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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ตถุป ระสงค เ พื่อศึก ษาปญหาและสาเหตุ ของป ญ หายาเสพติ ดของ
นักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
ศึกษายุทธศาสตรและผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหา
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้
ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 5 คน อาจารยฝายปกครอง จํานวน 15 คน นักเรียนกลุมเสี่ยง
จํานวน 45 คน และผูปกครองนักเรียนกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน เครือ่ งมือที่ใชในครั้งนี้ ไดแก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
และแบบสังเกตพฤติกรรม เก็บขอมูลและวิเคราะหโดยใช
กระบวนการอนุมานรวมทั้งใชกระบวนการอภิปรายกลุมแบบ Focus Groups เปนตัวกระตุนให
ผูเขารวมกลุมสนทนาแสดงความคิดเห็นและทัศนะของตน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเอง และไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่รอยละของแบบสอบถาม สรุปผล
จากการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การศึกษาเอกสาร และการสังเกตพฤติกรรมทั่วไปของ
นักเรียนกลุมเสี่ยง

มห

ผลการศึกษา พบวา ปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัด
เชียงใหม สํารวจจากประชากรนักเรียนที่มสี วนเกีย่ วของปญหายาเสพติด จํานวน 45 คน สวนใหญ
มาจากการทดลองใช จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 77.78 สาเหตุของปญหายาเสพติดมาจาก
การเที่ยวกลางคืน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 48.89 สาเหตุของปญหาที่มาจากการขาดทักษะ
ชีวิตที่อยูใ นระดับมากที่สุด คือ ขาดทักษะการปฏิเสธ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 33.33
สาเหตุของปญหาที่มาจากสภาพครอบครัวที่อยูในระดับมากที่สุดคือ บิดา มารดา หยารางกัน
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 40.00 สาเหตุของปญหาที่มาจากสัมพันธภาพในครอบครัวที่อยู
ในระดับมากที่สุด คือ บิดา มารดา ไมมี เวลาเอาใจใสลูก จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 40.00
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สาเหตุของปญหาที่มาจากสภาพเศรษฐกิจที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ครอบครัวมี ฐานะปานกลาง
จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 64.45 สาเหตุของปญหาที่มาจากสภาพสังคมที่อยูในระดับมากที่สดุ
คือ อยูในแหลงที่หาซื้อไดงาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 51.11 และสาเหตุของปญหาที่มา
จากปญหาอื่น ๆ ที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ขาดงบประมาณทีใ่ ชดําเนินการปองกัน จํานวน 23
คน คิดเปนรอยละ 51.11
ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัด
เชียงใหม การเตรียมยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
ประธานคณะกรรมการปองกัน และแกปญหาพรอมทั้งคณะกรรมการบริหารทุกฝายไดรวมกัน
วางแผน สํารวจปญหา และสาเหตุของปญหา จากนั้นไดรวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ยึดนโยบายและแนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษา
ยุทธศาสตร การแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัด
เชียงใหม
นํา นโยบายการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
สูการปฏิบัติ โดยวางแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกปญหายาเสพติดในโรงเรียนรวมกับนักเรียน
