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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน               
ในการปองกนัสารเสพติดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห  31  อําเภอแมแจม  จังหวดัเชียงใหม    
ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู            
กรรมการสถานศึกษา  กํานัน ผูใหญบาน และผูปกครองนักเรียนในชุมชนบานสันกู  บานสันเกีย๋ง  และ
บานแมปาน ในปการศึกษา 2551  จํานวน 148  คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม 
ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการปองกนัสารเสพติดในโรงเรียนราชประชานเุคราะห 31  
อําเภอแมแจม  จังหวดัเชียงใหม   นําขอมูลท่ีไดมาวเิคราะหโดยใชความถ่ีและรอยละ 
 ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดใหขอมูลเกีย่วกับความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนในการปองกันสารเสพติดในโรงเรียนราชประชานุเคราะห 31  อําเภอแมแจม   
จังหวดัเชียงใหม ไวดังนี้  ไดใชบุคคลในชุมชนเปนแหลงทรัพยากรทีร่วมกันปองกนัสารเสพติด  
มอบหมายงานแกผูรับผิดชอบในการประสานงานเกีย่วกับการปองกนัสารเสพติดรวมกับชุมชน         
นํานักเรียนออกไปศึกษานอกสถานท่ี ท่ีเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับสารเสพติดในชุมชน จัดทําเอกสาร 
ส่ิงพิมพเผยแพรขาวสารสารเสพติดรวมกบัชุมชน  ไดสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน  ประสานความรวมมือจากองคกรภายนอกในการปองกันสารเสพติด  ไดจดัทําระบบ
สารสนเทศเก่ียวกับการแกไขปญหาสารเสพติดรวมกับชุมชน  ไดรวมมือกับชุมชนชวยกันแกไข
ปญหาดานพฤติกรรมของเดก็นักเรียนท่ีอยูในกลุมเส่ียง  ไดประเมินผลการดําเนนิงานดานขอมูล
สารสนเทศเร่ืองการปองกันสารเสพติดรวมกับชุมชน   และไดรวมมือกบัชุมชนติดตามพฤติกรรม  
ผูเคยเสพสารเสพติดไมใหหวนกลับมาใชสารเสพติดอีกตอไป         
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ABSTRACT 
 
 This study investigated  cooperation between school and community in narcotic        
prevention  in  Rajaprajanugroh 31 School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province. 
Population and sample under study comprised 148 school administrators, teachers, village 
headmen and parents who were in the school service area during  the 2008 academic year. 
Instrument used was a questionnaire with items covering  essential of the topic. Collected data  
were then analyzed through applications of frequency and percentage. 
 The findings were summarized as follows : 
 Most respondents revealed the ensuing aspects on cooperation between school and 
community in narcotic prevention in aforementioned school, i.e., used populace in the community 
as resources for the helping hands in narcotic prevention; assigned responsible staff for 
cooperation in narcotic prevention with community; took students to field trip to narcotic learning 
resources in the community; cooperated with community in making pamphlet on narcotic; created 
good relationship between school and community; acquired cooperation from outside 
organizations in narcotic prevention; arranged for information system on working out narcotic 
problems with community; cooperated with community in working out and correcting student 
behavior that could lead to narcotic addiction; assessed the results of  the performance on narcotic 
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prevention information system with community; and cooperated with community in following-up  
behavior of the previous addictive individuals for not becoming narcotic users again. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


