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รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษา
นอ้มนำา “ศาสตร์พระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื
โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
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บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังนีม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่ 1) ประเมินบรบิทหรอืสภาวะแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนิน
งานตามโครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำาเนินงานตามโครงการ 3) ประเมินกระบวนการใน
การดำาเนินงานตามโครงการ และ 4) ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินงานตามโครงการ กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู จำานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จำานวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 24 คน ผู้ปกครองนักเรียน 
จำานวน 24 คน และผู้นำาชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จำานวน 15 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับศาสตร์พระราชาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการดำาเนินการตามโครงการกับความ
ร่วมมือของคณะทำางานและผู้เกี่ยวข้อง 4) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และ 5) แบบสอบถาม
ความพงึพอใจของบคุลากรในชมุชนทีม่ตีอ่โครงการ สถิติพ้ืนฐานทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (IOC) ค่าอำานาจจำาแนก (t-test) และค่าความเชื่อมั่น (α - Coefficient)

ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานตามโครงการ พบว่า 
โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูประจำาชั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

1	 ผู้อำ�นวยก�รชำ�น�ญก�รพิเศษ	โรงเรียนบ้�นห้วยไห	อำ�เภอคอนส�ร	จังหวัดชัยภูมิ
1 Special Expertise Director Ban Huai Hai School, Khon San District, Chaiyaphum Province
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2. ปจัจัยเบือ้งตน้ของโครงการสถานศกึษาสขีาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ โครงการสง่เสรมิ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการเพื่อนที่ปรึกษา และโครงการค่ายเยาชนห่างไกลยาเสพติด ในภาพรวมมี
ความเหมาะสมพอเพียงอยู่ในระดับมากที่สุด 

3. ผลการประเมินกระบวนการดำาเนินงานตามโครงการ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปฏิบัติมากที่สุด 

4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นักเรียน พบว่า ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ด้านการให้คำาปรึกษา ด้านการใช้วิจารณญาณในการ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก ด้านการเลือกคบเพื่อน ด้านการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้านทักษะ
การปฏิเสธ ด้านการยอมรับตนเอง ด้านการรู้จักให้โอกาสคนอื่น อยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและในชุมชนที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 

คำ�สำ�คัญ: การประเมินโครงการ, คุณภาพนักเรียน, ศาสตร์พระราชา, ยาเสพติด 

Abstract

The purposes of this research were to evaluate 1) Context 2) Basic Factors 3) 
Process and 4) Achievement. The study sample was comprised of 5 school administrators 
and teachers, 7 School Board, 24 the students’ parents, 24 Prathomsuksa4-6 students and 
15 Community leaders and agencies which selectes by Purposive Sampling . The research  
instrument were 1) Questionnaires on the consistency between the objectives of the  
project through “The King’s Philosophy” and related policies, 2) Questionnaire on Project  
Basic Factors, 3) Questionnaire on Project Process,4) Project Evaluation Form and  
5) Satisfaction questionnaire. The statistical analysis was employed in terms of percentage, 
mean, and standard deviation. And validation of an instrument by content validity (IOC),  
the power of discrimination (t-test) and reliability (α-Coefficient). 

Evaluation result can be concluded as follows:

1. The evaluation in the aspects of context was found that School administrators, 
teachers and School Board realized that the objective of the student quality development 
project through “The King’s Philosophy” for sustainable development on prevention and the 
solution of drug problems at Ban HuaiHai School, Khon San District, Chaiyaphum Province 
were consistent with the government policy, education ministry policy and general education 
department policy about the prevention and the solution of drug problems in the highest level.

2. The evaluation in the aspects of Basic Factors was found that most of the White 
School Project, Creative event Promotion Project, Friend Consulting Project and Youth Camp 
Project Drug Free in overall were suitable in the highest level.

3. The evaluation in the aspects of process was found that in overall, the operation 
was the highest level.  
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บทนำา

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน 
นับว่ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์การดำาเนิน
งานของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย ได้ตระหนักใน
การแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ดังจะเห็นได้จากคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
พ.ศ. 2557 กำาหนดให้ปญัหายาเสพติดเปน็ปญัหา
เฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดย
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ถือเป็นนโยบาย
เร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ การสร้างองค์ความ
รู้เรื่องโทษภัยอันตรายของยาเสพติดให้กับเด็ก 
เยาวชน และประชาชน รวมทัง้การฟ้ืนฟผูู้ปว่ยจาก
สารเสพติดให้กลับสู่สภาวะปกติ โดยทุกฝ่ายต้อง
ทำางานแบบบูรณาการเป็นระบบ และด้วยสำานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมนิทรมหา-ภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ทีไ่ด้
พระราชทานองคค์วามรูต้า่งๆ ผ่านศนูยศ์กึษาการ
พฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ 6 ศูนย์ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริกว่า 4,000 โครงการ 
พระบรม-ราโชวาท พระราชดำารสัและพระราชดำาริ
ในโอกาสตา่งๆ รวมเปน็ “ศาสตรพ์ระราชา” ให้กบั
ประชาชน ชาวไทยนำามาประยุกต์ใช้ในการดำาเนิน
ชีวิต พัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาประเทศในทุกๆ 
ด้านรวมทั้งด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดแก่เด็กและเยาวชน จากความตอนหนึ่งใน
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการ
สภายุวพุทธกสมาคมแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเฝ้า ณ 

พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน 24 กรกฎาคม พ.ศ. 
2516 ว่า “...การส่งเสริมที่จะไปเอาใจใส่เยาวชน 
ผูท้ีไ่ดก้ระทำาผดิและโดยเฉพาะผูท้ีเ่ปน็เหยือ่ของยา
เสพตดิ กเ็ปน็ทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยให้บา้นเมอืงมคีวาม
ผาสกุได ้เพราะวา่เปน็เรือ่งของการทำาลายรา่งกาย 
จิตใจของประชาชน โดยยาเสพติดซึ่งเป็นเรื่องของ
ธรรมชาตเิปน็เรือ่งของความหลงอยา่งหนึง่ คอื คน
ทีม่กังา่ยในชีวติกใ็ช้ยาเสพตดิ บางคนกเ็คราะหร์า้ย
เพราะวา่ถกูชกัชวนไปเสพตดิและอาจเปน็เรือ่งของ
การบอ่นทำาลายจากบคุคลอ่ืน เพือ่ประโยชนใ์นด้าน
การคา้ หวงัในดา้นการสรา้งอิทธพิลดว้ยอาจเปน็ถึง
ขนาดเปน็แผนการในทางการเมืองกไ็ด ้จึงเปน็เร่ือง
ทีใ่หญแ่ละสำาคญัทัง้ในกรงุทัง้ในตา่งจงัหวดั มคีวาม
สำาคญัทีจ่ะใหป้ระชาชนซึง่แตล่ะคนกเ็ปน็ประชาชน
ผู้สนใจควรจะพยายามรักษาส่วนรวมของเราด้วย
วธิทีีป่ระเสรฐิทีส่ดุ คอื วธิขีองพทุธศาสนาซึง่ถา้เรา
มามองดูจริงๆ ก็ไม่ใช่เป็นศาสนาที่เป็นเครื่องมือ
ที่ดี เราต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าพุทธศาสนา
ไม่ใช่สิ่งที่จะมาแสดงโอ้อวดกันว่าเรารู้ ไม่รู้ แต่ว่า
เปน็เครือ่งมอืทีดี่เปน็สิง่ทีจ่ะทำาให้เรามชีีวิตได้ กไ็ม่
จำาเปน็ทีจ่ะโออ้วดอะไร...” (ศนูยอ์ำานวยการปอ้งกนั
และปราบปรามยาเสพติด, 2560: 25)

แผนยทุธศาสตรก์ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพตดิ พ.ศ. 2558-2562 ปญัหายาเสพตดิเปน็
ปัญหาความมัน่คงปลอดภยัของมนุษยชาต ิ(Human 
security) และยาเสพติดเป็นตัวการสำาคัญในการ
บ่อนทำาลายกำาลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ความ
รุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดจะเป็นตัวแปร

4. The evaluation in the aspects of achievement of the project on the prevention 
and the solution of drug problems was found that the aspect of living with other people, the  
aspect of Consulting, the aspect of problem-solving and judgment under certainty were 
at high level. The aspect of the making of friends, The aspect of the use of free time to  
benefit, The aspect of Refusal skills, The aspect of self-acceptance and The aspect of The 
opportunity to know one another were at highest level. The satisfaction of parents, Personnel 
and People in the community towards the project in overall were at high level.

Keywords: Project Evaluation, The Student Quality, The King’s Philosophy, Drug
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ที่สำาคัญให้มีการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล
และแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2559-2562 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทุกรัฐบาลท่ีผา่น
มาให้ความสำาคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ระดับที่สูงมาก โดยการกำาหนดเป็นวาระแห่งชาติ 
(National agenda) การแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นนโยบายสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
พฤตกิรรมของบคุคลเพือ่ประโยชน์ตอ่สังคมส่วนรวม 
(Protective regulatory policy) ในอนาคตปญัหายา
เสพตดิ ยงัคงมแีนวโนม้รนุแรงอยู ่และนบัวนัจะทวี
ความซบัซอ้นมากย่ิงขึน้ ประชาชนไดค้าดหวังให้ทกุ
หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง เร่งรดัในการควบคมุ ปอ้งกนั 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อจะได้มีความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยในการดำารง
ชีวิต (สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด, 2558: 1) 