ผูปกครอง โดยกําหนดไว 4 ยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชีวติ
จัด คายพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหกับ
นักเรียน
ทุกชั้นป มีวิทยากรจากหนวยงานภายนอกชวยฝกทางดานระเบียบวินยั จัดเผยแพรความรูตอตาน
ยาเสพติด จัด อบรมใหความรูเกี่ยวกับการแพรระบาดและการปองกันแกไข จัดกิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โดยให นักเรียนที่มสี ถิติขาดเรียน 10 ครั้งขึ้นไป
เขา รวมกิจกรรมโดยฟงการบรรยายความรูจากพระวิทยากร จัดใหมกี ิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรียน
จัดคลินิกคนขาดเรียนให นักเรียนที่ขาดเรียนและมาสายวันตอวัน แบง การดูแลเปน ระดับชั้นป
มีอาจารยประจําคลินิกชวยขัดเกลาสภาพจิตใจ ระบบการดูแลชวยเหลืออีกระบบหนึ่ง คือ การให
นักเรียนมารายงานตัว มีสมุดบันทึกประจําตัว นักเรียนเพื่อบันทึกพฤติกรรมขณะที่อยู บาน และ
โรงเรียน
มีผูปกครองและอาจารยฝายปกครองของโรงเรียนสัมภาษณและบันทึกรับทราบ
พฤติกรรมทุกวัน จัดใหมีกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
มี ความรวมมือ ระหวางโรงเรียน
และหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานสาธารณสุข ศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 10 จังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลสวนปรุง ดําเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และกิจกรรมปองกัน
แกปญหา ยาเสพติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือระหวางบาน โรงเรียนและชุมชน จัด เยีย่ มบาน
นักเรียนและผูปกครองโดยอาจารยที่ปรึกษา
อาจารยฝายปกครองรวมทั้งอาจารยฝายติดตาม
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นักเรียน ประสานติดตอกับผูปกครอง จัด ประชุมผูปกครองเพื่อสรางความเขาใจและสรางความ
รวมมือระหวางบานและโรงเรียนในวันปฐมนิเทศ และประชุม รวมกัน เพื่อ กําหนดยุ ทธศาสตร การ
แกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จัดประชุมผูปกครองรายกลุมและ
รายบุคคล เพื่อประสานการดูแลพฤติกรรมการมาเรียนและพฤติกรรมทั่วไป จัดกิจกรรมโรงเรียน
สีขาวและกิจกรรมงาน To Be Number One โดยมีสถาบันการศึกษาตาง ๆ เขามารวมจัด
นิทรรศการและ กิจกรรมบนเวที อยางตอเนื่อง และจัดนักเรียนแกนนําตานยาเสพติด โดยมีการ
อบรมนักเรียนแกนนําที่มาจากตัวแทนนักเรียนทุก ระดับนําไปขยายผลในสถาบันการศึกษา จัด
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ และกิจกรรมรณรงคปองกันและแกปญหายาเสพติดของโรงเรียน โดย
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก อาทิเชน สํานักงานสาธารณสุข เทศบาลตําบล
ชางเผือก และสถานี ตํารวจภูธรตําบลชางเผือก
3. ยุทธศาสตรการสรางสิ่งแวดลอม จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น
สวยงาม เอื้อตอการเรียนการสอนและการบริหาร จัดใหนักเรียนที่มาโรงเรียนสายให มีสวนรวมใน
การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่
มีอาจารยในแผนกเปนที่ปรึกษาและสราง
จิตสํานึกในการดูแลสิ่งแวดลอม จัดเผยแพรความรูในการดํารงชีวิต จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมให
เปนครู
ที่พูดไมได
เสริมสรางแนวคิดทางปญญาใหนกั เรียนนําไปเปนแนวปฏิบัตใิ น
ชีวิตประจําวัน
4. ยุทธศาสตรการบําบัดรักษา มีการประสานกับผูปกครองเกี่ยวกับการติดตามดูแล
นักเรียนกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่องทั้งกอนและหลังการบําบัดรักษา โดยให นักเรียนมารายงานตัวทุกวัน
