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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สภาพปัจจุบัน และสภาพ 
ที่พึงประสงค์ ของการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา”  
สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม
แนวทางสถานศึกษาน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้พัฒนาขึ้น และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยแบ่งออกเป็น  
4 ระยะ ระยะที ่1 การศกึษาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการพฒันา
คุณภาพนักเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน และผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
และนกัเรยีน และผูป้กครอง โรงเรยีนบา้นหว้ยไห อำาเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิจำานวน 60 คน ระยะที ่2  
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา”  
สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบฯ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร 
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินงานรูปแบบ จำานวน 75 คน และระยะท่ี 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบฯ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  
ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วม
ในการดำาเนินงานรูปแบบ จำานวน 75 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

1	 ผู้อํานวยการสถานศึกษา	วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ	โรงเรียนบ้านห้วยไห	อําเภอคอนสาร	จังหวัดชัยภูมิ	
1 School Director, Senior Professional, Ban Huai Hai School, Khon San District, Chaiyaphum Province
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1. ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของการนอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) ข้อที่ 1 การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2) 
ข้อที่ 5 ภูมิสังคม 3) ข้อที่ 3 การแก้ปัญหาจากจุดเล็ก 4) ข้อที่ 8 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
5) ข้อที่ 9 ทำาให้ง่าย 6) ข้อที่ 10 การมีส่วนร่วม และ 7) ข้อที่ 11 ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีผลการ
ประเมินความเหมาะสมของการน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาสถานศึกษา มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั การพฒันาคณุภาพนกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน มีสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และมีสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. ผลการพัฒนารูปแบบฯ พบว่า รูปแบบที่
พฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ไดแ้ก ่1) การศกึษาขอ้มลูและวเิคราะหภ์มูสิงัคมอยา่งเปน็ระบบ  
2) การวางแผนอยา่งรอบคอบ แกไ้ขจากจดุเลก็ เนน้ประหยัดและเรยีบงา่ย 3) การปฏบิตัติามแผน ใหเ้กดิ
ผลสำาเรจ็และการมสีว่นร่วมอยา่งยัง่ยนื 4) การประเมนิผลมุง่ใหเ้กดิประโยชนแ์กส่ว่นรวม ผลการประเมนิ
ความเหมาะสมของรูปแบบฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบฯ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมากที่สุด 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบฯ พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพในการดำาเนิน
งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมี ผลการสังเกตการดำาเนินการตามแผน มีการปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด 4. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา “ศาสตร์พระ
ราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ โดยภาพรวมรูปแบบฯ มีประโยชน์อยู่ในระดับมาก และผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบฯ อยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ศาสตร์พระราชา ยาเสพติด

Abstract

This research aimed 1) to study knowledge, current situations and desired situations 
of students quality development according to school induce “The King’s Philosophy” Concept  
for sustainable prevent and slove drugs. 2) To develop the model of students quality  
development according to school induce “The King’s Philosophy” Concept for sustainable  
prevent and slove drugs, Huai Hai school, Khon San District, Chaiyaphum province.  
3) To trial the model of students quality development according to school induce  
“The King’s Philosophy” Concept for sustainable prevent and slove drugs, Huai Hai school, 
Khon San District, Chaiyaphum province. And 4) to assess the model of students quality 
development according to school induce “The King’s Philosophy” Concept for sustainable 
prevent and slove drugs, Huai Hai school, Khon San District, Chaiyaphum province. The 
research divided into 4 phases, the first phase was to study knowledge current situations  
and desired situations of students quality development, 60 key informances were 5  
luminaries and administrator, teachers, school board, students and parents of Huai Hai school, 
Khon San District, Chaiyaphum province. The second phase was to develop the model  
of students quality development according to school induce “The King’s Philosophy”  
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Concept for sustainable prevent and slove drugs, Huai Hai school, Khon San District,  
Chaiyaphum province key informances were 5 luminaries. The third phase was to trial the 
model by 75 key performances were administrator, teachers, school board, students and 
parents and representatives of various agencies. And the fourth phase was to assess the 
model by 75 key performances were administrator, teachers, school board, students and 
parents and representatives of various agencies. Descriptive statistics used in this research 
were basic statistics. The result were found:

