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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเรื่อง “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพ่ือศึกษาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์  (๒) เพ่ือศึกษา
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา และ (๓) เพ่ือน าเสนอกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ วิธีด าเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) เป็นทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ จ านวน ๕๘๙ คน และการวิจัยภาคสนามจากการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในลักษณะการเขียนบรรยายสรุปเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในจังหวัดนครสวรรค์ มีองค์ประกอบ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด             
๒) พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด ๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด      
๔) การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน ๕) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของ
นักเรียน และ ๖) การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด อยู่ในระดับมาก  
ส่วนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด อยู่ในระดับมาก 

๒. กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์
ตามหลักทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗  ซึ่งประกอบด้วย ธัมมัญญุตา ความรู้จักเหตุ 
อัตถัญญุตา ความรู้จักผล อัตตัญญุตา ความรู้จักตน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ กาลัญญุตา 
ความรู้จักกาล ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัทหรือชุมชน และปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล  
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๓. กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสวรรค์ พบว่า กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประกอบด้วย ๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องมีความรู้
เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างด ีจึงจะไม่เก่ียวข้องหรือเสพยาเสพติด ๒) พฤติกรรมป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องมีการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลอง
เสพยาเสพติดทุกชนิด และนักเรียนมีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดีจึงไม่เกี่ยวข้องหรือ
เสพยาเสพติด จะปฏิเสธทันทีเสมอเมื่อเพ่ือนน ายาเสพติดมาและชวนให้เสพยาเสพติด ๓) การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ต้องเปิดช่องรับแจ้งเบาะแสข่าวสาร
แบบไม่เปิดเผยผู้ให้ข่าวได้หลายช่องทาง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ๔) การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยตรงพ่อแม่เป็น
บุคคลส าคัญในการอบรม เลี้ยงดูสั่งสอนลูก นอกจากนี้ยังจะตอ้งประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ด ีที่ถูกต้อง
ให้กับบุตรหลาน ๕) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรเลือกคบเพ่ือนที่ดี ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ปลูกฝัง
ให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อยาเสพติด ควรจัดกิจกรรมหรือจัดกีฬาต้านยาเสพติด และ ๖) การเห็นคุณค่า 
ในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องเข้าใจตนเองมากขึ้น สามารถควบคุม
ตนเองได้มากขึ้น และมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงจากการที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสามารถ
ปรับตัวในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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ABSTRACT 
 

 The objectives of the research The Process of Preventing and Solving Drug 
Problems in Nakhonsawan Schools by Buddhist Integration. This study had 3 
objectives: 1) to study the Examine level of knowledge and understanding on drug 
abuse of schools of Upper Secondary Students in Nakhonsawan. 2) to study the The 
Process of Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan Schools by 
Buddhist Integration and 3) The suggestions for the Guidelines for the Process of 
Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan Schools by Buddhist 
Integration. This research applied the Mixed Methods Research consisting of the 
qualitative and qualitative research. The sample group was 589 high school level 
students. The data analysis have been done by frequency, percentage, mean, 
standard deviation. The interview data was analyzed and synthesized by content 
Analysis Technique composing by the context of Qualitative Research. 
 The finding of the study were as follows: 

1. Examine level of knowledge and understanding on drug abuse of 
Senior Secondary students in Nakhonsawan, Province consisted of 6 components 
which were; 1) Examine level of knowledge and understanding on drug abuse, 2) The 
self-prevention behavior towards addicted substances usage, 3) The public relations 
campaign process information of towards addicted substances usage, 4) Family’s 
Participation of students to the Seven Sappurisa Dhamma. 5) Receiving Social 
Support from fellow Students to the Seven Sappurisa Dhamma. and 6) The Self-
Esteem of Students to the Seven Sappurisa Dhamma, in overall, was at high level. 
When considered in each aspect, found that the self-prevention behavior towards 
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addicted substances usage  to the Seven Sappurisa Dhamma, was at high level and 
the lowest opinion was the public relations campaign process information of towards 
addicted substances usage, was at high level. 

2. The Process of Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan 
Schools of Buddhism which includes the Seven Sappurisa Dhamma. They are  
(1) Dhammannuta, the knowing of causes underlying all the happenings, the 
knowledge about the danger and the harm of drugs persuaded them to stay away 
from drugs. (2) Atthannuta, the knowing of the results or fruition derived from the 
causes, Students therefore defended themselves against drug addiction by refusing 
to try all drugs, (3) Attannuta, the knowing of one’s own self or self-knowledge,  
(4) Mattannuta, the knowing of moderation or the sense of proportion, (5) Kalannuta, 
the knowing of time or time management, (6) Parisannuta, the knowing of the 
populated communities or societies or even the assembly, and (7) Puggalannuta, the 
knowing of an individual, or in other words, the individual differences.  

3. The Process of Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan 
Schools by Buddhist Integration, found that the Process of Preventing and Solving 
Drug consisted of 6 components which were; 1) Examine level of knowledge and 
understanding on drug abuse to the Seven Sappurisa Dhamma, 2) The self-
prevention behavior towards addicted substances usage to the Seven Sappurisa 
Dhamma, Students therefore defended themselves against drug addiction by refusing 
to try all drugs. Besides this, the knowledge about the danger and the harm of drugs 
persuaded them to stay away from drugs. The reasons that respondent tried to avoid 
using drug or refused drug that offered by friends, 3) The public relations campaign 
process information of towards addicted substances usage to the Seven Sappurisa 
Dhamma, there should be channels for receiving information from anonymous 
persons be held continuously for sharing the information between government 
sectors, private sectors and public sectors, 4) Family’s Participation of students to the 
Seven Sappurisa Dhamma, the family is the first institution with a direct role in drug 
prevention, parents are important influences because they can teach good conduct 
and correct behavior to their children, 5) Receiving Social Support from fellow 
Students to the Seven Sappurisa Dhamma, Should not get involved with narcotic. 
Choose associate with good friend. Should train the knowledge about the narcotic. 
Establish have the attitude not good build the narcotic. Should the activity or sport 
for resists drug, and 6) Self-Esteem of Students to the Seven Sappurisa Dhamma, the 
Students became more self-understanding, more self-monitoring, preventing themselves 
form drug and improving existing ones and obtaining professional assistance. 
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๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยที่เป็นภัยร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ 

เป็นตัวท าลายศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่ตกเป็นทาสยาเสพติด ประชากรที่ติดยาเสพติดย่อม
เป็นบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดแรงจูงใจในการท างานและประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และน าไปสู่การสร้างปัญหาสังคมมากมาย อาทิ ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาโสเภณี ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาการว่างงาน ฯลฯ ท าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการป้องกัน
ปราบปรามทั้งผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยรวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ       
ที่เกี่ยวข้องได้เพียรพยายามหากลวิธีต่างๆ เพ่ือน ามาแก้ไขปัญหานี้ เช่น การออกพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ านวนหลายฉบับ การเพ่ิมบทลงโทษผู้ค้ายาเสพติดให้รุนแรงยิ่งขึ้น 
รวมทั้งมาตรการอ่ืนๆ แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ให้หมดไป หรือบรรเทาปัญหาให้
ลดลงไปได้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง           
มีขบวนการต่างๆ ที่สลับซับซ้อนและมีสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
วัตถุประสงค์ของการเสพ ตัวผู้เสพ ตัวยา หรือเล่ห์เหลี่ยมของขบวนการค้ายาเสพติด ซึ่งมีการพัฒนา
ไปตามเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ปัญหายาเสพติดจึงยังเป็นปัญหาเรื้อรังและนับวันจะ
ยิ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ  

เมื่อมีการส ารวจครัวเรือน เพ่ือประมาณการจ านวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในปี ๒๕๕๔๑ 
จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าการแพร่ระบาด
ของสารเสพติดรุนแรงขึ้นทั้งทางปริมาณ (จ านวนผู้เกี่ยวข้อง) และความหลากหลายของตัวยาสารเสพ
ติดชนิดต่างๆ มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งด้านอุปาทานและอุปสงค์การใช้สารเสพติดมีทั่วประเทศและ
กระจายอยู่ทุกเพศ และกลุ่มอายุ โดยกลุ่มที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเป็นเพศหญิง และเยาวชนการแพร่
ระบาดมีลักษณะเป็นพลวัต มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของสารเสพติดบางชนิด การกลับมาแพร่
ระบาดใหม่และสัญญาณเตือนของสารตัวใหม่ยาเสพติดได้สร้างปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามกับ
ประชากร โดยเฉพาะประชากรที่เป็นเยาวชน และท าให้เกิดผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของทุกประเทศในโลกประเทศไทยเราเองก็เช่นกัน ยาเสพติดได้แพร่ ระบาดและเป็น
ปัญหาต่อสังคมโดยเฉพาะเยาวชนของไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน แม้รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามา
บริหารประเทศ มีนโยบายปราบปรามและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง มีบทลงโทษรุ่น
แรงต่อผู้ค้าหรือผู้จ าหน่าย แต่ปัญหายาเสพติดก็มิได้หมดไปจากสังคม ยังคงสร้างปัญหาให้กับเยาวชน

                                                           

๑ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด, 
ส านักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๔ ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔, ๙ กันยายน ๒๕๕๔, หน้า ๑-๘. 



๒ 

ไทยตลอดเวลา จะเห็นได้จากค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่  ๑๕๔/๒๕๕๔ เรื่องยุทธศาสตร์ พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่สั่ง ณ วันที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๔ กล่าวไว้ในส่วนทั่วไปว่า “ปัจจุบันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดได้กลับมาสู่ภาวะที่มีความรุ่นแรงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ความ
ปลอดภัย ในทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคม รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของ
ประเทศ” จากค าสั่งดังกล่าวประมวลได้ว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดจะทวีความรุ่นแรงต่อไป 
เพราะประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่มีการผลิตการค้า การจ าหน่าย การล าเลียงและการลักลอบขนย้ายยา
เสพติดตามแนวชายแดน เมื่อยาเสพติดได้ระบาดเข้าสู่สังคม ชุมชนปัญหาอาชญากรรมต่างๆ          
ก็เกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ยาเสพติดยังได้สร้างปัญหาความรุนแรงและความแตกแยกในระดับ
ครอบครัว เยาวชนจานวนมากซึ่งเป็นก าลังส าคัญของชาติต้องตกเป็นทาสของยาเสพติดและน าไปสู่
ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนและก่อการกระท าความผิดต่อผู้อ่ืนส่งผลกระทบต่อตนเอง สังคมสุขภาพ
อนามัย และผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศในที่สุด ซึ่งข้อเท็จจริง การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในเยาวชน ตามรายงานสถานการณ์ ปัญหายาเสพติด ช่วงปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้ว๒  

วัยรุ่นที่ติดยาเสพติดมักเกิดจากหลายๆ สาเหตุมีทั้งเกิดจากตัวนักเรียนเอง เช่น ความ
อยากรู้ อยากลอง ชอบเลียนแบบ เอาอย่างเพ่ือน หรือมีความผิดหวังสูง กลุ้มใจ เสียใจ ต่อเหตุการณ์
ต่างๆ และเกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น ลักษณะที่อยู่อาศัย ฐานะเศรษฐกิจ การอบรมเลี้ยงดูฯ โดยเฉพาะ
สาเหตุมาจากครอบครัวที่ขัดแย้งทางอารมณ์สูงระหว่างพ่อแม่กับวัยรุ่น ตลอดจนการขาดการเหลียว
แล เอาใจใส่ ขาดความรักความอบอุ่น นอกจากนี้สถาบันการศึกษาเองที่ วัยรุ่นมาชุมนุมกันวันละ
หลายๆ ชั่วโมง จะท าให้ได้รับค าบอกเล่าเรื่องราวของยาเสพติดจากเพ่ือนร่วมวัยเดียวกัน อาจเกิด
พฤติกรรมท้าทายให้มาลองเพ่ือให้เกิดความคึกคะนอง กลายเป็นพฤติกรรมรวมกลุ่มที่ผิดๆ ซึ่งน าไปสู่
ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติดการมั่วสุมทางเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน และปัจจุบัน
พบว่ามีแหล่งขายยาเสพติดอยู่ภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั่นเอง ซึ่งนับว่าเป็นความ
ล้มเหลวทางการศึกษาส่วนหนึ่งในสังคมปัจจุบัน 

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์และโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งนักเรียนส่วน
ใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับดี จ านวนค่อนข้างมาก นักเรียนส่วนใหญ่จึงมี
พ้ืนฐานทางครอบครัวที่ค่อนข้างแตกต่างกัน จึงท าให้ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างสูง และ
นอกจากนี้นักเรียนบางส่วนที่มาจากต่างจังหวัด บางส่วนเป็นนักกีฬา ซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยดี แต่จะมีปัญหาที่ผู้ปกครองอยู่ห่างไกล ไม่สามารถดูแลเอาใจใส่นักเรียนได้อย่างใกล้ชิด  
บางส่วนต้องอยู่หอพัก จึงเป็นส่วนท าให้นักเรียนบางส่วนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นไม่สามารถตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาได้ อาจตัดสินใจไม่ถูกต้อง หันไปพ่ึงพายาเสพติด  

 
 
 

                                                           

๒ส านักงานกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร , คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปราบยาเสพติดยุทธศาสตร์ ๕ ร้ัวป้องกันระยะที่ ๓, (พฤษภาคม ๒๕๕๔) : ๕ – ๖. 



๓ 

จากปัญหาดังกล่าวและสถิติข้อมูลต่างๆ ที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ท าให้คณะผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ส าหรับเยาวชนสืบต่อไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในจังหวัดนครสวรรค์ 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด

นครสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
๑.๒.๓ เพ่ือน าเสนอกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด

นครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ 
 
๑.๓ ปัญหาในการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย คณะผู้วิจัยจึงก าหนดค าถามของการวิจัยดังนี้  
๑.๓.๑ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ยาเสพติด มากน้อยเพียงใด 
๑.๓.๒ กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์

ตามหลักพระพุทธศาสนามีกลไกอย่างไร เป็นกระบวนการที่เข้าไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ 
๑.๓.๓ กระบวนการที่พึงประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนใน

จังหวัดนครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ ควรจะเป็นอย่างไร 
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการใน
โรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์” คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาไว้ ประกอบด้วย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ขอบเขตด้านระยะเวลา ขอบเขตด้าน
ตัวแปร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหา ดังนี้ 
๑.๔.๑.๑ กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มี ๖ ด้าน ได้แก่  

๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด  
๒) พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด  
๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด  
๔) การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน  
๕) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน  
๖) การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 



๔ 

๑.๔.๑.๒ หลักพุทธบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ได้แก่ 
หลักสัปปุริสธรรม ๗  

๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง  
๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึน 
๓) อัตตัญญุตา คือ รู้ว่าตัวเรานั้นว่ามีสถานภาพประพฤติให้เหมาะสม 
๔) มัตตัญญุตา คือ ความพอดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๕) กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม  
๖) ปริสัญญุตา คือ ชุมชนนี้ ควรใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน  
๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การรู้บุคคล ความแตกต่างแห่งบุคคล 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑.๔.๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน

สตรีนครสวรรค์ ชาย ๓๗๘ คน หญิง ๑,๑๐๕ คน จ านวน ๑,๔๘๓ คน และโรงเรียนนครสวรรค์         
ชาย ๙๓๖ คน หญิง ๑,๑๙๘ คน จ านวน ๒,๑๓๔ คน๓  

๑.๔.๒.๒ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จากการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน 
ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ านวน ๒๘๕ คน และโรงเรียน
นครสวรรค์ จ านวน ๓๒๕ คน รวมกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน ๖๑๐ คน 

๑.๔.๒.๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้อ านวยการ และอาจารย์ ซึ่งเป็นบุคลากร   
ที่เก่ียวข้องกับนโยบายการป้องกันยาเสพติด โรงเรียนละ ๔ คน ทั้ง ๒ โรงเรียน จ านวน ๘ คน 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย ได้แก่  

๑.๔.๓.๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  
๑.๔.๓.๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม 

๒๕๖๐ รวมระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ๒ ป ี
๑.๔.๕ ขอบเขตด้านแนวคิดทฤษฎี 
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านแนวคิดทฤษฎีไว้ในการวิจัย ดังนี้ 

๑.๔.๕.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
๑.๔.๕.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
๑.๔.๕.๓ หลักพุทธธรรม ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

 
 

                                                           

๓ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php? 
School_ID=1060220621&Area_CODE=101742, [๒๔ มี.ค.๒๕๖๐]. 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?%20School_ID=1060220621&Area_CODE=101742
http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?%20School_ID=1060220621&Area_CODE=101742


๕ 

๑.๕ นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
เพ่ือความเข้าใจความหมายของค าที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยาม

ความหมายของค าต่างๆ ไว้ ดังนี้ 
กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการกระท าตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตั้งแต่ต้นจนบรรลุ

เป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
การป้องกันและแก้ไข หมายถึง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย  

๖ ประเด็น ดังนี้ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับยาเสพติด

ของนักเรียน คือสิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยไม่สามารถหยุดเสพ
ได้ และจะต้องเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและจิตใจ 

พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด หมายถึง พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยา
เสพติดของนักเรียน คือ การปฏิบัติตัวของนักเรียนเพ่ือให้ตัวเองปลอดภัยจากการไปยุ่งเกี่ยว หรือการ
ถูกชักจูงให้เกิดการอยากรู้อยากลองในการใช้ยาเสพติด 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด  หมายถึง การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียน และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ภูมิภาคต่างๆ การรณรงค์ของกลุ่มเยาวชน ประชาชน และหน่วยงาน
ภาคี ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดตามความเหมาะสม 

การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน หมายถึง การมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวของนักเรียน มาร่วมเชิญชวนเยาวชน และประชาชนให้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรู้จัก
โทษและพิษภัยจากยาเสพติด ในรูปแบบของโฆษณาสั้นทางโทรทัศน์และวิทยุ/ การให้สัมภาษณ์/ 
จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ 

การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของนักเรียน หมายถึง การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน โดยการรับรู้ต่อการได้รับความช่วยเหลือที่เอ้ืออ านวย
ทางด้านสังคมที่มีผลทางอารมณ์ ความรู้สึกของนักเรียนจากเพ่ือนจากการได้รับข้อมูล ค าแนะน า และ
การได้รับแนวคิดการด าเนินชีวิต การได้รับการยอมรับจากเพ่ือน 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน หมายถึง การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 
เช่น ครอบครัวของนักเรียนใส่ใจในความรู้สึกของนักเรียนเสมอ ครอบครัวมีความสุขเมื่อได้อยู่ร่วมกัน
กับนักเรียน 

ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าโดยรับประทาน 
ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ  

พุทธบูรณาการ หมายถึง การน าหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา มาเป็นเกราะก าบัง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์ และรู้หลักการ
ที่จะท าให้เกิดผล อาทิ นักเรียนรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด ว่าส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ 

อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท า เช่น ศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด ไม่เข้าไปในแหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพติด  



๖ 

อัตตัญญุตา คือ รู้ว่าตัวเรานั้นว่ามีสถานภาพประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไข
สามารถรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริง 

มัตตัญญุตา คือ ความพอดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการอยู่ร่วมกัน เลือกคบ
เพ่ือนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ 

กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ที่จะต้องใช้ในการร่วมท ากิจกรรม เช่น      
มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด  

ปริสัญญุตา คือ ชุมชนนี้ ควรใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช้
อารมณ์ มีการปรับตัวได้ดี ใช้กลไกการป้องกันตน และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปุคคลัญญุตา คือ การรู้บุคคล ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มีอัธยาศัย มีความสามารถ  
มีคุณธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นสมาชิกของครอบครัว ของสังคม 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนักเรียนชายและหญิงที่เรียนอยู่
ในช่วงระดับ ม.๔ – ม.๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ 

 
๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๖.๑ ท าให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดนครสวรรค์  

๑.๖.๒ ท าให้ทราบถึงกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนใน
จังหวัดนครสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนา  

๑.๖.๓ ท าให้ทราบถึงกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนใน
จังหวัดนครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ  

๑.๖.๔ ผลของการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติดในกลุ่มของนักเรียนในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ และ
โรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 
 
 
 



 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับเรื่อง 
“กระบวนการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค๑ ” 
ซึ่งคณะผู๎วิจัยได๎ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม เอกสารตํางๆ ตลอดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ
เรื่องท่ีจะวิจัย มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขยาเสพติด 
๒.๓ หลักพุทธบูรณาการ 
๒.๔ บริบทพื้นที่ในการวิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

๒.๑.๑ ความหมายของพฤติกรรม 
จากการศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎องมีผู๎ให๎ความหมายของพฤติกรรมไว๎ดังนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน ได๎ให๎ความหมายของ พฤติกรรมวําเป็นการกระท า หรืออาการที่

แสดงออกทางกล๎ามเนื้อ ความคิด และความรู๎สึกเพ่ือตอบสนองสิ่งเร๎า๑ 
เฉลิมพล ตันสกุล กลําววํา พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาและกิจกรรมทุกชนิดที่มนุษย๑

แสดงออกทางรูปธรรม นามธรรมตลอดเวลา สังเกตได๎ด๎วยประสาทสัมผัส วาจา และการกระท า
สามารถแบํงพฤติกรรมออกได๎เป็น ๒ ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior ) ซึ่งเป็น
การกระท าที่สังเกตได๎ด๎วยประสาทสัมผัสหรืออาจใช๎เครื่องมือชํวย และพฤติกรรมภายใน (Covert 
Behavior) ซ่ึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ บุคคลอื่นไมํสามารถสังเกตได๎๒ 

เรียม ศรีทอง กลําววําพฤติกรรมมนุษย๑ หมายถึงการกระท าของมนุษย๑ ทั้งด๎านกายกรรม 
วจีกรรม และมโนกรรม โดยรูส านึกและไมรํสู านึก ทั้งท่ีสามารถสังเกตได๎และไมอําจสังเกตได๎๓    

                                                           

๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๏ค
พับลิเคชั่น, ๒๕๔๔), หน๎า ๗๖๘.  

๒เฉลิมพล ตันสกุล, พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข , พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สหประชา
พาณิชย๑, ๒๕๔๑), หน๎า ๒. 

๓เรียม ศรีทอง, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร: เฮิดร๑เวฟ เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๔๒), 
หน๎า ๖. 



๘ 

สุรพล พะยอมแย้ม กลําววํา พฤติกรรม ในทางจิตวิทยานั้น หมายถึง การกระท าอัน
เนื่องมาจากการกระตุ๎นหรือการจูงใจจากสิ่งเร๎าตํางๆ การกระท าหรือพฤติกรรมเหลํานั้นเกิดขึ้น
หลังจากที่บุคคลได๎ผํานขบวนการกลั่นกรอง ตกแตํง และตั้งใจที่จะท าให๎เกิดขึ้น เพ่ือให๎บุคคลอ่ืนได๎
สัมผัสรับรู๎ พฤติกรรมของบุคคลแม๎จะกระท าด๎วยสาเหตุจุดมุํงหมายเดียวกันแตํจะมีลักษณะอาการ
แตกตํางกัน เมื่อบุคคล เวลา สถานที่ หรือสถานการณ๑เปลี่ยนไป เนื่องจากการกระท าของบุคคลล๎วน
จะต๎องผํานกระบวนการคิด การตัดสินใจ อันประกอบด๎วยอารมณ๑และความรู๎สึกของผู๎กระท า
พฤติกรรมนั้นๆ จึงท าให๎พฤติกรรมของแตํละคนมีความแตกตํางกันหรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องราว   
ที่เกี่ยวข๎องเสมอ ด๎วยเหตุผลที่วําพฤติกรรมแตํละครั้งเกิดจากกระบวนการ ซึ่งหากพิจารณาแยก
กระบวนการออกเป็นสํวนๆ จะพบวําประกอบด๎วย ๓ สํวน คือ  

๑. สํวนการแสดงออกหรือกิริยาทําทาง (Acting) 
๒. สํวนการคิดที่เก่ียวกับกิริยานั้น (Thinking) 
๓. สํวนความรู๎สึกท่ีมีอยูํในขณะนั้น (Feeling)๔ 

โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิต กลําววํา พฤติกรรม หมายถึง การกระท า
ตํางๆ ของมนุษย๑หรือสัตว๑แบงออกเป็น ๒ ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 

๑. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ได๎แกพฤติกรรมที่ผู๎น าสามารถจะสังเกตได๎
โดยตรงเป็นการสังเกตโดยผํานประสาทสัมผัส แบํงยํอยออกเป็น 

๑) พฤติกรรมที่สังเกตได๎โดยตรงโดยไมํต๎องใช๎เครื่องมือชํวย บางคนเรียกพฤติกรรม
ประเภทนี้วํา พฤติกรรมโมลําร Molar Behavior) เชํน พฤติกรรมการกินอาหารอ๎าปาก หัวเราะ 
รอ๎งไห๎ หรือถีบจักรยาน เป็นต๎น 

๒) พฤติกรรมที่สังเกตไมํได๎โดยตรงต๎องใช๎เครื่องมือชํวย บางคนเรียกพฤติกรรม
ประเภทนี้วําพฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) เชํน การเตนของหัวใจดูจากเครื่องมือแพทย๑
ที่เรียกวํา Stethoscope พฤติกรรมการโกหกต ารวจใช๎เครื่องจับเท็จ หรือความดันโลหิตดูจาก
เครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต๎น 

๒. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ได๎แกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล
จะรูสึกหรือไมํรูสึกตัวก็ตาม เป็นพฤติกรรมที่ผู๎อ่ืนไมํสามารถที่จะสังเกตได๎โดยตรงถ๎าหากวําผู๎เป็นเจา
ของพฤติกรรมนั้นไมบํอก หรือไมแํสดงออกมาแบํงยํอยออกเป็น 

๑) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรูสึกตัวเกิดขึ้นโดยที่เจาของพฤติกรรมรูวํามัน
เกิดแตํสามารถจะควบคุมความรูสึกตํางๆ ที่เกิดขึ้นได๎และไมํบอกหรือไมํแสดงออก เชํน ปวดฟ๓น หิว
โกรธ ตื่นเตน เป็นต๎น 

๒) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยไมํรูสึกตัวแตํมีผลตํอพฤติกรรมภายนอกของ
บุคคลนั้น เชํน ความคิด ความปรารถนา ความคาดหวัง ความกลัว ความสุข เป็นต๎น๕ 

                                                           

๔สุรพล พะยอมแย๎ม, จิตวิทยาอุตสาหกรรม, พิมพ๑ครั้งที่ ๒, (กาญจนบุรี: ส านักพิมพ๑ธรรมเมธี-สหาย
พัฒนาการพิมพ๑, ๒๕๔๕), หน๎า ๑๘ – ๒๐. 

๕โยธิน ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิน, จิตวิทยาสังคม, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน๎า ๓๑-๓๓. 



๙ 

 โกลเดนสัน ได๎ให๎ค าจ ากัดความของพฤติกรรมไว๎วํา เป็นการกระท าหรือตอบสนอง     
การกระท าทางจิตวิทยาของแตํละบุคคลและเป็นปฏิสัมพันธ๑ในการตอบสนองสิ่งกระตุ๎นภายในหรือ
ภายนอก รวมทั้งเป็นกิจกรรมการกระท าตํางๆ ที่เป็นไปอยํางมีจุดหมาย สังเกตเห็นได๎หรือเป็น
กิจกรรมการกระท าตํางๆ ที่ได๎ผํานการใครํครวญแล๎วหรือเป็นไปอยํางไมํรู๎ตัว๖ 

จากความหมายของพฤติกรรมดังที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น สรุปได๎วํา พฤติกรรม หมายถึง   
การกระท าที่แสดงออกมาแล๎วสามารถสังเกตได๎ โดยมีทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน
พฤติกรรมของแตํละคนมีความแตกตํางกัน หรือปรับเปลี่ยนไปตามเรื่องราวที่เกี่ยวข๎องเสมอ เกิดจาก
แรงกระตุ๎นที่ท าให๎เกิดการตัดสินใจ 

๒.๑.๒ องค์ประกอบของพฤติกรรม 
 ครอนบาค (Cronbach) ได๎อธิบายวํา พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ้นจากองค๑ประกอบ    
๗ ประการ ดังนี้ 

  ๑. ความมุํงหมาย (Goal) เป็นความต๎องการหรือวัตถุประสงค๑ที่ท าให๎เกิดกิจกรรม 
คนเรามีพฤติกรรมเกิดขึ้นก็เพราะต๎องการตอบสนองความต๎องการของตนเอง หรือต๎องการท าตาม
วัตถุประสงค๑ที่ตนได๎ตั้งไว๎ คนเรามักมีความต๎องการหลายๆ อยํางในเวลาเดียวกันและมักจะเลือก
สนองตอบความต๎องการที่รีบดํวนกํอนความต๎องการอื่นๆ 
  ๒. ความพร๎อม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จ าเป็นใน       
การประกอบพฤติกรรมเพ่ือสนองตอบความต๎องการ คนเราจะมีความพร๎อมในแตํละด๎านที่ไมํ
เหมือนกัน ดังนั้นพฤติกรรมของทุกคนจึงไมํจ าเป็นต๎องเหมือนกัน และไมํสามารถจะประกอบ
พฤติกรรมได๎ทุกรูปแบบ 

  ๓. สถานการณ๑ (Situation) คนเรามักจะประกอบพฤติกรรมที่ตนเองต๎องการ เมื่อมี
โอกาสหรือสถานการณ๑นั้นๆ เหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม 

  ๔. การแปลความหมาย (Interpretation) แม๎จะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรม
แล๎วคนเราก็มักจะประเมินสถานการณ๑ หรือคิดพิจารณากํอนที่จะท าพฤติกรรมนั้นๆ ลงไป เพ่ือให๎
พฤติกรรมนั้นมีความเสี่ยงน๎อยที่สุด และสามารถท่ีจะตอบสนองความต๎องการของเขาได๎มากที่สุด 

  ๕. การตอบสนอง (Respond) หลังจากได๎แปลความหมาย หรือได๎ประเมิน
สถานการณ๑แล๎วพฤติกรรมก็จะถูกกระท าตามวิธีการที่ได๎เลือกในขั้นตอนของการแปลความหมาย 

  ๖. ผลที่ได๎รับ (Consequence) เมื่อประกอบพฤติกรรมไปแล๎วผลที่ได๎จาก       
การกระท านั้นๆ อาจจะตรงกับความต๎องการหรืออาจะไมํตรงกับความต๎องการที่ตนเองได๎คาดหวังไว๎ 

  ๗. ปฏิกิริยาตํอความผิดหวัง (Reaction to Threat) เมื่อคนเราไมํสามารถตอบสนอง
ความต๎องการของตนเองได๎ก็จะประสบกับความผิดหวัง ซึ่งเมื่อเกิดความผิดหวังแล๎วคนๆ นั้นก็อาจจะ
กลับไปแปลความหมายใหมํ เพ่ือที่จะหาวิธีที่จะสนองความต๎องการของตนเองใหมํ๗ 

                                                           

๖Goldenson, R. M. (Ed.), Longman’s dictionary of psychology and psychiatry, (New 
York: Longman, 1984), p. 90. 
 ๗Cronbach, L. J., Educational Psychology, (New York: Harcourt Brace And World, Inc, 
1963), pp. 67–70. 



๑๐ 

 องค๑ประกอบของพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมที่ได๎จากการกระท าที่แสดงออกใน
สถานการณ๑ตํางๆ เกิดขึ้น ก็เพราะต๎องการตอบสนองความต๎องการของตนเองหรือต๎องการท าตาม
วัตถุประสงค๑ที่ตนได๎ตั้งไว๎ แล๎วผลที่ได๎จากการกระท านั้นๆ อาจจะตรงกับความต๎องการหรืออาจะไมํ
ตรงกับความต๎องการที่ตนเองได๎คาดหวังไว๎ก็ได๎ ดังนั้น พฤติกรรมของทุกคนจึงไมํจ าเป็นต๎องเหมือนกัน 
และไมํสามารถจะประกอบพฤติกรรมได๎ทุกรูปแบบ มักจะประกอบพฤติกรรมที่ตนเองต๎องการเมื่อมี
โอกาสหรือสถานการณ๑นั้นๆ เหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม 

๒.๑.๓ ประเภทของพฤติกรรม 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต) ได๎จ าแนกพฤติกรรมออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

  ๑. พฤติกรรมของมนุษย๑ในทางดีพฤติกรรมของมนุษย๑ในทางดี คือ ผู๎มีความเมตตา 
หมายถึง ความรัก การแผํความปรารถนาดี การบ าเพ็ญคุณประโยชน๑ ซึ่งตรงกันข๎ามกับความพยาบาท
หรือปองร๎าย พระพุทธเจ๎าทรงสอนใหแ๎ผํเมตตาไปยังสรรพชีวิต ไมวํําจะเป็นมนุษย๑หรือสัตว๑เดรัจฉานก็
ตาม ถ๎าป๓จเจกบุคคลสามารถปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการแผํเมตตาได     
ความขัดแย๎งทั้งหลาย ก็ไมํต๎องแกไขด๎วยวิธีเผชิญหน๎ากันแตํสามารถแกไดด๎วยสันติวิธี เพราะคนที่มี
เมตตานั้นจะเอ้ืออาทรตํอคนที่ประสบความเดือดร๎อน ตัวอยํางเชํน พระพุทธเจ๎าทรงท างานชํวยเหลือ
เกื้อกูลแกมวลมนุษยชาติ พระพุทธเจ๎าไมํได๎ไปแจกสิ่งของให๎แกใครๆ แตํทรงสั่งสอนให๎คนมีฐานะมั่ง
คง ให๎มีจิตใจประกอบไปด๎วยเมตตา และชํวยเหลือเกื้อกูลแกสังคม ท าให๎คนเหลํานั้นกลายเป็นคนใจ
บุญ อนาถบิณฑิกเศรษฐี และนางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นต๎น คนเหลํานี้มีเมตตาตํอสัตว๑โลกทั้งมวล 
เพราะฉะนั้นการกระท าด๎วยจิตมีเมตตาจึงชํวยเสริมสร๎างความเอ้ืออาทรให๎แกคนทั้งหลาย ความสุขก็
จะขยายไปสูคนอื่นๆ อยํางตํอเนื่องและยาวนาน ป๓ญหาตํางๆ ในสังคมก็จะลดน๎อยลงได เพราะอาศัย
เมตตา คือ ความปรารถนาให๎ผู๎อ่ืน สัตว๑อ่ืนๆ มีความสุข ในเมื่อตนได๎ความสุขแล๎วก็อยากให๎ผู๎อ่ืน สัตว๑อ่ืน
ไดบ๎าง เป็นการอนุเคราะห๑แกกันและกัน การอนุเคราะห๑แกกันนี้แหละเป็นการสร๎างความสามัคคีไปในตัว 
  พฤติกรรมของมนุษย๑ในทางดีผู๎มี “ศีล” หมายถึง ศีลเป็นหลักความประพฤติที่ดีงาม
ของมนุษย๑ การท าความดีทางราํงกายเรียกวํา กายสุจริต และทางวาจาเรียกวํา วจีสุจริต ศีลยังเป็นข๎อ
ประพฤติปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานของการด าเนินชีวิตของตนในสังคมชนบท การด าเนินชีวิตของคนในแตํละ
สังคมยํอมมีการด าเนินชีวิตที่แตกตํางกันไปตามกลุํมของตนในสังคมนั้นๆ ความประพฤติเป็นเครื่องวัด
ความเจริญของคนในสังคมนั้นๆ ได เป็นอยํางดี ดังนั้น ศีลในพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของ        
การประพฤติปฏิบัติเพ่ือท ากายและวาจาให๎เรียบร๎อย ท าให๎จิตใจสงบเยือกเย็น เป็นหลักที่อานวยแกํ
หน๎าที่และการงานทั้งหลาย ศีลจึงเป็นคํานิยมขั้นพ้ืนฐานทางสังคม อีกทั้งยังเป็นเครื่องปูองกันทุจริต
ทั้งหลายไดด๎วยข๎อก าหนดหรือข๎อปฏิบัติเบื้องต๎นในการเว๎นจากท าชั่ว โดยการรักษากายและวาจาให๎
เป็นปกติ เพ่ือชํวยให๎กิจกรรมของสังคมด าเนินไปไดอยํางปรกติสุข ศีลนั้นถ๎าใครรักษายํอมน าความ
สงบสุขมาใหแ๎กผู๎นั้นอยํางแนํนอน (ผู๎ประพฤตธิรรมยํอมน าความสุขมาให๎) ศีลเป็นเครื่องวัดคุณคําของ
ความเป็นมนุษย๑ ให๎มนุษย๑ตํางไปจากสัตว๑เดรัจฉาน ในด๎านคุณธรรมท าให๎อยูํรํวมกันในสังคมไดอยําง
สงบสุข๘ 

                                                           

 ๘พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ๑อมรินทร๑การพิมพ๑, ๒๕๒๗), หนา ๒๓๗. 



๑๑ 

  ๒. พฤตกิรรมของมนุษย๑ในทางไมดีํ 
  พฤติกรรมของมนุษย๑ในทางไมดํี คือ การกระท าความชั่วทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจและขาดการรักษาศีล ด๎วยเหตุนี้พระพุทธเจา๎จึงตรัสโทษของคนท่ีไมํมีศีลกับปาฏลิอุบาสกวํา 

  “...ดูกํอนคฤหบดีทั้งหลาย คนทุศีล มีศีลวิบัติแล๎วในโลกนี้ยํอมเข๎าถึง
ความเสื่อมแหํงโภคะอยํางใหญํอันมีความประมาทเป็นเหตุ ศีลวิบัติอันนี้เป็น
โทษแหํงศีลวิบัติของคนทุศีล อีกข๎อหนึ่ง เกียรติศัพท๑อันลือชื่อของคนทุศีลมีศีล
วิบัติแล๎วยํอมกระฉํอนไปอันนี้เป็นโทษข๎อที่สองแหํงศีลวิบัติของคนทุศีลอีกข๎อ
หนึ่ง คนทุศีลมีศีลวิบัติแลวจะเข๎าไปสูบริษัทใดๆ คือ ขัตติยะบริษัท พราหมณ๑
บริษัท คฤหบดีบริษัท หรือสมณะบริษัท ยํอมครั้นคร๎ามเก๎อเขิน อันนี้เป็นโทษ
ข๎อที่สามแหํงศีลวิบัติของคนทุศีล อีกข๎อหนึ่ง คนทุศีลมีศีลวิบัติแลวยํอมหลง
กระท ากาละ อันนี้เป็นโทษข๎อสี่แหํงศีลวิบัติของคนทุศีล อีกข๎อหนึ่ง คนทุศีลมี
ศีลวิบัติแลว เบื้องหน๎าแตํตายเพราะกายแตกยํอมเข๎าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก อันนี้เป็นโทษขอ๎ทีห่๎า แหํงศีลวิบัติของคนทุศีล”๙ 

 สุภัททา ปิณฑะแพทย์ ได๎แบํงประเภทของพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในลักษณะตํางๆ ได๎ ดังนี้ 
  ๑. พิจารณาจากพฤติกรรมที่ปรากฏด๎วยการสังเกต พฤติกรรมภายนอก (Overt) คือ 

พฤติกรรมที่ปรากฏเห็นได๎อยํางชัดเจน และพฤติกรรมภายใน (Covert) คือ พฤติกรรมที่ไมํปรากฏให๎
สามารถสังเกตเห็นได๎อยํางชัดเจน 

  ๒. พิจารณาจากแหลํงที่เกิดพฤติกรรม พฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในรํางกายเมื่อบุคคล
มีวุฒิภาวะเป็นพฤติกรรมความพร๎อมที่เกิดขึ้นโดยมีธรรมชาติเป็นตัวก าหนดให๎เป็นไปตามเผําพันธุ๑ 
และวงจรชีวิต และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีสิ่งแวดล๎อมเป็นตัวกระตุ๎น เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
เนื่องจากประสบการณ๑ซึ่งกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ขึ้น 

  ๓. พิจารณาจากภาวะทางจิตของบุคคล พฤติกรรมที่กระท าโดยรู๎ตัว (Conscious) 
เป็นพฤติกรรมที่อยูํในระดับจิตส านึก และพฤติกรรมที่กระท าโดยไมํรู๎ตัว (Unconscious) เป็นพฤติกรรม
ที่อยูํในระดับจิตไร๎ส านึกหรือจิตใต๎ส านึก หรือเรียกอีกอยํางวํา พฤติกรรมที่ขาดสติสัมปชัญญะ 

  ๔. พิจารณาจากแหลํงพฤติกรรมการแสดงออกของอินทรีย๑ พฤติกรรมทางกายภาพ
(Physiological Activities) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยใช๎อวัยวะของรํางกายอยํางเป็นรูปธรรม 
เชํน การเคลื่อนไหวรํางกายด๎วยแขนหรือขา การปรับเปลี่ยนอิริยาบถของรํางกาย การพยักหน๎า    
การโคลงตัว เป็นต๎น และพฤติกรรมทางจิตใจ (Psychological Activities) เป็นพฤติกรรมที่อยูํใน
ระดับความคิด ความเข๎าใจหรือเกิดอารมณ๑ เป็นต๎น 

  ๕. พิจารณาจากการท างานของระบบประสาท พฤติกรรมที่ควบคุมได๎ (Voluntary) 
เป็นพฤติกรรมที่อยูํในความควบคุมและการสั่งการด๎วยสมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมได๎ตามที่

                                                           

 ๙ที.ม. (ไทย) ๑๐ /๗๙ / ๙๑. 



๑๒ 

ต๎องการ และพฤติกรรมที่ควบคุมไมํได๎ (Involuntary) เป็นพฤติกรรมการท างานของระบบรํางกายที่เป็นไป
โดยอัตโนมัติ เชํน กิริยาสะท๎อน สัญชาตญาณ และการท างานของระบบอวัยวะภายใน เป็นต๎น๑๐ 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ ได๎แบํงประเภทของพฤติกรรมมนุษย๑ได๎เป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู๎อ่ืนสังเกตได๎ โดยใช๎

ประสาทสัมผัสหรือใช๎เครื่องมือ พฤติกรรมภายนอกยังแบงออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
   ๑) พฤติกรรมภายนอกที่ไมํต๎องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมที่

สามารถสังเกตได๎งําย เชํน การเคลื่อนไหวของแขน ขา การเตนของหัวใจ เป็นต๎น เรียกวํา พฤติกรรม
โมลาร Molar Behavior)  

   ๒) พฤติกรรมภายนอกที่ต๎องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมที่เรา
ไมสํามารถเห็นด๎วยตาเปลา เชํน การท างานของคลื่นสมองจะต๎องใช๎เครื่องมือวัด พฤติกรรมประเภทนี้
เรียกวํา พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) 

  ๒. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ได๎แก พฤติกรรมที่เจ๎าตัวเทํานั้นรับรู เชํน 
การได๎ยิน การเข๎าใจ การรูสึกหิว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถือวําเป็นพฤติกรรมภายใน มี ๔ ลักษณะ คือ 

   ๑) พฤติกรรมทีเ่ป็นความรูสึกจากการสัมผัส (Sensitive) เชํน การเห็น การได๎ยิน 
การได๎กลิ่น การรูรส การสัมผัส และการมีความสุขใจ เป็นต๎น 

   ๒) พฤติกรรมที่เป็นการเข๎าใจหรือตีความ (Interpreting) เชํน เมื่อเรามองตา
เพ่ือนก็เข๎าใจเพ่ือนได๎ 

   ๓) พฤติกรรมที่เป็นความจ า (Remembering) เชํน เมื่อมีโทรศัพท๑เรียกเข๎ามา
เราอาจจ าเสียงของเพ่ือนได๎ 

   ๔) พฤติกรรมที่เป็นความคิด (Thinking) การคิดมีหลายชนิดอาจเป็นการคิด
สร๎างสรรค๑หรือการคิดหาเหตุผลก็เป็นได๎๑๑ 
 ประสิทธิ์ ทองอุ่น และคณะ ได๎จ าแนกพฤติกรรมออกเป็น ๒ ประเภท โดยใช๎เกณฑ๑   
การจ าแนก คือ ผู๎ที่รูพฤติกรรม ดังนี้ 
  ๑. พฤติกรรมภายใน คือ พฤติกรรมที่เจาของพฤติกรรมเทํานั้นที่รูได๎ บุคคลอ่ืนที่มิใชํ
เจาของพฤติกรรมไมสํามารถที่จะรับรูได๎โดยตรงถ๎าไมแํสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก บุคคลอ่ืนจะรู
พฤติกรรมภายในของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได๎ก็โดยการสันนิษฐานหรือคาดเดาเองเทํานั้น แตํถ๎าหากมี
พฤติกรรมภายนอกก็ปรากฏออกมา ก็จะท าให๎บุคคลอ่ืนมีข๎อมูล (Data) ประกอบการสันนิษฐานถึง
พฤติกรรมภายในได๎ดียิ่งขึ้น พฤติกรรมภายในนั้นเป็นกระบวนการท างานของสมอง (Mental Process)  
ซึ่งหมายถึงขั้นตอนการท างานของสมองในรูปแบบตํางๆ มากมาย เชํน การคิด การตัดสินใจ คํานิยม 
และแรงบันดาลใจ เป็นต๎น กิลฟอร๑ด (Guilford) นักจิตวิทยาซึ่งศึกษาเรื่องสติป๓ญญา อธิบายวํา สมอง
มีการท างานประมาณ ๑๕๐ รูปแบบ ซึ่งหมายความวํารูปแบบหนึ่งจะท างานกี่เรื่อง กี่ครั้งกไ็ด๎ 

                                                           

 ๑๐สุภัททา ปิณฑะแพทย๑, พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว คณะครุศาสตร๑ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๒), หน๎า ๒-๕. 
 ๑๑สงวน สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ๑อักษรา
พิพัฒน๑ จ ากัด, ๒๕๔๓), หนา ๕-๖. 



๑๓ 

  ๒. พฤติกรรมภายนอก คือ พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเจาของพฤติกรรม
สามารถที่จะรูได๎ และบางพฤติกรรมเจาของพฤติกรรมเองยังไมํรูด๎วยซ้ าไป พฤติกรรมภายนอกนั้น
บุคคลอ่ืนจะรูได๎ต๎องอาศัยการสังเกต (Observation) ไมํวําจะใช๎ประสาทสัมผัสโดยตรงหรือใช๎
เครื่องมือ (Instrument) ชํวยในการสังเกตเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูล จึงจ าแนกพฤติกรรมภายนอกออกเป็น    
๒ ประเภทยํอยๆ คือ 
   ๑) พฤติกรรมโมลาร๑ คือ พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได๎ การสังเกตนั้น
เรามักจะคิดวําใช๎ตาในการสังเกตเพียงอยํางเดียว เนื่องจากตารับรู Perceive) และมีความหมายตํอ
กระบวนการคิดมากกวําประสาทสัมผัสอ่ืน แตํที่จริงแล๎วใช๎ประสาทสัมผัสได๎ถึง ๗ ด๎าน ในการสังเกต 
คือ ตา (ดู) หู (ฟง) จมูก (ดม) ลิ้น (ลิ้มรส) ผิวกาย (สัมผัสทางผิวหนัง) อวัยวะในชํองหูประสานกับตา 
(ทรงตัว) และกล๎ามเนื้อ เอ็น เนื้อเยื่อ และข๎อตํอ (รับความรูสึกจากภายในรํางกาย) ซึ่งถ๎าพิจารณาถึง
การใช๎ประสาทสัมผัสแตํละด๎านในการสังเกตพฤติกรรมแลว จะพบวําอาจใช๎สังเกตพฤติกรรม อาจใช๎
สังเกตผลของพฤติกรรม (หรืออาจจะเป็นรํองรอยของพฤติกรรม) หรืออาจใช๎สังเกตพฤติกรรมของ
ตนเองที่ได๎รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู๎อ่ืนก็ได๎ ซึ่งก็ล๎วนจะน าไปสูความรูและเข๎าใจพฤติกรรม 
โมลารของเจาของพฤติกรรมได๎ทั้งสิ้น ตัวอยํางของพฤติกรรมโมลาร เชน สมชายเลํนฟุตบอล
คลํองแคลํว สมหญิงพูดจาไพเราะ มานะไมํอาบน้ ามานานจึงมีกลิ่นตัวแรงมาก ธิดาปรุงอาหารรสชาติดี 
เรณูตัวร๎อนมากนําจะมีไข โซเฟอร๑รถโดยสารคันนี้ขับรถไมนํิ่มนวลนั่งไมํสบาย นักฟุตบอลคนนี้แข็งแรง
มากเพราะมีแรงปะทะที่เราต๎านไมํอยูํ เป็นต๎น 
   ๒) พฤติกรรมโมเลกุล คือ พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนต๎องใช๎เครื่องมือเพ่ือชํวยใน 
การสังเกต อันจะท าให๎ได๎ข๎อมูลที่แมํนย า เชํน การเตนของหัวใจ คลื่นสมอง ความดันของโลหิต
กระแสไฟฟูาใต๎ผิวหนัง และคะแนนจากแบบทดสอบ (Test) ก็นําจะอนุโลมให๎อยูํในประเภทนี้ด๎วย
แม๎วําจะมิได๎เป็นการวัดทางสรีระก็ตาม บุคคลเมื่อนอนฝ๓นสามารถวัดคลื่นสมองได๎ด๎วยการวัดด๎วย
กระแสไฟฟูา (EEG) หรือสังเกตการณเคลื่อนไหวของตาด าใต๎หนังตาได๎ คือจังหวะการเคลื่อนไหวของ
นัยน๑ตา (REM) จะเห็นได๎วําการใช๎ข๎อมูลประเภทพฤติกรรมโมเลกุลนี้ ชํวยให๎การสันนิษฐานถึง
พฤติกรรมภายในได๎ดียิ่งขึ้น อันที่จริงพฤติกรรมภายในและภายนอกมักจะมีความสอดคลองสัมพันธ๑
กันไมํยุํงยากตํอการสังเกตเพราะมักจะมีความกลมกลืนกันหาได๎แยกเป็นสํวนๆ ดังที่ได๎อธิบายมาไมํ 
(การอธิบายแยกเป็นสํวนๆ มุํงให๎เข๎าใจรายละเอียด) แม๎บุคคลที่แสดงออกตรงข๎ามกับที่ตนเองคิด     
ก็คือวําเขามีพฤติกรรมภายในและภายนอกสัมพันธ๑กัน (ในทางลบ) ซึ่งไมํช๎าไมํนานผู๎ที่สังเกต
พฤติกรรมก็จะเข๎าใจบุคคลประเภทปากอยํางใจอยํางได๎คงเนื่องจากความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรม
ภายในและภายนอกนี่เอง ที่ท าให๎ผู๎คนจ านวนมากชอบอธิบายวําพฤติกรรม คือ การแสดงออก ซึ่งถ๎า
พิจารณา  ค าวําแสดงออก จะมีความหมายเพียงแคพฤติกรรมภายนอกเทํานั้น ซึ่งไมํคํอยเหมาะสมนัก
พฤติกรรมภายในแตํเพียงอยํางเดียวผู๎อ่ืนยํอมไมํทราบได๎ แตํพฤติกรรมภายนอกบางอยําง เจาของ
พฤติกรรมเองกลับไมํทราบก็มี มิใชํวําเจ๎าของพฤติกรรมจะทราบไปเสียทั้งหมด ลุฟทและอิงแฮม 
(Joseph Luft and Harry Ingham) ได๎แบํงพฤติกรรมไว ๔ ประเภท ในเนื้อเรื่องหน๎าตํางหัวใจ 
(Johari Window) ซ่ึงเป็นหัวใจหลักของวิชากระบวนการกลุม (Group Process) ดังนี้ 
    (๑) เปิดเผย (Open) คือ พฤติกรรมที่ตนเองรูและผู๎อ่ืนก็รู 
    (๒) ความลับ (Secret) คือ พฤติกรรมที่ตนเองรูแตํผู๎อ่ืนไมํร ู
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    (๓) จุดบอด (Blind) คือ พฤติกรรมที่ตนเองไมํรแูตํผู๎อ่ืนรู 
    (๔) อวิชชา (Unknown) คือ พฤติกรรมที่ตนเองไมํรูและผู๎อ่ืนก็ไมํรู๎๑๒ 
 ฟรอยด (Sigmund Freud) แบง “Structure” ของจิตใจอันเป็นบํอเกิดแหํงพฤติกรรม
ประเภทตํางๆ ๓ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. Id หมายถึง แรงผลักดันของจิตใจคือ Drive หรือ Instinctual Drive คือ 
โครงสร๎างของจิตสํวนดั้งเดิมที่ปราศจากการขัดเกลาใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อมีผลก็จะแสดงออกมาอยําง
หยาบๆ ซึ่งประกอบด๎วยสัญชาตญาณหรือแรงขับโดยก าเนิด ในชํวงที่เป็นทารกแรงขับเหลํานี้ยัง
กระจัดกระจายและปราศจากจุดหมายปลายทาง บทบาทของโครงสร๎างสํวนนี้ตํอบุคลิกภาพในชํวงวัย
ทารกจึงมีน๎อยมาก ตํอเมื่อทารกเติบโตขึ้นพลังที่กระจัดกระจายอยูกํ็เริ่มปรากฏออกมา ซึ่งเป็นการเริ่ม
ตัวของโครงสร๎างของบุคลิกภาพ 
  ๒. Ego หมายถึง สวนที่ท าหน๎าที่ปรับตัวหรือผสมผสานความต๎องการของ Id กับ
สิ่งแวดล๎อมภายนอก (Environment) เมื่อสํงผลตํอพฤติกรรมก็จะแสดงออกมาในรูปที่เหมาะสมตาม
สถานการณมากขึ้น เพราะโครงสร๎างประเภทนี้ได๎ถูกกลั่นกรองแลว 
  ๓. Superego หมายถึง สํวนที่เป็นศีลธรรม มโนธรรม ค าสั่งสอน และกฎเกณฑ๑ 
หรือกฎหมายตํางๆ เมื่อสํงผลตํอพฤติกรรมจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมของป๓ญญาชนทั้งหลาย
เป็นไปโดยรอบคอบตามความคิดของฟรอยด Id หรือ Drive นั้น มีติดตัวเราทุกคนมาตั้งแตํเกิด  
สวน Ego และ Superego มีการพัฒนาและเจริญเติบโตขึ้นมาในภายหลัง Ego เป็นพัฒนาการของ Id 
ทีเ่กิดจากการปรับตัวใหส๎อดคลองกับความเป็นจริงภายนอก 
 ฟรอยด ให๎ความเห็นวําในทารกแรกเกิดนั้น ภายในโครงสร๎างของจิตเต็มไปด๎วย Id  
สวน Ego และ Superego นั้นได๎คํอยๆ แยกตัวออกมาจาก Id และพัฒนาตัวเองขึ้นมาภายหลังตามวัย 
ยิ่งโตขึ้นเทําไหรํพฤติกรรมที่แสดงไปในทางที่มี Ego และ Superego มากขึ้นตามล าดับ ฉะนั้นหน๎าที่
ส าคัญยิ่งของ Ego และ Superego ก็คือการเรียนรูและรับรูด๎วยความคิดและเหตุผล ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญในการควบคุมแรงกระตนุของสัญชาตญาณ เพ่ือปูองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น และชํวยก าหนดวํา
แรงขับใดควรได๎รับการตอบสนองเพียงใดและด๎วยวิธีใด โดยเฉพาะในสํวนของ Ego จึงท าหน๎าที่ท า
ความเข๎าใจกับสภาพความจริงแหํงชีวิต เพ่ือจะได๎ควบคุมการแสดงออกของ Id ได๎อยํางถูกต๎องและ
เหมาะสม นอกจากนี้ Ego ยังมีหน๎าที่สะกดกลั้นและยับยั้งการระบายออกของ Id ที่อาจท าอันตราย
ตํอตนเองด๎วย ทั้งนี้โดยเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของพฤติกรรมให๎เป็นไปในลักษณะที่ปลอดภัย  
ซึ่งเรียกชื่อวํา Defense Mechanism 
 ตามแนวคิดของฟรอยด Ego มีหน๎าที่หลักหรือหน๎าที่ส าคัญคือ ให๎บุคคลนั้นปรับตัวให๎เข๎า
กับสิ่งแวดล๎อมในผู๎ใหญํ หน๎าที่ดังกลําวนี้ประกอบด๎วยปรากฏการณและพฤติกรรมหลายอยําง เชํน 
การตอบสนองตํอความต๎องการตํางๆ ของรํางกายและจิตใจ ตลอดจนถึงนิสัยใจคอ ระเบียบข๎อบังคับ
ของสังคม ความอยากรูอยากเห็น ความรักสวยรักงาม ความสนใจในศิลปะตํางๆ และอ่ืนๆ อีกมาก

                                                           

 ๑๒ประสิทธิ์ ทองอุน และคณะ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาคน “โครงการพัฒนาสื่อการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา”, (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคช่ัน, ๒๕๔๒), หนา ๔-๖. 
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สํวนในเด็กเล็กๆ นั้น ในตอนแรกเด็กจะไมํสนใจสิ่งแวดล๎อมเลย เด็กจะเรียกร๎องเอาแตํสิ่งที่ต๎องการ
เพียงอยํางเดียว๑๓ 

สรุปประเภทของพฤติกรรม ผู๎วิจัยสามารถจ าแนกได๎ ๒ ประเภท คือ พฤติกรรมภายใน 
และพฤติกรรมภายนอก ทั้งที่แสดงออกมาหรือไมํได๎แสดงออกมาให๎เห็น สามารถรับรู๎ได๎จากการ
กระท าหรือสิ่งที่แสดงออกมาจากประสาทสัมผัสและความรู๎สึก 

 
๒.๒ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 

๒.๒.๑ ประวัติความเป็นมาของยาเสพติด (Historical Background) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได๎กลําวถึง ความเป็นมาของ