เพื่อสังเกตพฤติกรรมจนจบการศึกษา จากการติดตามพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี รักความกาวหนา มุงหวังจบการศึกษา และมีอนาคตที่ดี
ผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จากผลการใชยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชีวิต ผูลอง ผูเสพ ผูติด จากเดิม จํานวน 45 คน
ไดรับ ความรู ความเขาใจ การเสริมสรางทักษะชีวิต เขารวมการอบรมพัฒนาโครงการทําความดี
เพื่อ แผนดินและหมูบาน ผลการใชยุทธศาสตรความรวมมือระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน มี
การประสานงานระหวางบานกับโรงเรียน โดยมีการเยี่ยมบานและเชิญผูปกครองมาประชุมเพื่อ
หาแนวทางปองกันแกปญหายาเสพติดรวมกันเปนรายกลุม และรายบุคคล ติดตามผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง สงผลใหจํานวนผูลอง ผูเสพ ผูติด ลด ละ และเลิก ตามลําดับ ผลการใชยุทธศาสตร
สิ่งแวดลอม นักเรียนใหความรวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนหรือทุกพืน้ ที่ที่ใชงาน
และนําไปใชในชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอมของโรงเรียนสะอาดเปนระเบียบ สวยงาม มีสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนการสอนและการบริหาร และผลการใชยุทธศาสตรการบําบัดรักษา มี นักเรียนที่
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ในทาง ที่ดีขึ้น ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด
จากการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
ติดตามผลจากกลุมเสี่ยง จํานวน 45 คน ประกอบดวย ผูท ดลอง 35 คน ผูเสพ 6 คน ผูติด 3 คน
และผูคา 1 คน ไดรับการเสริมสรางทักษะชีวิต สรางความรวมมือระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน
สรางสิ่งแวดลอมที่ดี และไดรับการบําบัดรักษา โดยติดตามขอมูลอยางตอเนื่อง พบวา นักเรียน
กลุมเสี่ยงที่มีปญ
 หาดานการทดลองใชยาเสพติด การเสพยาเสพติด การติดยาเสพติด จํานวน 44 คน
มีพฤติกรรมลด ละ เลิก และไมของเกี่ยวกับยาเสพติด คิดเปนรอยละ 100 สําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง
ที่มีปญหาดานการคายาเสพติด จํานวน 1 คน ไดมอบใหเจาหนาที่บานเมืองดําเนินการตามกฎหมาย
อภิปรายผล
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ผลการศึกษามีประเด็นทีน่ าสนใจควรนํามาอภิปรายดังนี้
ปญหาของยาเสพติดของ
นักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา มี ปญหาเกิดจากการทดลองยาเสพติดเปนปญหาที่พบมาก
เนื่องมาจากนักเรียนอยูในวัยอยากรู อยากลอง และการคบเพื่อน ซึ่งอยูในวัยหัวเลี้ยวหัวตอ
รวมทั้งนักเรียนที่รับเขาศึกษาจะรับมาจากทุกอําเภอ จากการอบรมกอนรับสมัคร เคยทดลองเสพ
ยาตั้งแตอยูในโรงเรียนเดิม พอมาพบเพื่อนกลุมใหมในชั้นเรียนก็ไดมกี ารแนะนําใหใช สอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชํานาญ วรรลยางกูร (2538 : 68) ไดทําการวิจัยเรือ่ ง “นโยบายของรัฐในการ
แกไขปญหาเด็กใชยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีของเด็กวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”
ผลการวิจัยสรุปไดวา เด็กวัยรุนใชสารเสพติดมาจากสาเหตุหลายสาเหตุ เชน ปญหาครอบครัว
เพื่อนชักชวน ความรูเทาไมถึงการณ อยากลอง อยากรู การผิดหวังใน เรื่องสวนตัว รูปแบบการ
เสพมีทั้งดม กิน ฉีดเขาสูรางกายทางกลามเนื้อ
สภาพปญหาของยาเสพติด โรงเรียน ประกอบดวย การทดลอง การเสพ การติด และ
การคา โรงเรียนดําเนินงานโดยมีคณะกรรมการแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยยึด นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาจัด ทําแผนงาน
