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บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือ
ป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 284 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.988 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีสภาพการบริหารงานด้านระบบสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายการ
ท างานมากที่สุด ส่วนปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับน้อย โดยการบริหารงานด้านระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ส าหรับแนวทางการด าเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด ควรจัดตั้ง
คณะกรรมการคอยก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลเพ่ือหาทาง
ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีบทลงโทษที่จริงจังกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ค าส าคัญ: การบริหารงานกิจการนักเรียน, ปัญหายาเสพติด, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
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Abstract  
This research aims to study the conditions, problems, and operational guidelines of 

the student affairs administration to prevent drug problems of Rajaprajanugroh Schools in 
the 5 Southern Border Provinces. The sample group consisted of 284 administrators and 
teachers of Rajaprajanugroh Schools in the 5 Southern Border Provinces in academic year 
2017. The instrument was a questionnaire with the reliability of 0.988. The data were 
analyzed by frequencies, percentages, arithmetic means, and standard deviations.  

The research found that the overall and individual aspects for conditions of the 
student affairs administration to prevent drug problems were at a high level, with the 
highest level being the aspect concerning community support and networking. As for 
student affairs administration problems, the overall and individual aspects were at a low 
level. The highest problem was the preventing and solving drug problems. Considering 
operational guidelines for the student affairs administration to prevent drug problems, the 
schools should establish a committee to monitor and supervise the systematic operation 
and report results to find guidelines for the prevention of drug problems in schools, and 
should seriously impose penalties with target students.  
Keywords: Student Affairs Administration, Drug Problems, Rajaprajanugroh Schools   
 
บทน า  

แนวคิดการพัฒนาสังคมในปัจจุบันให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนที่จะต้องได้รับสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ว่า
จะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 
ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 5) โดย
พบว่าสาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กขาดผู้ดูแลหรือเป็นเด็กด้อยโอกาส คือการเติบโตมาท่ามกลางครัวครอบและ
สภาพสังคมท่ีต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เหตุการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งต้องสูญเสียบิดามารดา ขาดผู้ดูแล ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับสิทธิและ
โอกาสในการศึกษาเท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อไม่ก่อให้เกิดเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของสังคมต่อไป (เสริมศักดิ์   
วิศาลาภรณ์, 2552, น. 1) 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษมากกว่าท้องถิ่นอ่ืน ๆ ทั้งในแง่
ของความเป็นมาทางด้านประวัติศาสตร์ และความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วย
ลักษณะพิเศษดังกล่าว ท าให้รัฐบาลให้ความส าคัญและก าหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย 
และเทพา เป็น “เขตพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่เกิด
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เหตุการณ์ก่อความไม่สงบบ่อยครั้ง ซึ่งผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่ง
ต้องสูญเสียบิดามารดา ท าให้ไม่มีผู้ดูแลและไร้การศึกษา ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้รัฐบาล
ได้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 เพ่ือความเท่าเทียม
กันของการได้รับการศึกษา และเพ่ือช่วยให้เด็กเหล่านี้ไม่ถูกผลักดันและหล่อหลอมให้มีพฤติกรรมไปในทาง
ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาจตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอิทธิพลและมิจฉาชีพน าไปสู่ปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติด (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, 2552, น. 1-4) 

ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จากรายงานของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 จังหวัดสงขลา ถึงสถานการณ์ยาเสพติด
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงตุลาคม 2557-มิถุนายน 2558 พบว่า ยาเสพติดที่มีการค้าและการ
แพร่ระบาดยังคงมีหลายตัวยา แต่ตัวยาหลักซึ่งมีการค้าและการแพร่ระบาดมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
พืชกระท่อม คิดเป็นร้อยละ 46.50 ยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 34.65 และไอซ์ คิดเป็นร้อยละ 7.31 ตามล าดับ 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 จังหวัดสงขลา, 2558) ส าหรับโรงเรียน
ราชประชานุเคราะหใ์น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เอง ก็พบเจอปัญหายาเสพติดมากเช่นเดียวกัน เนื่องจาก 
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้บุคคลต้องได้รับสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจึงไม่สามารถปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าเรียนใน
กรณีต่าง ๆ  โดยหนึ่งในภารกิจของโรงเรียนจะต้องรับเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือเป็นเด็กที่
ติดสารระเหยหรือยาเสพติดให้โทษ ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าวท าให้โรงเรียนต้องมีการด าเนินงานเพ่ือป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งการที่จะสามารถด าเนินงานดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จได้นั้น 
จ าเป็นต้องมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบริหารงานกิจการนักเรียนซึ่งเป็นงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (พวงมณี  ชัยเสรี, 2557, น. 3) 

สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
5 จังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบัน แต่ละโรงเรียนมีการวางระบบของงานที่ชัดเจนและก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการขั้นตอนแนวปฏิบัติ  โดยผู้ที่มี
บทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานดังกล่าวคือครูผู้สอน เนื่องจากครูเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด 
และสามารถให้การช่วยเหลือแก่นักเรียนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าทางโรงเรียนจะมีการด าเนินงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ แต่ก็ยังมีปัญหาหลาย ๆ ด้านที่เกิดขึ้นในการบริหารงาน โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือจาก
พ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่พ่อแม่และผู้ปกครองไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเท่าที่ควร 
เพราะกลัวว่าการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเปิดเผยข้อมูลให้ได้รับทราบความจริง อาจส่งผลเสียต่อลูกหลาน
ของตนเอง เช่น อาจไม่ได้พิจารณาให้เข้าเรียน หรืออาจได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม เป็นต้น (พวงมณี     
ชัยเสรี, 2557, น. 4) ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนต้องก าหนดแนวทางในการด าเนินงานการ
บริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของโรง เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล   

ผู้วิจัยในฐานะผู้ช่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มงานหนึ่งของ
งานบริหารงานกิจการนักเรียน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน
เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

406 

 

ไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ระบบและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นในอนาคต   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับของสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์5 จังหวัดชายแดนใต้ 

2. เพื่อศึกษาระดับของปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน   
ราชประชานุเคราะห ์5 จังหวัดชายแดนใต้ 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2553, น. 59-63) ได้สรุปผล
การศึกษาแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไว้ว่า สถานศึกษาเป็น
หัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลงสู่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ามกลาง
สถานการณ์ปัญหาในรูปแบบที่หลากหลายซับซ้อนและแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน สถานศึกษา
จ าเป็นต้องจัดระบบงานด้านยาเสพติด เพ่ือบูรณาการการท างานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกให้สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยแบ่งออกเป็น 6 แนวทาง ดังนี้ 

1. ระบบข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพ่ือสามารถน าไปประกอบ 
การวางแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยข้อมูลมีจัดเก็บ ได้แก่ 1) ข้อมูลสภาพปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังปัญหา และจัดท าแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมในการป้องกันแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 2) ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ประกอบด้วยข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บในระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม  ทุกด้าน
ทั้งดีและเบี่ยงเบน เพ่ือประโยชน์ในการแก้ปัญหาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลและภาพรวม
ระดับสถานศึกษา และ 3) ข้อมูลการด าเนินงาน จัดเก็บในรูปแบบเอกสารหรือสื่อมัลติมีเดีย เป็นองค์
ความรู้ส าคัญในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

2. ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การส ารวจสภาพปัญหาจะทราบถึงสถานการณ์ปัญหา
และก าหนดกลุ่มเป้าหมายการด าเนินงานได้ชัดเจน โดยการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ 1) นักเรียนกลุ่มทั่วไปที่ไม่เคยใช้ยาเสพติด เป็นการด าเนินงานการป้องกัน 
ภาพกว้างที่ครอบคลุมนักเรียนทั่วไปในโรงเรียนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 2) นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่มี
ประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติด เป็นการด าเนินงานโดยใช้มาตรการแทรกแซง เพื่อให้ความช่วยเหลือและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 3) นักเรียนกลุ่มที่ติดยาเสพติด เป็นการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปสู่นักเรียนกลุ่มอ่ืน และส่งนักเรียนเข้ารับการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพในสถานบ าบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือระหว่างที่กลับมาศึกษา 
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และ 4) นักเรียนที่มีพฤติกรรมขายยาเสพติด เป็นการด าเนินงานเกี่ยวกับการประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในการด าเนินการป้องกันด้วยมาตรการทางการศึกษาและมาตรการทางกฎหมาย  