รฐับาลไดม้อบนโยบายใหก้ระทรวงศึกษาธกิาร
ดำาเนนิการสรา้งภมูคิุม้กนัและปอ้งกนัยาเสพตดิใน
สถานศึกษา ตามแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด กำาหนดมาตรการป้องกัน
นกัเรยีน นักศกึษา และเยาวชนก่อนวัยเสีย่งและใน
วัยเสีย่งไมใ่หเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด เรยีนรูถ้งึ
โทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธ หลีก
เลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
เพือ่หลกีเลีย่งการมัว่สมุกบัยาเสพตดิและอบายมขุ 
ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้คืนสู่สังคมได้อย่างปกติ 
ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนำาศาสตร์พระราชา
สู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื จึงไดก้ำาหนดนโยบายใหผู้้
บริหารองค์กรหลักหน่วยงาน และสถานศึกษา ให้
เห็นความสำาคัญและมจีติสำานึกรว่มกนั ทีจ่ะปกปอ้ง
คุม้ครองดแูลชว่ยเหลอืนักเรียนไม่ให้ไปเก่ียวข้องกับ
ยาเสพตดิ โดยการนำานโยบายการปอ้งกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ จัดทำาแผนปฏิบัติ
การครอบคลมุทุกกลุม่เปา้หมาย ส่งเสรมิสนบัสนนุ
การจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดใน

สถานศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนรู้  
เสรมิสรา้งจติสำานกึทกัษะชวีติภมูคิุม้กันตอ่ตา้นยา
เสพติดและอบายมขุ จดัระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรยีน
ทกุคนใหท้ัว่ถงึ โดยสรา้งเครือขา่ยแกนนำาทกุระดบั
ในสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วย
งานท่ีเก่ียวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษา พร้อม
ทั้งการอำานวยการ กำากับ ติดตาม และประเมินผล
การดำาเนนิงาน และจัดมาตรการเสริมแรงใหแ้กผู่รั้บ
ผดิชอบด้านยาเสพตดิดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย 
มอบโล่เกียรติบัตร เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ 
มาตรการลงโทษบุคลากรท่ีไปเก่ียวข้องกับยาเสพ
ติดให้ออกจากราชการและเพิกถอนใบประกอบ
วิชาชีพ (ศูนย์อำานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด, 2560: 4-5)  

โรงเรียนบ้านห้วยไห เป็นหน่วยงานใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชยัภมู ิเขต 2 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ จัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 จากข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดรอบสถาน
ศึกษาจากผลการถูกจับกุมและถูกดำาเนินคดีเกี่ยว
กับยาเสพติดของคนในชุมชนเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรยีนบา้นหว้ยไห ในหว้งระยะเวลาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 
2557-2561 พบว่า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 
มีผู้ต้องหาเพศชาย 1 คน ถูกจับกุมและดำาเนินคดี
ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ใน
ครอบครอง วนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 มผีูต้้องหา
เพศหญงิ 1 คน ถกูจบักมุและดำาเนนิคดขีอ้หามยีา
เสพตดิใหโ้ทษประเภท 1 (ยาบา้) ไว้ในครอบครอง
และเสพยาบ้า วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
มีผู้ต้องหาเพศชาย 1 คน ถูกจับกุมและดำาเนินคดี
ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้
ในครอบครองและเสพยาบ้า วันที่ 28 มกราคม 
พ.ศ. 2560 มีผู้ต้องหาเพศชาย 1 คน ถูกจับกุม
และดำาเนนิคดขีอ้หาเสพยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 
1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย วันที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 มีผู้ต้องหาเพศชาย 1 คน ถูกจับกุม
และดำาเนินคดีข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 5 
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(กัญชา) ไว้ในครอบครองและเสพกัญชา และวันที่ 
10 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีผู้ต้องหาเพศชาย 1 คน 
ถูกจับกุมและดำาเนินคดีข้อหามียาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 (กญัชา) ไวใ้นครอบครอง (สถานตีำารวจ
ภูธรคอนสาร, 2561) ประกอบกับการวิเคราะห์
ขอ้มลูโดยใชแ้บบประเมนิพฤตกิรรม (SDQ) พบวา่  
มีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยง
เบนท่ีสังคมไม่ยอมรบั ซึง่เปน็ปญัหาทีท่างโรงเรยีน
ต้องเร่งดำาเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นแก่นักเรียน 