โครงการ
ปองกัน แกปญหายาเสพติด พัฒนาระบบบริหารการจัดการโดยยึดวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกัน แกปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใชกระบวนการบริหารในการ
ปองกัน แกปญหายาเสพติดในโรงเรียนตามแผนปองกันยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น
ผูบริหารจึงใหความตระหนักกับการวางแผนดําเนินการปองกัน แก ปญหายาเสพติด ซึ่ง อุทัย หิรัญ
โต (2525 : 6) ไดกลาววา กระบวนการบริหารที่ดีไววาจะตองมีการดําเนินการบริหารที่กระทํา
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หลายสวน โดย ตัวกระทําการตาง ๆ ดําเนินการตอเนื่องกันไปตามลําดับ และพึ่งพิงอาศัยซึ่ง
กันและกัน แตถา การกระทํา หรื อ ตั ว กระทํา ส ว นหนึ่ ง ส ว นใดบกพร อ งหรื อ เสื่ อ มทรามไม
ประสานสั ม พั น ธ กั น
การบริหารก็จะไมมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ กระบวนการบริหารตลอดจน
หลักและวิธีการบริหารตองดําเนินการอยางมีขั้นตอน มีการวางแผนทีด่ ี ปฏิบัติตอเนื่องกันไป มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางผูรวมงาน ซึ่งการบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้นผูบริหารตองกระทํา
ตามกระบวนการอยางตอเนื่องไมมีที่สิ้นสุด
ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงควรมีการกําหนด
ขั้นตอนในการบริหาร ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2526 : 68) ได
กําหนดขั้นตอนการบริหารออกเปน 4 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการ 2) การวางแผน 3) การดําเนินการตามแผน 4) การประเมินผล จากแนวคิดตาง ๆ ทําให
เห็นวากระบวนการบริหารอยางนอยจะตองมีการกําหนดเปาหมายการวางแผน การจัดองคการ การ
อํานวยการ การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน การควบคุมงาน การประเมินผล รวมทั้งการ
กระตุนหรือจูงใจ ซึ่งจากการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียน ปญหามาจากตัว
นักเรียนที่มาจากการคบเพื่อน เที่ยวกลางคืน ขาดทักษะชีวิต สภาพครอบครัว บิดา มารดาหยาราง
ทําใหไมมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดู
และอุปสรรคทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งขาด
งบประมาณในการดําเนินงานปองกัน เนื่องจากวัยรุนไมสามารถปรับตัวตอปญหาในชี วิต ประจําวัน
ของตนเองได จึงหาทางออกดวยการกระทําที่นําความเดือดรอนมาสูตนเอง ครอบครัว สังคม
เปนปญหาที่พบในวัยรุนมากที่สุด สัมพันธกับงานวิจัยของ
ลาดทองใบ ภูอภิรมย (2530 : 810) ไดทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทของครอบครัวในการปองกันการติดยาเสพติด” เพื่อศึกษาวิธีการ
อบรมเลี้ยงดู ตลอดจนลักษณะความสัมพันธภายในครอบครัว วามีความเกีย่ วกับการเสพติดของ
เด็กเพียงใด โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางประชากรที่เปนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 3
ประจําปการศึกษา 2528 ของโรงเรียนรัฐบาลสหศึกษาในกรุงเทพมหานคร 7 โรงเรียน จํานวน
667 คน ผลการวิจยั พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล และแบบสนับสนุน และทัศนคติของ
เด็กตอการควบคุม สื่อมวลชนของผูปกครองมีความสัมพันธทางบวกกับภูมิตานทานการเสพติด 3
ดาน คือ จะมีความรูเกีย่ วกับสาเหตุของการเสพติดมากกวา ปฏิเสธการชักจูงจากเพื่อนมากกวา
และเด็กประเภทนี้จะมีความใกลชิดกับยาเสพติดนอยกวาเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลนอย
และแบบใหการสนับสนุนนอย