3. ระบบการให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทั้งปัญหาส่วนตัว  
การเรียน พฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ และยาเสพติด การให้ค าปรึกษาจะช่วยให้นักเรียนหาทางแก้ปัญหาได้
ถูกต้องและเหมาะสม ในกระบวนการให้ค าปรึกษามีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ เพ่ือนนักเรียน  
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แนะแนว รวมทั้งนักจิตวิทยา กรณีที่เป็นปัญหาเชิงลึกต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องปฏิบัติงานสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน พร้อมส่งต่อปัญหาตามสภาพปัญหาและ
ศักยภาพของบุคคลที่เข้ามามีส่วนช่วยเหลือ  

4. ระบบเฝ้าระวัง เป็นระบบแจ้งเตือนในเรื่องยาเสพติดให้กับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตือนภัย สร้าง
สภาวะป้องกันที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการหวนกลับของยาเสพติด โดยการด าเนินการส ารวจสภาพปัญหา
และพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างสม่ าเสมอ รับแจ้งข่าวสารและเบาะแสจากบุคคลภายใน
สถานศึกษาและชุมชน แจ้งเตือนปัญหาให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน และจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ปฏิบัติการแก้ไขด้วยการสร้างสภาวะป้องกันปัญหาที่เหมาะสม   

5. ระบบการสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายการท างาน การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ตามล าพัง จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก
ชุมชนและหน่วยงานในพื้นท่ี โดยสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน โดยพัฒนาความร่วมมือภาคีในภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นเครือข่ายการท างาน ซึ่งจะท า
ให้มีพลังและมีความต่อเนื่องในการท างาน  

6. ระบบบริหารจัดการ สถานศึกษาควรจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการด้านยาเสพติด
เพ่ืออ านวยการด าเนินงานในระบบต่าง ๆ ทั้งกลไกระดับห้องเรียน ชั้นเรียน กลุ่ม/ชมรม และโรงเรียน  
โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน ซ่ึงควรประกอบด้วยผู้แทนผู้บริหาร ครู อาจารย์ทุกฝ่าย  
ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน การอ านวยการขับเคลื่อนกิจกรรมด้าน
ยาเสพติด การพัฒนาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานด้านยาเสพติด การก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน การ
รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงาน และการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดในสถานศึกษา   
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

มีหลายงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษางานวิจัยของทรรศนะ  เลี้ยงรักษา (2557, น. 301-314) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า สภาพการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหา
ยาเสพติดที่มีการด าเนินงานมากที่สุด คือการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้
กิจกรรม เพ่ือไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนปัญหางานกิจกรรมนักเรียนที่เป็นปัญหามาก
ที่สุด คือผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้กฤษณะ  พานทอง และ
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ (2560, น. 179-188) ศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
38 จังหวัดระนอง ผลการศึกษาในส่วนของงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่ามีการด าเนินงาน
อยู่ในระดับมาก และจากการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงานกิจการนักเรียนด้าน
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่าผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ได้
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เสนอแนะว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการประชุม
วางแผนในการด าเนินงานโดยครูและนักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร  
ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 

สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 1) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 2) โรงเรียน     
ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 4) โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล และ 5) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 284 คน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด  

เครื่องมือในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารและครู มีลักษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check-list)  
ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และโรงเรียนที่สังกัด   
 ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้ง 6 ระบบ 
ประกอบด้วย ระบบข้อมูล ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระบบการให้ค าปรึกษา ระบบเฝ้าระวัง 
ระบบสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายการท างาน และระบบบริหารจัดการ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามสภาพและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ระดับสภาพและปัญหา

สภาพการบริหารงาน
กิจการนักเรียน 
เพ่ือป้องกันปัญหา 

ยาเสพติด 
1. ระบบข้อมูล  
2. ระบบป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติด  
3. ระบบการให้ค าปรึกษา  
4. ระบบเฝ้าระวัง  
5. ระบบการสนับสนุนจาก 
   ชุมชนและเครือข่าย 
   การท างาน  
6. ระบบบริหารจัดการ  

 
 
 

แนวทางการบริหารงาน
กิจการนักเรียน 
เพ่ือป้องกันปัญหา 

ยาเสพติด 
1. ระบบข้อมูล  
2. ระบบป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติด  
3. ระบบการให้ค าปรึกษา  
4. ระบบเฝ้าระวัง  
5. ระบบการสนับสนุนจาก 
   ชุมชนและเครือข่าย 
   การท างาน  
6. ระบบบริหารจัดการ  

 
 
 