1. The 7 elements of “The King’ s Philosophy” concept for sustainable prevent and 
slove drugs including 1) Philosophy 1 systematic study of information 2) Philosophy 5 context 
society 3) Philosophy 3 solving problems from a small point 4) Philosophy 8 economical, 
simple, get the most benefits 5) Philosophy 9 makes it easy 6) Philosophy 10 participation 
and 7) Philosophy 11 public benefits and the suitability assessed overall was at highest level. 

The result of current situations of the students quality development according to 
school induce “The King’s Philosophy” Concept for sustainable prevent and slove drugs 
overall was at high level and desired situations overall was at highest level.   

2. The result of the model have 4 process were 1) study information and systemetic 
social context 2) careful planning, fix from a small point, emphasizing economical and simple 
3) plan implementation to achieve success and sustainable participation 4) evaluation aims 
to benefit the public. The model suitability assessed by 5 luminaries were show the model 
suitability and possibility both overall were at highest levels.

3. The result of model trial were found the model implementation quality overall was 
at high level and the result of implementation overall was at highest level. 

4. The model of students quality development according to school induce “The King’s 
Philosophy” Concept for sustainable prevent and slove drugs, Huai Hai school, Khon San 
District, Chaiyaphum province has the result of usefullness overall was at high level and the 
model satisfaction assessed overall was at highest level.

Keywords: Student Quality Development, The King’s Philosophy, Drugs

บทนำา 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน 
นับวา่มคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ กลยทุธก์ารดำาเนนิงาน 
ของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยได้ตระหนักในการแก้
ปญัหายาเสพตดิอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่งดงัจะเหน็ได้
จากคณะรฐัมนตรไีดแ้ถลงนโยบายตอ่สภานติบิญัญตัิ
แหง่ชาตเิมือ่วนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2557 กำาหนด

ใหป้ญัหายาเสพตดิเปน็ปญัหาเฉพาะหนา้ทีต่อ้งได้
รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมาย
ทีเ่ขม้งวดถอืเปน็นโยบายเรง่ดว่นและเปน็วาระแห่ง
ชาต ิการสรา้งองคค์วามรูเ้รือ่งโทษภยัอนัตรายของ
ยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน รวมทั้ง
การฟืน้ฟผููป้ว่ยจากสารเสพตดิใหก้ลบัสูส่ภาวะปกต ิ
โดยทุกฝ่ายต้องทำางานแบบบูรณาการเป็นระบบ
และดว้ยสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาท
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สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดชบรมนาถ
บพิตร ที่ได้พระราชทานองค์ความรู้ต่างๆ ผ่าน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
6 ศูนย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริกว่า 
4,000 โครงการ พระบรมราโชวาท