จากเหตุผลและความสำาคัญดังกล่าวข้าง
ตน้ ผู้ศกึษาไดต้ระหนกัและเห็นความสำาคญัในการ
สรา้งภมูคิุม้กนัและเสริมสร้างทกัษะชวีติใหห้า่งไกล
จากยาเสพติดให้แก่นักเรียน จึงจัดให้มีการดำาเนิน
งานโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทาง
สถานศึกษาน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืนขึ้น 
เพื่อส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ตระหนักถึง
โทษภยัของยาเสพตดิ อบายมขุ และเพือ่ใหน้กัเรยีน
สามารถปฏบิตัตินใหห้า่งไกลจากยาเสพตดิอบายมขุ 
สามารถปฏิบัติตัวอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้อง โดย
ขอน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” ว่าด้วยหลักการ
ทรงงานสู่การปฏิบัติ ดังนี้ ข้อที่ 3 แก้ปัญหาจาก
จุดเล็ก ข้อที่ 5 ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
ข้อที่ 8 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ข้อ
ที่ 10 การมีส่วนร่วม และข้อที่ 11 ประโยชน์ส่วน
รวม มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานโครงการให้
ประสบความสำาเร็จ พร้อมทั้งได้มีการกำาหนดเป็น
โครงการไวใ้นแผนปฏบิตักิารประจำาปขีองโรงเรียน 
ตัง้แตป่กีารศกึษา 2558-2560 ซึง่การดำาเนนิงาน
โครงการดงักล่าวได้สำาเรจ็ลลุ่วงแลว้ ผูศ้กึษาในฐานะ
หัวหน้าสถานศึกษา จึงทำาการประเมินโครงการ 
เพ่ือนำาผลการดำาเนินงานไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการปรับปรุงและพฒันาการดำาเนนิงานโครงการ
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ประเมนิบรบิทหรอืสภาวะแวดลอ้ม
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานตามโครงการ 

2. เพือ่ประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้ในการดำาเนนิ
งานตามโครงการ 

3. เพ่ือประเมินกระบวนการในการดำาเนนิ
งานตามโครงการ 

4. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนิน
งานตามโครงการ

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ให้
ข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครู จำานวน 5 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำานวน 7 
คน นักเรียน จำานวน 54 คน ผู้ปกครองนักเรียน 
จำานวน 54 คน ผู้นำาชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
จำานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 135 คน

กลุม่ตัวอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก ่ผู้
บรหิารโรงเรยีนและคร ูจำานวน 5 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 7 คน นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 
24 คน ผูป้กครองนกัเรยีน จำานวน 24 คน และผูน้ำา
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จำานวน 15 คน ได้มา
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 75 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสอบถามเกีย่วกบัความสอดคลอ้ง
ระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับศาสตร์พระ
ราชาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการ 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการ
ดำาเนนิการตามโครงการกบัความรว่มมอืของคณะ
ทำางานและผู้เกี่ยวข้อง 
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4. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของบคุลากร
ในชุมชนที่มีต่อโครงการ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. การเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม
ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถปุระสงคข์องโครงการกบั
ศาสตรพ์ระราชา นโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวง
ศกึษาธกิาร นโยบายสำานกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 นโยบายโรงเรยีน ความ
ตอ้งการและความจำาเปน็ของโรงเรยีน หลกัสตูรการ
จัดการเรียนรู้ นำาไปให้ผู้บริหาร จำานวน 1 คน ครู
ประจำาชัน้ จำานวน 4 คน และคณะกรรมการสถาน
ศกึษา ขัน้พืน้ฐาน จำานวน 7 คน ตอบแบบสอบถาม

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
เพ่ือประเมินความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น
ในการดำาเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพ
นกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
อย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ นำาไปให้ผู้บริหาร จำานวน 1 คน ครู
ประจำาชัน้ จำานวน 4 คน และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 7 คน ตอบแบบสอบถาม

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
เพื่อประเมินกระบวนการดำาเนินงานของโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการ
เพือ่น ท่ีปรกึษา (YC) และโครงการคา่ยเยาวชนหา่ง
ไกลยาเสพติด นำาไปให้ผู้บริหาร จำานวน 1 คน ครู
ประจำาชัน้ จำานวน 4 คน และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้พืน้ฐาน จำานวน 7 คน ตอบแบบสอบถาม

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม
เพื่อประเมินความรู้และพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน ได้แก่ ด้านการ
อยูร่ว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม ดา้นการใชว้จิารณญาณใน
การแกป้ญัหา ดา้นการใหค้ำาปรกึษา ดา้นการเลอืก
คบเพือ่น ดา้นการรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ 

ดา้นทกัษะการปฏเิสธ ดา้นการยอมรบัตนเอง ดา้น
การรูจ้กัใหโ้อกาสคนอืน่ นำาไปใหน้ักเรียนโรงเรียน
บา้นหว้ยไห ตำาบลทุง่พระ อำาเภอคอนสาร จงัหวดั
ชยัภมู ิโดยใชก้ลุม่ผูใ้หข้อ้มลู ประกอบไปดว้ยนกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6 ปกีารศกึษา 2560 
จำานวน 24 คน ตอบแบบสอบถาม

