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บทที่  5 

 

สรุปผล  อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของ         
นักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา ศึกษายทุธศาสตรและผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหา       
ยาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา  จังหวดัเชยีงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในครั้งนี้

ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 5 คน   อาจารยฝายปกครอง จํานวน 15 คน   นักเรียนกลุมเสี่ยง 
จํานวน 45 คน และผูปกครองนักเรียนกลุมเสี่ยง  จํานวน 45 คน   เครือ่งมือที่ใชในครั้งนี้ ไดแก    
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ   และแบบสังเกตพฤติกรรม  เก็บขอมูลและวิเคราะหโดยใช   
กระบวนการอนุมานรวมทั้งใชกระบวนการอภิปรายกลุมแบบ  Focus  Groups  เปนตัวกระตุนให   
ผูเขารวมกลุมสนทนาแสดงความคิดเหน็และทัศนะของตน ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู

ดวยตนเอง  และไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่รอยละของแบบสอบถาม  สรุปผล
จากการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ  การศึกษาเอกสาร และการสังเกตพฤติกรรมทั่วไปของ   
นักเรียนกลุมเสี่ยง 
 
สรุปผล
 
  ผลการศึกษา พบวา ปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา  จังหวัด
เชียงใหม  สํารวจจากประชากรนักเรยีนที่มสีวนเกีย่วของปญหายาเสพตดิ จํานวน 45 คน  สวนใหญ
มาจากการทดลองใช  จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  77.78  สาเหตุของปญหายาเสพติดมาจาก 
การเที่ยวกลางคืน  จํานวน  22  คน  คิดเปนรอยละ  48.89  สาเหตุของปญหาที่มาจากการขาดทักษะ
ชีวิตที่อยูในระดับมากที่สุด คือ  ขาดทักษะการปฏิเสธ  จํานวน  15 คน  คิดเปนรอยละ  33.33  
สาเหตุของปญหาที่มาจากสภาพครอบครัวที่อยูในระดบัมากที่สุดคือ  บิดา มารดา หยารางกัน  
จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  40.00   สาเหตุของปญหาที่มาจากสัมพันธภาพในครอบครัวที่อยู 
ในระดับมากที่สุด คือ   บิดา มารดา ไมมีเวลาเอาใจใสลูก  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ  40.00  
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สาเหตุของปญหาที่มาจากสภาพเศรษฐกจิที่อยูในระดบัมากที่สุด คือ   ครอบครัวมีฐานะปานกลาง  
จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ 64.45 สาเหตุของปญหาที่มาจากสภาพสังคมที่อยูในระดับมากที่สุด 
คือ อยูในแหลงที่หาซื้อไดงาย จํานวน 23  คน  คิดเปนรอยละ  51.11  และสาเหตุของปญหาที่มา
จากปญหาอื่น ๆ  ที่อยูในระดับมากที่สุด  คือ  ขาดงบประมาณทีใ่ชดําเนินการปองกนั   จํานวน  23  
คน  คิดเปนรอยละ  51.11 
  ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จังหวัด

เชียงใหม การเตรียมยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา    
ประธานคณะกรรมการปองกัน และแกปญหาพรอมทั้งคณะกรรมการบริหารทุกฝายไดรวมกัน     
วางแผน  สํารวจปญหา และสาเหตุของปญหา   จากนั้นไดรวมกนักําหนดแนวทางการดําเนินงาน   
ยึดนโยบายและแนวปฏิบัติของกระทรวงศกึษา 
 ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จังหวดั

เชียงใหม  นํานโยบายการปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา         
สูการปฏิบัติโดยวางแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกปญหายาเสพตดิในโรงเรียนรวมกับนกัเรียน 
  ผูปกครอง  โดยกําหนดไว  4  ยุทธศาสตร  สรุปไดดังนี ้

1.   ยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชีวติ        จัดคายพัฒนาคุณภาพชวีิตใหกับ
นักเรียน     

