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เคาโครงการวิจัยหรือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
1. ชื่อเรื่อง รายงานการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2. ความเปนมาและความสําคัญ
2.1 ความเปนมา
สภาวะวิกฤตของสังคมไทยปจจุบัน คือการแพรระบาดของยาเสพติดซึ่งเปนปญหาที่มีความ
สลับ ซับ ซอนโดยเฉพาะอยางยิ่งปญ หาการแพร ระบาดของยาบา ในกลุ ม เยาวชนในสถานศึกษา ไม
เพียงแตสถานศึกษาขนาดใหญในเมืองเทานั้น แตยังลุกลามเขาไปในสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบทดวย
ถึงแมนวาจะมีมาตรการในการควบคุม ปราบปราม และรณรงคปองกัน ยาเสพติดดวยวิธีการตาง ๆ มา
โดยตลอด แตจํานวนผูที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดโดยเฉพาะกลุมนักเรียน นักศึกษาก็ยังมีเปนจํานวน
มากอยางตอเนื่อง
สํานักวิจัยเอแบค-เคเอสซี อินเตอรเนตโพลส(เอแบคโพลส) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดทําการ
สํา รวจเพื่ อประมาณการจํ า นวนนั กเรีย น นัก ศึก ษาที่เ กี่ ย วข อ งกับ ยาเสพติ ดในป 2559 โดยได
ทําการศึกษากลุมนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ พบวา มีผูเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไมนับ รวมเหลา และ
บุหรี่ มีจํานวนถึง 374,653 คน จากจํานวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด 6,092,472 คน หรือคิดเปนรอย
ละ 6.1 จากการสํารวจดังกลาว แสดงใหเห็นวากลุมนักเรียนนักศึกษา หรือกลุมเด็ก และเยาวชน เปน
กลุ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต อ การเข า ไปมี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ ยาเสพติ ด เนื่ อ งจากถู ก ชั ก จู ง ได ง า ย จาก
สภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน ความอยากรู อยากลอง และความตองการเปนสวนหนึ่งในกลุมเพื่อน
ของเยาวชน (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด,2559 : 1)
จะเห็นไดวาปญหายาเสพติดในสถานศึกษาไดทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการ
ใชยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งมีการใชยาเสพติดที่รายแรง
เกือบทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งยาบา เฮโรฮีน และกัญชา สิ่งที่นาเปนหวงสําหรับเยาวชนกลุมนี้
คือ การสูญเสียทรัพยากรที่สําคัญอันเปนแรงงานของชาติในอนาคต ความลมเหลวทางการศึกษา ความ
เสียหายของเศรษฐกิจในครอบครัวที่คาดหวังการมีงานทําของลูกหลานภายหลังจบการศึกษา ปญหา
สุขภาพรางกายอันเนื่องมาจากการใชยาเสพติด และโรครายแรงอันเนื่องมาจากการมั่วสุมใชยาเสพติด
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาอาการปวยโรคจิตจากการใชยาบาตอเนื่องระยะยาวจนทําใหเซลลสมองถูก
ทําลาย การติดเชื้อโรคเอดส และเชื้อโรคทางเพศสัมพันธอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการมั่วสุมทางเพศของ
นักเรียน นักศึกษาที่ใชยาบาทั้งชายและหญิง ทั้งที่อยูในกลุมผูใชยาบาดวยกัน และกลุมหญิงบริการ ซึ่ง
ผลกระทบของปญหาการใชยาเสพติดในกลุมนักเรียน นักศึกษานํามาซึ่งความโศกเศราเสียใจของพอแม
ผูปกครองและครอบครัว ตลอดจนครู-อาจารยและเพื่อน ๆ จึงจําเปนที่ทุกฝายจะตองรวมมือแกไขและ
ปองกันไมใหเกิดปญหาขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2559 : 1)
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รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จึงไดกําหนดยุทธศาสตรโดยการระดมพลังแผนดิน เพื่อใหทุกฝายในสังคมไดมีสวนรวมอยางจริงจังใน
การป อ งกั น แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด เพื่ อ สนองนโยบายของภาครั ฐ และสนองความต อ งการของ
สถานศึกษา และทองถิ่น ในการมีสวนรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จึงไดมีความพยายามของ
สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ย วของในการระดมการมีสวนรวมของครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน
องคก ร ภาครั ฐ และเอกชนในการดํ า เนิ น งานป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด โดยในป 2558
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดทําการศึกษากระบวนการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศรวม 30 โรง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2558) เกี่ยวกับการดําเนินงานที่ไดผลดี และเผยแพรใหสถานศึกษาไดใชประโยชน ในขณะเดียวกัน
สถานศึกษาสังกัดกรมอื่น ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการก็ไมเพียงแตจะมีกระบวนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดที่ไดผลดีเทานั้น แตยังมีการนําทางเลือกที่ดีออกเผยแพรอยางกวางขวางสูสถานศึกษา
อื่น
จากการศึก ษาระบบปองกันและแกไขปญ หายาเสพติดในสถานศึกษาของสํา นักพัฒนาการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในป พ.ศ.
