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การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการป้องกนัปัญหายาเสพติดใน

โรงเรียน 2) ศึกษาผลของการป้องกนัปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และ 3) ศึกษาปัญหาในการป้องกนั
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากครูโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 206 คน ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1) ปัจจัยท่ีมีผลต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน พบว่า โดยรวมโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มี                 
การด าเนินการป้องกนัปัญหายาเสพติดในโรงเรียนในระดบัมาก โดยล าดบัแรกมีการด าเนินงานจดั
กลไกเฝ้าระวงัปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวข้องทั้งในระดบัครู 
ผู ้บริหาร ผู ้ปกครอง ผู ้เรียน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง มีการจัดองค์กร/บุคลากร
ผูรั้บผดิชอบการด าเนินงาน และมีการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นกัเรียน 

2) ผลของการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน พบว่า โดยรวมการด าเนินงาน       
ป้องกนัปัญหายาเสพติดในโรงเรียนส่งผลต่อการบริหารจดัการโรงเรียนและส่งผลต่อผูเ้รียนในระดบั
ดี โดยด้านการบริหารจัดการโรงเรียนส่งผลให้ครูผู ้สอนเป็นผู ้มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี                
มีความมุ่งมัน่ในการท างาน มีการก าหนดนโยบายดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  และมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีส่งเสริมการป้องกนัปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เป็นตน้ และดา้นผลท่ี
เกิดกบัผูเ้รียน ส่งผลให้ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬาของโรงเรียนมากข้ึน ผูเ้รียนมี



  
จ 

 
ความรู้ถึงโทษภยัของยาเสพติด  ตระหนกัถึงโทษภยัของยาเสพติด ท ากิจกรรมร่วมกบัโรงเรียนเพื่อ
ป้องกนัปัญหายาเสพติด มีทกัษะชีวติในการหลีกเล่ียงยาเสพติด เป็นตน้ 

3) ปัญหาในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประสบปัญหา อุปสรรคจาก
ปัจจัยภายในโรงเรียน ได้แก่ ครูไม่สามารถสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
เครือข่ายเฝ้าระวงัในโรงเรียนยงัท างานไม่เต็มท่ี งบประมาณส าหรับการจดักิจกรรมมีไม่เพียงพอ 
โรงเรียนขาดการประสานงานขอความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐ และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ส าหรับปัญหาภายนอกโรงเรียน ไดแ้ก่ ผูป้กครองไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกบั
โรงเรียน นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด
หลงัจากเลิกเรียนหรือออกไปอยู่ภายนอกโรงเรียนแล้ว จึงท าให้ยากต่อการควบคุมดูแล นักเรียน
บางส่วนจะอาศยัอยู่ตามหอพกั อ าเภอรอบนอกและจงัหวดัใกลเ้คียง ท าให้ครูไม่สามารถดูแล ติดตาม
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงไดท้ัว่ถึง 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of this research were to 1) investigate factors affecting drug addict 
prevention in schools; 2) examine the impacts of drug addict prevention problem in schools; and 
3) explore drug addict prevention problem in Secondary Schools of Secondary Educational 
Service Area Office 34 in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province.  It was a 
quantitative study employing questionnaires as an instrument to collect data.  The samples drawn 
for this study comprised of 206 teachers of Secondary Educational Service Area Office 34 in 
Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province.  Findings were summarized as follows: 

1) On the subject of factors affecting drug addict prevention in schools, the study 
indicated that the overall Secondary Schools of Secondary Educational Service Area Office 34 in 
Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province implemented the drug addict prevention in 
schools in a high level.  There were an implementation of drug addict prevention for example, the 
drug addict watch mechanism and participation of associated agencies including teachers, 
executives, parents, students and related government organizations. oreover, 
organizations/personnel were formed to be responsible for drug addict prevention and student 
assistance system was set up to help and give an opportunity for students. 

2) As for the positive impacts of drug addict prevention in schools, it was found that the 
implementation of drug addict prevention in schools generally affected the school management as 
well as the students in the good level.  To clarify, in terms of school management aspect, it 
enhanced the teachers to be ethical and determined in working as well as to be a good prototype.  
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The policy of drug addict prevention in schools was also regulated and the student care unit 
system was set in order to support the drug addict prevention in schools.  Regarding to the impact 
toward students, it affected the students to increasingly participate in school activities such as art, 
music and sports.  Furthermore, students were aware of drug addict danger and participated in 
school activities so as to prevent themselves from drug addiction. 

3) With regard to the problems of drug addict prevention in schools, it showed that 
Secondary Schools of Secondary Educational Service Area Office 34 in Mueang Chiang Mai 
District, Chiang Mai Province faced problems and obstacles from internal school factors.  To 
illustrate, the teachers were not able to look after the students’ behaviors thoroughly.  The school 
watching network did not work properly.  The activities budget was inadequate.  The schools did 
not cooperate with the public and private sectors sufficiently. 

Regarding the external school factors, parents did not co-operate in school activities.  Most of 
the students who were associated with drug would be involved with drug after school or outside school 
resulting to the difficulty of monitoring and controlling.  Besides, some students stayed in a dormitory 
in suburban area or the nearby provinces so it was difficult for the teachers to thoroughly observe the 
behaviors of students who were in risk group. 
 
 