พระราชดำารัสและพระราชดำาริในโอกาส
ตา่งๆ รวมเป็น “ศาสตรพ์ระราชา” ใหก้บัประชาชน
ชาวไทยนำามาประยกุตใ์ชใ้นการดำาเนนิชวีติพฒันา
ประเทศแก้ไขปัญหาประเทศในทุกๆ ด้าน รวมทั้ง
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็ก
และเยาวชน จากความตอนหนึง่ในพระบรมราโชวาท
พระราชทานแกค่ณะกรรมการสภายวุพทุธกสมาคม
แห่งชาติในโอกาสเข้าเฝ้า ณ พระตำาหนักจิตรลดา
รโหฐาน 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ว่า “...การส่ง
เสริมที่จะไปเอาใจใส่เยาวชนผู้ที่ได้กระทำาผิดและ
โดยเฉพาะผูท้ีเ่ปน็เหย่ือของยาเสพติดกเ็ปน็ทางหน่ึง
ทีจ่ะชว่ยใหบ้า้นเมอืงมคีวามผาสกุไดเ้พราะวา่เปน็ 
เรื่องของการทำาลายร่างกายจิตใจของประชาชน  
โดยยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติ เป็นเรื่อง
ของความหลงอยา่งหนึง่ คอืคนทีม่กังา่ยในชวีติกใ็ช้
ยาเสพตดิ บางคนกเ็คราะหร์า้ย เพราะวา่ถูกชักชวน
ไปเสพตดิและอาจเปน็เรือ่งของการบอ่นทำาลายจาก
บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในด้านการค้า หวังในด้าน
การสรา้งอิทธพิลดว้ยอาจเปน็ถงึขนาดเปน็แผนการ
ในทางการเมืองก็ได้ จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่และสำาคัญ
ท้ังในกรุงท้ังในต่างจังหวัดมีความสำาคัญที่จะให้
ประชาชน ซึ่งแต่ละคนก็เป็นประชาชนผู้สนใจควร
จะพยายามรกัษาสว่นรวมของเราดว้ยวิธทีีป่ระเสริฐ
ทีส่ดุคอืวธิขีองพทุธศาสนา ซึง่ถา้เรามามองดจูรงิๆ 
ก็ไม่ใช่เป็นศาสนาที่เป็นเครื่องมือที่ดีเราต้องพูด
อย่างตรงไปตรงมาว่าพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่จะมา
แสดงโอ้อวดกันว่าเรารู้ไม่รู้แต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ดี
เปน็สิง่ทีจ่ะทำาใหเ้รามชีวีติไดก้ไ็มจ่ำาเปน็ทีจ่ะโออ้วด
อะไร...” (ศนูยอ์ำานวยการปอ้งกนัและปราบปรามยา
เสพติด กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 25) 

รฐับาลไดม้อบนโยบายใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร
ดำาเนนิการสรา้งภมูคิุม้กนัและปอ้งกนัยาเสพตดิใน
สถานศกึษาตามแผนงานที ่3 การสรา้งภมูคิุม้กนัและ

ปอ้งกนัยาเสพตดิกำาหนดมาตรการปอ้งกนันกัเรยีน
นกัศกึษาและเยาวชนกอ่นวยัเสีย่งและในวยัเสีย่งไม่
ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและ 
พิษภยัของยาเสพตดิ รูจ้กัวธิปีฏเิสธหลกีเลีย่งยาเสพตดิ  
และใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ เพือ่หลกีเลีย่งการ
มัว่สมุกบัยาเสพตดิและอบายมขุ ตลอดจนดแูลชว่ย
เหลอืนกัเรียนนกัศกึษาทีไ่ปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด
ให้คืนสู่สังคมได้อย่างปกติ ศูนย์อำานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการได้
น้อมนำาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  
จงึไดก้ำาหนดนโยบายใหผู้บ้ริหารองคก์รหลกัหนว่ย
งานและสถานศึกษาให้เห็นความสำาคัญและมี
จติสำานกึรว่มกนัทีจ่ะปกปอ้งคุม้ครองดแูลชว่ยเหลอื
นกัเรยีนไม่ใหไ้ปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ โดยการนำา
นโยบายการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิไปสู ่
การปฏบิตัจัิดทำาแผนปฏบิตักิารครอบคลมุทกุกลุม่
เปา้หมาย ส่งเสรมิสนับสนุนการจดักจิกรรมปอ้งกนั
และเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นส่วน
หนึง่ของการจดัการเรียนรู้เสริมสร้างจติสำานกึ ทักษะ
ชีวิต ภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข จัด
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ทั่วถึง โดย
สรา้งเครอืขา่ยแกนนำาทกุระดบัในสถานศกึษาและ
การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งการอำานวยการ  
กำากบัตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานและจดั
มาตรการเสริมแรงใหแ้กผู่รั้บผดิชอบด้านยาเสพตดิ 
ดีเด่น ด้วยการยกย่องชมเชย มอบโล่เกียรติบัตร 
เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ มาตรการลงโทษ
บุคลากรท่ีไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ออกจาก
ราชการและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 