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม
ความพงึพอใจของบุคลากรในชุมชนท่ีมตีอ่โครงการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษา
นอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห 
อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ นำาไปให้บุคลากร
ในชมุชนทีอ่ยูใ่นเขตบรกิารของโรงเรยีนบา้นห้วยไห 
ไดแ้ก ่ครปูระจำาชัน้ จำานวน 4 คน ผูป้กครองนกัเรยีน 
จำานวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน จำานวน 7 คน ผูน้ำาชมุชนและหวัหนา้หนว่ย
งานในชุมชน จำานวน 15 คน ตอบแบบสอบถาม

6. การเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบบันทึก
รายการ บนัทึกรวบรวมขอ้มลูท่ีเป็นผลกระทบของ
โครงการที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และ
นกัเรยีน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการรวบรวมเอกสาร 
บนัทกึตา่งๆ ของโรงเรยีน ลงในแบบบนัทกึรายการ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดำาเนิน
การตามลำาดับขั้นตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้
ตอบ โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ นำาเสนอในรูป
แบบตารางประกอบความเรียง

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์การประเมิน
โครงการ ได้แก่ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม
ของโครงการ ด้านปัจจัยเบ้ืองต้นของโครงการ 
ดา้นกระบวนการดำาเนนิงานโครงการ และดา้นผล
สมัฤทธิข์องโครงการ โดยหาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน นำาเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง โดยใช้เกณฑ์พิจารณาที่กำาหนดไว้
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ผลการวิจัย 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการย่อยทุก
โครงการ กับศาสตร์พระราชา และนโยบายของ
รฐับาล นโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร นโยบาย
ของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิ
เขต 2 นโยบายของโรงเรียน หลักสูตรการจัดการ
เรยีนรู้ ความต้องการและความจำาเป็นของโรงเรยีน 
มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ปจัจยัเบือ้งตน้ของโครงการสถานศกึษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการส่ง
เสรมิกจิกรรมเชิงสรา้งสรรค ์โครงการเพือ่นทีป่รกึษา 
และโครงการค่ายเยาชนหา่งไกลยาเสพตดิ ในภาพ
รวมมคีวามเหมาะสมพอเพยีงอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

3. ผลการประเมนิกระบวนการดำาเนนิงาน
ตามโครงการ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับปฏิบัติมากที่สุด 

4. ผลการประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ 
ดา้นพฤตกิรรมการปอ้งกันตนเองจากยาเสพติดของ
นักเรียน พบว่า ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
ด้านการให้คำาปรึกษา ด้านการใช้วิจารณญาณใน
การแก้ปัญหา อยู่ในระดับมาก ด้านการเลือกคบ
เพือ่น ด้านการรู้จักใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์ดา้น
ทกัษะการปฏเิสธ ดา้นการยอมรับตนเอง ดา้นการ
รูจ้กัให้โอกาสคนอืน่ อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด ความพงึ
พอใจของผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
และในชุมชนที่มีต่อโครงการ ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

โดยสรปุ ผลการดำาเนินงานในทุกกจิกรรม
ของโครงการย่อยทุกโครงการ บรรลุผลสำาเร็จตาม
ความมุ่งหมายของโครงการ ทำาให้สามารถพัฒนา
นักเรียน คณะครู และโรงเรียน ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เช่ือมั่น และศรัทธาของ
ชมุชน โดยได้รับรางวลัและการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก
หน่วยงานต่างๆ จำานวนหลายรายการ