ยาเสพติด นักประวัติศาสตร๑เชื่อกันวําประเทศอิรัก อิหรําน และประชาชนในแถบเมโสโปเตเมีย  
รู๎จักการปลูกฝิ่นมาประมาณ ๕,๐๐๐ ปี กํอนคริสต๑ศักราช โดยชาวกรีกทราบวําฝิ่นสามารถระงับความ
เจ็บปวดและความกลัดกลุ๎มได๎เป็นอยํางดี สํวนชาวอินเดียก็ใช๎ฝิ่นเสพเพ่ือให๎เกิดความมึนเมาโดยเห็น
วําเป็นความสุขและสามารถชํวยลืมความทุกข๑ตํางๆ ได๎ ตํอมาในยุคศตวรรษที่ 18 - 19 ชาวผิวขาวนัก
ลําเมืองขึ้นก็รู๎แท๎เห็นจริงวําฝิ่นท าอันตรายตํอผู๎เสพได๎ จึงใช๎ฝิ่นเป็นเครื่องมือชํวยในการลําเมืองขึ้นให๎
มาอยูํในอาณานิคมของตน ในสํวนของประเทศไทย ฝิ่นเข๎ามาในสมัยใดนั้นยังไมํทราบแนํชัด เทําที่มี
หลักฐานครั้งแรกอยูํในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ๎าอํูทอง) ปฐมกษัตริย๑
แหํงกรุงศรีอยุธยาพ.ศ.๑๙๐๓ หรือ ประมาณ ๖๐๐ ปี ลํวงมาแล๎ว มีกฎหมายบัญญัติการห๎ามซื้อ ขาย
เสพฝิ่นไว๎ ตามกฎหมายฉบับนี้ได๎บัญญัติการห๎ามซื้อ ขาย เสพฝิ่นไว๎วํา “ผู๎สูบฝิ่น กินฝิ่น ขายฝิ่นนั้น ให๎
ลงพระราชอาญาจงหนักหนา ริบราชบาทว๑ให๎สิ้นเชิง ทเวนบกสามวัน ทเวนเรือสามวัน ให๎จ าใสํคุกไว๎
จนกวําจะอดได๎ ถ๎าอดได๎แล๎วเรียกเอาทานบน แกํมันญาติพ่ีน๎องไว๎แล๎ว จึงให๎ปลํอยผู๎สูบ ขาย กินฝิ่น 
ออกจากโทษ” ซึ่งแม๎วําบทลงโทษจะสูง แตํการลักลอบซื้อขายและเสพฝิ่นยังมีอยูํ ตํอมาสมัยกรุง
รัตนโกสินทร๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก ทรงแจกกฎหมายปุาวร๎องห๎ามปรามผู๎ชายผู๎
สูบฝิ่นแตํยังไมํประสบผลส าเร็จ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย จึงได๎ทรงตราพระ
ราชก าหนดโทษให๎สูงขึ้นไปอีกโดย “ห๎ามอยําให๎ผู๎ได๎สูบฝิ่น กินฝิ่น ซื้อฝิ่น ขายฝิ่น และเป็นผู๎สมซื้อสม
ขายเป็นอันขาดทีเดียว ถ๎ามิฟ๓งจับได๎ และมีผู๎ร๎องฟูอง พิจารณาเป็น สัจจะให๎ลงพระอาญา เฆี่ยน ๓ ยก 
ทเวนบก ๓ วัน ทเวนเรือ ๓ วัน ริบราชบาทว๑ บุตรภรรยา และ ทรัพย๑สิ่งของให๎สิ้นเชิง ให๎สํงตัว  
ไปตะพํุนหญ๎าช๎าง ผู๎รู๎เห็นเป็นใจมิได๎เอาความมาวํากลําว จะให๎ลง พระอาญาเฆี่ยน ๖๐ ที” ตํอมาใน
รัชกาลที่ ๓ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เป็นระยะที่ตรงกับสมัยที่อังกฤษน าฝิ่นจาก
อินเดียไปบังคับขายให๎จีน ท าให๎มีคนจีนติดฝิ่นเพ่ิมขึ้น และในชํวงเวลานั้นตรงกับระยะที่คนจีนเข๎ามา
ค๎าขายในเมืองไทยมากขึ้น จึงเป็นการน าการใช๎ฝิ่นและผู๎ติดฝิ่นเข๎ามาในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น พระองค๑
จึงได๎ทรงมีบัญชาให๎มีการปราบปรามอยํางเข๎มงวดกวดขันในปี พ.ศ. ๒๓๘๒ ได๎ไปจับฝิ่นตามหัวเมือง
ชายทะเล ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต๎ ครั้งนั้นจับได๎ฝิ่นดิบถึง ๓,๗๐๐ หาบเศษ ฝิ่นสุก ๒ หาบเศษ 
ได๎ฝิ่นรวมแล๎วเกือบ ๒.๖ แสนกิโลกรัม ฝิ่นเหลํานี้ได๎สํงเข๎ามาในกรุงเทพมหานคร และท าพิธีเผาที่หน๎า

                                                           

 ๑๓Sigmund Freud, The History of the Psychoanalytic, Authorized English Translation by 
A.A.Brill, (New York: The Macmillan Company, 1910), pp. 110-112. 
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พระที่นั่งสุทไธสวรรย๑ คือบริเวณสนามชัย การเผาได๎จัดท าเป็นพิธีใหญํโต มีค าอาราธนาเทวดา  
อํานประกาศกํอนเผายาฝิ่น ครั้งนั้นพวกข้ียาได๎กลิ่นแทบขาดใจตาย 

ในสมัยรัชการที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงมีนโยบายที่ยอมให๎คนจีน
เสพและขายฝิ่นได๎ตามกฎหมายแตํต๎องเสียภาษีผูกขาด มีนายภาษีเป็นผู๎ด าเนินการปรากฏวําภาษีฝิ่น
ท ารายได๎ให๎แกํประเทศไทยมาก ซึ่งสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได๎ทรงรวบรวมไว๎ในหนังสือ
ลัทธิธรรมเนียมตํางๆ ใน “ต านานภาษีฝิ่น” วําภาษีที่ได๎นั้นประมาณวําถึงปีละ ๔ แสนบาท สูงเป็น
อันดับที่ ๕ ของรายได๎ประเภทตํางๆ และได๎มีความพยายามห๎ามคนไทยไมํให๎เสพฝิ่น แตํก็ไมํได๎ผล
เต็มที่ ตํอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงแก๎ภาษีฝิ่นที่จะท าให๎มีการสูบ
ฝิ่นน๎อยลงจนสามารถเลิกได๎ในที่สุดและทรงยอมให๎รัฐฯ ขาดรายได๎จากภาษีฝิ่น ปริมาณเงินรายได๎จาก
ภาษีฝิ่นก็ลดลงเรื่อยๆ โดยรัฐได๎เงินชดเชยจากภาษีอากรยาสูบแทน 

ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ คณะปฏิวัติซึ่งปกครองประเทศไทยอยูํ ในขณะนั้นได๎มีประกาศคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ ๓๗ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ให๎เลิกการเสพฝิ่นและจ าหนํายทั่วราชอาณาจักร 
และก าหนดด าเนินการให๎เสร็จสิ้นเด็ดขาดภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยประกาศให๎ผู๎
เสพขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให๎เสพฝิ่นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ และตั้งแตํวันที่ ๑ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ห๎ามมิให๎ร๎านฝิ่นจ าหนํายฝิ่นแกํผู๎ที่ไมํมีใบอนุญาตให๎สูบฝิ่น ยุบเลิกร๎านจ าหนําย
ฝิ่นให๎แกํผู๎ไมํมีใบอนุญาตภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒ และตั้งแตํวันที่ ๑ กรกฎาคม     
พ.ศ.๒๕๐๒ ผู๎กระท าผิดฐานเสพฝิ่นหรือมูลฝิ่น นอกจากจะต๎องรับโทษตามกฎหมายแล๎วยังต๎องถูก
สํงไปรับการรักษา ณ สถานพยาบาลและพักฟ้ืนผู๎อัดฝนไมํเกิน ๙๐ วัน และให๎กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงมหาดไทยรํวมกันจัดตั้งสถานพยาบาลและพักฟ้ืนผู๎อัดฝิ่น และมีการท าลายกล๎องสูบฝิ่น
ที่ท๎องสนามหลวง โดยมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ หัวหน๎าคณะปฏิวัติเป็นประธานและควบคุมการเผา
ท าลายเอง นอกจากนี้ยังได๎แก๎ไขกฎหมายวําด๎วยฝิ่นเพ่ิมโทษผู๎ละเมิดให๎สูงขึ้น ซึ่งได๎ประกาศใช๎ตั้งแตํ
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต๎นมา การเสพและจ าหนํายฝิ่นในประเทศไทยยังเป็นสิ่งผิด
กฎหมาย มีการประหารชีวิตผู๎ผลิตและค๎ายาเสพติดแตํป๓ญหายาเสพติดไมํได๎ลดลง นอกจากนี้ตัวยา
เสพติดได๎เปลี่ยนรูปไปเป็นเฮโรอีน ซึ่งผลิตด๎วยการเปลี่ยนตัวยาส าคัญในฝิ่น คือ มอร๑ฟีน ด๎วยวิธีทาง
เคมีเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ร๎ายแรงกวําฝิ่นเข๎ามาระบาดในเมืองไทย พบครั้งแรกราวเดือนกันยายน 
พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยเฮโรอีนได๎เข๎ามาแพรํระบาดในหมูํผู๎ติดฝิ่นอยูํเดิมเพราะสูบได๎งํายใช๎เผาในกระดาษ
ตะกั่วแล๎วสูดไอไมํต๎องมีบ๎องฝิ่น และไมํมีกลิ่นเวลาสูบ การหลบหนีกฎหมายก็ท าได๎งํายกวําการสูบฝิ่น 
จนมาถึงป๓จจุบันป๓ญหายาเสพติดยังคงเป็นป๓ญหาที่ร๎ายแรง มีการแพรํระบาดของการติดยาเสพติด 
หลายชนิด เชํน ยาบ๎า แอลเอสดี สารระเหย ทั้งในสํวนตํางจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับวํา
เป็นป๓ญหาที่ทุกคนต๎องรํวมกันปูองกันและแก๎ไขไมํให๎มีการแพรํระบาดมากยิ่งขึ้น 

ในเรื่องความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดของ
ประเทศไทยนั้น มีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดมีความรํวมมือกับองค๑การระหวํางประเทศด๎านยาเสพติดหลายองค๑การ โดยมีทั้งการ
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารและการด าเนินโครงการที่ได๎รับความชํวยเหลือจากองค๑การระหวํางประเทศ 
ซึ่งประเทศไทยได๎เข๎าไปมีบทบาทในเวทีของสหประชาชาติทางด๎านยาเสพติดและเป็นที่ยอมรับของ
นานาประเทศ ในความตั้งใจจริงที่จะแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดตลอดจนการปฏิบัติตามพันธะกรณี  



๑๗ 

ตามอนุสัญญา และพิธีสารขององค๑การสหประชาชาติ ด๎านยาเสพติดและปฏิบัติตามมติและ
ข๎อเสนอแนะจากการประชุมด๎านยาเสพติดที่องค๑การสหประชาชาติจัดขึ้นตลอดมา นอกจากนี้ประเทศไทย
ยังได๎เข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค๑การสหประชาชาติด๎านการควบคุมยาเสพติด ๓ ฉบับ คือ 

ฉบับที่ ๑ อนุสัญญาเดี่ยว วําด๎วยยาเสพติดให๎โทษ ปี ค.ศ.1961 (Single Convention 
on Narcotic Drugs, 1961) โดยอนุสัญญานี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือควบคุมการใช๎ยาเสพติดเพ่ือ
วัตถุประสงค๑ทางการแพทย๑และวิทยาศาสตร๑ เพ่ือปูองกันการลักลอบค๎า ปลูก ผลิต และการใช๎ยา
ในทางท่ีผิด แตํเนื่องจากขอบเขตของอนุสัญญาคํอนข๎างจ ากัดจึงได๎มีการแก๎ไขเพ่ิมเติมเมื่อ ค.ศ.1972 
โดยพิธีสารปี ค.ศ.1972 แก๎ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาเดี่ยววําด๎วยยาเสพติด ปี ค.ศ. 1961 (1972 Protocol 
Amending the Single Convention of Narcotic Drugs, 1961) ซึ่งประเทศไทยเข๎าเป็นภาคีพิธีสาร 
ค.ศ. 1972  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ค.ศ. 1975 

ฉบับที่ ๒ อนุสัญญาวําด๎วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาทปี ค.ศ. 1971 (Convention 
on Psychotropic Substances, 1971) โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค๑ในการควบคุมวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตํอจิตและประสาทเพ่ือวัตถุประสงค๑ทางการแพทย๑และวิทยาศาสตร๑ เพ่ือปูองกันการใช๎วัตถุออก
ฤทธิ์ ฯ ในทางท่ีผิด ซึ่งประเทศไทยได๎เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ค.ศ.1975 

ฉบับที่ ๓ อนุสัญญาวําด๎วยการตํอต๎านการลักลอบค๎ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิต
และประสาท ปี ค.ศ. 1988 (Convention against illicit on Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances, 1988) โดยอนุสัญญาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ
ตํางๆ ทั่วโลกในการปรามปรามการลักลอบการค๎ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ ตํอจิตและประสาท
ซึ่งประเทศไทยเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ค.ศ. 2002๑๔ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความรํวมมือกับองค๑การระหวํางประเทศที่ส าคัญอ่ืนๆ ได๎แกํ  
สหภาพยุโรป อาเซียน ส านักงานแผนโคลัมโบ องค๑การตรวจสากล องค๑กรเอกชนระหวํางประเทศใน
การด าเนินงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๒.๒ ความหมายของยาเสพติด 
จากการศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด พบวํา ได๎มีผู๎ให๎ความหมาย

ของยาเสพติดได๎ ดังนี้ 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให๎ความหมายวํา ยาเสพติด

หมายถึง สิ่งที่เสพเข๎าไปแล๎วจะเกิดความต๎องการทั้งทางรํางกายและจิตใจตํอไปโดยไมํสามารถหยุด
เสพได๎ และจะต๎องเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะท าให๎เกิดโรคภัยไข๎เจ็บตํอรํางกายและ
จิตใจ๑๕ 

                                                           

๑๔ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, ค าสั่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ที่ ๑๔/ ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เร่ือง ปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน (มกราคม - 
มีนาคม ๒๕๕๔) รอบรับปฏิบัติการ ฯ ๕ ร้ัวป้องกัน ระยะที่ ๓, (๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓), หน๎า ๒-๓. 

๑๕World Health Organization, WHO, Expert Committee on Addiction-Producing Drugs, 
Thirteenth reports the WHO Expert Committee, WHO Technical Report Series, No.873 (Geneva, 
1964). 



๑๘ 

องค์การสหประชาชาติ ให๎ความหมายวํา ยาเสพติด หมายถึง สารใดๆ ที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติหรือได๎จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห๑ที่มีผลตํอจิตใจและระบบประสาท 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให๎ความหมายวํา ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือ
สารเคมี ซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข๎าสูํรํางกายติดตํอกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติดกํอให๎เกิดพิษเรื้อรัง ท าให๎
รํางกายและจิตใจเสื่อมโทรม เชํน ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุรา๑๖ 

สันติ จัยสิน และคณะ ได๎ให๎ความหมายของยาเสพติดวําหมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็น
ผลิตภัณฑ๑จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห๑ ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพหรือได๎รับเข๎าไปในรํางกายช๎าๆ 
กันแล๎ว ไมวํําด๎วยวิธีใดๆ ซึ่งอาจเป็นชํวงระยะเวลาหนึ่งหรือนานติดตํอกันก็ตามจะท าให๎บุคคลนั้นต๎อง
ตกอยูํใต๎อ านาจหรือเป็นทาสของสิ่งนั้น ทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอยํางเดียว 
นอกจากนี้ยังอาจต๎องเพ่ิมปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆ ท าให๎สุขภาพของผู๎เสพเสื่อมโทรมลงและเมื่อถึง
เวลาอยากเสพแล๎วไมํได๎เสพจะมีอาการผิดปกติทางด๎านรํางกายและจิตใจหรือเฉพาะทางด๎านจิตใจขึ้น
ในผู๎เสพนั้น๑๗ 

เมื่อพิจารณาตามความหมาย จะพบวําผู๎ที่ติดยาเสพติด คือ พวกที่เริ่มเสพแล๎วติดจะเกิด
ความพึงพอใจจึงเสพติดตํอกันและท าให๎ดื้อยา จ าเป็นต๎องเสพเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งไมํสามารถเลิกได๎ 
เนื่องจากจะเกิดการทุกข๑ทรมานทั้งรํางกายและจิตใจจึงต๎องตกเป็นทาสของยาเสพติด 

๒.๒.๓ องค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดระดับโลก 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล๎ววําป๓จจุบันป๓ญหายาเสพติดได๎กลายเป็นป๓ญหาส าคัญของ

ประชาคมโลกประเทศใดประเทศหนึ่งไมํสามารถแก๎ป๓ญหาได๎โดยล าพัง เพราะการลักลอบผลิตและ
ลักลอบค๎ายาเสพติดมีการด าเนินการในลักษณะเครือขําย (Syndicate) และมีการประสานงานใน
ลักษณะของอาชญากรรมข๎ามชาติ (Transnational Organized Crimes) ดังนั้น ความรํวมมือใน  
การแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดของประชาคมโลกจึงต๎องการความรํวมมือระหวํางประเทศและระหวําง
ภูมิภาคตํางๆ การประสานงานในลักษณะนี้จึงต๎องมีองค๑กรกลางเพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปอยําง
สอดคล๎องลดความซ้ าซ๎อนและขัดแย๎งกันองค๑การสหประชาชาติ (United Nations) จึงเข๎ามามี
บทบาทในเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพ่ือที่จะมีทางควบคุมป๓ญหายาเสพติดมิให๎มีการแพรํระบาดเพ่ิมมากขึ้น
แตํการที่จะท าให๎ป๓ญหายาเสพติดหมดสิ้นไปจากโลกนี้โดยเด็ดขาดเป็นสิ่งท๎าทายส าหรับประเทศตํางๆ
ในการแก๎ไขป๓ญหาอยํางไรก็ดีหากประชาคมโลกมีความรํวมมือกันอยํางจริงจังและตํอเนื่องความหวังที่
จะประสบผลส าเร็จก็คงไมํไกลเกินไปนัก 

                                                           

๑๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร:      
นานมีบุ๏คส พับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หน๎า ๑๐๐. 

๑๗สันติจัยสิน และคณะ, เทคนิคการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ๑ประสานมิตร, ๒๕๔๔), หน๎า ๑๕. 



๑๙ 

จากความส าคัญระดับโลกดังกลําว สมาคมองค๑กรพัฒนาเอกชนเพ่ือการปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติดภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิก๑๘ จึงได๎สรุปองค๑ความรู๎เกี่ยวกับป๓ญหา ยาเสพติดบนเวทีโลกไว๎
ดังตํอไปนี้ 

๒.๒.๓.๑ โครงสร้างขององค์การสหประชาชาติในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
องค๑กรหลักขององค๑การสหประชาชาติที่รับผิดชอบด๎านยาเสพติดโดยตรงได๎ปรับ

โครงสร๎างการบริหารจัดการมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพและให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวการณ๑ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดองค๑กรหลักตํางๆ มีดังนี้ 

๑) คณะกรรมาธิการยาเสพติด (The Commission on Narcotic Drugs – CND) 
เป็นองค๑กรที่ท าหน๎าที่ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด๎านยาเสพติดขององค๑การสหประชาชาติ  มีการ
ประชุมปีละ ๑ ครั้งซึ่งในระยะแรกก าหนดให๎มีการประชุมประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ๑ ตํอมาเลื่อน
เป็นเดือนมีนาคมของทุกปี ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให๎มีการประชุมประมาณกลางเดือน
เมษายนและใช๎เวลาการประชุมสั้นลงจาก ๑๐ วันเหลือ ๕ วันท าการ ทั้งนี้เพ่ือประหยัดงบประมาณ
คณะกรรมาธิการยาเสพติดนี้มีสมาชิกทั้งหมด ๕๓ ประเทศโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 
(ECOSOC) จะเป็นผู๎คัดเลือกจากประเทศสมาชิกโดยยึดหลักการกระจายจากภูมิศาสตร๑และระดับ
ความรุนแรงของป๓ญหายาเสพติดในแตํละประเทศ 

๒) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ (International Narcotics 
Control Board – INCB) ได๎รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๑ องค๑กรนี้ท าหน๎าที่ในลักษณะ ป.ป.ส. 
ระหวํางประเทศคณะกรรมการฯ ได๎รับการจัดตั้งโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC) 
ภายใต๎อนุสัญญาเดี่ยว ค.ศ. 1961 (UN Single Convention on Narcotic Drugs 1961) องค๑กรนี้
ท าหน๎าที่ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานควบคุมยาเสพติดภายใต๎อนุสัญญาระหวํางประเทศด๎าน   
ยาเสพติดโดยเฉพาะติดตามผลการปฏิบัติงานตามอนุสัญญาระหวํางประเทศด๎านยาเสพติดควบคุม
การใช๎ยาเสพติดที่ถูกต๎องตามกฎหมาย และติดตามการลักลอบใช๎ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
คณะกรรมการควบคุม ยาเสพติดระหวํางประเทศประกอบด๎วยสมาชิก ๑๓ คน คณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคม (ECOSOC) เป็นผู๎พิจารณาคัดเลือกโดยสมาชิก ๓ คน คัดเลือกจากผู๎สมัครที่องค๑การ
อนามัยโลก (WHO) เสนอรายชื่อสํวนสมาชิกที่เหลืออีก ๑๐ คนคัดเลือกจากผู๎สมัครที่ได๎รับการเสนอ
ชื่อจากประเทศสมาชิกองค๑การสหประชาชาติและประเทศที่เข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาเดี่ยววําด๎วยยาเสพติด 
ค.ศ. 1961 

๓) โครงการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาติ (United 
Nations International Drug Control Programmer – UNDCP) องค๑กรนี้รับผิดชอบงานด๎าน    
ยาเสพติดขององค๑การสหประชาชาติทุกด๎านตามที่ระบุไว๎ในอนุสัญญาระหวํางประเทศ (UN 
Conventions) เพ่ือการควบคุมยาเสพติด มีหน๎าที่สนับสนุนการด าเนินงานตามข๎อตัดสินใจของ
คณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ (INCB) 

                                                           

๑๘สมาคมองค๑กรพัฒนาเอกชนเพื่อการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 
ประเทศไทยกับการแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดบนเวทีโลก, [ออนไลน๑]. แหลํงข๎อมูล: http://www.aspacngo.org/thai/ 
thai_aboutaspac.html [๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕]: ๑-๒๐. 



๒๐ 

โครงการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาตินี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๔ 
อันเป็นผลมาจากการปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารภายในขององค๑การสหประชาชาติเพ่ือให๎         
การด าเนินงานมีความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการปรับโครงสร๎างใหมํนี้ เป็นการรวม  
๓ องค๑กรเข๎าด๎วยกัน คือ ๑) กองยาเสพติด (Division of Narcotic Drugs – DND) ๒) กองทุนเพ่ือ
ควบคุมการใช๎ยาในทางที่ผิดแหํงสหประชาชาติ (United Nations Funds for Drug Abuse Control – 
UNFDAC) และ ๓) ส านักงานเลขาธิการของคณะกรรมการยาเสพติดระหวํางประเทศ (INCB 
Secretariat) องค๑กรนี้มีส านักงานภูมิภาค ๙ แหํง กระจายอยูํในภูมิภาคตํางๆ ทั่วโลกส าหรับ
ส านักงานประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตั้งอยูํที่กรุงเทพมหานคร (ส านักงาน ESCAP) 
ท าหน๎าที่ประสานงานการด าเนินการแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดกับประเทศตํางๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและแปซิฟิก 

ตํอมาองค๑การสหประชาชาติได๎ปรับปรุงโครงสร๎างขององค๑กรอีกครั้งหนึ่งโดยรวม  
๒ หนํวยงานเข๎าด๎วยกัน คือ โครงการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ (UNDCP) และศูนย๑ปูองกัน
อาชญากรรมระหวํางประเทศ (Center for International Crime Prevention- CICP) และจัดตั้ง
เป็นส านักงานใหมํภายใต๎ชื่อส านักงานเพ่ือควบคุมยาเสพติดและปูองกันอาชญากรรม (Office for 
Drug Control and Crime Prevention – ODCCP) ซึ่งมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน    
พ.ศ.๒๕๔๐ และได๎มีการขยายงานของส านักงานให๎ครอบคลุมการปูองกันอาชญากรรมข๎ามชาติด๎วย
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการจัดตั้งส านักงานใหมํและมีการปรับเปลี่ยนชื่อเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕    
เป็นส านักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแหํงสหประชาชาติ (United Nations Office on 
Drug and Crime- UNODC) 

ผู๎บริหารสูงสุดของ UNDCP คือผู๎อ านวยการใหญํ (Executive Director) ซึ่งมีหน๎าที่
รับผิดชอบการบริหารควบคุมดูแลกิจกรรมตํางๆ ด๎านยาเสพติด ภายใต๎กรอบและขอบเขตของ
สหประชาชาติ จัดหางบประมาณและประสานงานการจัดกิจกรรมตํางๆ ภายใต๎ระบบการด าเนิน
กิจการของสหประชาชาติ รวมทั้งประสานงานกับองค๑กรตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอก
ระบบของสหประชาชาติต าแหนํง Executive Director ของ UNDCP ที่เทียบเทําต าแหนํงรอง
เลขาธิการสหประชาชาติ  ซึ่งนับได๎วําเป็นต าแหนํงที่มีความส าคัญต าแหนํงหนึ่งขององค๑การ
สหประชาชาติ 

๒.๒.๓.๒ บทบาทของหน่วยงานด้านยาเสพติดในองค์การสหประชาชาติ 
คณะกรรมาธิการยาเสพติดแหํงสหประชาชาติ (The Commission on Narcotic 

Drugs - CND) มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
๑) ชํวยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมดูแลการปฏิบัติตามอนุสัญญาและ

ข๎อตกลงระหวํางประเทศวําด๎วยยาเสพติด 
๒) ด าเนินนโยบายที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในด๎านการควบคุมยาเสพติด

ระหวํางประเทศ ในฐานะผู๎รับงานตํอจากคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาด๎านการลักลอบค๎ายาเสพติดและ
ยาอันตรายแหํงสันนิบาตชาติ 

๓) ให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดแกํคณะมนตรีเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงสหประชาชาติ และจัดเตรียมรํางอนุสัญญาระหวํางประเทศ 



๒๑ 

๔) พิจารณาความจ าเป็นในการเปลี่ยนกลไกการควบคุมยาเสพติดระหวําง
ประเทศท่ีมีอยูํ 

๕) รับผิดชอบงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องกับการควบคุมยาเสพติดตามที่ได๎รับมอบหมาย
จากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 

๖) ทบทวนการปฏิบัติตามโครงการปฏิบัติการสากลซึ่งสมัชชาใหญํแหํงองค๑การ
สหประชาชาติในสมัยพิเศษท่ี ๗ ลงมติรับรอง 

๗) ทบทวนความก๎าวหน๎าของแผนปฏิบัติการระบบเปิดกว๎างด๎านการควบคุม 
ยาเสพติดและการน าแผนไปปฏิบัติ 

๘) เสนอแนะนโยบายและควบคุมดูแลกิจกรรมของโครงการควบคุมยาเสพติด
ระหวํางประเทศแหํงสหประชาชาติ 

๙) อนุมัติงบประมาณโครงการของกองทุนโครงการควบคุมยาเสพติดและ
งบประมาณ การบริหาร และการสนับสนุนโครงการ 

๒.๒.๓.๓ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (International 
Narcotic Control Board – INCB) 

ในชํวง ๘๐ ปีที่ผํานมาระบบการควบคุมการใช๎ยาในทางที่ผิดทั่วโลกได๎พัฒนาไปเป็น
ล าดับตามการรับรองสนธิสัญญาระหวํางประเทศอนุสัญญาพหุภาคีที่ส าคัญ ซึ่งมีผลบังคับใช๎อยูํ 
ในป๓จจุบัน ได๎แกํ อนุสัญญาเดี่ยววําด๎วยยาเสพติด ค.ศ. 1961 (1961 Convention) ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติม   
โดยพิธีสาร ค.ศ.1972 อนุสัญญาวําด๎วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท ค.ศ.1971 (1971 
Convention) และอนุสัญญาแหํงสหประชาชาติวําด๎วยการตํอต๎านการลักลอบค๎ายาเสพติดและวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท (1988 Convention) ซึ่งได๎การรับรองใน พ.ศ. ๒๕๓๑ สนธิสัญญาฉบับ
ตํอๆ มาชํวยวางกฎระเบียบให๎สมบูรณ๑และท าให๎กฎหมายระหวํางประเทศพัฒนามากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค๑หลักตั้งแตํเริ่มแรกของสนธิสัญญาระหวํางประเทศวําด๎วยการควบคุมยาเสพติด คือ     
เพ่ือจ ากัดขอบเขตการใช๎ยาเสพติดให๎อยูํในกรอบทางการแพทย๑และทางวิชาการเทํานั้น 

บทบาทและหน้าที ่
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ (INCB หรือ Board) เป็นหนํวยงาน

ทีเ่ป็นเอกเทศและเสมือนหนํวยงานที่บังคับควบคุมการใช๎กฎหมายเพ่ือการปฏิบัติตามอนุสัญญาตํางๆ
ที่วําด๎วยยาเสพติดของสหประชาชาติไปปฏิบัติ คณะกรรมการฯ ได๎รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒ 
(ค.ศ.1959) เป็นไปตามอนุสัญญาเดี่ยววําด๎วยยาเสพติด ค.ศ.1961 ทั้งนี้เคยมีคณะกรรมการฯ ด๎านนี้
มากํอน ซึ่งได๎รับการจัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาวําด๎วยยาเสพติดฉบับกํอนๆ ในสมัยสันนิบาตชาติ 

คณะกรรมการฯ มิ ได๎อยูํ ใต๎อาณัติของรัฐบาลประเทศใดๆ  หรือองค๑การ
สหประชาชาติสมาชิกท้ัง ๑๓ คนของคณะกรรมการฯ ปฏิบัติงานตามหน๎าที่โดยอิสระสมาชิกของคณะ
กรรมการฯ ได๎รับเลือกตั้งจากคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหํงสหประชาชาติ (ECOSOC) และ
ได๎รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค๑การสหประชาชาติสมาชิก ๓ คนจะเลือกจากรายชื่อที่เสนอ
โดยองค๑การอนามัยโลกสํวนสมาชิกอีก ๑๐ คน เลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยรัฐบาลแตํละประเทศ 
ศาสตราจารย๑นายแพทย๑บุญสม มาร๑ติน จากประเทศไทยเคยได๎รับเลือกเป็นกรรมการระหวํางปี  
พ.ศ.๒๕๓๕ -พ.ศ.๒๕๔๐ (ค.ศ. 1992-1997) 



๒๒ 

อ านาจหน้าที ่
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศมีหน๎าที่สํงเสริมและชํวยเหลือ

รัฐบาลของแตํละประเทศในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาควบคุมยาเสพติดงานของคณะ
กรรมการฯ จะระบุไว๎ในสนธิสัญญากลําวโดยกว๎างๆ คณะกรรมการฯ มีหน๎าที่ด๎านการควบคุมยาเสพติดอยูํ 
๒ ประการ 

๑. ในด๎านการผลิตและการค๎ายาเสพติดถูกกฎหมายคณะกรรมการฯ พยายาม
ให๎มีปริมาณยาเสพติดเพียงพอส าหรับใช๎ประโยชน๑ทางการแพทย๑และทางวิชาการและควบคุมไมํให๎ 
ยาเสพติด ถูกกฎหมายถูกลักลอบค๎าขายอยํางผิดกฎหมายเพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค๑นี้คณะกรรมการฯ 
ใช๎ระบบการประเมินส าหรับยาเสพติดและใช๎ระบบประเมินโดยสมัครใจ ส าหรับวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิต
และประสาทและตรวจสอบดูแลรัฐบาลในด๎านการควบคุมสารเคมีที่ใช๎ผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายและ
คอยชํวยเหลือรัฐบาลในการปูองกันการลักลอบค๎าสารเคมีเหลํานี้ 

๒. ในด๎านการผลิตยาอยํางผิดกฎหมายและการลักลอบค๎ายาเสพติดคณะ
กรรมการฯ จะระบุจุดอํอนของระบบการควบคุมระดับประเทศและระหวํางประเทศพร๎อมทั้งชํวยแก๎ไข 
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ มีหน๎าที่ประเมินปริมาณสารเคมีที่ใช๎ผลิตยาเสพติดอยํางผิดกฎหมาย  
เพ่ือหาแนวทางในการควบคุมระหวํางประเทศ 

ขอบเขตการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ 
มียาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาทอยูํ ๒ ประเภท ที่อยูํภายใต๎การ

ควบคุมตามสนธิสัญญาวําด๎วยการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ ดังนี้ 
๑. ป๓จจุบันยาเสพติด ๑๑๖ ชนิดได๎อยูํภายใต๎การควบคุมตามอนุสัญญา ๑๙๖๑       

ยาเสพติดดังกลําว ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑จากธรรมชาติ เชํน ฝิ่นและสารที่ได๎จากฝิ่น , มอร๑ฟีน, โคเดอีน, 
เฮโรอีน และยังรวมไปถึงยาเสพติดสังเคราะห๑ เชํน เมธาโดน และเพธิดีน นอกจากนี้ยังมีกัญชาและ
โคเคนด๎วย 

๒. วัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาทประมาณ ๑๑๑ ชนิดอยูํภายใต๎การควบคุม
ตามอนุสัญญา ๑๙๗๑ ซึ่งสํวนใหญํเป็นยาที่ออกฤทธิ์ตํอระบบประสาทสํวนกลางโดยทั่วไป ได๎แกํ ยา
หลอนประสาท ยากระตุ๎นประสาท ยากดประสาท และยาแก๎ปวด 

ความเข๎มงวดของมาตรการควบคุมอนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับนี้แตกตํางกันไปตาม
ประเภทของยา ทั้งนี้เพ่ือวัตถุประสงค๑ดังกลําวได๎มีการแบํงยาเสพติดไว๎ เป็นตารางซึ่งแนบท๎าย
อนุสัญญาการแบํงประเภทยาเสพติดนี้พิจารณาจากฤทธิ์ในการท าให๎ติดสรรพคุณทางการรักษาและ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช๎ในทางท่ีผิด องค๑การอนามัยโลกและสมาชิกมีสิทธิในการเสนอเปลี่ยนแปลง
รายชื่อยาที่ต๎องควบคุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแหํงสหประชาชาติ (CND หรือ The 
Commission) ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการปฏิบัติงานของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหํง
สหประชาชาตินั้นมีอ านาจตัดสินใจในการขึ้นบัญชีรายชื่อยาเสพติดที่ต๎องควบคุมหรือย๎ายประเภทยา
ที่ขึ้นบัญชีแล๎วหรือถอดถอนยาออกจากบัญชี ในการท าหน๎าที่นี้คณะกรรมาธิการฯ ต๎องพิจารณา
ข๎อมูลและข๎อแนะน าจากองค๑การอนามัยโลก (WHO) 

 
 



๒๓ 

นอกจากจะมีการควบคุมยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท ซึ่งทั้ง  
๒ ประเภท เป็นสารเสพติด อนุสัญญา ๑๙๘๘ (1988 Convention) ได๎รวมสารเคมี ๒๒ ชนิด ไว๎ใน
การควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ สารเคมีเหลํานี้มักถูกน ามาผลิตยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตํอจิตและประสาท 

การควบคุมยาเสพติด 
ระบบการควบคุมยาเสพติดถูกกฎหมายระหวํางประเทศ ตามอนุสัญญา ๑๙๖๑ 

ได๎ผลนําพอใจ ยาเสพติดถูกกฎหมายมิได๎เป็นแหลํงยาให๎กับการลักลอบค๎ายาเสพติด ภายใต๎ระบบนี้
ทุกประเทศต๎องไมํมีปริมาณยาเสพติดไว๎ในครอบครองเกินกวําที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ระหวํางประเทศอนุญาตหรือก าหนดไว๎ 

คณะกรรมการฯ รํวมมือกับองค๑การอนามัยโลกจัดพิมพ๑รายงานเรื่องอุปสงค๑และ
อุปาทานฝิ่นเพ่ือวัตถุประสงค๑ทางการแพทย๑และทางวิชาการ รายงานนี้จะวิเคราะห๑การผลิตวัตถุดิบ
และการบริโภคฝิ่นและสารที่ได๎จากฝิ่น และเสนอข๎อแนะน าแกํรัฐบาลสมาคมวิชาชีพและอาจารย๑
แพทย๑ โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือลด (หากไมํสามารถก าจัดได๎) ป๓ญหาอุปสรรคเพ่ือให๎มีปริมาณสาร
ประเภท ฝิ่นเพียงพอตํอการรักษาและการระงับอาการปวดอยํางรุนแรง 

การควบคุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
อนุสัญญา 1971 มีผลบังคับใช๎ใน พ.ศ.๒๕๑๙ (ค.ศ. 1976) การลักลอบค๎าขายวัตถุที่

ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท แตกตํางจากการลักลอบค๎ายาเสพติด ซึ่งได๎ยามาจากการผลิตอยํางผิด
กฎหมายสํวนการลักลอบค๎าขายวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท มีแหลํงผลิตภัณฑ๑จากวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตํอจิตและประสาทที่ผลิตอยํางกฎหมาย การยักย๎ายวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาทมาขายนี้ 
เกิดจากการที่ประเทศผู๎ผลิตและผู๎สํงออกมีมาตรการทางกฎหมายไมํรัดกุม และเกิดจากการขาดข๎อมูล
ด๎านปริมาณที่ต๎องการใช๎จริงเพ่ือใช๎ประโยชน๑ทางการแพทย๑และทางวิชาการ วัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิต
และประสาทจ านวนมากถูกสํงออกไปยังประเทศที่ไมํมีความจ าเป็นต๎องใช๎และสุดท๎ายก็ถูกน าไปใช๎
ในทางท่ีผิดทั่วโลก 

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหํงสหประชาชาติได๎ปฏิบัติตามข๎อแนะน าที่
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศเสนอเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ พ.ศ.๒๕๓๔ และ พ.ศ.๒๕๓๖ 
(ค.ศ.1981, 1991 และ 1994) โดยขอร๎องให๎รัฐบาลประเมินความต๎องการที่แท๎จริงตํอวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตํอจิตและประสาทเพ่ือใช๎ประโยชน๑ทางการแพทย๑และทางวิชาการ 

ป๓จจุบันรัฐบาลประมาณ ๑๗๐ ประเทศได๎แจ๎งให๎คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ระหวํางประเทศทราบถึงข๎อมูลการประเมิน โดยเฉพาะข๎อมูลการประเมินเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ ตํอ
จิตและประสาทที่มีอันตราย ตัวเลขเหลํานี้จะได๎รับการตีพิมพ๑เป็นประจ าโดยคณะกรรมการฯ วัตถุที่
ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาทซึ่งผลิตถูกกฎหมายถูกยักย๎ายน๎อยลงมาก เป็นเพราะป๓จจุบันเจ๎าหน๎าที่
ของประเทศผู๎สํงออกสามารถตรวจสอบวําปริมาณที่สํงออกตรงกับความต๎องการของประเทศผู๎น าเข๎า
หรือไมํ หากสงสัยสามารถตรวจสอบได๎กับคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ 

การควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ซึ่งถูกน ามาผลิตยาเสพติดอย่างผิดกฎหมาย 
ในมาตรา ๑๒ ของอนุสัญญา ๑๙๘๘ ได๎ก าหนดมาตรการไว๎หลายประการเพ่ือ

ควบคุมเคมีภัณฑ๑หลายชนิดที่มักถูกน าไปใช๎ผลิตยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาทอยําง



๒๔ 

ผิดกฎหมาย มาตรา ๑๒ นี้ได๎ก าหนดให๎คณะกรรมการฯ มีหน๎าที่ควบคุมดูแลรัฐบาลประเทศตํางๆ  
ในด๎านการใช๎มาตรการควบคุมเคมีภัณฑ๑เหลํานี้ และคณะกรรมการฯ ต๎องประเมินปริมาณเคมีภัณฑ๑ 
เพ่ือวางแนวทางในก าหนดมาตรการควบคุมระหวํางประเทศ 

หากจ าเป็นคณะกรรมการฯ จะชํวยรัฐบาลตรวจสอบการซื้อขายสารตั้งต๎นหรือ
เคมีภัณฑ๑เพ่ือปูองกันมิให๎มีการรั่วไหลของสารเคมีสูํการค๎ายาผิดกฎหมายด๎วยกลไกการท างานนี้ท าให๎
จับยึดเคมีภัณฑ๑ที่ถูกลักลอบค๎าขายอยํางผิดกฎหมายได๎เป็นจ านวนมาก สํวนเคมีภัณฑ๑ที่ต๎องสงสัยวํา
เป็นการค๎าขายผิดกฎหมายจะถูกยึดไว๎  นอกจากนี้ ได๎มีการจัดตั้งธนาคารข๎อมูลขึ้นมาเพ่ือให๎
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศใช๎ประโยชน๑จากข๎อมูลของรัฐบาลแตํละประเทศและ
จากข๎อมูลของแหลํงอื่นได๎อยํางเต็มที ่ธนาคารข๎อมูลเป็นเครื่องมือที่ชํวยรัฐบาลปูองกันไมํให๎สารตั้งต๎น
และเคมีภัณฑ๑รั่วไหลสูํการผลิตยาผิดกฎหมายและธนาคารข๎อมูลยัง เป็นเครื่องมือที่ชํวยคณะ
กรรมการฯ ประเมินปริมาณเคมีภัณฑ๑เหลํานี้เพื่อวางมาตรการควบคุมในอนาคต 

การประเมินและการสนับสนุนของแต่ละประเทศ 
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศตรวจสอบวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎รับ

จากประเทศและเขตตํางๆ ประมาณ ๑๙๐ แหํง เพ่ือควบคุมดูแลวําประเทศตํางๆ ทั่วโลกปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาหรือไมํ จากการประเมินการท างานของรัฐบาลอยํางตํอเนื่อง คณะกรรมการฯ อาจแนะน า
วิธีการและสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนในระบบการควบคุมยาเสพติดทั้งในและระหวํางประเทศ ในกรณีที่
เห็นสมควร คณะกรรมการฯ อาจแนะน าหนํวยงานขององค๑การสหประชาชาติที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ
หนํวยงานเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านและรัฐบาลให๎จัดเตรียมความชํวยเหลือด๎านวิชาการและด๎านการเงิน 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามข๎อตกลงในสนธิสัญญา 

การปรึกษาหารือกับรัฐบาล 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค๑ของสนธิสัญญาคณะกรรมการฯ ปรึกษาหารือกับรัฐบาล

ประเทศตํางๆ อยํางตํอเนื่อง โดยจะประชุมกับรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎ค าปรึกษาหรือ
เพ่ือด าเนินงานที่ได๎รับมอบหมายผลที่ได๎รับคือหลายๆ ประเทศสมัครเข๎าเป็นภาคีของอนุสัญญาและ
ปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาทหรือปรับปรุงการ
ประสานงานด๎านการควบคุมยาเสพติดในประเทศ 

คณะกรรมการฯ ย้ าเสมอวําการตํอต๎านการใช๎และการลักลอบค๎ายาเสพติดจะมี
ความก๎าวหน๎าอยํางแท๎จริงและถาวรได๎นั้นขึ้นอยูํกับความรับผิดชอบอยํางจริงจังของรัฐบาลประเทศ
นั้นๆ การให๎ความส าคัญกับงานและการจัดสรรทรัพยากรอยํางเพียงพอของผู๎มีอ านาจหน๎าที่ 
ในประเทศ ทั้งนี้เพราะรัฐบาลเทํานั้นที่สามารถบังคับใช๎มาตรการที่จ าเป็นภายในประเทศนอกจากนี้
เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดต๎องมีการประสานงานกันในระดับภูมิภาคและระดับโลกด๎วย 

โครงการฝึกอบรม 
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศจัดโครงการฝึกอบรม 

แกํเจ๎าหน๎าที่ควบคุมยาเสพติดโดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่จากประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานด๎านการควบคุมยาเสพติดในประเทศ เจ๎าหน๎าที่จะได๎รับการฝึกอบรมในเรื่องการปฏิบัติ
ตามข๎อตกลงในสนธิสัญญาโดยเฉพาะข๎อตกลงที่เกี่ยวกับความรํวมมือระหวํางคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติดระหวํางประเทศและประเทศภาคีของสนธิสัญญา การสัมมนาอบรมระดับภูมิภาคชํวยพัฒนา
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ความรํวมมือระหวํางประเทศที่เข๎ารํวมอบรมและยังชํวยสํงเสริมการท างานรํวมกันของประเทศตํางๆ 
ในภูมิภาค การสัมมนาเชํนนี้จัดขึ้นโดยความรํวมมือจากโครงการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ
แหํงสหประชาชาติ (UNDCP) และองค๑การระหวํางประเทศอ่ืนๆ ที่มีหน๎าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะ
องค๑การอนามัยโลกและองค๑การต ารวจสากล ( ICPO/Interpol) หนํวยงานด๎านยาเสพติด
ระดับประเทศยังสํงเจ๎าหน๎าที่มายังส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวําง
ประเทศเพ่ือฝึกอบรม 

การรายงานประจ าปี 
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศจัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับ

กิจกรรมที่จัดและน าเสนอตํอคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแหํงสหประชาชาติโดยผํานทาง
คณะกรรมาธิการยาเสพติดแหํงสหประชาชาติ รายงานประจ าปีกลําวถึงการส ารวจโดยละเอียด
เกี่ยวกับสถานการณ๑การควบคุมยาเสพติดในหลายภูมิภาคของโลกในฐานะองค๑กรที่ไมํฝ๓กใฝุ ฝุายใด 
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศพยายามระบุและคาดคะเนแนวโน๎มที่เป็นอันตราย
และแนะน ามาตรการที่จ าเป็นต๎องมีรายงานประจ าปีนี้จะมีรายงานทางวิชาการประกอบด๎วยซึ่งเป็น
รายงานที่เกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาทโดยจะให๎รายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวเลขโดยประมาณของความต๎องการยาถูกกฎหมายในแตํละปีของทุกประเทศ รวมทั้งข๎อมูลเกี่ยวกับ
การปลูกพืชเสพติดอยํางถูกกฎหมาย การผลิตยาเสพติด การค๎า และการบริโภคยาเสพติดทั่วโลก 

นอกจากนี้รายงานประจ าปียังมีรายงานเสริมที่เสนอตํอคณะกรรมาธิการยาเสพติด
แหํงสหประชาชาติเป็นรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม มาตรา ๑๒ ของอนุสัญญา ๑๙๘๘ ซึ่งระบุไว๎
เกี่ยวกับการวิเคราะห๑มาตรการที่รัฐบาลใช๎ปูองกันไมํให๎สารตั้งต๎นและสารเคมีที่จ าเป็นรั่วไหลสูํการผลิต 
ยาเสพติดผิดกฎหมาย และระบุเกี่ยวกับการวิเคราะห๑แนวโน๎มของการลักลอบค๎าสารเคมีดังกลําว 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-องค์การสหประชาชาติในด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ในการด าเนินงานความรํวมมือระหวํางองค๑การสหประชาชาติ ประเทศไทยได๎
ด าเนินการแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในกรอบทวิภาคีและกรอบความรํวมมือระดับอนุภูมิภาค ดังนี้ 

ความร่วมมือในระดับทวิภาคี (Bilateral Cooperation) 
ประเทศไทยและองค๑การสหประชาชาติได๎มีความรํวมมือกันในการแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด

เป็นอยํางดียิ่งตลอดมาประเทศไทยก็มีบทบาทบนเวทีของสหประชาชาติในด๎านยาเสพติด ซึ่งเป็นที่
ยอมรับจากนานาประเทศและองค๑การสหประชาชาติวํารัฐบาลไทยมีความตั้งใจจริงและให๎ความส าคัญ
ในการแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดและได๎ให๎ความรํวมมือกับองค๑การสหประชาชาติอยํางเต็มที่ในการขจัด
ป๓ญหายาเสพติดประเทศไทยในฐานะเป็นภาคีอนุสัญญาระหวํางประเทศด๎านยาเสพติด (Party to the UN 
Conventions) ได๎ปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาและพิธีสารขององค๑การสหประชาชาติด๎านยาเสพติด
ตลอดจนปฏิบัติตามมติและข๎อเสนอแนะจากการประชุมด๎านยาเสพติดที่สหประชาชาติได๎จัดขึ้นมา
ตลอดตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๑๖ (ค.ศ.1973) 

สิ่งส าคัญอยํางหนึ่งของประเทศที่เป็นสมาชิกองค๑การสหประชาชาติก็คือการเข๎าเป็น
ภาคีอนุสัญญาตํางๆ ในด๎านยาเสพติด ซึ่งการเข๎าเป็นภาคีนั้นจะต๎องมีกฎหมายตํางๆ เพียงพอตํอการ



๒๖ 

รองรับการปฏิบัติการอยํางถูกต๎องเป็นทางการประเทศไทยได๎เข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารของ
สหประชาชาติด๎านยาเสพติดอยํางเป็นทางการแล๎ว ดังนี้ 

๑. อนุสัญญาเดี่ยววําด๎วยยาเสพติดให๎โทษ ค.ศ.1961 (Single Convention 
on Narcotic Drugs 1961) 

๒. พิธีสาร ปี ค.ศ.1970 แก๎ไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาเดี่ยววําด๎วยยาเสพติด ปี ค.ศ.
1961 (1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs 1961) 

๓. อนุสัญญาวําด๎วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอจิตและประสาท ค.ศ.1971 (Convention 
on Psychotropic Substance 1971) 

๔. อนุสัญญาวําด๎วยการตํอต๎านการลักลอบค๎ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตํอ
จิตและประสาท ค.ศ.1988 (Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances 1988) 

ในการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ (UN Convention 1988) ประเทศไทยได๎มี
ความพยายามอยํางเต็มที่โดยมีส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน 
ป.ป.ส.) เป็นแกํนกลางโดยตลอดมา การด าเนินการเพ่ือเข๎าเป็นภาคีของอนุสัญญานี้ใช๎เวลาเกือบ ๑๔ ปี 
หลังจากที่อนุสัญญาประกาศใช๎เนื่องจากการเข๎า เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้มีเงื่อนไขอยูํวํารัฐบาล
จะต๎องมีกฎหมายหลักที่รองรับการปฏิบัติการจึงจะสามารถเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา ค.ศ.1988 ได๎      
ซึ่งกฎหมายหลักและข๎อตกลงความรํวมมือตํางๆ ที่จ าเป็น ดังนี้ 

๑. การยึดทรัพย๑สินที่ได๎จากการลักลอบค๎ายาเสพติด (Asset Forfeiture of 
Illicit Drug Traffic) 

๒. การสํงผู๎ร๎ายข๎ามแดน (Extradition Act) 
๓. ความรํวมมือทางอาญา (Mutual Legal Assistance in Criminal Matter) 
๔. การลงโทษผู๎สมคบคิดการท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (Conspiracy on 

Narcotic Drugs) 
๕. การควบคุมสารตั้งต๎นและเคมีภัณฑ๑ที่ใช๎ในการลักลอบผลิตยาเสพติด 

(Precursor and Essential Chemical Control) 
๖. การควบคุมการสํงยาเสพติด (Controlled Delivery of Narcotic Drugs) 
๗. การลดและควบคุมการลักลอบปลูกพืชเสพติดหรือการสํงเสริมการปลูกพืช

ทดแทน (Alternative Development Approaches or Crop Substitution for Illicit Crop 
Cultivation) 

๘. การตํอต๎านการฟอกเงิน (Anti-money Laundering Control) 
๙. การตํอต๎านการลักลอบค๎ายาเสพติดทางทะเล (Illicit Traffic by Sea) 

ในขณะนั้นประเทศไทยยังไมํมีกฎหมายที่ส าคัญฉบับหนึ่งคือกฎหมายตํอต๎านการ
ฟอกเงิน ในฐานะที่ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นแกํนกลางในเรื่องการเข๎าเป็นภาคีของสหประชาชาติด๎านยา
เสพติด จึงรับหน๎าที่จัดยกรํางกฎหมายตํอต๎านการฟอกเงินตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นต๎น มาและเสนอ
ตํอรัฐบาลแตํก็มีป๓ญหาอุปสรรคในทางการเมืองมาตลอด กลําวคือมีการเปลี่ยนรัฐบาลคํอนข๎างบํอย
การเปลี่ยนรัฐบาลแตํละชุดก็ต๎องเริ่มต๎นนับหนึ่งใหมํทุกครั้งจึงท าให๎การน าพระราชบัญญัติการปูองกัน
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และปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศใช๎ลําช๎า ในที่สุดพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ประกาศใช๎เมื่อวันที่ 
๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 

เมื่อประเทศไทยมีกฎหมายหลักเพียงพอตํอการรองรับการปฏิบัติการแล๎วส านักงาน 
ป.ป.ส. ได๎เชิญ ๒๕ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องประชุมปรึกษาหารือและท่ีประชุมทั้ง ๒๕ หนํวยงานเห็นพ๎อง
ต๎องกันวําสมควรด าเนินการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา ค.ศ.1988 ได๎ และการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา
ดังกลําวจะชํวยเสริมสร๎างความรํวมมือกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ในการปราบปรามยาเสพติดอีกด๎วย
คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓ เห็นชอบให๎ประเทศไทยเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญา 
๑๙๘๘ ได๎ส านักงาน ป.ป.ส. ด๎วยความรํวมมือจากกระทรวงการตํางประเทศได๎สํงภาคยานุวัตรสาร
เพ่ือการเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ไปยังเลขาธิการสหประชาชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และ
ทางสหประชาชาติรับเข๎าเป็นภาคีอนุสัญญามีผลบังคับใช๎ตํอประเทศไทยตั้งแตํวันที่ ๑ สิงหาคม    
พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมเวลาด าเนินการทั้งสิ้น ๑๔ ปี 

องค๑การสหประชาชาติได๎ให๎ความชํวยเหลือกับประเทศไทยตั้งแตํปี พ.ศ.๒๕๑๖ 
(ค.ศ.1973) เพ่ือด าเนินการภายใต๎โครงการปลูกพืชทดแทนและพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา -
สหประชาชาติ (Thai-United Nations Crop Replacement and Community Development 
Project – CRCD) ซ่ึงด าเนินการในเขตที่สูงภาคเหนือที่มีการปลูกฝิ่นหนาแนํนตลอดจนยังได๎ให๎ความ
ชํวยเหลือด๎านอ่ืนๆ เชํน ด๎านการปูองกันยาเสพติด ด๎านการบ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด ด๎านการวิจัย 
และด๎านการให๎ทุนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คิดเป็นมูลคําประมาณ ๗๔๐,๙๓๘,๓๑๕ ล๎านบาท 
พอสรุปได ๎ดังนี้ 

๑. ความชํวยเหลือด๎านการปลูกพืชทดแทนและพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขา 
(Crop Replacement and Community Development Projects) จ านวน ๖๔๔,๑๘๐,๑๔๐ บาท 
เพ่ือด าเนินงาน ๘ โครงการยํอย 

๒. ความชํวยเหลือด๎านบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติด 
(Treatment and Rehabilitation Projects) เป็นเงิน ๕๘,๑๙๘,๘๕๐ บาท จ านวน ๗ โครงการยํอย 

๓. ความชํวยเหลือด๎านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development 
Projects) เป็นเงิน ๑๖,๘๔๖,๕๐๐ บาท จ านวน ๒ โครงการยํอย 

๔. ความชํวยเหลือด๎านการปูองกันยาเสพติด (Preventive Drug Education) 
เป็นเงิน ๒๑,๗๑๒,๗๒๕ บาท จ านวน ๕ โครงการ 

องค๑การสหประชาชาติได๎ยุติการให๎ความชํวยเหลือตํอประเทศไทยในด๎านการ
สํงเสริมการปลูกพืชทดแทนและพัฒนาเศรษฐกิจชาวไทยภูเขาตั้งแตํ  ปี พ.ศ.๒๕๓๗ โดยให๎เหตุผลวํา
การใช๎วิธีการลดพ้ืนที่การปลูกพืชเสพติด (ฝิ่น) โดยใช๎การพัฒนาน าหน๎าการปราบปรามนั้น ได๎ผลดี
กอปรกับได๎มีองค๑การตํางประเทศอ่ืนๆ ทั้งของรัฐบาลและองค๑กรเอกชน เชํน รัฐบาลเยอรมัน (GTZ) 
นอร๑เวย๑ (Norwegian Church Aid) เป็นต๎น เข๎ามารับชํวงตํออีกทั้งรัฐบาลไทยมีความพร๎อมมากขึ้น
สามารถวางแผนด๎านงบประมาณเพ่ือรองรับการพัฒนาชุมชนที่สูงได๎อันเป็นผลมาจากการทดลองที่
องค๑การสหประชาชาติได๎ให๎การสนับสนุนมาตั้งแตํ ปี พ.ศ.๒๕๑๖ ดังนั้น องค๑การสหประชาชาติจึงได๎
เปลี่ยนแนวการสนับสนุนไปในด๎านการลดอุปสงค๑ (Demand Reduction) มากขึ้น 



๒๘ 

ป๓จจุบันองค๑การสหประชาชาติโดยโครงการควบคุมยาเสพติดระหวํางประเทศ 
(UNDCP) ได๎มีแนวคิดของความรํวมมือในระดับอนุภูมิภาค (Sub-Regional Cooperation) คือให๎
ประเทศที่อยูํในอนุภูมิภาคเดียวกันรํวมมือกันอยํางใกล๎ชิดเพ่ือแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดจึงได๎มีการจัดท า
โครงการลักษณะ ๓ ฝุาย เชํน ไทย– พมํา-UNDCP, ไทย – ลาว-UNDCP, พมํา – ลาว-UNDCP ซึ่งถือ
วํากลุํมประเทศในอนุภูมิภาคนี้เป็นแหลํงส าคัญที่มีป๓ญหาการลักลอบผลิตและค๎ายาเสพติดคํอนข๎าง
รุนแรงนอกจากนี้ UNDCP ยังได๎มีการจัดท าโครงการภายใต๎บันทึกความเข๎าใจ ๗ ฝุาย ระหวําง
กัมพูชา จีน พมํา ลาว ไทย เวียดนาม และ UNDCP ซ่ึงเป็นความรํวมมือในระดับอนุภูมิภาค 

๒.๒.๔ องค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทย 
๒.๒.๔.๑ นโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รัฐบาลภายใต๎การบริหารราชการแผํนดินของนางสาวยิ่งลักษณ๑ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ได๎แถลงนโยบายของรัฐบาลตํอรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยในด๎านของยาเสพติด
ได๎มีการบรรจุไว๎ในนโยบายของรัฐบาลดังนี้๑๙  

๑) นโยบายเรํงดํวนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
(๑) ก าหนดให๎การแก๎ไขและปูองกันป๓ญหายาเสพติดเป็น “วาระแหํงชาติ” 

โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู๎ผลิต ผู๎ค๎า ผู๎มีอิทธิพล และผู๎ประพฤติมิชอบโดยบังคับ
ใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัดยึดหลักผู๎เสพคือผู๎ปุวยที่ต๎องได๎รับการบ าบัดรักษาให๎กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร๎อมทั้งมีกลไกติดตามชํวยเหลืออยํางเป็นระบบด าเนินการอยํางจริงจังในการปูองกันป๓ญหา
ด๎วยการแสวงหาความรํวมมือเชิงรุกกับตํางประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดสารเคมีและ
สารตั้งต๎นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข๎าสูํประเทศ ภายใต๎การบริหารจัดการอยํางบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุํมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมํให๎เข๎าไปเกี่ยวข๎องกับยาเสพ
ติดด๎วยการรวมพลังทุกภาคสํวนเป็นพลังแผํนดินในการตํอสู๎กับยาเสพติด 

(๒) เรํงน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน
กลับมาสูํพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ควบคูํไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติดและอิทธิพลอ านาจ
มืดโดยน๎อมน ากระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ในรัชกาลที่ ๙ “เข๎าใจ เข๎าถึง 
พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธีโดยเน๎นการสํงเสริมความรํวมมือในทุกภาคสํวนกับ
ประชาชนในพ้ืนที่ อ านวยความยุติธรรมอยํางทั่วถึง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร๎าง
โอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่  เคารพอัตลักษณ๑ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท๎องถิ่น สํงเสริมการกระจายอ านาจการปกครองสํวนท๎องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล๎องกับ
ลักษณะพ้ืนที่โดยไมํขัดกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคสํวนให๎มี
เอกภาพท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
ให๎สอดคล๎องทันสมัยกับสภาพความเป็นจริงของป๓ญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู๎ได๎รับผลกระทบจาก
ความไมํสงบอยํางเป็นธรรม 

                                                           

๑๙ศูนย๑อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.), ค าสั่ง ศพส. ที่ ๑/๒๕๕๔ เร่ืองแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ๒๕๕๕, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย๑อานวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด 
(ศพส.), ๒๕๕๔), หน๎า ๖-๘. 