2557 พบวา ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่สถานศึกษาสวนใหญ
พบ คือ ปญหาผูบริหารสถานศึกษาไมเห็นความสําคัญ และไมใหการสนับสนุนการดําเนินงาน ปญหาครู
อาจารยในสถานศึกษาขาดความตระหนักในปญหายาเสพติด กลัวภัยอันตราย มีเวลานอยในการติดตาม
ดูแลพฤติกรรมนักเรียน เนื่องจากมีภาระงานสอนมาก ปญหาผูปกครองมีฐานะยากจนไมมีเวลาสนใจ
ดูแล นักเรียนบางสวนไมยอมรับสภาพการติดยาของตนเอง ไมใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการ
แกไขปญหายาเสพติดของนักเรียน และปญหาสภาพแวดลอมรอบสถานศึกษาที่อยูใกลแหลงจําหนาย
สําหรับขอเสนอแนะของสถานศึกษา มี 2 สวน คือ
1) ในสวนการทํางานของรัฐบาล ควรกําหนดมาตรการและมอบหมายอํานาจความรับผิด
ชอบแกผูปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่ชัดเจนอยางเปนรูป ธรรม เนนการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพบุค ลากรของรั ฐ ทุ ก ส ว นให ป ฏิ บั ติ ง านอย า งเต็ ม ความสามารถ ซื่ อ สั ตย ยุติ ธ รรม
ตรวจสอบได และควรกําหนดบทลงโทษผูเกี่ยวของกับ การจําหนาย การคายาเสพติดอยางหนักโดย
เด็ดขาด
2) ในสวนการทํางานของสถานศึกษา ผูบ ริหารควรใหความสําคัญและสนับสนุนการ
ดําเนินงานโดยจัดตั้งคณะทํางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหปฏิบัติงานจริง มี
การลดจํ า นวนชั่ ว โมงสอน มี ส วั ส ดิ ก ารความมั่ น คง เพื่ อ เป น ขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะทํา งาน มีก ารจั ดสรรงบประมาณด านการปอ งกั นและแกไขปญ หายาเสพติดใหต รงตามความ
ตองการกับสถานการณปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยางเพียงพอ สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อระดมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการดําเนินกิจกรรมในสถานศึกษา และสุดทายควรมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยางตอเนื่องตลอดป (สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด, 2545 : ญ)
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กระทรวงศึกษาธิการ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใน
กลุมเยาวชน ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จึงไดมอบหมายใหส ถานศึกษา และหนวยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของรวมมือกับผูปกครองและชุมชน ปดกั้นโอกาสการใชยาเสพติดของเยาวชนทุก
วิถีทาง โดยเนนกิจ กรรมทางเลือก การสงเสริมความสามารถพิเศษ การหลอหลอมบุคลิกภาพ การ
พึ่งตนเอง การฝกอบรมทักษะชีวิตเพื่อการรูจักคิดใครครวญ ไตรตรอง แยกแยะผิดชอบชั่วดี และฝกฝน
วินัยในตนเอง เพื่อรูจักยับยั้งชั่งใจ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรพลังแผนดินเพื่ อ
ปองกันปญหายาเสพติด 9 ประการ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557 : 155-157)
1) จัดโครงการ“ครอบครัวเขมแข็ง โรงเรียนอบอุน” เพื่อเชื่อมและหลอมรวมพลังระหวางบาน
และโรงเรียนใหเปนที่พึ่งแกเด็กและเยาวชนอยางแทจริง
2) นําศาสนธรรมสูเด็กและเยาวชนเพื่อเปนหลักในการดํารงชีวิตดวยความรวมมือระหวาง
สถาบันทางศาสนาและโรงเรียน
3) สรางเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่ดีและเคารพในประโยชนสาธารณะเหนือประโยชน
สวนตัว ดวยการเขารวมในกิจกรรมตามหลักสูตร และแนวทางของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชนและการฝกตามหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหาร
4) สงเสริมเด็กและเยาวชนไดออกกําลังกาย และเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัยเพื่อ
พัฒนาสุขภาพกายและใจ เสริมสรางวินัยในตนเอง และสามารถทํางานรวมกันเปนทีม
5) สงเสริมเด็กและเยาวชนใหเลนดนตรี เพื่อกลอมเกลาจิตใจและสงเสริมสุนทรียภาพ
6) สงเสริมเด็กและเยาวชนในกิจกรรมดานศิลปะ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดคนพบความ
สามารถของตนเอง มีชองทางในการแสดงออกและสื่อสารที่หลากหลาย และเสริมความคิดสรางสรรคซึ่ง
เปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับโลกแหงอนาคต
7) ใหความสําคัญแกการเรียนรู วัฒนธรรมทองถิ่น และวัฒนธรรมไทย เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนมีความภูมิใจและผูกพันตอรากฐานทางวัฒนธรรม และสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงดวย
ความมั่นคงและรูเทาทัน
8) ถือเปนหนาที่ที่โรงเรียนจะตองจัดการเรียนการสอนเพื่อใหความรู เสริมสรางจิตสํานึก
ทักษะชีวิต และภูมิตานทานตอยาเสพติดและอบายมุข และจัดระบบดูแลนักเรียนทุกคนอยางทั่วถึง โดย
สรางเครือขายแนะแนวภายในโรงเรียน
9) วางแนวทางที่จะรวมมือกับผูป กครอง เพื่อบําบัด รักษา และฟนฟูเด็กและเยาวชน
ผูหลงติดยาเสพติด
2.ความสําคัญของปญหา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ที่กําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขึ้น และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ตั้งอยูเลขที่ 79 หมู 6 บานวังปลาฝา ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลบานจั่น อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี มีหนาบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ใหการสนับสนุน
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และพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรีย นในสั ง กัด ใหมี คุณภาพและมาตรฐานเทา เทีย มกัน ซึ่ ง มี
ขอบขายภารกิจ ประกอบดวย 8 กลุม 1 หนวย ดังนี้ 1)กลุมอํานวยการ 2)กลุมนโยบายและแผน