ขั้นดําเนินงานยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิค
ลานนา พบวา มีการวางแผนเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติด โดยยึดนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการเกีย่ วกับการปองกัน แกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กําหนด
ผูรับผิดชอบและจัดโครงการ/กิจกรรมปองกันแกปญหายาเสพติด
ตามนโยบายการปองกัน
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แกปญหายาเสพติดของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บัวจันทร สุ
วัฒนานันท (2542 : 63) ในดานวางแผนใหนํานโยบายของหนวยเหนือมาวิเคราะห มีการตั้ง
ผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร
โรงเรียนไดเขารวมโครงการโรงเรียนสีขาวทั้งนี้เพราะเปน
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเพื่อปองกันยาเสพติดใน
โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนัน้ ในขั้นของการวางแผนนัน้ ผูบริหารตองวางแผนโดยขอ
ความรวมมือจากฝายกิจการนักศึกษาชวยกันดําเนินการจัดทําแผนที่เปนระบบและมีแบบแผน
สามารถนําไปปฏิบัติจริง
ซึ่งแผนงานนั้นควรมีการติดตามกํากับ ดูแล มีการปฏิบัติตามแผนที่
กําหนดไวอยางจริงจังจึงจะกอใหเกิดผลสําเร็จไดซึ่ง
วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2531
: 282) ไดกลาวถึงขอที่ตองคํานึงในการวางแผนการปองกันการใชยาในทางที่ผิดไวสอดคลองกัน
วา ตองมีผูรับผิดชอบสวนของโครงการปองกันยาเสพติดนี้อยางเดนชัด ตั้งแตการวางแผน การ
ประสานงานกันระหวางกลุมและหัวหนางาน
ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ผูบริหาร
ได กําหนดนโยบายการปองกันแกปญหายาเสพติดของโรงเรียน โดยยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ให ความรูเกี่ยวกับ การปองกันแกปญหายาเสพติดแกคณะครู อาจารย ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับ
การบําบัด รักษา และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผูทดลอง ผูเสพ ผูติด และผูคา โดยจัด อบรมใหความรูแ ก
ครูเกี่ยวกับการปองกันแกปญหายาเสพติด
และวิธใี นการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่อยูใ นขอบขาย
เกีย่ วของกับยาเสพติด การควบคุม พฤติกรรม และแกปญ
 หายาเสพติดของนักเรียน โดยสวนใหญ
อาจารย ฝายปกครองจะเปนคณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ อาจารยที่ปรึกษาทุกคนมีสวน
รวมในการวางแผนงานตาง ๆ ผูบริหารเปนผูนิเทศใหคําปรึกษาในการดําเนินการ โรงเรียนมีการ
กําหนดใหมกี ารเขาคายพัฒนาคุณภาพชีวติ การดําเนินการสวนใหญโรงเรียนไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอกโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความเขาใจ ใหความรวมมือโดยทั่วหนา
นอกจากนั้น โรงเรียนไดเปดโอกาสใหนักเรียนมี สวนรวมโดยจัดตัง้ ชมรมคนรักสุขภาพ เพื่อควบคุม
และแกปญหายาเสพติดและมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันและแกปญหายาเสพติด มีการจัด
กิจกรรมตาง ๆ โรงเรียนไดจัดกิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมรณรงคปองกันและแกปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา (To Be Number One) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี กิจกรรมวันพลังสีขาว (White Power Day) ทิชากร กัณหะ (2540 : 67) ได
กลาววา การดําเนินกิจกรรมปองกันยาเสพติดควรอยูใ นรูปของคณะกรรมการ ประกอบดวย
ผูบริหาร ครู อาจารย มีสมาคม ผูปกครอง ควรเชิญวิทยากรมาใหความรูและจัดปายนิเทศการ