๒๙ 

๒.๒.๔.๒ กลยุทธ์การด าเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รัฐบาลถือวําป๓ญหายาเสพติดเป็นวาระแหํงชาติที่จะต๎องด าเนินการแก๎ไขป๓ญหาอยําง

จริงจังและน๎อมน ากระแสพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถในเรื่องยาเสพติดมา
ปฏิบัติให๎ส าเร็จลุลํวงโดยใช๎ยุทธศาสตร๑พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร๑หลักก าหนดกล
ยุทธ๑ส าคัญท่ีจะด าเนินการคือ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เรํง เพ่ือให๎เป็นสิ่งที่ทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ๗ แผน ประกอบด๎วย  

แผนที่ ๑ แผนสร๎างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด เป็นแผนที่ท าให๎
หมูํบ๎าน/ชุมชนทั่วประเทศประมาณ ๘๕,๐๐๐ แหํง มีการรวมตัวเป็นพลังแผํนดินและใช๎พลังที่รวมตัว
นี้ด าเนินการปูองกันเฝูาระวังและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในหมูํบ๎าน/ชุมชน รวมทั้งสํงเสริมให๎องค๑กร 
หนํวยงาน โรงเรียน สถานประกอบการภาคเอกชนทุกแหํง ได๎รวมกันเป็นพลังแผํนดินทั่วประเทศ
รัฐบาลหยิบยกแผนนี้เป็นแผนแรกเพ่ือต๎องการสื่อให๎สาธารณชนทั้งประเทศได๎ระลึกวําการแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติดจะต๎องรํวมมือกันทุกภาคสํวน 

แผนที่ ๒ แผนการแก๎ไขป๓ญหาผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด (Demand) เป็นแผนที่ลด
จ านวนผู๎เสพยาเสพติดในประเทศไทยประมาณการวําจ านวนผู๎เสพยาเสพติดในประเทศไทยในขณะนี้
กวํา ๑.๒ ล๎านคน ตั้งเปูาหมายไว๎วําในปีแรกจะด าเนินการให๎ได๎ถึง ๔๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ โดยจะ
ด าเนินการน าผู๎เสพเข๎ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด ระบบ
ต๎องโทษ จะขยายสถานบ าบัดให๎เพียงพอและจะให๎องค๑กรภาคเอกชนภาคชุมชนองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นรํวมกันบ าบัดรักษารวมทั้งจะด าเนินการตํอผู๎เสพให๎ครบวงจร ทั้งการติดตามชํวยเหลือฟ้ืนฟู
ดูแล ผู๎เสพในด๎านอาชีพการงานสามารถด ารงชีวิตในสังคมได๎อยํางเป็นปกติไมํกลับไปมีพฤติการณ๑ซ้ าอีก 

แผนที่ ๓ แผนการสร๎างภูมิคุ๎มกันและปูองกันยาเสพติด (Potential Demand) เป็น
แผนที่มุํงสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดให๎กับประชาชนเยาวชนทั่วไปเยาวชนกลุํมเสี่ยงเพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกัน
ตํอป๓ญหายาเสพติดให๎กับประชาชนทั้งประเทศซึ่งจะเป็นการตัดการเพ่ิมขึ้นของผู๎เสพรายใหมํโดยจะ
ให๎ความส าคัญในการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแหํงรวมทั้งขจัดป๓จจัยเสี่ยงที่เอ้ือตํอป๓ญหายาเสพติด
ให๎หมดไปจะสร๎างคุณภาพชีวิตทัศนคติให๎กับเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติไมํให๎ยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด 

แผนที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช๎กฎหมายเป็นแผนที่ลดผู๎ผลิต 
ผู๎ค๎า ผู๎ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับ เพ่ือตัดวงจรที่จะน ายาเสพติดมายังตลาดผู๎เสพ รัฐบาลจะเน๎นย้ า
ให๎ใช๎หลักการบังคับใช๎กฎหมายตามหลักนิติธรรมอยํางเครํงครัดใช๎มาตรการทางด๎านทรัพย๑สินการ
สืบสวนขยายผลเป็นแนวทางปฏิบัติหลัก จะมุํงลดความเดือดร๎อนของประชาชนตํอป๓ญหาการค๎ายา
เสพติดในชุมชน จะพัฒนากระบวนการยุติธรรมให๎เอ้ืออ านวยตํอการปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งจะ
ลงโทษเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดอยํางเด็ดขาด 

แผนที่ ๕ แผนความรํวมมือระหวํางประเทศ เป็นแผนที่จะแสวงความรํวมมือกับ
ตํางประเทศโดยเฉพาะอยํางยิ่งประเทศเพ่ือนบ๎านเพ่ือรํวมกันปราบปรามการผลิตและค๎ายาเสพติดมิ
ให๎ป๓ญหายาเสพติดเป็นภัยของแตํละประเทศ โดยจะเรํงรัดในด๎านความรํวมมือในทุกด๎าน ทั้งในด๎าน
การขําว การปราบปราม การปฏิบัติ การรํวม รวมทั้งใช๎นโยบายเชิงรุกการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ในรัชกาลที่ ๙ เพ่ือให๎ชายแดน
มีความเป็นอยูํอยํางสันติ 



๓๐ 

แผนที่ ๖ แผนสกัดกั้นยาเสพติด เป็นแผนที่จะด าเนินการมาตรการตํางๆ เพ่ือสกัด
กั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด๎านมิให๎มีการลักลอบน ายาเสพติดสูํประเทศไทย โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือสร๎างแนวสกัดกั้นที่มีประสิทธิภาพโดยจะเสริมความ
มั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ิมการลาดตระเวนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส๎นทางชายแดน การสร๎าง
หมูํบ๎านชุมชนเข๎มแข็งตามแนวชายแดนเป็นหมูํบ๎านสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน จัดระเบียบหมูํบ๎าน
ตามแนวชายแดน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพจุดตรวจจุดสกัดกั้นตามเส๎นทางตอนในทั่วประเทศให๎ เป็น
ตาขํายการสกัดก้ันการล าเลียงยาเสพติดทั่วประเทศ 

แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ เป็นแผนที่ระดมสรรพก าลังทั้งประเทศ
เข๎าแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดมีการจัดองค๑กรกลไกการแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดทุกระดับจะบริหารจัดการ
อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งในด๎านโครงสร๎าง กลไก การบริหารงบประมาณ การพัฒนาก าลังคน การสร๎าง
ขวัญก าลังใจแกํเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดดีเดํนฯลฯ รวมทั้งจะจัดการบูรณาการการแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่มอบหมายบุคคลรับผิดชอบเป็นเจ๎าภาพชัดเจน ๔ ปรับ เป็นการปรับปรุง
สิ่งที่มีความส าคัญในล าดับต๎นๆ ๔ อยําง เพ่ือท าให๎การเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปรับที่ ๑ ปรับปรุงข๎อมูลการขําวให๎ถูกต๎องทันสมัย ซึ่งเป็นสิ่งชี้น าการแก๎ไข
ป๓ญหาข๎อมูลส าคัญที่จะปรับปรุงก็คือ ข๎อมูลผู๎ค๎า ข๎อมูลผู๎เสพ ข๎อมูลกลุํมเสี่ยง ข๎อมูลพ้ืนที่ ข๎อมูลที่
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด ข๎อมูลการด าเนินงาน โดยจะใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑เป็นสํวนจัดการข๎อมูลให๎
เชื่อมโยงกันจัดตั้งห๎อง War Room ในทุกระดับทั้งในสํวนกลางและจังหวัด มีการแสดงผลในระบบ
แผนที่ภูมิศาสตร๑/GIS ตามหลักการจัดระบบจัดการข๎อมูลสมัยใหม ํ

ปรับที่ ๒ ปรับบทบาทพฤติกรรมเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ การประกาศเรื่องยาเสพติด
เป็นวาระแหํงชาติต๎องการแสดงให๎เห็นวําการแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดไมํสามารถแก๎ไขได๎ด๎วยการปฏิบัติ
ปกติจะต๎องมีการมอบหมายปรับก าลังปรับบทบาทเจ๎าหน๎าที่ให๎พร๎อมทุํมเทอยํางเต็มที่ โดยจะมีการ
มอบหมายหน๎าที่หลัก-รองของการเป็นเจ๎าภาพ มีการจัดตั้งศูนย๑ปฏิบัติการในทุกระดับ มีเจ๎าหน๎าที่
หนํวยตํางๆ มาปฏิบัติงานอยํางเต็มที่ มีการคัดเลือกคัดสรรเจ๎าหน๎าที่ที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงานเพ่ือให๎
เกิดการรวมศูนย๑บูรณาการก าลังการปฏิบัติงานที่ส าคัญการควบคุมพฤติการณ๑เจ๎าหน๎าที่ของรัฐมิให๎
แสวงประโยชน๑ตํอยาเสพติดทั้งโดยตรงและโดยอ๎อม ซึ่งจะมีการลงโทษอยํางเด็ดขาดท าให๎ประชาชน
ไว๎วางใจและเชื่อมั่นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 

ปรับที่ ๓ ปรับกฎหมายกฎระเบียบข๎อบังคับเพ่ือให๎การปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่
และภาคสํวนตํางๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการด าเนินงานจะต๎องมีการปรับปรุงแก๎ไข
กฎหมายหลายฉบับ เชํน พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎เสพยาเสพติดฯ ที่น าผู๎เสพเข๎าระบบบังคับ
บ าบัดจะต๎องปรับแก๎ให๎คลํองตัวลดขั้นตอนพระราชบัญญัติมาตรการฯ ที่ใช๎ในการยึดอายัดทรัพย๑สิน
จะต๎องปรับปรุงในด๎านระเบียบระยะเวลาเพ่ือให๎เป็นเครื่องมือของเจ๎าหน๎าที่มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะพิจารณา
เพ่ิมบทบาทอ านาจให๎กับชุมชนในการเฝูาระวังและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดโดยถูกต๎อง 

ปรับที่ ๔ ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีสํวนรํวมแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดให๎
ประชาชนทั้งประเทศรู๎วํายาเสพติดไมํใชํเรื่องของฝุายรัฐแตํเพียงอยํางเดียวแตํเป็นเรื่องของประชาชน
ทั้งประเทศที่ต๎องรํวมกันเป็นเจ๎าของป๓ญหารํวมแก๎ไขสังคมมีการปรับทัศนคติตํอผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพ
ติดที่ยุติพฤติการณ๑แล๎วด๎วยการให๎อภัย ให๎การยอมรับ เปิดโอกาสให๎ปรับปรุงตัว มีอาชีพการงาน



๓๑ 

รองรับในหนํวยงานตํางๆ สามารถกลับสูํสังคมได๎อยํางปกติ ๓ หลัก ได๎แกํ ยึด ๓ หลักในการแก๎ป๓ญหา
ประกอบด๎วย 

หลักที่ ๑ หลักการแก๎ไขป๓ญหาโดยใช๎หลักเมตตาความรักในเพ่ือนมนุษย๑
อยากเห็นคนผิดกลับตัวเป็นคนดีคืนความรักให๎ครอบครัวคืนสุขให๎ชุมชน โดยจะใช๎มาตรการทางชุมชน 
มาตรการทางสังคม มาตรการประชาคม เพ่ือให๎เป็นกระแสของคนหมูํมากท าให๎เกิดผลตํอผู๎กระท าผิด
ยาเสพติดคิดละเลิกด๎วยกระบวนการทางสังคม เว๎นแตํผู๎ไมํยินยอมก็จะด าเนินการอยํางจริงจัง ดังนั้น
แผนงานทั้ง ๗ แผนจึงมีหลักนี้แทรกอยูํ 

หลักที่ ๒ ยึดหลักนิติธรรมใช๎การบ าบัดปูองกันควบคูํการปราบปรามเป็น
การใช๎กระบวนการทางกฎหมายมาบังคับใช๎อยํางจริงจังตามหลักนิติธรรมและโดยที่ต๎องการลด 
Demand ผู๎เสพให๎มากที่สุดการจะลดผู๎เสพได๎จะต๎องด าเนินการในด๎าน Supply และด๎านปูองกัน
ควบคูํไปด๎วยเพ่ือตัดวงจรการค๎าและปูองกันผู๎เสพรายใหมํจึงสามารถลดป๓ญหาได๎อยํางแท๎จริง ซึ่งก็คือ
การบูรณาการมาตรการตํางๆ บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม 

หลักท่ี ๓ หลักแก๎ป๓ญหาโดยยึดพ้ืนที่เป็นตัวตั้งหรือ Area Approach โดย
ยึดจังหวัด อ าเภอต าบล หมูํบ๎าน เป็นตัวตั้งของการแก๎ไขป๓ญหาให๎พ้ืนที่เป็นเจ๎าของป๓ญหาสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับพ้ืนที่ทั้งในด๎านบทบาท อ านาจการมอบหมาย การระดมสรรพก าลัง การงบประมาณ 
การบริหารจัดการให๎ผู๎วําราชการจังหวัด /นายอ าเภอเป็นเจ๎าภาพและรับผิดชอบในการแก๎ไขป๓ญหา
เต็มมี ๕ หนํวยหลักส าคัญ ได๎แกํ ผู๎วําราชการจังหวัด ผู๎บังคับการต ารวจ สาธารณสุขจังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด และหนํวยงานด๎านทหาร เป็นต๎น 

๖ เรํง ได๎แกํ การก าหนดการปฏิบัติที่เรํงดํวน ๖ เรื่องท่ีจะต๎องเรํงด าเนินการ ได๎แกํ 
เรํงที่ ๑ เรํงด าเนินการในด๎านข๎อมูลป๓ญหาให๎ทุกหนํวยหาข๎อมูลป๓ญหายาเสพติดที่

เป็นจริงในระดับพ้ืนที่ในทุกจังหวัด โดยจะใช๎วิธีการที่รอบคอบชัดเจนใช๎งานการขําวขยายผลจาก
ผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดจากประชาคมชุมชนฯลฯ และให๎ตรวจสอบตํางๆ อยํางถูกต๎อง และใช๎ข๎อมูลนี้
มาจัดท าแผนแก๎ไขป๓ญหารวมทั้งเรํงจัดตั้งศูนย๑ข๎อมูลทุกระดับ 

เรํงที่ ๒ เรํงลดจ านวนผู๎เสพยาจากหมูํบ๎าน/ชุมชน โดยจะเรํงจัดท าแผนบ าบัดรักษา
ลดจ านวนผู๎เสพยาเสพติดในพ้ืนที่โดยเร็ว ยึดคุณภาพและจะด าเนินการให๎ครบวงจรทั้งการติดตาม
ชํวยเหลือฟ้ืนฟูการแก๎ไขป๓ญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให๎การแก๎ไขป๓ญหาเป็นไปอยํางยั่งยืน 

เรํงที่ ๓ เรํงแสวงหาความรํวมมือกับตํางประเทศและการสกัดกั้นยาเสพติด โดยจะ
เรํงประสานงานขยายความรํวมมือกับประเทศที่มีผลกระทบตํอป๓ญหายาเสพติดกับประเทศไทยมาก
ที่สุดขยายความรํวมมือในระดับปฏิบัติให๎มากขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดกั้นตามแนวชายแดน
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเปูาหมายเรํงดํวนอันดับแรก เพ่ือ
ลดปริมาณน าเข๎ายาเสพติดจากนอกประเทศให๎เหลือน๎อยที่สุด พร๎อมกันนี้จะเรํงการจัดตั้งจุดตรวจ
เส๎นทางตอนในให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

เรํงที่ ๔ เรํงปราบปรามผู๎ค๎าลดความเดือดร๎อนของประชาชนจากป๓ญหายาเสพติด 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ค๎าที่สร๎างความเดือดร๎อนให๎กับชุมชน-สังคมที่ประชาชนร๎องเรียนตามชํองทาง
ตํางๆ และจะมีการแจ๎งผลการด าเนินงานให๎ประชาชนรับทราบรวมทั้งจะเรํงขยายผลการด าเนินงาน
ในด๎านยึดทรัพย๑ผู๎ค๎ายาเสพติดตามหลักนิติธรรมให๎เพ่ิมมากข้ึน 



๓๒ 

เรํงที่ ๕ เรํงแก๎ไขป๓ญหาเยาวชนกลุํมเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษาที่ เป็นความ
หํวงใยของพํอแมํผู๎ปกครองทั้งประเทศ จะเรํงให๎ทุกจังหวัดเข๎มงวดกวดขันพ้ืนที่เสี่ยงป๓จจัยเสี่ยงที่สร๎าง
ความเดือดร๎อนร าคาญให๎กับชุมชนและสังคม ที่ส าคัญได๎แกํ สถานบันเทิงแหลํงมั่วสุมของเยาวชน  
การรวมกลุํมรถซิ่งตามท๎องถนน การกํอเหตุทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุํมเสี่ยง และมีผลตํอประชาชน
ผู๎บริสุทธิ์นอกจากนี้จะเรํงสร๎างระบบปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษาในทุกจังหวัด    
เพ่ือสร๎างความสบายใจให๎กับผู๎ปกครอง 

เรํงที่ ๖ เรํงสร๎างหมูํบ๎าน/ชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งโดยน๎อมน าพระราชด ารัสสมเด็จ
พระนางเจ๎าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ในเรื่องโครงการกองทุนแมํของ
แผํนดินซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร๑พระราชทานในการสร๎างหมูํบ๎าน/ชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งมีการรวมกลุํม
เฝูาระวังยาเสพติดมีการพ่ึงตัวเองพ่ึงพากันเองแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในหมูํบ๎าน/ชุมชนโดยใช๎ทุนทาง
สังคมของตนและตํอยอดไปสูํการแก๎ไขป๓ญหาอยํางยั่งยืนด๎วยเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๒.๕ ประเภทของยาเสพติดนั้น ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๗ ระบุไว้ว่า ยาเสพติดให้โทษสามารถแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ 

ประเภท ๑ ยาเสพติดให๎โทษชนิดร๎ายแรง เชํน เฮโรอีน (Heroin) 
ประเภท ๒ ยาเสพติดให๎โทษทั่วไป เชํน มอร๑ฟีน (Morphine) โคเคน (Cocaine) โคเดอีน 

(Codeine) ฝิ่น (Medicinal opium) 
ประเภท ๓ ยาเสพติดให๎โทษที่มียาเสพติดให๎โทษประเภท ๒ เป็นสํวนผสมอยูํด๎วยตามที่

ได๎ขึ้นทะเบียนต ารับยาไว๎ในมาตรา ๔๓ เชํน ยาแกไ๎ขผ๎สมโคเดอีน (Codeine Cough Syrup) 
ประเภท ๔ สารเคมีที่ใช๎ในการผลิตยาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ หรือประเภท ๒ เชํน    

แอซีติกแอนไฮได๎รด๑ (Acetic ANhydrie) อะซีติลคลอไรด๑ (Acetyl Choride) 
ประเภท ๕ ยาเสพติดให๎โทษที่มิได๎อยูํในประเภท ๑ ถึงประเภท ๔ เชํน กัญชา พืชกระทํอม 
ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. ได๎กลําวถึงการ

แบํงประเภทของยาเสพติดไว๎ดังนี้๒๐ 
 ๑. แบํงได๎ตามแหลํงที่เกิด ได๎แกํ 

๑) ยาเสพติดธรรมชาติ (Natural Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตมาจากพืช เชํน 
ฝิ่น พืชกระทํอม กัญชา เป็นต๎น 

๒) ยาเสพติดสังเคราะห๑ (Synthetic Drugs) คือ ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด๎วย
กรรมวิธีทางเคมี เชํน เฮโรอีน แอมเฟตามีน 

 ๒. แบํงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให๎โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงจะแบํงออกเป็น       
๕ ประเภท คือ 

                                                           

 ๒๐ส านักพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด, เอกสารประมวลองค์ความรู้เร่ือง ไอซ์ , 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๓), หน๎า ๘-๙. 



๓๓ 

๑) ประเภทที่ ๑ ยาเสพติดให๎โทษชนิดร๎ายแรง ไมํเป็นประโยชน๑ทางการแพทย๑ 
เชํน เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) แอลเอสดี (LSD) เอ๏กซ๑ตาซี (Ecstasy) หรือ 
MDMA 

๒) ประเภทที่ ๒ ยาเสพติดให๎โทษทั่วไป เชํน ฝิ่น (Opium) มอร๑ฟีน (Morphine) 
โคเคนหรือโคคาอีน (Cocaine) โคเคอีน (Codeine) เมทาโดน (Methadone) 

๓) ประเภทที่ ๓ ยาเสพติดให๎โทษที่มียาเสพติดให๎โทษประเภทที่ ๒ ผสมอยูํ 
เชํน ยาแก๎ไอที่มีโคเคอีนผสมอยูํ 

๔) ประเภทที่ ๔ คือ สารเคมีท่ีใช๎ในการผลิตยาเสพติดให๎โทษประเภทที่ ๑ หรือ
ประเภทที่ ๒ เชํน อะเซติคแอนไฮได๎รด๑ (Acetic anhydride) อะเซติลคลอไรด๑ (Acetyl chloride) 
เอทิลิดีนได๎อาเซเตท (Ethylidine diacetate) ไลเซอร๑จิค อาซิค (Lysergic acid) 

๕) ประเภทที่ ๕ ยาเสพติดให๎โทษที่มิได๎เข๎าอยูํในประเภทที่ ๑ ถึงประเภทที่ ๔ 
เชํน พืชกัญชา พืชกระทํอม พืชฝิ่น (ซึ่งหมายความรวมถึง พันธุ๑ฝิ่น เมล็ดฝิ่น กล๎าฝิ่น ฟางฝิ่น) พืชเห็ด
ขีค้วาย 

 ๓. แบํงตามการออกฤทธิ์ตํอจิตประสาท ได๎แกํ 
๑) ยาเสพติดประเภทกดประสาท ได๎แกํ ฝิ่น มอร๑ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ  

ยาระงับประสาท ยากลํอมประสาท เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด รวมทั้งสารระเหย เชํน ทินเนอร๑แล๏ก
เกอร๑ น้ ามันเบนซิน กาว เป็นต๎น มักพบวําผู๎เสพติดมีรํางกายซูบซีด ผอมเหลือง อํอนเพลีย ฟูุงซําน 
อารมณ๑เปลี่ยนแปลงงําย 

๒) ยาเสพติดประเภทกระตุ๎นประสาท ได๎แกํ ยาบ๎า ยาอี กระทํอม โคเคน  
มักพบวํา ผู๎เสพติดจะมีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุ๎มคลั่ง 
หรือท าในสิ่งที่คนปกติไมํกล๎าท า เชํน ท าร๎ายตนเองหรือฆําผู๎อ่ืน เป็นต๎น 

๓) ยาเสพติดประเภทหลอนประสาท ได๎แกํ แอลเอสดี และเห็ดขี้ควาย เป็นต๎น 
ผู๎เสพจะมีอาการประสาทหลอน ฝ๓นเฟ่ือง เห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแวํว ได๎ยินเสียงประหลาดหรือเห็น
ภาพหลอนที่นําเกลียดนํากลัว ควบคุมตนเองไมํได๎นี้ที่สุดมักปุวยเป็นโรคจิต 

๔) ยาเสพติดประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน คือ ทั้งกระตุ๎นและหลอนประสาท
รํวมกัน ได๎แกํ กัญชา ผู๎เสพมักมีอาการหวาดระแวงความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หูแวํวควบคุม
ตนเองไมํได ๎และปุวยเป็นโรคจิตได ๎

 ๔. แบํงตามองค๑การอนามัยโลก องค๑การอนามัยโลก ได๎จัดแบํงยาเสพติดออกเป็น  
๙ ประเภท ได๎แกํ 

๑) ประเภทฝิ่น หรือมอร๑ฟีน รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คล๎ายมอร๑ฟีน เชํน ฝิ่นมอร๑ฟีน 
เฮโรอีน เพธิดีน 

๒) ประเภทบาบิทูเรต รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ท านองเดียวกัน เชํน เซโคบาร๑บิตาล 
อะโมบาร๑บิตาล พาราดีไฮด๑ เมโปรบาเบท ได๎อาซีแพม คลอได๎อาชีพอกไซด๑ 

๓) ประเภทแอลกอฮอล๑เชํน เหล๎า เบียร๑วิสกา 
๔) ประเภทแอมเฟตามีน เชํน แอมเฟตามีน เดกซ๑แอมเฟตามีน 
๕) ประเภทโคเคน เชํน โคเคน ใบโคคา 



๓๔ 

๖) ประเภทกญัชา เชํน ใบกัญชา ยางกญัชา 
๗) ประเภทคทั เชํน ใบคัท ใบกระทํอม 
๘) ประเภทหลอนประสาท เชํน แอลเอสดีดีเอ็มทีเมสคาลีน เมล็ดมอร๑นิ่งโกลลี่ 

ต๎นล าโพง เห็ดเมาบางชนิด 
๙) ประเภทอ่ืนๆ เป็นพวกที่ไมํสามารถเข๎าประเภทใดได๎ เชํน ทินเนอร๑ เบนซิน 

น้ ายาล๎างเล็บ ยาแก๎ปวด บุหรี่ 
สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย๒๑ ลักษณะและฤทธิ์ยาเสพติดนั้น ยาเสพติดมีอยูํด๎วยกันหลายชนิด 

ในที่นี้จะกลําวถึงเพียงบางชนิดที่ส าคัญเทํานั้น ดังนี้  
๑. แอมเฟตามีน (Amphetamine) มีชื่อเรียกตามภาษาตลาดวํา ยาบ๎าหรือยาขยัน 

เป็นยาที่มีฤทธิ์กระตุน๎ระบบประสาทสํวนกลางและระบบประสาทสํวนปลาย ท าให๎มีอาการตื่นตัวหาย
งํวงนอน พูดมาก และมีความขยันขันแข็งในการท างานมากขึ้น นอกจากนี้ยังท าให๎หลอดเลือดตีบเล็กลง 
หัวใจเต๎นเร็วขึ้น ความดันเลือดสูง มือสั่น ใจสั่น หลอดลมขยาย มํานตาขยาย เหงื่อออกมาก ปากแห๎ง 
เบื่ออาหาร บางคนน ามาใช๎เป็นยาลดความอ๎วน แตํถ๎าใช๎เกินขนาดจะท าให๎เวียนศีรษะ อํอนเพลีย เป็น
ไข๎ หัวใจเต๎นแรง คลื่นไส๎ อาเจียน ท๎องเดิน และปวดท๎องอยํางรุนแรง มีอาการชัก หมดสติ และตาย
เนื่องจากหลอดเลือดในสมองแตก หรือหัวใจวาย การใช๎แอมเฟตามีนเป็นระยะเวลานานจะท าให๎รํางกาย
เกิดความต๎านทานและเกิดการเสพติดได๎ นอกจากนี้ยังเป็นหนทางน าไปสูํการใช๎ยาเสพติดชนิดอื่นๆ 

๒. กัญชา (Cannabis) เป็นพืชล๎มลุกชนิดหนึ่ง ขึ้นงํายในเขตร๎อน น าสํวนยอดของ
ชํอดอกตัวเมียตากแห๎ง บดให๎เป็นผง หรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล๎วน ามาม๎วนเป็นบุหรี่ หรือสูบด๎วยกล๎อง 
หรือน ามาเคี้ยว หรือผสมกับอาหารรับประทาน ยางกัญชามีสาระส าคัญพวกแคนนาบินอยด๑  
(Cannabinids) อยูํประมาณ ๓๐ ชนิด แตํที่ส าคัญมีเพียง ๓ ชนิด คือ คาร๑นาบิดีล (Canabidiol) 
แคนนาบินอล (Cannabinal) และเตตระไฮโดร แคนนาบินอล (Tetrahydro cannabinal) หรือ 
THC ตัวที่ส าคัญที่สุดที่แสดงฤทธิ์ของกัญชา ได๎แกํ THC ซึ่งเป็นสารที่ส าคัญที่ท าให๎รํางกายอารมณ๑
และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป ผู๎ที่เสพกัญชาจะมีอาการตื่นเต๎น ชํางพูด หัวเราะ สํงเสียงดัง กล๎ามเนื้ออํอน
เปลี้ย ขาท างานไมํประสานกัน คล๎ายคนเมาสุรา หลังจากนั้นจะมีอาการงํวงนอน จนไมํสามารถ
ควบคุมตนเองได๎  ถ๎าได๎รับปริมาณกัญชาสูงก็จะท าให๎ความจ าเสื่อม มีอาการประสาทหลอน 
หวาดระแวง ความคิดสับสนจิตใจเสื่อมลง การใช๎กัญชาติดตํอกันเป็นระยะเวลานานจะท าให๎รํางกาย
เกิดความต๎านทานจึงต๎องใช๎ปริมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และเป็นหนทางไปสูํการเสพยาชนิดอื่นๆ ได๎งําย 

๓. เฮโรอีน (Heroin) ในปี ค.ศ. ๑๘๗๔ นักวิจัยชาวอังกฤษชื่อ C.R. Wright  
ได๎ค๎นพบวิธีสังเคราะห๑เฮโรอีนจากมอร๑ฟีน โดยใช๎ยาแอซีติกแอนไฮได๎รด๑ (Acetic Anghdride) ตํอมา 
ในปี ค.ศ.๑๘๙๘ บริษัทผลิตยาไบเออร๑ (Bayer) แหํงเยอรมัน ได๎น ามาผลิตเป็นยาเพ่ือใช๎ในการระงับ
ความเจ็บปวดตํางๆ แกํหลอดลมอักเสบ ไอเรื้อรัง หืด และวัณโรคได๎ ตํอมาจึงทราบวําเฮโรอีนเป็นยา
ที่เสพติดได๎งํายมากและเลิกได๎ยาก มีความแรงสูงกวํามอร๑ฟีน ประมาณ ๕ – ๘ เทํา แรงกวําฝิ่น ๘๐ เทํา 
และถ๎าท าให๎บริสุทธิ์จะมีฤทธิ์แรงกวําฝิ่นถึง ๑๐๐ เทาํตัว 

                                                           

๒๑สุพัฒน๑  ธีรเวชเจริญชัย, ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔), 
หน๎า ๖๖ - ๖๗. 



๓๕ 

เฮโรอีนที่มีจ าหนํายในประเทศไทย มี ๒ ชนิด คือ 
๑) เฮโรอีนผงสีขาว หรือเรียกวํา เบอร๑ ๔ มีลักษณะเป็นผงสีขาว ไมํมีกลิ่น รสขมจัด 

ชนิดนี้เป็นเฮโรอีนบริสุทธ๑ ผลิตขึ้นมาตามหลักวิชาเคมี เฮโรอีนชนิดนี้ นิยมเสพโดยการฉีดเข๎าเส๎นเลือด 
๒) เฮโรอีนผสม หรือเรียกวําเบอร๑ ๓ หรือไอระเหย เป็นเฮโรอีนไมํบริสุทธิ์

เพราะมีสารอ่ืนๆ ปนอยูํด๎วย เชํน สารหนู สติกนิน ยานอนหลับ กรดประสานทอง น้ ากัญชาดิบ  
ยาแอสไพริน เอ.พี.ซี. ตลอดจนสีตํางๆ มาผสมเพ่ือเป็นการจูงใจผู๎เสพ มีลักษณะเป็นเกล็ดหรือผง
คล๎ายอิฐทุบปุน เฮโรอีนชนิดนี้ จะมีสารเฮโรอีนอยูํเพียงเล็กน๎อยประมาณ ๘ – ๑๐ เปอร๑เซ็นต๑ อาจท า
เป็นแคปซูล หรือใสํถุงพลาสติก เพราะเหตุที่ผลิตขึ้นโดยไมํถูกต๎องตามหลักวิชา และมีสารอ่ืนที่มีพิษ
เจือปนอยูํมาก จึงท าให๎ผู๎เสพมีอาการมึนเมาหรือมึนงง และมีฤทธิ์ท าลายสุขภาพและจิตใจเป็นอยํางมาก 
และเป็นอันตรายร๎ายแรงกวําชนิดผงขาว นิยมเสพเข๎าสูํรํางกายโดยวิธีการสูดดมควันเข๎าจมูก โดยการ
สูบ ใช๎ผสมอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือโดยการฉีดเข๎าทางกล๎ามเนื้อหรือเส๎นเลือด 

ส าหรับเฮโรอีน มีฤทธิ์เชํนเดียวกับฝิ่นและมอร๑ฟิน คือผู๎เสพจะรู๎สึกงํวงนอน อาการ
เจ็บปวดถูกกดไว๎ อารมณ๑เปลี่ยนไป ความรู๎สึกสับสน รํางกายจะซูบซีด ผอมเหลือง ใบหน๎าหมองคล้ า 
เกียจครา๎นไมํอยากท างาน เป็นต๎น 

๔. สารหลอนประสาท 
- LSD มักจะมาในรูปแผํนกระดาษ ซึ่งเพียงนิดเดียวก็สามารถออกฤทธิ์ได๎ 

โดยสามารถอมหรือเค้ียวได๎ 
- Methylene dioxy methamphet amine (MDMA) หรือ Ecstasy (ยาอี) ไมํใชํ

เป็นแอมเฟตามีน เนื่องจากเปลี่ยนรูปไปแล๎ว เป็นยาหลอนประสาท ท าให๎ฝ๓น เคลิ้ม ฟ๓งเพลงแล๎ว
สามารถเห็นเป็นภาพได๎ และมีฤทธิ์กระตุ๎นอารมณ๑ ป๓จจุบันป๓ญหาผู๎ติดยาอี Ecstasy เข๎าสถานบ าบัด
ไมํคํอยมี เนื่องจากราคาแพงการระบาดอยูํในวงจ ากัด 

- Ketamine (เคตามีน) เดิมใช๎ในทางการแพทย๑ โดยใช๎กับผู๎ปุวยที่กระดูกหักท าให๎มี
อาการเคลิ้มฝ๓นกํอนที่แพทย๑จะท าการดัดกระดูกที่หักเพ่ือใสํเผือกตํอไป ป๓จจุบันมีการใช๎เป็นสารเสพติด 

๕. โคเคน 
อเมริกาใต๎ได๎ใช๎ใบโคคามาเป็นพันปี โดยการเคี้ยวใบ เมื่อน ามาสกัดก็จะผงโคเคน  

ซึ่งมีฤทธิ์เสพติด สํวนมากใช๎วิธีนัตถุ๑ ให๎ดูดซึมทางโพรงจมูก ตํอมามีการพัฒนาไปเป็นโคเคนเบส 
(Crack) คือ ท าให๎สามารถสูบได๎ โดยวิธีเผาให๎เป็นไอระเหยออกฤทธิ์ตํอจิตใจ คือ กระตุ๎นประสาทออก
ฤทธิ์คล๎ายๆ ยาบ๎าอารมณ๑ขึ้น มีความสนุก (High) การใช๎ในระยะเวลายาวจะท าให๎สมองเสื่อม เสพ
มากท าให๎ตายได๎ อาจกระตุน๎หัวใจ ท าให๎หัวใจวายได๎ อาการขาดยาบางรายจะรุนแรง บางรายอาจจะ
ไมํมีอะไรเลย บางรายอาจมีอารมณ๑หงอยอยูํระยะหนึ่งแล๎วก็หายไป แตํเนื่องจากราคาโคเคนใน
ประเทศไทยแพงมาก จึงท าให๎ระบาดในกลุํมคนที่มีฐานะด ี

๖. ฝิ่น 
ยางฝิ่นมีสารเสพติดอยูํมากแตํตัวส าคัญคือ โคเดอีนกับมอร๑ฟิน ดังนั้นคนที่ติดฝิ่นก็

หมายความวํา ติดโคเดอีนและมอร๑ฟินที่อยูํในฝิ่นนั่นเอง ตํอมามีการพัฒนาสังเคราะห๑ไปสูํเฮโรอีน  
ซึ่งท าให๎ออกฤทธิ์เร็วกวํามาก 

 



๓๖ 

มอร๑ฟินใช๎ในการแกํปวด 
Methadone เป็นสารสังเคราะห๑เกิดขึ้นในสมัยสงคราม เนื่องจากใช๎มอร๑ฟินแกํปวด

แล๎วติดกันมาก จึงใช๎เมทธาโดนแทน ตํอมาจึงพัฒนามาใช๎ในการรักษาผู๎ติดยาประเภทฝิ่นโคเดอีน  
มีคุณสมบัติแก๎ปวดและแก๎ไอ แตํท าให๎ติด ซึ่งอยูํในรูปของยาแก๎ไอฤทธิ์ของยากลุํมนี้จะกระตุ๎นสมอง
ในสํวน Brain Reward System มีผลตํอการเสพ คือ ท าให๎ใจสบาย ถึงแม๎วําจะมีอาการเจ็บปวด  
เมื่อใช๎ยาจะรู๎สึกเฉยๆ ไมํเจ็บปวด กระตุน๎ให๎มีอารมณ๑ขึ้น สารประเภทฝิ่นจะมีผลตํอรํางกาย โดยท าให๎
มํานตาหด กดฮอร๑โมนเพศ ผู๎ใช๎ยากลุํมนี้จะไมํคํอยมีอารมณ๑ทางเพศ กดภูมิคุ๎มกันของรํางกาย ติดเชื้องําย 
(อาจติดเชื้อ HIV จากการฉีดเฮโรอีนด๎วยเข็มกับคนอ่ืนงํายขึ้น) เมื่อหยุดใช๎ยาจะมีอาการขาดยา 
ซึ่งคํอนข๎างรุนแรง คือ กระวนกระวาย ทุรนทุรายแตํพบวําอาการขาดยาไมํท าให๎เสียชีวิตแตํอยํางใด 
(ถ๎าไมมํีโรคหัวใจ หรือโรคแทรกซ๎อนอื่นๆ) 

๗. สารระเหย 
ประกอบด๎วย Toluene, acetone, benzene, Trichloroethylene อยูํในกาว   

ยาล๎างเล็บ น้ ามันเบนซิน และแลกเกอร๑ ออกฤทธิ์ตํอจิตใจ ท าให๎อารมณ๑ขึ้น และเคลิ้มฝ๓น ผลตํอ
รํางกายอาจท าให๎สมองเหี่ยว แตํความเชื่อที่วําปอดเหี่ยวยังไมํมีการศึกษา อาการขาดยาไมํคํอยมี   
อาจมีแคํหงุดหงิดแล๎วก็หายไป 

พริ้มเพรา ผลเจริญสุข ได๎สรุปประเภทของยาเสพติดที่แบํงตามการออกฤทธิ์    
แบํงตามแหลํงที่มา แบํงตามกฎหมาย และแบํงตามองค๑การอนามัยโลกดังนี้ 

๑. แบํงตามวิถีการออกฤทธิ์ตํอระบบประสาทสํวนกลาง คือ 
๑) ประเภทกดประสาท เชํน กลุํมฝิ่น (ฝิ่นยา มอร๑ฟีน โคเคอีน เฮโรอีน)  

ยาระงับประสาทและยานอนหลับ (เซโคบาร๑บิตาล อะโมบาร๑บิตาล) ยากลํอมประสาท (เมโปรบาเมต  
ไดอาซีแพม คลอร๑ไดอะซีพ็อกไซด๑) สารระเหย (ทินเนอร๑ น้ ามันเบนซิน) เครื่องดื่มมึนเมา 

๒) ประเภทกระตุ๎นประสาท เชํน แอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน กระทํอม 
โคเคน บุหรี่ กาแฟ เป็นต๎น 

๓) ประเภทหลอนประสาท เชํน แอลเสดี (LSD = Lyser-gic acid Diethylamide) 
ดีเอ็มที (DMT = Dimethyltryptamine) เห็ดขี้ควาย 

๔) ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกด กระตุ๎น หรือหลอดประสาทผสม
รํวมกัน เชํน กัญชา 

๒. แบํงตามแหลํงที่มา 
๑) ประเภทที่ได๎จากธรรมชาติ เชํน ฝิ่น มอร๑ฟีน กระทํอม กัญชา ฯลฯ 
๒) ประเภทที่ได๎จากการสังเคราะห๑ เชํน เฮโรอีน เซโคบาร๑บิตาล แอมเฟตามีน ฯลฯ 
๓) แบํงตามกฎหมาย คือ 

๓. ประเภทถูกกฎหมาย เชํน ยาแก๎ไอน้ าด า บุหรี่ เหล๎า กาแฟ ฯลฯ 
๔. ประเภทผิดกฎหมาย๒๒ 

                                                           

 ๒๒พริ้มเพรา ผลเจริญสุข, ยาเสพติดพิษร้าย, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๔๕), หน๎า ๓. 



๓๗ 

นอกจากนั้นการใช๎สารเสพติดยังกํอให๎เกิดผลกระทบในด๎านตํางๆ ดังนี้ 
๑. จิตใจ อารมณ๑เปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน ควบคุมตนเองไมํได๎ ท าธุระไมํได๎ใช๎ไป

นานๆ ท าให๎เกิดความอยาก (Craving) หมกมํุนคิดแตํอยากใช๎ยาเสพติด 
๒. รํางกายสุขภาพเสื่อมโทรม ในกรณีของยาบ๎าท าให๎อารมณ๑ขึ้น กระตุ๎นอารมณ๑ทาง

เพศด๎วยท าให๎มีเพศสัมพันธ๑โดยไมํมีการควบคุมหรือปูองกันท าให๎เพ่ิมความเสี่ยงตํอการติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ๑เชํน HIV หรือเกิดตั้งครรภ๑โดยมิได๎ตั้งใจในผู๎หญิง 

๓. อาชีพ การเรียนตกต่ า ประกอบอาชีพการงานไมํได๎ เพราะมัวหมกมุํนอยูํกับการ
ใช๎ยา แสวงหายา ท าให๎กระทบตํอสังคมสํวนตัว ไมํมีเวลาคบหาเพื่อนฝูง ญาติ 

๔. สังคมสํวนรวม ขโมยของ ค๎าประเวณีเพ่ือแลกยา เป็นบุคคลที่หมดสภาพ 
ประเทศชาติขาดแรงงานหรือบุคลากร กระทบตํอการปลอดภัยตํอชีวิต และทรัพย๑สินตํอบุคคลอื่น 

๒.๒.๖ ทฤษฎีการใช้ยาเสพติด 
ป๓ญหาการใช๎ยาเสพติดเป็นป๓ญหาที่ส าคัญ เนื่องด๎วยมีความเก่ียวพันกับสุขภาพทั้งทางกาย

และจิตใจเป็นอยํางมาก แตํด๎วยการศึกษาพบวํา สาเหตุของการติดยาเสพติดมีสาเหตุที่ผสมผสานกัน
หลายประการ และยังไมํสามารถสรุปได๎เดํนชัดวํา อะไรเป็นสาเหตุที่แท๎จริงของการใช๎ยาเสพติด  
แตหํากมองในแนวระบาดวิทยาพบวําป๓จจัยที่ท าให๎ใช๎ยาเสพติดมี ๓ ประการ๒๓ คือ 

๑. ยาและฤทธิ์ของยา (Agent) 
ลักษณะของการใช๎ยาเสพติดยํอมแสดงความหมายได๎ชัดแจ๎งวํา ถ๎าเสพหรือใช๎แล๎วจะ

เกิดการติดดังเชํน ท าให๎ผู๎เสพหรือใช๎เกิดการติด เพราะรํายกายมนุษย๑เปลี่ยนแปลงไปอีกรูปหนึ่ง 
โดยเฉพาะหากใช๎โดยสม่ าเสมอเข๎าขัน้ติดแล๎วรํางกายเกิดสภาพความเคยชินตํอการท างานของรํางกาย
ในรูปนั้น ซึ่งถ๎าขาดเฮโรอีน การท างานของรํางกายก็จะพยายามตื่นตัวเข๎าสูํสภาพปกติ และการ
เปลี่ยนแปลงการท างานของรํางกายที่เกิดขึ้นโดยกะทันหันทันที ท าให๎ผู๎เสพติดแล๎วเกิดอาการผิดปกติ
ขึ้นกับรํางกายที่เราเรียกวํา งดเสพ ซึ่งมีความรุนแรงจนผู๎นั้นไมํอาจทนได๎จึงท าให๎ผู๎นั้นต๎องเสพอยูํเรื่อยๆ 

๒. ตัวผู๎เสพ (Host) 
มนุษย๑เราทุกคนยํอมมีความบกพรํองในทางรํางกายและจิตใจไมํมากก็น๎อย  

ซึ่งโดยเฉพาะในสังคมที่มีความสับสนวุํนวาย และเปลี่ยนอยํางรวดเร็วในป๓จจุบัน ความผิดปกติทาง
ราํงกายและจิตใจจะมีมากข้ึนได๎งําย ซึ่งการที่ผู๎ใช๎ยาเสพติดหันไปหายาเสพติดนั้นเกี่ยวข๎องกับ 

๑) สภาพของรํางกาย ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งอาจเนื่องมาจากการเจ็บไข๎ทาง
ราํงกายและการใช๎ยาบ าบัดรักษา เชํน 

(๑) ชาวเขาใช๎ฝิ่นเป็นยารักษาโรคทุกชนิด เพราะสามารถลดความเจ็บปุวย
และความทรมานของโรคได๎ 

                                                           

๒๓จรีรัตน๑  เนาวจ าเนียร, “ทัศนคติของผู้บริหารต่อการสร้างภูมิคุ้มกันการพ่ึงยาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ของรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร”, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑, ๒๕๓๔),     
หน๎า ๑๓ - ๑๔. 



๓๘ 

(๒) ผู๎ที่มีความเจ็บปุวยในรํางกายที่ท าให๎เกิดความเจ็บปุวยมากๆ เชํน 
กระดูกหัก และผู๎ปุวยอยูํหํางไกลแพทย๑ หรือไมํสามารถมาหาแพทย๑ได๎ก็พยายามชํวยตนเอง โดยการ
ใช๎ยาบรรเทาความเจ็บปุวยและติดยาไปในที่สุด 

(๓) การที่ประชาชนซื้อยาใช๎เอง ซึ่งการใช๎ยาบางชนิดบํอยๆ ก็เป็นสาเหตุ
น าไปสูํการติดยาเสพติดได๎ 

๒) สภาพของจิตใจ นักจิตวิทยาเชื่อวําความบกพรํองในจิตใจมนุษย๑เกิดจากการ
เลี้ยงดูของบิดามารดาในวัยเยาว๑ และความผิดปกติในรํางกายและจิตใจเป็นความสัมพันธ๑ที่ตํอเนื่องกัน 
คือ ความพิการในรํางกายมีผลท าให๎เกิดความผิดปกติในทางจิตใจ และในทางกลับกันป๓ญหาทางจิตใจ
ที่มีอยูํก็เป็นตัวต๎นเหตุของป๓ญหาทางกายได๎ จึงอาจกลําวได๎วํา ความสัมพันธ๑ความผิดปกติทางจิตใจ
เป็นผลท่ีตํอเนื่องไปถึงบุคลิกภาพ เป็นผู๎ที่ขาดความเชื่อมันในตนเอง ต๎องพ่ึงผู๎อ่ืนอยูํเสมอ ซึ่งทางจิตเวช 
เรียกวํา Passive Dependent Personality คือ ในวัยเด็กก็มีผู๎ค้ าจุนทางจิตใจคือ บิดามารดา 
ตลอดจนครูบาอาจารย๑ แตเํมื่อโตขึ้นพ่ึงใครไมํได๎ก็หันมาพ่ึงยาเสพติด เพ่ือชํวยค้ าจุนจิตใจของตนเอง 

นอกจากนี้ บุคคลที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ และมีแนวโน๎มในการใช๎ยาเสพติด     
มีหลายลักษณะ ดังตํอไปนี้ 

(๑) ผู๎มีบุคลิกภาพอํอนแอในทุกด๎าน (Inadequate Personality) เชํน ด๎าน
อารมณ๑ สติป๓ญญา รวมทั้งมีรํายกายที่ไมํสมบูรณ๑แข็งแรง 

(๒) ผู๎ที่มีอารมณ๑วูํวาม (Emotional Unstable Personality) ไมํคํอยมี
ความยั้งคิด อารมณ๑เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นคนขาดความมั่นใจ มีจิตใจไมํอบอุนํ 

(๓) ผู๎ที่มีสุขภาพจิตเรรวน ขาดความมั่นใจ (Passive Aggressive Personality) 
มีความวิตกกังวลอยูํตลอดเวลา 

(๔) ผู๎ที่มีป๓ญหาตํางๆ (Socio Phatic or Antisocial Personality) เชํน 
หนีโรงเรียน หนีออกจากบ๎าน 

นอกจากบุคลิกภาพที่ผิดปกติจะมีสํวนผลักดันที่ส าคัญให๎ติดยาเสพติดแล๎วยัง
พบวํา ผู๎ติดยาเสพติดได๎งํายนั้นอาจพบใน 

(๑) พวกโรคจิต โดยเฉพาะพวกท่ีเป็นโรคจิตเรื้อรังที่ขาดความรับผิดชอบ ไมํ
สามารถทราบวําอะไรผิด อะไรถูก 

(๒) พวกโรคประสาท มีความทรมานจิตใจ วิตกกังวลอยูํตลอดเวลา สภาพ
จิตใจ ขาดความรับผิดชอบจากศึกษาบุคลิกภาพของผู๎ที่ติดยาเสพติดนี้ พบวํา มีเพียง ๓ – ๔ เปอร๑เซ็นต๑
เทํานั้น ที่ถือวํามีบุคลิกภาพที่ปกติกอํนที่จะติดยาเสพติด นอกนั้นเป็นผู๎ที่มีบุคลิกภาพที่มีแนวโน๎มเอียง
วําผิดปกติมาแล๎วทั้งสิ้น 

๓. สภาพแวดล๎อม (Environment) 
สภาพแวดล๎อมที่มีอิทธิพลที่ผลักดันให๎ใช๎ยาเสพติดได๎อยํางยิ่ง เป็นต๎นวําสถานที่อยูํ

อาศัยเดิมไปด๎วยแหลํงค๎ายาเสพติด สิ่งแวดล๎อมภายในบ๎านขาดความอบอํุน ความรัก รวมไปถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและป๓ญหาชีวิต สิ่งแวดล๎อมที่เลวร๎ายไมํเพียงแตํชํวยให๎เขาใช๎ยาเสพติดแตํเพียงอยํางเดียว 
ยังเป็นอุปสรรคขัดขวางมิให๎เขาเลิกใช๎ยาเสพติด แม๎วําจะได๎รักษาหายแล๎ว เพราะสิ่งแวดล๎อมเกําจะ
กดดันให๎เขาต๎องกลับไปเสพยาเสพติดอีก 



๓๙ 

๒.๒.๗ ปัญหาหรือสาเหตุของการติดยาเสพติด 
ป๓ญหาหรือสาเหตุที่ท าให๎เยาวชนตลอดจนผู๎คนวัยอ่ืนๆ หันไปเสพยาเสพติด มีหลาย

ประการที่ส าคัญ ดังนี้  
๒.๒.๗.๑ สาเหตุที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แบ่งได้ดังนี้ 

๑) อยากทดลอง เกิดจากความอยากรู๎ อยากเห็นซึ่ง เป็นนิสัยของคนไทย
โดยทั่วไป และโดยที่ไมํคิดวําตนจะติดสิ่งเสพติดนี้ ได๎จึงไปท าการทดลองใช๎สิ่งเสพติดนั้น ในการ
ทดลองใช๎ครั้งแรกๆ อาจมีความรู๎สึกดีหรือไมํดีก็ตาม ถ๎ายังไมํได๎ติดสิ่งเสพติดนั้นก็อาจประมาทไป
ทดลองใช๎สิ่งเสพติดนั้นอีกจนในที่สุดก็ติดสิ่งเสพติด ดังนั้น ถ๎าไปทดลองใช๎สิ่งเสพติดบางชนิด เชํน 
เฮโรอีน แม๎จะเสพเพียงครั้งเดียวก็อาจท าให๎ติดได๎ 

๒) ความคึกคะนอง คนบางคนมีความคึกคะนอง ชอบพูดอวดเกํง เป็นนิสัย 
โดยเฉพาะวัยรุํนมักจะมีนิสัยดังกลําว คนพวกนี้อาจแสดงความเกํงกล๎าของตนในกลุํมเพ่ือนโดยการ
แสดงการใช๎สิ่งเสพติดชนิดตํางๆ เพราะเห็นแกํความสนุกสนาน ตื่นเต๎น และให๎เพ่ือนฝูงยอมรับวํา
ตนเองเกํง โดยมิได๎ค านึงถึงผลเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นในภายหลังแตํอยํางไรในที่สุดตนเองก็
กลายเป็นคนติดสิ่งเสพติดนั้น 

๓) การชักชวนของคนอ่ืน อาจเกิดจากการเชื่อตามค าชักชวนโฆษณาของผู๎ขาย
สินค๎าที่เป็นสิ่งเสพติดบางชนิด เชํน ยากระตุ๎นประสาทตํางๆ ยาขยัน ยาม๎า ยาบ๎า เป็นต๎น โดยผู๎ขาย
โฆษณาสรรพคุณของสิ่งเสพติดนั้นวํามีคุณภาพดีสารพัดอยําง เชํน ท าให๎มีก าลังวังชา ท าให๎มีจิตใจ
แจํมใส ท าให๎มีสุขภาพดี ท าให๎มีสติป๓ญญาดี สามารถรักษาโรคได๎บางชนิด เป็นต๎น ผู๎ที่เชื่อค าชักชวน
โฆษณาดังกลําวจึงไปซื้อตามค าชักชวนของเพ่ือนฝูง ซึ่งโดยมากเป็นพวกที่ติดสิ่งเสพติดอยูํแล๎ว ด๎วย
ความเกรงใจเพื่อนหรือเชื่อเพ่ือน หรือต๎องการแสดงวําตัวเป็นพวกเดียวกับเพ่ือน จึงใช๎สิ่งเสพติดนั้น 

๒.๒.๗.๒ สาเหตุที่เกิดจากการถูกหลอกลวง 
ป๓จจุบันนี้ มีผู๎ขายสินค๎าประเภทอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มบางรายใช๎สิ่งเสพติดผสม

ลงในสินค๎าที่ขาย เพ่ือให๎ผู๎ซื้อสินค๎านั้นไปรับประทานเกิดการติด อยากมาซื้อไปรับประทานอีก ซึ่งใน
กรณีนี้ผู๎ซื้ออาหารนั้นมารับประทานจะไมํรู๎สึกวําตนเองเกิดการติดสิ่งเสพติดขึ้นแล๎ว รู๎แตํเพียงวําอยาก
รับประทานอาหาร ขนม หรือเครื่องดื่มที่ซื้อจากร๎านนั้นๆ กวําจะทราบก็ตํอเมื่อตนเองรู๎สึกผิดสังเกตตํอ
ความต๎องการจะซื้ออาหารจากร๎านนั้นรับประทานหรือตํอเมื่อมีอาการเสพติดรุนแรงและมีสุขภาพเสื่อมลง 

๒.๒.๗.๓ สาเหตุที่เกิดจากความเจ็บป่วย แบ่งได้ดังนี้ 
๑) คนที่มีอาการเจ็บปุวยทางกายเกิดข้ึนเพราะสาเหตุตําง ๆ เชํน ได๎รับบาดเจ็บ

รุนแรงเป็นผลเรื้อรัง มีความเจ็บปวดอยูํเป็นประจ า เป็นโรคประจ าตัวบางอยําง เป็นต๎น ท าให๎ได๎รับ
ทุกข๑ทรมานมากหรือเป็นประจ า จึงพยายามแสวงหาวิธีที่จะชํวยเหลือตนเองให๎พ๎นจากความทุกข๑
ทรมานนั้น ซึ่งวิธีหนึ่งที่ท าได๎งําย คือ การรับประทานยาที่มีฤทธิ์ระงับอาการเจ็บปวดนั้นได๎ ซึ่งไมํใชํ
เป็นการรักษาที่เป็นต๎นเหตุของความเจ็บปุวย เพียงแตํระงับอาการเจ็บปวดให๎หมดไปหรือลดน๎อยลง
ได๎ชั่วขณะ เมื่อฤทธิ์ยาหมดไปก็จะกลับเจ็บปวดใหมํ ผู๎ปุวยก็จะใช๎ยานั้นอีก เมื่อท าเชํนนี้ไปนานๆ  
เกิดอาการติดยานั้นขึ้น 

๒) ผู๎ที่มีจิตใจไมํเป็นปกติ เชํน มีความวิตก กังวล เครียด มีความผิดหวังในชีวิต
มีความเศร๎าสลดใจ เป็นต๎น ท าให๎สภาวะจิตใจไมํเป็นปกติ จนเกิดอาการปุวยทางจิตขึ้นจึงพยายามหา



๔๐ 

ยาหรือสิ่งเสพติดที่มีฤทธิ์ สามารถคลายความเครียดจากทางจิตใจได๎ชั่วขณะหนึ่งมารับประทาน  
แตํไมํได๎รักษาที่ต๎นเหตุ เมื่อยาหมดฤทธิ์จิตใจก็จะกลับมาเครียดอีก และผู๎ปุวยก็จะเสพสิ่งเสพติด  
ถ๎าท าเชํนนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะท าให๎ผู๎นั้นติดยาเสพติดในที่สุด 

๓) การไปซื้อยามารับประทานเองโดยไมํทราบสรรพคุณยาที่แท๎จริง ขนาดยาที่
ควรรับประทาน การรับประทานยาเกินจ านวนกวําที่แพทย๑ได๎สั่งไว๎ การรับประทานยาบางชนิดมาก
เกินขนาด หรือรับประทานติดตํอกันนานๆ บางครั้งอาจมีอาการถึงได๎ตายหรือบางครั้งท าให๎เกิดการ
เสพติดยานั้นได๎ 

๒.๒.๗.๔ สาเหตุอ่ืนๆ 
การอยูํใกล๎แหลํงขายหรือใกล๎แหลํงผลิตหรือเป็นผู๎ขายหรือผู๎ผลิตเอง จึงท าให๎มี

โอกาสติด สั่ง เสพติด ให๎โทษนั้นมากกวําคนทั่วไปเมื่อมีเพ่ือนสนิทหรือพ่ีน๎องที่ติดสิ่งเสพติดอยูํ  ผู๎นั้น
ยํอมได๎เห็นวิธีการเสพของผู๎ที่อยูํใกล๎ชิด รวมทั้งเห็นในพฤติกรรมตํางๆ ของเขาด๎วย และยังอาจได๎รับ
ค าแนะน าหรือชักชวนจากผู๎เสพด๎วยจึงมีโอกาสติดได๎ 

๑) คนบางคนอยูํในสภาพที่มีป๓ญหา เชํน วํางงาน ยากจน คําใช๎จํายเพ่ิมโดยมี
รายได๎ลดลง หรือคงท่ีมีหนี้สินมาก ฯลฯ เมื่อแก๎ป๓ญหาตํางๆ เหลํานี้ไมํได๎ก็หันไปใช๎สิ่งเสพติด ชํวยผํอน
คลายความรู๎สึกในความทุกข๑ยากตํางๆ เหลํานี้ แม๎วําจะรูว๎ําเป็นชั่วครูํ ชั่วยามก็ตาม เชํน กลุ๎มใจที่เป็น
หนี้คนอ่ืนก็ไปกินเหล๎าหรือสูบกัญชาให๎เมาเพ่ือที่จะได๎ลืมเรื่องหนี้สิน บางคนต๎องการรายได๎เพ่ิมขึ้น 
โดยพยายามท างานให๎หนักและมากข้ึนทั้งๆ ที่รํางกายอํอนเพลียมากจึงรับประทานยากระตุ๎นประสาท
เพ่ือให๎สามารถท างานตํอไปได๎ เป็นต๎น ถ๎าท าอยูํเป็นประจ าท าให๎ติดสิ่งเสพติดนั้นได๎ 

๒) การเลียนแบบการที่ไปเห็นผู๎ที่ตนสนิทสนมรักใครํหรือเพ่ือน จึงเห็นวําเป็น
สิ่งนําลอง เป็นสิ่งโก๎เก๐ เป็นสิ่งแสดงความเป็นพวกเดียวกัน จึงไปทดลองใช๎สิ่งเสพติดนั้นจนติด 

๓) คนบางคนมีความผิดหวังในชีวิตตนเอง ผิดหวังในชีวิตครอบครัวหรือผิดหวังใน
ชีวิตสังคม เพ่ือเป็นการประชดตนเองหรือคนอ่ืน จึงไปใช๎สิ่งเสพติดจนติดทั้งๆ ที่ทราบวําเป็นสิ่งไมํดีก็ตาม 

๒.๒.๘ ลักษณะของการติดยาเสพติด 
ยาเสพติดบางชนิดกํอให๎เกิดการติดได๎ทั้งทางรํางกายและจิตใจ แตํยาเสพติดบางชนิด 

ก็กํอให๎เกิดการติดทางด๎านจิตใจเพียงอยํางเดียว  
ลักษณะทั่วไป 

๑. ตาโรยขาดความกระปรี้กระเปรํา น้ ามูกไหล ริมฝีปากเขียวคล้ าแตก (เสพโดยการสูบ) 
๒. เหงื่อออกมากลิ่นตัวแรง พูดจาไมํสัมพันธ๑กับความจริง 
๓. บริเวณแขนตามแนวเส๎นโลหิต มีรํองรอยการเสพยาโดยการฉีดให๎เห็น 
๔. ที่ทองแขนมีรอยแผลเป็นโดยกรีดด๎วยของมีคมตามขวาง (ติดเหล๎าแห๎ง ยากลํอม

ประสาท ยาระงับประสาท) 
๕. ใสํแวํนตากรองแสงเข๎มเป็นประจ าเพราะมํานตาขยายและเพ่ือปิดนัยน๑ตาสีแดง 
๖. มักสวมเสื้อแขนยาวปกปิดรอยฉีดยา โปรดหลีกเลี่ยงให๎พ๎นจากบุคคลที่มีลักษณะ

ดังกลําว ชีวิตจะสุขสันต๑ตลอดกาล 
๗. มีความต๎องการอยํางแรงกล๎าที่จะเสพยานั้นตํอไปอีกเรื่อยๆ 
๘. มีความโน๎มเอียงท่ีจะเพ่ิมปริมาณของสิ่งเสพติดให๎มากข้ึนทุกขณะ 



๔๑ 

๙. ถ๎าถึงเวลาที่เกิดความต๎องการแล๎วไมํได๎เสพจะเกิดอาการขาดยาหรืออยากยา  
โดยแสดงออกมาในลักษณะอาการตําง ๆ เชํน หาว อาเจียน น้ ามูก น้ าตาไหล ทุรนทุราย คลุ๎มคลั่ง 
ขาดสติ โมโห ฉุนเฉียว ฯลฯ 

๑๐. สิ่งเสพติดนั้นหากเสพอยูํเสมอๆ และเป็นเวลานานจะท าลายสุขภาพของผู๎เสพ
ทั้งทางรํางกายและจิตใจ 

๑๑. ท าให๎รํางกายซูบผอมมีโรคแทรกซ๎อน และท าให๎เกิดอาการทางโรคประสาทและจิต
ไมํปกติการตดิยาทางกาย เป็นการติดยาเสพติดท่ีผู๎เสพมีความต๎องการเสพอยํางรุนแรง ทั้งทางรํางกาย
และจิตใจ เมื่อถึงเวลาอยากเสพแล๎วไมํได๎เสพจะเกิดอาการผิดปกติอยํางมาก ทั้งทางรํางกายและจิตใจ
ซึ่งเรียกวํา “อาการขาดยา” เชํน การติดฝิ่น มอร๑ฟีน เฮโรอีน เมื่อขาดยาจะมีอาการคลื่นไส๎ อาเจียน 
หาว น้ ามูกน้ าตาไหล นอนไมํหลับ เจ็บปวดทั่วรํางกาย เป็นต๎น 

การติดยาทางใจ เป็นการติดยาเสพติดเพราะจิตใจเกิดความต๎องการหรือเกิดการติดเป็นนิสัย 
หากไมํได๎เสพรํางกายก็จะไมํเกิดอาการผิดปกติหรือทุรนทุรายแตํอยํางใด จะมีบางก็เพียงเกิดอาการ
หงุดหงิดหรือกระวนกระวายใจเทํานั้น 

การสังเกตผู้ติดยาเสพติด 
สํวนวิชาการด๎านยาเสพติด ส านักพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด ส านักงาน

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด๒๔ ได๎กลําวถึงวิธีการสังเกตอาการคนติดยาเสพติด 
โดยผู๎ติดยาเสพติดสํวนใหญํมักมีลักษณะทางพฤติกรรม ความคิด ความรู๎สึก บุคลิก และสภาพจิตใจที่
สามารถสังเกตได๎ ดังนี้ 

๑. ด๎านรํางกาย 
๑) สุขภาพทรุดโทรม ผอม ซูบซีด น้ าหนักลด 
๒) ริมฝีปากเขียวช้ า แห๎งแตก 
๓) น้ ามูก น้ าตาไหล เหงื่อออกมาก กลิ่นตัวแรง 
๔) มีรํองรอยการเสพยาเสพติดบริเวณแขน สะโพก และหัวไหลํ 
๕) มีรอยแผลเป็น/รอยกรีดที่ท๎องแขน 
๖) นิ้วมือมีรอยคราบเหลืองสกปรก 
๗) ผิวหนังหยาบกร๎าน เป็นแผลพุพอง 
๘) ใบหน๎าหมองคล้ า 
๙) มีการเคลื่อนไหวเพ่ิมมากข้ึน เชํน แขน ขา ใบหน๎า ฯลฯ 
๑๐) มีอาการขาดยา (ลงแดง) 

๒. ด๎านจิตใจและอารมณ๑ 
๑) ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 
๒) ขาดความอดทนอดกลั้น เป็นคนเจ๎าอารมณ๑ หงุดหงิดเอาแตํใจตนเอง ขาดเหตุผล 
๓) พฤติกรรมสับสน 

                                                           

๒๔ส านักพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด, ความรู้และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๓), หน๎า ๗. 