อภิปรายผล

1. ผลประเมนิบริบทของโครงการเก่ียวกับ
ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคข์องโครงการ
กับ “ศาสตร์พระราชา” ว่าด้วยหลักการทรงงาน
ข้อที่ 3 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ข้อท่ี 5 ภูมิสังคม 
ภมูศิาสตร ์สงัคมศาสตร ์ขอ้ที ่8 ประหยดั เรยีบงา่ย 
ได้ประโยชน์สูงสุด หลกัการทรงงานข้อที ่10 การมี
ส่วนร่วม และหลักการทรงงานข้อที่ 11 ประโยชน์
ส่วนรวม และนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ความต้องการจำาเป็นของโรงเรียน ในภาพรวมมี
ความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนือ่งจากการวางแผนจดัทำาโครงการพัฒนาคณุภาพ
นกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
อย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ ได้มีการน้อมนำาศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิแกน่กัเรยีน และมกีารศกึษากรอบนโยบาย ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกสถาน
ศกึษา ประเมนิสถานภาพเพือ่หาความต้องการและ
จำาเปน็ของโรงเรยีน สอดคลอ้งกบัการศกึษาคน้ควา้
ของปราโมทย์ ชัยศาสตรศิลป (2558: 58-64) 
ที่ทำาการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดำาเนินงาน
ของสถานประกอบกจิการ ตามมาตรฐานการปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ 
(มยส.) จงัหวดัสระบรุ ีพบวา่ วตัถปุระสงคข์องการ
ดำาเนนิโครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดใน
สถานประกอบกจิการ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ลกูจา้งและนโยบายการดำาเนนิโครงการปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหา ยาเสพติดในสถานประกอบกจิการของ
นายจา้ง มีความชัดเจนเขา้ใจง่าย แล้วนำาขอ้มลูมา
วเิคราะหก์ำาหนดทศิทางในการพฒันา กำาหนดเปน็
นโยบายโรงเรยีนในด้านการพฒันาคุณภาพนกัเรยีน
ดา้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิทีช่ดัเจน 
อกีทัง้การวางแผนงานโครงการและรายละเอียดของ
โครงการตา่งๆ เกดิขึน้จากการรว่มคดิ รว่มทำาของ
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คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สอดคล้อง
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2561: 30) ที่กล่าวถึงหลักการทรงงาน “การมี
ส่วนร่วม” ไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็น
นักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้ง
สาธารณชน ประชาชน หรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้
เขา้มาร่วมกนัแสดงความคดิเหน็และรว่มกนัทำางาน
โครงการพระราชดำาร ิโดยคำานงึถงึความคดิเห็นของ
ประชาชนหรือความต้องการของสาธารณชนด้วย 
สำาหรับวิธีการมีส่วนร่วมพระองค์ทรงนำา “ประชา
พจิารณ”์ มาใชใ้นการบรหิารจดัการดำาเนินงาน ซ่ึง
เปน็วธีิการทีเ่รียบงา่ยตรงไปตรงมา โดยหากจะทำา
โครงการใดจะทรงอธิบายถงึความจำาเปน็และผลก
ระทบทีเ่กดิกบัประชาชนทกุฝา่ย รวมท้ังผูน้ำาชมุชน
ในท้องถ่ินเมือ่ประชาชนในพืน้ทีเ่หน็ดว้ยแลว้ หนว่ย
ราชการตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และรว่มดำาเนนิการมคีวาม
พรอ้ม จงึจะพระราชทานพระราชดำารใิห้ดำาเนนิโครง
การนัน้ๆ ตอ่ไป และสอดคล้องกับศนูยอ์ำานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2560: 8) ได้
กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด ไว้ว่า 
การสร้างองค์ความรู้เรื่องโทษภัยอันตรายของยา
เสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยการ
ใชก้ระบวนการประชารัฐ เป็นตวัขบัเคล่ือนด้วยการ
มีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อ
สร้างชุมชน สังคมที่มีคุณภาพด้วยกัน

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ พบว่า มีความเหมาะสม/เพียงพอ อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกโครงการ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ความละเอียดรอบคอบในการวางแผนทุกขั้นตอน 
มีการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนทุก
โครงการ แตล่ะโครงการมีรายละเอียดท่ีสามารถนำา
ไปสูก่ารปฏบัิตทิีชั่ดเจน นอกจากนี ้เมือ่ปฏบิตัติาม
โครงการแลว้จะมกีารตรวจสอบและประเมนิทกุขัน้
ตอน นำาผลการประเมินมาวิเคราะห์ พิจารณาหา
สาเหตุข้อบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขทุกกิจกรรม 
ดงันัน้ ปจัจยัเบือ้งตน้ของโครงการจึงมีความเหมาะ
สม/เพยีงพอมากขึน้ โดยเฉพาะในดา้นการสนบัสนนุ

ของฝ่ายบริหารและการสนับสนุนของผู้ปกครอง
และบุคลากรในชุมชน นับเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ที่ทำาให้ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการทุกโครงการมี
ความเหมาะสม/เพียงพอมากขึ้น สอดคล้องกับ
การหลักของพิชิต ฤทธิ์จรูญ (2550: 16-17) ที่
กล่าวถึงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
ไว้ว่า การพิจารณาปัญหาและความจำาเป็นในการ
จัดทำาโครงการอาจใช้เทคนิคของการสำารวจความ
ตอ้งการ (Need Assessment) หรอือาจใชเ้ทคนคิ
ของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
ซึ่งเป็นการพิจารณาสภาพความพร้อมของการจัด
ทำาโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากร ทั้ง
ด้านบุคลากร การเงินงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ
ในการทำาโครงการ สอดคล้องกับหลักการของ
ประชุม รอดประเสริฐ (2549: 75-76) ที่กล่าว
ถึงการใช้ทรัพยากร ไว้ว่า การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างคุ้มค่า หรือเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้
เพราะการประเมินโครงการ จะต้องวิเคราะห์ทุก
ส่วนของโครงการ ข้อมูลใด หรือปัจจัยใด ที่เป็น
ปัญหาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถ
ปฏบิตังิาน หรอืใชใ้นการปฏิบตังิานอยา่งเหมาะสม
และคุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิด จะได้รับการจัดสรร
ให้อยู่ในจำานวน หรือปริมาณที่เหมาะสม เพียงพอ
ต่อการดำาเนินงาน ทรัพยากรที่มีมากเกินไป จะ
ได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาด ก็จะได้
รับการจัดหาเพิ่มเติม จึงจะทำาให้การใช้ทรัพยากร
ของโครงการเปน็ไปอยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ

3. ผลการประเมินกระบวนการดำาเนินงาน
ตามโครงการ พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากมกีารประเมินกระบวนการ
ดำาเนินโครงการย่อยทุกโครงการ เพื่อหาคำาตอบ
ว่าการดำาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด เพื่อ
นำาไปปรบัปรงุดำาเนนิการตอ่ไป สอดคลอ้งกบัหลกั
การของอนรุกัษป์ญัญานวุฒัน ์(2555: 3-7) ทีก่ลา่ว
ถึงการประเมินกระบวนการ ไว้ว่า การประเมิน
กระบวนการในโครงการ (Program Process) 
เปน็การประเมนิขัน้ตอน วธิกีาร ในการดำาเนนิงาน
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ตามโครงการ การประเมินในข้ันนี้ มุ่งหาคำาตอบ
ว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ย่อยที่จะนำาไปสู่
วัตถุประสงค์สุดท้ายเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อการนำาไป
ปรบัปรงุดำาเนนิการตอ่ไป ทำาใหเ้กดิความชดัเจนของ
โครงการทีส่ามารถนำาไปสูก่ารปฏบิตัไิดท้กุกจิกรรม 
จึงมีการดำาเนินการตามแผนอย่างต่อเน่ือง ความ
สามารถในการบริหารโครงการ การให้การนิเทศ 
ติดตาม ดูแล และให้ขวัญกำาลังใจในการทำางาน 
ทำาใหเ้กดิความรว่มมอืของคณะทำางานแตล่ะโครงการ
และผูเ้กีย่วขอ้ง การประเมนิผลระหวา่งปฏบิตังิาน 
การหาจุดเด่น จุดด้อยของแต่ละกิจกรรม และนำา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ทำาให้
กระบวนการดำาเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับหลักการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552: 195) ที่
กลา่วถงึ การประเมนิระหวา่งดำาเนินแผนโครงการ 
(On-going or Operational Evaluation) ไว้ว่า 
เป็นการประเมินขณะท่ีมีการดำาเนินงาน เพ่ือหา
จุดเด่น จุดด้อย ความเหมาะสมของวิธีดำาเนินงาน 
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคที่มี เพื่อพิจารณา
หาทางแก้ไขปรับปรุงให้แผนโครงการดำาเนินไปสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4. ผลการประเมนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ

4.1 ด้านพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการ
ปฏิบัติเก่ียวกับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
ยาเสพติด ด้านการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ด้าน
การให้คำาปรึกษา ด้านการใช้วิจารณญาณในการ
แกป้ญัหา อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการเลอืกคบเพือ่น 
ดา้นการรูจั้กใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ด้านทกัษะ
การปฏเิสธ ดา้นการยอมรบัตนเอง ดา้นการรูจั้กให้
โอกาสคนอื่น อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการสถาน
ศกึษา สขีาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการเพื่อนที่
ปรึกษา (YC) โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยา
เสพติด ซึ่งกิจกรรมของโครงการต่างๆ ดังกล่าว 

ล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้แก่นักเรียน 
พัฒนานักเรยีนให้รูจ้กัและเขา้ใจตนเอง รกัและเหน็
คณุคา่ของตนเองและผูอ้ืน่ ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบาย
เกีย่วกบัการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2559: 4-5) ที่ได้กำาหนด
มาตรการปอ้งกนัเดก็และเยาวชนกอ่นวยัเสีย่งและ
ในวยัเสีย่ง ไมใ่หเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ ไวว้า่ 
การเรยีนรูถ้งึโทษและพษิภยัของยาเสพตดิ รูจ้กัวธิี
ปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่น มั่วสุมกับยา
เสพตดิและอบายมขุ โดยผูบ้รหิารองคก์รหลกัหนว่ย
งาน และสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้า
ระวงัยาเสพตดิในสถานศกึษา เปน็สว่นหนึง่ของการ
เรียนการสอน เช่น กิจกรรม TO BE NUMBER 
ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ ค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีป้องกันยาเสพติด 
กจิกรรมกฬีาปอ้งกนัยาเสพตดิ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ของนักเรียนนักศึกษา ทั้งในส่วนของชมรมและ 
สภานกัเรยีน สอดคลอ้งกบันโยบายของสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชยัภมู ิเขต 2 (2556: 
10-18) ทีส่่งเสรมิสนับสนุนให้โรงเรยีนในสังกดันำา
นโยบายการปอ้งกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน
ก่อนวัยเสี่ยงและในวัยเสี่ยง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพ
ตดิ รูจ้กัวธิปีฏเิสธหลกีเลีย่งยาเสพตดิ และใชเ้วลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่น 
มั่วสุม กับยาเสพติดและอบายมุขอย่างต่อเนื่อง 
และสอดคล้องกับการศึกษาของ (Rosati, 2000: 
45-75) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง การป้องกันยาเสพติด
ทีม่คีณุภาพในโรงเรยีนตามโครงการโรงเรยีนปลอด
ยาเสพติด พบว่า การทำาให้เด็กมีความตั้งใจและมี
ทกัษะชวีติทีถู่กสขุลกัษณะและสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ที่จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมดังกล่าว โดยการลด
ปจัจยัเสีย่งและเพิม่ปจัจยัคุม้กนัในตวัเด็กและสภาพ
แวดลอ้มของตวัเดก็ โดยอาศยัโรงเรยีนเปน็หลกัใน
การใหค้วามรู ้เนน้การดำาเนนิการแบบครบวงจร คอื 
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ให้โรงเรยีน ครอบครวั ชมุชน และนกัเรยีนเขา้มามี
บทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงบวก 

4.2 ด้านความพึงพอใจของบุคลากรใน
ชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม
แนวทางสถานศึกษาน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” 
สู่การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดอยา่งยัง่ยนื 
โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิ
พบวา่ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการจดัใหมี้โครงการสถานศกึษาสขีาว ปลอด
ยาเสพตดิและอบายมุข มคีวามพงึพอใจท่ีมค่ีาเฉลีย่
สูงที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรในชุมชน  
ผูป้กครองนกัเรยีน หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมสีว่นรว่ม
รับรู้และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สอดคล้อง
กับสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด (2558: 1) ที่กล่าวถึงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ไว้ว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคล เพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วน
รวม (Protective regulatory policy) ในอนาคต 
ประชาชนได้คาดหวังให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
เร่งรัดในการควบคุม ป้องกัน ปราบปราม และ
แก้ไขปญัหาอย่างมีประสทิธภิาพ เพ่ือจะไดม้คีวาม
รูส้กึมัน่คง ปลอดภยัในการดำารงชวิีต โดยเนน้ความ
สำาคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุภาคีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยทางโรงเรยีนไดม้กีารจดัทำา
บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกัน
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศกึษา และจาก
การจัดนิทรรศการเพือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการของ
โรงเรยีนเพือ่สะทอ้นการแกไ้ขปญัหานกัเรยีน ซึง่ทกุ
ภาคสว่นท่ีเกีย่วขอ้งเห็นตรงกนัว่าเปน็ดำาเนนิงานที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สอดคล้องกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (2561: 33) ได้
กลา่วถงึหลักการทรงงาน “ประโยชน์ส่วนรวม” ไว้ว่า 
การปฏบิตัพิระราชกรณียกิจ และการพระราชทาน
พระราชดำารใินการพฒันา และชว่ยเหลอืพสกนกิร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงระลึกถึง
ประโยชนข์องสว่นรวมเปน็สำาคญั นอกจากนีย้งัไดร้บั
ทราบการรายงานผลการเรยีน ความประพฤตขิอง

นักเรียน และการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของ
โรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทั้งด้าน
วิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหน่วยงานต่างๆ 
อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�ผลวจิยัไปใช้

1.1 โครงการพฒันาคณุภาพนกัเรยีนตาม
แนวทางสถานศึกษานอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
โรงเรยีนบา้นหว้ยไห อำาเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิ
เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
คณุภาพนกัเรยีน โรงเรยีนควรนำาจุดเดน่หรอืความ
สำาเร็จของการดำาเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาโครงการ และรกัษามาตรฐานการปฏบิตัขิอง
โครงการไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
และประเทศชาติต่อไป

1.2 รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษา
นอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วย
ไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สามารถใช้เป็น
แนวทางสำาหรับผู้บริหารโรงเรียนนำาไปประยุกต์ใช้
กบัการรายงานผลการปฏบิตังิานตามโครงการทีม่ี
ลักษณะคล้ายกัน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ผูบ้รหิารและผู้มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ
จัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้คณะครู ผู้ปกครอง
และชมุชน มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งกระบวนการ
เสรมิสรา้งและพฒันาคณุภาพนกัเรยีนใหเ้กิดขึน้ใน
ครอบครัว ชมุชน และสังคม เพือ่ให้ทุกสว่นของสงัคม
มสีว่นรว่ม และมกีระบวนการพฒันานกัเรยีนทีต่อ่
เนื่อง และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทุกคน
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2.2 ควรทำาการศกึษาและทำาการประเมนิ
โครงการอืน่ๆ ทีส่ถานศกึษากำาหนดขึน้เพือ่พฒันา
คณุภาพนกัเรียน เพือ่ความคงทนในการเรยีนรู ้ความ

พงึพอใจในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้คณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
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