนกัเรียนกลุมเสี่ยงใหเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมและมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 

  4.  ผลการใชยุทธศาสตรการบําบัดรักษา 
                    จากการสัมภาษณอาจารยฝายปกครองทีเ่กีย่วของกับผลการใชยทุธศาสตรการบําบดัรักษา  
พบวา  นักเรยีนกลุมเสี่ยงทีเ่ขารับการบําบัดรักษามีการยอมรับในตนเอง  ยอมรับการบําบัดรักษา
รวมจํานวน 8 คน  โดยบําบดัรักษา  ณ วดัถํ้าตอง จํานวน 4 คน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
จํานวน 3 คน  โรงพยาบาลสวนปรุง จํานวน 1 คน  ใชระยะเวลาในการบําบัดรักษาเปนระยะเวลา    
1 เดือน หลังจากการบําบัดรักษาใหเขาเรยีนในชั้นเรยีนตามปกติ โดยมีการติดตามและรายงานผล
พฤติกรรมรายบุคคลทุกวัน  มีการบันทึกรับทราบทั้งอาจารยดูแลพฤตกิรรมพิเศษ  และผูปกครอง
นักเรียนกลุมเสี่ยงที่ผานการบําบัดรักษา มีการติดตามผลทุกระยะ ซ่ึงพบวา นักเรียนที่ผานการ

บําบัดรักษามสุีขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ีขึ้น  ไมยุงเกีย่วกับยาเสพตดิ  
 จากการใชยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชวีิต ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางบาน   
โรงเรียน  และชุมชน  ยทุธศาสตรส่ิงแวดลอม  และยุทธศาสตรการบําบัดรักษา   ในจํานวน
นักเรียน 45  คน   ประกอบดวย  นักเรยีนอยูในระยะทดลองใชยาเสพติด  จํานวน 35 คน  การใช
ยาเสพติด จํานวน 6 คน  การติดยาเสพติด  จํานวน 3 คน  และการคายาเสพติด จํานวน  1 คน   
พบวา  นักเรยีนจํานวนดังกลาวไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันแกปญหายาเสพติด และ
ใหความรวมมอืเปนอยางดี   สงผลใหนักเรยีนที่ทดลองใชยาเสพติดเลิกพฤติกรรม 100 %  นักเรียน
ที่เสพและติด   ยาเสพติดมีพฤติกรรมลด ละ เลิก  นกัเรียนที่มีพฤติกรรมคายาเสพติดโรงเรียนไดสง
ใหเจาหนาที่บานเมืองดําเนินการตามกฎหมาย นอกจากนี้โรงเรียนไดมีการติดตามพฤติกรรมนักเรียน
ที่มีขอบขายเกี่ยวของกับยาเสพติดอยางตอเนื่อง 

 จากผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน     
โปลิเทคนิคลานนา  ไมมีผูเสพ  ผูติดรายใหม  โดยโรงเรียนไดรับนโยบายมาจากผูบริหารระดับสูง  
ยึดแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการปองกันแกปญหายาเสพติด และแนวทางการ
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ดําเนินงานของโรงเรียนนํารองโครงการโรงเรียนสีขาว  และคณะกรรมการรวมกันติดตามและ

วิเคราะหสภาพปญหายาเสพติดในสถานการณปจจุบัน  และผลกระทบตอนักเรียน     
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