๔๒ 

๔) รู๎สึกหวาดระแวง ไมํปลอดภัย 
๕) อารมณ๑ฉุนเฉียว ชวนทะเลาะวิวาท และท าร๎ายกัน 
๖) ไมํสนใจตํอสิ่งแวดล๎อม 
๗) มีความวิตกกังวล ซึมเศร๎า 
๘) อารมณ๑เปลี่ยนแปลงงําย 
๙) นิสัยเปลี่ยนไป เชํน จากคนเรียบร๎อยกลายเป็นคนก๎าวร๎าว 

๓. ด๎านพฤติกรรม 
๑) การใช๎เงินสิ้นเปลือง 
๒) การพูดโกหก เพ่ือเอาตัวรอด 
๓) การลักขโมยเงินหรือทรัพย๑สินมีคํา 
๔) ขี้เกียจโดยไมํสนใจความเป็นอยูํของตนเองและครอบครัว ไมํมีระเบียบวินัย

ขาดความรับผิดชอบในหน๎าที่การงาน และการเรียน 
๕) ก๎าวร๎าว ดื้อ อารมณ๑แปรปรวนหงุดหงิดงําย ไมํยอมรับข๎อบกพรํอง ไมํยอมรับ

ความจริง 
๖) เก็บตัว เงียบขรึมผิดปกติ ชอบอยูํคนเดียว ท าตัวลึกลับไมํรู๎ความเป็นไปรอบตัว 
๗) การคบเพื่อนมักจะคบเพ่ือนที่ใช๎ยาด๎วยกัน ชอบเที่ยวกลางคืน กลับดึก 
๘) การแตํงกายไมํสุภาพเรียบร๎อย สกปรก ไมํหวีผม ไมํอาบน้ า ไมํแปรงฟ๓น ไมํ

ตัดผม ชอบใสํเสื้อแขนยาว 
โทษพิษภัยของยาเสพติด 
สํวนพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ส านักพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 

ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได๎กลําวถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดไว๎ วํา 
นอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงกํอให๎เกิดโทษอันตรายตํอทางรํางกายและจิตใจของผู๎เสพเองแล๎ว  
ยังกํอให๎เกิดผลกระทบทางอ๎อมตํอระบบครอบครัว ระบบสังคม และประเทศชาติ ดังนี้ 

โทษพิษภัยตํอตัวผู๎เสพ 
ฤทธิ์ของยาเสพติดจะมีผลกระทบตํอระบบประสาทและระบบอวัยวะตํางๆ  

ของรํางกายตลอดจนจิตใจของผู๎เสพเสมอ ดังนั้น จะพบวํา สุขภาพรํางกายของผู๎ที่เสพยาจะทรุดโทรม
ทั้งรํางกายและจิตใจ เชํน มีรูปรํางผอม ซูบซีด ผิวคล้ า ไมํมีแรง อํอนเพลียงําย สมองเสื่อม ความคิด
ความจ าเสื่อมเป็นโรคติดเชื้ออ่ืนๆ ได๎งําย เชํน โรคตับอักเสบ ไตอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ 
โรคหัวใจ โรคมะเร็งปอด ภูมิต๎านทานในรํางกายลดลง มีสภาวะทางจิตใจไมํปกติ สมรรถภาพจิตใจ
เสื่อมลง อารมณ๑แปรปรวนงําย ซึมเศร๎า วิตกกังวล ความรู๎สึกฟูุงซําน ซึ่งจากผลร๎ายที่เกิดขึ้นดังกลําว
จะผลักดันให๎ผู๎เสพยาเสพติดกลายเป็นบุคคลที่ไร๎สมรรถภาพทั้งทางรํางกายและจิตใจในการด าเนิน
ชีวิตในสังคม ขาดความเชื่อมัน บุคลิกภาพสูญเสียไมํสนใจตนเอง ไมํสนใจในการงานการเรียน และผู๎
เสพบางรายอาจประสบอุบัติเหตุ จนถึงขั้นพิการแขน-ขา เชํน พลัดตกจากที่สูงขณะท างาน หกล๎มอัน
เนื่องมาจากฤทธิ์ของยาเสพติดที่มีผลตํอระบบประสาทและสมอง 

 
 



๔๓ 

โทษพิษภัยตํอครอบครัว 
การติดยาเสพติด นอกจากจะท าให๎เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวแล๎ว 

ยังท าให๎ผู๎เสพกลายเป็นบุคคลที่ขาดความรับผิดชอบตํอครอบครัว ไมํหํวงใยดูแลครอบครัวอยํางที่เคย
ปฏิบัติท าให๎สภาพครอบครัวขาดความอบอํุน ต๎องสูญเสียเศรษฐกิจและรายได๎ของครอบครัว 
เนื่องจากต๎องน าเงินมาซื้อยาเสพติด บางรายอาจต๎องสูญเสียเงินจ านวนไมํน๎อยเพ่ือรักษาตนเองจาก
โรคร๎ายแรงตํางๆ อันเกิดจากการใช๎ยาหรือสารเสพติด กลายเป็นภาระของครอบครัวในที่สุดอีกทั้ง
น าไปสูํป๓ญหาครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทกันบํอยๆ เกิดความแตกแยกภายในครอบครัว เป็นต๎น 

โทษพิษภัยตํอสังคมและเศรษฐกิจ 
ผู๎ที่เสพยาเสพติด นอกจากจะเป็นผู๎ที่มีความรู๎สึกวําตนเองด๎อยโอกาสทางสังคมแล๎ว 

ยังอาจมีความคิดหรือพฤติกรรมที่น าไปสูํป๓ญหาสังคมสํวนรวมได๎ เชํน กํอให๎เกิดป๓ญหาอาชญากรรม 
(ปล๎นจี้ ท าร๎ายรํางกายผู๎อ่ืนเพ่ือชิงทรัพย๑สิน) กํอให๎เกิดป๓ญหาอุบัติเหตุ (รถชน พลัดตกจากที่สูง) และ
ป๓ญหาโรคเอดส๑ เป็นต๎น อันเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันล้ าคํา ตลอดจนทรัพย๑สินของตนเอง
และสํวนรวมอยํางไร๎ประโยชน๑ เป็นการถํวงความเจริญความก๎าวหน๎า การพัฒนาของสังคม 
สภาวการณ๑ดังกลําวกลับกลายเป็นภาระของสังคมสํวนรวมในการจัดสรรบุคลากร แรงงาน และเงินใน
การปราบปรามและบ าบัดรักษาผู๎ติดยาในที่สุด 

โทษพิษภัยตํอประเทศชาติ 
ผู๎ที่เสพยาเสพติดและตกเป็นทาสของยาเสพติด อาจกลําวได๎วําเป็นผู๎ที่บํอนท าลาย

เศรษฐกิจและความมั่นคงความสงบสุขของประเทศชาติ เนื่องจากผู๎เสพยาเสพติดเหลํานี้ท าให๎รัฐบาล
ต๎องสูญเสียก าลังคนและงบประมาณแผํนดินจ านวนมหาศาล เพ่ือใช๎จํายในการปูองกันปรามปราม
และบ าบัดรักษาผู๎ติดยา ท าให๎ต๎องสูญเสียทรัพยากรบุคคลอันมีคํา เกิดความไมํสงบสุขของบ๎านเมือง 
ท าให๎เศรษฐกิจทรุด บันทอนความมั่นคงของประเทศชาติต๎องสูญเสียก าลังของชาติอยํางนําเสียดาย 
โดยเฉพาะถ๎าผู๎เสพติดเป็นเยาวชน 

๒.๒.๙ หลักการป้องกันปญัหายาเสพติด 
หลักการปูองกัน หมายถึง การให๎การศึกษา การให๎ข๎อมูลและความรู๎แกํประชาชนอยําง

ถูกต๎อง ซึ่งจะต๎องอาศัยยุทธวิธีและเทคนิคตํางๆ เพ่ือการให๎สื่อข๎อความและการให๎ความรู๎ตรง
เปูาหมาย การด าเนินการปูองกันยาเสพติดจะด าเนินการเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑. ลดจ านวนผู๎ติดยาเสพติดให๎น๎อยลง เป็นการปูองกันผู๎ที่ติดยาอยูํแล๎วหลังจาก
ได๎รับการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพไมํให๎หันกลับไปเสพยาอีก หรือแม๎แตํการน าไปแพรํระบาดใน
กลุํมผู๎ไมํเคยเสพ 

๒. เพ่ิมจ านวนผู๎ได๎รับภูมิคุ๎มกันจากยาเสพติด เป็นการด าเนินการปูองกันในกลุํมผู๎ที่
ไมํเสพและผู๎ที่เคยเสพมิให๎กลับไปเสพอีก 

อรวรรณ หุ่นดี๒๕ กลําวถึงหลักการปูองกันป๓ญหายาเสพติด โดยมุํงเน๎นพัฒนา “คน” เป็น
ส าคัญด๎วยการให๎การศึกษา การปลูกฝ๓งอบรมเลี้ยงดู ให๎เยาวชนมีการพัฒนาการและความเจริญงอก

                                                           

๒๕อรวรรณ  หุํนดี, ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ, (กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต, ๒๕๓๑), หน๎า ๑๐๘. 



๔๔ 

งามตามวัยให๎มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ๑รู๎จักปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และ
สังคม มีทัศนคติที่ถูกต๎อง ตัดสินใจแกํป๓ญหาตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง 

๑. การสํงเสริมให๎เกิดการนับถือตนเอง 
๒. การสํงเสริมให๎เกิดสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินชีวิต เชํน การให๎มีการแสดงออกใน

ด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ ความถนัด ความสนใจ 
๓. การสนับสนุนให๎ความมํุงหมายในการท างานและให๎รู๎จักเผชิญป๓ญหา 
๔. การสํงเสริมให๎มีโอกาสได๎รับประสบการณ๑ที่ดีในบ๎าน ที่ท างาน และชุมชน เพ่ือให๎

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และให๎ความเคารพในเกียรติภูมิของผู๎อ่ืนด๎วย 
๕. การพัฒนาทักษะส าหรับตนเองและสังคมในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว

เพ่ือผลของการปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ 
ปัจฉิมา พิตรสาธร๒๖ ได๎ เสนอแนวทางการปูองกันป๓ญหายาเสพติดโดยการน า

แนวความคิดของการปูองกันยาเสพติดในรูปแบบจิตวิทยาสังคมผสมผสานกับแนวทางพัฒนา
บุคลิกภาพเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

๑. การให๎การศึกษา เอ้ืออ านวยให๎เกิดการเรียนรู๎ ทักษะและประสบการณ๑ที่จ าเป็น
ตํอการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพโดยปลอดจากป๓ญหายาเสพติด 

๒. การสํงเสริมให๎เกิดสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินชีวิต เชํน การให๎มีการแสดงออกใน
ด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ ความถนัด ความสนใจ 

๓. การสนับสนุนให๎ความมํุงหมายในการท างานและให๎รู๎จักเผชิญป๓ญหา 
๔. การสํงเสริมให๎มีโอกาสได๎รับประสบการณ๑ที่ดีในบ๎าน ที่ท างานและชุมชน เพ่ือให๎

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และให๎ความเคารพในเกียรติภูมิของผู๎อ่ืนด๎วย 
๕. การพัฒนาทักษะส าหรับตนเองและสังคม ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว

เพ่ือผลของการปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังได๎เสนอแนวทางการกันป๓ญหายาเสพติดโดยการน าแนวความคิดของการ

ปูองกันป๓ญหายาเสพติดในรูปแบบจิตวิทยาสังคม ผสมผสานกับแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพเด็กและ
เยาวชนดังนี้ 

๑. การให๎การศึกษา เอ้ืออ านวยให๎เกิดการเรียนรู๎ ทักษะ และประสบการณ๑ที่จ าเป็น
ตํอการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพโดยปลอดจากป๓ญหายาเสพติด  

๒. การให๎ขําวสารข๎อมูลเพื่อที่จะให๎ประชาชนได๎ตระหนักและตื่นตัวกับป๓ญหายาเสพ
ติดมุงํเสริมสร๎างเจตคติ คํานิยมที่ถูกต๎อง โดยอาศัยเทคนิควิธีและสื่อตํางๆ 

๓. การพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร๎างบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติดอยํางมีประสิทธิภาพ 

๔. การผลิตสื่อ จะชํวยให๎การปฏิบัติงานเผยแพรํส าเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี อยํางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชํวยเร๎าความสนใจ จดจ างํายและประหยัดเวลา 

                                                           

๒๖ป๓จฉิมา พิตรสาธร, สภาพและปัญหาการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต้, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน๎า ๑๓ - ๑๘. 



๔๕ 

๕. การจัดกิจกรรมทางเลือก เป็นการสร๎างสภาพแวดล๎อมทีช่ํวยให๎บุคคลรอดพ๎นจาก
ป๓ญหายาเสพติดได๎ เชํน กีฬา นันทนาการ ดนตรี ออกก าลังกาย เกมส๑ตํางๆ กิจกรรมทางศาสนา คําย
เยาวชน การสงเคราะห๑ผู๎อ่ืน การบริการให๎ค าปรึกษาแนะน าด๎านอาชีพ การฝึกอาชีพ การเสริมรายได๎ 

๖. การวิจัยและประเมินผล ในการด าเนินการปูองกันแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด ไมํวําจะ
ใช๎วิธีการหรือรูปแบบใดๆ ก็ตาม ยํอมไมํมีกฎเกณฑ๑ใดที่ถือเป็นมาตรฐานแนํนอนตายตัวหรือมี
ประสิทธิภาพโดยสมบูรณ๑ แตจํ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงแกไ๎ขหรือพัฒนาให๎ดียิ่งขึ้นไปตลอดเวลาเพ่ือให๎
สอดคล๎องกับสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การวิจัยและประเมินผลจึงเป็นวิธีการหรือกิจกรรม
ที่ส าคญัจะท าให๎เกิดการพัฒนาการด าเนินการปูองกันป๓ญหายาเสพติดให๎ก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น 

นักวิชาการด๎านยาเสพติด ได๎ให๎ข๎อคิดเห็นวําป๓ญหายาเสพติดเป็นป๓ญหาที่กว๎างขวางมาก
การศึกษาตํางๆ ก็ได๎แสดงถึงป๓ญหาการติดยาของประชาชนแตํละกลุํมในประเทศ โดยเฉพาะในกลุํม
วัยรุํน การมองป๓ญหายาเสพติด ที่นักวิชาการท้ังหลายได๎ค านึงมี ๓ ประการคือ๒๗ 

๑. ป๓ญหาของคน เป็นองค๑ประกอบส าคัญที่กํอให๎เกิดป๓ญหา บุคคลที่มีป๓ญหานั้น
เนื่องจากความผิดปกติด๎านบุคลิกภาพ และจิตใจของบุคคล ๒ พวก คือ คนที่ใช๎ยาเสพติด และอีกพวก
หนึ่งคือคนที่ค๎ายาเสพติด 

๒. ป๓ญหาของยา ตัวยาเสพติดหรือยาที่ออกฤทธิ์ตํอจิตประสาทเอง มีฤทธิ์อยูํในตัวที่
จะเข๎าไปกระตุ๎นระบบประสาทสมอง ท าให๎คนเกิดความอยาก มีความสุข เมา หรือลืมทุกข๑ในตัวคน
นั้นๆ ท าให๎ไขวํคว๎าที่จะหามาเสพอยูํเป็นเนืองนิตย๑ 

๓. ป๓ญหาของสังคมหรือสิ่งแวดล๎อม 
๑) สภาพครอบครัว เกิดความกดดันตํอเด็ก หรือสมาชิกในครอบครัว ให๎หันเห

ไปทางเสื่อม เชํน ครอบครัวแตกแยก บิดามารดาขาดความรักความอบอํุนให๎แกํเด็ก บิดามารดาเป็นผู๎
ติดยาเสพติด ประพฤติชั่วหรือผิดกฎหมายเสียเอง 

๒) สภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากคําครองชีพที่สูง ความคับแค๎นในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

๓) สภาพสังคม มีมูลเหตุเป็นป๓จจัยกว๎างที่น าคนไปติดยาเสพติด เชํน การ
พัฒนาสังคมเป็นไปอยํางรวดเร็ว จนผู๎คนปรับตัวเข๎ากับสถานการณ๑ได๎ยาก สังคมที่รีบร๎อนแขํงขันกับ
เวลา แขํงกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม ท าให๎ขาดคํานิยม และคุณคําทางศิลปวัฒนธรรมที่ดี ที่จะปลูกฝ๓งให๎
ตํอต๎านสิ่งชั่วร๎ายเชํนยาเสพติดได๎ นอกจากนี้ยังขาดการชักจูงที่ดีในชุมชนบางประเภทท าให๎ผู๎คนใช๎
เวลาวํางไปในทางท่ีเสื่อมจนน าไปสูํป๓ญหาการติดยาเสพติด 

สภาพสังคมและสิ่งแวดล๎อมเป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการที่จะผลักดันหรือ
ชักจูงให๎บุคคลหันไปใช๎ยาเสพติดตามความเชื่อทฤษฎีสังคมจิตวิทยา (Social Psychological Model) 

                                                           

๒๗อรเพ็ญ นาควัชระ, ปัญหาสิ่งเสพติดและการควบคุม, (เชียงใหมํ: โรงพยาบาลช๎างเผือกเชียงใหมํ, 
๒๕๒๙), หน๎า ๙๐. 



๔๖ 

กลําววํา “สิ่งแวดล๎อมหรือสังคมเป็นป๓จจัยชํวยให๎เกิดการใช๎ยาและชํวยให๎เกิดป๓ญหาอันสืบเนื่องมาจาก
การใช๎ยา”๒๘ ได๎กลําวถึงป๓จจัยทางสังคม ที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุํนไว๎ดังนี้ 

๑. อิทธิพลของครอบครัว 
๑) บรรยากาศภายในครอบครัว พํอแมํที่เป็นประชาธิปไตยยอมรับฟ๓งความ

คิดเห็นของลูกจะท าให๎ลูกมีความอบอํุน กล๎าแสดงออก กล๎าแสดงความคิดเห็น ลูกก็มีความสุขรัก
ครอบครัว พฤติกรรมที่แสดงออกก็จะเป็นพฤติกรรมในทางที่ดี ตรงข๎ามกับครอบครัวที่เข๎มงวดเต็มไป
ด๎วยกฎระเบียบตํางๆ ลูกก็มีพฤติกรรมไปในทางเก็บกด ไมํพยายามแสดงความคิดเห็นหลีกหนีไมํยอม
พบหน๎าพํอแมํเบื่อครอบครัวจนบางครั้งอาจคบเพ่ือนเกเร เสพยาเสพติดก็เป็นได๎ 

๒) การอบรมเลี้ยงดู พํอแมํที่คอยให๎ก าลังใจ เอาใจใสตามที่จ าเป็น ลูกก็จะ
แสดงพฤติกรรมที่ดีแตํถ๎าหากทางบ๎านขาดความอบอํุน ลูกก็จะพยายามหาเพ่ือนนอกบ๎าน ซึ่งถ๎าได๎
เพ่ือนไมํดี อาจท าให๎เป็นคนมีป๓ญหาได๎  

๓) ต๎นแบบของพํอแมํ พํอแมํและลูกจะต๎องอยูํด๎วยกันเกือบตลอดเวลา ดังนั้น 
พํอและแมํควรจะเป็นต๎นแบบที่ดีของลูกได๎ เด็กวัยรุํนเป็นวัยที่แสวงหาเอกลักษณ๑ของตนเองจึง
พยายามหาต๎นแบบที่ตนเห็นวําดี หรือเหมาะสม ตามความรู๎สึกของตนเอง พํอแมํอยูํใกล๎ชิดโอกาสที่
เด็กวัยรุํนจะเลียนแบบจึงมีมาก 

๒. อิทธิพลของโรงเรียน ซึ่งมีองค๑ประกอบทีเ่กี่ยวข๎อง ดังนี้ 
๑) ผู๎บริหารโรงเรียน มีหน๎าที่รับผิดชอบกิจกรรมของโรงเรียนควรมีหลักในการ

จัดโรงเรียน ดังนี้ 
๑.๑) โรงเรียนที่ดีควรจะจัดหลักสูตรการสอนที่สามารถตอบสนองความ

ต๎องการและความสนใจของนักเรียนวัยรุํน เป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนสามารถก าหนดปรัชญาและ
อุดมการณ๑ชีวิต ที่สอดคล๎องกับสังคมและวัฒนธรรมที่ตนเป็นสมาชิกอยูํ 

๑.๒) นักเรียนวัยรุํนจะเป็นคนมีเหตุผล ชอบสํงที่สามารถพิสูจน๑ได๎ การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอนจึงควรใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร๑ที่ผู๎เรียนสามารถพิสูจน๑ได๎ 

๑.๓) ควรจัดให๎ผู๎เรียนมีประสบการณ๑การเรียนการสอนที่สํงเสริมการพัฒนา
ทั้งทางดา๎นรํางกาย อารมณ๑ สังคม สติป๓ญญา ความสามารถและความถนัดของตนเอง 

๑.๔) หลักสูตรการสอนที่ดีไมํควรขัดแย๎งกับการด าเนินชีวิตของครอบครัว
ของนักเรียน 

๑.๕) กิจกรรมเสริมหลักสูตรควรจัดขึ้นเพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎นักเรียน
สามารถตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง มีความคิดสร๎างสรรค๑และสามารถท างานกับกลุํมได๎เป็นอยํางดี 

๒) คร ู
๒.๑) จะต๎องเป็นผู๎ที่เข๎าใจธรรมชาติเข๎าใจถึงความต๎องการและความสนใจ

ของนักเรียนเป็นอยํางดี และในขณะเดียวกันก็ควรจะเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถที่จะถํายทอด
ความรู๎ได๎อยํางถูกต๎อง 

                                                           

๒๘ปรีชา คัมภีร๑ปกรณ๑, “แนวคิดการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา” ในประมวลชุดวิชา การบริหาร
ทรัพยากรทางการศึกษา, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน๎า ๖๑. 



๔๗ 

๒.๒) เป็นแบบอยํางที่ดีของนักเรียนได๎ในทุกด๎าน 
๒.๓) ควรจะเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนได๎ และพยายามเอาใจใสํที่ไมํเป็นการ

ควบคุมและรุกรานเสรีภาพทั้งในด๎านความคิดและการกระท าของนักเรียน 
๒.๔) ครูที่สอนนักเรียนวัยรุํนจะต๎องมีเจตคติที่ดีตํอนักเรียน มั่นใจใน

ความสามารถและความอิสระ แตํในขณะเดียวกันก็จะต๎องให๎ความรักและความอบอํุนไปด๎วย เพ่ือให๎
นักเรียนเกิดพลังใจและความเชื่อมั่นในตนเอง 

๓) เพ่ือน ประสบการณ๑ที่นักเรียนวัยรุํนมีกับเพ่ือนรํวมโรงเรียนนั้น มีอิทธิพลตํอ
การแสดงออกทางพฤติกรรม การจัดที่นั่งในห๎องเรียน การจัดกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้มีผลตํอการคบ
เพ่ือนของนักเรียนเป็นอยํางมาก เมื่อนักเรียนวัยรุํนเรียนขั้นสูงขึ้นไปความสัมพันธ๑กับครูจะยิ่งน๎อยลง 
แตคํวามสัมพันธ๑กับเพ่ือนจะมีมากข้ึน ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกจึงเป็นไปตามเพ่ือนมากกวําครู 

๔) บุคลากรอ่ืน เชํน คนงาน ภารโรง เจ๎าหน๎าที่ตํางๆ ซึ่งบุคลากรเหลํานี้อาจจะ
มีสํวนเกี่ยวข๎องกับนักเรียนวัยรุํนได๎มาก โดยเฉพาะวัยรุํนชายบางคนชอบคบกับคนงาน ภารโรง เพ่ือที่
ต๎องการความชํวยเหลือตนท ากิจกรรมบางอยําง ซึ่งในบางครั้งอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไมํถูกต๎อง 

จากการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับป๓ญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่วิเคราะห๑จากกลุํมผู๎ติดยาเสพติดของ วิชัย โปษยะจินดา๒๙ 
พบวํา กลุํมผู๎ติดยาเริ่มใช๎ยาเสพติดขณะอยูํในโรงเรียน 

๓. อิทธิพลของสภาพแวดล๎อมของชุมชนที่อยูํอาศัย 
๑) เป็นต๎นแบบของพฤติกรรม นักเรียนวัยรุํนใช๎เวลาสํวนให๎อยูํในชุมชน เมื่อเห็น

ชุมชนท าอยํางไร ก็พยายามเลียนแบบ ทั้งนี้เพ่ือที่จะได๎เป็นสํวนหนึ่งของชุมชนได๎อยํางแท๎จริง ซึ่งใน
กรณีเชํนนี้ถ๎าหากคนในชุมชนนั้นสํวนใหญํเป็นคนดีก็เป็นต๎นแบบที่ดีแกํนักเรียน ถ๎าหากได๎ต๎นแบบที่ไมํ
ดีพฤติกรรมของนักเรียนก็จะเบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมปกติ 

๒) สนับสนุนพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุํน เชํน นักเรียนที่อยูํในชุมชนเมืองทุก
คนต๎องมีการแขํงขันกัน มีเวลาน๎อยก็จะสํงเสริมให๎นักเรียนเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่เรํงรีบแขํงขันกับ
เวลาและคนอ่ืนอยูํตลอดเวลา เป็นต๎น 

๓) ขัดขวางพฤติกรรมบางอยํางของนักเรียนวัยรุํน นักเรียนที่อยูํในชุมชนแออัด
แม๎วําจะพยายามสร๎างเอกลักษณ๑ที่ดีของตนเอง แสวงหาความเป็นอิสระ แตํสภาพแวดล๎อมไมํ
เอ้ืออ านวยให๎ทั้งในด๎านสถานที่และสมาชิกของชุมชน 

๔) ปลูกฝ๓งคํานิยม แนวความคิดตํางๆ ของชุมชน มีผลตํอพฤติกรรมในการ
ปลูกฝ๓งคํานิยมให๎แกํนักเรียนวัยรุํนเป็นอยํางมาก ทั้งในด๎านความประพฤติและการวางแนวการ
ประกอบอาชีพของคนในอนาคต ในชุมชนที่ถือวําเงินเป็นสิ่งที่มีคํามากที่สุด นักเรียนก็จะพยายามท า
ทุกสิ่งทุกอยํางเพ่ือแลกกับเงิน การวางอนาคตของตนก็หาอาชีพที่จะได๎เงินให๎มากที่สุด เป็นต๎น 

                                                           

๒๙วิชัย โปษยะจินดา และอาภาศิริวงศณ อยุธยา, ผลการศึกษาปัญหาเกี่ยวข้องกับการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเพ่ือหามาตรการทางเลือกป้องกันแกไข, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร๎างเสริมสุขภาพ, ๒๕๔๔), หน๎า ๓๗. 



๔๘ 

ป๓ญหายาเสพติดนอกจากจะมีสาเหตุมาจากตัวบุคคลแล๎ ว สภาพสังคม และ
สภาพแวดล๎อมรอบตัวยังสํงผลตํอการใช๎สารเสพติดอีกด๎วย การปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดจึง
ต๎องได๎รับความรํวมมือจากบุคคลรอบข๎างไมํวําจะเป็น ผู๎ปกครอง เพ่ือน เพ่ือนบ๎าน คนรู๎จัก คนใน
ชุมชนที่อยูํอาศัย ผู๎น าชุมชนรวมทั้งเจ๎าหน๎าที่ในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จึงจะท าให๎การปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหายาเสพติดได๎ผลมากยิ่งขึ้น 

๑) การปูองกันตนเอง เริ่มจากการมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียร ท า
ตัวเป็นแบบอยํางที่ดีใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ เลือกคบเพ่ือนที่ดี ไมํมั่วสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด 
และไมํใช๎ยาโดยมิได๎รับค าแนะนาจากแพทย๑ รวมทั้งอยํางทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด 

๒) การปูองกันครอบครัว เริ่มจากการสร๎างความสัมพันธ๑อันดีตํอกันระหวําง
สมาชิกในครอบครัว แบํงเบาภาระหน๎าที่แกํ กันและกันภายในบ๎าน มีความรักใครํกลมเกลียว และมี
ความเข๎าใจกันชํวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีป๓ญหา ชํวยสอดสํองดูแลสมาชิกในครอบครัวอยําให๎
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดคอยอบรมตักเตือนสมาชิกในครอบครัวให๎รู๎ถึงโทษและภัยของยาเสพติด หากมี
สมาชิกในครอบครัวเสพยาเสพติด ควรรีบให๎เข๎ารักษาตัว อยําปลํอยทิ้งไว๎นานๆ ควรรีบรักษาโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อประโยชน๑ในการรักษา 

๓) การปูองกันชุมชน ชํวยชี้แจงให๎เพ่ือนบ๎านเข๎าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด 
เพ่ือมิให๎เพ่ือนบ๎านที่รู๎เทําไมํถึงการณ๑ต๎องถูกหลอกลวง และหากพบวําเพ่ือนบ๎านติดยาเสพติด จงชํวย
แนะนาให๎ไปปรึกษาตัวที่โรงพยาบาลภายในชุมชน หรือคนภายนอกชุมชนมีพฤติกรรมเกี่ยวข๎องกับยา
เสพติด โดยอาจใช๎มาตรการการตักเตือน กดดันทางสังคม หรือแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน/ชุมชน 

๔) การปูองกันสังคม โดยให๎ความรํวมมือกับทางราชการ ในการเป็นหูเป็นตา
ชํวยสอดสํองเฝูาระวังป๓ญหา เมื่อทราบวําสถานที่ใดเป็นแหลํงแพรํระบาดยาเสพติด มีกิจกรรมใดที่
เป็นป๓จจัยเสี่ยงที่จะชักน าให๎เด็ก และเยาวชนเข๎าไปยุํงเกี่ยวหรือมีบุคคลใดมีพฤติกรรมนําจะเกี่ยวข๎อง
กับ การน ายาเสพติดมาแพรํระบาด โปรดแจ๎งเบาะแสให๎เจ๎าหน๎าที่ต ารวจทุกแหํงทุกท๎องที่ทราบ  

สํวนวิชาการด๎านยาเสพติด ส านักพัฒนาการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ได๎กลําวถึงแนวคิดในการด าเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด ไว๎ดังนี้ 

๑) มุํงพัฒนาตัวบุคล ให๎ความส าคัญกับการสร๎างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
คนเพ่ือให๎มีความสามารถในการด ารงชีวิตได๎อยํางมีคุณภาพภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนไปบุคคล
สามารถตัดสินใจแก๎ไขป๓ญหาชีวิตได๎โดยไมํต๎องพ่ึงพายาเสพติด แม๎วําจะมียาเสพติดแพรํระบาดอยูํ 
(Self-Control) กระบวนการพัฒนาเพ่ือให๎คนมีภูมิคุมกันจากยาเสพติด จึงควรเป็นการด าเนินการ
ระยะยาวโดยเริ่มต๎นจากการเตรียมความพร๎อมของพํอแมํ 

๒) ก าหนดพ้ืนที่และกลุํมประชากรเปูาหมายในการด าเนินงาน เนื่องจาก
ทรัพยากรที่จะด าเนินการคํอนข๎างจ ากัด ทั้งงบประมาณ และบุคลากรจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งในการ
ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมายด าเนินงานให๎ชัดเจน 



๔๙ 

๓) ผสมผสานมาตรการในการด าเนินงาน เป็นผลจากการวิเคราะห๑สภาพป๓ญหา
ในพ้ืนที่และกลุํมเปูาหมาย ค๎นหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากป๓ญหาเพ่ือก าหนดทางเลือกใช๎
มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับป๓ญหา 

๔) ก าหนดหนํวยงานรับผิดชอบการด าเนินงาน 
๕) ระดมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค๑กรพัฒนาเอกชนให๎

เข๎ามามสีํวนรํวมในการด าเนินงาน ก าหนดบทบาทหน๎าทีท่ี่ชัดเจนตามความถนัดและสอดคล๎องกับภารกิจ 
๖) ด าเนินงานในลักษณะองค๑รวมแบบบูรณาการพัฒนางานปกติ ที่หนํวยงานตํางๆ 

ด าเนินการกันอยูํ มิใชํงานพิเศษหรืองานฝากที่แยกสํวนออกมาด าเนินการเป็นการเฉพาะตาม
งบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรร 

๗) มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน หรือกลุํมเปูาหมายที่เกี่ยวข๎อง การ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชนหรือกลุํมเปูาหมายที่ เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในทุกกระบวนการ ตั้งแตํการศึ กษาป๓ญหา วางแผนในการ
ด าเนินงาน และตัดสินใจพิจารณาทางเลือก ตลอดจนรํวมด าเนินงานปรับปรุงวิธีการด าเนินงานให๎มี
ประสิทธิภาพและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

๘) การสร๎างเอกภาพในการด าเนินงาน เพ่ือปูองกันการเกิดความซ้ าซ๎อนในการ
ด าเนินงาน จึงมีความจ าเป็นที่ต๎องประสานแผนการด าเนินงานปูองกันยาเสพติดของหนํวยงานตํางๆ 
ภายใต๎กรอบยุทธศาสตร๑ 

๙) การระดมทรัพยากรของหนํวยงานภาครัฐบาลและเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวม
เนื่องจากงบประมาณปกติท่ีได๎รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจ านวนคํอนข๎างจ ากัดและไมํเพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานกับกลุํมเปูาหมายตํางๆ การสร๎างความเข๎าใจถึงวัตถุประสงค๑ของงานและโครงการตํางๆ  
ในด๎านการปูองกันยาเสพติดให๎กับองค๑กรธุรกิจเอกชน นับเป็นสํวนส าคัญที่จะท าให๎การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑๐) ให๎ความส าคัญกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาชาวบ๎านและของผู๎ปฏิบัติ
ในแตํละชุมชน หรือภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ซึ่งได๎รับการคิดค๎น ทดลองใช๎ ปรับปรุง พัฒนาช๎าแล๎วซ้ าอีกจาก
รากเง๎าของป๓ญหา เพ่ือให๎เหมาะกับการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในพ้ืนที่ จึงควรมีการศึกษา 
เผยแพรํ และประยุกต๑ใช๎ตํอไป 

จากที่กลําวมาแล๎วนั้นหลักการปูองกันป๓ญหายาเสพติด เพ่ือให๎ผลของการปูองกันเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎วิจัยสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

๑. สํงเสริมความสัมพันธ๑ในครอบครัว เพ่ือการเป็นเกราะปูองกันไมํให๎เกิดการใช๎ยาเสพติด 
๒. ให๎ความรู๎เกี่ยวกับโทษและผลกระทบตํอการใช๎สารเสพติด 
๓. ควรชํวยให๎วัยรุํนยอมรับและเข๎าใจตนเอง ยอมรับในข๎อดีข๎อเสียของตนเองเพ่ือ

ปูองกันการแก๎ป๓ญหาด๎วยการใช๎สารเสพติด 
๔. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมทางนันทนาการ เพ่ือการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑  

ไมํไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 



๕๐ 

๒.๒.๑๐ สิ่งแวดลอ้มกับพฤติกรรมของมนุษย์ 
ป๓จจัยทางสิ่งแวดล๎อม (Environment Factor) สิ่งแวดล๎อมรอบตัวมนุษย๑ที่จะเป็น

ตัวก าหนด พฤติกรรมแยกออกได๎ ๒ ประเภทคือ สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมทางสังคม 
๑. สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ ที่จะมีผลตํอพฤติกรรมมนุษย๑ จะก าหนดวํามนุษย๑จะมี

นิสัยใจคออยํางไร มีความคิดในลักษณะใด ฯลฯ ได๎แกํ ภูมิภาค โรคภัยไข๎ เจ็บ ภูมิอากาศ การโคจร
ของโลกรอบดวงอาทิตย๑ 

๑) การที่โลกกลมและโคจรรอบดวงอาทิตย๑ ท าให๎เกิดกลางวันกลางคืน ท าให๎
เกิดฤดูกาลพฤติกรรมของมนุษย๑จึงเกิดขึ้นเพ่ือปรับให๎เข๎ากับเวลา เชํน นอนในเวลากลางคืน ท างาน
และเลํนในเวลาวันกลางคืนอาจจะท าให๎เกิดความกลัวมองอะไรไมํชัด 

๒) การมีพ้ืนดินและพ้ืนน้ า มนุษย๑ที่อยูํตามชายฝ๓่ งทะเลจะมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและชีวิตความอยูํอีกแบบหนึ่งและมนุษย๑ที่อยูํในผืนดินจะมีลักษณะชีวิตความเป็นอยูํอีก
ลักษณะหนึ่ง ผู๎คนที่อยูํบริเวณที่ราบลุํมจะประกอบอาชีพทางการเพาะปลูก แตํผู๎คนที่อยูํในพ้ืนที่      
ที่แหง๎แล๎งอาจประกอบอาชีพทางการเลี้ยงสัตว๑ 

๓) ภูมิอากาศ ซึ่งมีผลตํออาชีพ การแตํงกาย อารมณ๑ ฯลฯ ดังจะพบได๎จาก
ปรากฏการณ๑ทางสังคม เชํน คนที่อยูํในเขตหนาวจะมีลักษณะทางกายภาพ และวิถีการด าเนินชีวิตที่
แตกตํางจากผู๎คนที่อยูํอาศัยอยูํในเขตร๎อน อากาศร๎อนอบอ๎าวเกินไปอาจมีสํวนกระตุ๎นให๎เกิด
พฤติกรรมก๎าวร๎าวได๎ 

๔) ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะแตกตํางกันไปในและท๎องถิ่น ในแตํละสังคม  
ท าให๎กิจกรรมของมนุษย๑แตกตํางกันไป ในแถบตะวันออกกลางมีน้ ามันดิบมาก ดังนั้น ประเทศในแถบ
นั้นจึงเป็นประเทศท่ีมีกิจกรรมการขุดเจาะและกลั่นน้ ามันเพ่ือการจ าหนํายเป็นอาชีพหลัก 

๒. สิ่งแวดล๎อมทางสังคม ได๎แกํ สิ่งแวดล๎อมที่ได๎จากชุมชนที่อาศัย กลุํมเพ่ือน เพ่ือนบ๎าน 
ฯลฯ สิ่งแวดล๎อมทางสังคมนี้จะรวมถึงเรื่องของวัฒนธรรมด๎วย ได๎แกํ 

๑) คํานิยม ซึ่งเป็นเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติอยํางกว๎างๆ ให๎แกํบุคคล ตัวอยํางเชํน 
คํานิยมในการเป็นข๎าราชการ ท าให๎ผู๎คนพยายามหาคําต าแหนํงทางราชการ ความกตัญ๒ู�เป็นคํานิยม
อยํางหนึ่ง ท าให๎คนเรารู๎จักตอบแทนบุญคุณพํอแมแํละผู๎มีพระคุณ คํานิยมจะเป็นตัวก าหนดให๎ผู๎คนใน
สังคมพยายามหาวิธีที่จะให๎ได๎ในสิ่งที่สังคมก าหนดวํามีคุณคาํ มีเกียรติ 

๒) ความเชื่อถือ คนเราเมื่อเชื่อในสิ่งใดยํอมจะมีพฤติกรรมตามความเชื่อของตน 
เชํน เชื่อวําผีมีจริง และเป็นสิ่งที่ดุร๎าย ดังนั้นจึงกลัวผี เชื่อวําความยากจนเป็นผลของกรรมในชาติปาง
กํอนดังนั้นชาตินี้จึงก๎มหน๎ารับกรรมไมตํํอสู๎ดิ้นรน 

๓) กลุํมสังคมที่ตนเป็นสมาชิก จะเป็นตัวแบบชักจูงให๎สมาชิกปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติที่กลุํมตนนั้นยึดถือ เพราะสมาชิกมองเห็นผลกรรม เชํน ถ๎าไมํแสดงตามนั้นจะไมํได๎รับการ
ยอมรับหรือไมํได๎รับประโยชน๑ตามต๎องการ กลุํมสังคมที่จะมีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรม เชํน 
กลุํมเพ่ือน เพ่ือนรํวมชั้นเรียน เพื่อนบ๎าน 



๕๑ 

๔) สื่อสารมวลชน จะชํวยให๎ผู๎คนได๎เห็นพฤติกรรมรูปแบบตํางๆ และคงเลือก
น ามาปฏิบัติตามแนวความคิดแหํงตนเองวําพฤติกรรมนั้นๆ เหมาะสม๓๐ กลําวได๎วําพฤติกรรมมนุษย๑
อาจเกิดจากป๓จจัยภายในบุคคล สิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทางสังคม ซึ่งสิ่งแวดล๎อม
ทางสังคมประกอบไปด๎วย สังคมขนาดเล็ก คือ ครอบครัว เพ่ือนบ๎านและในสังคมขนาดใหญํ คือ
โรงเรียน สถานที่ท างาน สถาบัน องค๑กร เป็นต๎น ในทั้งสองสํวนนี้ล๎วนมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมมนุษย๑ทั้ง
สั้น ซึ่ง กลําววํามนุษย๑เป็น “สัตว๑สังคม” ต๎องมีการอยูํรวมกันเป็นกลุํม มีความสัมพันธ๑ซึ่งกันและกัน มี
การเรียนรู๎ที่จะอยูํรํวมกันในสังคม สังคมจะก าหนดรูปแบบและหลํอหลอมบุคลิกภาพให๎เป็นไปตามที่
สังคมต๎องการ โดยสังคมจะหลํอหลอมมนุษย๑โดยผํานทางสถาบันพ้ืนฐานคือสถาบันครอบครัวเป็น
อันดับแรก เพ่ือขัดเกลาให๎เป็นสมาชิกของสังคมได๎อยํางสมบูรณ๑สังคมจะมีสํวนสร๎างแบบแผน
พฤติกรรมให๎บุคคลเป็นสมาชิกของสังคมอยํางแท๎จริง นั่นคือสังคมจะเปลี่ยนสภาพของบุคคลทาง
ชีววิทยามาเป็นบุคคลของสังคม๓๑ โดยมีตัวแทนของสังคมคอยสั่งสอนและแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติ เพ่ือการอยูํรํวมในสังคมด๎วยดีและเป็นที่ยอมรับของสังคมในกลุํม ตัวแทนเหลํานั้น คือ 
ครอบครัว เป็นผู๎ถํายทอดวัฒนธรรม ทัศนคติ คํานิยมที่ดีงาม และแบบอยํางความประพฤติกลุํมเพ่ือน 
ซึ่งถือวําเป็นกลุํมที่มีความส าคัญอยํางมากโดยเฉพาะวัยรุํนที่มักยึดถือเพ่ือนเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือให๎เกิด
การยอมรับกันในกลุํมโรงเรียน จะมีบทบาทในการให๎ความรู๎ด๎านวิชาการตํางๆ เรียนรู๎การอยูํในสังคม
กับเพ่ือนฝูงในวัยเดียวกัน และเรียนรู๎กฎระเบียบที่จะต๎องปฏิบัติเพ่ือการอยูํรํวมกันในสังคมกลุํมอาชีพ 
กลุํมที่มีอาชีพเดียวกันจะมีแนวคิดแนวปฏิบัติในการประกอบอาชีพที่คล๎ายกับศาสนา ผู๎ที่เป็นตัวแทน
ของศาสนาจะคอยสั่งสอนขัดเกลาในแงํของ ศีลธรรม จริยธรรม ความประพฤติที่ถูกต๎องตลอดจน
ปรัชญาในการด าเนินชีวิต สื่อสารมวลชน สื่อชนิดตํางๆ เชํน วิทยุ โทรทัศน๑ จะเผยแพรํแบบอยํางของ
พฤติกรรมความประพฤติท่ีถูกต๎องตลอดจนปรัชญาในการด าเนินชีวิต นอกจากตัวแทนในกลุํมดังกลําว
ข๎างต๎นแล๎ว การอยูํรํวมกันในสังคมเพ่ือความสงบสุขและความชอบธรรม สังคมยังได๎ก าหนด
กฎระเบียบขึ้นให๎มนุษย๑ประพฤติปฏิบัติในขอบเขตท่ีเหมาะสม 

กลําวได๎วําพฤติกรรมของมนุษย๑ที่แสดงออกมานั้น นอกจากเกิดขึ้นจากป๓จจัยภายใน
บุคคลสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติแล๎ว พฤติกรรมยังถูกก าหนดด๎วย สิ่งแวดล๎อมทางสังคม ซึ่งหลํอหลอม
มนุษย๑มีแนวคิดแนวปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่คล๎ายคลึงกันเพ่ือการอยูํรํวมกันและเป็นที่ยอมรับในสังคม 
ซึ่งสอดคล๎องกับแบบจ าลองด๎านนิเวศวิทยา (Ecology Model) ของ Kenneth R. Mcierroyet๓๒   
ซึ่งแสนอแนวคิดวําพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลจากความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลกับสิ่งแวดล๎อมด๎าน
ตํางๆ เชํน ระบบสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดล๎อมทั้งสิ่งมีชีวิตและไมํมีชีวิต และโครงสร๎างทางสังคม 
ซึ่งสามารถแยกป๓จจัยได๎ดังนี้ 

 
 

                                                           

๓๐ณรงค๑ เส็งประชา, พ้ืนฐานวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร๑, ๒๕๓๒), หน๎า ๙๕-๙๖. 
๓๑สุพัตรา สุภาพ, สังคมวิทยา, พิมพ๑ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗),        

หน๎า ๔๗ - ๖๑. 
๓๒McLeroy KR, Bibeau D, Steckler A, Glanz K, An ecological perspective on health 

promotion programs, Health Education Quarterly, 15 (1988): 351-369. 



๕๒ 

๑. ป๓จจัยภายในบุคคล ได๎แกํ บุคลิกภาพสํวนบุคคล เชํน ความรู๎ เจตคติ พฤติกรรม 
คํานิยมความเชื่อ ทักษะ เป็นต๎น รวมทั้งประวัติการพัฒนาสํวนบุคคล การที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของบุคคลนั้นจะต๎องพิจารณาถึง ความเชื่อ ทัศนคติ คํานิยม ของแตํละบุคคล ซึ่งทางทฤษฎีทาง
จิตวิทยาถูกน ามาใช๎มากที่สุด เชํน ทฤษฎีความคาดหวัง รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ ทฤษฎี
การกระท าด๎วยเหตุผล ฯลฯ เชํน ทฤษฎีเหลํานี้ถูกน ามาใช๎ในการแก๎ไขป๓ญหาสุขภาพ โปรแกรมลด
น้ าหนักซึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมสํวนบุคคล มุํงเน๎นที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลมากกวํา
สิ่งแวดล๎อม โดยใช๎กลวิธีหลายๆ อยําง เชํน การให๎ความรู๎ สื่อตํางๆ กลุํมที่ให๎การสนับสนุน หรืออาจ
ใช๎หลายวิธีเพ่ือที่จะเปลี่ยน ความรู๎ ทัศนคติ ทักษะที่จะปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค๑ 

๒. ป๓จจัยระหวํางบุคคล ได๎แกํ เครือขํายที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการของสังคม
ระบบการสนับสนุนของสังคม กลุํมเพ่ือนที่ท างาน และเครือขํายเพ่ือน ความสัมพันธ๑ ระหวํางบุคคล
กับสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนบ๎าน เพ่ือนรํวมงานและคนที่รู๎จัก ล๎วนมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของบุคล 
เชํนการตัดสินใจไปพบแพทย๑เพ่ือท าการตรวจสุขภาพ การติดยาเสพติดและเหล๎า การตัดสินใจเรื่องที่
อยูํอาศัยการจัดการเกี่ยวกับการตั้งครรภ๑ของวัยรุํน พฤติกรรมซึ่งกันและกัน ถึงแม๎วําอิทธิพล
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลจะมีผลตํอพฤติกรรมสุขภาพจนเป็นที่ยอมรับแตํกระบวนการสํงเสริม
สุขภาพจะเป็นกลวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลโดยผํานอิทธิพลทางสังคมมากกวําที่จะเปลี่ยนบรรทัด
ฐานหรือสังคมท่ีบุคคลอาศัยอยูํ 

๓. ป๓จจัยทางดา๎นสถาบัน ได๎แกํ สถาบันทางสังคม ซึ่งมีสํวนในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของบุคคลและกฎระเบียบอยํางเป็นทางการและไมํเป็นทางการ ได๎แกํ สถาบันศาสนา องค๑กรที่ท างาน 
สถาบันและองค๑กรเป็นแหลํงส าคัญที่กํอให๎เกิดสังคม เศรษฐกิจ เกิดบรรทัดฐานของสังคม คํานิยม 
วัฒนธรรมสมาชิกขององค๑กรเป็นสํวนประกอบของสังคม ชํวงเวลาที่วํางงานจะมีการจัดกลุํมรวมกัน 
เชํน กลุํมเข๎าโบสถ๑ กลุํมวิชาชีพ กลุํมเพ่ือนบ๎านท๎องถิ่นเดียวกัน การที่คนกลุํมใหญํได๎ใช๎เวลาและ
สถานที่อยูํรวมกันตามเกณฑ๑ที่ก าหนด กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการมีสํวนรํวม 
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงเรื่องผลประโยชน๑  เกิดเป็น
พฤติกรรมใหมํซึ่งจะเป็นบรรทัดฐานของกลุํม 

๔. ป๓จจัยด๎านชุมชน ได๎แกํ ความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑กร สถาบันและเครือขํายที่เป็น
ทางการและไมํเป็นทางการ ชุมชนเป็นสื่อกลางที่กอํให๎เกิดความรํวมมือความเข๎าใจ ระหวํางครอบครัว 
เพ่ือนบ๎าน ได๎แกํ กลุํมอาชีพ กลุํมอาสาสมัครในชุมชน กลุํมไปโบสถ๑ กลุํมเหลํานี้จะถํายโยงความรู๎
ความเชื่อทัศนคติ จากกลุํมหนึ่งไปยังอีกกลุํมหนึ่ง และชุมชนยังเป็นการประสานงานระหวํางองค๑กร
ตํางๆ ในท๎องถิ่น ในชุมชนชนบท การบริจาค การอุทิศเวลา มีการถํายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน  
สิ่งเหลํานี้กอํให๎เกิดความสัมพันธ๑ในชุมชน เกิดกลุํมพลังเพื่อเรียกร๎องในสิ่งที่สังคมควรจะได๎รับ 

๕. ป๓จจัยด๎านนโยบาย ได๎แกํ กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ถ๎ามองในลักษณะของการ
ก าหนดนโยบาย เชํน กลุํมบุคคลที่ก าหนดนโยบายในเรื่องของสุขภาพ จะต๎องมองทะลุทั้ง ป๓จจัย
ภายในบุคคลป๓จจัยระหวํางบุคคล ป๓จจัยด๎านชุมชน ป๓จจัยด๎านสถาบัน ป๓จจัยด๎านองค๑กรวําป๓ญหา
สุขภาพมิใช๎เกิดจากป๓จจัยใดป๓จจัยหนึ่ง แตํมีความเก่ียวพันกันทั้งหมด เมื่อก าหนดนโยบายแล๎วจะต๎อง
มีการวิเคราะห๑วําท าไปแล๎วจะมีความส าเร็จหรือไมํ มีการพัฒนานโยบาย ท าอยํางไรจะสนับสนุน
นโยบายให๎ชุมชนยอมรับ และให๎ความรํวมมือ ซึ่งยํอมจะสํงผลถึงพฤติกรรมของบุคคลด๎วย 



๕๓ 

สภาพสังคมและสิ่งแวดล๎อมไมํวําจะเป็นในด๎านสภาพครอบครัว เศรษฐกิจ สภาพสังคม
สิ่งแวดล๎อมที่อยูํอาศัย เป็นองค๑ประกอบที่ส าคัญ และมีอิทธิพลที่จะชักจูงให๎คนหันไปใช๎ยาเสพติด
ป๓ญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นป๓ญหาสังคมซึ่งมิอาจแกไ๎ขได๎ด๎วยหนํวยงานใดเพียงหนํวยงานเดียว
จ าเป็นต๎องได๎รับการสนับสนุนรํวมมือ จากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งชุมชนในพ้ืนที่ ดังนั้น  
การปูองกันยาเสพติด จึงต๎องได๎รับความรํวมมือ จากประชาชน ผู๎น าชุมชน กลุํมองค๑กรตํางๆ รวมทั้ง
หนวํยงานที่เกี่ยวข๎องในชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการเสนอแนวคิด แนวทางในการปูองกันยาเสพติด
ในโรงเรียนเป็นการรํวมมือกันในการปูองกันยาเสพติดระหวํางโรงเรียนและชุมชนซึ่งสอดคล๎องกับ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการปูองกันยาเสพติดตามแนวจิตวิทยาสังคม ทฤษฎี Social - Psychological 
Model มีแนวคิดวําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของบรรทัดฐานจาก
กลุํมที่ตนผูกพันอยูํ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคล ถ๎าบุคคลอยูํในกลุํมของ
สังคมที่ไมํมีการใช๎สารเสพติดหรือกลุํมตํอต๎านยาเสพติดก็จะท าให๎บุคคลนั้นปลอดยาเสพติดไปด๎วย 
และการใช๎ชุมชนหรือกลุํมองค๑กรตํางๆ ในชุมชนรํวมมือปูองกันยาเสพติดตามแนวทฤษฎี Radical 
Mode ซึ่งเป็นทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงระบบภาวะแวดล๎อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
ฉับพลันทันทีโดยการน าเอาหลักจิตวิทยาชุมชนมาใช๎ เชํน การปลุกระดมด๎วยวิธีการตํางๆ เพ่ือให๎คน
ในชุมชนรวมพลังและรํวมมือกันแก๎ป๓ญหายาเสพติดที่ก าลังเป็นภัยคุกคามตํอสังคมของชุมชนอยําง
เรํงดวํน หรือทฤษฎี Liberal Model หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คํอยเป็นคํอยไป โดยการ
ขอมติจากประชาชนในชุมชนนั้น เชํน การจัดกิจกรรมให๎ประชาชนเห็นโทษ พิษภัยของยาเสพติด และ
ให๎แสดงมติในการที่จะรํวมกันตํอต๎านยาเสพติดที่จะเป็นภัยตํอสังคมหรือชุมชนของตน เป็นต๎น 

การที่จะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
ให๎ยั่งยืนได๎นั้นจะต๎องชํวยให๎ประชาชน และชุมชนมีศักยภาพ และความสามารถที่จะด าเนินการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของชุมชนได๎ด๎วยตนเอง ให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมด าเนินงาน  
เพ่ือจะชํวยได๎พัฒนาในเรื่องตํางๆ คือ๓๓  

๑. จะชํวยให๎แผนงานตํางๆ ที่วางไว๎ไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสมกับความสนใจ 
ความต๎องการของชุมชน 

๒. ได๎รับแนวคิดใหมํๆ และภูมิป๓ญญาชุมชน มาชํวยแก๎ไขป๓ญหาอยํางมีประสิทธิภาพ 
๓. ชํวยให๎เกิดความไว๎วางใจ และสนับสนุนการด าเนินงาน 
๔. ชํวยให๎ชุมชนตระหนักถึงป๓ญหา และพัฒนาความสามารถที่จะน าไปสูํ การ

รับผิดชอบในการด าเนินงานด๎วยตนเอง 
๕. ชํวยให๎เกิดการประสานงานในชุมชน 
๖. ชํวยพัฒนาแนวคิดท่ีเป็นสังคมประชาธิปไตย 
 
 

                                                           

๓๓สมทรง รักษ๑เผําและสรงค๑กฏณ๑ ดวงค าสวัสดิ์, “กระบวนการด าเนินงานสุขศึกษาเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ : กรณีการพัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคในชุมชน”, รายงานการวิจัย, (โครงการสวัสดิการวิชาการ 
สถาบันพระบรมราชชนก: ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข), ๒๕๔๐, หน๎า ๔๘. 