สอน ควรสอดแทรกในทุกรายวิชา การจัดสภาพแวดลอมที่สะอาด รมรื่น ครู อาจารยทกุ คนชวย
สอดสองพฤติกรรมนักเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและสงเสริมการนันทนาการ นอกจากนัน้
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โรงเรียนไดรณรงคและเผยแพรความรูเรื่องการควบคุมและแกปญหายาเสพติด โดยจัดปายนิเทศ
อบรมใหความรูแกนักเรียน ดังที่ ปวีณา ศรีบูรณ (2539 : 28) ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการ
ดําเนินงานปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการใน
กรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการดําเนินงานปองกัน ยาเสพติดในโรงเรียน สวนใหญจะมี
คณะกรรมการปองกันยาเสพติดในโรงเรียน มีการวางแผนการดําเนินงาน มีการนิเทศประเมินผล
การดําเนินงาน มีการใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่มีปญหา
ยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมเสริม
ความรูเรื่องยาเสพติด ซึ่งจากการศึกษาครัง้ นี้พบวา นอกจากการจัดปายนิเทศ โรงเรียนไดจัดใหมี
อาจารยเวรตรวจตราบริเวณหนาสถาบันตอนเลิกเรียน และตรวจตรา ดูแลสถานที่ตาง ๆ ไมวาจะ
เปนสถานที่ เริงรมย และหอพักในจังหวัดเชียงใหมที่ไมใชหอพักในกํากับของทางโรงเรียน เพื่อ
ปองกันมิใหนกั เรียนมัว่ สุมกันในเรื่องยาเสพติด หากพบนั กเรียนใชยาเสพติดจะดําเนินการ โดย
เชิญผูปกครองมาพบเพื่อชี้แจงพฤติกรรมที่ทางโรงเรียนคนพบและใหไปบําบัดรักษา ซึ่งในการ
ดําเนินการทางดานปญหายาเสพติดนั้นควรดําเนินการดวยความรอบคอบ เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ
จิตใจของนักเรียน ซึ่งการติดยาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ ครู อาจารย ควรพิจารณาในการ
ดําเนินการอยางละเอียดออน
ผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูรับผิดชอบเปนคณะกรรมการปองกันยาเสพติดของสถานศึกษากําหนด
ไวอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ บัวจันทร สุวัฒนานันท (2542, บทคัดยอ) พบวา
การจัดองคการปองกันยาเสพติดมีการกําหนดสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน และจากการศึกษา
ครั้งนี้ พบวา ไดมีคณะกรรมการจากภายนอกสถานศึกษาที่ใหความชวยเหลือโรงเรียน คือ
ผูแทนตํารวจ
ผูแทนผูปกครอง ซึ่งนับไดวามีการจัดรูปงานที่ดี เนื่องจากการจัดรูปงาน
(Organizing) หรือการจัดองคการ มีความสําคัญตอการบริหารงาน การปองกันยาเสพติดของ
ผูบริหารโรงเรียน
ดังที่คณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2525 : 67 – 68) กลาวถึงการจัดสายงานบริหารในองคการวา มีความสําคัญ
อยางยิ่งในการชวยรวมคนและทรัพยากรทีม่ ีอยูใหบังเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ ฉะนั้นการดําเนินงาน
ปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษานัน้ จําเปนตองจัดระบบงานดานนี้ใหถูกตองเหมาะสม โดย
ใชทรัพยากรและบุคคลที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชน ซึ่งการดําเนินการจัดรูปงานของโรงเรียนใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดมีการดําเนิน การ โดยขอความรวมมือจากหนวยงานนอก
สถานศึกษาเขารวมเปนคณะกรรมการ เชน ผูแทนตํารวจ ผูแทนผูบริหาร ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนจากศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 10 ซึ่งทําใหมีมุมมองในการปองกันและแกปญ
 หายาเสพติด
ไดหลากหลายแนวทาง นับไดวาเปน การบริหารจัดการที่เหมาะสม เนื่องจากมีการจัดองคการที่