ทุกชั้นป  มีวิทยากรจากหนวยงานภายนอกชวยฝกทางดานระเบียบวินยั  จัดเผยแพรความรูตอตาน
ยาเสพติด จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการแพรระบาดและการปองกันแกไข จดักิจกรรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค   โดยใหนักเรียนที่มสีถิติขาดเรียน 10 คร้ังขึ้นไป    
เขารวมกิจกรรมโดยฟงการบรรยายความรูจากพระวิทยากร จัดใหมกีิจกรรมดูแลชวยเหลือนักเรยีน  
จัดคลินิกคนขาดเรียนใหนักเรียนที่ขาดเรียนและมาสายวันตอวัน แบงการดูแลเปนระดับชั้นป       
 มีอาจารยประจําคลินิกชวยขัดเกลาสภาพจติใจ   ระบบการดูแลชวยเหลืออีกระบบหนึ่ง  คือ การให
นักเรียนมารายงานตวั มสีมุดบันทึกประจําตวันักเรียนเพื่อบันทกึพฤติกรรมขณะที่อยูบาน และ     
โรงเรียน มีผูปกครองและอาจารยฝายปกครองของโรงเรียนสัมภาษณและบันทึกรับทราบ

พฤติกรรมทุกวัน   จัดใหมีกิจกรรมโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ      มีความรวมมือระหวางโรงเรียน
และหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานสาธารณสุข  ศูนยสงเสริมสุขภาพ เขต 10  จังหวัดเชียงใหม   
โรงพยาบาลสวนปรุง   ดําเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  และกจิกรรมปองกนั
แกปญหา    ยาเสพติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.  ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือระหวางบาน  โรงเรียนและชุมชน  จัดเยีย่มบาน
นักเรียนและผูปกครองโดยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยฝายปกครองรวมทั้งอาจารยฝายติดตาม
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นักเรียน ประสานติดตอกบัผูปกครอง จัดประชุมผูปกครองเพื่อสรางความเขาใจและสรางความ

รวมมือระหวางบานและโรงเรียนในวันปฐมนิเทศ และประชุมรวมกนัเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการ

แกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จัดประชุมผูปกครองรายกลุมและ

รายบุคคล  เพื่อประสานการดูแลพฤติกรรมการมาเรียนและพฤติกรรมทั่วไป   จัดกิจกรรมโรงเรียน
สีขาวและกจิกรรมงาน  To Be Number One  โดยมีสถาบันการศึกษาตาง ๆ  เขามารวมจัด
นิทรรศการและ   กิจกรรมบนเวทีอยางตอเนื่อง และจดันักเรยีนแกนนําตานยาเสพติด โดยมีการ
อบรมนักเรียนแกนนําที่มาจากตัวแทนนกัเรยีนทุกระดับนาํไปขยายผลในสถาบันการศึกษา จัด

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ และกิจกรรมรณรงคปองกันและแกปญหายาเสพติดของโรงเรียน โดย
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  อาทิเชน  สํานักงานสาธารณสุข  เทศบาลตําบล
ชางเผือก  และสถานีตํารวจภูธรตําบลชางเผือก 
 3.  ยุทธศาสตรการสรางสิ่งแวดลอม   จดัสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสะอาด รมร่ืน  
สวยงาม เอื้อตอการเรียนการสอนและการบริหาร จัดใหนักเรียนที่มาโรงเรียนสายใหมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ มีอาจารยในแผนกเปนที่ปรึกษาและสราง

จิตสํานึกในการดูแลสิ่งแวดลอม  จดัเผยแพรความรูในการดํารงชีวิต  จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมให
เปนครู    ที่พูดไมได  เสริมสรางแนวคิดทางปญญาใหนกัเรียนนําไปเปนแนวปฏิบัตใิน

ชีวิตประจําวัน   
 4.  ยุทธศาสตรการบําบัดรักษา   มีการประสานกับผูปกครองเกี่ยวกบัการติดตามดแูล
นักเรียนกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่องทั้งกอนและหลังการบําบัดรักษา โดยใหนักเรียนมารายงานตัวทกุวัน
เพื่อสังเกตพฤติกรรมจนจบการศึกษา  จากการติดตามพบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี  รักความกาวหนา  มุงหวังจบการศึกษา และมีอนาคตที่ด ี
 ผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา

  จากผลการใชยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชวีิต ผูลอง ผูเสพ ผูติด  จากเดิม  จํานวน 45 คน 
ไดรับความรู ความเขาใจ  การเสริมสรางทักษะชวีิต เขารวมการอบรมพัฒนาโครงการทําความดี
เพื่อ   แผนดินและหมูบาน   ผลการใชยุทธศาสตรความรวมมือระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน มี        
การประสานงานระหวางบานกับโรงเรียน    โดยมีการเยี่ยมบานและเชิญผูปกครองมาประชุมเพื่อ
หาแนวทางปองกันแกปญหายาเสพติดรวมกันเปนรายกลุมและรายบุคคล ติดตามผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง  สงผลใหจํานวนผูลอง ผูเสพ ผูติด ลด ละ และเลิก ตามลําดับ   ผลการใชยุทธศาสตร
ส่ิงแวดลอม นักเรียนใหความรวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนหรือทุกพืน้ที่ที่ใชงาน  
และนําไปใชในชีวิตประจําวัน สภาพแวดลอมของโรงเรียนสะอาดเปนระเบียบ สวยงาม มีสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนการสอนและการบริหาร และผลการใชยุทธศาสตรการบําบัดรักษา  มีนักเรยีนที่



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

  
 

77 
 

 หลังจากการบําบัดรักษามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในทาง   ที่ดีขึ้น ไมยุงเกี่ยวกบัยาเสพติด  
 จากการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
ติดตามผลจากกลุมเสี่ยง   จํานวน 45 คน ประกอบดวย  ผูทดลอง 35 คน  ผูเสพ 6 คน  ผูติด 3 คน    
และผูคา 1 คน  ไดรับการเสริมสรางทักษะชีวิต สรางความรวมมือระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน  
สรางสิ่งแวดลอมที่ดี และไดรับการบําบัดรักษา โดยตดิตามขอมูลอยางตอเนื่อง พบวา  นักเรียน  
กลุมเสี่ยงที่มีปญหาดานการทดลองใชยาเสพติด การเสพยาเสพติด การติดยาเสพตดิ จํานวน 44 คน  
มีพฤติกรรมลด ละ เลิก และไมของเกี่ยวกบัยาเสพติด  คิดเปนรอยละ 100  สําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง
ที่มีปญหาดานการคายาเสพตดิ  จํานวน 1 คน ไดมอบใหเจาหนาที่บานเมืองดําเนินการตามกฎหมาย
 
อภิปรายผล 
 
                    ผลการศึกษามีประเด็นทีน่าสนใจควรนํามาอภิปรายดังนี ้ ปญหาของยาเสพติดของ    
นักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนคิลานนา  มีปญหาเกิดจากการทดลองยาเสพติดเปนปญหาที่พบมาก        
เนื่องมาจากนกัเรียนอยูในวยัอยากรู  อยากลอง  และการคบเพื่อน ซ่ึงอยูในวยัหวัเล้ียวหวัตอ  
รวมทั้งนักเรยีนที่รับเขาศึกษาจะรับมาจากทุกอําเภอ  จากการอบรมกอนรับสมัคร   เคยทดลองเสพ
ยาตั้งแตอยูในโรงเรียนเดิม พอมาพบเพื่อนกลุมใหมในชั้นเรียนก็ไดมกีารแนะนําใหใช สอดคลอง
กับงานวจิัยของ ชํานาญ  วรรลยางกูร  (2538 : 68)  ไดทําการวจิัยเร่ือง  “นโยบายของรัฐในการ
แกไขปญหาเดก็ใชยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีของเด็กวัยรุนในเขตอาํเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม”  
ผลการวิจัยสรุปไดวา  เดก็วัยรุนใชสารเสพติดมาจากสาเหตุหลายสาเหตุ  เชน  ปญหาครอบครัว  
เพื่อนชักชวน  ความรูเทาไมถึงการณ  อยากลอง  อยากรู  การผิดหวังใน    เร่ืองสวนตัว  รูปแบบการ
เสพมีทั้งดม  กนิ  ฉีดเขาสูรางกายทางกลามเนื้อ 

 สภาพปญหาของยาเสพติดโรงเรียน  ประกอบดวย  การทดลอง การเสพ การติด และ
การคา  โรงเรียนดําเนินงานโดยมีคณะกรรมการแกปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา โดยยึดนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาจัดทําแผนงาน

โครงการ     ปองกันแกปญหายาเสพติด พัฒนาระบบบริหารการจัดการโดยยึดวตัถุประสงคเพื่อ
ปองกันแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูใชกระบวนการบริหารในการ
ปองกันแกปญหายาเสพติดในโรงเรียนตามแผนปองกันยาเสพติดของกระทรวงศกึษาธิการ  ดังนั้น 
ผูบริหารจึงใหความตระหนกักับการวางแผนดําเนินการปองกันแกปญหายาเสพตดิ   ซ่ึง อุทัย  หิรัญ
โต (2525 : 6)  ไดกลาววา   กระบวนการบริหารที่ดีไววาจะตองมกีารดําเนินการบริหารที่กระทํา
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หลายสวน      โดย ตัวกระทําการตาง ๆ ดําเนินการตอเนื่องกันไปตามลําดับ   และพึ่งพิงอาศยัซ่ึง
กันและกัน   แตถา    การกระทําหรือตัวกระทําสวนหนึ่งสวนใดบกพรองหรือเสื่อมทรามไม
ประสานสัมพันธกัน         การบริหารกจ็ะไมมีประสิทธิภาพ  ดังนัน้กระบวนการบริหารตลอดจน
หลักและวิธีการบริหารตองดําเนินการอยางมีขั้นตอน มีการวางแผนทีด่ี ปฏิบัติตอเนื่องกันไป มี

ความสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางผูรวมงาน ซ่ึงการบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้นผูบริหารตองกระทํา

ตามกระบวนการอยางตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด  ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงควรมีการกําหนด

ขั้นตอนในการบริหาร  ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2526 : 68)  ได
กําหนดขั้นตอนการบริหารออกเปน  4   ขั้นตอนคือ  1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการ  2) การวางแผน  3) การดําเนินการตามแผน  4) การประเมนิผล  จากแนวคิดตาง ๆ ทําให
เหน็วากระบวนการบรหิารอยางนอยจะตองมีการกําหนดเปาหมายการวางแผน  การจดัองคการ  การ
อํานวยการ การจัดสรรทรัพยากร  การประสานงาน  การควบคุมงาน  การประเมินผล  รวมทั้งการ
กระตุนหรือจูงใจ  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา  สาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียน  ปญหามาจากตวั
นักเรียนที่มาจากการคบเพื่อน  เที่ยวกลางคนื  ขาดทักษะชีวิต  สภาพครอบครัว บิดา มารดาหยาราง 
ทําใหไมมีเวลาในการอบรมเลี้ยงดู และอุปสรรคทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งขาด

งบประมาณในการดําเนินงานปองกนั เนื่องจากวยัรุนไมสามารถปรับตวัตอปญหาในชีวิตประจําวัน

ของตนเองได   จึงหาทางออกดวยการกระทําที่นําความเดือดรอนมาสูตนเอง  ครอบครัว  สังคม  
เปนปญหาที่พบในวยัรุนมากที่สุด สัมพันธกับงานวจิัยของ          ลาดทองใบ  ภูอภิรมย  (2530 : 8-
10)  ไดทําการวิจัยเร่ือง   “บทบาทของครอบครัวในการปองกันการตดิยาเสพติด”  เพื่อศึกษาวิธีการ
อบรมเลี้ยงดู ตลอดจนลักษณะความสัมพนัธภายในครอบครัว    วามคีวามเกีย่วกับการเสพติดของ
เด็กเพยีงใด  โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางประชากรที่เปนนกัเรียนมัธยมศึกษาปที่  1  และ 3 
 ประจําปการศึกษา 2528 ของโรงเรียนรัฐบาลสหศึกษาในกรุงเทพมหานคร  7  โรงเรียน  จํานวน  
667  คน  ผลการวิจยั พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผล และแบบสนับสนุน  และทัศนคติของ
เด็กตอการควบคุม  ส่ือมวลชนของผูปกครองมีความสัมพันธทางบวกกับภูมิตานทานการเสพติด  3  
ดาน  คือ  จะมีความรูเกีย่วกับสาเหตุของการเสพติดมากกวา ปฏิเสธการชักจูงจากเพื่อนมากกวา 
และเด็กประเภทนี้จะมีความใกลชิดกับยาเสพติดนอยกวาเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลนอย

และแบบใหการสนับสนุนนอย  
 ขั้นดําเนินงานยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิค   
ลานนา  พบวา   มีการวางแผนเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติด    โดยยึดนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการเกีย่วกับการปองกนัแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กาํหนด

ผูรับผิดชอบและจัดโครงการ/กิจกรรมปองกันแกปญหายาเสพติด   ตามนโยบายการปองกัน
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แกปญหายาเสพติดของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ บัวจันทร  สุ

วัฒนานนัท  (2542 : 63) ในดานวางแผนใหนํานโยบายของหนวยเหนือมาวิเคราะห มีการตั้ง
ผูรับผิดชอบเปนลายลักษณอักษร โรงเรียนไดเขารวมโครงการโรงเรียนสีขาวทั้งนี้เพราะเปน