๕๔ 

สรุปความได๎วํา การปูองกันยาเสพติด ยังเกี่ยวข๎องกับทฤษฎีการเสริมสร๎างพลังอ านาจ
และแนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุํมที่วํา การรวมกลุํมและการท างานในกลุํม ถือวําเป็นหัวใจของงาน
พัฒนาชุมชน ถึงกับมีการกลําววํา “ถ๎าไมํมีกลุํมก็จะไมํมีงานพัฒนาชุมชนเกิดขึ้น” เพราะการรวมกลุํม
มีประโยชน๑คือ ชํวยให๎ประชาชนได๎มีโอกาสเข๎ามาชํวยคิด ชํวยกันตัดสินใจ ชํวยกันวางแผนและ
ชํวยกันปฏิบัติงานตามหลักประชาธิปไตย ยิ่งไปกวํานั้นการรวมกลุํมยังชํวยให๎ประชาชน เกิดความ
กระตือรือร๎นสนใจเข๎ารํวมพัฒนา สร๎างความเจริญ เป็นการผนึกก าลังความสามารถของประชาชน   
ซึ่งกระจัดกระจายให๎มารวมอยูํด๎วยกันเป็นกลุํมเป็นก๎อน พลังความสามารถของแตํละคนจะแปรสภาพ
ไปเป็นพลังกลุํม ซึ่งมีพลังมากกวําพลังของคนธรรมดา ยิ่งกลุํมที่มีการรวมกันอยํางเหนียวแนํนมาก
ขึ้นๆ จนกลายเป็นกลุํมนั้นมีชีวิต มีจิตส านึกแล๎วก็จะยิ่งมีประโยชน๑ตํอชุมชนมากขึ้น นอกเหนือไปจาก
นี้การรวมกลุํมในงานพัฒนาชุมชนจะชํวยสร๎างระบบตํางๆ ให๎เกิดขึ้นในชุมชน เชํน มีการสร๎างและ
พัฒนาองค๑กร หรือสถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู๎และรับแนวคิดใหมํๆ ตลอดจนเป็นแกํนน า 
ในการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนตํอไป 

๒.๒.๑๑ กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
สถานศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด   

ลงสูํนักเรียน ทํามกลางสถานการป๓ญหายาเสพติดที่หลากหลายซับซ๎อนและแปรเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว 
สถานศึกษาจึงต๎องจัดการระบบกระบวนการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการให๎
สามารถด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษากระบวนการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา
ยาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนนครสวรรค๑ โดยได๎ท าการศึกษากระบวนการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา
ยาเสพติดไว๎ ๖ ด๎าน ดังนี้ 

 ๒.๒.๑๑.๑ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด  
แนวทางการจัดการความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู๎เกี่ยวกับ

เรื่องยาเสพติดในโรงเรียน องค๑กรต๎องมีการจัดความรู๎ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของการตัดสินใจ 
ในองค๑กร และเพ่ือสร๎างนวัตกรรม ทั้งนี้มีการจัดการความรู๎อยูํ ๓ ประเภท คือ 

๑) Content Management คือ การจัดการความรู๎ประเภท explicit โดยเน๎น
การจัดระเบียบเอกสาร หรือโครงสร๎างตํางๆ 

๒) Narrative Management เป็นการจัดการความรู๎โดยใช๎เทคนิคการเลําเรื่อง
ที่รู๎มา ภายใต๎แนวคิดที่วําเราไมํสามารถเขียนทุกเรื่องออกมาเป็นลายลักษณ๑อักษรได๎ เนื่องจาก
ข๎อจ ากัดในการเขียน ดังกลําวที่วํา “We know more than we can say, we'll always say 
more than we can write down: เรารู๎มากกวําเราพูดและเราพูดมากกวําเขียน” การใช๎เทคนิคนี้
ต๎องเชื่อมตํอระหวํางวิธีการสื่อท่ีนําสนใจและเนื้อหาสาระที่ต๎องการสื่อ 

๓) Context Management เป็นการจัดการความรู๎โดยใช๎กิจกรรมที่กระตุ๎นให๎
เกิดการเรียนรู๎โดยเครือขํายทางสังคม๓๔ 

                                                           

๓๔บุญดี บุญญากิจ และคณะ, การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหํงชาติ, ๒๕๔๘), หน๎า ๒๕. 



๕๕ 

Bloom และคณะ ได๎ท าการศึกษาและจ าแนกพฤติกรรมด๎านความรู๎ออกเป็น  
๖ ระดับ โดยเรียงตามล าดับชั้นความสามารถจากต่ าไปสูง ดังนี้   

๑) ความรู๎ หมายถึง ความสามารถในการจ าหรือรู๎สึกได๎ แตํไมํใชํการใช๎ความเข๎าใจ
ไปตีความหมายในเรื่องนั้นๆ แบํงออกเป็นความรู๎เกี่ยวกับเนื้อเรื่องซึ่งเป็นข๎อเท็จจริง วิธีด าเนินงาน 
แนวคิด ทฤษฎี โครงสร๎าง และหลักการ  

๒) ความเข๎าใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องราวตํางๆ ได๎ทั้งใน
ด๎านภาษา รหัส สัญลักษณ๑ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม แบํงเป็นการแปลความ การตีความ การขยายความ 

๓) การน าไปใช๎ หมายถึง ความสามารถน าเอาสิ่งที่ได๎ประสบมา เชํน แนวคิด
ทฤษฎีตํางๆ ไปใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ หรือน าไปใช๎แก๎ป๓ญหาตามสถานการณ๑ตํางๆ ได๎ 

๔) การวิเคราะห๑ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว ออกเป็น
สํวนประกอบยํอย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑ประกอบสํวนยํอย และหลักการหรือทฤษฎี 
เพ่ือให๎เข๎าใจเรื่องราวตํางๆ  

๕) การสังเคราะห๑ หมายถึง ความสามารถในการน าเอาเรื่องราว หรือสํวนประกอบ
ยํอยมาเป็นเรื่องราวเดียวกัน โดยมีการดัดแปลง ริเริ่ม สร๎างสรรค๑ ปรับปรุงของเกําให๎มีคุณคําขึ้น 

๖) การประเมินคํา หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา ตัดสินคุณคําของ
ความคิดอยํางมีหลักเกณฑ๑ เป็นการตัดสินวําอะไรดีไมํดีอยํางไรใช๎หลักเกณฑ๑เชื่อถือได๎โดยอาศัย
ข๎อเท็จจริงภายในและภายนอก๓๕ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ความรู๎ หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา
เลําเรียน การค๎นคว๎า หรือประสบการณ๑ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ๓๖  

ภัทภิกา ต่างใจเย็น ความรู๎ หมายถึง การรู๎ในข๎อเท็จจริงทฤษฎีเหตุการณ๑หรือสิ่งตํางๆ 
ที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎าสังเกตประสบการณ๑ต๎องอาศัยระยะเวลาสามารถที่จะวัดระดับความรู๎ได๎๓๗ 

ภัทรภร เฉลยจรรยา ความรู๎ หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลําเรียน การค๎นคว๎า 
การสังเกตรวมทั้งประสบการณ๑ ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ หรือจากสื่อตํางๆ ประกอบกัน๓๘ 

สรุปได๎วํา ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
โทษภัยของยาเสพติดวํา ยาเสพติดมีโทษตํอรํางกาย จิตใจ และคนรอบข๎าง จึงไมํควรเข๎าไปเสพติด 

 

                                                           

๓๕Bloom, B.S., Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I : Cognitive Domain, 
(New York: David Mokay, 1971), p. 15. 

๓๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ .ศ. ๒๕๕๔ ,  พิมพ๑ครั้ งที่  ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หนา๎ ๒๔๓. 

๓๗ภัทริกา ตางใจเย็น, “การจัดการสุขาภิบาลอาหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านอาหาร
และแผงลอยในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็กอ าเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ”, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๕๑), หน๎า ๒๕. 

๓๘ภัทรภร เฉลยจรรยา, “การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของ 
ผู้สัมผัสอาหารที่ได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ”, รายงานการวิจัย,  
(กองกิจการนักศึกษา: มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๕๘, หน๎า ๗. 



๕๖ 

๒.๒.๑๑.๒ พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด 
พฤตกิรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดเป็นบทบาทส าคัญท่ีสามารถปูองกันและแก๎ไข

ป๓ญหาสารเสพติดได๎ ดังนี้ 
๑) ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของสารเสพติด ไมํทดลองเสพสารเสพ

ติดทุกชนิด รู๎เทําทันการหลอกลวง ชักจูงจากกลุํมผู๎ค๎าสารเสพติด เลือกคบเพ่ือนที่ไมํใช๎สารเสพติด
และใช๎ทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 

๒) มีทัศนคติที่ดีตํอชีวิต มีความภาคภูมิใจในตนเองวํามีคุณคําทั้งตํอตนเอง 
ครอบครัว และสังคม ไมํควรท าลายชีวิตที่ได๎มาด๎วยการติดสารเสพติด 

๓) ตระหนักในบทบาทหน๎าทีข่องตนเอง ระลึกเสมอวําขณะนี้ตนเองมีบทบาทหน๎าที่
อะไรเชํน มีหน๎าที่เรียนหนังสือก็ควรตั้งใจศึกษาเลําเรียนเชื่อฟ๓งค าสั่งสอนของพํอแมํ ครู อาจารย๑ เป็นต๎น 

๔) รักษาสุขภาพรํางกายให๎แข็งแรงและท าจิตใจให๎แจํมใสใช๎เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน๑ ในการท ากิจกรรมตํางๆเชํน อํานหนังสือ เลํนกีฬา หรือท างานอดิเรกตํางๆ 

๕) มีทักษะในการด าเนินชีวิต รู๎จักแก๎ไขป๓ญหาในทางที่ถูกที่ควร กล๎าเผชิญ
ป๓ญหา รู๎จักคิดไตรํตรองด๎วยเหตุผล ไมํหลีกหนีป๓ญหาด๎วยการเสพสารเสพติด  

๖) ขอค าปรึกษาหรือขอความชํวยเหลือจากผู๎ใหญํ ผู๎ปกครอง เพราะการแก๎ไข
ป๓ญหาโดยล าพังแบบรู๎เทําไมํถึงการณ๑ อาจน าไปสูํการใช๎ชีวิตที่ผิดพลาดได๎๓๙ 

ธีรศักดิ์ ชมพูบุตร ได๎แนะน าวิธีการปูองกันตนเองให๎ปลอดภัยจากยาเสพติดไว๎วํา 
๑) ศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด 
๒) ไมํหลงค าชักชวน หลอกลวงหรือชักจูงของเพ่ือนหรือญาติ 
๓) ไมํทดลองใช๎ยาเสพติดกับตนเอง ไมํวําจะอยากรู๎อยากลองแคํไหน 
๔) ไมํเลียนแบบเพ่ือนในทางที่ไมํถูกต๎อง ถ๎าถูกเพ่ือนขอร๎องให๎ทดลอง หรือถูก

บังคับต๎องหาวิธีหลีกเลี่ยง 
๕) ใกล๎ชิดครอบครัว บิดา มารดา ญาติพ่ีน๎อง กล๎าคิดกล๎าท าในสิ่งที่ต๎องการจะ

รู๎หรือขอค าแนะน าจากบิดา มารดา หรือถ๎าบุคคลในครอบครัวไมํสามารถให๎ค าตอบได๎ก็ต๎องศึกษา
ค๎นคว๎าจากหนังสือ ต ารา บทความ หรือโรงพยาบาลทั่วไป 

๖) ใช๎เวลาวํางท างานอดิเรกที่ตนเองสนใจและบางครั้งก็สามารถชํวยเสริมรายได๎
ให๎กับครอบครัว 

๗) เมื่อรู๎สึกเหน็ดเหนื่อย อํอนเพลีย แสดงวํารํางกายต๎องการพักผํอน ไมํควรฝืน
หรือใช๎ยากระตุ๎น ควรพักผํอนให๎เต็มที่เพ่ือรํางกายจะได๎สดชื่นและทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๘) ตั้งใจเรียนหนังสือและเตรียมตัวให๎พร๎อมเพ่ือจะได๎ไมํต๎องโหมดูหนังสือ
เฉพาะเวลาใกล๎สอบ 

๙) ผู๎ที่ติดยาเสพติด ควรเลิกเสพทันที หากมีอาการผิดปกติให๎รีบปรึกษาแพทย๑๔๐ 
                                                           

๓๙ศูนย๑สุขภาพจิตที่ ๔, ยาเสพติด : เยาวชนไทยต้องรู้...แต่ไม่ต้องลอง , [ออนไลน๑]. แหลํงที่มา: 
http://www.mhcr4.go.th/doc-13.html. [๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐]. 

๔๐ธีระศักดิ์  ชมพูบุตร, “ยาบา (Amphetamine)”, วารสารความรูคือประทีป, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒ 
(๒๕๔๐): ๑๓. 

http://www.mhcr4.go.th/doc-13.html


๕๗ 

นอกจากนี้ เมื่อเกิดพฤติกรรมการเสพติดแล๎ว จิตใต๎ส านึกจะท าหน๎าที่สั่งการให๎
พฤติกรรมอ่ืนๆ ของบุคคลนั้นเป็นไปเพื่อรักษา การด ารงอยูํของพฤติกรรมการใช๎ยาเสพติดไว๎กลําวคือ 
ในชํวงระยะที่ไมํได๎ใช๎ยาเสพติดหรือหยุดจากการใช๎ยาเสพติดระยะหนึ่งนั้น จิตใต๎ส านึกจะท าให๎เกิด
ความหวาดกังวลในรูปลักษณ๑และความรุนแรงแตกตํางกันออกไป เชํน 

๑) ความหวาดกลัวตํอสิ่งแวดล๎อมและสภาพสังคมที่อยูํรอบตัวและเป็นต๎นก าเนิด
ของความหวาดกลัวในระดับอ่ืนๆ เชํน กลัวคนในครอบครัว/ ชุมชน หรือกลุํมเพ่ือนจะลงโทษวําใช๎ยา
เสพติดหรือติดยาเสพติด 

๒) ความหวาดกลัวตัวเองที่ไมํสามารถควบคุมสัญชาติญาณได๎และได๎ท าในสิ่งที่
นําอับอายเชํน รู๎สึกอับอายตํอพฤติกรรมของตนเอง (พฤติกรรมการใช๎ยาเสพติดการลักขโมยฯลฯ) 

๓) ความหวาดกลัวที่เกิดจากความส านึกรับผิดชอบ โดยเฉพาะพฤติกรรมการ
ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังคมไมํให๎การยอมรับและตํอต๎านอยํางมาก ตัวเองจะรู๎สึกผิดในใจ
เสมอวําตนเองเป็นคนผิดเป็นผู๎ท าผิดตลอดเวลา 

เพ่ือปกปูองตนเองจิตใต๎ส านึกจะท าหน๎าที่สั่งการให๎บุคคลรักษา/ การด ารงอยูํของ
พฤติกรรมการใช๎ยาเสพติด คือ หันกลับไปใช๎ยาเสพติดอีกครั้ง และหากบุคคลใดใช๎กลวิธานเหลํานี้ อยูํ
เป็นประจ า ยํอมพัฒนาไปสูํบุคลิกภาพที่อํอนแอมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการหลีกหนีจากความจริงการ
ปลีกตัวอยูํในโลกของการหลอกลวงทั้งตนเองและผู๎ อ่ืน รวมทั้งพัฒนาไปสูํการมีพฤติกรรมที่ไมํ
เหมาะสม เชํน การโกหก ลักขโมย ขี้เกียจ ขาดการสังคม กระท าในสิ่งที่ไมํเหมาะสมและผิดกฎหมาย
ตํอไป ในท๎ายที่สุด จิตใต๎ส านึกก็จะสั่งการให๎คนติดยาเสพติดประพฤติปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมตํางๆ 
รวมทั้งมีพฤติกรรมการใช๎ยาอยํางตํอเนื่องเป็นการสั่งการโดยปราศจากความรู๎สึกตัวและยากตํอการ
ควบคุมหรือไมํสามารถควบคุมได๎อีกตํอไป จนกวําจะได๎รับการบ าบัดรักษา เยียวยา ทั้งทางรํางกาย
และจิตใจ และการพัฒนาบุคลิกภาพไปสูํความสมดุลตํอไป๔๑ 

การปูองกันและแก๎ไขตนเองของเยาวชนให๎ปลอดภัยจาก ป๓ญหายาเสพติด สามารถ
กระท าได๎โดย  

๑) ศึกษาหาความรู๎ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และระมัดระวังในการใช๎ยา  
๒) รู๎จักเลือกคบเพ่ือนที่ดี สํงเสริมให๎คิดและกระท าสิ่งดีมี ประโยชน๑กล๎าพูด

ปฏิเสธ เพื่อนที่ชักจูงไปในทางท่ีไมํดี เชํน การพูดปฏิเสธเพ่ือนที่ ชวนให๎ลองเสพยาเสพติด  
๓) ใช๎เวลาวําง และความอยากรู๎ อยากลอง ไปในทางที่เป็นประโยชน๑พึงระลึก

เสมอวําตนเองนั้นมีคุณคําท้ังตํอตนเอง ครอบครัว และสังคม  
๔) มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด๎วยการไมํพ่ึงพาหรือเกี่ยวข๎องอบายมุข

และสิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งจะน าความเสื่อมไปสูํชีวิตของตนเอง  
๕) รู๎จักแก๎ไขป๓ญหาชีวิตของตนเองด๎วยเหตุและผล  
๖) รู๎จักบทบาทหน๎าที่ของตนเอง ด๎วยการตั้งใจศึกษาเลําเรียน เชื่อฟ๓งค าสั่งสอน

ของพํอแมํและประพฤติแตํในสิ่งที่ดีงาม จะชํวยให๎เยาวชนประสบกับความส าเร็จในชีวิต  

                                                           

๔๑ขนิษฐา  เดชพันธ๑, “ความคิดเห็นของเยาวชนต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพ้ืนที่อ าเภอ  
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี”, (บัณฑิตวิทยาลัย: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๕), หน๎า ๒๒. 



๕๘ 

๗) ท าจิตใจให๎รําเริงแจํมใส เข๎าใจวิธีการด าเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริงที่
ตนเองเป็นอยูํ โดยน าหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตจะชํวยให๎เยาวชนเกิดความมั่นคง
ทางด๎านจิตใจมากขึ้น  

๘) เมื่อมีป๓ญหา รู๎จักปรึกษาผู๎ใหญํ พํอ แมํ หรือผู๎ที่ไว๎วางใจ หรือหนํวยงาน
ตํางๆ ที่รับให๎ค าปรึกษา ในฐานะทีเ่ยาวชนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีสํวนชํวย พํอแมํ 
ผู๎ปกครอง 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ได๎กลําวถึงหลักการใน
การปูองกันยาเสพติด การปูองกันตนเองเริ่มจากการมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียร ท าตัว
เป็นแบบอยํางที่ดีใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ เลือกคบเพ่ือนที่ดี ไมํมั่วสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด 
และไมํใช๎ยาโดยมิได๎รับค าแนะนาจากแพทย๑ รวมทั้งอยํางทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด๔๒ 

พระธรรมปิฎก ได๎กลําวถึงกระบวนการของการศึกษาหรือระบบพัฒนาบุคคล สรุป
ได๎วํา กระบวนการที่จะพัฒนาบุคคล มี ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนกํอนเข๎าสูํกระบวนการพัฒนา และ
ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา จุดเริ่มแรกให๎เริ่มจากสัมมาทิฎฐิให๎มีความเห็นที่ชอบสามารถที่จะมี
ป๓ญหาในระดับหนึ่งและความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ตรงข๎ามกับมิจฉาทิฎฐิอันจะน าไปสูํฐานส าคัญของการ
พัฒนาและการจะเข๎าถึงสัมมาทิฎฐินั้น มีป๓จจัย ๒ ประการ คือ 

๑) ป๓จจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ) 
๒) ป๓จจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) 

ป๓จจัยภายนอกที่จะน าไปสูํสัมมาทิฐิ เชํน พํอแมํ ครู อาจารย๑ ผู๎ใหญํหรือวัฒนธรรม
ซึ่งจะท าให๎บุคคลนั้นได๎รับอิทธิพลจากความเชื่อความคิดผิด ภูมิธรรม ภูมิป๓ญญา และพฤติกรรม
ถํายทอดตํอกันมา ถ๎าสิ่งที่ได๎รับเป็นสั่งที่ดีงามถูกต๎องอยูํในแนวเหตุผลก็จะน าไปสูํความเป็นสัมมาทิฐิ 
สํวนบุคคลที่ใช๎โยนิโมนสิการ คือ การรู๎จักคิด รู๎จักพิจารณาด๎วยตนเอง และใช๎ป๓ญญาความรู๎นั้นน าตน
เข๎าสูํ สัมมาทิฐิซึ่งเป็นป๓จจัยภายใน และนอกจากสํวนนี้แล๎วยังมีองค๑ประกอบแทรกที่มาชํวยหนุนใน
กระบวนการพัฒนาบุคคล คือ 

๑) กัลยาณมิตตตา ได๎แกํการที่มีเพ่ือนที่ดี 
๒) ศีลสัมปทา ความถึงพร๎อมด๎วยศีล คือความเป็นผู๎มีวินัย หรือชีวิตที่มีระเบียบ 

หรือมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีซึ่งเกิดจากการใช๎วินัยฝึกให๎เกิดพฤติกรรมที่เคยชินที่ดี ด๎วยการจัดระเบียบ
ชีวิตจัดระเบียบการอยูํรํวมกันในสังคม 

๓) ฉันทะสัมปทา ความถึงพร๎อมด๎วยฉันทะ คือ มีแรงจูงใจที่ถูกต๎อง ได๎แกํ การใฝุรู๎
ใฝุ สร๎างสรรค๑ ต๎องการเข๎าถึงความจริงและท าสิ่งทั้งหลายให๎ดีงามเป็นเลิศ ซึ่งจะเข๎ามาทาหน๎าทีแ่ทนตัณหา 

๔) อัตตะสัมปทา ความท าตนให๎ถึงพร๎อม คือท าตนให๎ถึงความสมบูรณ๑แหํง
ศักยภาพของความเป็น มนุษย๑โดยมีจิตสานึกในหารที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองอยูํเสมอ 

                                                           

๔๒ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปรามปรามยาเสพติด, ปัจจัยและแนวทางในการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปรามปราม  
ยาเสพติด, ๒๕๕๔), หน๎า ๘. 



๕๙ 

๕) ทิฎฐิสัมปทา ความถึงพร๎อมแหํงหลักการความเชื่อถือ คือเชื่อถือในหลักการ
แหํงเหตุผลเป็นไปตามเหตุป๓จจัยเมื่อมองอะไรก็มองตามเหตุผลป๓จจัย ซึ่งท าให๎การเรียนรู๎เกิดข้ึน 

๖) อัปปะมาทสัมปทา ความถึงพร๎อมด๎วยความไมํประมาท คือความกระตือรือร๎น 
ไมํเฉื่อยชา มีสติ ไมํปลํอยปะละเลย ไมํพลาดโอกาส เห็นคุณคําของกาลเวลา รู๎จักใช๎เวลาให๎ เป็น
ประโยชน๑ตลอดท างาน พัฒนาชีวิตแขํงกับเวลา 

๗) โยนิโสมนสิการ ความถึงพร๎อมแหํงการรู๎จักคิดรู๎จักพิจารณาด๎วยตนเอง  
ไมํมองอะไรที่คลุมเครือ แตํรู๎จัก สืบสาวหาสาเหตุ ป๓จจัยแยกแยะให๎เห็นองค๑ประกอบ จับแงํดีมาใช๎
ประโยชน๑ได๎ ท าให๎เกิดป๓ญหาที่เข๎าถึงความจริง ได๎ประโยชน๑และท าการส าเร็จสนองความใฝุรู๎และใฝุ
สร๎างสรรค๑โดยสมบูรณ๑ 

องค๑ประกอบหรือป๓จจัยฝึกทั้ง ๗ ตัว ที่กลําวมานั้นรวมเรียกวํา บุพนิมิตของมรรค
เป็นเครื่องหมายบํงบอกลํวงหน๎าถึงการมาของมรรค เป็นจุดเริ่มต๎นที่จะน าเข๎าสูํมรรค คือ วิถีชีวิตที่ดี
งามของผู๎มีการศึกษา๔๓ 

๒.๒.๑๑.๓ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด  
การรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดแกํนักเรียน เพ่ือถํายทอดขําวสาร

ด๎านการปูองกันยาเสพติด โดยอาศัยเทคนิควิธีการตํางๆ เป็นป๓จจัยส าหรับการการรณรงค๑
ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด ในป๓จจุบันได๎รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพ่ือให๎สามารถเข๎าถึง
กลุํมนักเรียนได๎อยํางกว๎างขวางมากขึ้นมากขึ้นในการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารความรู๎ด๎านการปูองกันยา
เสพติด อาจด าเนินได๎หลายรูปแบบดังนี้ 

๑) การจัดวิทยากรบรรยาย อภิปราย เพ่ือเผยแพรํความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การปูองกันยาเสพติด แกํนักเรียน 

๒) การให๎บริการด๎านสื่อ เอกสาร โปรเตอร๑ ภาพนิทรรศการ สไลน๑ ภาพยนตร๑ 
ของหนํวยงาน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให๎เกิดความสนใจเข๎ารํวมในการปูองกันยาเสพติด 

๓) จัดรณรงค๑ปูองกันยาเสพติด ในชํวงเวลาที่ก าหนด เป็นการเผยแพรํขําวสาร
โดยการระดมสื่อตํางๆ ภายในขอบเขต หรือพ้ืนที่ๆก าหนดไว๎  สาเหตุที่ต๎องมีการรณรงค๑เพราะการ
เผยแพรํขําวสารในวงกว๎างไมํสามารถเข๎าถึงได๎อยํางที่ควร เชํน การรํวมเดินขบวนตํอต๎านป๓ญหายา
เสพติด การจัดสัปดาห๑ปูองกันยาเสพติด การจัดนิทรรศการตํอต๎านยาเสพติด เป็นต๎น 

๔) การเผยแพรํขําวสาร เป็นการเผยแพรํขําวสารความรู๎ การเผยแพรํขําวสารที่
ส าคัญ ได๎แกํ 

๔.๑) วิทยุ โดยการผลิตรายการเพ่ือออกอากาศ ในสํวนกลางและสํวน
ภูมิภาคในลักษณะบทความ สารคดี ละคร ค าขวัญ เพลง เรื่องสั้น ตลอดจนขอความรํวมมือจากสถานี
วิทยุตํางๆ หรือนักจัดรายการในการเผยแพรํรายการในการเผยแพรํขําวสารการปูองกันยาเสพติด 

๔.๒) โทรทัศน๑ โดยการผลิตสไลน๑ ภาพยนตร๑โฆษณาสั้นๆ จัดรายการ
แสดงรายการสนทนาของผู๎เชี่ยวชาญตํางๆ เพ่ือเผยแพรํขําวสารความรู๎ในชํองตํางๆ 

                                                           

๔๓พระธรรมปิฎก (ประยุทธ๑ ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), 
หน๎า ๕ - ๗. 



๖๐ 

๔.๓) สิ่งพิมพ๑ โดยการผลิตบทความ เรื่องสั้น ค าขวัญ ภาพโปรสเตอร๑ 
การ๑ตูน เผยแพรํ โดยจัดเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับรูปแบบของสิ่งพิมพ๑๔๔ 

๒.๒.๑๑.๔ การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน  
ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่มีความส าคัญที่สุดเป็นสถาบันที่มีบทบาทสัมพันธ๑

อยํางอยํางใกล๎ชิดกับมนุษย๑ทุกคนในสังคม นับตั้งแตํเกิดเจริญเติบโต จนกระทั้งถึงวาระสุดท๎ายของ
ชีวิตครอบครัว เป็นระบบประกอบด๎วยระบบยํอยหลายระบบมีมีปฏิสัมพันธ๑ในครอบครัวและ
สิ่งแวดล๎อมภายนอก มีความสัมพันธ๑กัน และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน๔๕ เชํน หากในครอบครัวมี
วัยรุํนติดยาเสพติดจะสํงผลกระทบทั้งครอบครัว ครอบครัวมีบทบาทในการดูแลอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู
ปลูกฝ๓งถํายทอดคํานิยม ทัศนคติ ความเชื่อเป็นที่หลํอหลอมกลํอมเกลาจิตใจ หลํอหลอมบุคลิกภาพ
ของบุคคลวิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร๎างบรรทัดฐานทางสังคมให๎แกํบุคคลรุํนใหมํน าไปสูํการ
ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางปกติสุข และยังเป็นแหลํงให๎ความชํวยเหลือดูแลเยียวยาในยามที่ต๎อง
เผชิญกบัป๓ญหาวิกฤตท่ีมากระทบตํอวิถีการด าเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวอีกด๎วย ครอบครัวเป็น
จุดเริ่มต๎นที่ส าคัญที่จะปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ ในวัยรุํน และครอบครัวยิ่งถือเป็นหนํวยเศรษฐกิจ
ยํอยที่สุดที่มีความส าคัญ สูงตํอระบบเศรษฐกิจสํวนรวม ไมํวําจะเป็นกระบวนการผลิต การบริโภค และ
การออม ที่ต๎องเริ่มจากครอบครัวรวมทั้งเป็นรากฐานการสร๎างและพัฒนาชุมชนและสังคมให๎เข๎มแข็ง 

นักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาได๎ให๎ความหมายของ “ครอบครัว” ไว๎ตํางๆ กัน
ดังตํอไปนี้ 

สุพัตรา สุภาพ ได๎ให๎ความหมายของ “ครอบครัว” โดยสรุปวํา ครอบครัว
ประกอบด๎วยบุคคลตั้งแตํ ๒ คนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ๑กันทางเพศด๎วยการเป็นสามีภรรยาโดยมีลูก
หรือไมํมีก็ได๎ (เพราะทุกคนไมํสามารถจะมีบุตรเองได๎เสมอไป แตํก็อาจมีบุตรบุญธรรม เชํน สังคมไทย) 
หรือบางสํวนของหมูํเกาะเมลานีเซีย (Malanesia)  เด็กไมํจ าเป็นต๎องเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตน
เทํานั้น เพียงแตํชํวยจํายคําหมอต าแยหรือคําคลอดให๎หญิงใดก็จะได๎เป็นบิดาของเด็กนั้น๔๖ 

ฮอร์ตัน และฮันต์ (Horton and Hunt) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา “ครอบครัว” คือ 
ระบบเครือญาติกลุํมหนึ่งซึ่งจัดเตรียมและสนองความต๎องการตํางๆ ของมนุษย๑๔๗ 

ส าหรับเด็ก ๆ ที่เกิดมาในครอบครัวที่มีพ้ืนฐานที่ดีเชํนนี้แล๎วนั้นจะท าให๎เขามีความ
รักให๎ตัวเองและมีความรักให๎กับผู๎อ่ืนด๎วย รวมทั้งมีความคิดด๎านบวก มีความอดทนและเมื่อเผชิญกับ
สถานการณ๑ที่ยุํงยากก็สามารถจะแก๎ไขสิ่งนั้นได๎ด๎วยตนเอง และเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู๎ใหญํก็จะมอง
โลกในแงํดี และไมํเป็นภาระให๎แกํสังคมด๎วย ครอบครัวคือกลุํมบุคคลที่ผูกพันและใช๎ชีวิตรํวมกันท า
หน๎าที่เป็นสถาบันหลักเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งตํอการด ารงชีวิตในสังคม ครอบครัวมีหลากหลาย
                                                           

๔๔สายสุดา สุขแสง, “ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมเสี่ยงในการใช๎สารเสพติดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นในจังหวัดสงขลา”, รายงานการวิจัย, (คณะสังคมศาสตร๑: มหาวิทยาลัยหาดใหญํ), ๒๕๕๘, หน๎า ๒๗. 

๔๕Wright, L. M., & Leahey, M., Nurses and Families: A Guide to Family Assessment 
and Intervention, 6th ed., (Philadelphia, PA: FA Davis Company, 2013).  

๔๖สุพัตรา  สุภาพ, จับใจคน จับไจงาน เล่ม ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ๑ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑), 
หน๎า ๒๓. 

๔๗Horton, P. B., & Hunt, C. L., Sociology, (New York: McGraw-Hill, 1972), p. 214. 



๖๑ 

รูปแบบ และหลายลักษณะนอกเหนือจากครอบครัวที่ประกอบด๎วยบิดา มารดา และบุตร๔๘ มีการ
แบํงป๓นซึ่งกันและกันมีค าม่ันสัญญารํวมกันหน๎าที่สมาชิกในครอบครัวโดยอาจไมํได๎มีความสัมพันธ๑ทาง
สายเลือด๔๙ โดยลักษณะครอบครัวที่ดีต๎องมีปฏิสัมพันธ๑กันสม่ าเสมอในครอบครัวและมีปฏิสัมพันธ๑กับ
ระบบภายนอก สามารถเผชิญป๓ญหาและหาแนวทางแก๎ ไขได๎มีความยืดหยุํน๕๐ ครอบครัวมี
หลากหลายรูปแบบ๕๑ เชํน ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) คือครอบครัวที่ประกอบด๎วย สามี 
ภรรยาไมํมีบุตรหรือบิดา มารดา บุตรอยูํรวมครัวเรือนเดียวกัน ครอบครัวที่มีบิดาหรือมารดาเลี้ยง
เดี่ยว (Single parent family) คือ ครอบครัวที่ประกอบด๎วยบุตร และบิดาหรือมารดาที่ท าหน๎าที่
เลี้ยงบุตรคนเดียว จากการหยําร๎าง เสียชีวิต ถูกทอดทิ้งหรือแยกกันอยูํครอบครัวที่มีพํอหรือแมํเลี้ยง
(Stepparent family) ซ่ึงแตํละลักษณะของครอบครัวอาจสํงผลกระทบตํอสมาชิกในครอบครัวแตกตํางกัน 
นอกจากนี้ในแตํละครอบครัวจะมีบทบาทหน๎าที่ในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให๎ความรักความเอาใจใสํ  
มีหน๎าทีใ่นการดูแลสุขภาพ หน๎าทีใ่นการผลิตสมาชิก และหน๎าทีใ่นการจัดการทางเศรษฐกิจ  

ครอบครัวมีการท าหน๎าที่ของครอบครัวได๎ดี มีการจัดการภายในครอบครัวที่สมดุลมี
ขอบเขตที่ชัดเจน มีกฎที่ต๎องปฏิบัติเหมาะสม ก็สํงผลให๎ครอบครัวมีความสุข มีความผูกพันกันมี
สัมพนัธภาพในครอบครัวดีไมํเกิดความรุนแรงหรือความขัดแย๎งในครอบครัว สํงผลให๎มีการปรับตัวได๎ดี 
ครอบครัวมีความยืดหยุํน มีความเข๎มแข็ง สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได๎
ตลอดเวลาและไมํคาดฝ๓นหรือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสากลตามระยะพัฒนาการครอบครัวที่มีการ
เปลี่ยนผํานเป็นวงจรชีวิตครอบครัวมีความสมดุล ซ่ึงป๓จจัยที่ชํวยเสริมสร๎างให๎มีความสัมพันธ๑ที่ดีใน
ครอบครัว ต๎องมีการสื่อสารที่ดี มีการสื่อสารทางบวก และการใช๎เวลารํวมกัน ในการท ากิจกรรม  
มีปฏิสัมพันธ๑กัน เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎รํวมกัน ท าให๎เกิดความผูกพันกัน นอกจากนี้ยังสามารถชํวยลด
พฤติกรรมเสี่ยงตํางๆ ในวัยรุํนได๎ เชํน การใช๎ยาเสพติด สอดคล๎องกับการศึกษาของ จุฬาลักษณ๑ ศรีคงอยูํ 
ที่พบวํา สถาบันครอบครัวมีผลตํอพฤติกรรมการปูองกันยาเสพติดของเยาวชนได๎ถึงร๎อยละ ๕๒.๕๐ 
เมื่อสถาบันครอบครัวมีความเข๎มแข็ง เยาวชนจะมีความเข๎มแข็ง มีทักษะชีวิต มีความยืดหยุํน สามารถ
ปรับตัวได๎ดีก็จะมีแนวโน๎ม ที่จะมีพฤติกรรมปูองกันยาเสพติดได๎มากขึ้น การศึกษาของธงชัย กูลวิริยะ 
ที่พบวํา ป๓จจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการปูองกันการใช๎ยาเสพติดคือการได๎รับความเอาใจใสํจาก
ครอบครัวการได๎รับการสนับสนุนจากครูอาจารย๑เพ่ือนและการได๎รับขําวสาร การศึกษาของวิรุธ สอนกอง 
ที่พบวํา สภาพป๓ญหาการติดยาเสพติดและสารเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ๎มครอง

                                                           

๔๘ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, รายงานประจ าปี ๒๕๔๘ ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน, ๒๕๔๙). 

๔๙จินตนา วัชรสินธุ๑, ทฤษฎีการพยาบาลครอบครัวขั้นสูง : เอกสารค าสอน วิชา ๑๐๒๕๕๒, (ชลบุรี: 
ภาควิชาการพยาบาลแมํและเด็ก คณะพยาบาลศาสตร๑ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐). 

๕๐Pratt, David, Curriculum planning: a handbook for professionals, (Fort Worth, 
Tex.: Harcourt Brace College, 1976). 

๕๑Friedman KL, et al., “N-terminal domain of yeast telomerase reverse transcriptase: 
recruitment of Est 3 p to the telomerase complex”, Mol Biol Cell, 14 (1) (2003): 1-13. 



๖๒ 

เด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแกํน มีสัมพันธภาพที่หํางเหิน ไมํใกล๎ชิดกับครอบครัวสาเหตุการติดยาเสพติด
มาจากเพ่ือน ผู๎ที่มีบทบาทในการปูองกันเยาวชนรุํนหลังไมํให๎ติดยาเสพติด คือ บิดามารดา๕๒ 

ในทางตรงกันข๎าม ครอบครัวมีการท าหน๎าที่บกพรํองไมํสมบูรณ๑ขาดการดูแลเอาใจ
ใสํไมํมีเวลาในการท ากิจกรรมรํวมกัน ขาดการปฏิสัมพันธ๑มีการสื่อสารทางลบ มีการทะเลาะเบาะแว๎ง
มีความขัดแย๎งในครอบครัวเป็นแบบอยํางที่ไมํดีมีการใช๎ยาเสพติดในครอบครัว ขาดความยืดหยุํนใน
ครอบครัว สํงผลให๎มีความสัมพันธ๑ในครอบครัวไมํดีขาดความผูกพัน โดยวัยรุํนจะมีการรับรู๎จากการ
กระท าที่เกิดขึ้นในครอบครัว ท าให๎สํงผลตํอทัศนคติในทางลบ มีความเชื่อในสิ่งที่ไมํถูกต๎อง สํงผลตํอ
อารมณ๑ความรู๎สึกกดดันคับข๎องใจเหงาว๎าเหวํขาดความรักความอบอํุน ไมํมีความสุข ท า ให๎มี
บุคลิกภาพอํอนแอไมํเข๎มแข็ง ขาดความเชื่อมั่น ถูกชักจูงไปในทางไมํดีได๎งําย มีพฤติกรรมเสี่ยงตํอการ
ใช๎ยาเสพติดได๎งําย๕๓  

ครอบครัวที่มีความขัดแย๎งครอบครัวที่ขาดการมีสํวนรํวมระหวํางสมาชิกใน
ครอบครัวครอบครัวที่ผู๎ปกครองคาดหวังตํอสมาชิกในครอบครัวสูงเกินไป สมาชิกในครอบครัวใช๎ยา
เสพติด แบบแผนการเลี้ยงดูของครอบครัว ครอบครัวที่ใช๎อ านาจ ใช๎ความรุนแรงในครอบครัว 
ครอบครัวแตกแยก ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพแบบหํางเหิน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะป๓จจัย
ครอบครัวที่มีผลตํอการใช๎ยาเสพติดของวัยรุํนชาย ได๎แกํ รูปแบบครอบครัว การท าหน๎าที่ของ
ครอบครัว ความสัมพันธ๑ในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว และความขดแย๎งใน
ครอบครัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) รูปแบบครอบครัวมีความสัมพันธ๑กับการใช๎ยาเสพติดเนื่องจากรูปแบบ
ครอบครัวจะเป็นตัวก าหนดให๎วัยรุํนรับรู๎ถึงความสมบูรณ๑หรือความไมํสมบูรณ๑ของครอบครัวสํงผลตํอ
อารมณ๑ความรู๎สึก ทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ ท าให๎วัยรุํนแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการใช๎หรือไมํใช๎ยา
เสพติดรูปแบบครอบครัวที่มีป๓ญหาจะผลกดดันวัยรุํนไปสูํการใช๎ยาเสพติด โดยเฉพาะครอบครัวที่
แตกแยก๕๔ รูปแบบครอบครัวที่แตกตํางกัน สํงผลตํอความสุขของครอบครัวแตกตํางกันดังเชํน 
ครอบครัวที่มีทั้งพํอและแมํวัยรุํนจะรับรู๎วําเป็นครอบครัวที่สมบูรณ๑ เป็นครอบครัวที่มีความสุขได๎รับ
การเติมเตม็ดา๎นอารมณ๑ท าให๎วัยรุํนรู๎สึกอบอุํน ไมํมีความทุกข๑ใจจึงไมํไปใช๎ยาเสพติด แตํในครอบครัวที่
มีพํอเลี้ยงหรือแมํเลี้ยงจัดวําเป็นครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูง๕๕ จะเป็นครอบครัวที่ต๎องมีการปรับตัว
อยํางมาก ทั้งพํอ เลี้ยงหรือแมํเลี้ยงหรือสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากการแตํงงานใหมํเป็นการรวมตัว
ของครอบครัวสองครอบครัว ตํางฝุายตํางมีภูมิหลัง มีความผูกพันกับอดีต ท าให๎เป็นการยากที่จะ
ยอมรับสมาชิกใหมํเข๎ามาในครอบครัวโดยเฉพาะวัยรุํนที่มีความผูกพันกับครอบครัวเดิมมากกวําในเด็ก
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๖๓ 

เล็ก๕๖ ท าให๎วัยรุํนเกิดความเครียดกดดันจากการที่พํอแมํหยําขาดจากกันอาจลงโทษวําเป็นความผิด
ของตน อาจเรียกร๎องความสนใจเข๎ากับพํอเลี้ยงหรือแมํเลี้ยงที่เป็นสมาชิกใหมํไมํได๎ โดยเฉพาะเมื่อพํอ
แมํของตนมีลูกใหมํท าให๎วัยรุํนน๎อยใจคิดวําตนเองหมดความส าคัญอาจแสดงกิริยารุนแรงโดยออกจาก
ครอบครัว หันไปคบเพ่ือนนอกบ๎านหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เชํน มีพฤติกรรมเกเรเที่ยวเตรํใช๎ยาเสพ
ติดได๎การศึกษาเรื่องป๓จจัยครอบครัวที่มีผลตํอการเสพยาบ๎าของลลิตา เดชาวุธ๕๗ พบวํารูปแบบ
ครอบครัวที่มีพํอหรือแมํเลี้ยง มีความสัมพันธ๑กับการเสพยาบ๎าของวัยรุํน และสามารถท านายได๎วํา
วัยรุํนที่อยูํในครอบครัวที่มีพํอเลี้ยงหรือแมํเลี้ยงมีโอกาสเสพยาบ๎าเพ่ิมขึ้น ๒.๕๖ เทําเมื่อเทียบกับ
วัยรุํนที่อยูใํนครอบครัวที่มีทั้งพํอและแมํสอดคล๎องกับการศึกษาพฤติกรรมอาชญากรรมกับประวัติการ
ใช๎ยาเสพติดของเยาวชนในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ๎านกรุณา ป๓จจัยด๎านครอบครัว ได๎แกํ 
การที่บิดามารดาแยกกันอยูํหรือหยําร๎าง เป็นป๓จจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ๑กับการใช๎ยาเสพติดการศึกษา
โครงสร๎างของครอบครัวและป๓ญหาการใช๎ยาเสพติดในวัยรุํน และวัยผู๎ใหญํตอนต๎นของ Barrett and 
Turner๕๘ ทีพ่บวํา ครอบครัวที่มพํีอ หรือแมํเดี่ยว (Single -parent family) มีความสัมพันธ๑กับการใช๎
ยาเสพติดมากกวําครอบครัวที่มีทั้งพํอ และแมํ (Mother - father family) และโครงสร๎างของ
ครอบครัวสามารถท านายป๓ญหาการใช๎ยาเสพติดได๎ 

๒) การท าหน๎าที่ของครอบครัวการท าหน๎าที่เป็นกิจกรรมที่สมาชิกครอบครัว
ควรปฏิบัติเพ่ือรักษาสมดุลความสุขของครอบครัวขึ้นอยูํกับลักษณะโครงสร๎างของครอบครัวและ
คุณภาพการท าหน๎าที่ของครอบครัว การท าหน๎าที่เป็นองค๑ประกอบส าคัญในการตอบสนองความ
ต๎องการของสมาชิกทั้งด๎านรํางกายจิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

การท าหน๎าที่ของครอบครัวตามแนวคิดของแมคมาสเตอร๑ (McMaster model of 
family functioning หรือ MMFF) แนวคิดของแมคมาสเตอร๑เชื่อวําครอบครัวเป็นระบบเปิดมี
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางสมาชิกครอบครัวและระบบอ่ืนภายนอกครอบครัวครอบครัวประกอบด๎วย ระบบ
ยํอยหลายระบบมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กัน พฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งจะสํงผลตํอ
สมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ด๎วยแนวคิดนี้พัฒนาโดยใช๎ทฤษฎีการสื่อสารทฤษฎีการเรียนรู๎และทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ๑เป็นกรอบแนวคิดภายใต๎กรอบของทฤษฎีระบบ แบํงการท าหน๎าที่ของครอบครัวออกเป็น 
๖ ด๎าน๕๙ ดังนี้  
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๖๔ 

๑) การแก๎ป๓ญหา หมายถึงความสามารถของครอบครัวในการแก๎ป๓ญหาตํางๆ  
ที่เกิดขึ้นอยํางเหมาะสม เพ่ือชํวยให๎ครอบครัวด าเนินไปได๎และปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
ทั้งด๎านวัตถุและด๎านอารมณ๑ 

๒) การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางสมาชิกในครอบครัวเน๎น
การสื่อสารที่ใช๎ค าพูดมากกวําการสื่อสารที่ไมํใช๎ค าพูดครอบครัวที่สื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพจะ
สื่อสารได๎ชัดเจน ตรงตํอบุคคลเปูาหมายถ๎าการสื่อสารมีความคลุมเครืออ๎อมค๎อม ไมํตรงประเด็น
ครอบครัวจะท าหน๎าที่ได๎ไมํมีประสิทธิภาพ 

๓) บทบาท หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกครอบครัวปฏิบัติตํอกันเป็น
ประจ า การประเมินการท าบทบาทครอบครัวพิจารณาจากการมอบหมายหน๎าที่ตามบทบาทและการ
ดูแลให๎สมาชิกรับผิดชอบในบทบาท ถ๎าสมาชิกได๎รับมอบหมายหน๎าที่ที่เหมาะสม และสามารถแสดง
บทบาทได๎สอดคล๎องกับหน๎าที่ครอบครัวก็จะด าเนินไปได๎ด๎วยดี 

๔) การตอบสนองทางอารมณ๑ หมายถึง ความสามารถของสมาชิกที่จะ
ตอบสนองทางอารมณ๑ตํอกันและกันอยํางเหมาะสมทั้งด๎านคุณภาพและปริมาณ ครอบครัวที่ท าหน๎าที่
ปกติจะแสดงอารมณ๑ได๎หลายแบบในปริมาณ เวลา สถานการณ๑ท่ีเหมาะสม 

๕) ความผูกพัน ตํอครอบครัว หมายถึง ระดับความผูกพันหํวงใยที่สมาชิก
ครอบครัวมตํีอกันและการแสดงออกถึงความสนใจการเห็นคุณคําและการทุํมเทตํอกัน 

๖) การควบคุมพฤติกรรม หมายถึง วิธีการที่ครอบครัวควบคุมหรือจัดการกับ 
พฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวการควบคุมพฤติกรรมเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให๎สมาชิกครอบครัวปฏิบัติตน
อยูํในขอบเขตอนุเหมาะสม ไมํท าให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํตนเอง 

การท าหน๎าที่ของครอบครัวมีความสัมพันธ๑กับการใช๎ยาเสพติดกลําวคือการท าหน๎าที่
ของครอบครัว ทั้ง ๖ ด๎าน จะท าให๎ครอบครัวสามารถด าเนินไปได๎สามารถปรับตัว มีการแก๎ป๓ญหาที่
เหมาะสมท าให๎ครอบครัวเกิดความสมดุล มีความสุขสํงผลตํออารมณ๑ความรู๎สึกที่มีความสุขมีความ
อบอุํน หากมีป๓ญหาเกิดขึ้น สามารถแก๎ไขป๓ญหาได๎วัยรุํนจึงไมํจ าเป็นต๎องหนา๎ไปใช๎ยาเสพติด 

อุมาพร ตรังคสมบัติ อธิบายวําครอบครัวที่ท าหน๎าที่ได๎ดีจะเป็นเสมือนเกราะอัน
แข็งแกรํงที่จะปกปูองวัยรุํนจากอิทธิพลทางลบโดยเฉพาะการใช๎ยาเสพติดในทางตรงกันข๎ามหาก
ครอบครัวท าหน๎าที่บกพรํองหรือไมํมีประสิทธิภาพจะท าให๎ครอบครัวขาดความสมดุล สมาชิกใน
ครอบครัวไมํได๎รับการตอบสนองทางอารมณ๑ที่เหมาะสมตามความคาดหวัง ท าให๎เสี่ยงตํอการใช๎ยา
เสพติด๖๐ ดังการศึกษาเรื่องความสัมพันธ๑ระหวํางการท าหน๎าที่ของครอบครัวกับการกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหมํ ครอบครัวที่มีทั้งพํอและ
แมํมีการท าหน๎าที่ในด๎านการตอบสนองความผูกพันทางด๎านอารมณ๑ และการควบคุมพฤติกรรม
มากกวําครอบครัวที่มีพํอหรือแมํคนเดียวหรือครอบครัวที่มี พํอเลี้ยงหรือแมํเลี้ยงสอดคล๎องกับ
การศึกษาป๓จจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลตํอการเสพยาบ๎าของวัยรุํนในเขตภาคตะวันออกของลลิตา      
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ซันต๎าการพิมพ๑, ๒๕๔๔), หน๎า ๔๓. 