3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 5)กลุมบริหารงานบุคคล 6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา7)กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 8)กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และ9)หนวยตรวจสอบภายใน
ซึ่ง สํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 20 ไดใหความสําคัญ ตอการดําเนินงาน
ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการแพร ร ะบาดของยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาโดยตลอด โดยจัดดําเนินงานโครงการโรงเรียนสีขาวมาอยางตอเนื่อง แตปญหา
การแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมนักเรียนมิไดลดจํานวนลงตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาการแพรระบาดของยาบา ในสถานศึกษาเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งครูอาจารย งาน
กิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดไดทําการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนในกลุมเสี่ยงตอการใชยา
เสพติดในโรงเรียน พบวา มีนักเรียนบางคนไดแอบนําเอายาบาเขามาในโรงเรียนจึงไดเชิญผูปกครอง
นักเรียนมาพบ และให ยายไปเรีย นในสถานศึกษาแหงใหม กอให เกิดความเดือดรอนแกผูปกครอง
นักเรียนในเรื่องการหาสถานที่เรียนแหงใหมและภาระคาใชจายที่สูงขึ้นในการไปเรียนของนักเรียนที่
ติดตามมา ทั้งนี้จากการประเมินสภาพจริงและสถานการณเกี่ยวกับแพรระบาดของยาบาในชุมชนเขต
พื้นที่จังหวัดอุดรธานี พบวาเปนพื้นที่ซึ่งมีประชาชนและเยาวชนในกลุมเสี่ยงเปนจํานวนมากที่เขาไป
เกี่ยวของกับกระบวนการเสพ และคายาบาในอัตราสูง การเสพและคายาบาในชุมชนสามารถกระทําได
อยางงายดาย
จากการคัดกรองนักเรียน เพื่อแยกนักเรียนในกลุมปกติที่ไมใชยาเสพติดออกจากนักเรียนใน
กลุ ม ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ย าเสพติ ด ในสํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 20 โดยใช
กระบวนการฝกอบรมคายพุทธธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลของการคัดกรองนักเรียนที่เกี่ยวของกับการ
ใชยาเสพติดประเภทยาบาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จําแนก
ออกไดดังนี้
1) กลุมปกติที่ไมใชยาเสพติดจํานวน 47,440 คน คิดเปนรอยละ 94.19
2) กลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติด จํานวน 1,964 คน คิดเปนรอยละ 3.89
3) กลุมเสพยาเสพติด จํานวน 960 คน คิดเปนรอยละ 1.91
4) กลุมคายาเสพติด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.01
จากผลการคัดกรองนักเรียนที่เกี่ยวของกับการใชยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แสดงใหเห็นถึงปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนอยูใน
ระดับที่รุนแรง มีนัก เรีย นที่เขาไปเกี่ยวขอ งกับ การใชย าเสพติดในโรงเรีย นถึงรอยละ 5.89 โดยเปน
นักเรียนในกลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติด รอยละ 3.89 กลุมเสพยาเสพติด รอยละ 1.91และกลุมคายา
เสพติดร อยละ 0.01 ซึ่ งเปน ป ญ หาสําคั ญ เรง ดว นที่จ ะตอ งดําเนิ นการแก ไขปญ หา เพื่อลดจํา นวน
นักเรียนที่เกี่ยวของกับการใชยาเสพติดเหลานี้ ขณะเดียวกันตองดําเนินการปองกันนักเรียนในกลุมปกติที่
ไมใชยาเสพติดและกลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติดมิใหกลายไปเปนกลุมเสพ หรือกลุมคายาเสพติด
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นอกจากนี้จากรายงานผลการดําเนินงานของงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ยังพบอีกวา
นักเรียนในกลุมที่เกี่ยวของกับการใชยาเสพติดในโรงเรียนเหลานี้มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในดานอื่น
อีก เชน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท ชูสาว แตงกายผิดระเบียบ และมาโรงเรียนสาย จําแนกออกไดตาม
ลักษณะของพฤติกรรมดังนี้
1) หนีเรียน จํานวน 2,360 คน คิดเปนรอยละ 780.63
2) ทะเลาะวิวาท จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 3.07
3) ชูสาว จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 2.66
4) แตงกายผิดระเบียบ จํานวน 1,247 คน คิดเปนรอยละ 42.60
5) มาโรงเรียนสาย จํานวน 543 คน คิดเปนรอยละ 18.55
จากสภาพปญหาการใชยาเสพติดที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน
ดังกลาวนับเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนบุคคลที่สมบูรณ ทั้งในดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จึงไดประชุมผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อประสานความรวมมือและระดมการมี
สวนรวมจากผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ครู อาจารย ผูนํา
ชุมชน และเจาหนาที่หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบจากปญหาการ
แพร ระบาดของยาเสพติ ดในโรงเรีย น และชุ มชน ไดมีสว นร วมคิดร ว มทํา และดํา เนินการรว มกั น
กําหนดวางแผนจัดทําโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบดวย กิจกรรม 2 กลุมกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมที่ใชในการแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน จํานวน 6 กิจกรรม
1) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
2) กิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน และเครือขายผูปกครองนักเรียน
3) กิจกรรมคายพุทธธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
4) กิจกรรมคายพัฒนาคุณภาพชีวิต
5) กิจกรรมนักเรียนแกนนําพลังแผนดิน
6) กิจกรรมศูนยตรวจปสสาวะนักเรียน
2. กิจกรรมที่ใชในการปองกันยาเสพติด จํานวน 9 กิจกรรม
1) กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
2) กิจกรรมคายทักษะชีวิต
3) กิจกรรมคายผูนําเยาวชน
4) กิจกรรมคายปฏิบัติธรรม
5) กิจกรรมสวดมนตไหวพระนั่งสมาธิ
6) กิจกรรมสัปดาหตานยาเสพติด
7) กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด
8) กิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน
9) กิจกรรมเผยแพรความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมที่กําหนดไว ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมเปนระยะอยางตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลยอนกลับที่ไดรับไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานโครงการในระยะตอไป สรุปและรายงานการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ตอไป
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
รายงานการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ผูรายงานไดกําหนดวัตถุประสงค ไวดังนี้
1) เพื่อศึกษาผลของการดําเนินงานโครงการ ในดานปจจัย ดานกระบวนการและ
ดานผลผลิต
2) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครองนักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูนํา
ชุมชนและเจาหนาที่หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ ตอการดําเนินงานโครงการ
3) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมตามโครงการ
4) เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของโครงการที่มีตอการลดจํานวนนักเรียนที่เกี่ยวของกับการใชยา
เสพติดในโรงเรียน และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินงานโครงการ
4. ขอบเขตการวิจัย
รายงานการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในครั้งนี้ ผูรายงานไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1) ขอบเขตในดานระยะเวลา
รายงานการดํา เนิ นงานโครงการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ในโรงเรี ย นสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในครั้งนี้ มีขอบเขตดานระยะเวลาของการดําเนินงาน
โครงการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2) ขอบเขตในดานเนื้อหา
(1) การศึกษาผลของการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20ในครั้งนี้ มุงนําเสนอผลการศึกษาการ
ดําเนินงานโครงการ แบงออกเปน 3 ดาน คือ
ก. ดานปจจัย
ข. ดานกระบวนการ
ค. ดานผลผลิต
(2) การศึกษาการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา
ครู อาจารยผูนําชุมชน และเจาหนาที่หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
มุงนํา เสนอผลการศึกษาการมีสวนรว มของผูเกี่ย วของทุก ฝา ย ตลอดระยะเวลาในการดําเนินงาน
โครงการ

7
(3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมตามโครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในโรงเรีย น สังกัด สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 20 ในครั้งนี้ มุงนํา เสนอ
ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมตามโครงการรวม 15 กิจกรรม ดังนี้
ก. กิจกรรมที่ใชในการแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน จํานวน
6 กิจกรรม คือ
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน และเครือขายผูปกครองนักเรียน
- กิจกรรมคายพุทธธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
- กิจกรรมคายพัฒนาคุณภาพชีวิต
- กิจกรรมนักเรียนแกนนําพลังแผนดิน
- กิจกรรมตรวจศูนยปสสาวะนักเรียน
ข. กิจกรรมที่ใชในการปองกันยาเสพติดในโรงเรียน จํานวน
9 กิจกรรม คือ
- กิจกรรมคายทักษะชีวิต
- กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
- กิจกรรมคายผูนําเยาวชน
- กิจกรรมคายปฏิบัติธรรม
- กิจกรรมสวดมนตไหวพระนั่งสมาธิ
- กิจกรรมสัปดาหตานยาเสพติด
- กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด
- กิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน
- กิจกรรมเผยแพรความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(4) การเปรียบเทียบผลผลิตของโครงการที่มีตอการลดจํานวนนักเรียนที่เกี่ยวของกับ
การใชยาเสพติดในโรงเรียนและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน มุงนําเสนอผลการวิจัยเอกสาร
(Documentary research) งานกิจการนักเรียน และงานสารสนเทศโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แสดงขอมูล สถิติเปรียบเทียบผลการใชยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคของนักเรียน กอนและหลังการดําเนินงานโครงการ ในปการศึกษา 2559 และปการศึกษา
2560
3) ขอบเขตในดานประชากรและกลุมตัวอยาง
(1) ประชากรที่ใชในการศึกษาผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในครั้งนี้ ประกอบดวย นักเรียน 2,927
คน ผูปกครองนักเรียน 2,927 คน ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย 189 คน ผูนําชุมชน 156 คน
และเจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 60 คน รวมจํานวนประชากร 6,259 คน
(2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage
random sampling) โดยกลุมตัวอยางที่ใชเปน ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูนําชุมชน และ
เจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 405 คน กลุมตัวอยางที่
เปน นัก เรี ยน และผูป กครองนั กเรีย น ใชเ กณฑก ารกํ าหนดขนาดกลุ มตัว อยา งตามตารางของR.V.
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Krejcie และ D.W. Morgan (ประยูร อาษานาม, 2549 : 181) ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน
400 คน และผูปกครองนักเรียน 400 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 800 คน
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
กลุมปกติที่ไมใชสิ่งเสพติด
1. กิจกรรมคายทักษะชีวิต
2. กิจกรรมปองกันสิ่งเสพติดอื่น ๆ
3. กิจกรรมคายผูนําเยาวชน/ทูบีนมั เบอรวัน
4. กิจกรรมคายปฏิบัติธรรม

กลุมเสี่ยงตอการใชสิ่งเสพติด
1. กิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. กิจกรรมศูนยตรวจปสสาวะนักเรียน
3. จัดอาจารยที่ปรึกษา/แนะแนวดูแลใกลชิด
4. กิจกรรมคายผูนําเยาวชน

คัดกรองนักเรียน
โดยจัดกิจกรรมคาย
พุทธธรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต

1.
2.
3.
4.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

กลุมเสพสิ่งเสพติด
กิจกรรมคายพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมนักเรียนแกนนําพลังแผนดิน
กิจกรรมศูนยตรวจปสสาวะนักเรียน
กิจกรรมคายผูนําเยาวชน
กลุมคาสิ่งเสพติด
กิจกรรมคายพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมนักเรียนแกนนําพลังแผนดิน
กิจกรรมศูนยตรวจปสสาวะนักเรียน
กิจกรรมคายผูนําเยาวชน

จัดกิจกรรม
ปองกัน
สิ่งเสพติด
อื่นๆอยาง
ตอเนื่อง
ตลอดระยะ
เวลา 1 ป

กลุมติดสิ่งเสพติด
สงเขาบําบัดรักษาในโรงพยาบาล
สถานบําบัดอื่น ๆ
กิจกรรมคายพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมศูนยตรวจปสสาวะนักเรียน
กิจกรรมคายผูนําเยาวชน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

นักเรียน
ปลอดจาก
การใช
ยาเสพติด
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6. นิยามศัพทเฉพาะ
1) การดําเนินงานโครงการ หมายถึง การดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
2) การปองกันยาเสพติด หมายถึง การหยุดปญหาที่เกิดจากยาเสพติดกอนที่ปญหานั้นจะ
เกิดขึ้น ผลจากการปองกันจะเปนการลดปริมาณของยาเสพติดและผูติดยาเสพติดใหนอยลง
3) การแกไขปญหายาเสพติด หมายถึง การดําเนินการใหผูที่เกี่ยวของกับการใชยาเสพติดใน
โรงเรียน ใหลด ละ เลิก การเสพติด รวมถึงการบําบัด รักษา ฟนฟู ดวย
4) ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเสพติดที่แพรระบาดในสถานศึกษา เชน เฮโรอีน ยาอี
ยาเค กัญชา ยาบา สารระเหย เหลา เบียร บุหรี่ ฯลฯ
5) นักเรียนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด หมายถึง นักเรียนที่มีพฤติกรรมทดลองใช
ยาเสพติด เสพยาเสพติด คายาเสพติด และติดยาเสพติด
6) นักเรียนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค หมายถึง นักเรียนที่มีพฤติกรรมหนีเรียน ทะเลาะ
วิวาท ชูสาว แตงกายผิดระเบียบ มาโรงเรียนสาย และเกี่ยวของกับการใชยาเสพติดของนักเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในปการศึกษา 2559 – 2560
7) กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หมายถึง กิจกรรมที่ใชในการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
มีจํานวน 15 กิจกรรม คือ ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผูปกครองชั้นเรียนและเครือขายผูปกครอง คาย
พุทธธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต คายพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียนแกนนําพลังแผนดิน ศูนยตรวจปสสาวะ
นักเรียน คายทักษะชีวิต เยี่ยมบานนักเรียน คายผูนําเยาวชน คายปฏิบัติธรรม สวดมนตไหวพระนั่ง
สมาธิ สัปดาหตอตานยาเสพติด กีฬาตานยาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน และเผยแพรความรูในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
8) กิจกรรมแกไขปญหายาเสพติด หมายถึง กิจกรรมที่ใชในการแกไขปญหายาเสพติดใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อลดจํานวนนักเรียนที่เกี่ยวของกับการใชยา
เสพติดในโรงเรียนลงอยางรวดเร็ว แบงการจัดกิจกรรมออกเปน 4 ขั้นตอน จํานวน 6 กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมสรางความตระหนักและการมีสวนรวม
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมบําบัด ฟนฟู ปรับอุดมการณ และสรางเครือขายในการเฝา
ระวังปญหายาเสพติดในโรงเรียน
ขั้นตอนที่ 4 กิจกรรมปองปรามการใชยาเสพติดในโรงเรียน
ประกอบดวย กิจกรรม 6 กิจกรรม คือ ปฐมนิเทศนักเรียน ประชุมผูป กครอง
ชั้นเรียนและเครือขายผูปกครอง คายพุทธธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต คายพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน
แกนนําพลังแผนดิน ศูนยตรวจปสสาวะนักเรียน
9) กิจกรรมปองกันยาเสพติด หมายถึง กิจกรรมปองกันยาเสพติดที่โรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดขึ้นในโรงเรียนเพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับนักเรียน
ประกอบดวยกิจกรรม 9 กิจกรรม คือ คายทักษะชีวิต เยี่ยมบานนักเรียน คายผูนําเยาวชน คายปฏิบัติ
ธรรม สวดมนตไหวพระนั่งสมาธิ สัปดาหตอตานยาเสพติด กีฬาตานยาเสพติด ทูบีนัมเบอรวัน และ
เผยแพรความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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10) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม หมายถึง ผลที่ไดรับจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัด
กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผูบริหารสถานศึกษา ครู
11) นักเรียน หมายถึง นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่เขา
รวมกิจกรรมโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