โรงเรียนบ้านห้วยไห เป็นหน่วยงานใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชยัภมู ิเขต 2 สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาศึกษาธิการ จัดการศึกษา
ตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนถงึระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่
6 จากข้อมูลสถานการณย์าเสพตดิรอบสถานศกึษา 
จากผลการถูกจับกุมและถูกดำาเนินคดีเก่ียวกับ 
ยาเสพตดิของคนในชมุชนเขตพืน้ทีบ่รกิารของโรงเรยีน
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บ้านห้วยไห ได้แก่ บ้านห้วยไห และบ้านห้วยขี้ตม 
ในหว้งระยะเวลาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2557-2561 พบวา่  
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 มีผู้ต้องหาเพศชาย 1 
คน ถูกจับกุมและดำาเนินคดีข้อหามียาเสพติดให้
โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง วันที่ 27  
ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีผู้ต้องหาเพศหญิง 1 คน  
ถูกจับกุมและดำาเนินคดีข้อหามียาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 (ยาบา้) ไวใ้นครอบครองและเสพยาบา้ 
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีผู้ต้องหาเพศ
ชาย 1 คน ถูกจับกุมและดำาเนินคดีข้อหามียาเสพ
ติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครอง
และเสพยาบ้า วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560  
มีผู้ต้องหาเพศชาย 1 คน ถูกจับกุมและดำาเนิน
คดีข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) 
โดยผิดกฎหมาย วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
มีผู้ต้องหาเพศชาย 1 คน ถูกจับกุมและดำาเนินคดี
ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ไว้ใน
ครอบครองและเสพกัญชาและวันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2560 มีผู้ต้องหาเพศชาย 1 คน ถูกจับกุม
และดำาเนนิคดขีอ้หา มยีาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 5 
(กญัชา) ไวใ้นครอบครอง ประกอบกบัการวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชแ้บบประเมนิพฤตกิรรม (SDQ) พบวา่ 
มนัีกเรยีนท่ีอยู่ในกลุม่เสีย่งซ่ึงเปน็พฤตกิรรมเบีย่งเบน 
ที่สังคมไม่ยอมรับ 

จากเหตผุลและความสำาคญัดงักลา่วขา้งตน้ 
ผูว้จิยัไดต้ระหนกัและเห็นความสำาคญัในการสรา้ง
ภมูคิุม้กนัและเสรมิสรา้งทกัษะชวีติใหห้า่งไกลจาก
ยาเสพตดิใหแ้กน่กัเรยีน จงึไดท้ำาการพฒันารปูแบบ
การพฒันาคณุภาพนกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษา

น้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื โรงเรยีนบา้น
ห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขึ้นในครั้งนี้  
โดยจัดให้มีการดำาเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
นกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
อยา่งยัง่ยนืข้ึน เพือ่สง่เสริมบคุลากรและนกัเรียนให้
ตระหนักถงึโทษภยัของยาเสพตดิอบายมุขและเพือ่
ใหน้กัเรยีนสามารถปฏบิตัตินใหห้า่งไกลจากยาเสพ

ติดอบายมุขสามารถปฏิบัติตัวอยู่ในสังคมได้อย่าง
ถูกต้อง ผู้วิจัยในฐานะหัวหน้าสถานศึกษา จึงได้
ทำาการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถาน
ศกึษานอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ของการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา 
“ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
นกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอ 
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

3. เพือ่ทดลองใชร้ปูแบบการพฒันาคณุภาพ
นกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
อย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้พัฒนาขึ้น

4. เพือ่ประเมนิผลการใชร้ปูแบบการพฒันา
คุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา 
“ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที ่1 การศกึษาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ของการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษา
นอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

1. ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
5 คน ทำาหน้าที่ประเมินความเหมาะสมขององค์
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ประกอบ และผูบ้รหิาร คร ูคณะกรรมการสถานศกึษา 
และนักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านห้วยไห  
อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 60 คน  
ทำาหน้าที่ตอบแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมิน
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบ และแบบสอบถาม
สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการพฒันา
คุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา 
“ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื มลีกัษณะเปน็แบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คอื มากทีสุ่ด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา 
“ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

1. ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 
คน ทำาหนา้ทีป่ระเมนิความเหมาะสมและความเปน็
ไปได้ของรูปแบบ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัดำาเนนิการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะท่ี 3 การทดลองใชร้ปูแบบการพฒันา
คุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา 

“ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะ
กรรมการสถานศึกษา นักเรยีนและผู้ปกครอง และ
ผูแ้ทนหนว่ยงานตา่งๆ จำานวน 75 คน ทีม่สีว่นรว่ม
ในการดำาเนินงานรูปแบบ

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพ การดำาเนินงานตาม
รูปแบบฯ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยทีส่ดุ และแบบสงัเกตการดำาเนนิการ
ตามแผนการดำาเนนิงานการพฒันาคณุภาพนกัเรยีน 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

4. การวเิคราะหข์อ้มลู ใชว้ธิพีรรณาวเิคราะห ์
และวเิคราะหค์า่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบ
การพฒันาคณุภาพนกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษา
นอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห 
อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร ครู คณะ
กรรมการสถานศึกษา นักเรยีนและผู้ปกครอง และ
ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จำานวน 75 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินผลประโยชน์ของการใช้รูปแบบฯ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบฯ มี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
นกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
อย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ มีผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
สภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ ของการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษา
นอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

1.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
การน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบ คือ 1) ขอ้ท่ี 1 การศกึษาขอ้มลูอยา่ง
เป็นระบบ 2) ข้อที่ 5 ภูมิสังคม 3) ข้อที่ 3 การ 
แกป้ญัหาจากจดุเลก็ 4) ขอ้ที ่8 ประหยดั เรยีบงา่ย  
ได้ประโยชน์สูงสุด 5) ข้อที่ 9 ทำาให้ง่าย 6) ข้อที่ 
10 การมส่ีวนรว่ม และ 7) ขอ้ที ่11 ประโยชนส์ว่น
รวม โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมของการ
นอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารพฒันาสถานศกึษา 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนั การพฒันา
คุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา 
“ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างย่ังยืน มีสภาพปัจจุบันโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก และมสีภาพท่ีพงึประสงคโ์ดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณุภาพ
นกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
อย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบ
ดว้ย 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1) การศึกษาขอ้มลูและ
วิเคราะหภ์มูสิงัคมอย่างเปน็ระบบ 2) การวางแผน
อยา่งรอบคอบ แกไ้ขจากจดุเลก็ เนน้ประหยดัและ

เรียบง่าย 3) การปฏิบัติตามแผน ให้เกิดผลสำาเร็จ
และการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 4) การประเมินผล
มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า รูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทาง
สถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียน
บา้นหว้ยไห อำาเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิมคีวาม
เหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา 
“ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพตดิอย่างย่ังยืน โรงเรยีนบ้านห้วยไห อำาเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้สอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการดำาเนินงานตาม 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทาง
สถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื โรงเรยีนบา้น
หว้ยไห อำาเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิผลการตอบ
แบบสอบถามโดยรวมพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้น  
มคีณุภาพในการดำาเนนิงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการสงัเกตการดำาเนนิการตามแผนการ
ดำาเนินงานการพฒันาคณุภาพนักเรยีนตามแนวทาง
สถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื โรงเรยีนบา้น
หว้ยไห อำาเภอคอนสาร จังหวดัชยัภมิู มีการปฏบิตัิ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมนิประโยชนข์องรปูแบบการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษา
นอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห 
อำาเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิพบวา่ โดยภาพรวม
รูปแบบฯ มีประโยชน์อยู่ในระดับมาก และผู้ตอบ 
แบบสอบถาม มคีวามพงึพอใจตอ่รปูแบบการพฒันา
คุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา 
“ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา
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เสพตดิอยา่งยัง่ยนื โรงเรยีนบา้นหว้ยไห อำาเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
นกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
อย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร 
จงัหวดัชยัภมู ิสามารถอภปิรายผลการวจิยั ไดด้งันี้

1. ผลการศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
สภาพปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ ของการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษา
นอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