๖๕ 

เดชาวุธ๖๑ ทีพ่บวํา การท าหน๎าที่ของครอบครัวมีผลตํอการใช๎ยาเสพติดการท าหน๎าที่ของครอบครัวได๎
ดีจะท าให๎วัยรุํนเสพยาบ๎าลดลง ๐.๙๓๘ เทําและการศึกษาของ พิทักษ๑ สุริยะใจ และคณะ๖๒ ที่พบวํา 
ครอบครัวที่ไมํสามารถท าหน๎าที่ได๎ดีขาดการดูแลเอาใจใสํเป็นสาเหตุที่ท าให๎เด็กและเยาวชนใช๎ยาเสพติด 

สรุปไดว๎ําวัยรุํนชายเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในด๎านรํางกายจิตใจอารมณ๑สังคมเพ่ือ
เข๎าสูํวัยผู๎ใหญํการท าหน๎าที่ของครอบครัวได๎ดี จะท าให๎ครอบครัวสามารถด าเนินไปได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ครอบครัวมีความสมดุล สามารถปรับตัวจัดการกับป๓ญหาที่ท าให๎เกิดความตึงเครียด 
สามารถลดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุํนชายได๎หากครอบครัวท าหน๎าที่บกพรํองจะท าให๎มีผลตํอการ
ตอบสนองทางอารมณ๑ขาดการควบคุมพฤติกรรม วัยรุํนจึงออกนอกบ๎านโดยไมํมีการควบคุมพฤติกรรม 
วัยรุํนเป็นวัยที่ต๎องการอิสระคบเพ่ือนที่ให๎การยอมรับ เที่ยวเตรํและชักน าไปสูํการใช๎ยาเสพติดดังนั้น
การท าหน๎าที่ของครอบครัวจึงเป็นป๓จจัยหนึ่งที่มีผลตํอการใช๎ยาเสพติดของวัยรุํนชาย 

ความสัมพันธ๑ในครอบครัวเป็นความผูกพัน ความใกล๎ชิดคุ๎นเคยกันตามบทบาทที่
คนเรามีตํอสมาชิกในครอบครัวมีความหํวงใยรักใครํปรองดองกัน ชํวยเหลือเกื้อกูลกันปรับตัวเข๎าหา
กันสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นจากการดูแลเอาใจใสํการท ากิจกรรมรํวมกัน การมีสํวนรํวมในครอบครัว  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน ทั้งความคิดความรู๎สึก การท าตามบทบาทหน๎าที่มีการชํวยเหลือซึ่งกัน
และกันจะสํงผลให๎ครอบครัวมีความสัมพันธ๑ที่ดตํีอกัน เกิดความอบอุํนในครอบครัว๖๓  

ความสัมพันธ๑ในครอบครัวมีผลตํอการใช๎ยาเสพติด ดังนี้ ความสัมพันธ๑ในครอบครัวที่
ดีท าให๎ครอบครัวมีความสุขวัยรุํนจะมีการรับรู๎ (Cognitive) ถึงสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวไมํมีความ
ตึงเครียดไมํมีความคบัขอ๎งใจ สํงผลให๎มีอารมณ๑เชิงบวก (Affective) มีความผูกพันในครอบครัว ท าให๎
วัยรุํนไมํใช๎ยาเสพติด ในทางตรงกันข๎ามหากมีสัมพันธภาพไมํดีตํอกันมีสัมพันธภาพแบบหํางเหินจะ
น าไปสูํป๓ญหาและความขัดแย๎งตามมา๖๔ ความสัมพันธ๑ในครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปสํงผลตํอการเสพ
ซ้ าการศึกษาป๓จจัยที่มีความส าคัญตํอการปูองกันการใช๎ยาเสพติดในชาวพ้ืนเมืองเม็กซิกัน และวัยรุํน
ผิวขาวของ Kopak et al. ทีพ่บวํา ความสัมพนัธ๑ที่ดีในครอบครัวสํงผลให๎เกิดความผูกพันในครอบครัว
ซึ่งความผูกพันในครอบครัวสามารถลดความเสี่ยงในการใช๎ยาเสพติดและการศึกษาการใช๎สัมพันธภาพ
ที่ดีในครอบครัวและศาสนาเป็นสื่อกลางในการปูองกันผู๎ที่อยูํอาศัยในสภาพแวดล๎อมที่ไมํดีและมีการ
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๖๖ 

ใช๎ยาเสพติดในวัยรุํนชาวอเมริกันพ้ืนเมืองของ Yu and Stiffman๖๕ ที่พบวําสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว มีความสัมพันธ๑ทางลบกับการใช๎ยาเสพติดการมีสัมพันธภาพที่ดีท าให๎ใช๎ยาเสพติดลดลง 

สรุปได๎วํา ความสัมพันธ๑ในครอบครัวที่ดีจึงเป็นป๓จจัยที่ส าคัญป๓จจัยหนึ่งที่มีผลตํอ
ความมั่นคงทางอารมณ๑ของสมาชิกในครอบครัว ท าให๎เกิดความผูกพันในครอบครัว เป็นป๓จจัยที่ชํวย
ปกปอูงให๎วยัรุํนไมํใช๎ยาเสพติด 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูเป็นการที่บิดามารดาปฏิบัติ
ตํอเด็กทั้งทางตรงและทางอ๎อม ทั้งทางวาจาและการกระท า ท าให๎เด็กได๎รับรู๎ถึงความรู๎สึกและการ
กระท าเพ่ือให๎เด็กได๎เรียนรู๎การปฏิบัติตัวในสังคม รูปแบบการเลี้ยงดูเป็นป๓จจัยด๎านครอบครัวที่มี
อิทธิพลตํอพัฒนาการของมนุษย๑ป๓จจัยหนึ่ง เด็กจะเติบโตมีคุณภาพชีวิตและมีบุคลิกภาพอยํางไรจะ
เป็นคนดีท าประโยชน๑แกํสังคมหรือเป็นคนด๎อยคุณภาพ สร๎างป๓ญหาแกํสังคม ยํอมขึ้นกับสภาพ
ครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัวครอบครัวมีหน๎าที่ดูแลเด็กตั้งแตํแรกเกิดจน
เติบโตพํุงตนเองได๎เป็นแบบอยํางหลํอหลอมความรู๎สึกนึกคิดพฤติกรรม จิตส านึก ปลูกฝ๓งคํานิยม 
ความรักคุณคําการมีชีวิต การอบรมเลี้ยงดูจึงมีความส าคัญอยํางยิ่งตํอพัฒนาการด๎านตํางๆ และผู๎ที่มี
อิทธิพลส าคัญที่สุดตํอการอบรมเลี้ยงดูบุตร คือ พํอ แมํหรือผู๎ปกครองการตัดสินใจกระท าหรือไมํ
กระท าพฤติกรรม หากมีการกระท าพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม เชํน การใช๎ยาเสพติดก็จะสํงผลกระทบ
ตํอระบบครอบครัวทั้งระบบ 

รูปแบบการเลี้ยงดูมีหลายรูปแบบ๖๖ ดังนี้ ๑) รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสํหรือ
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Authoritative parenting style) เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่พํอ
แมํสนับสนุนให๎เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะโดยก าหนดขอบเขตพฤติกรรม มุํงหวังให๎เด็กเชื่อฟ๓งแตํก็
ให๎เด็กเป็นตัวของตัวเองโดยพํอแมํแสดงการยอมรับความคิดเห็นของเด็กให๎ความอบอํุนและอธิบาย
เหตุผลให๎เด็กเข๎าใจ จึงเป็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพสามารถหลํอหลอมให๎เด็กและ
เยาวชนเป็นผู๎มีความสามารถในการปรับตัว มีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม มีความสามารถในการ
ก ากับตนเอง๖๗ ๒) รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม (Authoritarian parenting style) เป็นการอบรม
เลี้ยงดูที่พํอ แมํใช๎อ านาจควบคุมออกค าสั่งให๎เด็กท าตามที่พํอแมํต๎องการไมํเปิดโอกาสให๎เด็กเป็นตัว
ของตัวเองไมํยอมรับความคิดเห็นของเด็ก ท าตัวหํางเหินไมํใกล๎ชิดกับเด็ก ๓) รูปแบบการเลี้ยงดูแบบ
ตามใจ (Permissive parenting style) เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่พํอไมํตามใจยึดเด็กเป็นศูนย๑กลาง 
สนับสนุนยอมรับบุตรให๎ เด็กท าตามความต๎องการโดยไมํมีขอบเขต ให๎ความรักโดยไมํควบคุม
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๖๗ 

พฤติกรรมตํอมา Maccoby and Martin๖๘ ได๎เพ่ิมเติมรูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งหรือปลํอยปละ
ละเลย (Uninvolved parenting style) เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่พํอ แมํไมํให๎ความสนใจหรือ
ตอบสนองความต๎องการของเด็กไมํให๎การดูแลเอาใจใสํตํอเด็กเพิกเฉยตํอเด็กไมํเรียกร๎องหรือวาง
มาตรฐานพฤติกรรมใดๆ ให๎เด็กปฏิบัติ 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กมีความสัมพันธ๑กับการใช๎ยาเสพติดของวัยรุํนเนื่องจาก
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูสํงผลตํอความรู๎สึกนึกคิด บุคลิกภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่จะใช๎หรือไมํใช๎
ยาเสพติดดังนี้ คือ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเชิงบวกเชํน การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสํจะสํงผลให๎มี
การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวได๎ดี เผชิญป๓ญหาได๎ ถูกต๎องท าให๎
วัยรุํนตัดสินใจไมํใช๎ยาเสพติด สํวนรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเชิงลบ เชํน การเลี้ยงดูแบบปลํอยปละ
ละเลย ตั้งแตํวัยเด็กท าให๎เด็กไมไํด๎รับการตอบสนองในด๎านความรัก ความอบอํุนการดูแลเอาใจใสํการ
อบรมสั่งสอนอยํางเพียงพอสํงผลตํอกระบวนการคิดการรับรู๎ เรียนรู๎ที่ไมํเหมาะสมท าให๎ขาดความ
เข๎าใจในตนเองไมํมีเอกลักษณ๑มีบุคลิกภาพอํอนแอสํงผลให๎วัยรุํนใช๎ยาเสพติดเพราะผลของการใช๎ยา
เสพติดท าให๎วัยรุํนมีความสุขเกิดความพึงพอใจดังการศึกษาความสัมพันธ๑ของการเลี้ยงดูที่แตกตํางกัน
ระหวํางบิดากับมารดาที่มีตํอรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวและผลที่มีตํอวัยรุํนของ Simon and 
Conger๖๙ ทีพ่บวํา การเลี้ยงดูแบบเอาใจใสํให๎ผลบวกตํอวัยรุํนมากท่ีสุดและสามารถปกปูองวัยรุํนจาก
สิ่งเลวร๎ายได๎การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ๑ของเด็กวัยยํางเข๎าสูํวัยรุํนที่ได๎รับการเลี้ยงดู
ในรูปแบบที่แตกตํางกันตามการรับรู๎ของตนเอง ซึ่งรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสํมีความฉลาดทาง
อารมณ๑สูงกวารูปแบบอ่ืน การศึกษาเจตคติการแสวงหาความชํวยเหลือและการเรียนรู๎แบบก ากับ
ตนเองที่มีการเลี้ยงดูแตกตํางกัน และนักเรียนที่ได๎รับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสํมีการเรียนรู๎แบบก ากับ
ตนเองและมีเจตคติทางบวกตํอการแสวงหาความชํวยเหลือสูงกวํานักเรียนที่ได๎รับการเลี้ยงดูแบบ
ควบคุมและแบบตามใจสํวนนักเรียนที่ได๎รับการเลี้ยงดูแบบตามใจมีเจตคติทางบวกตํอการแสวงหา
ความชํวยเหลือสูงกวํานักเรียนที่ได๎รับการเลี้ยงดูแบบควบคุมและแบบทอดทิ้ง จึงเป็นมูลเหตุจูงใจใน
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนมาจากการเลี้ยงดูอยํางปลํอยปละละเลยมากกวําเด็กและเยาวชนที่
ถูกอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีหลากหลายรูปแบบมีผลตํอการพัฒนาการด๎านตํางๆ ของ
บุตรเป็นแบบอยํางที่หลํอหลอมความรู๎สึกนึกคิดจิตส านึกคุณคําของการมีชีวิตการแสดงออกทาง
พฤติกรรม รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวจึงมีผลตํอการใช๎ยาเสพติดของวัยรุํนโดยเฉพาะ
รูปแบบการเลี้ยงดูที่ไมํเหมาะสมปลํอยปละละเลย 

ความขัดแย๎งในครอบครัวเป็นความคิดหรือการแสดงออกในเรื่องตํางๆ ที่ไมํสามารถ
ตกลงกันได๎ปฏิสัมพันธ๑ของสมาชิกในครอบครัวที่แสดงออกตํอกันในลักษณะของความไมํเป็นมิตรหรือ
ความไมํลงรอยกัน หรือมีความขัดแย๎งในลักษณะของการกระท า การโต๎เถียงการต าหนิติเตียนการไมํ
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๖๘ 

เชื่อถือการไมํยอมรับในเรื่องตํางๆ ได๎แกํกฎระเบียบในบ๎าน การเรียนการท ากิจกรรมตํางๆ การคบเพ่ือน 
การแตํงกายการขัดแย๎งในบทบาทหน๎าที่ ตลอดจนการท าร๎ายรํางกาย 

ความขัดแย๎งในครอบครัวสามารถเกิดได๎กับสมาชิกในครอบครัวทุกคน โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่มีบุตรวัยรุํน ความขัดแย๎งเกิดจากความแตกตํางระหวํางบุคคลทั้งในด๎านบุคลิกภาพ
ความรู๎สึกนึกคิดและพฤติกรรม สาเหตุเกิดจากความคิดเห็นแตกตํางกันและการอบรมเลี้ยงดู เชํน ใน
ครอบครัวที่มีความเข๎มงวด มีความคาดหวังมีการออกค าสั่งหรือถูกทอดทิ้งจะมีความขัดแย๎งมากกวํา 
ครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยผลกระทบจากความขัดแย๎งในครอบครัว ท าให๎เกิดความไมํเข๎าใจ
กันเกิดความเครียดและท าลายความสัมพันธ๑อันดีในครอบครัว ขาดแรงจูงใจ หากไมํสามารถควบคุม
อารมณ๑อาจท าให๎เกิดการทะเลาะเบาะแว๎งท าร๎ายรํางกายเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวได๎ท าให๎
ครอบครัวไมํมีความสุขความขัดแย๎งในครอบครัวมีผลตํอการใช๎ยาเสพติดเนื่องจากเมื่อมีความขัดแย๎ง
ในครอบครัว ผลของความขัดแย๎งท าให๎เกิดความเครียดความคับข๎องใจความไมํเข๎าใจ 

ขาดความสุขเกิดความเบื่อหนํายวัยรุํนจึงหาทางออกที่ไมํเหมาะสม เป็นสาเหตุท าให๎
วัยรุํนใช๎ยาเสพติดได๎ดังการศึกษาป๓จจัยทางครอบครัวที่มีผลตํอการกระท าความผิดในคดียาเสพติด 
(ยาบ๎า)ของเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนกลางของจักรี สุนทโร๗๐  
ที่พบวํา ป๓จจัยที่มีผลตํอการกระท าผิดคดียาเสพติด (ยาบ๎า) คือ การทะเลาะเบาะแว๎งหรือการ
แตกแยกในครอบครัว การศึกษาป๓จจัยครอบครัวที่มีความสัมพันธ๑ตํอการใช๎ยาเสพติดในผู๎ใหญํและ
ป๓ญหาทางสุขภาพจิตของ Herrenkohl et al.๗๑ ที่พบวํา ความขัดแย๎งในครอบครัวเป็นป๓จจัยส าคัญ
ในการท านายการใช๎ยาเสพติดและป๓ญหาสุขภาพจิต การศึกษาลักษณะครอบครัวที่มีความสัมพันธ๑ตํอ
การใช๎ยาเสพติดของ Tafa and Baiocco๗๒ ที่พบวํา ลักษณะครอบครัวที่มีความสัมพันธ๑กันน๎อยหรือ
มีความขัดแย๎งกันในครอบครัวมีความสัมพันธ๑และสามารถท านายการใช๎ยาเสพติดของวัยรุํนได๎และ
การศึกษาความรุนแรงในครอบครัวของ Caballero et al.๗๓ ที่พบวําความรุนแรงในครอบครัวมีความ
เสี่ยงตํอการใช๎ยาเสพติดของวัยรุํน 

สรุปได๎วํา ครอบครัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎ในครอบครัวเกิดจากความแตกตํางระหวําง
บุคคลที่มีความคิดเห็นแตกตํางกัน มักจะพบในครอบครัวที่มีบุตรระยะวัยรุํนท าให๎เกิดความเครียด 
หากไมํสามารถควบคุมอารมณ๑ได๎จะเกิดการทะเลาะเบาะแว๎งมีการท าร๎ายรํางกายกัน เมื่อมีความ
ขัดแย๎งในครอบครัววัยรุํนจะเกิดความเครียด สับสนคับข๎องใจไมํสามารถหาทางออกได๎เกิดความรู๎สึก
เบื่อหนํายจึงหันไปใช๎ยาเสพติดเพ่ือให๎เกิดความสบายใจดังนั้นความขัดแย๎งในครอบครัว จึงมี

                                                           

๗๐จักรี สุนทโร, “สัมพันธภาพในครอบครัวไทย”, รายงานการวิจัย, สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
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๖๙ 

ความสัมพันธ๑ทางบวกตํอการใช๎ยาเสพติดของวัยรุํน หากครอบครัวมีความขัดแย๎งมากจะสํงผลให๎
วัยรุํนมีการใช๎ยาเสพติดมากขึ้น ความขัดแย๎งในครอบครัวจึงเป็นป๓จจัยที่สํงเสริมให๎มีการใช๎ยาเสพติด
ปูองกันป๓ญหายาเสพติดของครอบครัวสามารถท าได๎โดย  

๑) พํอ แมํ สอดสํองดูแลน๎องๆ หรือสมาชิกคนอ่ืนๆภายในครอบครัวมิให๎
กระท าสิ่งที่ผิด เชํน การคบเพ่ือนที่ไมํดี การมั่วสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด เยาวชนควรท าตัวเป็น
แบบอยํางที่ดีแกํสมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในครอบครัวด๎วย เชํน การใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ ความมี
ระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียร  

๒) สร๎างความสัมพันธ๑อันดีตํอกันระหวํางสมาชิกในครอบครัว มีความรักใครํ
กลมเกลียวและมีความเข๎าใจกัน ชํวยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีป๓ญหา  

๓) เมื่อมีโอกาสควรบอกกลําวหรือตักเตือนสมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในครอบครัว 
โดยเฉพาะน๎องๆให๎รู๎เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดวิธีการใช๎ยาอยํางปลอดภัย  

๔) พํอ แมํ ควรพูดคุยหรือรํวมกันท ากิจกรรมที่ท าให๎เกิดความสบายใจและ
ภาคภูมิใจด๎วยการประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเลําเรียน แบํงเบาภาระหน๎าที่การงานของพํอ แมํ ภายในบ๎าน 

๒.๒.๑๑.๕ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของนักเรียน  
อิทธิพลของเพ่ือนั้นมีมาก โดยเฉพาะชํวงวัยรุํนเพราะวัยรุํนมักจะต๎องการการยอมรับ

จากเพ่ือน รักเพ่ือนมาก บางครั้งรักอยํางไร๎เหตุผล เชื่อเพ่ือนมาก อิทธิพลของเพ่ือนจึงมีทั้งด๎านดีและ
ด๎านเสียจะชํวยเหลือและเป็นที่พ่ึงกันได๎ ชวนกันเรียน พากันไปในทางที่ดี คอยตักเตือนเมื่อเพ่ือนท า
ผิดด๎านเสีย ชวนกันหนีเรียน ชวนกันเสพสารเสพติด พากันไปในทางที่ไมํดีตํางๆ เพ่ือนท าผิดก็ไมํ
ตักเตือน หรือกลับสํงเสริมให๎ท าผิดตํอไป 

อิทธิพลของเพ่ือน เพ่ือนเป็นคนส าคัญ ของเราก็จริงอยูํแตํถ๎าเพ่ือนมีอิทธิพลตํอเรา
ในทางที่ไมํดีพาไปเสีย ผู๎เสียคนในฐานะที่เราเป็นเพ่ือนต๎องให๎สติด๎วยการตักเตือน และปฏิเสธไมํท า
ตามและชักจูงให๎เขาได๎ใช๎ชีวิตที่ถูกต๎องและดีงาม แตํถ๎าหากเป็นเรื่องที่ยุํงยากเหลือบํากวําแรงก็คงต๎องโบก
มือลา เลิกคดิถ๎าเป็นเรื่องยาเสพติดไมํจ าเป็นต๎องพิสูจน๑ด๎วยตนเอง เรื่องบางเรื่องจ าเป็นต๎องพิสูจน๑ด๎วย 

เยาวชนจะต๎องรู๎เทําทันผู๎ค๎ายาเสพติด เยาวชนสํวนใหญํอยูํในวัยเรียน มีเงินอยูํใน
กระเป๋าเสมอส าหรับคําขนมและคําใช๎จํายสํวนตัวที่จ าเป็น ซึ่งพํอแมํและผู๎ปกครองให๎มาจึงท าให๎ผู๎
ลักลอบค๎ายาเสพติด มีความมั่นใจวําการค๎ายาเสพติดให๎กับเยาวชนนั้นจะท าให๎มีลูกค๎าอยูํสม่ าเสมอ
และใช๎กลยุทธ๑ในการขายแบบขายตรง (Direct Sale) ในกลุํมเพ่ือนสนิทและด๎วยความเป็นเพ่ือนสนิท
จึงไมํกล๎าเปิดเผยความผิดของเพ่ือนและไมํกล๎าปฏิเสธเพ่ือน้ าจึงท าให๎การแพรํระบาดยาเสพติดเป็นไป
อยํางกว๎างขวางและรวดเร็วจึงจ าเป็นที่เยาวชนจะต๎องรู๎เทําทันกลลวงของผู๎ค๎ายาเสพติดที่จ๎องจะดูด
เงินคําขนมในกระเป๋าของเยาวชนตลอดมา๗๔ การถูกชักชวนจากเพ่ือน ผู๎ที่ใช๎และเสพยาเสพติดสํวน
ใหญํรู๎จักยาจากเพ่ือนและเป็นผู๎ที่มักจะหันไปปรึกษาเพ่ือนเมื่อมีป๓ญหาเพ่ือนจึงเป็นป๓จจัยส าคัญในการ
ชักน าผู๎หนึ่งผู๎ใดไปใช๎ยาเสพติดยํอมเป็นทางน าให๎บุคคลที่มีบุคลิกภาพอํอนแอหรือขาดภูมิคุ๎มกันอยูํ

                                                           

๗๔คม เหลําบุตรสา, “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสพยาเสพติดของผู้ต้องหาในคดีเสพยาเสพติดประเภท ๑
(ยาบ้า) ในพื้นที่สถานีต ารวจภูธรส าโรงเหนือ”, รายงานการค๎นคว๎าอิสระรัฐประศาสนศาสตร สถาบันรัฐประศาสน
ศาสตร๑ วิทยาลัยรัฐกิจ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรังสิต), ๒๕๕๗, หน๎า ๒๔. 



๗๐ 

แล๎วหันไปใช๎และติดยาได๎การอยากลอง ความอยากรู๎อยากเห็น อยากรู๎รสชาติ อยากสัมผัส เมื่อเห็น
เพ่ือนเสพสารเสพติดจึงเกิดการอยากทดลอง แตํเมื่อลองเสพเข๎าไปแล๎วมักจะติด๗๕ 

ป๓จจัยหลัก : ความอยากรู๎ อยากลอง: เป็นป๓จจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ท าให๎ตัดสินใจใช๎
ยาเสพติดในครั้งแรก ไมํวําจะเป็นการคิดค๎นหาค าตอบให๎กับตนเอง อยากรู๎วํามันดีอยํางไร มันสนุก
จริงไหม ถือเป็นประตูส าคัญที่ท าให๎งํายตํอการเข๎าถึงยาเสพติดความเชื่อแบบผิดๆ : การที่มีความเชื่อ
วําใช๎ยาเสพติดแล๎วจะสวยจะผอมจะขาวถือเป็นแรงกระตุ๎นอยํางดีที่จะท าให๎ผู๎เสพหน๎าใหมํอยากลอง
เมือ่มีโอกาสทีเหมาะสม 

เพ่ือน : ถือวําเป็นป๓จจัยส าคัญที่ท าให๎เกิดการตัดสินใจในการใช๎ยาเสพติดในครั้งแรก
ของผู๎เสพหน๎าใหมํและในครั้งตํอๆ ไปถือวําเป็นป๓จจัยทีมีอิทธิพลคํอนข๎างสูงเพราะการพูดชักชวนแบบ
ตรงไปตรงมาหรือการพูดชักชวนออกไปในทางสบประมาทดูถูกถือเป็นแรงกระตุ๎นให๎เกิดความกล๎าที่
จะใช๎ยาเสพติดได๎หรือแม๎กระทัง้ท าให๎เห็น 

พ่ีน๎อง : การที่มีพ่ีน๎องหรือคนใกล๎ชิดในครอบครัวใช๎ยาเสพติดอยูํในบ๎านก็ถือวําเป็น
ป๓จจัยหนึ่งที่ท าให๎เกิดผู๎เสพหน๎าใหมํที่เป็นคนในครอบครัวเองถ๎ากลุํมคนเหลํานั้นมีความอยากรู๎อยากลง
เป็นทุนเดิมถึงแม๎วําคนในครอบครัวจะอ๎างวํามันไมํดีหรือจะไลํไปให๎พ๎น อยํางไรเค๎าก็จะลองใช๎เมื่อมีโอกาส 

แฟน : การที่มีแฟนถือเป็นเรื่องส าคัญเพราะถือเป็นคนใกล๎ชิด ถ๎าแฟนใช๎ยาเสพติด
อยูํแล๎วมีโอกาสสูงมากที่จะทดลองใช๎ในครั้งแรกและใช๎ซ้ าในครั้งตํอๆ ไปไมํวําจะมาจากการชักชวนท า
ให๎เห็น หรือสบประมาทรํวมถึงอาจจะมีเพศสัมพันธ๑หลังจากการใช๎ยาเสพติดรํวมด๎วย 

ป๓จจัยเสริม : การดื่มเครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล๑ : ถือเป็นป๓จจัยทีหนุนเสริมการใช๎ยา
เสพติดเป็นอยํางดี ถือเป็นบันใดข้ันต๎นของการที่จะน าพาไปสูํการใช๎สารเสพติดในอนาคตซึ่งสอดคล๎อง
กับการศึกษาถึงรูปแบบการดื่มเครื่องดื่มทีมีแอลกอฮอล๑ในกลุํมนักศึกษาหญิงสายอาชีวะศึกษาที่วํา
การดืม่เครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล๑ 

สร๎างความกล๎าและมีโอกาสเสียงตํอการใช๎สารเสพติดและมีเพศสัมพันธ๑ที่ ไมํ
ปลอดภัยจากข๎อมูล๗๖ จะแสดงให๎เห็นวําทุกๆ คนจะเข๎าถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑กํอนและ
ยังคงมีการดื่มกํอนที่จะใช๎ยาเสพติดและตํอเนื่องไปยังหลังใช๎ยาเสพติดด๎วยการเที่ยวสถานบันเทิง : 
การทีเ่ป็นคนที่รักในเสียงเพลง หลงใหลในการเต๎นร าในค่ าคืนยามราตรีถือเป็นป๓จจัยหนุนเสริมที่ท าให๎
เกิดกิจกรรมตํอเนื่องในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑ของกลุํมผู๎เสพหน๎าใหมํเมื่อมีความสุขในการ
ทํองเทีย่วดื่มก็จะท าให๎เกิดความต๎องการค๎นหาความสนุกในรูปแบบที่ยากข้ึนอยํางเชํนการใช๎ยาเสพติด 

ป๓จจัยเอ้ือ : ครอบครัวไมํสมบูรณ๑ : การที่ครอบครัวไมํครบสมบูรณ๑ พํอแมํหยําร๎างกัน 
ท าให๎เกิดชํองวํางในครอบครัวเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญถ๎าพํอหรือแมํมีการใสํใจลูกน๎อยลง พูดคุย
กันน๎อยลงก็จะท าให๎เกิดสุญญากาศขึ้นในครอบครัว ท าให๎เด็กเข๎าใจวําพํอแมํก็ไมํได๎จะสนใจอยูํแล๎ว 

                                                           

๗๕กลุํมสาระการเรียนรู๎สุขศึกษาและพลศึกษา, “แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ ๓ ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎
ส า ร เ ส พ ติ ด ” ,  ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ใ ช้ ส า ร เ ส พ ติ ด ,  [ อ อ น ไ ล น๑ ] .  แ ห ลํ ง ที่ ม า : 
http://www.surat3.go.th/userfiles/file/Pr_EDUCATION/907.pdf[๑๐ กันยายน ๒๕๖๐]. 

๗๖Chawalit Kongpet, Pattern Of Alcoholic Consumption in Undergraduate Female 
Students in Technical College, Khon Kaen Medical Journal, 2015. Thai. 

http://www.surat3.go.th/userfiles/file/Pr_EDUCATION/907.pdf%5b๑๐%20กันยายน


๗๑ 

ดาราใช๎ : การที่เห็นขําวดาราทางโทรทัศน๑ ถูกจับได๎วําใช๎สารเสพติดก็ถือเป็นป๓จจัยที
เอ้ือตํอการตัดสินใจใช๎ยาเสพติดจนเกิดค าพูดในกลุํมของผู๎ใช๎วํา “ถ๎าไมํดี แล๎วเค๎าจะใช๎กันท าไม” 
“ขนาด ป๓นป๓นยังใช๎เลย” จึงท าให๎ผู๎เสพหน๎าใหมํมีความคิดตรงกันข๎ามกับสิ่งที่เคยได๎เรียนมาวํายาเสพ
ติดเป็นสิ่งไมํดีป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎สารเสพติดมีอยูํสามสํวนด๎วยกัน คือ ป๓จจัยใจหลักที่ เป็น
ป๓จจัยตั้งต๎นที่ท าให๎กล๎าเข๎าไปใช๎ยาเสพติด ในที่นี้ประกอบไปด๎วยความอยากรู๎อยากลองของตัวผู๎เสพ
เองการถูกชักชวนแบบตรงไปตรงมาหรือหลอกลํอด๎วยน าๆ สรรพคุณวําดีหรือแม๎กระทั้งสบประมาท
วําไมํกล๎าเหรอจากเพ่ือนในกลุํม ก็เป็นป๓จจัยหลักเชํนกันการมีคนในครอบครัวใช๎ในบ๎านหรือแฟนใช๎
เองถือเป็นป๓จจัยหลักเชํนเดียวกันที่จะท าให๎ผู๎เสพหน๎าใหมํสนใจที่จะเข๎าไปยุํงเกี่ยว สํวนป๓จจัยหนุน
เสริมก็จะมี พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล๑ การรักและหลงใหลในการเทียวสถานบันเทิง 
ป๓จจัยเหลํานี้ ถือเป็นบันไดขั้นแรกในการที่จะเข๎าถึงยาเสพติดในการเริมใช๎หรือแม๎กระทั้งใช๎ไปแล๎วก็
เป็นการเกดิกิจกรรมตํอเนื่องหลังใช๎ด๎วย และสุดท๎ายคือป๓จจัยเอ้ือ ถือเป็นป๓จจัยประกอบที่ท าให๎ผู๎เสพ
หน๎าใหมํมีอะไรบางอยํางท่ีงํายตํอการตัดสินใจเข๎าถึงในที่นี้ 

จากข๎อมูลจะแสดงให๎เห็นวํา การที่มีครอบครัวไมํสมบูรณ๑เป็นป๓จจัยที่สํงผลท าให๎เกิด
ผู๎เสพหน๎าใหมํโดยอ๎อม และการทีพ่บเห็นดาราถูกจับได๎วําใช๎ยาเสพติดก็จะเป็นป๓จจัยที่ย้ าได๎ดีวําขนาด
ดารายังท าทัง้หมดนี้ ถือเป็นป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎ยาเสพติด๗๗ 

สรุปได๎วํา การคบเพื่อนและการเข๎ากลุํมเพื่อนเป็นการพัฒนาทางสังคมตามธรรมชาติ
ของบุคคลวัยรุํนซึ่งวัยรุํนสํวนใหญํที่ก าลังศึกษาเลําเรียนใช๎เวลาสํวนมากอยูํในโรงเรียนและกลุํมเพ่ือน
จะมีอิทธิพลตํอเด็กในวัยนี้มาก เพราะการคบกับผู๎ใด ก็มักจะเป็นคนเชํนนั้น จึงสํงผลถึงพฤติกรรมของ
คนที่คบนั้นด๎วย 

๒.๒.๑๑.๖ การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 
อรวรรณ หุ่นดี กลําวถึง หลักการปูองกันป๓ญหายาเสพติด โดยมุํงเน๎นพัฒนา “คน” 

เป็นส าคัญ ด๎วยการให๎การศึกษาการปลูกฝ๓งอบรมเลี้ยงดู ให๎เยาวชนมีการพัฒนาการและความเจริญ
งอกงามตามวัยให๎มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ๑รู๎จักปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและ
สังคม มีทัศนคติที่ถูกต๎อง ตัดสินใจแกป๓ญหาตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง 

๑) การสํงเสริมให๎เกิดการนับถือตนเอง 
๒) การสํงเสริมให๎เกิดสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินชีวิต เชํน การให๎มีการแสดงออก

ในด๎านความคิดสร๎างสรรค๑ ความถนัด ความสนใจ 
๓) การสนับสนุนให๎ความมุงํหมายในการท างานและให๎รู๎จักเผชิญป๓ญหา 
๔) การสํงเสริมให๎มีโอกาสได๎รับประสบการณ๑ที่ดีในบ๎าน ที่ท างาน และชุมชน 

เพ่ือให๎เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และให๎ความเคารพในเกียรติภูมิของผู๎อ่ืนด๎วย 
๕) การพัฒนาทักษะส าหรับตนเองและสังคมในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอยําง

รวดเร็วเพ่ือผลของการปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ๗๘ 

                                                           

๗๗ชวลิต กงเพชร, “ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการใช๎สารเสพติดของกลุํมนักเรียนหญิงในจังหวัดกาฬสินธุ๑ ” 
PHETCHABUN RAJABHAT JOURNAL (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร), ฉบับท่ี ๑ ปีท่ี ๑๗ (๒๕๕๘). 

๗๘อรวรรณ หุํนดี, ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ, (กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต, ๒๕๓๑), หน๎า ๑๐๘. 



๗๒ 

นอกจากนี้ สุภร ชินะเกตุ ได๎ท าการศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมปูองกันยาเสพ
ติดของนัดเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี  โดยกลําวถึงป๓จจัยที่
สํงผลตํอพฤติกรรมปูองกันยาเสพติด 

๑) การนับถือตนเอง คือความรู๎สึกถึงคุณคําของตนเอง ซึ่งได๎รับอิทธิพลจากการ
แสดงออกความสามารถ ทําทาง การพิจารณาจากผู๎อ่ืน การนับถือตนเองที่บุคคลมีอยูํอาจแตกตํางกัน
ขึ้นอยูํกับสถานการณ๑ การนับถือคนเองนับเป็นสิ่งส าคัญในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาอันเนื่องมาจาก
การใช๎ยาในทางที่ผิดหรือการพ่ึงยาเสพติดเพราะเป็นภูมิคุ๎มกันที่ต๎องใช๎มาตรการทางการศึกษา  
เพ่ือเพ่ิมการสร๎างภูมิค๎ุมกันให๎เกิดข้ึนในตัวเด็ก เมื่อเด็กเห็นคุณคําและความส าคัญและความส าคัญของ
ตนเองแล๎วจะท าให๎ไมํเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยการหันไปพ่ึงยาเสพติด 

๒) ความสัมฤทธิ์ผล หรือความส าเร็จเป็นโอกาสที่บุคคลจะได๎รับการยกยํอง 
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความส าฤทธิ์ผลหรือความส าเร็จ จะสร๎างความเชื่อมั่นในตนเองที่จะพัฒนาทั้ง
รํางกาย สมอง และจิตใจ และจะน าไปสูํการนับถือตนเองตํอไป 

๓) ความรู๎สึกมุํงมั่น คือ การมีโครงสร๎างของชีวิต มองเห็นวัตถุประสงค๑ของ
ตนเองและผู๎อ่ืนในการสร๎างสรรค๑ เห็นแนวทางที่จะไปสูํจุดมุํงหมายนั้น มีอิสระที่จะตัดสินใจในการ
เลือกแนวทางของตนไปสูํจุดมุํงหมาย มีพลังผลักดันตนเองเพ่ือเผชิญกับป๓ญหาอุปสรรคในชีวิต 

๔) ความเคารพตนเอง และผู๎อ่ืน และเกียรติภูมิของบุคคล คือ กิจกรรมตํางๆ  
ที่เหมาะสมกับความต๎องการ ความถนัด ความสนใจ ความสามารถตามวัยของเด็กและเยาวชน การ
ปฏิบัติตามบทบาทของความเป็นบุตร นักเรียน เพ่ือน รวมทั้งความรับผิดชอบตามบทบาทหน๎าที่ตามวัย 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมตํางๆ จะชํวยเพ่ิมพูนประสบการณ๑ให๎แกํเด็กนักเรียนได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งใน
ด๎านการเคารพตนเองและเกียรติภูมิของบุคคล ท าให๎เกิดมีวินัยในตนเอง รู๎สึกวําตนมีคุณคํา มีศักดิ์ศรี 

๕) การพัฒนาทักษะสํวนตัว และทักษะสังคม อันจ าเป็นตํอการปฏิบัติตน ทักษะ
สํวนตัว หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการท ากิจกรรมตามภารกิจที่มีตามบทบาทหน๎าที่ความ
รับผิดชอบได๎ ทักษะสํวนตนและทักษะสังคม เป็นสิ่งที่ต๎องมีควบคูํกันไปตลอดชีวิต เพราะมนุษย๑ต๎อ ง
ติดตํอสัมพันธ๑กับบุคคลอ่ืนตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาทักษะสํวนตน และทักษะสังคมจึงจ าเป็นต๎อง
ฝึกฝนให๎บุคคลเกิดความสันทัดในการติดตํอกับบุคคลอ่ืน การแก๎ป๓ญหา การสื่อความหมาย ดังนั้น
องค๑ประกอบเหลํานี้จะชํวยสร๎างภูมิค๎ุมกันป๓ญหาให๎บุคคลได๎ 

๖) การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ การที่บุคคลมีอาชีพ มีรายได๎เป็น
ของตนเอง ท าให๎เกิดความมั่นคงในชีวิต การวางแนวทางให๎เด็ก และเยาวชนมีทักษะในการประกอบ
อาชีพในการจัดกิจกรรมตํางๆ เพ่ือชํวยให๎เด็กและเยาวชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการจัด
กิจกรรมตํางๆ เพ่ือชํวยให๎เด็กและเยาวชนมีทักษะในการประกอบอาชีพอยํางสุจริต พัฒนาทักษะใน
การแสวงหาอาชีพ มีโอกาสฝึกฝนงานอาชีพ การที่เด็กๆ ได๎ท ากิจกรรมตํางๆ จะท าให๎เด็กได๎ใช๎เวลา
วํางให๎เกิดประโยชน๑มีคุณคํา และยังชํวยให๎เห็นชํองทางในการประกอบอาชีพ มีเจตคติและคํานิยมที่ดี
ตํออาชีพสุจริต ซึ่งถือเป็นภูมิค๎ุมกันป๓ญหาสังคมท่ีส าคัญประการหนึ่ง๗๙ 

                                                           

๗๙สุภร ชินะเกตุ, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนัดเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี”, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), หน๎า ๔๒. 



๗๓ 

สรุปจากการศึกษาค๎นคว๎าแนวคิดและทฤษฎีตํางๆ พบวํา ความคิดเห็นนั้นมีทั้งด๎านบวก
และด๎านลบมีความคิดเห็นที่ดีหรือไมํ ขึ้นอยูํกับประสบการณ๑ที่มีตํอสิ่งนั้นๆ ในลักษณะใด หากบุคคล
นั้นมีประสบการณ๑ที่ดี ก็จะมีความคิดเห็นที่ดี และหากบุคคลนั้นมีประสบการณ๑ที่ไมํดี ก็จะมีความคิด
เห็นที่ไมํดีเชํนกัน การติดตํอสัมพันธ๑กับผู๎อ่ืน ความคิดเห็นของคนบางคนอาจเกิดจากความสัมพันธ๑
ใกล๎ชิดกับคนอื่น โดยได๎รับข๎อมูลเรื่องราวตํางๆ จากผู๎ที่สัมพันธ๑ด๎วย แล๎วถํายทอดความคิดเห็นนั้น มา
เป็นของตน เชํน ความสัมพันธ๑ที่มีตํอพํอ แมํ ครู อาจารย๑ บุคคลนั้นก็จะได๎รับความคิดเห็นถํายทอดมา
จากบุคคลที่ใกล๎ชิดได๎เป็นอยํางมากการเสพยาเสพติดเป็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นมี
สาเหตุมาจากสภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในภายนอก อันได๎แกํ ความสัมพันธ๑ในครอบครัว 
ประสบการณ๑ในโรงเรียน อิทธิพลของเพ่ือนและสื่อตํางๆ คุณลักษณะในตัวบุคคล (ป๓จจัยภายใน) 
ได๎แกํ คุณลักษณะภายในอันมีความคิดความเชื่อ ทัศนคติ และตัวแปรทางบุคลิกภาพที่ส าคัญมากบาง
ตัวในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ใช๎แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นและแนวความคิดเกี่ยวกับป๓จจัยที่
ท าให๎คนเสพยาเสพติดและสถานการณ๑การแพรํระบาดในประเทศรวมทั้งนโยบายการปูองกัน
ปราบปรามยาเสพติดของรัฐ ซึ่งเกี่ยวข๎องโดยตรงกับงานวิจัยความคิดเห็นของเยาวชนตํอการแพรํ
ระบาดยาเสพติด มาใช๎เป็นแนวทางในการก าหนดตัวแปรและกรอบความคิดที่ใช๎ในการศึกษา 
 
๒.๓ หลักพุทธบูรณาการ คือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๒.๓.๑ ความหมายของหลักสัปปุริสธรรม 
หลักสัปปุริสธรรมนั้นเป็นข๎อธรรมที่พระพุทธเจ๎าทรงแสดงแกํบริษัทตามโอกาสสถานที่

ตํางๆ กัน ซึ่งคุณสมบัติของผู๎น าที่ดีในความหมายของพระพุทธศาสนาจะต๎องเป็นผู๎ประกอบด๎วย
หลักธรรม ๗ ประการ ในชีวิตประจ าวันนั้น ถ๎าหากใครมีคุณธรรมของมนุษย๑ที่แท๎ ๗ ประการนี้ และ
สามารถประพฤติได๎อยํางถูกต๎องตามหลักการเหลํานี้โดยสมบูรณ๑แล๎ว ผู๎นั้นยํอมได๎ชื่อวําเป็น ผู๎ที่
พระพุทธเจ๎ายกยํองวําเป็น “สัตบุรุษ” หรือ “คนดีแท๎” หรือ “มนุษย๑โดยสมบูรณ๑” การกระท าหรือ
พฤติกรรมของเขามีความเหมาะสมถูกต๎องปราศจากความผิดพลาดน าประโยชน๑มาให๎ทั้งแกํตนเอง
และสังคมโดยสํวนรวมยํอมเอ้ืออ านวยประโยชน๑สันติสุขแกํสังคมนั้น ดังนั้น  กํอนที่จะท าความเข๎าใจ
ความหมายและความเป็นมาของหลักสัปปุริสธรรม จึงควรท าความเข๎าใจความหมายของสัตบุรุษกํอน 
เพ่ือที่จะได๎ท าความเข๎าใจในหลักธรรม 

สังคีติสูตร แปลวํา พระสูตรวําด๎วยการสังคายนา ชื่อนี้ต้ังตามเนื้อหาสาระของพระสูตร 
ทํานพระสารีบุตรแสดงแกํภิกษุจ านวน ๕๐๐ รูป ณ ท๎องพระโรงหลังใหมํชื่ออุพภตกะของพวกเจ๎า
มัลละ เขตกรุงปาวา แคว๎นมัลละโดยมีพระผู๎มีพระภาคประทับอยูํด๎วย๘๐ ได๎แกํ 

 ๑. เป็นธัมมัญ๒ู (ผู๎รู๎จักเหตุ) 
 ๒. เป็นอัตถัญ๒ู (ผู๎รู๎จักผล) 
 ๓. เป็นอัตตัญ๒ู (ผู๎รู๎จักตน) 
 ๔. เป็นมัตตัญ๒ู (ผู๎รู๎จักประมาณ) 
 ๕. เป็นกาลัญ๒ู (ผู๎รู๎จักกาลเวลา) 

                                                           

๘๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๑๐.๑/๔๖. 



๗๔ 

 ๖. เป็นปริสัญ๒ู (ผู๎รู๎จักชุมชน) 
 ๗. เป็นปุคคลัญ๒ู (ผู๎รู๎จักบุคคล)๘๑ 
หลักสัปปุริสธรรม ๗ นี้ พระพุทธเจ๎าได๎ตรัสไว๎ในธัมมัญ๒ูสูตร ความวําภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ

ประกอบด๎วยธรรม ๗ ประการ นี้เป็นผู๎ควรแกํของที่เขาน ามาถวาย ฯลฯ เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม   
ของโลก สัปปุริสธรรมธรรม ๗ ประการได๎แกํอะไรบ๎าง กลําวคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ คือ ๑) เป็นธัมมัญ๒ู 
๒) เป็นอัตถัญ๒ู ๓) เป็นอัตตั๒ู๒ู ๔) เป็นมัตตัญ๒ู ๕) เป็นกาลัญ๒ู ๖) เป็นปริสัญ๒ูและ ๗) เป็น
ปุคคลปโรปรัญ๒ู ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ๎าได๎ตรัสถึง 

พจนานุกรมพุทธศาสน๑ ฉบับประมวลศัพท๑ของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)๘๒ ได๎ให๎
ความหมายวํา สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี ธรรมที่ท าให๎เป็นสัตบุรุษ มี  
๗ ประการ คือ  

๑. ธัมมัญ๒ุตา รู๎หลักหรือรู๎จักเหตุ  
๒. อัตถัญ๒ุตา รู๎ความมุํงหมายหรือรู๎เหตุผล  
๓. อัตตัญ๒ุตา รู๎จักตน  
๔. มัตตัญ๒ุตา รู๎จักประมาณ  
๕. กาลัญ๒ุตา รู๎จักกาลเวลา  
๖. ปริสัญ๒ุตา รู๎จักชุมชน สังคม  
๗. ปุคคสัญ๒ุญา รู๎จักบุคคล  

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได๎กลําวไว๎วํา สัตบุรุษที่ใช๎ในภาษา
บาลีมีใช๎ ๒ ศัพท๑ คือ สปฺปุริส และ สนฺต สมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได๎ทรง
วิเคราะห๑ศัพท๑วํา สปฺปุริส วํา สนฺโต ปุริโส สปฺปุริโส แปลวํา บุรุษผู๎สงบแล๎ว ชื่อวําสัตบุรุษ๘๓ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายี) กลําววํา สัปปุริสธรรม ๗ 
หมายถึง คุณธรรม ๗ ประการที่บริบูรณ๑ในผู๎ใดยํอมสํงเสริมบุคคลนั้นให๎เป็นสัปปุริสชนที่เจริญด๎วย
คุณสมบัติควรแกํความเคารพนับถือของชนทั้งหลาย ท าให๎บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติการงานให๎
บรรลุผลส าเร็จด๎วยดีและเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือท าตนให๎เป็นผู๎สงบและเป็นผู๎น าในทางสงบ และสามารถ
บริหารหมูํคณะประเทศชาติให๎ถึงความสงบสุขและความเจริญรุํงเรืองก๎าวหน๎าได๎๘๔ 

พระพรหมคุณาภรณ์ ได๎กลําววํา สัปปุริสธรรม ๗ คือ คุณธรรมที่ส าคัญ ส าหรับสัปปุริสชน 
หรือคนดีและเป็นคุณธรรมส าคัญของผู๎บริหารสถานศึกษาที่สมบูรณ๑แบบด๎วย คุณธรรมทั้ง ๗ ประการ
ยํอมน าบุคคลนั้นไปสูํความมีคุณคําอยํางแท๎จริง เรียกได๎วําเป็นคนสมบูรณ๑แบบ เป็นคนดีแท๎เป็นบุคคล
ที่นําคบหาสมาคมด๎วยเป็นอยํางยิ่ง ซึ่งการกระท าหรือพฤติกรรมของเขา มีความเหมาะสมถูกต๎อง
                                                           

๘๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑ /๓๓๐/๓๓๓. 
๘๒พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์, (กรุงเทพมหานคร: มหา

จุฬาลงกรณ๑ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หน๎า ๓๓. 
๘๓สมเด็จพระมหาสมณเจ๎ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส , บาลีไวยากรณ์สมาสและตัทธิต , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หน๎า ๙. 
๘๔สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อุฏฐายี), “สัปปุริสธรรม” หนังสืออนุสรณ์เนื่อง

ในโอกาสงานฌาปนกิจศพ นายศิลปะชัย ชาญเฉลิม, (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., ๒๕๐๙), หน๎า ๑๒. 



๗๕ 

ปราศจากความผิดพลาด น าพาประโยชน๑มาให๎ทั้งแกํตนเองและสังคมโดยสํวนรวมสามารถน าหมูํชน 
สังคม และประเทศชาติไปสูํความสันติสุขและความเจริญก๎าวหน๎าตลอดไป๘๕ 

จากที่กลําวมานั้นผู๎วิจัยสามารถสรุปความหมายได๎วํา ความเป็นผู๎รู๎จักเหตุ รู๎จักหลักการ  
รู๎จักหลักเกณฑ๑ และระเบียบการบริหารจัดการ ด๎านความเป็นผู๎รู๎จักผล รู๎ความหมาย รู๎ความมุํงหมาย 
รู๎หน๎าที่และรู๎ประโยชน๑ที่พึงประสงค๑ ด๎านความเป็นผู๎รู๎จักตน คือ รู๎วําตัวตนของเราเป็นใคร มีฐานะ
หรือท าหน๎าที่อะไร ด๎านความเป็นผู๎รู๎จักประมาณ ความพอเพียงในความเป็นอยูํ ในการใช๎จํายทรัพย๑ 
ด๎านความเป็นผู๎รู๎จักกาลเวลาอันเหมาะสมวําเวลาไหนควรท า เวลาไหนไมํควรท าและระยะเวลาในการ
ท างาน การจัดคนเข๎าท างาน ด๎านความเป็นผู๎รู๎จักชุมชน ที่ประชุมการประพฤติตัวในที่ประชุม การเข๎า
หาชุมชนหรือกลุํมคนในสังคม ด๎านความเป็นผู๎รู๎จักบุคคล ความแตกตํางแหํงบุคคล ความสามารถ 
คุณธรรม อัธยาศัย ท างานเพ่ือสํวนรวม ซื่อตรงตํอตนเอง ตํองาน ตํอบุคคลอ่ืน บริหารจัดการด๎วย
ความซื่อสัตย๑สุจริต มีวินัยในตนเอง รักษากฎระเบียบที่ตั้งไว๎ เคารพความคิดเห็นของกันและกัน  
เปิดโอกาสให๎ทุกคนเข๎าเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือเสนอป๓ญหา และความต๎องการในชุมชน แสดงความ
คิดเห็น วิจารณ๑การท างาน และร๎องทุกข๑เรื่องราวตํางๆ ได๎ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก๎ไขพัฒนาตนเอง และ
หนํวยงานของตนอยูํเสมอ 

๒.๓.๒ สาระส าคัญของหลักสัปปุริสธรรม  
ในการศึกษาสาระส าคัญของหลักสัปปุริสธรรมนี้  ผู๎ วิจัยมุํ งที่จะศึกษาให๎ทราบถึง

องค๑ประกอบของหลักสัปปุริสธรรม ซึ่งมี ๗ ประการและในแตํละองค๑ประกอบนั้นมีการอธิบายในคัมภีร๑
พระพุทธศาสนาอยํางไร ตลอดจนการศึกษาเพ่ือให๎ทราบถึงหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถน ามา
ประยุกต๑ใช๎กับคุณสมบัติของผู๎น าได๎อยํางไร ดังนั้นผู๎ วิจัยจึงได๎น าตัวอยํางที่ปรากฏในคัมภีร๑
พระพุทธศาสนาเป็นต๎นวํา พระสูตร ชาดก มาแสดงเพ่ือให๎ทราบถึงเนื้อหาที่ส าคัญของหลักธรรมในข๎อ
นั้นๆ ดังนี้ 

๑. ธัมมัญ๒ุตา คือ รู๎หลักการ ธัมมัญ๒ุตา คือ รู๎จักเหตุ รู๎หลักการ รู๎งาน รู๎หน๎าที่ รู๎กติกา
ที่มีความเก่ียวข๎องในการด าเนินงาน กลําวคือ ผู๎น านั้นจะต๎องรู๎จักเหตุ รู๎หลักการ รู๎กฎ กติกาเหลํานี้ให๎
ชัดเจน เพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให๎บรรลุถึงเปูาหมายที่ตั้งไว๎ 

๒. อัตถัญ๒ุตา คือ รู๎จักผล รู๎จุดหมายอัตถัญ๒ุตา คือ รู๎จักผล รู๎ความมุํงหมาย กลําวคือ 
ผู๎น าที่ดีจะต๎องรู๎จักจุดหมาย หรือเปูาหมายของหลักการที่ตนปฏิบัติ เข๎าใจวัตถุประสงค๑องค๑กรวําจะไป
ทางไหนเพ่ือประโยชน๑อะไร เพ่ือให๎สามารถด าเนินการไปได๎อยํางถูกต๎องตามเปูาหมายนั้น 

๓. อัตตัญ๒ุตา คือ รู๎ตน อัตตัญ๒ุตา คือ รู๎ตน รู๎วําตนเองมีคุณสมบัติ มีความสามารถ
อยํางไร และต๎องรู๎จักพัฒนาตนเองอยํางสม่ าเสมอ ผู๎น าที่ดีนั้นจะต๎องส ารวจอยูํเสมอวําตนเองมี
จุดอํอนจุดแข็งอะไรแล๎วด าเนินการปรับปรุงจุดอํอนของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนให๎
ดีขึ้นเรื่อยกลําวคือ ผู๎น า ที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎สามารถเข๎าใจถึงความ
เปลี่ยนแปลงแหํงโลกอยํางแท๎จริง เพ่ือให๎สามารถน าพามวลชนและองค๑กรไปสูํจุดหมายได๎ตาม
เปูาหมายที่วางไว๎ 

                                                           

๘๕พระพรหมคุณาภรณ๑ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ๑การศาสนา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ, ๒๕๔๗), หน๎า ๑๔. 



๗๖ 

๔. มัตตัญ๒ุตา คือ รู๎จักประมาณ มัตตัญ๒ุตา คือ รู๎จักประมาณ ความเป็นผู๎รู๎จักความ
พอดี ความพอเหมาะ ไมํมากเกินไป ไมํน๎อยเกินไปในทุกๆเรื่อง เชํน รู๎จักความพอดีในการพูด ในการ
ท างาน ในการหาทรัพย๑ ในการจํายทรัพย๑ ในการกินการอยูํ เป็นต๎น โดยรู๎จักประมาณก าลังตนเอง 
ประมาณทรัพย๑ที่มีอยูํ  

๕. กาลัญ๒ุตา คือ รู๎จักเวลา กาลัญ๒ุตา คือ รู๎จักเวลา รู๎จักเวลาที่ควรประกอบ
กิจการงานตํางๆ หรือท างานให๎ทันกับเวลา เหมาะกับเวลาและรู๎คุณคําของเวลา ผู๎น าที่ประสบ
ความส าเร็จนั้นจะต๎องเป็นผู๎รู๎จักการบริหารเวลาหรือวางแผนให๎เหมาะสมกับเวลาอยํางถูกต๎อง 

๖. ปริสัญ๒ุตา คือ รู๎ชุมชน ปริสัญ๒ุตา คือ รู๎ชุมชน รู๎สังคม ตั้งแตํในขอบเขตที่
กว๎างขวางจากสังคมโลก สังคมประเทศชาติ วําอยูํในถานการณ๑อยํางไร มีป๓ญหาอยํางไร จะได๎สามารถ
เข๎าใจความต๎องการของสังคมนั้นได๎ถูกต๎องหรือแก๎ไขป๓ญหาได๎ตรงจุด นอกจากนี้ยังต๎องรู๎เข๎าใ จใน
ระเบียบกฎเกณฑ๑ วัฒนธรรม ประเพณีของสังคมนั้นๆ ได๎อยํางถูกต๎อง เพ่ือให๎สามารถเข๎าใจถึง
สถานการณ๑จํางๆ ของสังคมนั้นๆ ได๎อยํางถูกต๎อง จะได๎สามารถน าความสงบสุข สันติสุข
ความก๎าวหน๎ามาสูํมวลชน หมูํคณะและสังคมได๎ 

๗. ปุคคลปโรปรัญ๒ุตา คือ รู๎จักบุคคล ปุคคลปโรปรัญ๒ุตา คือ การรู๎บุคคล รู๎ประเภท
ของบุคคลที่จะต๎องเก่ียวข๎องด๎วย รู๎วําควรจะปฏิบัติตํอเขาได๎ถูกต๎องเหมาะสมและได๎ผลอยํางไร ดังนั้น
ผู๎น าที่ดียํอมต๎องรู๎บุคคล รู๎ประเภทของบุคคลที่เกี่ยวข๎องเป็นอยํางดี เพ่ือให๎สามารถเลือกใช๎คนให๎
เหมาะสมกับงาน ในการบริหารงานทุกๆ ด๎าน เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑และคุณคําแกํผู๎ปฏิบัติงานทุกคน 
ตลอดจนสามารถสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าให๎กับหมูํคณะและองค๑กรได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ 

สรุปความได๎วํา หลักสัปปุริสธรรมนี้ มีความสาระส าคัญ เพราะจะต๎องเป็นผู๎รู๎จักเหตุ 
วิเคราะห๑ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไดทันทีวําเมื่อท าเหตุเชํนนี้แล๎วผลลัพธ๑จะเป็นเชํนใด เป็นผู๎รูจักตน 
รูก าลังความสามารถของตนเอง สมรรถนะเครื่องมือเครื่องจักร เป็นผู๎รู๎จักประมาณ ในการแสวงหา
เครื่องเลี้ยงชีวิต ในทางที่ชอบ เป็นผู๎รจูักกาลเวลา เวลาใดควรท าอะไรในการประกอบกิจนั้นๆ เป็นผู๎รู๎
จักประชุมชน และกิริยาที่จะต๎องประพฤติตํอชุมชนนั้น ปรับปรุงตนเองให๎เหมาะสมกับกลุํมชนนั้นใน
เชิงคุณภาพเน๎นในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ ผู๎รูจักเลือกคบคน เขาใจความแตกตํางแหํงบุคคล เลือกใช๎
คนใหเ๎หมาะสมกับงาน 

๒.๓.๓ องค์ประกอบของสัปปุริสธรรม ๗ 
สัปปุริสธรรม ๗ ธรรมของสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนด ีธรรมของผู๎ดี เป็นตัวคอยก าหนดให๎

คนประพฤติปฏิบัติดี ผู๎บริหารในฐานะเป็นหัวหนาต๎องปกครองผู๎ใต๎บังคับบัญชา สมควรต๎องกระท าตน
เป็นแบบอยํางที่ดีใหก๎ับคนอื่นและจะต๎องบังคับใจตนเองให ๎อยูํในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม 

๑. ธัมมัญ๒ุตา ความรู๎จักธรรม รู๎หลัก หรือ รู๎จักเหตุ คือ รูจักพิจารณาให๎รูวาเหตุใด
จักใหเ๎กิดผลใด ไมดวนท าอะไรก็ตาม โดยไมพิจารณาให๎รู๎เสียกํอนวําเมื่อท าแล๎วผลที่เกิดจะเป็นเชํนไร 
กํอนจะท าการทุกอยํางต๎องรูวําเป็นการท าที่เป็นเหตุดีหรือไมดี คือจะกํอให๎เกิดผลดีหรือไมดี ดัง
นักวิชาการไดให๎ความหมายไว ดังนี้ 

ธัมมัญ๒ุตา คือ รู๎จักเหตุ รู๎หลักการ รู๎งาน รู๎หน๎าที่ รู๎กติกาที่มีความเกี่ยวข๎องในการ
ด าเนินงาน กลําวคือ ผู๎น านั้นจะต๎องรู๎จักเหตุ รู๎หลักการ รู๎กฎ กติกาเหลํานี้ให๎ชัดเจนเพ่ือที่จะเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให๎บรรลุถึงเปูาหมายที่ตั้งไว๎ในทางพระพุทธศาสนาได๎กลําววํา ธัมมัญ๒ุตา 



๗๗ 

หมายถึง การรู๎ธรรม ดังความที่ปรากฏในธัมมัญ๒ูสูตร๘๖ หลักธรรมค าสอนดังกลําวมาแล๎วนี้ ภิกษุนั้น
ชื่อวํ า เป็นผู๎ รู๎ จั ดธรรมหรือเหตุแหํ งความเจริญ  หลักธรรมอันเป็นค าสั่ งสอนที่ ส าคัญ คือ 
นวังคสัตถุศาสน๑ ๙ ประการ ได๎แกํ 

๑) สุตตะ คือ พระสูตรตํางๆ 
๒) เคยยะ คือ พระสูตรที่ประกอบด๎วยคาถา 
๓) เวยยากรณะ คือ พระอภิธรรมทังหมด 
๔) คาถา คือ พระธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถา 
๕) อุทาน คือ พระสูตรที่พระพุทธเจ๎าทรงเปลํงอุทานด๎วยความโสมนัส 
๖) อิติวุตตกะ คือ พระสูตรที่ขึน้ต๎นด๎วยค าวําสมจริงดังค าทีพ่ระองค๑ตรัสไว๎ 
๗) ชาดก คือ พระสูตรที่แสดงเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ๎า 
๘) อัพภูตธรรม คือ พระสูตรที่ประกอบด๎วยปาฏิหาริย๑ 
๙) เวทัลละ คือ พระสูตรที่เทวดาและมนุษย๑ทั้งหลายถามแล๎วได๎รับความรู๎และ

ถามยิ่งๆ ขึน้ไป เป็นต๎น 
๒. อัตถัญ๒ุตา ความรู๎จักอรรถ รู๎ความมุํงหมาย หรือ รู๎จักผล คือ รู๎ความหมาย  

รู๎ความมุํงหมาย รู๎ประโยชน๑ที่ประสงค๑ รู๎จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท าหรือความเป็นไป
ตามหลัก เชํน รู๎วําหลักธรรมหรือภาษิตข๎อนั้นๆ มีความหมายวําอยํางไร หลักนั้นๆ มีความมุํงหมาย
อยํางไร ก าหนดไว๎หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค๑ประโยชน๑อะไร การที่ตนกระท าอยูํมีความมุํงหมาย
อยํางไร เมื่อท าไปแล๎วจะบังเกิดผลอะไรบ๎างดังนี้ คือ รู๎จักผล รู๎ความมุํงหมายและรู๎จักผล กลําวคือ ผู๎น าที่
ดีจะต๎องรู๎จักจุดหมาย หรือเปูาหมายของหลักการที/ตนปฏิบัติเข๎าใจวัตถุประสงค๑องค๑กรวําจะไปทางไหน
เพ่ือประโยชน๑อะไร เพ่ือให๎สามารถด าเนินการไปได๎อยํางถูกต๎องตามเปูาหมายนั้น พระพุทธศาสนาได๎กลําว
วํา อัตถัญ๒ูตา คือ ความเป็นผู๎รู๎อรรถ รู๎จักจุดหมาย รู๎ประโยชน๑ดังพุทธพจน๑ที่ปรากฏในธัมมัญ๒ูตาสูตร  

๓. อัตตัญ๒ุตา ความรู๎จักตน คือ รู๎วํา เรานั้น วําโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู๎ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต๎น บัดนี้ เทําไร อยํางไร แล๎วประพฤติให๎เหมาะสม และรู๎
ที่จะแก๎ไขปรับปรุง คือ รู๎ตน รู๎วําตนเองมีคุณสมบัติมีความสามารถอยํางไร และต๎องรู๎จักพัฒนาตนเอง
อยํางสม่ าเสมอ ผู๎น าที่ดีนั้นจะต๎องส ารวจอยูํเสมอวําตนเองมีจุดอํอนจุดแข็งอะไร แล๎วด าเนินการ
ปรับปรุงจุดอํอนของตน  ในขณะเดียวกันก็พัฒนาจุดแข็งของตนให๎ดีขึ้นเรื่อยๆ กลําวคือ ผู๎น าที่ดีควรมี
การพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎สามารถเข๎าใจถึงความเปลี่ยนแปลงแหํงโลกอยํางแท๎จริง 
เพ่ือให๎สามารถน าพามวลชนและองค๑กรไปสูํจุดหมายได๎ตามเปูาหมายที่วางไว๎ พระพุทธศาสนาได๎
กลําววํา อัตตัญ๒ูตา หมายถึง การรู๎จักตนเกี่ยวกับศรัทธาศีล จาคะ สุตะ ป๓ญญา เป็นต๎น ดังที่ปรากฏ
ใน ธัมมัญ๒ูสูตร วําภิกษุในธรรมวินัยนี้รู๎จักตน คือ รู๎วําตนเองนั้นมีศรัทธาความเชื่อ มีศีลมีระเบียบ
วินัย มีสุตตะ คือ การศึกษาเลําเรียน ได๎ยินได๎ฟ๓ง มีจาคะ แบํงป๓น การปลํอยวาง มีป๓ญญาความรู๎
ความสามารถ อยูํประมาณเทําใดบ๎าง แล๎ววางตนให๎เหมาะสมกับฐานะ ภาวะ ความรู๎ความสามารถ
ของตนเอง ไมํท าให๎เกินความรู๎ความสามารถของตนเอง ดังนี้เรียกวําเป็นผู๎รู๎จักตน 

                                                           

 ๘๖องฺ.สตฺตก. (ไทย), ๒๓/๖๘/๑๔๓. 