12) ครู อาจารย หมายถึง ครู-อาจารย และผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่เขารวมโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
13) ผูปกครองนักเรียน หมายถึง พอ แม ญาติ พี่นองหรือผูที่นักเรียนอาศัยอยูดวย ซึ่งเปน
ผูดูแลรับผิดชอบดานการเงินและดานตาง ๆ แกนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 20 ที่เขารวมโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
14) ผูนําชุมชน หมายถึง กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในเขตพื้นที่
ซึ่งเปนชุมชนแวดลอมโรงเรียนอยูโดยรอบหรือใกลเคียงกับสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
15) เจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หมายถึง เจาหนาที่หนวยงานทางราชการ
ที่เขารวมโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 ประกอบดวย ทหารจากหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธร
เจาหนาที่สาธารณสุข และเจาหนาที่โรงพยาบาล เจาหนาที่งานปกครอง และสวนอํานวยการประสาน
พื้นที่ 2 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
16) กลุมปกติที่ไมใชยาเสพติด หมายถึง นักเรียนในกลุมที่ไมใชยาเสพติดทุกชนิดรวมทั้ง
สุราและบุหรี่
17) กลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติด หมายถึง นักเรียนที่เริ่มมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับสุรา บุหรี่
และนักเรียนที่มีประสบการณเคยทดลองใชยาเสพติดประเภทยาบา กัญชา และสารระเหย รวมทั้ง
นักเรียนที่ติดยาเสพติดแตไดรับการบําบัดรักษาเรียบรอยแลว
18) กลุมเสพยาเสพติด หมายถึง นักเรียนที่ใชยาเสพติดในปจจุบัน มีความถี่ในการใช
ยาเสพติดมากขึ้นแตยังไมถึงระดับการติดยาเสพติด
19) กลุมติดยาเสพติด หมายถึง นักเรียนที่ใชยาเสพติดเปนประจําจนติดยาเสพติด พฤติกรรม
โดยทั่วไปไมสามารถจะเรียนหนังสือตอไปได ชอบโกหกหลอกลวง ลักขโมยทรัพยสินของเพื่อนนักเรียน
ครู อาจารย และโรงเรียน เพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพติด
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7.ผลที่คาดวาจะไดรับ
รายงานการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในครั้งนี้ มีผลที่คาดวาจะไดรับ ดังตอไปนี้
1) ทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน ที่เนนการมีสวนรวมตอการดําเนินงานโครงการจากผูเกี่ยวของทุกฝาย สามารถที่
จะนําไปประยุกตใชในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) ทําใหไดรูปแบบ ลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม รวมทั้งวิธีในการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนแวดลอมโรงเรียนอยางครบวงจร ซึ่งเกิดขึ้นจากการมี
สวนรวมของทุกฝายรวมมือกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน
8.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
รายงานการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในครั้งนี้ เปนผลจากการศึกษาพัฒนาและประมวลองคความรู
เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจากสถานศึกษาที่ดําเนินการจนประสบความสําเร็จนํามา
ประยุกตใชในการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน ซึ่งผูรายงานได
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
3. แนวทางในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
4. มาตรการในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5. การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในการปองกันยาเสพติด
6. การมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
7. กรอบแนวทางหลักในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ
กระทรวงศึกษาธิการ
8. การบริหารเชิงระบบเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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9. กรอบแนวทางดําเนินการวิจัย : ดําเนินการวิจัยตามกรอบแนวทาง ดังตอไปนี้
9.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
(1) ประชากรที่ใชในการศึกษาผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในครั้งนี้ ประกอบดวย นักเรียน 2,927
คน ผูปกครองนักเรียน 2,927 คน ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย 189 คน ผูนําชุมชน 156 คน
และเจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 60 คน รวมจํานวนประชากร 6,259 คน
(2) กลุม ตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage
random sampling) โดยกลุมตัวอยางที่ใชเปน ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูนําชุมชน และ
เจาหนาที่หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 405 คน กลุมตัวอยางที่
เปน นัก เรี ยน และผูป กครองนั กเรีย น ใชเ กณฑก ารกํ าหนดขนาดกลุ มตัว อยา งตามตารางของR.V.
Krejcie และ D.W. Morgan (ประยูร อาษานาม, 2549 : 181) ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน
400 คน และผูปกครองนักเรียน 400 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง 800 คน
9.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแนวทางการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 2 ฉบับ มี
รายละเอียดของเครื่องมือ ดังตอไปนี้
ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 แบงออกเปน 5 ชุด ดังนี้
ชุด ที่ 1 แบบสอบถาม การดํา เนินงานโครงการป องกันและแกไขปญ หายาเสพติดใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สําหรับนักเรียนเปนผูตอบแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน
2 ขอ ถามเกี่ยวกับเพศ และสถานภาพ
ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
จํานวน 36 ขอ สอบถามความคิดเห็นในเชิงประเมินเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการในดานปจจัย ดาน
กระบวนการ และดานผลผลิต พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมทายแบบสอบถามในแบบ
ปลายเปด
ตอนที่ 3 การมีสวนรวมของนักเรียน ตอการดําเนินงาน โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของนักเรียน ตอการดําเนินงาน
โครงการพรอมทั้งแสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมทายแบบสอบถามในแบบปลายเปด
ชุดที่ 2 แบบสอบถาม การดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สําหรับผูปกครองนักเรียนเปนผูตอบแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน
2 ขอ ถามเกี่ยวกับเพศ และสถานภาพ
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ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
จํานวน 36 ขอ สอบถามความคิดเห็นในเชิงประเมินเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการในดานปจจัย ดาน
กระบวนการ และดานผลผลิต พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมทายแบบสอบถามในแบบ
ปลายเปด
ตอนที่ 3 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน ตอการดําเนินงานโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูปกครอง
นักเรียน ตอการดําเนินงานโครงการพรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมทายแบบสอบถามใน
แบบปลายเปด
ชุดที่ 3 แบบสอบถาม การดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย เปนผูตอบ
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน
2 ขอ ถามเกี่ยวกับเพศ และสถานภาพ
ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
จํานวน 36 ขอ สอบถามความคิดเห็นในเชิงประเมินเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการในดานปจจัย ดาน
กระบวนการ และดานผลผลิต พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมทายแบบสอบถามในแบบ
ปลายเปด
ตอนที่ 3 การมีสวนรวมของครู อาจารย ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครู อาจารย ตอการ
ดําเนินงานโครงการ พรอมทั้งแสดงขอคิด ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมทายแบบสอบถามในแบบปลายเปด
ชุดที่ 4 แบบสอบถาม การดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 20 สํ า หรั บ ผู นํา ชุ ม ชนเป น ผู ต อบ
แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน
2 ขอ ถามเกี่ยวกับเพศ และสถานภาพ
ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
จํานวน 36 ขอ สอบถามความคิดเห็นในเชิงประเมินเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการในดานปจจัย
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมทายแบบสอบถามใน
แบบปลายเปด
ตอนที่ 3 การมีสวนรวมของผูนําชุมชน ตอการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชน ตอ
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การดําเนินงานโครงการ พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมทายแบบสอบถามในแบบ
ปลายเปด
ชุด ที่ 5 แบบสอบถาม การดําเนินงานโครงการปอ งกันและแกไขปญ หายาเสพติดใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สําหรับเจาหนาที่หนวยงานทางราชการ
ที่เกี่ยวของ เปนผูตอบแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการ จํานวน
2 ขอ ถามเกี่ยวกับเพศ และสถานภาพ
ตอนที่ 2 ผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ
จํานวน 36 ขอ สอบถามความคิดเห็นในเชิงประเมินเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการในดานปจจัย
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต พรอมทั้งแสดงขอคิดเห็นขอเสนอแนะ เพิ่มเติมทายแบบสอบถาม
ในแบบปลายเปด
ตอนที่ 3 การมีสวนรว มของเจาหนาที่หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ ตอการ
ดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ สอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของเจาหนาที่หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของ ตอการดําเนินงานโครงการ พรอม
ทั้งแสดงขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมทายแบบสอบถามในแบบปลายเปด
ฉบับที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปนแบบสอบถาม
สําหรับนักเรียนและ ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย เปนผูตอบแบบสอบถาม แบงออกเปน 15 ชุด
ดังนี้
1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน 6 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
ชุดที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน
และเครือขายผูปกครอง
ชุดที่ 3 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมคายพุทธธรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ชุดที่ 4 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมคายพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุดที่ 5 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมนักเรียนแกนนํา
พลังแผนดิน
ชุดที่ 6 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมศูนยตรวจปสสาวะนักเรียน
2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติด ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จํานวน 9 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมคาทักษะชีวิต
ชุดที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
