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สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการป้ องกันปั ญหายาเสพติดใน
โรงเรี ยน 2) ศึกษาผลของการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยน และ 3) ศึกษาปั ญหาในการป้ องกัน
ปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ จังหวัดเชี ยงใหม่ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 34
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้ น 206 คน ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1) ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการป้ องกันปั ญหายาเสพติ ดในโรงเรี ยน พบว่า โดยรวมโรงเรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษาสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 34 อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ มี
การดาเนิ นการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยนในระดับมาก โดยลาดับแรกมีการดาเนิ นงานจัด
กลไกเฝ้ าระวังปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ด การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ ยวข้องทั้งในระดับครู
ผู้บ ริ หาร ผู้ป กครอง ผู้เ รี ยน ตลอดจนหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี ก ารจัด องค์ ก ร/บุ คลากร
ผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงาน และมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นกั เรี ยน
2) ผลของการป้ องกันปั ญหายาเสพติ ดในโรงเรี ยน พบว่า โดยรวมการด าเนิ นงาน
ป้ องกันปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยนส่ งผลต่อการบริ หารจัดการโรงเรี ยนและส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนในระดับ
ดี โดยด้า นการบริ ห ารจัดการโรงเรี ย นส่ ง ผลให้ ค รู ผู้ส อนเป็ นผู้มี คุ ณ ธรรม เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี
มีความมุ่งมัน่ ในการทางาน มีการกาหนดนโยบายด้านการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยน และมีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนที่ส่งเสริ มการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยน เป็ นต้น และด้านผลที่
เกิดกับผูเ้ รี ยน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาของโรงเรี ยนมากขึ้น ผูเ้ รี ยนมี

จ
ความรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด ทากิจกรรมร่ วมกับโรงเรี ยนเพื่อ
ป้ องกันปั ญหายาเสพติด มีทกั ษะชีวติ ในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด เป็ นต้น
3) ปั ญหาในการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในโรงเรี ยน พบว่า โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อาเภอเมืองเชียงใหม่ ประสบปั ญหา อุปสรรคจาก
ปั จจัย ภายในโรงเรี ย น ได้แก่ ครู ไม่ สามารถสอดส่ องดู แลพฤติ กรรมของนักเรี ยนได้อย่างทั่วถึ ง
เครื อข่ ายเฝ้ าระวังในโรงเรี ยนยังท างานไม่ เต็มที่ งบประมาณส าหรั บการจัดกิ จกรรมมี ไม่เพียงพอ
โรงเรี ยนขาดการประสานงานขอความร่ วมมือกับหน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
สาหรับปั ญหาภายนอกโรงเรี ยน ได้แก่ ผูป้ กครองไม่ให้ความร่ วมมือในการทากิจกรรมกับ
โรงเรี ยน นักเรี ยนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดส่ วนใหญ่จะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หลังจากเลิ กเรี ยนหรื อออกไปอยู่ภายนอกโรงเรี ยนแล้ว จึงทาให้ยากต่อการควบคุ มดูแล นักเรี ยน
บางส่ วนจะอาศัยอยู่ตามหอพัก อาเภอรอบนอกและจังหวัดใกล้เคียง ทาให้ครู ไม่สามารถดูแล ติดตาม
พฤติกรรมของนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงได้ทว่ั ถึง
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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.

ช
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.