๗๘ 

๔. มัตตัญ๒ุตา (ความรู๎จักประมาณ คือ ความพอดี เชํน ภิกษุรู๎จักประมาณในการรับ
และบริโภคป๓จจัยสี่ คฤหัสถ๑รู๎จักประมาณในการใช๎จํายโภคทรัพย๑ พระมหากษัตริย๑รู๎จักประมาณใน
การลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี คือ รู๎จักประมาณ รู๎จักความพอดีกลําวคือ ต๎องรู๎จักขอบเขต
ความพอเหมาะในการท างานในเรื่องตํางๆ ดังนั้น ผู๎น าทีด่ีนั้นจะต๎องรู๎จักความพอเหมาะพอควรในการ
ที่จะท ากิจการทุกอยํางให๎ลุลํวงไปด๎วยดีตามเปูาหมายที่วางไว๎ในทางพระพุทธศาสนาได๎กลําววํา 
มัตตัญ๒ูตา หมายถึง รู๎ประมาณในการรับป๓จจัย ๔ ดังปรากฏในธัมมัญ๒ูสูตร วําภิกษุในธรรมวินัยนี้
รู๎จักประมาณในการบริโภคป๓จจัย ๔ ในการเลี้ยงชีพ เชํน การรู๎จักประมาณในการรับประเคน หรือการ
ใช๎สอยจีวร การรับอาหารบิณฑบาตและบริโภคอาหารให๎พอประมาณแกํอัตภาพของตนไมํมากไมํน๎อย
เกินไป การใช๎เสนาสนะที่อยูํอาศัย ให๎พอสมควรเหมาะสมกับสมณะสารูป ยารักษาโรคและบริขารอ่ืนๆ   
ที่ภิกษุเข๎าไปเกี่ยวข๎อง ต๎องให๎รู๎จักความพอดีแกํตนเอง หากภิกษุไมํรู๎จักประมาณในการรับป๓จจัย ๔  
ไมํพึงเรียนเธอวํา เป็นมัตตัญ๒ุตา แตํเพราะภิกษุรู๎จักประมาณในการรับป๓จจัย ๔ จึงเรียกเธอวํา เป็น
มัตตัญ๒ู การรู๎ประมาณ ตามหลักมัตตัญ๒ุตา ยํอมท าให๎ผู๎ประพฤติปฏิบัติมีความสุขความเจริญ
พอเหมาะแกํฐานะขอตนโดยรู๎จักความพอดีในการด าเนินชีวิตทุกอยํางได๎ถูกต๎องเหมาะสม ด๎วยเหตุนี้ 
ผู๎น าทีด่ีตามหลักมัตตัญ๒ุตา ยํอมน ามาซึง่ความพอเหมาะพอควรให๎การด าเนินกิจการงานตํางๆ ท าให๎
สามารถน าพามวลชน หมูํคณะ ไปสูํความสุขสงบ ปลอดภัย และความเจริญอยํางแท๎จริง 

๕. กาลัญ๒ุตา ความรู๎จักกาล คือ รู๎กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต๎องใช๎
ในการประกอบกิจ กระท าหน๎าที่การงาน เชํน ให๎ตรงเวลา ให๎เป็นเวลา ให๎ทันเวลา ให๎พอเวลา ให๎
เหมาะเวลา คือ รู๎จักเวลา รู๎จักเวลาที่ควรประกอบกิจการงานตํางๆ หรือท างานให๎ทันกับเวลา เหมาะ
กับเวลาและรู๎คุณคําของเวลา ผู๎น าที่ประสบความส าเร็จนั้นจะต๎องเป็นผู๎รู๎จักการบริหารเวลาหรือ
วางแผนให๎เหมาะสมกับเวลาอยํางถูกต๎องในทางพระพุทธศาสนากลําวถึงกาลัญ๒ุตา ไว๎วําการรู๎จัก
แนวปฏิบัติอันเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังปรากฏในธัมมัญ๒ูสูตร วําภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู๎ประกอบ
ไปด๎วยความรู๎วํา เวลานี้เป็นเวลาควรศึกษา ควรถาม เวลานี้ควรเป็นเวลาท าความเพียร ควรหลีกเร๎น
จากหมูํ คือ รู๎จักการปฏิบัติให๎สอดคล๎องกับกาลเทศะให๎เหมาะสมกับสมณะ รู๎คุณคําของเวลา  
เมือ่ภิกษุมีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎เวลายํอมจะเป็นผู๎มีความเจริญในพระพุทธศาสนา เพราะท า ให๎
ถูกกับกาลเวลา 

๖. ปริสัญ๒ุตา ความรู๎จักบริษัท คือ รู๎จักชุมชน และรู๎จักที่ประชุม รู๎กิริยาที่จะประพฤติ
ตํอชุมชนนั้นๆ วํา ชุมชนนี้เมื่อเข๎าไปหา จะต๎องท ากิริยาอยํางนี้ จะต๎องพูดอยํางนี้ ชุมชนนี้ควร
สงเคราะห๑  คือ รู๎ชุมชน รู๎สังคม ตั้งแตํในขอบเขตที่กว๎างขวางจากสังคมโลกสังคมประเทศชาติ วําอยูํ
ในถานการณ๑อยํางไร มีป๓ญหาอยํางไร จะได๎สามารถเข๎าใจความต๎องการของสังคมนั้นได๎ถูกต๎อง หรือ
แก๎ไขป๓ญหาได๎ตรงจุด นอกจากนี้ยังต๎องรู๎เข๎าใจในระเบียบกฎเกณฑ๑วัฒนธรรม ประเพณีของสังคม
นั้นๆ ได๎อยํางถูกต๎อง เพ่ือให๎สามารถเข๎าใจถึงสถานการณ๑จํางๆ ของสังคมนั้นๆ ได๎อยํางถูกต๎อง จะได๎
สามารถน าความสงบสุข สันติสุขความก๎าวหน๎ามาสูํมวลชน หมูํคณะและสังคม 

๗. ปุคคลัญ๒ุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญ๒ุตา ความรู๎จักบุคคล คือ ความแตกตํางแหํง
บุคคลวํา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต๎น ใครๆ ยิ่งหรือหยํอนอยํางไร และรู๎ที่จะ
ปฏิบัติตํอบุคคลนั้นๆ ด๎วยดี วําควรจะคบหรือไมํ จะใช๎จะต าหนิ ยกยํอง และแนะน าสั่งสอนอยํางไร  
คือ การรู๎บุคคล รู๎ประเภทของบุคคลที่จะต๎องเกี่ยวข๎องด๎วยรู๎วําควรจะปฏิบัติตํอเขาได๎ถูกต๎อง



๗๙ 

เหมาะสมและได๎ผลอยํางไร ดังนั้นผู๎น าที่ดียํอมต๎องรู๎บุคคลรู๎ประเภทของบุคคลที่เกี่ยวข๎องเป็นอยํางดี
เพ่ือให๎สามารถเลือกใช๎คนให๎เหมาะสมกับงาน ในการบริหารงานทุกๆ ด๎าน เพ่ือให๎เกิดประโยชน๑และ
คุณคําแกํผู๎ปฏิบัติงานทุกคน ตลอดจนสามารถสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าให๎กับหมูํคณะและองค๑กรได๎
ตามเปูาหมายที่วางไว๎ในทางพระพุทธศาสนา ได๎กลําวถึง ปุคคลปโรปรัญ I ุตา คือ การรู๎บุคคลและ
ลักษณะความต๎องการของบุคคล ดังปรากฏในธัมมัญ๒ูสูตร๘๗ 

สรุปความได๎วํา องค๑ประกอบของสัปปุริสธรรมนี้ คือ หลักธรรมของคนดีผู๎เป็น 
สามารถวิเคราะห๑ให๎เห็นวํา หลักสัปปุริสธรรม เทําท่ีปรากฏในคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนามีจ านวนมาก
ซ่ึงล๎วนแตํเป็นคุณธรรมส าหรับคนดี และในขณะเดียวกันก็เป็นคุณธรรมที่ส าคัญของการเป็นผู๎น าด๎วย 
ผู๎วิจัยจึงสามารถสรุปได๎วํา หลักสัปปุริสธรรม เป็นหลักของคนทั่วไปสามารถน าไปใช๎เพ่ือเป็นการ
สํงเสริมความเป็นคนดี คนดีในที่นี้คือ รู๎หลักความจริง รู๎หลักการ รู๎หลักเกณฑ๑ รู๎กฎเกณฑ๑แหํงเหตุผล 
และรู๎หลักการที่จะท าให๎เกิดผล รู๎ความมุํงหมาย รู๎ประโยชน๑ที่ประสงค๑ รู๎จักตัวตนของเราเอง ความ
พอดี รู๎กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต๎องใช๎ในการประกอบกิจ กระท าหน๎าที่การงาน รู๎จัก
ชุมชน ความแตกตํางแหํงบุคคลวํา โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เมื่อเข๎าใจในหลักการณ๑
ของสัปปุริสธรรมแล๎วการท าสิ่งใดยํอมประสบความส าเร็จ 

 
๒.๔ บริบทพื้นที่ในการวิจัย 

๒.๔.๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์๘๘ 
โรงเรียนสตรีนครสวรรค๑ เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดนครสวรรค๑ ตั้งอยูํหลังโรงพยาบาล

ปากน้ าโพ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ ในระดับชั้นละ ๑๕ ห๎องเรียน โดยในอดีตได๎
กํอตั้งอยูํบนที่ราชพัสดุตรงข๎ามธนาคารไทยพาณิชย๑ สาขาตลาดปากน้ าโพในป๓จจุบัน 

โรงเรียนสตรีนครสวรรค๑เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญํพิเศษเริ่มกํอตั้งเมื่อ วันที่ ๒ 
กุมภาพันธ๑ ๒๔๕๕ บนที่ราชพัสดุตรงข๎ามธนาคารไทยพาณิชย๑ ตลาดปากน้ าโพในป๓จจุบัน เดิมชื่อวํา 
“โรงเรียนสตรีปากน้ าโพ”  

ปี พ.ศ. ๒๔๕๗  สมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองค๑เจ๎าสายสวลีภิรมย๑ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  
ปิยมหาราชปดิวรัดา ได๎ประทาน เงินจ านวน ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือท าการกํอสร๎างอาคารเรียน พ.ศ. ๒๔๖๐ 
ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็น โรงเรียนประจ ามณฑลนครสวรรค๑ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
รับเฉพาะนักเรียนหญิง ตํอมาได๎เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประจ ามณฑลแผนกสตรี” 

ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ โรงเรียนประจ ามณฑลแผนกสตรี ได๎เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
และรับนักเรียนหญิงที่สอบไลํได๎ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากอ าเภอตํางๆ โดยให๎ความรู๎สามัญรํวมกับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และเรียนวิชาครูควบคูํไปด๎วย เมื่อเรียนส าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
และวิชาครูแล๎ว ได๎รับประกาศนียบัตร “ครูประกาศนียบัตรมณฑล” ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ครู 
                                                           

๘๗องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๑๔๕.  
๘๘กลุํมสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนสตรีนครสวรรค๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒, 
[ อ อ น ไ ล น๑ ] .  แ ห ลํ ง ข๎ อ มู ล : http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID= 
1060220621&page=history.[๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐]. 

http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=%201060220621&page=history.%5b๒๔%20มิถุนายน
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=%201060220621&page=history.%5b๒๔%20มิถุนายน


๘๐ 

ประกาศนียบัตรจังหวัด” กระทรวงศึกษาธิการมีค าสั่งยุบ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ มณฑลนครสวรรค๑ เปลี่ยนเป็น จังหวัดนครสวรรค๑ 
โรงเรียนประจ ามณฑลแผนกสตรี จึงเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประจ ามณฑลแผนกสตรี เป็น “โรงเรียน
สตรี ประจ าจังหวัดนครสวรรค๑” 

ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงศึกษาธิการได๎มีค าสั่งให๎ตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในโรงเรียนสตรี
ประจ าจังหวัดนครสวรรค๑ โดยให๎ครูใหญํโรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดนครสวรรค๑ ด ารงต าแหนํง ครูใหญํ
โรงเรียนอนุบาลด๎วย เปิดท าการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ 

ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดนครสวรรค๑ ได๎ยายมาปลูกสร๎างในสถานที่ 
ป๓จจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีนครสวรรค๑” สร๎างอาคารเรียนเป็นตึก ชั้นเดียวบนพ้ืนที่ ๑๐ ไรํ 
๓ งาน ๗๗ ตารางวา 

ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลป์ รับนักเรียนทั้งชาย-หญิง 
ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรียนอนุบาลได๎แยกไปอยูํที่ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด

นครสวรรค๑ โรงเรียนได๎ปรับเปลี่ยนนโยบายงดรับนักเรียนชายเมื่อ 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนปรับนโยบายให๎โรงเรียนเป็นโรงเรียนสหศึกษา 

จึงรับนักเรียนชายเข๎าเรียนจนถึงป๓จจุบัน 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงเรียนได๎รับมาตรฐาน : โรงเรียนรางวัล” จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนได๎ขอรับงบประมาณกํอสร๎างอาคารแบบพิเศษ ๕ ชั้น โรงเรียนขอ

พระราชทานชื่ออาคาร และขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ๑งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประดิษฐานที่ปูายชื่ออาคาร และส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังมีหนังสือแจ๎งกลับวําสมควร
ให๎ใช๎ชื่ออาคารวํา “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล๎าฯ เสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานเปิดอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา” เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนได๎รับพระราชทาน “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ณ วังสวนจิตรลดา 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนได๎รับพระราชทานปูายสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน สนอง

พระราชด าริโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได๎รับพระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ขั้นที่ ๑ 
เกียรติบัตรแหํงความมุํงมั่น อนุรักษ๑ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด๎วยไวพจน๑แหํงจิตส านึกของเยาวชน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนได๎รับพระราชทาน “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได๎รับพระราชทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน ขั้นที่ ๒ 

“เกียรติบัตรแหํงการเข๎าสูํสถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรียน” 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได๎รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ. 
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๒.๔.๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 
โรงเรียนนครสวรรค๑ เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดนครสวรรค๑ เดิมอยูํบริเวณวัดนครสวรรค๑ 

และได๎ยายมาอยูํบริเวณเชิงเขาใกล๎กับเทศบาลนครนครสวรรค๑ในป๓จจุบัน เปิดสอนในระดับชั้น ม.๑- ม.๖ 
เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแขํงขันสูงของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนศูนย๑อาเซียน (Sister School)
ของประเทศไทย โดยปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวนที่นั่งการเข๎ามหาวิทยาลัยสูงถึง ๑๐๗๗ ที่นั่ง จาก
จ านวนเด็ก ๖๙๕ คน สูงสุดในรอบ ๑๐๗ ปีของโรงเรียนนครสวรรค๑ 

วิสัยทัศน๑ คุณธรรมน าความคิด ผลผลิตเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม น าสูํมาตรฐานสากล 
ปรัชญา อันอ านาจใดๆ ในโลกนี้ ไมํเห็นมีเปรียบปานการศึกษา สร๎างคนหาคํามิได๎ในโลกา 

ขึ้นจากผู๎ที่หาคําไมํมี 
คติพจน๑ สุโข ปญญา ปฏิลาโภ ป๓ญญาคือลาภให๎เกิดสุข 
อัตลักษณ๑สร๎างนักเรียนให๎มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ค าขวัญ การยึดมั่นในหลักศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นประทีปไปสูํอนาคตอันสุกใส 
เอกลักษณ๑ SMART – ฉลาดอยํางสงํางาม 
สีประจ าโรงเรียน มํวง ขาว 
ประวัติโรงเรียน 
เจ๎าอาวาสวัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค๑ โดยมีชื่อวํา“โรงเรียนธรรมฐิติวงศ๑วิทยา”  

ใช๎ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนจ านวน ๒๓ คน ตํอมาในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ทางราชการ
ได๎อนุมัติงบประมาณสร๎างอาคารเรียนใหมํ แยกออกจากศาลาการเปรียญเป็นโรงเรียนเอกเทศ  
เมื่อสร๎างอาคารเรียนเสร็จเปิดท าการสอนได๎เพียง ๙ เดือน ก็ เกิดเพลิงไหม๎อาคารเรียนเสียหายมาก 
กระทรวงธรรมการ จึงได๎อนุมัติงบประมาณ จ านวน ๓๐,๐๐๐บาท และได๎ยายสถานที่จากวัดโพ
ธาราม มาอยูํที่โรงเรียนใหมํบริเวณวัดหัวเมือง (ป๓จจุบัน คือ วัดนครสวรรค๑) จัดการเรียนการสอน
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 

จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๑ กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให๎ ท าการสอนในระดับชั้นเตรียม
อุดมศึกษา จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนนครสวรรค๑” แล๎วยายสถานที่ตั้งโรงเรียนมาอยูํในบริเวณปุาสัก
เชิงเขากบอันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนในป๓จจุบัน บริเวณโรงเรียนนครสวรรค๑ ณ ปุาสักเชิงเขากบนี้ 
เดิมเป็นที่ดินของราชพัสดุ เต็มไปด๎วยต๎นสักที่อุดมสมบูรณ๑ มีประชาชนปลูกที่อยูํอาศัยกันเพ่ือหาของปุา 
พระยา อรรถกวีสุนทร ซึ่งด ารงต าแหนํงสมุหเทศาภิบาลในขณะนั้น พร๎อมด๎วยขุนวิวรณ๑สุขวิทยาและ
อาจารย๑เกษม พํุมพวง ได๎รํวมกันจับจองไว๎ เพ่ือจะใช๎เป็นสถานที่สร๎างโรงเรียนเกษตรกรรมแหํงใหมํ  
(เดิมอยูํที่สถาบันราชภัฏนครสวรรค๑ป๓จจุบันนี้) แตํการสร๎างโรงเรียนต๎องระงับลง เนื่องจากพระยา
อรรถกวีสุนทรยายไป เนื่องจากมีการยุบมณฑลนครสวรรค๑ อยํางไรก็ตามยังถือวําบริเวณปุาสักเป็น
ของกระทรวงศึกษาธิการอยูํ ในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งด ารง
ต าแหนํงนายกรัฐมนตรี พร๎อมด๎วย หลวงบูรกรรมโกวิทย๑ ได๎มาราชการที่จังหวัดนครสวรรค๑ ขุนวิวรณ๑
สุขวิทยา จึงได๎พูดปรารภกับจอมพล ป. พิบูลสงครามวํา โรงเรียนนครสวรรค๑ ซึ่งตั้งอยูํในบริเวณวัดหัว
เมืองมีพ้ืนที่คับแคบมาก ต๎องการยายมาอยูํในบริเวณปุาสักเชิงเขากบ และได๎รับการเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี ดังนั้น ขุนวิวรณ๑สุขวิทยา จึงได๎น าเรื่องเสนอ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือของบประมาณกํอสร๎างได๎รับงบประมาณจ านวน ๔ ล๎านบาท ยังไมํทัน
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ด าเนินการก็เกิดการปฏิวัติ ภายหลังขุนวิวรณ๑สุขวิทยา นายอวยชัย ธนศรี  ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู๎แทน
ราษฎรพร๎อมด๎วยนายโชติ สุวรรณชิน ครูใหญํโรงเรียนนครสวรรค๑ในขณะนั้น ได๎ริเริ่มด าเนินการสร๎าง
ตํอ แตํเนื่องจากเทศบาลเมืองนครสวรรค๑ ประสงค๑จะใช๎ที่บริเวณนี้กํอสร๎างสวนสาธารณะ ผู๎ริเริ่ม
กํอสร๎างโรงเรียน จึงประสานงานขอความรํวมมือจากศิษย๑เกํา ศิษย๑ป๓จจุบัน ผู๎ปกครอง และประชาชน
เรียกร๎องด๎วยการเขียนข๎อความและเดินขบวนอยํางสงบในตลาดปากน้ าโพ ขอใช๎บริเวณปุาสักเป็น
สถานที่กํอสร๎างโรงเรียนจนในที่สุดได๎รับการอนุญาตจากทางราชการการกํอสร๎างโรงเรียนครั้งนี้  

กระทรวงศึกษาธิการ ได๎อนุมัติงบประมาณสร๎างรั้วและบ๎านพักครู  จ านวน ๒ หลัง  
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตํอมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงอนุมัติงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท สร๎างอาคาร
ไม๎ ๒ ชั้น จังหวัดและกรรมการศึกษาพร๎อมด๎วยพํอค๎าประชาชน เห็นวําควรสร๎างอาคารเป็น ตึก จึงได๎
แตํงตั้งคณะกรรมการ โดยมีนายสวัสดิวงศ๑ ปฏิทัศน๑ ผู๎วําราชการจังหวัดนครสวรรค๑ เป็นประธาน
กรรมการ รํวมกับอาจารย๑โชติ สุวรรณชิน และผู๎ใหญํอีกหลายคน ได๎จัดหาเงินงบประมาณในการ
กํอสร๎างจากผู๎มีจิตศรัทธา ได๎เงินจ านวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สมทบกับงบประมาณที่ได๎รับกํอสร๎าง
อาคารเรียนหลังแรกโดยท าพิธีวางศิลาฤกษ๑ ในวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ โดย มี ม.ล.ปิ่น มาลากุล 
รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ๑ 

โรงเรียนนครสวรรค๑ในพ้ืนที่ใหมํและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในป๓จจุบัน คือ เลขที่ ๑๗๓ 
ถนนมาตุลี อ าเภอเมืองนครสวรรค๑ จังหวัดนครสวรรค๑ พ้ืนที่ทั้งหมด ๓๘ ไรํ ๒ งาน ๗๘ ตารางวา  
มีอาจารย๑โชติ สุวรรณชิน เป็นผู๎บริหารโรงเรียนคนแรก และได๎พัฒนามาเป็นล าดับ จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ได๎เข๎าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม (คมส.) รุํนแรก เปิดท าการสอนทั้งวิชา
สามัญและสายอาชีพ ให๎นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจและความสามารถ 

ตํอมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได๎ใช๎หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช ๒๕๒๑ และในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๔ ได๎ใช๎หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได๎
ปรับปรุงหลักสูตรใหมํ โรงเรียนได๎รับเลือกให๎เป็นโรงเรียนรํวมพัฒนาการใช๎หลักสูตรในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ 
โดยเริ่มใช๎หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต๎น พุทธศักราช ๒๕๒๑ ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๓๓ และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๔๔  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนแกนน าในการจัดท าและใช๎หลักสูตร
สถานศึกษาตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ นอก จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียน
ได๎รับคัดเลือกให๎จัดการเรียนการสอน ๒ โครงการ คือ โครงการลงทะเบียนเรียนตามเวลาและ
ความสามารถในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ลบส.) โดย นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนให๎จบ
หลักสูตรกํอน ๓ ปี และโครงการสํงเสริมความสามารถด๎านคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ในโรงเรียน
มัธยม ศึกษาซึ่งกรมสามัญศึกษาคัดเลือกเขตการศึกษาละ ๑ โรงเรียน ตํอมาได๎จัดให๎มีการเรียนการ
สอนโครงการดาวรุํงมุํงโอลิมปิกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถตาม
เกณฑ๑เข๎าเรียนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนรํวมพัฒนา
ในการจัดท า และใช๎หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได๎จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแตํ 
ปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นต๎นมา  



๘๓ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได๎รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนน าการใช๎หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได๎ รับการคัดเลือกให๎เข๎ารํวม
โครงการ Spirit of Asian โดยให๎จัดตั้งเป็นศูนย๑อาเซียนศึกษาและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูํ
มาตรฐานสากล 

 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ ได๎ศึกษาเรื่อง “ศึกษาสถานการณ๑และมาตรการการปูองกัน
และการแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพรํ” ผลการวิจัย พบวํา 
สถานการณ๑ และมาตรการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดของผู๎บริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดแพรํ ที่ได๎ด าเนินการมากที่สุดร๎อยละ ๑๐๐ คือ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ มีการ
ประสานงานระหวํางโรงเรียนและผู๎ปกครองในด๎านความประพฤติของนักเรียน เชิญหนํวยงานหรือ 
ผู๎น าชุมชนมีสํวนรํวมในการปูองกันและเฝูาระวังนักเรียนเสพยาเสพติด มีการจัดโครงการสํงเสริม 
คุณธรรมและจริยธรรมให๎กับนักเรียน มีโครงการการจัดสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนให๎นําอยูํ มีการ 
รณรงค๑จัดโรงเรียนให๎เป็นเขตปลอดสารเสพติด และมีการให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให๎
โทษ รองลงมามีสมาคมผู๎ปกครองและจัดเวรยามทั้งกลางวัน กลางคืน ร๎อยละ ๙๗.๐๐ มีการแนะแนว
และติดตามประเมินผลผู๎ที่มีป๓ญหาเสพยาเสพติด ร๎อยละ ๙๓.๖๐ มีการประชุม ประชุม ๑ - ๒ ครั้ง 
ตํอเดือน และด าเนินการอยํางตํอเนื่อง ร๎อยละ ๙๐.๙๐ สํวนครูได๎พบบุคคลในและนอกโรงเรียนเสพ
ยาเสพติด  

สถานการณ๑ยาเสพติดในโรงเรียนครู พบมากที่สุดคือนักเรียน ร๎อยละ ๒๓.๒๐ รองลงมา
คือ ชาวบ๎าน ร๎อยละ ๑๕.๕๒ สํวนสารเสพติดที่พบมากเป็นบุหรี่ ร๎อยละ ๘๕.๙๐ สุรา ร๎อยละ ๕๒.๕๐ 
และสถานที่ในโรงเรียนที่นักเรียนมั่วสุมมากที่สุด คือ ห๎องน้ า ห๎องส๎วม ร๎อยละ ๕๐ รองลงมาหลัง 
อาคารเรียน ร๎อยละ ๒๔.๗๐ ครูพบคนแปลกหน๎าเข๎าไปในโรงเรียน ร๎อยละ ๕๐.๐๐ และได๎มีการ
เตือนให๎เลิก ร๎อยละ ๖๑.๑๐ และแจ๎งให๎ผู๎บริหารทราบ ร๎อยละ ๔๗.๐๐ 

ครูโรงเรียนมัธยมในจังหวัดแพรํ มีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดมาก
ที่สุด ร๎อยละ ๑๐๐ โดยสอดแทรกความรู๎และวิธีการปูองกันแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในการเรียนการ
สอน รองลงมาครูมีสํวนรํวมร๎อยละ ๙๙.๕๐ ในการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการตํอต๎านยา
เสพติด มีการประชาสัมพันธ๑เผยแพรํความรู๎ด๎านกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให๎กับนักเรียน มีการจัด
วิทยากรมาให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด และมีการขอความรํวมมือระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
หนํวยงานราชการเอกชน เพ่ือชํวยกันดูแลบุตรหลานไมํให๎ไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด ร๎อยละ ๙๙.๕๐    
มีการจัดกิจกรรมประกวดค าขวัญหรือเรียงความ เพ่ือตระหนักถึงภัยของยาเสพติด มีการจัดปูาย
นิทรรศการเกี่ยวกับป๓ญหายาเสพติดและโทษของยาเสพติด และอ่ืนๆ ร๎อยละ ๙๙.๐๐ มีการจัดให๎มี
ผู๎น าทางศาสนา อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดให๎กับนักเรียนอยํางตํอเนื่อง มี
การอบรมนักเรียนเป็นแกนน าเพ่ือเป็นตัวแทนในการสอดสํองดูแลการเสพยาเสพติดทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ร๎อยละ ๙๘.๕๐ มีการจัดนิเทศติดตามผล ร๎อยละ ๙๘.๐๐ มีการให๎ค าปรึกษาหรือ
ค าแนะน าแกํนักเรียนที่มีป๓ญหาเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสพยาเสพติด มีการประชุมผู๎ปกครอง ๑ ครั้งตํอ
ภาคการศึกษา ร๎อยละ ๙๕.๙๐ ขอความรํวมมือในการปูองกันยาเสพติดอยํางตํอเนื่อง มีการรณรงค๑ให๎



๘๔ 

ครู ลด ละเลิกการเสพยาเสพติด เชํน บุหรี่ เหล๎า ฯลฯ เพ่ือเป็นแบบอยําง ร๎อยละ ๙๒.๙๐ ชํวง
โรงเรียนปิดเทอม หรือวันหยุด ทางโรงเรียนได๎จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจของนักเรียน
อยํางตํอเนื่องและมีการดูแลและประเมินผลนักเรียนที่ติดยาเสพติด ร๎อยละ ๘๖.๔๐ มีการจัดโครงการ
พัฒนาอาชีพให๎กับนักเรียนเพื่อใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ ร๎อยละ ๘๕.๔๐ 

ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด โดยการสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎เวลาวําง
ให๎เป็นประโยชน๑ มีการรับฟ๓งป๓ญหาของนักเรียน ร๎อยละ ๙๔.๙๐ มีการตักเตือนนักเรียนให๎ตระหนัก
ถึงโทษของยาเสพติด ร๎อยละ ๙๔.๓๐ ให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนและเจ๎าหน๎าที่ในการชํวยกันปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด ร๎อยละ ๙๓.๕๐ มีการสอดสํองดูแลในการคบเพ่ือน ร๎อยละ ๙๑.๗๐ และ
ดูแลพฤติกรรมด๎านการเรียนของนักเรียนวํามีผลการเรียนต่ าผิดปกติ ร๎อยละ ๘๗.๗๐ มีการติดตาม
ตรวจสอบการเดินทางไปกลับของนักเรียนจากโรงเรียน ร๎อยละ ๘๖.๙๐ และได๎รับค าปรึกษาจาก
โรงเรียนเมื่อเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมที่ผิดสังเกต ร๎อยละ ๘๐.๑๐๘๙ 

นางรุ่งทิพย์ กล้าหาญ และนายบรรชร กล้าหาญ ได๎ศึกษาเรื่อง “กระบวนการปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดด๎วยหลักพุทธธรรม ในหมูํบ๎านปุาไผํ ต.แมํโปุง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหมํ ” 
ผลการวิจัย พบวํา บ๎านปุาไผํเคยประสบป๓ญหาอันเนื่องมาจากการแพรํระบาดของยาเสพติด แตํด๎วย
ประสบการณ๑ด๎านการจัดการชุมชน ท าให๎สามารถเรียนรู๎ และปรับตัวอยํางเทําทันในการด าเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด โดยใช๎กลวิธีที่หลากหลาย ประสานกลไกทั้งภายในและนอกชุมชน 
การใช๎ทุนทางสังคมที่มีอยูํในการด าเนินให๎สอดคล๎องกลมกลืนกับวิถีชุมชน  จนเป็นชุมชนต๎นแบบของ
การขจัดป๓ญหายาเสพติด กระบวนการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดของชุมชน ประกอบด๎วย 
กระบวนการค๎นหาป๓ญหาการให๎คืนข๎อมูลแกํชุมชน การวางแผนด าเนินงานกระบวนการด าเนินงาน 
การประสานภาคีภาคสํวน และกระบวนการติดตามผลการด า เนินงานกระบวนการด าเนินงาน
ประกอบด๎วย ๑. การสร๎างส านึกและการมีสํวนรํวม โดยการรํวมคิด รํวมค๎นหาสถานการณ๑ สาเหตุ
ของป๓ญหาและวิธีการปูองกันแก๎ไขผํานกลไกการจัดประชุมประชาคม ๒. การประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ๓. การใช๎มาตรการทางสังคม ๔. การปรับใช๎ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น ๕. การให๎
การศึกษาเรียนรู๎ ๖. การสร๎างเยาวชนแกนน ารุํนใหมํ  ๗. การสร๎างเครือขํายทั้งภายในและนอกชุมชน 
๘. การบูรณาการสูํสถานศึกษา ๙. การฟ้ืนฟูบ าบัด ๑๐. ระบบอาสาสมัครชุมชน ๑๑. การใช๎มาตรการ
ทางกฎหมายป๓จจัยสํงผลตํอความส าเร็จการด าเนินงาน ประกอบด๎วย ๑. ข๎อมูลสถานการณ๑และ
สาเหตุ ของป๓ญหายาเสพติด ๒. การมีความรู๎สึกรํวมเป็นเจ๎าของป๓ญหาและรํวมรับผลประโยชน๑      
๓. การสนับสนุนของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและนอก ๔. ทุนทางสังคมที่มีในชุมชน ได๎แกํ 
ระบบเครือญาติ ระบบอาวุโส ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และฐานทรัพยากร ๕. การมี
สํวนรํวมของเยาวชน โดยการสร๎างโอกาสให๎เยาวชนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านการปูองกันแก๎ไขป๓ญหายา
เสพติดผํานกิจกรรมที่หลากหลาย ๖. บริบทชุมชนในวิถีชนบทที่มีการปฏิสัมพันธ๑ใกล๎ชิด ๗. ผู๎น าและ
ภาวะผู๎น าที่มีจิตมํุงมั่นที่จะท างานเพ่ือชุมชน และการเป็นต๎นแบบ ๘. การท างานแบบพหุภาคี ป๓จจัยที่

                                                           

๘๙อรอนงค๑ วูวงศ๑ และคณะ, “ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหายา
เสพติดของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่”, รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพรํ), ๒๕๔๙. 



๘๕ 

เป็นข๎อจ ากัดตํอการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดของชุมชน ประกอบด๎วย 
สถานการณ๑ทางการเมือง ได๎แกํ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ความไมํชัดเจนด๎านนโยบาย สถานการณ๑
การเปลี่ยนแปลงของป๓ญหายาเสพติดและสภาพสังคมท าให๎ยากตํอการก าหนดรูปแบบ โครงการ / 
กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับบริบทของกลุํมเปูาหมาย การขาดข๎อมูลเพ่ือการจัดการเรียนรู๎
และวางแผน การขาดแคลนงบประมาณ ป๓ญหากฎหมายที่เกี่ยวข๎องป๓ญหายาเสพติด ผลจากการ
ด าเนินงาน ท าให๎ชุมชนเกิดความหํวงใยในป๓ญหาของคนในชุมชน มีส านึกรํวมทางสังคม เกิดพลัง
ความสามัคคี สร๎างกระบวนการการเรียนรู๎ทางสังคมรํวมกัน มีความเชื่อมั่น ในพลังของชุมชน การ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี และความสงบสุขของชุมชน หลักธรรมส าคัญที่ชุมชนใช๎ปูองกันแก๎ไขป๓ญหา
ยาเสพติด ประกอบด๎วย ๑. หลักอริยสัจสี่ คือ การเข๎าใจในสถานการณ๑ป๓ญหาและวิเคราะห๑หาสาเหตุ
ของป๓ญหายาเสพติด คิดค๎นวิธีการแก๎ไข และน าสูํการปฏิบัติรวมทั้งประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการ
พัฒนา ๒. หลักอปริหานิยธรรม คือ หลักการอยูํรํวมกันเป็นกลุํมคณะ ซึ่งมีการรวมกลุํม รํวมคิด รํวม
ท า รํวมรับผลแหํงการกระท า คือ ความเป็นปกติสุขในสังคม  ๓. หลักสามัคคีธรรม คือ การสร๎าง
ความรํวมมือ ปรองดอง เกื้อกูลรัก ใครํ เมตตาตํอกัน ๔. หลักประโยชน๑ ๓ ประการ ซึ่งเป็นฐานคิด
ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยประกอบด๎วย หลักประโยชน๑ในชาตินี้ (ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน๑) โดยเน๎นให๎คนในชุมชน ด ารงชีวิตอยํางเหมาะสม รู๎จักการแสวงหาทรัพย๑ การเก็บรักษา
ทรัพย๑อยํางถูกวิธี หลักประโยชน๑ใน ชาติหน๎า (สัมปรายิกัตถประโยชน๑) คือการปฏิบัติตนเหมาะสม
ตามหลักศีลธรรม เชื่อกฎแหํงการท า ดีท าชั่ว และหลักประโยชน๑อยํางยิ่ง คือ การด ารงตนอยํางสงบ
สุขด๎วยป๓ญญาไตรํตรอง มีสติเทําทัน ความทุกข๑เพราะโลภ โกรธ หรือหลง ๕. หลักธรรมไตรสิกขา คือ 
ได๎รักษาศีล ได๎เจริญสมาธิ และได๎เจริญป๓ญญา๙๐ 

ศิวพร แพทย์ขิม ได๎ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการปูองกันการเสพยาเสพติด
ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖” ผลการวิจัยพบวํา    
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับการปูองกันการเสพยาเสพติด อยูํในระดับปานกลาง ๒. เจตคติ
เกี่ยวกับการปูองกันการเสพยาเสพติด อยูํในระดับดี ๓. ทักษะการปูองกันการเสพยาเสพติด อยูํใน
ระดับดี๙๑ 

มานพ คณะโต ได๎ศึกษาเรื่อง “โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขป๓ญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัย พบวํา ในภาพรวมจะเห็นวาปจจัยที่มีผลตํอ
พฤติกรรมการใชสารเสพติดในทุกตัวยาคือ ประวัติการสูบบุหรี่ ประวัติการดื่มสุรา และที่พักอาศัย
ตั้งอยูหางจากสถานบันเทิงไมถึง ๕๐๐ เมตร สวนปจจัยอ่ืนๆ อาจสงผลตํอพฤติกรรมการใชสารเสพติด
บางชนิด แตํไมสงผลกระทบถึงพฤติกรรมการเสพสารเสพติดชนิดอ่ืน เมื่อไดน าปจจัยที่มีความสัมพันธ๑
                                                           

๙๐นางรุํงทิพย๑ กล๎าหาญ และนายบรรชร กล๎าหาญ, “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยหลักพุทธธรรม ในหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, (อุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมํ ), 
๒๕๕๒. 

๙๑ศิวพร  แพทย๑ขิม, “พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๖. 



๘๖ 

ทั้งหมดมาถวงน้ าหนักและปรับคาคาดประมาณความเสี่ยง พบวา นักเรียนที่มีประวัติสูบบุหรี่มีโอกาส
เสี่ยงใชยาเสพติดเปน ๒๑ เทาของผูไมสูบบุหรี่ ในขณะที่นักเรียนที่มีประวัติเคยดื่มสุรามีโอกาสเสี่ยงใช๎
ยาเสพติดเปน ๖ เทาของผูไมดื่มสุราและนักเรียนที่พักอาศัยใกลสถานบันเทิงไมเกิน ๕๐๐ เมตร      
มีโอกาสเสี่ยงใชยาเสพติดเปน ๑.๖ เทาของผูที่พักอาศัยหางจากสถานบันเทิงเกินกวา ๕๐๐ เมตร 
ทั้งนี้ป๓จจัยทั้ง ๓ มีนัยส าคัญทางสถิติเปนอยางยิ่ง 

จากการประเมินกิจกรรม ประเมินสถานศึกษาในทัศนของครูผูสอนพบวาอบายมุขหางําย
ในชุมชนนอกสถานศึกษามีทั้งคนดื่มสุรา คาและเสพยาเสพติดรวมทั้งผูเรียนในสถานศึกษา มีป๓ญหา
ครอบครัว อยางไรก็ดีสถานศึกษามีบทลงโทษผูสูบบุหรี่ ดื่มสุราและเสพสารเสพติดอยางเฉียบขาด
รวมทั้งฝกใหผูเรียนรูจักปฏิเสธ ปองกันตัวเอง ใชกิจกรรมที่หลากหลาย และผูบริหารใสใจรณรงค
สถานศึกษาสวนมากด าเนินกิจกรรมดานยาเสพติดโดยเฉพาะอยางยิ่งการรณรงคการเผยแพร 

ดานกิจกรรม การดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาดานกิจกรรมไมเหมาะสม การตรวจค๎น
และสอดสองสวนที่มีกิจกรรมน๎อย ไดแก การชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาดานยาเสพติด และตรวจ
ป๓สสาวะเพ่ือหาสารเสพติด  

ผลจากการศึกษานี้เมื่อท าการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบจากงานวิชาการอ่ืนๆ แล๎วพบวํา 
กลุํมนักเรียนซึ่งยังเปนเยาวชนในสถานศึกษายังคงเปนกลุมเสี่ยง และเริ่มลองใชยาเสพติด ผลการ
วิเคราะห๑ขอมูลของเครือขายพัฒนาวิชาการฯ ในป ๒๕๕๐ ระบุชัดเจนวาอายุที่เริ่มใชยาเสพติดใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ชวงอายุที่เปนเยาวชน ดังนั้น มาตรการปองกันการใชยาเสพติดใน
สถานศึกษาจึงเปนสิ่งที่ควรกระท าอยางเรงดวน 

กิจกรรมการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขอมูลจากศึกษานี้ชี้ใหเห็นวากิจกรรมที่
เกี่ยวของกับยาเสพติดโดยตรงมีการรับรูนอยในกลุมนักเรียนทั่วไป ท าใหมาตรการเพ่ือนชวยเพ่ือน
นําจะมีประสิทธิผลต่ า จึงควรสรางมาตรการทางบวก และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือนใหมาก
ขึ้น ทั้งนี้ควรตองหามาตรการด าเนินการกับปจจัยเสี่ยงส าคัญ ๓ ประการ คือ พฤติกรรมการดื่มสุรา 
การสูบบุหรี่ รวมทั้งการตองเฝาระวังอยางใกลชิดกับนักเรียนที่มีที่พักอาศัยใกลกับสถานบันเทิง๙๒ 

สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และคณะ ได๎ศึกษาเรื่อง “รูปแบบและกระบวนการด าเนินงานปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในชุมชนโดยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น” ผลการวิจัย พบวํา  

๑. บริบทชุมชนมีความสัมพันธ๑กับสถานการณ๑ป๓ญหายาเสพติดและ ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด กลําวคือ สถานการณ๑ป๓ญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ชุมชนที่มีความเป็นเมืองสูงจะมีขนาดและความซับซ๎อนของป๓ญหาสูงมาก การติดตาม ตรวจสอบ และ
การเข๎าถึงกลุํมประชากรเปูาหมายท าได๎ยาก สํงผลให๎การด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด
ไมํสามารถครอบคลุมได๎ทั้งพ้ืนที่ ประสิทธิผลหรือความส าเร็จในการด าเนินงานในเขตเมืองจะเกิดขึ้น
บางพ้ืนที่หรือบางชุมชนที่คนในชุมชนรวมกลุํมกันได๎อยํางเข๎มแข็ง ขณะที่ชุมชนที่มีความเป็นเมืองน๎อย
หรือชุมชนชนบท เชํน เทศบาล ต าบล หรือองค๑การบริหารสํวนต าบล แม๎วําบางพ้ืนที่สถานการณ๑
                                                           

 ๙๒มานพ คณะโต, “โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย, (โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปญหายาเสพติดใน สถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เครือข ายพัฒนาวิชาการและข อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน), ๒๕๕๑. 



๘๗ 

ป๓ญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงแตํความซับซ๎อนของป๓ญหา จะน๎อยกวําที่เกิดขึ้นในเขต
ชุมชนเมือง นอกจากนี้การติดตาม ตรวจสอบและเข๎าถึงกลุํมประชากรเปูาหมาย สามารถท าได๎งําย
กวําในพ้ืนที่เขตเมือง การด าเนินงานปูองกันและ แก๎ไขป๓ญหายาเสพติดจึงมีความส าเร็จหรือเกิด
ประสิทธิผลครอบคลุม ได๎ทั้งชุมชนและมีความยั่งยืนในการด าเนินงานมากกวําชุมชนเขตเมือง ทั้งนี้
เพราะลักษณะสังคมชนบทไมํคํอยมีความหลากหลายทางชาติพันธ๑และวัฒนธรรม คนในชุมชนชนบท
มีความสัมพันธ๑ทางสังคมที่ใกล๎ชิด มีความเป็นเครือญาติสูง มีความรู๎สึกผูกพันรํวมเป็นเจ๎าของชุมชน
และรํวมเป็นเจ๎าของป๓ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ท าให๎เกิดการมีสํวนรํวมในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา
มากกวําในชุมชนเขตเมือง 

๒. รูปแบบและกระบวนการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด ในชุมชน
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกแหํงที่ น าไปสูํ ความส าเร็จในการด าเนินงาน คือ การประสาน
ความรํวมมือกับทุกภาคสํวนในชุมชน (หนํวยราชการที่เกี่ยวข๎อง องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาค
ธุรกิจ องค๑กรอิสระและเครือขํายภาคประชาชน ) โดยกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญ ที่สุด คือการ
รํวมกันค๎นหาและท าความเข๎าใจ สถานการณ๑ป๓ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และยุทธศาสตร๑หรือวิธี
ด าเนินงานที่สํงผลให๎กิจกรรมที่จัดท าประสบความส าเร็จ คือ การท างานเป็นทีมเดียวกันโดยมีการแบํง
หน๎าที่ด าเนินงานโดยไมํแบํงสํวนงาน และการใช๎ทุนทางสังคมในชุมชนเป็นฐานในการด าเนินงาน 

๓. กลไกการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ การใช๎ศักยภาพของทุกภาคสํวนอยํางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ หนํวยราชการที่เกี่ยวข๎อง ท าหน๎าที่อ านวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ของทุกภาคสํวนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ท าหน๎าที่ประสาน สนับสนุน และรํวมการด าเนินงาน  
กับทุกหนํวยงานและเครือขํายภาคประชาชน ภาคประชาชนและองค๑กรเครือขํายท าหน๎าที่เฝูาระวัง
ปูองกันป๓ญหา ในชุมชนและติดตามผลการด าเนินงาน โดยกลไกส าคัญ ที่ท าให๎เกิดการมีสํวนรํวมของ
ทุกภาคสํวน คือ การเปิดพ้ืนที่แลกเปลี่ยนข๎อมูล ความรู๎ ความคิดเห็น และการเปิดโอกาสให๎เยาวชนมี
บทบาทในการด าเนินงาน 

๔. ความยั่งยืนของการด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในชุมชน จะ
เกิดขึ้นได๎โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน ดังนั้น การสร๎างการรับรู๎ให๎คนในชุมชนเกี่ยวกับ
สถานการณ๑ป๓ญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงผลกระทบที่คนในชุมชนจะได๎รับทั้งตํอชีวิต 
ทรัพย๑สิน ครอบครัว เครือญาติ ชุมชนและสังคม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะชํวยกระตุ๎นให๎คนในชุมชนเกิด
ความเข๎าใจความส านึก และ ความตระหนักถึง ความส าคัญของป๓ญหาและความส าคัญของการเข๎ามา
มีบทบาทในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหารํวมกัน ในฐานะเจ๎าของป๓ญหา ซึ่งจะสํงผลให๎การขับเคลื่อน
การด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในชุมชนเกิดขึ้นได๎และเกิดผลอยํางยั่งยืน๙๓ 

พุทธชาติ ค าส าโรง ได๎ศึกษาเรื่อง “พระสงฆ๑กับการสํงเสริมเยาวชนและประชาชนในการ
ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด” ผลการวิจัย พบวํา  

                                                           

 ๙๓สุรีย๑ บุญญานุพงศ๑ และคณะ, “รูปแบบและกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, รายงานการวิจัย, (ศูนย๑วิจัยด๎านสารเสพติด: สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ), ๒๕๕๒. 



๘๘ 

  ๑. สภาพการสํงเสริมเยาวชนและประชาชนในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด
โดยภาพรวมและรายด๎าน มีระดับความคิดเห็นอยูํในระดับมากทุกด๎านเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านโดย
เรียงล าดับตามคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ บทบาทของพระสงฆ๑ในด๎านการจัดอบรมศีลธรรมปูอง
กนและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด รองลงมาคือบทบาทของพระสงฆ๑ในด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายา
เสพติดตามล าดับ 
  ๒. ป๓ญหาการสํงเสริมเยาวชนและประชาชนในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
โดยภาพรวมและรายด๎านมีป๓ญหาอยูํในระดับน๎อยอยูํ ๑ ด๎านเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านโดยเรียงล าดับ
ตามคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ บทบาทของพระสงฆ๑ในด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
รองลงมาบทบาทของพระสงฆ๑ในด๎านการจัดอบรมศีลธรรมปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด
ตามล าดับ 
  ๓. ป๓ญหาอุปสรรคและแนวทางแก๎ไขป๓ญหาและปูองกันยาเสพติด มีแนวทางแก๎ไข 
ดังนี้ ควรสํงเสริมและมีการเข๎าคํายอบรมเพ่ือสํงเสริมให๎เยาวชนเป็นคนดีในสังคมและหลีกเลี่ยงป๓ญหา
ยาเสพติด ควรแจ๎งขําวสารประชาสัมพันธ๑ให๎เยาวชนทราบและรณรงค๑แก๎ไขป๓ญหายาเสพติดอยําง
จริงจังเพ่ือปูองกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด ควรแนะน าและชี้แนะให๎เยาวชนรู๎ถึงโทษเกี่ยวกับยาเสพติด
ควรมีการเผยแพรํหลักการปูองกันยาเสพติดให๎รู๎ถึงโทษและภัยเพ่ือปูองกันการระบาดของยาเสพติดสูํ
ชุมชน ควรมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยให๎เยาวชนมีสํวนรํวมเพ่ือหลีกเลี่ยงยาเสพติดและเป็นการ
สํงเสริมให๎เยาวชนเป็นคนดี และควรมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมให๎กับเยาวชน๙๔ 

กิตติวงค์  สาสวด และปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ ได๎ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
ปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติดในกลุํมเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิง เทรา ผลการวิจัยพบวํา ๑. การติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีสาเหตุมาจาก  
๑) สภาพแวดล๎อมในชุมชนมีแหลํงซื้อขายยาเสพติดอยํางแพรํหลาย ๒) การได๎รับแรงสนับสนุนจาก
สังคมเพ่ือนที่ติดยาเสพติด ๓) การเลียนแบบเพ่ือนที่ติดยาเสพติด ๔) สถานศึกษาขาดสถานที่ที่จะมา
ชํวยผํอนคลายความเครียดให๎กับนักเรียนนักศึกษา ๕) นักเรียน นักศึกษาเป็นอยูํในวัยที่อยากรู๎อยากลอง 
๖) มีป๓ญหาครอบครัวแตกแยก และ ๗) การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารผิดๆ เกี่ยวกับยาเสพติ ๒. ป๓ญหา 
อุปสรรค ในการปฏิบัติหน๎าที่เจ๎าหน๎าที่ของรัฐคือผู๎บริหารสถานศึกษาบางแหํงขาดความมุํงมั่น และ
เอาใจใสํในการปูองกันหรือแก๎ป๓ญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการที่เจ๎าหน๎าที่ของรัฐจะบอกวํา
นักเรียนคนใดในโรงเรียนใดติดยาเสพติดเป็นเรื่องที่คํอนข๎างยาก เพราะอ านาจในการควบคุมดูแล
นักเรียนเป็นหน๎าที่ของโรงเรียน ๓. รูปแบบที่เหมาะสมในการปูองกันการแพรํระบาดของยาเสพติด  
มีดังนี้ ๑) สร๎างเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการปูองกันยาเสพติด ๒) การจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ ๓) จัดโครงการโรงเรียนปูองกันยาเสพติด ๔) สํงเสริมครอบครัวสีขาวและครอบครัว

                                                           

๙๔พุทธชาติ ค าส าโรง, “พระสงฆ์กับการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด”, รายงานการวิจัย, (ขอนแกํน: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนแกํน), ๒๕๔๗. 



๘๙ 

เข๎มแข็ง ๕) การปราบปรามผู๎ค๎ายาเสพติดรายส าคัญและลดความเดือดร๎อนของประชาชน และ  
๖) โครงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ๙๕ 

นเรนทร์  ตุนทกิจ ได๎ท าวิจัยเรื่อง “การปูองกันยาเสพติดในเยาวชนกลุํมเสี่ยงนอก
สถานศึกษา: กรณีศึกษาโครงการเยาวชนอาสาพลังแผํนดินต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง” 
ผลการศึกษา พบวํา ๑) การปูองกันป๓ญหายาเสพติดในเยาวชนกลุํมเสี่ยงนอกสถานศึกษาในพ้ืนที่
ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช๎แนวทางหรือวิธีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากการสร๎างการเห็นคุณคําในตนเองและการน าเอา “เครื่องแบบ” เป็นเครื่องมือในการ
สร๎างแรงจูงใจเพ่ือการปรับเปลี่ยนตนเอง ๒) เยาวชนกลุํมเสี่ยงนอกสถานศึกษาเห็นคุณคําในตนเอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของครอบครัวและชุมชน ดังนั้นการปูองกัน
ป๓ญหายาเสพติดในเยาวชนกลุํมเสี่ยงนอกสถานศึกษา เพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ควรเป็นกิจกรรมที่
เกิดข้ึนจากการมีสํวนรํวมและบูรณาการท างานรํวมกันของทุกภาคสํวน๙๖ 

ชิตาพร เอ่ียมสะอาด ได๎ท าวิจัยเรื่อง “บทบาทของครอบครัวที่มีตํอการปูองกันการ
ติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษา เขตจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร๑ธานี” ผลการศึกษาพบวํา 
ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑ตํอการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวกับการปูองกันการติดยาเสพติดของนักเรียน
นักศึกษาเขตจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร๑ธานี ประกอบด๎วย ป๓จจัยด๎านรูปแบบการอบรมเลี้ยง
ดูของครอบครัว ป๓จจัยด๎านการปลูกฝ๓งคํานิยมของครอบครัว และป๓จจัยด๎านกฎระเบียบข๎อบังคับของ
ครอบครัวมีความสัมพันธ๑กับบทบาทความต๎องการติดยาเสพติดอยูํในระดับที่ดี ยกเว๎นป๓จจัยด๎าน
สภาพแวดล๎อมของครอบครัวที่มีความสัมพันธ๑ในระดับปานกลางตํอการปูองกันการติดยาเสพติด สํวน
การทดสอบสมมติฐานนั้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ยกเว๎น ตัวแปรด๎านระดับรายได๎ของบิดาไมํมี
ผลตํอบทบาทการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวในการปูองกันการติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษา 
เขตจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร๑ธานี จากภาพรวมของป๓จจัยทั้ง ๔ ด๎าน พบวํา ป๓จจัยดังกลําว
เป็นบทบาทของครอบครัวที่มีอิทธิพลตํอการปูองกันการติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษาอยูํใน
ระดับท่ีดี คําเฉลี่ย ๓.๙๐ และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ ๐.๔๒๙๗ 

ชวิศา หนูคง ได๎ท าการศึกษาเรื่อง "การเปิดรับการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู๎ และ
พฤติกรรมการปูองกันยาเสพติดของวัยรุํนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต๎", ผลการศึกษาพบวํา  
๑) ปริมาณการเปิดรับการสื่อสารของวัยรุํนโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง มีการเปิดรับการสื่อสาร
จากสื่อมวลชนมากที่สุด รองลงมาเป็นการเปิดรับการสื่อสารจากสื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ๒) อายุ 

                                                           

๙๕กิตติวงค๑  สาสวด และปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์, “การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ”, รายงานการวิจัย, 
(ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร๑), ๒๕๕๙. 

๙๖ นเรนทร๑  ตุนทกิจ, “การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา: กรณีศึกษา
โครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๘. 

๙๗ชิตาพร เอี่ยมสะอาด, “บทบาทของครอบครัวที่มีต่อการป้องกันการติดยาเสพติดของนักเรียน
นักศึกษา เขตจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร๑ธานี: 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ), ๒๕๔๘. 



๙๐ 

ระดับการศึกษา คําใช๎จํายตํอเดือน และความสัมพันธ๑ในครอบครัวแตกตํางกัน มีปริมาณการเปิดรับ
การสื่อสารเรื่องยาเสพติดแตกตํางกัน สํวนเพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและลักษณะครอบครัวตํางกัน 
มีปริมาณการเปิดรับการสื่อสารเรื่องยาเสพติดไมํแตกตํางกัน ๓) คําใช๎จํายตํอเดือน และความสัมพันธ๑
ของครอบครัว แตกตํางกันมีทัศนคติตํอยาเสพติดแตกตํางกัน สํวนเพศ อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และลักษณะครอบครัวตํางกันมีทัศนคติตํอยาเสพติดไมํแตกตํางกัน ๔) เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คําใช๎จํายตํอเดือน และความสัมพันธ๑ของครอบครัวแตกตํางกัน สํวนลักษณะ
ครอบครัวตํางกันมีความรู๎เรื่องยาเสพติดไมํแตกตํางกัน ๕) เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คําใช๎จํายตํอเดือนและความสัมพันธ๑ของครอบครัวแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการปูองกัน
ยาเสพติดแตกตํางกัน สํวนลักษณะครอบครัวตํางกันมีพฤติกรรมการปูองกันยาเสพติดไมํแตกตํางกัน 
๖) เพศ อายุ ระดับการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเปิดรับการสื่อสาร ทัศนคติ และความรู๎  
มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการปูองกันยาเสพติด ๗) ความรู๎ การเปิดรับการสื่อสาร เพศ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสัมพันธ๑ของครอบครัวสามารถอธิบายพฤติกรรมการปูองกันยาเสพติดได๎
ตามล าดับ๙๘ 

สายสุดา สุขแสง และคณะ ได๎ศึกษาเรื่อง “ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมเสี่ยงใช๎
สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นในจังหวัดสงขลา” ผลการศึกษาพบวํา ป๓จจัยด๎าน
ครอบครัว ป๓จจัยด๎านความรู๎ ป๓จจัยด๎านกลุํมเพ่ือน และพฤติกรรมเสี่ยงใช๎สารเสพติดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นในจังหวัดสงขลาด๎านครอบครัว และป๓จจัยด๎านกลุํมเพ่ือนอยูํในระดับมาก 
สํวนป๓จจัยด๎านความรู๎อยูํในระดับปานกลาง และนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงใช๎สารเสพติดอยูํในระดับ
น๎อย สํวนป๓จจัยด๎านกลุํมเพ่ือนมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมเสี่ยงใช๎สารเสพติดอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๑ สํวนป๓จจัยด๎านครอบครัว และป๓จจัยด๎านความรู๎มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมเสี่ยงใช๎
สารเสพติดอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ในขณะที่ป๓จจัยด๎วยกลุํมเพ่ือนมีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมเสี่ยงใช๎สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นในจังหวัดสงขลา อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๐๑ และสามารถท านายพยากรณ๑ได๎ร๎อยละ ๑๖.๑๐๙๙ 

เจริญ แฉกพิมาย และปนัดดา ศรีธนสาร ได๎ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
ปูองกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ”  
ผลการศึกษาพบวํา ๑. ผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องยาเสพติด พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถาม สํวนมากได๎รับความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด โดยได๎รับความรู๎จากสื่อ ๓ ล าดับที่มากที่สุด 
คือ สื่อวิทยุ/ โทรทัศน๑ อินเตอร๑เน็ต และหนังสือพิมพ๑ และรู๎จักยาเสพติดมากที่สุด ๓ ล าดับ คือ ยาบ๎า 
(แอมเฟตามีน) กัญชา และใบกระทํอม โดยกลุํมตัวอยํางสํวนมากไมํแนํใจวําชุมชนที่พักอาศัยอยูํมีการ 
ระบาดของยาเสพติด แตํมีความเห็นวํายาเสพติดที่ระบาดในชุมชนที่พักอาศัยมากที่สุด ๓ ล าดับแรก 
คือ ยาบ๎า (แอมเฟตามีน) กัญชา และใบกระทํอม ซึ่งผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมากไมํเคยถูกชักชวน  
ให๎ลองยาเสพติด และไมํทราบวําเพ่ือนบางคนติดยาเสพติด โดยมีกลุํมตัวอยํางจ านวนหนึ่งที่รู๎วํา เพ่ือน
                                                           

๙๘ชวิศา หนูคง, "การเปิดรับการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของ
วัยรุ่นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้", รายงงานการวิจัย, (ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา), ๒๕๔๔. 