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    ตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเพื่อปองกันยาเสพติดใน

โรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนัน้ในขั้นของการวางแผนนัน้ผูบริหารตองวางแผนโดยขอ

ความรวมมือจากฝายกิจการนักศึกษาชวยกันดําเนินการจัดทําแผนที่เปนระบบและมแีบบแผน   
สามารถนําไปปฏิบัติจริง   ซ่ึงแผนงานนั้นควรมีการติดตามกํากับ ดูแล มีการปฏิบัติตามแผนที่
กําหนดไวอยางจริงจังจึงจะกอใหเกดิผลสําเร็จไดซ่ึง                          วิทย   เที่ยงบูรณธรรม  (2531 
: 282)  ไดกลาวถึงขอที่ตองคํานึงในการวางแผนการปองกันการใชยาในทางที่ผิดไวสอดคลองกัน
วา ตองมีผูรับผิดชอบสวนของโครงการปองกันยาเสพตดินี้อยางเดนชดั  ตั้งแตการวางแผน  การ
ประสานงานกนัระหวางกลุมและหวัหนางาน 
 ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ผูบริหาร

ไดกําหนดนโยบายการปองกันแกปญหายาเสพติดของโรงเรียน โดยยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหความรูเกี่ยวกับการปองกนัแกปญหายาเสพติดแกคณะครู อาจารย  ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกบั
การบําบัดรักษา และแนวปฏบิัติเกี่ยวกับผูทดลอง ผูเสพ ผูติด และผูคา  โดยจดัอบรมใหความรูแก
ครูเกี่ยวกับการปองกนัแกปญหายาเสพติด  และวิธีในการดแูลชวยเหลือนกัเรียนที่อยูในขอบขาย

เกีย่วของกับยาเสพติด การควบคุมพฤติกรรม และแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โดยสวนใหญ
อาจารย   ฝายปกครองจะเปนคณะกรรมการดําเนินการรับผิดชอบ อาจารยที่ปรึกษาทุกคนมีสวน
รวมในการวางแผนงานตาง ๆ   ผูบริหารเปนผูนิเทศใหคําปรึกษาในการดําเนินการ  โรงเรียนมีการ
กําหนดใหมกีารเขาคายพัฒนาคุณภาพชีวติ การดําเนนิการสวนใหญโรงเรียนไดรับการสนับสนุน

จากหนวยงานภายนอกโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีความเขาใจ ใหความรวมมือโดยทั่วหนา 
นอกจากนั้น โรงเรยีนไดเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมโดยจดัตัง้ชมรมคนรกัสุขภาพ เพื่อควบคุม
และแกปญหายาเสพติดและมีสวนรวมในการดําเนินการปองกันและแกปญหายาเสพติด มีการจดั

กิจกรรมตาง ๆ โรงเรียนไดจัดกจิกรรมทักษะชวีิต  กิจกรรมรณรงคปองกันและแกปญหา  
ยาเสพติดในสถานศึกษา  (To Be Number One)  ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริ
วัฒนาพรรณวดี   กิจกรรมวนัพลังสีขาว  (White Power Day)   ทิชากร กัณหะ  (2540 : 67)   ได
กลาววา การดําเนินกิจกรรมปองกันยาเสพติดควรอยูในรูปของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  
ผูบริหาร  ครู  อาจารย  มีสมาคม    ผูปกครอง  ควรเชิญวิทยากรมาใหความรูและจดัปายนิเทศการ
สอน  ควรสอดแทรกในทกุรายวิชา การจัดสภาพแวดลอมที่สะอาด รมร่ืน ครู อาจารยทกุคนชวย
สอดสองพฤตกิรรมนักเรยีน  จัดกจิกรรมพัฒนาคุณธรรมและสงเสริมการนันทนาการ นอกจากนัน้
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โรงเรียนไดรณรงคและเผยแพรความรูเรื่องการควบคุมและแกปญหายาเสพติด  โดยจัดปายนิเทศ 
อบรมใหความรูแกนักเรียน ดังที่ ปวีณา  ศรีบูรณ (2539 : 28)  ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการ
ดําเนินงานปองกันยาเสพติดในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามัญศกึษากระทรวงศึกษาธิการใน

กรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการดาํเนนิงานปองกนั  ยาเสพตดิในโรงเรียน สวนใหญจะมี

คณะกรรมการปองกันยาเสพติดในโรงเรียน   มีการวางแผนการดําเนนิงาน มีการนิเทศประเมินผล
การดําเนินงาน มีการใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่มีปญหา       ยาเสพติด   มีการจัดกจิกรรมเสริม
ความรูเร่ืองยาเสพติด  ซ่ึงจากการศกึษาครัง้นี้พบวา  นอกจากการจดัปายนิเทศ โรงเรียนไดจัดใหมี
อาจารยเวรตรวจตราบริเวณหนาสถาบันตอนเลิกเรียน และตรวจตรา  ดูแลสถานที่ตาง ๆ ไมวาจะ
เปนสถานที่ เริงรมย และหอพักในจังหวดัเชียงใหมที่ไมใชหอพกัในกํากับของทางโรงเรียน   เพื่อ
ปองกันมิใหนกัเรียนมัว่สุมกนัในเรื่องยาเสพติด      หากพบนักเรียนใชยาเสพติดจะดําเนินการ โดย
เชิญผูปกครองมาพบเพื่อช้ีแจงพฤติกรรมที่ทางโรงเรียนคนพบและใหไปบําบัดรักษา ซ่ึงในการ

ดําเนินการทางดานปญหายาเสพติดนั้นควรดําเนินการดวยความรอบคอบ เพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวกบั
จิตใจของนกัเรียน  ซ่ึงการติดยาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ  ครู  อาจารย ควรพิจารณาในการ
ดําเนินการอยางละเอียดออน 
 ผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
จังหวดัเชยีงใหม  พบวา   ผูรับผิดชอบเปนคณะกรรมการปองกันยาเสพติดของสถานศึกษากําหนด
ไวอยางชดัเจน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ บัวจันทร  สุวัฒนานันท  (2542, บทคัดยอ) พบวา 
การจัดองคการปองกันยาเสพติดมีการกําหนดสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน และจากการศกึษา

คร้ังนี้ พบวา  ไดมีคณะกรรมการจากภายนอกสถานศกึษาที่ใหความชวยเหลือโรงเรียน  คือ    
ผูแทนตํารวจ  ผูแทนผูปกครอง ซ่ึงนับไดวามกีารจัดรูปงานที่ดี เนื่องจากการจัดรูปงาน 
(Organizing)  หรือการจดัองคการ มีความสําคัญตอการบริหารงาน  การปองกันยาเสพติดของ
ผูบริหารโรงเรียน ดังที่คณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2525 : 67 – 68) กลาวถึงการจัดสายงานบริหารในองคการวา   มีความสําคัญ
อยางยิ่งในการชวยรวมคนและทรัพยากรทีม่ีอยูใหบังเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพ  ฉะนั้นการดําเนินงาน
ปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษานัน้จําเปนตองจดัระบบงานดานนี้ใหถูกตองเหมาะสม โดย

ใชทรัพยากรและบุคคลที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชน    ซ่ึงการดําเนินการจัดรูปงานของโรงเรียนใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   ไดมีการดําเนินการ โดยขอความรวมมือจากหนวยงานนอก

สถานศึกษาเขารวมเปนคณะกรรมการ   เชน   ผูแทนตํารวจ   ผูแทนผูบริหาร   ผูแทนผูปกครอง   
ผูแทนจากศนูยสงเสริมสุขภาพ เขต 10    ซ่ึงทําใหมีมุมมองในการปองกันและแกปญหายาเสพติด
ไดหลากหลายแนวทาง นับไดวาเปน     การบริหารจัดการที่เหมาะสม เนื่องจากมกีารจัดองคการที่
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ใชคนในทองที่ ทองถ่ินซึ่งสามารถเขาใจปญหาและมองเห็นสภาพของทองถ่ินไดชัดเจน การจัดรปู
งานควรมีการประสานงานอยางตอเนื่องระหวางหนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียนที่เปน