ปัญหาการบริหารงาน
กิจการนักเรียน 
เพ่ือป้องกันปัญหา 

ยาเสพติด 
1. ระบบข้อมูล  
2. ระบบป้องกันและแก้ไข 
   ปัญหายาเสพติด  
3. ระบบการให้ค าปรึกษา  
4. ระบบเฝ้าระวัง  
5. ระบบการสนับสนุนจาก 
   ชุมชนและเครือข่าย 
   การท างาน  
6. ระบบบริหารจัดการ  
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มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
มากกว่า 0.60 ทุกข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรสภาพการบริหารงาน และตัวแปรปัญหาการ
บริหารงานเท่ากับ 0.985 และ 0.991 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้ง 6 ระบบ มี
ลักษณะเป็นแบบค าถามปลายเปิด (Open-ended)  
   วิธีการเก็บข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพ่ือแนะน าตัวและขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อมูล หลังจากนั้นก็ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารและครูที่เป็นประชากร และรับ
คืนแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ทั้งนีใ้ช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรได้ครบตามจ านวน
ทีก่ าหนดเป็นระยะเวลา 101 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม-24 สิงหาคม พ.ศ. 2560   

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ระดับสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด วิเคราะห์โดย
หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ใช้เกณฑ์ของบุญชม     
ศรีสะอาด (2545, น.103) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 = ระดับสภาพ/ปัญหาการบริหารงาน มากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 = ระดับสภาพ/ปัญหาการบริหารงาน มาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 = ระดับสภาพ/ปัญหาการบริหารงาน ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 = ระดับสภาพ/ปัญหาการบริหารงาน น้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 = ระดับสภาพ/ปัญหาการบริหารงาน น้อยที่สุด  

 2. แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่
และร้อยละ  
 
ผลการวิจัย  

ระดับสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
 สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (µ = 4.08) โดยมีสภาพการบริหารงาน
ด้านระบบสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายการท างานมากที่สุด (µ = 4.12) รองลงมา ได้แก่ ระบบ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (µ = 4.11) ระบบการให้ค าปรึกษา (µ = 4.07) ระบบเฝ้าระวัง (µ = 
4.07) ระบบข้อมูล (µ = 4.06) และระบบบริหารจัดการ (µ = 4.04)  ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 

 ระดับปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
 ปัญหาการบริหารงานกจิการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย (µ = 2.22) โดยปัญหาการบริหารงาน
ด้านระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ระบบสนับสนุนจาก
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ชุมชนและเครือข่ายการท างาน (µ = 2.23) ระบบข้อมูล (µ = 2.22) ระบบบริหารจัดการ (µ = 2.22) 
ระบบการให้ค าปรึกษา (µ = 2.21) และระบบเฝ้าระวัง (µ = 2.20) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 1 ระดับสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน 
 ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 

 
ตารางที่ 2 ระดับปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน 
 ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 

 
แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนราชประชา  

นุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
 ผู้บริหารและครูได้เสนอแนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดแดนใต้ในภาพรวมที่ควรด าเนินการมากที่สุด คือควรจัดตั้ง
คณะกรรมการคอยก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลเพ่ือหาทาง
ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีบทลงโทษที่จริงจังกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 
22.86 เมื่อพิจารณาแยกแต่ละระบบ พบว่า แนวทางการบริหารงานกิจการนักศึกษาเพ่ือป้องกันปัญหา   
ยาเสพติดที่ควรด าเนินการมากที่สุดในแต่ละระบบ มีดังนี้ 1) ระบบข้อมูล คือใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด เพ่ือง่ายต่อการติดตามผล และมี
การประเมินนักเรียนที่ถูกต้องได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 38.24 2) ระบบป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด คือการจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษหรือพิษภัยของยาเสพติด ผ่าน

การบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด µ  ระดับสภาพ 
1. ระบบข้อมูล 4.06 0.67 มาก 
2. ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.11 0.65 มาก 
3. ระบบการให้ค าปรึกษา 4.07 0.73 มาก 
4. ระบบเฝ้าระวัง 4.07 0.75 มาก 
5. ระบบสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายการท างาน 4.12 0.74 มาก 
6. ระบบบริหารจัดการ 4.04 0.78 มาก 