1.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
การน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบ คือ 1) ขอ้ท่ี 1 การศกึษาขอ้มลูอยา่ง
เป็นระบบ 2) ข้อที่ 5 ภูมิสังคม 3) ข้อที่ 3 การแก้
ปัญหาจากจุดเล็ก 4) ข้อที่ 8 ประหยัด เรียบง่าย 
ได้ประโยชน์สูงสุด 5) ข้อที่ 9 ทำาให้ง่าย 6) ข้อที่ 
10 การมส่ีวนรว่ม และ 7) ขอ้ที ่11 ประโยชนส์ว่น
รวม โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมของการ
นอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารพฒันาสถานศกึษา 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

1.2 ผลการศกึษาสภาพปัจจบุนั การพฒันา
คุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา 
“ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน มีสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และมีสภาพที่พึงประสงค์โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณุภาพ
นกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
อย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อำาเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบ

ดว้ย 4 กระบวนการ ไดแ้ก ่1) การศกึษาข้อมูลและ
วเิคราะหภ์มูสิงัคมอยา่งเปน็ระบบ 2) การวางแผน
อยา่งรอบคอบ แกไ้ขจากจดุเลก็ เนน้ประหยดัและ
เรียบง่าย 3) การปฏิบัติตามแผน ให้เกิดผลสำาเร็จ
และการมสีว่นรว่มอยา่งยัง่ยนื 4) การประเมนิผลมุง่
ใหเ้กิดประโยชน์แกส่ว่นรวม ผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า  
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทาง
สถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื โรงเรยีนบา้น 
ห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความ
เหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษาน้อมนำา 
“ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพตดิอย่างย่ังยืน โรงเรยีนบ้านห้วยไห อำาเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้พัฒนาขึ้น โดยได้สอบถาม
ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการดำาเนินงานตาม 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทาง
สถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื โรงเรยีนบา้น
หว้ยไห อำาเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิผลการตอบ
แบบสอบถามโดยรวมพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้น  
มีคุณภาพในการดำาเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ 
มาก 

ผลการสงัเกตการดำาเนนิการตามแผนการ
ดำาเนินงานการพฒันาคณุภาพนักเรยีนตามแนวทาง
สถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื โรงเรยีนบา้น
หว้ยไห อำาเภอคอนสาร จังหวดัชยัภมิู มีการปฏบิตัิ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินประโยชน์ของรูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถาน
ศึกษาน้อมนำา “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกัน
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอยา่งยัง่ยนื โรงเรยีนบา้น
ห้วยไห อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พบว่า โดย
ภาพรวมรปูแบบฯ มปีระโยชนอ์ยูใ่นระดบัมาก และ 
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ผูต้อบแบบสอบถาม มีความพงึพอใจต่อรปูแบบการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางสถานศึกษา
นอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สูก่ารปอ้งกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห 
อำาเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภมู ิอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้ 

1.1 การใชง้านรปูแบบการพฒันาคณุภาพ
นกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษานอ้มนำา “ศาสตร์
พระราชา” สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างยั่งยืน ควรมีการศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบ 
ให้เข้าใจและมีการวางแผนการนำาไปให้ดำาเนินไป
พร้อมๆ กับแผนการดำาเนินงานของสถานศึกษา 

1.2 การเตรียมความพร้อมของสถาน
ศกึษา ควรมกีารชีแ้จงทำาความเขา้ใจความมุง่หมาย
ของการใชร้ปูแบบการพฒันาคณุภาพนกัเรยีนตาม
แนวทางสถานศึกษานอ้มนำา “ศาสตรพ์ระราชา” สู่
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
ให้ทุกฝ่ายได้เล็งเห็นประโยชน์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับร่วมกัน

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการติดตาม
ผลการดำาเนินงานโดยใช้รูปแบบอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
เปา้หมาย วา่ยงัคงมคีวามมัน่คงในโทษและภยัของ
ยาเสพติดที่ได้ทราบ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
จนถึงช่วงอายุเท่าใด 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาเสพติด
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