คณะกรรมการ หากมิไดมีการประสานงานการดําเนินการแกปญหายาเสพติดก็ยังคงไมประสบ

ความสําเร็จ   เนื่องจากตั้งคณะกรรมการไว   แตมิไดมีการประสานความรวมมือกันในการ

แกปญหาอยางแทจริง ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองจดัใหมกีารประชุมรวมกันของคณะกรรมการ 
ทั้งจากหนวยงานภายนอก และครูอาจารยภายใน    โรงเรียนอยางตอเนือ่งเพือ่ใหการดาํเนนิงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ตองการ  การพฒันาองคกรในการควบคุมและแกปญหายาเสพตดิ พัฒนาโดยการ
ใหการอบรมใหความรู สนับสนุนงบประมาณ และใหขวญักําลังใจในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ  บัวจันทร  สุวัฒนานันท  (2542, บทคัดยอ) พบวา  ผูบริหารมีการประชุมชี้แจง
แนวปฏิบัติแกผูเกี่ยวของใหการสนับสนุนกําลังคน เงนิ วัสดุอุปกรณ ขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน สวนผลสําเร็จของการดําเนินการปองกัน ยาเสพติดนั้นสวนใหญสําเร็จตามเปาหมาย โดย
ใหนโยบายไววาปญหายาเสพติดเปนปญหาทาง จิตวิทยาสังคมและสุขภาพอนามยั นักเรียนที่ติด

ยาเสพติดเปนผูปวยที่ตองการความชวยเหลือไมใช ผูกระทําผิดที่ตองถูกลงโทษ ซ่ึง เฮเลน โนวลิส  
(Helen Nowlis, อางใน กระทรวงศึกษาธิการ, 2525 : 61 – 66) ไดเสนอแนวคิดในการปองกนั
ยาเสพตดิไวสอดคลองกนัวา รูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมเปนยทุธศาสตรในการปองกนัยาเสพตดิที่

ไดมาจากสมมตุิฐานรูปแบบทางสังคม – วัฒนธรรม แทนทีจ่ะมุงปรบัคนใหเขากับสิ่งแวดลอม คือ 
สังคมและวัฒนธรรม   กลับเสนอแนะใหปรับองคประกอบของสังคม     ใหเขากับความตองการ
ของบุคคล  และสถาบันตาง ๆ  ในสังคม    โดยเฉพาะการศึกษานั้นควรลดความเครงครัดและความ
ไมเปนกนัเองลง มุงคิดถึงนักเรียนในฐานะเปนมนษุยมากขึ้น   และรูปแบบทางจิตวิทยาสังคม  เนน
ความสําคัญที่วา การใชยา ไมใชยาเปนพฤติกรรมของมนุษยเปนความตองการทางดานสวนตวัและ
สังคมของเด็ก ซ่ึงใชยาเปนเครื่องตอบสนอง ทดแทน จึงตองใชยุทธศาสตรหลายดานผสมผสาน

รวมกันจึงจะประสบผลสําเร็จในการปองกันและแกปญหายาเสพติด จากการศกึษาพบวา ผลการใช

ยุทธศาสตรการบําบัดรักษาปญหาการใชยาเสพติดของนักเรียนโรงเรยีนโปลิเทคนิคลานนาอยูใน

ระดับนอย  เนื่องจากความรวมมือของบาน โรงเรียน ชุมชน องคกรทองถ่ิน  ไดมีความรวมมอื
ปองกันแกปญหายาเสพตดิอยางจริงจัง และจัดกจิกรรมปองกันแกปญหายาเสพตดิอยางตอเนือ่ง 
ประกอบกับแนวโนมของเจาหนาที่บานเมอืง และนโยบายรฐับาลเอื้อตอการดําเนนิงานปองกนั

แกปญหายาเสพติด  
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ขอเสนอแนะ 
 
    ขอเสนอแนะทั่วไป 
    1.  โรงเรียนควรติดตามผลการใชยุทธศาสตร และพัฒนายุทธศาสตรการปองกัน 
แกปญหายาเสพติดใหสอดคลองกับสภาพปญหา 

2.  โรงเรียนควรจัดกจิกรรมใหความรูความเขาใจ และความตระหนกัในการปองกนั 
แกปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง 
 3.  โรงเรียนควรสรางความรวมมือกับชุมชน สังคม และองคกร  เพื่อรวมกันปองกนั    
แกปญหายาเสพติด 
 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไป 
    1.  ควรติดตามผลการศึกษาตอและความกาวหนาของนกัเรียนกลุมเสี่ยงที่จบการศกึษา

ออกไป 
2.  ควรศึกษาสภาพปญหาของชุมชน  สังคม ที่มีผลกระทบตอการใชยาเสพติด  และนํา

มาสรางยุทธศาสตรการปองกันแกปญหายาเสพติด 
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