รวม 4.08 0.72 มาก 

การบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด µ  ระดับปัญหา 
1. ระบบข้อมูล 2.22 1.02 น้อย 
2. ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.24 1.04 น้อย 
3. ระบบการให้ค าปรึกษา 2.21 1.08 น้อย 
4. ระบบเฝ้าระวัง 2.20 1.09 น้อย 
5. ระบบสนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายการท างาน 2.23 1.10 น้อย 
6. ระบบบริหารจัดการ 2.22 1.08 น้อย 
รวม 2.22 1.07 น้อย 
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สื่อต่าง ๆ เช่น วิดีโอ บอร์ด ไวนิล และประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เป็นต้น  คิดเป็นร้อยละ 28.57 3) 
ระบบการให้ค าปรึกษา คือครูทุกคนควรให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนทุกคนได้ ทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 28.57 4) ระบบเฝ้าระวัง คือทุกฝ่ายในสถานศึกษาควรให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแล
นักเรียนและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มิใช่รอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ 41.46 5) ระบบ
สนับสนุนจากชุมชนและเครือข่ายการท างาน คือขอความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง ครู กรรมการ
สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 
51.72 และ 6) ระบบบริหารจัดการ คือร่วมกันท างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน  
ชุมชน และผู้ปกครอง ในการด าเนินงานเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 43.33 ตามล าดับ  
ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน 
 ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 

 
 

ระบบการบริหารงาน แนวทางการบริหารงาน ร้อยละ 
1. ระบบข้อมูล 
  

ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านยาเสพติด เพื่อง่ายต่อการ
ติดตามผล และมีการประเมินนักเรียนที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ 

38.24 

2. ระบบป้องกันและแก้ไข 
   ปัญหายาเสพติด 
  

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษหรือพิษภัย
ของยาเสพติดผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิดีโอ บอร์ด ไวนิล และ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เป็นต้น 

28.57 

3. ระบบการให้ค าปรึกษา 
   

ครูทุกคนควรให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนทุกคนได้ ทั้งเรื่อง 
การเรียนและเรื่องส่วนตัว 

28.57 

4. ระบบเฝ้าระวัง 
  
  

ทุกฝ่ายในสถานศึกษาควรให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแล
นักเรียนและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มิใช่รอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ในการแก้ปัญหา     

41.46 

5. ระบบสนับสนุนจากชุมชน 
    และเครือข่ายการท างาน 
   

ขอความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง ครู กรรมการ
สถานศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดของนักเรียนร่วมกัน 

51.72 

6. ระบบบริหารจัดการ 
   

ร่วมกันท างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน และผู้ปกครอง ในการด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา 
ยาเสพติด       

43.33 

ในภาพรวม 
  
  

ควรจัดตั้งคณะกรรมการคอยก ากับ ติดตาม และดูแลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลเพ่ือหาทาง
ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และมีบทลงโทษที่
จริงจังกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

22.86 
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สรุปและอภิปรายผล  
ระดับสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน     

ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
 สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  5 
จังหวัดชายแดนใต้ มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป กล่าวคือ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการ
สอนแบบอยู่ประจ า ภาระงานของโรงเรียนมีมากกว่าโรงเรียนปกติ บุคลากรของโรงเรียนมีหน้าที่พิเศษ
เพ่ิมเติมไปจากโรงเรียนโดยทั่วไป เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนช่วงหลัง
เลิกเรียนหรือภาคกลางคืน รวมถึงการอยู่ประจ าของนักเรียนจะมีครูคอยควบคุมดูแลและเข้มงวดในการ
ป้องปรามปัญหายาเสพติดด้วยการจัดเวรยามสอดส่องดูแล ตรวจค้น ติดตั้งตู้แดงในบริเวณที่เสี่ยงใน
โรงเรียนและรอบ ๆ โรงเรียน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดที่ชัดเจน มีโครงการและกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมและประสบการณ์จริงอย่างหลากหลาย
เช่น โครงการ To Be Number One กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าต้าน
ยาเสพติด เป็นต้น จงึท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ ของงานการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหา
ยาเสพติดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นไปได้ดี และบรรลุเป้าหมาย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ด้านที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ระบบสนับสนุน
จากชุมชนและเครือข่ายการท างาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทุกแห่งตั้งอยู่ในแหล่ง
ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่สามารถเป็นที่พึงพา
อาศัยทรัพยากรต่าง ๆ ในโรงเรียนได้ โดยใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม มีครูเป็นวิทยากร กิจกรรมการพัฒนา
ในที่สาธารณชน กิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ท าให้ชุมชน
เต็มใจในการเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียน ซึ่งเมื่อชุมชนเกิดการรับรู้เกี่ยวกับปัญหายา
เสพติดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจ ความส านึก 
และความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนเกิดขึ้นได้และเกิดผลอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2553, น. 59-63) กล่าวว่า การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการได้ตามล าพัง จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนและ
หน่วยงานในพื้นท่ี โดยสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน โดยพัฒนาความร่วมมือภาคีในภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นเครือข่ายการท างาน ซึ่งจะท าให้มีพลัง
และมีความต่อเนื่องในการท างาน 

ระดับปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน     
ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
 ปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนทุกแห่งต้องการให้นักเรียน
รอดพ้นจากพิษภัยของยาเสพติด จึงได้วางมาตรการที่จะป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง มีการวาง
ระบบของงานที่ชัดเจนและก าหนดแนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตามกระบวนการขั้นตอนแนวปฏิบัติ จึงท าให้มีปัญหาในการบริหารงานเกิดข้ึนน้อย  
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมจะอยู่ในระดับน้อย แต่ก็ยังพบว่าปัญหาด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน ๆ คือ ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือการประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา โดยน าผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด อาจเป็นเพราะปัจจุบันได้เกิดความไม่สงบในพ้ืนที่ 5  

จังหวัดชายแดนภาคใต้บ่อยครั้ง ท าให้ผู้ปกครองเกิดความหวาดกลัวในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในโรงเรียน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประกอบกับผู้ปกครองส่วนหนึ่งที่ลูกหลานมีประวัติข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอาจกลัวว่าการเข้าร่วมกิจกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ เมื่อโรงเรียนได้รับทราบความจริง อาจส่งผลเสียต่อลูกหลานของตนเอง 
เช่น อาจไม่ได้พิจารณาให้เข้าเรียน หรือการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ท าให้การประสานงานระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมีปัญหาเกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทรรศนะ  เลี้ยงรักษา (2557, น. 301-314) พบว่าปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหา
ยาเสพติดของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด   
 แนวทางการด าเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ 
 แนวทางการด าเนินงานการบริหารงานกิจการนักเรียนเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 5 จังหวัดแดนใต้ในภาพรวมที่ควรด าเนินการมากที่สุด คือควรจัดตั้งคณะกรรมการ
คอยก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการรายงานผลเพ่ือหาทางป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา และมีบทลงโทษที่จริงจังกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การจัดตั้งคณะกรรมการ
คอยก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินงานด้านยาเสพติดอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้การด าเนิ นงานตาม
มาตรการที่วางไว้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการมีคณะกรรมการคอยก ากับติดตามผลการด าเนินด้าน   
ยาเสพติด จะท าให้โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านยาเสพติดของโรงเรียน 
ท าให้ทราบแนวโน้มและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรในการด าเนินงาน
ด้านยาเสพติด ซึ่งสามารถน าผลการด าเนินงานมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงานด้านยาเสพติดแต่ละปีได้อย่างเหมาะสม ส่วนการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงจะท าให้นักเรียน
เกิดความกลัวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกับยาเสพติด เป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้วิธีหนึ่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณะ  พานทอง และไพบูลย์  แจ่มพงษ์ (2560, น. 179-188) ได้เสนอแนะ
แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง ด้านงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ว่าควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการ
ประชุมวางแผนในการด าเนินงานโดยครูและนักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. โรงเรียนควรสื่อสารกับผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดนักเรียนให้เปิดเผยความจริงในทุก ๆ ด้าน โดย
การชี้แจงให้เห็นถึงข้อดีของการเปิดเผยข้อมูลนักเรียนที่แท้จริงว่ามีประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้ตรงตามสภาพความต้องการหรือสภาพปัญหาของนักเรียน 
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 2. โรงเรียนควรท าความเข้าใจกับผู้ปกครองให้มีส่วนดูแลนักเรียนที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด และ
คอยช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้ยาเสพติด หากด าเนินการแล้วแต่ผู้ปกครองเพิกเฉย ควร
ใช้วิธีการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาให้มีโอกาสเข้ารับการช่วยเหลือเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
 3. โรงเรียนควรก าหนดมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันปัญหายาเสพติดให้มีความชัดเจนและมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง  
 4. โรงเรียนควรประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย
การท างาน โดยระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาด้านยาเสพติด 
และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 การวิจัยครั้งต่อไปควรน าเทคนิคอ่ืน ๆ มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นต้น  
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