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ใชคนในทองที่ ทองถิ่นซึ่งสามารถเขาใจปญหาและมองเห็นสภาพของทองถิ่นไดชดั เจน การจัดรูป
งานควรมีการประสานงานอยางตอเนื่องระหวางหนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียนที่เปน
คณะกรรมการ หากมิไดมีการประสานงานการดําเนินการแกปญหายาเสพติดก็ยังคงไมประสบ
ความสําเร็จ
เนื่องจากตั้งคณะกรรมการไว
แตมิไดมีการประสานความรวมมือกันในการ
แกปญหาอยางแทจริง ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองจัดใหมกี ารประชุมรวมกันของคณะกรรมการ
ทั้งจากหนวยงานภายนอก และครูอาจารย ภายใน โรงเรียนอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตองการ การพัฒนาองคกรในการควบคุมและแกปญหายาเสพติด พัฒนาโดยการ
ใหการอบรมใหความรู สนับสนุนงบประมาณ และใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ บัวจันทร สุวัฒนานันท (2542, บทคัดยอ) พบวา ผูบริหารมีการประชุมชี้แจง
แนวปฏิบัติแกผูเกี่ยวของใหการสนับสนุนกําลังคน เงิน วัสดุอุปกรณ ขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน สวนผลสําเร็จของการดําเนินการปองกัน ยาเสพติดนั้นสวนใหญสําเร็จตามเปาหมาย โดย
ใหนโยบายไววาปญหายาเสพติดเปนปญหาทาง จิตวิทยาสังคมและสุขภาพอนามัย นักเรียนที่ติด
ยาเสพติดเปนผูปวยที่ตองการความชวยเหลือไมใช ผูกระทําผิดที่ตองถูกลงโทษ ซึ่ง เฮเลน โนวลิส
(Helen Nowlis, อางใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2525 : 61 – 66) ไดเสนอแนวคิดในการปองกัน
ยาเสพติดไวสอดคลองกันวา รูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมเปนยุทธศาสตรในการปองกันยาเสพติดที่
ไดมาจากสมมุติฐานรูปแบบทางสังคม – วัฒนธรรม แทนทีจ่ ะมุงปรับคนใหเขากับสิ่งแวดลอม คือ
สังคมและวัฒนธรรม กลับเสนอแนะใหปรับองคประกอบของสังคม ใหเขากับความตองการ
ของบุคคล และสถาบันตาง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะการศึกษานั้นควรลดความเครงครัดและความ
ไมเปนกันเองลง มุงคิดถึงนักเรียนในฐานะเปนมนุษยมากขึ้น และรูปแบบทางจิตวิทยาสังคม เนน
ความสําคัญที่วา การใชยา ไมใชยาเปนพฤติกรรมของมนุษยเปนความตองการทางดานสวนตัวและ
สังคมของเด็ก ซึ่งใชยาเปนเครื่องตอบสนอง ทดแทน จึงตองใชยุทธศาสตรหลายดานผสมผสาน
รวมกันจึงจะประสบผลสําเร็จในการปองกันและแกปญหายาเสพติด จากการศึกษาพบวา ผลการใช
ยุทธศาสตรการบําบัดรักษาปญหาการใชยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาอยูใน
ระดับนอย เนื่องจากความรวมมือของบาน โรงเรียน ชุมชน องคกรทองถิ่น ไดมีความรวมมือ
ปองกันแกปญหายาเสพติดอยางจริงจัง และจัดกิจกรรมปองกันแกปญหายาเสพติดอยางตอเนือ่ ง
ประกอบกับแนวโนมของเจาหนาที่บานเมือง
และนโยบายรัฐบาลเอื้อตอการดําเนินงานปองกัน
แกปญหายาเสพติด
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ขอเสนอแนะทั่วไป
1. โรงเรียนควรติดตามผลการใชยุทธศาสตร และพัฒนายุทธศาสตรการปองกัน
แกปญหายาเสพติดใหสอดคลองกับสภาพปญหา
2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจ และความตระหนักในการปองกัน
แกปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง
3. โรงเรียนควรสรางความรวมมือกับชุมชน สังคม และองคกร เพื่อรวมกันปองกัน
แกปญหายาเสพติด
ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ตอไป
1. ควรติดตามผลการศึกษาตอและความกาวหนาของนักเรียนกลุมเสี่ยงที่จบการศึกษา
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2. ควรศึกษาสภาพปญหาของชุมชน สังคม ที่มีผลกระทบตอการใชยาเสพติด และนํา
มาสรางยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติด