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แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมคายผูนําเยาวชน
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมสัปดาหตานยาเสพติด
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมสวดมนตไหวพระ
นั่งสมาธิ
ชุดที่ 8 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมคายปฏิบัติธรรม
ชุดที่ 9 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมเผยแพรความรู
ทั้งนี้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ทั้ง 15 ชุด โดยในแตละชุดจะแบงออกเปน 2
ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบตรวจสอบรายการจํานวน 2 ขอ
ถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ครู อาจารยและนักเรียน
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมตามโครงการ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ จํานวน 10 ขอ สอบถามความคิดเห็นในเชิงประเมินเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
เปนรายกิจกรรม พรอมทั้งเสนอขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมทายแบบสอบถามในแบบปลายเปดของ
แตละกิจกรรม
9.3 แนวทางการวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ผูรายงานไดนําขอมูลจากแบบสอบถาม ไปดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป คํานวณหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) คาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง ( r α ) ของแบบสอบถาม มีรายละเอียดของการวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้
1) ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่เปนแบบตรวจสอบรายการ นํามาวิเคราะหขอมูล
โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
2) ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ นํามา
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สําหรับเกณฑที่ใชในการตัดสินผลการวิเคราะหขอมูลโดยการพิจารณาจากคาเฉลี่ยมี
วิธีการแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100)
1)แบบสอบถามผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีผลการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับ ดีมาก
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีผลการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับ ดี
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีผลการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับ ปานกลาง
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คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีผลการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีผลการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับ ควรปรับปรุง
แบบสอบถามการมีสว นรวมของนักเรียน ผูปกครองนักเรียน ผูบ ริหารสถานศึกษา ครู
อาจารย ผูนําชุมชน เจาหนาที่หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีสวนรวมตอการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับ มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีสวนรวมตอการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีสวนรวมตอการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีสวนรวมตอการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับ นอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีสวนรวมตอการดําเนินงานโครงการ อยูในระดับ นอยที่สุด
2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมแบบปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพ
ติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม อยูในระดับ ดีมาก
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม อยูในระดับ ดี
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม อยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม อยูในระดับ พอใช
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม อยูในระดับ ควรปรับปรุง
สําหรับการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลรายงานการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในครั้งนี้ ผูรายงาน
ขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1) ผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ในดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต นําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
2) การมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย ผูนํา
ชุมชน และเจาหนาที่หนวยงานทางราชการที่เกี่ยวของที่มีการดําเนินงานโครงงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
3) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 20 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูป ตาราง
ประกอบความเรียง
4) การเปรียบเทียบผลผลิตของโครงการที่มีตอการลดจํานวนนักเรียนที่เกี่ยวของกับการใช
ยาเสพติดในโรงเรียนและพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนกอนและหลังการดําเนินงานโครงการ
นําเสนอผลการวิจัยเอกสารในรูปตารางประกอบความเรียง
5) โลรางวัลและเกียรติบัตรในระดับชาติที่สถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย
ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ นําเสนอผลการวิจัยเอกสารในรูปตารางประกอบความเรียง
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