๙๙สายสุดา สุขแสง และคณะ, “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา”, รายงานการวิจัย, (สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญํ), ๒๕๕๘. 



๙๑ 

บางคนเสพยาเสพติดและทราบวําการสูดดมเป็นวิธีการเสพยาที่เพ่ือนใช๎กันมากที่สุด และ มีสาเหตุ
ของการเสพยาเสพติดมากที่สุด คือ อยากลอง และมีความเห็นวํายาเสพติดจะ ชํวยในเรื่อง 
ประสิทธิภาพในการเรียนหนังสือเป็นเรื่องที่ไมํจริง โดยมีความเห็นวํายาเสพติดมีผลกระทบตํอตนเอง
มากที่สุด และในชุมชนที่พักอาศัยอยูํมีหนํวยงานราชการเข๎าไปให๎ความรู๎และเข๎าไปตรวจจับ เรื่องยา
เสพติด ๒.ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการปีองกันตนเองจากยาเสพติด พบวํา ผู๎ตอบ แบบสอบถาม
สํวนมากมีระดับพฤติกรรมที่มีตํอการปีองกันยาเสพติดในภาพรวมอยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมากมีระดับพฤติกรรมที่มีตํอยาเสพติด อยูํในระดับมาก
ที่สุด คือ นักศึกษาสามารถด ารงตนเองด๎วยการไมํเสพยาเสพติดถึงแม๎สถานที่พักอาศัยจะมีการระบาด
ของยาเสพติดก็ตาม ที่เหลือมีระดับพฤติกรรมที่มีตํอยาเสพติดอยูํในระดับมาก ในทุกเรื่อง โดยเรื่องที่
มากที่สุด ๕ ล าดับ คือ ครอบครัว ญาติ พ่ีน๎องของนักศึกษาจะเสียใจและ รับไมํได๎หากพบวํานักศึกษา
เสพยาเสพติด รองลงมา คือ นักศึกษาจะปฏิเสธทันทีเสมอเมื่อเพ่ือน น ายาเสพติดมาและชวนให๎เสพ
ยาเสพติด นักศึกษากลัววําหากเสพยาเสพติดและถูกเจ๎าหน๎าที่ต ารวจ จับได๎จะท าให๎เสียอนาคต
ทางการศึกษา นักศึกษามีการปูองกันตนเองด๎วยการปฏิเสธการทดลอง เสพยาเสพติดทุกชนิด และ
นักศึกษามีความรู๎เรื่องพิษลัยของยาเสพติดเป็นอยํางดีจึงไมํเกี่ยวข๎องหรือเสพยาเสพติด๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๑๐๐ เจริญ แฉกพิมาย และปนัดดา ศรีธนสาร ได๎ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
ยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”, รายงานการวิจัย, (งานวินัยและ
พัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ), ๒๕๕๕. 



๙๒ 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานตํางๆ ตลอดถึงงานวิจัยที่

เกี่ยวข๎อง จึงได๎สรุปมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตํอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๑) ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับยาเสพติด  
๒) พฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติด  
๓) การรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด  
๔) การมีสํวนรํวมระหวํางครอบครัวของนักเรียน  
๕) การได๎รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน  
๖) การเห็นคุณคําในตนเองของนักเรียน 

กระบวนการ 
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

เชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียน 

จังหวัดนครสวรรค ์

หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
 

๑) ธัมมัญ๒ุตา คือ รู๎หลักความจริง รู๎หลักการ 
๒) อัตถัญ๒ุตา คือ รู๎ความหมาย รู๎ความมุํงหมาย 
๓) อัตตัญ๒ุตา คือ รู๎วําตัวเรา 
๔) มัตตัญ๒ุตา คือ รู๎จักประมาณ 
๕) กาลัญ๒ุตา คือ รู๎จักเวลา 
๖) ปริสัญ๒ุตา คือ รู๎ชุมชน 
๗) ปุคคลปโรปรัญ๒ุตา คือ การรู๎บุคคล 



 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนา และ ๓) เพ่ือน าเสนอกระบวนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓ เครื่องมือการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๖ สูตรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย  

การศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างและใช้
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) แล้วจะน าเสนอวิธีด าเนินการตามแบบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
ผู้วิจัยได้จัดแบ่งเนื้อหาตามล าดับหัวข้อดังนี้  

๓.๑.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้ในการวิจัยเพ่ือศึกษา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

๓.๑.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ในการวิจัยเพ่ือศึกษา
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๘ คน 

 
 
 



๙๔ 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๒.๑. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ชาย ๓๗๘ คน หญิง ๑,๑๐๕ คน 

จ านวน ๑,๔๘๓ คน และโรงเรียนนครสวรรค์ ชาย ๙๓๖ คน หญิง ๑,๑๙๘ คน จ านวน ๒,๑๓๔ คน   
๓.๒.๒. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ดังนี้ 
โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ และมอร์แกน ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายในโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ านวน ๒๘๕ คน และโรงเรียนนครสวรรค์ จ านวน ๓๒๕ คน  
ตามตารางท่ี ๓.๑ ดังนี้ 
 
ตารางที่ ๓.๑  จ านวนนักเรียนที่ใช้ในการวิจัย จ าแนกตามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียน

นครสวรรค์ 
ที ่ โรงเรียน ชาย หญิง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ๓๗๘ ๑,๑๐๕ ๑,๔๘๓ ๒๘๕ 
๒ โรงเรียนนครสวรรค์ ๙๓๖ ๑,๑๙๘ ๒,๑๓๔ ๓๒๕ 
 รวม ๑,๓๑๔ ๒,๓๐๓ ๓,๖๑๗ ๖๑๐ 

 

๓.๒.๓. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่  
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครู ซึ่งเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการป้องกัน

ยาเสพติด โรงเรียนละ ๔ คน ทั้ง ๒ โรงเรียน จ านวน ๘ คน ตามตารางท่ี ๓.๒ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๓.๒  รายนามของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง วันสัมภาษณ์ 
๑ น.ส.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ๑๒/๐๙/๖๐ 
๒ นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคลโรงเรียน

สตรีนครสวรรค์ 
๑๓/๐๙/๖๐ 

๓ นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ๑๓/๐๙/๖๐ 
๔ นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ๒๖/๐๙/๖๐ 
๕ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ๐๔/๐๗/๖๐ 
๖ รองบุญจันทร์ ค าภิรานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ๐๔/๐๗/๖๐ 
๗ น.ส.ปราณี ละการชั่ว ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติด ๐๔/๐๗/๖๐ 
๘ นายชาติชาย เกียรติพิริยะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ๐๔/๐๗/๖๐ 

 
 
 
 



๙๕ 

๓.๓ เครื่องมือที่การวิจัย 
๓.๓.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เชิงการส ารวจ

ความคิดเห็น ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยเนื้อหาของแบบสอบถามครอบคลุม
กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์  
ซ่ึงคณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ เพศ อายุ และระดับการศึกษา  
  ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ตามล าดับ ใน ๖ ด้าน คือ          
๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ๒) พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพ
ติดของเด็กและเยาวชน ๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน   
๔) การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของเด็กและเยาวชน ๕) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพ่ือนของเด็กและเยาวชน และ ๖) การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน แบบสอบถามนี้ เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ต (Likert Scale) มี ๕ ระดับ 
โดยก าหนดระดับความคิดเห็น ดังนี้  
   ๕  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น มากที่สุด  
   ๔  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น มาก  
   ๓  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  
   ๒  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น น้อย   
   ๑  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด  
  ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

๓.๓.๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือแต่ละขั้น ได้แก่  แบบการสัมภาษณ์เป็นแบบ

สัมภาษณ์สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) คณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแก่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ใน ๖ ประเด็น ได้แก ่

๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด  
๒. พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด  
๓. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด  
๔. การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน  
๕. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน 
๖. การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 



๙๖ 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เริ่ม

ตั้งแต่การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา แล้วจึงน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ตามขั้นตอนการ
ตรวจสอบ โดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้จ าแนกดังนี้ ๑) แบบสอบถาม ๒) แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) ดังต่อไปนี้ 

๓.๔.๑ ขั้นตอนของการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
แบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ และหาคุณภาพเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 

๑. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แล้วพัฒนาเป็นเครื่องมือในการท าวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  

๒. น าข้อเสนอแนะของกรรมการมาปรับปรุงแก้ไข 
๓. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๕ ท่าน ตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ เป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใช้เทคนิควิธีการวัดดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (item objective congruence index : IOC) ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและลักษณะการใช้ภาษา ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือการวิจัย มีรายชื่อ 
ตามตารางท่ี ๓.๓ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๓.๓ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือในการวิจัย 
 

ที ่ นามผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
๑ พระราชวชิรเมธี, ผศ. ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๒ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา 
๓ ผศ.ดร.วิรัช จงอยู่สุข อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา 
๔ รศ.ดร. วรกฤต เถื่อนช้าง อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา 
๕ ดร.วินัย ทองมั่น อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารการศึกษา 
 
 จากนั้นผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาใน ๓ กรณี คือ มีความเห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย ต่อรายการข้อค าถามนั้น ๆ โดยการก าหนดค่าคะแนนดังนี้ 
  + ๑  แทน มีความเห็นว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์ 
     ๐  แทน ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์ 
   - ๑  แทน มีความเห็นว่าไม่สอดคล้องสัมพันธ์ 
 หลังจากนั้น ใช้วิธีการค านวณหาค่า IOC ของแต่ละข้อค าถาม ได้ค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๘ ขึ้นไป 

โดยใช้สูตร  IOC  =  
  

 
 

   IOC  = ดัชนีความสอดคล้อง ความตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง 
   R  = ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 



๙๗ 

  ๔. น าเครื่องมือที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้ว มาทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง (try out) 
โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนจ านวน ๓๐ คน ที่ไม่ใช่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๘๙๔ 
  ๕. น าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้แบบสอบถามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบสัมภาษณ์ 
๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาข้อมูล เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับ

กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์  
มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยมีประเด็นค าถามที่เป็นเครื่องมือ   
ในการสัมภาษณ์ 

๒. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ 

๓. ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ก่อนน าไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๘ คน 
๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

 การวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 
 แบบสอบถาม (Questionnaire)  
  ขั้นตอนที่ ๑  
   ๑) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Source) ได้แก่ ข้อมูลจาก
พระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา และคัมภีร์ปกรณ์วิเสส ทั้งฉบับภาษาบาลีและภาษาไทย 
   ๒) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ได้แก่ ส่วนที่
เป็นค าอธิบายจากเอกสาร หนังสือ และต าราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
  ขั้นตอนที่ ๒  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
   ๑) ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือเป็นหนังสือน าในการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งท่ีเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  
   ๒) ผู้วิจัยได้เดินทางไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง โดยคณะผู้วิจัยส่งหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหาร และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เป็นผู้ประสานงานติดตามและรับส่งแบบสอบถามจากโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง 
   ๓) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง จ านวน 
๖๑๐ ฉบับ และรับกลับคืนมาด้วยตนเองทั้งหมด ๕๘๙ ฉบับ คิดเป็นเปอร์เซ็นได้ ๙๖.๕๖ % 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 
 แบบสัมภาษณ์ (Interview)  
   ๑. ผู้ศึกษาขอหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ถึงผู้เชี่ยวชาญ ๘ คน ขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
   ๒. ผู้ศึกษาน าหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๘ คน พร้อมแบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมในการให้สัมภาษณ์ พร้อมนัดหมายวัน เวลา และ
สถานที่ในการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ก าหนดนัดหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๔ กลุ่ม คือ  
   ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน   จ านวน  ๒  ท่าน  
   ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียน   จ านวน  ๓  ท่าน  
   ๓) ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติด จ านวน  ๒  ท่าน  
   ๔) ครูช านาญการพิเศษ   จ านวน  ๑  ท่าน 

๓. ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ ตามที่นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ใน
การสัมภาษณ์ โดยมีการบันทึกเทป จดบันทึก และถ่ายภาพระหว่างการสัมภาษณ์ 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๕.๑ ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
  ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ และระดับการศึกษา ใช้ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  ๒. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับกระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ จากแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่า 
๕ ระดับของบุญชม ศรีสะอาด ดังนี้๑ 
   ๑) ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
   ๒) ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นน้อย 
   ๓) ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   ๔) ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมาก 
   ๕) ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐   หมายถึง   ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  ๓. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่วิเคราะห์ได้มาแปลความหมาย และวิเคราะห์ร่วมกับค่าเฉลี่ย โดยผู้วิจัยใช้หลักการแปล
ความหมายของ ชูศรี วงศ์รัตนะ ที่กล่าวว่า ค่าเฉลี่ยจะต้องแปลควบคู่กับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพราะถ้า
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีน้อย หรือใกล้ ๐ (ศูนย์) หมายความว่า ข้อมูลนั้นมีการกระจายน้อย แต่ถ้าค่า

                                                           

๑บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้ง ๒, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๓),     
หน้า ๙๙ – ๑๐๐.  



๙๙ 

เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าสูง แสดงว่า ค่าเฉลี่ยมีคะแนนกระจายมากตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยได้
ก าหนดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้๒ 
   ๐.๐๐ – ๐.๗๐ หมายถึง  มีการกระจายน้อย 
   ๐.๗๑ – ๑.๐๐ หมายถึง  มีการกระจายปานกลาง 
     มากกว่า ๑.๐๐ หมายถึง  มีการกระจายมาก 
 ๓.๕.๒ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) การสังเคราะห์ข้อมูล (Content synthesis) การตีความ สรุปและน าเสนอด้วยการบรรยาย 
  ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) โดยการตรวจสอบและตีความ สร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาได้   
 
๓.๖ สูตรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
๑) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ   
- ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม ใช้สูตรดังนี้  

N

R
IOC


  

เมื่อ    IOC คือค่าความสอดคล้องของเนื้อหาตรงกับขอบข่ายของเนื้อหา  
R  คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ (แต่ละคน) 
R  ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญทุกคน 
N  คือจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

โดยที่การก าหนดคะแนนของผู้เชี่ยวชาญเป็นดังนี้ 
R = +๑ ข้อค าถามมีความสอดคลองกับประเด็น 
R =   ๐ ข้อค าถามไมแน่ใจว่าขอ้ค าถามมีความสอดคลองกับประเด็นหรือไม่ 
R = - ๑ ข้อค าถามไมสอดคลองกับประเด็น 

๒) ค่าร้อยละ (Percentage) ๓ โดยใช้สูตรดังนี้ 
100

N

f
P   

เมื่อ P แทน ค่ารอ้ยละ 
f  แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
N  แทน จ านวนความถี่ทัง้หมด 

                                                           

๒ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : เทพเนรมิตการพิมพ์, ๒๕๔๓), 
หน้า ๘๕. 
 ๓พิสณุ ฟองศรี, วิจัยชั้นเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : พรอพ
เพอร์ตี้พรินท, ๒๕๕๐), หนา ๑๖๑. 



๑๐๐ 

๓) คาเฉลี่ยเลขคณิต๔ (Mean) โดยใชสู้ตรดังนี้ 

N

x
x


  

เมื่อ  X  แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต 
  ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมด 
  N  แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

๔) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน๕ โดยใช้สูตรดังนี้ 

   S.D.  = 
1)N(N

Χ)(ΧN 22



   

 เมื่อ   S.D.  =  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X   = คะแนนแต่ละตัว 
   N   =  จ านวนข้อมูล 

    ∑   = ผลรวมของคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ๔บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสานสน, ๒๕๔๕),    
หนา ๑๐๕. 
 ๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๖. 



 
 

 
บทท่ี ๔ 

 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนา และ ๓) เพ่ือนําเสนอ
กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ  

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
วิธีวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม จํานวน 
๖๑๐ ชุด ได้รับตอบกลับคืนทั้งสิ้น ๕๘๙ ฉบับ แล้วได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร (Document 
Research) และสัมภาษณ์บุคคลแบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 
๘ คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย 
และพรรณนาความ 

ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีดังต่อไปนี้ 
๔.๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา

การ ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์  
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 
๔.๑ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หากจะกล่าวถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยแล้ว ก็อดภูมิใจไม่ได้ว่าประเทศไทย ก็เป็น
หนึ่งที่ไม่เคยตกเป็นทาสให้กับชาติใดมาก่อน ซึ่งการต่อสู้กับอริราชศัตรูที่ผ่านมานั้น ได้ใช้กําลังและ
อาวุธที่ร้ายแรงนานาชนิดเข้าต่อสู้กัน ภาพการต่อสู้ด้วยอาวุธร้ายแรงเช่นอดีตในปัจจุบันนั้นเริ่มจาง
หายไป ซึ่งก็ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะปลอดภัยจากอันตรายภายนอก จนฝุายปกปูองบ้ านเมืองแทบ
ไม่ต้องทํางานด้านการสู้รบ หรือการปูองกันประเทศอีกต่อไป อะไรทํานองนั้น แต่สภาพความเป็นจริง
หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะว่าศัตรูที่คอยจ้องทําลาย ประเทศชาติมิได้หยุดเพียงแค่นั้น เมื่อไม่สามารถ
ต่อสู้ด้วยอาวุธก็หันไปใช้ยุทธศาสตร์ใหม่ ด้วยการทําสงครามเย็นเพ่ือสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นภายในชาติ
โดยนํายาเสพติดเข้ามาใช้เป็นอาวุธแทน ซึ่งอาวุธชนิดนี้นับว่ามีอานุภาพร้ายแรงมากกว่าอาวุธชนิด
อ่ืนๆ หลายเท่าตัว เพราะมหันตภยัจากยาเสพติดจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปสู่กลุ่มเปูาหมายอย่างไม่รู้ตัว 
ซึ่งหากยาเสพติดสามารถแทรกซึมเข้าไปถึงบุคลากรของชาติได้มากเท่าใดสงครามล้างเผ่าพันธุ์  ความ
ล่มสลายของประเทศชาติก็จะเกิดขึ้นเร็วเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้สงครามดังกล่าวได้ประดังหน้ากับ
ประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบแล้วโดยที่คนไทยส่วนใหญ่เองกับไม่ค่อยให้ความสําคัญ ซึ่งจะเห็นได้จาก
ข่าวปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยไม่เว้นแต่ละวัน ที่ผู้เสพยาบางรายจะฆ่าได้กระทั่งลูก 
เมีย พ่อแม่ของตนเองก็แสดงให้เห็นว่ายาเสพติด กําลังระบาดในเมืองไทยอย่างหนัก และแหล่งผลิตยา
เสพติดคงมอียู่เป็นจํานวนมาก ในทํานองเดียวกันผู้เสพก็คงมีไม่น้อยเช่นกัน 

ในปัจจุบันสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น ตามลําดับ
ก่อให้เกิดความสูญเสียกําลังคนต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ปัญหาสุขภาพ อนามัย แรงงาน 
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ชุมชน และวัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม ถูกทําลายลงไป   
ซ่ึงส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ ประเภทของยาเสพติดที่พบว่าทวีความรุนแรง
มากขึ้น ทั่งตัวยาที่ใช้ กลุ่มบุคคลผู้เสพ และพ้ืนที่การแพร่ระบาดอย่างมาก ได้แก่ ยาบ้า หรือเมทแอม
เฟตามิน ถึงแม้รัฐบาลจะถือปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายหลักเป็นปัญหาของประเทศ ซึ่งได้ทุ่มเท
ทรัพยากรในทุกด้าน เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นจํานวนมากก็ตาม แต่ก็ไม่ทําให้การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าลดน้อยลง กลับกระจายไปทั่วภูมิภาคไปทั่วอย่างรวดเร็ว 

จังหวัดนครสวรรค์ ก็เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดอยู่ในขั้นรุนแรงโดยจําแนกพ้ืนที่การระบาดของยาเสพติด ดังจะเห็นได้จากสถิติการจับกุม
ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครสวรรค์มากขึ้นทั้งผู้จําหน่าย ผู้ครอบครอง 
และผู้เสพกล่าวคือ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด รวม ๔๒๔ ราย ผู้ต้องหา ๕๓๖ คน 
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด รวม ๕๑๑ ราย ผู้ต้องหา ๕๗๕ คน 
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด รวม ๖๙๓ ราย ผู้ต้องหา ๗๙๓ คน 
ป พ.ศ. ๒๕๕๒ จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด รวม ๗๓๓ ราย ผู้ต้องหา ๗๓๕ คน 
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด รวม ๗๕๙ ราย ผู้ต้องหา ๘๕๑ คน 
ป พ.ศ. ๒๕๕๔ จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด รวม ๗๙๖ ราย ผู้ต้องหา ๘๒๔ คน 
ป พ.ศ. ๒๕๕๕ จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด รวม ๘๒๐ ราย ผู้ต้องหา ๘๔๗ คน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด รวม ๓๓๘ ราย ผู้ต้องหา ๒๘๙ คน 



๑๐๓ 
 

ปัจจุบัน ๒๕๖๐ มีผู้เสพยาเสพติด และติดยาเสพติดประมาณ ๑,๘๓๘ คน  
ในพ้ืนที่ที่มีผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด และผู้ติดยาเสพติดค่อนข้างมาก ได้แก่ พ้ืนที่

อําเภอเมืองนครสวรรค์ อําเภอลาดยาว อําเภอโกรธพระ อําเภอพยุหะคีรี ปัญหายาเสพติดนับวันยิ่ง
ทวีความรุนแรงและน่าเป็นห่วงมากขึ้น และเมื่อพบว่ามีแนวโน้มระบาดในเด็กและเยาวชนมากขึ้น 
และกลายเป็นยาเสพติดที่เด็กและเยาวชนเริ่มทดลองใช้การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง กลุ่มนักค้ายาเสพติดยังคงมีพฤติการณ์จําหน่ายยาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียงปริมาณของ
ยาบ้าที่นํามาจําหน่าย อยู่ระหว่างหลักร้อยถึงหลักพัน การจับหลักหมื่นเม็ดพบได้น้อยและมักเป็นการ
ขยายผลมาจับกุมในพ้ืนที่กลุ่มผู้เสพมีแนวโน้มมากขึ้นและอายุน้อยลง แต่การแพรระบาดของยาเสพ
ติดกลับมากขึ้นทุกๆ ปและจํานวนผู้เสพก็มากขึ้น คดีที่เกี่ยวข้องหรือมีสาเหตุมาจากยาเสพติดมีมาก
ขึ้น รวมถึงผู้ที่เข้ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลมีมากขึ้น๑ ตลอดถึงวัยรุ่นที่เป็น นักเรียน
นักศึกษา ยาบ้า หรือ เมทแอมเฟตามินเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการจับกุมการกระทําผิดเพ่ิมขึ้นทุกปี เมื่อเปรียบเทียบกับยาเสพติดชนิดอ่ืน  
จะเห็นได้ชัดว่าปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประเทศโดยรวมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  

คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดสิ่งเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาและเยาวชนของชาติปลอดจากยาเสพติดเป็นเยาวชนที่ ดี 
เป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

๑ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ , “แผนปฏิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายของต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๐”, (ตํารวจภูธรจังหวัด
นครสวรรค์, ๒๕๖๐), (อัดสําเนา). 



๑๐๔ 
 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของนักเรียนในโรงเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียน
ทั้งชายและหญิงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ     
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

ที ่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑ เพศ   
 ชาย ๑๙๖ ๓๓.๓ 
 หญิง ๓๙๓ ๖๖.๗ 
 รวม ๕๘๙ ๑๐๐.๐ 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง จํานวน ๓๙๓ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗ เป็นชาย จํานวน ๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓  

ตารางท่ี ๔.๒  แสดงจํานวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ที ่ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๒ ระดับการศึกษา   
  ม. ๔ ๑๐๒ ๑๗.๓ 
  ม. ๕ ๒๐๕ ๓๔.๘ 
  ม. ๖ ๒๘๒ ๔๗.๙ 
 รวม ๕๘๙ ๑๐๐.๐ 

 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่มีระดับการศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จํานวน ๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙ ที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๕ จํานวน ๓๔.๘ คน และที่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จํานวน ๑๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 
๔.๒ ผลของการวิเคราะห์ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ทั้ง ๖ ด้าน ตามตารางที่ ๔.๓ – ๔.๕ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปูองกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๖ ด้าน 
จําแนกตามเพศ 

(n=๕๘๙) 

ที ่ เพศ 

ระดับความคิดเห็น 
ชาย หญิง ภาพรวม 

  ..DS  
แปล
ผล   ..DS  

แปล
ผล   ..DS  

แปล
ผล 

๑ ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับยาเสพติด ๔.๓๘ ๐.๕๑ มาก ๔.๓๘ ๐.๕๓ มาก ๔.๓๘ ๐.๕๒ มาก 

๒ พฤติกรรมปูองกัน
ตนเองจากยาเสพติด ๔.๓๘ ๐.๖๑ มาก ๔.๕๑ ๐.๔๙ 

มาก 
ที่สุด ๔.๔๗ ๐.๕๓ มาก 

๓ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับยาเสพติด ๔.๑๗ ๐.๖๖ มาก ๔.๑๗ ๐.๖๔ มาก ๔.๑๗ ๐.๖๕ มาก 

๔ การมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวของนักเรียน ๔.๓๕ ๐.๕๕ มาก ๔.๔๙ ๐.๕๑ มาก ๔.๔๔ ๐.๕๓ มาก 

๕ การได้รับการ
สนับสนุนทางสังคม
จากเพ่ือนของนักเรียน ๔.๒๒ ๐.๕๘ มาก ๔.๒๘ ๐.๕๖ มาก ๔.๒๖ ๐.๕๗ มาก 

๖ การเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียน ๔.๓๑ ๐.๕๘ มาก ๔.๔๐ ๐.๕๓ มาก ๔.๓๗ ๐.๕๕ มาก 

 โดยรวม  =๔.๓๔ ..DS = ๐.๔๒ แปลผล= มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
( = ๔.๓๔, S.D.= ๐.๔๒) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า เพศชาย ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ( = 
๔.๓๘, S.D.= ๐.๕๑) และด้านพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติด (  = ๔.๓๘, S.D.= ๐.๖๑)  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดมีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุด อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๗, S.D.= ๐.๖๖) 

 











๑๐๖ 
 

ส่วนเพศหญิง พบว่า ด้านพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๑, S.D.= ๐.๔๙) ส่วนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด 
มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๗, S.D.= ๐.๖๔) 

 
ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๖ ด้าน 
จําแนกตามระดับการศึกษา        

(n=๕๘๙) 
 

ที ่
ระดับ 

การศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 
ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖ 

  ..DS  
แปล 
ผล   ..DS  

แปล 
ผล   ..DS  

แปล 
ผล 

๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา
เสพติด ๔.๓๙ ๐.๕๒ มาก ๔.๓๗ ๐.๕๖ มาก ๔.๓๙ ๐.๔๙ มาก 

๒ พฤติกรรมปูองกันตนเองจากยา
เสพติด ๔.๔๕ ๐.๕๓ มาก ๔.๔๙ ๐.๕๓ มาก ๔.๔๖ ๐.๕๔ มาก 

๓ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด ๔.๒๖ ๐.๖๓ มาก ๔.๑๕ ๐.๖๖ มาก ๔.๑๔ ๐.๖๔ มาก 

๔ การมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวของนักเรียน ๔.๔๐ ๐.๕๕ มาก ๔.๔๖ ๐.๕๒ มาก ๔.๔๕ ๐.๕๒ มาก 

๕ การไดร้ับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนของนักเรียน ๔.๒๕ ๐.๖๒ มาก ๔.๓๑ ๐.๕๖ มาก ๔.๒๓ ๐.๕๕ มาก 

๖ การเห็นคณุค่าในตนเองของ
นักเรียน ๔.๓๓ ๐.๖๐ มาก ๔.๔๑ ๐.๕๖ มาก ๔.๓๕ ๐.๕๒ มาก 

 โดยรวม  =๔.๓๕ ..DS = ๐.๔๒ แปลผล= มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ระดับคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก   
( = ๔.๓๕, S.D.= ๐.๔๒) 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ด้านพฤติกรรมปูองกันตนเองจาก
ยาเสพติดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๕, S.D.= ๐.๕๓) ส่วนด้านการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๒๕, S.D.= ๐.๖๒) 

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ด้านพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๙, S.D.= ๐.๕๓) ส่วนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด  
มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๕, S.D.= ๐.๖๖) 

ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้านพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๔๖, S.D.= ๐.๕๔) ส่วนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด  
มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๔, S.D.= ๐.๖๔) 





















๑๐๗ 
 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์  

๔.๓.๑ ผลการวิเคราะห์กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
การในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๖ ด้าน ตามตารางที่ ๔.๕ – ๔.๑๑ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปูองกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๖ ด้าน 
โดยรวม 

(n=๕๘๙) 

ที ่ กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
การในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
 S.D. แปลผล 

๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ๔.๓๘ ๐.๕๒ มาก 
๒ พฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ๔.๔๗ ๐.๕๓ มาก 
๓ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริส

ธรรม ๗ ๔.๑๗ ๐.๖๕ มาก 
๔ การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ๔.๔๔ ๐.๕๓ มาก 
๕ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียนตาม

หลักสัปปุริสธรรม ๗ ๔.๒๖ ๐.๕๗ มาก 
๖ การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ๔.๓๗ ๐.๕๕ มาก 

ผลรวม ๔.๓๖ ๐.๔๑ มาก 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
การในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๖, S.D. = ๐.๔๑) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๕๓) ส่วนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยา
เสพติด มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๗, S.D. = ๐.๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











๑๐๘ 
 
ตารางท่ี ๔.๖  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปูองกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

(n=๕๘๙) 

ที ่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ระดับความคิดเห็น 
 S.D. แปลผล 

๑ ศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด ๔.๑๙ ๐.๗๖ มาก 
๒ นักเรียนทราบโทษของยาเสพติดและพิษภัยของยาเสพติด ๔.๓๙ ๐.๗๑ มาก 
๓ ยาเสพติดทุกชนิดมีโทษต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ๔.๓๓ ๐.๗๘ มาก 
๔ การเสพยาเสพติดจะทําให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สารนั้น

เป็นประจํา ๔.๔๘ ๐.๗๗ มาก 
๕ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนรู้ถึงโทษของ ยา

เสพติด ๔.๕๓ ๐.๗๕ มากที่สุด 
ผลรวม ๔.๓๘ ๐.๕๒ มาก 

จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๘, S.D. = ๐.๕๒)  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนรู้ถึงโทษของยา
เสพตดิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๕๓, S.D. = ๐.๗๕) ส่วนข้อศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้
รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๗๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











๑๐๙ 
 
ตารางท่ี ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปูองกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
พฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

(n=๕๘๙) 

ที ่
พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด 

ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
ระดับความคิดเห็น 
 S.D. แปลผล 

๑ มีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดีจึงไม่เกี่ยวข้อง
หรือเสพยาเสพติดทุกชนิด ๔.๕๕ ๐.๖๕ มากที่สุด 

๒ ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน ๔.๕๘ ๐.๖๙ มากที่สุด 
๓ นักเรียนจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 

เช่น เที่ยวกลางคืน หรือม่ัวสุมในแหล่งขาดผู้ดูแล ๔.๕๐ ๐.๗๕ มาก 
๔ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติด และติดตาม

สถานการณ์ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่เสมอ ๔.๒๔ ๐.๗๕ มาก 
ผลรวม ๔.๔๗ ๐.๕๓ มาก 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ด้านพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๗, S.D. = ๐.๕๓) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน    
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๕๘, S.D. = ๐.๖๙) ส่วนข้อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันยาเสพติด และติดตามสถานการณ์ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ใน
ระดับมาก (  = ๔.๒๔, S.D. = ๐.๗๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











๑๑๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๘  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปูองกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

(n=๕๘๙) 

ที ่
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด 

ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ระดับความคิดเห็น 
 S.D. แปลผล 

๑ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดแก่
นักเรียนอย่างทั่วถึง ๔.๑๙ ๐.๗๗ มาก 

๒ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด ๔.๑๘ ๐.๗๗ มาก 

๓ มีส่วนร่วมเผยแผ่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดให้กับนักศึกษา ๔.๐๘ ๐.๘๒ มาก 

๔ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก ๔.๒๑ ๐.๘๒ มาก 

ผลรวม ๔.๑๗ ๐.๖๕ มาก 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลัก 
สัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๗, S.D. = ๐.๖๕) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๒๑, S.D. = ๐.๘๒) ส่วนข้อมีส่วนร่วมเผยแผ่ความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดให้กับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ในระดับมาก 
(  = ๔.๐๘, S.D. = ๐.๘๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











๑๑๑ 
 
ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปูองกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการมี
ส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

(n=๕๘๙) 

ที ่
การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน 

ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ระดับความคิดเห็น 
 S.D. แปลผล 

๑ ทุกคนในครอบครัวเชื่อใจหรือไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องต่างๆ ที่มี
ปัญหาหรือไม่สบายใจให้คนในครอบครัวฟัง ๔.๓๒ ๐.๘๕ มาก 

๒ ให้กําลังใจและหาทางแก้ไข หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติด
ยาเสพติด ๔.๔๘ ๐.๗๑ มาก 

๓ ใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช้อารมณ์  ๔.๔๙ ๐.๖๙ มาก 
๔ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นสมาชิกของครอบครัว ๔.๔๙ ๐.๖๙ มาก 

ผลรวม ๔.๔๔ ๐.๕๓ มาก 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๔, S.D. = ๐.๕๓) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี ๒ ข้อ ได้แก่ ข้อใช้เหตุผล และความ
เข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช้อารมณ์ และข้อรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นสมาชิกของครอบครัว 
อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๙, S.D. = ๐.๖๙) ส่วนข้อทุกคนในครอบครัวเชื่อใจหรือไว้วางใจที่จะเล่า
เรื่องต่างๆ ที่มีปัญหาหรือไม่สบายใจให้คนในครอบครัวฟัง มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๒, 
S.D. = ๐.๘๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











๑๑๒ 
 
ตารางที่ ๔.๑๐  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์  
ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

(n=๕๘๙) 

ที ่
ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ระดับความคิดเห็น 
 S.D. แปลผล 

๑ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโทษของยาเสพติดในหมู่เพ่ือน ๓.๙๖ ๐.๙๐ มาก 
๒ เลือกคบเพ่ือนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ ๔.๔๖ ๐.๗๐ มาก 
๓ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความผูกพันซึ่งกันและกัน ๔.๓๒ ๐.๗๖ มาก 
๔ การได้รับการยอมรับ ได้รับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็นที่

ต้องการของบุคคลอ่ืน โดยได้รับจากกลุ่มเพ่ือน ๔.๓๑ ๐.๗๔ มาก 
ผลรวม ๔.๔๔ ๐.๕๓ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๔, S.D. = ๐.๕๓) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อเลือกคบเพ่ือนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์           
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๖, S.D. = ๐.๗๐) ส่วนข้อมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
โทษของยาเสพติดในหมู่เพ่ือน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด อยู่ในระดับมาก (  = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๙๐) 
 
ตารางที่ ๔.๑๑  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์    
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

(n=๕๘๙) 

ที ่ ด้านการเห็นคุณคา่ในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ระดับความคิดเห็น 
 S.D. แปลผล 

๑ มีความรู้สึกว่าตนเองสามารถในการกระทําได้ตามเปูาหมาย 
สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยความ
มั่นใจ ๔.๓๔ ๐.๖๙ มาก 

๒ ครอบครัวใส่ใจในความรู้สึกของนักเรียนเสมอ ๔.๔๐ ๐.๗๓ มาก 
๓ ปรับตัวได้ดี ใช้กลไกการปูองกันตนเองน้อย และสามารถ

ดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๓๘ ๐.๖๙ มาก 
๔ การปฏิบัติตนสอดคล้องกับศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยมและ

วัฒนธรรมประเพณี สามารถรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริง ๔.๓๖ ๐.๖๗ มาก 
ผลรวม ๔.๒๖ ๐.๕๗ มาก 













๑๑๓ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวม  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๒๖, S.D. = ๐.๕๗) 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อครอบครัวใส่ใจในความรู้สึกของนักเรียนเสมอ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๐, S.D. = ๐.๓๗) ส่วนข้อมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถในการ
กระทําได้ตามเปูาหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยความมั่นใจ  มีค่าเฉลี่ย
ต่ําสุด อยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๔, S.D. = ๐.๖๙) 
 

จากผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๖, S.D. = ๐.๔๑) 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๓๘, S.D. = ๐.๕๒) ด้านพฤติกรรมปูองกัน
ตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๗, 
S.D. = ๐.๕๓) ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗      
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๑๗, S.D. = ๐.๖๕) ด้านการมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๔, 
S.D. = ๐.๕๓) ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวม 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๔๔, S.D. = ๐.๕๓) และด้านการเห็นคุณค่าในตนเองตามหลัก   
สัปปุริสธรรม ๗ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = ๔.๒๖, S.D. = ๐.๕๗) 

 
จะเห็นได้ว่า ระดับค่าเฉลี่ยดังกล่าวอยู่ในระดับมากทั้งหมด ทั้งรายด้าน และรายข้อดังนั้น 

จากผลการวิเคราะห์การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดนครสวรรค์ ดังกล่าว จึงควรที่จะรักษามาตรฐานกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในทุกๆ ด้าน และเพ่ิมกระบวนการปูองกันและแก้ไขให้มากขึ้น เพ่ือให้อยู่
ในระดับท่ีสูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 























๑๑๔ 
 

๔.๓.๒ ผลการวิเคราะห์กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์  

กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการกับหลักสัปปุริสธรรม ๗  
๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์ และรู้

หลักการที่จะทําให้เกิดผล อาทิ นักเรียนรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด ว่าส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ 
๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระทํา เช่น ศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติด ไม่เข้าไปในแหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพติด  
๓) อัตตัญญุตา คือ รู้ว่าตัวเรานั้นว่ามีสถานภาพประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะ

แก้ไขสามารถรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริง 
๔) มัตตัญญุตา คือ ความพอดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการอยู่ร่วมกัน  

เลือกคบเพ่ือนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ 
๕) กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ที่จะต้องใช้ในการร่วมทํากิจกรรม เช่น 

มีส่วนร่วมในการปูองกันยาเสพติด  
๖) ปริสัญญุตา คือ ชุมชนนี้ ควรใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช้

อารมณ์ มีการปรับตัวได้ดี ใช้กลไกการปูองกันตน และสามารถดํารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การรู้บุคคล ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มีอัธยาศัย  
มีความสามารถ มีคุณธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นสมาชิกของครอบครัว ของสังคม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมตอนปลาย จังหวัด
นครสวรรค์ จํานวน ๒ โรงเรียน ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๘ คน ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่จริง  
ไปสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน จึงได้ตั้ง
ประเด็นคําถามตามลําดับขั้นตอน เพ่ือสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลมาทําการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการบันทึก การสังเกต บันทึกเทป และถ่ายภาพ เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
และปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนในด้านต่างๆ ของแต่ละโรงเรียนและให้ได้กระบวนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วสรุปผลเป็นความเรียง 
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธ
บูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

๑. ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗    
ทางโรงเรียนมีกระบวนการป้องกันและแก้ไข อย่างไร 

(ค าถาม) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ทางโรงเรียนมีกระบวนการป้องกันและแก้ไข อย่างไร? กรณีของเด็กนักเรียนเราได้พยายามชี้แจง  
ทําความเข้าใจ ให้เด็กรู้เหตุ รู้ผล รู้คุณ รู้โทษ รู้สิ่งที่ควรและไม่ควร บางทีเราก็รู้ เราก็จับ เด็กได้เรา
ไม่ได้ลงโทษ เราเรียกมาถาม คิดอย่างไร ทําไมถึงสูบ สูบแล้วได้อะไร แล้วถ้าพ่อแม่รู้จะเสียใจไหม  
แล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเราไหมสูบแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่า เราใช้ตังจากที่ไหนไป 
เมื่อเราใช้ตังจากตรงนี้ แล้วจะกินอะไร แล้วที่เราเสียไปนี้มันคุ้มค่าไหม ได้ประโยชน์อะไรจากตัวเรา
ไหม ผมว่ามันคือหลักเหตุผลของความเป็นจริง ให้เค้ามองย้อนกลับไปถึงการกระทําของตัวเองนี้ว่าใน
สิ่งที่เค้าทํานี้ ถูกหรือไม่ถูก ด้วยเหตุผลอะไร เราได้แฝงหลักถึงความเข้าไปไปด้วย  ให้ความรู้ความ
เข้าใจ พิจารณาตัวเองด้วยว่า เค้าทําแล้วมันเกิดคุณเกิดโทษอะไรกับเค้า กับครอบครัว กับสภาพแวดล้อม 
รวมถึงโรงเรียน๒ (ค าถาม เด็กรู้ไหมว่าต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของยาเสพติดบางอย่างที่มันมีโทษ 
จะรู้ไหมว่ายาเสพติดตัวนี้เมื่อลองแล้วจะเกิดผลกับร่างกายต่อจิตใจ) รู้ครับ เรามีการอธิบาย๓ แล้วมี
รายวิชาหน้าที่พลเมืองในแต่ละสัปดาห์เราจะมี เช่นในช่วงคาบแรก คาบ homeroom อาจารย์ใน
รายวิชาทุกรายวิชา อาจารย์ประจําชั้น จะมีการสอน มีการอบรม และให้เด็กรู้ถึงผลโทษของการเสพ
ยาเสพติดในแต่ละชนิดต่างๆ เราจะมีสอนเด็กในรายวิชาด้วย๔ ผมให้ ๙๗ เปอร์เซ็นต์จากเต็มร้อย ๓   
๓ เปอร์เซน็ต์นี้ก็เยอะนะครับรอง จากสามสี่พัน ตอนนี้มีไม่เกิน ๑๐ คน ประมาณ ๙๘-๙๙ เปอร์เซ็นต์ 
ที่มีความรู้ในเรื่องของยาเสพติดนี้๕ ชี้ตัวได้เลย ใครสูบ ใครเลิก ใครเลิกแล้ว ใครเคยสูบ เคยส่ง
โรงพยาบาล แล้วเคยเสพยาชนิดอ่ืนแล้วเกิดอาการชัก เมื่อหลายปีก่อนอย่างรุนแรง เราก็มาชี้ให้เด็ก
เห็นอยากเป็นอย่างเพ่ือนก็เอา จะได้ตายไวขึ้น ชี้กันให้เห็นอย่างนี้๖ (ค าถาม) เด็กของเราก็มีทั้งความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติด นี่ประเด็นแรกมีเสริมไหมครับ นโยบายของโรงเรียนนั้น มีนโยบาย
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ปลอดยาเสพติด ร้อยเปอร์เซ็นต์๗ ขณะเดียวกันเราประสานตํารวจ ทหาร ของใน
จังหวัด และสถาบันต่างๆ ร่วมมือกันดูแลแก้ไขปัญหา๘ และในส่วนของ กรมน. เคยมีการตรวจ

                                                           

๒สัมภาษณ์ นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนนครสวรรค์, เมื่อวันที่ ๔ เดือน 
กรกฎาคม ๒๕๖๐. 

๓อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๔สัมภาษณ์ น.ส.ปราณี ละการช่ัว, ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติด , เมื่อวันที่ ๔ เดือน 

กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕สัมภาษณ์ นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, รองผู้อํานวยการโรงเรียนนครสวรรค์, เมื่อวันที่ ๔ เดือน 

กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๖อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๗อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๘อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



๑๑๖ 
 
ปัสสาวะในระดับชั้นมาแล้วครับ ไม่มี ไม่เจอ๙ เคยเอา ม. ๖  มาตรวจปัสสาวะแล้วครับในหอประชุม 
โดยสาธารณสุข ทั้งตํารวจ ทหาร มีการตรวจทุกคน ทั้งผู้หญิงผู้ชาย๑๐ ทางโรงเรียนเราใช้เครื่องตรวจ
ยา ใช้งบประมาณเยอะ ตรวจจนน้ํายาหมด ไม่มีปัญหา๑๑ มีปัญหาคือเรื่องงบประมาณ เครื่องเปุาบุหรี่ 
ต้องตรวจกับเครื่องเปุาคาร์บอน แต่เราได้จากเครือข่ายผู้ปกครองซื้อให้ เราไม่มีงบซื้อเอง๑๒ (ค าถาม) 
ตรงนี้เราไม่สามารถท าเรื่องของบไปที่.... นโยบายอันดับ ๑ คือ เด็กหนีเรียน เด็กมาสาย มีพฤติกรรม
หน้าสงสัย มีการเชิญผู้ปกครองพบ ตรวจให้เปุาเครื่องเปุา๑๓  เด็กของเราดีอย่างหนึ่ง คือ ไม่ต้องพูด
กันมาก มีการเรียกมาถาม แล้วให้โอกาสเด็ก๑๔ เด็กเราเป็นคนมีเหตุมีผล เราทําแบบนี้คือไม่ได้เป็น
การฆ่าเขา เราบอกเขาว่า เรารู้ว่าเขาสูบบุหรี่ เราเหมือนกับการปกครองเป็นการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูก๑๕ นี่คือกระบวนการอย่างหนึ่งในการขู่แบบปราม เราต้องฟังเหตุผล ไม่ใช่คาดโทษ เรามี
การเชิญผู้ปกครองพบ๑๖ ในเรื่องนโยบาย ผอ. เป็นคนออก ส่วนในเรื่องของการปฏิบัติก็ได้มอบหมาย
ให้รองผู้อํานวยการบริหารบุคลและคณะผู้ช่วย และคณะครูที่เกี่ยวกับเรื่องปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ทางนี้จะลงลึกไปว่ามีกิจกรรมอะไร เพ่ือไม่ให้ประเด็นซ้ํากัน 
เป็นแนวนโยบายคือไปดูแนวการปฏิบัติ๑๗  (ค าถาม) ในเชิงนโยบายต่างๆ พอจะขอข้อมูลต่างๆ ได้ไหม
ครับ คือ นโยบาย ๑ ๒ ๓ มีอะไรบ้าง และผู้ปฏิบัติมีอะไรบ้าง แนวทางการปฏิบัติการ มีแนวทาง
อย่างไรบ้าง (คําตอบ) ยาเสพติดเป็นปัญหาสําคัญของประเทศ เนื่องจากยาเสพติดก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจของผู้เสพยังนําความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว สังคม 
และบ่อนทําลายเศรษฐกิจ ความมั่นคงของชาติ จึงได้มีการแสวงหาความร่วมมือจากหลายฝุาย ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศและจากต่างประเทศ เพ่ือที่จะหาทางปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ดังนี้ ๑) มีพลังความต้องการยาสูงขึ้น เพ่ือจะได้เสพยาต่อไป ไม่ว่าจะ
ได้มาด้วยวิธีใด ๒) มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมปริมาณยามากขึ้น ๓) ภาวะทางจิตและร่างกายโดยทั่วไปดํารง
อยู่ได้โดยอาศัยยา ๔) ทําความเสียหายให้แก่ปัจเจกบุคคลและสังคมยาเสพติดที่กล่าวมานั้น๑๘ ปัญหา
ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง  ต้องดําเนินการปูองกันเฝูา
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรหน่วยงานโรงเรียนสถาน
ประกอบการภาคเอกชนทุกแห่งได้รวมกันเป็นพลังแผ่นดินทั่วประเทศ เพ่ือต้องการสื่อให้สาธารณชน

                                                           

๙อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๐อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๒อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๓อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๔อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๕อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๖อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๗สัมภาษณ์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง, ผู้อํานวยการโรงเรียนนครสวรรค์, เมื่อวันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม 

๒๕๖๐. 
๑๘สัมภาษณ์ นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, ผู้อํานวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์, เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๑๗ 
 
ทั้งประเทศได้ระลึกว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน๑๙ การสร้างภูมิคุ้มกัน
และปูองกันยาเสพติด เป็นแผนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชนเยาวชนทั่วไปเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนทั้งประเทศซึ่งจะเป็นการตัดการ
เพ่ิมขึ้นของผู้เสพรายใหม่โดยจะให้ความสําคัญในการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งรวมทั้ง
ขจัดปัจจัยเสี่ยงที่เอ้ือต่อปัญหายาเสพติดให้หมดไปจะสร้างคุณภาพชีวิตทัศนคติให้กับเยาวชนที่จะเป็น
อนาคตของชาติไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด๒๐ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปูองกัน 
ยาเสพติด เช่น มีทักษะปฏิเสธและเจรจาต่อรองเพ่ือรักษาน้ําใจของผู้อ่ืน และผลประโยชน์ของตนเอง
ในการปูองกันยาเสพติดได้ การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยการกระทําต่างๆ เช่น การจําหน่ายยาบ้า 
การถูกชักชวนไปเสพหรือถูกชักชวนให้ไปเป็นต้นทางเพ่ือรักลอบซื้อหรือจําหน่ายและชวนไปดูผู้อ่ืน
เสพยาเสพติด๒๑ สร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยภายในและภายนอก คือ สร้างภูมิความรู้และการรับรู้ ได้แก่ 
การรู้ถึงปัญหา การมองเห็นปัญหา เพ่ือจะได้พิจารณาปูองกันได้ทันท่วงที มีความรู้ความเข้าใจของ
การใช้ยาที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ถึงบรรทัดฐานทางสังคม กฎหมายของบ้านเมือง 
และสร้างภูมิความสามารถในการต่อต้านหรือเผชิญปัญหา ได้แก่ ความสามารถในการต่อต้านอิทธิพล
ของกลุ่มเพ่ือน รวมทั้งการเชิญปัญหาต่างๆ๒๒ “ใช้หลักธัมมัญญุตา” ๑. ให้ความรู้ โดย ๑) เชิญวิทยากรผู้ที่
มีความรู้ด้านยาเสพติดมาให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน ๒) ให้ความรู้ เสียงตามสาย จัดบอร์ด จัด
นิทรรศการ เป็นต้น  ๒. สอดแทรกในบทเรียน ให้นักเรียน เกิดความตระหนักถึงโทษ และพิษภัย    
๓. ครูที่ปรึกษาเป็นผู้มีบทบาทแนะนํา  ๔. จัดนิทรรศการของโรงเรียนเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของ
บุหรี่ ยาเสพติด๒๓ 
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๑๑๘ 
 

ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พอประมวลผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์ บ่งบอกให้เห็นถึงความตั้งใจและความเอา
ใจใส่สอดส่องดูแลต่อพฤติกรรมด้านการปูองกันและปูองปรามยาเสพติดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
ด้วยมาตรการต่างๆ จากการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนต่างก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพ
ติดอยู่ในระดับมาก (๔.๓๘) โดยจําแนกตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้ดังนี้ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สิ่งสําคัญประการแรกก็คือ การสร้างความรู้ให้กับนักเรียน โดยการอบรม
ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ โดยต้องไม่ละเลย 
๓ ด้าน คือ เรื่องชีวภาพ จิตใจ และสังคม มีการให้ความรู้ความเข้าใจ อันได้แก่ การจัดเอกสารตํารา
เกี่ยวกับยาเสพติด การให้คําแนะนําอบรมสั่งสอนให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด กําหนดให้ครูจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักธรรม โดยคํานึงถึงการใช้หลักธรรมเป็นหลัก โดยการสร้าง
จิตสํานึกในเรื่องของโทษของยาเสพติด โดยการสอดแทรกการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และบ่อยๆ 
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการโดยการบริหารจัดการอย่างบูรณาการโดยการใช้หลักธรรมมา
ประกอบสอดแทรกในการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและนโยบายของกระทรวง 
นับตั้งแต่ชนิดที่อยู่ใกล้ที่สุด คือ บุหรี่ สุรา ขยายไปสู่ชนิดที่ให้โทษร้ายแรง มียาบ้า เฮโรอีน เป็นต้น  
แม้นักเรียนจะมีภูมิคุ้มกันกับการเรียนรู้มาก่อนว่า ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตและเป็นพิษต่อสังคม  
แต่ด้วยความเป็นช่วงวัยรุ่นก็อาจจะมีนักเรียนบางคนอยากลองอยากรู้และอยากโชว์ จึงจําเป็นที่ทาง
โรงเรียนจะต้องมีความเอาจริงเอาจัง เพิกเฉยไม่ได้ ใช้วิธีการกันไว้ดีกว่าแก้ ตรวจตราสอดส่องดูแล
ด้วยความเอาใจใส่ การสอนตามหนังสือก็อาจจะไม่เร้าความสนใจของนักเรียนมากนัก แต่ถ้าหากมี
สื่อสารสอนที่เป็นเรื่องราวจริงอย่างเช่น คนเมายาบ้าจับเด็กหรือผู้หญิงเป็นตัวประกัน หรือเรื่องราว
ของคนที่ถูกผ่าตัดลําคอ พูดออกมามีแต่ลมเสียงดังฟืดฟาดฟืดฟาด เพราะเป็นมะเร็งกล่องเสียง  
เป็นต้น ก็จะเป็นการเร้าความสนในของนักเรียนและให้เห็นตัวอย่างอย่างแท้จริง เมื่อเห็นผลร้าย
นักเรียนก็จะเกิดความกลัวไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยว   

๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า วิธีการที่ดีที่สุดของการปูองปรามพฤติกรรมของ
นักเรียนจํานวนหลายพันคนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก็คือ การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของยาเสพติด เพราะปัจจุบันมีนักเรียนเข้าข่ายพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง สภาพสังคม
ปัจจุบันที่เอ้ือให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดนั้นมีมาก นักเรียนจะอยู่ภายในบริเวณ
โรงเรียนเพียงแค่ประมาณ ๗ ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น เมื่อออกจากรั้วโรงเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องมี
ภูมิคุ้มกันตนเอง ทั้งจากการเห็นพฤติกรรมของคนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาจมีเพ่ือนหรือ
ใครก็ตามมาชักชวนให้ลองเสพ นักเรียนจะต้องรู้จักปฏิเสธและหลีกหนีให้ไกล อันเป็นผลที่ได้จากการ
อบรมบ่มเพาะของสถาบันการศึกษานั่นเอง เพ่ือไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง  
เพราะถ้าหากหลงผิดคิดคะนองอยากลองอยากเสพก็อาจจะทําให้อนาคตมืดมนได้ การอบรมบ่มเพาะ
ให้เห็นถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดทุกชนิดจึงเป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งสามารถทําได้หลากหลายแนวทาง 
เช่น การอบรมให้ความรู้โดยตรง การใช้สื่อละครเป็นเครื่องสอนใจ การใช้ Application ของ Smart 



๑๑๙ 
 
phone การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ให้กับนักเรียน ครู บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องสอดแทรกโทษภัยของยาเสพติด
ด้วยทุกครั้ง หรือการใช้บทเพลงเป็นสื่อการสอน เป็นต้น ซึ่งนักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจถึงโทษพิษ
ภัยของยาเสพติดและมีความตื่นตัวอยู่ในระดับมาก ประกอบกับโรงเรียนนครสวรรค์มีมาตรฐานอยู่ใน
ระดับสูงในการคัดเลือกนักเรียนเพ่ีอให้เข้าเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนเกือบทั้งหมดมีพฤติกรรมที่ดี มีอยู่
เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่อาจออกนอกลู่นอกทาง ซึ่งทางโรงเรียนก็มีมาตรการเพ่ือพยายามขัดเกลา
พฤติกรรมต่อไป  

๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์มีความรู้จักตนอยู่ในระดับสูง หมายความว่ารู้จักหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนว่าในขณะที่เป็นนักเรียนควรจะประพฤติตัวอย่างไร อะไรที่จะทําให้ตนเอง
เสื่อมเสียโดยเฉพาะด้านยาเสพติด หากหลงหรือลองเสพจะมีผลเสียตามมาอย่างไร อาจจะมีนักเรียน
บางคนที่มีความคะนองอยากรู้อยากเห็นอยากลองตามวัย เช่น เห็นเพ่ือนสูบบุหรี่ก็อยากจะทดลองสูบ 
เห็นคนอ่ืนดื่มเหล้าก็อยากจะลองดื่มบ้าง เป็นต้น ซึ่งก็อาจเป็นพ้ืนฐานให้กล้าที่จะลองเสพยาเสพติด
ชนิดร้ายแรงมากยิ่งๆ ขึ้น การแอบสูบบุหรี่หรือการแอบดื่มเหล้า หากครูอาจารย์ทราบก็มีการเรียกมา
แนะนําตักเตือน อบรมบ่มนิสัยปรับทัศนคติกันใหม่ เพ่ือให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตน การปรับปรุง
แก้ไขตนเองประพฤติตนให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งก็ทําให้นักเรียนคนนั้นมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น   

๔) มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ คือความพอดี จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียน ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ด้วยความมีวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารโรงเรียนและความ
ร่วมมือของคณะครูอาจารย์ทุกท่าน ทําให้มีการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติดอยู่เป็นระยะๆ  
บนพ้ืนฐานของความพอประมาณหรือความพอดี ไม่บ่อยจนเกินไปจนทําให้กระทบกับการเรียนโดย
ภาพรวม และไม่น้อยจนเกินไปจนดูเหมือนปล่อยปละละเลย ใช้มาตรการตรวจสอบหาสารเสพติดอยู่
ในความพอดี รวมถึงการเรียกนักเรียนผู้มีพฤติกรรมล่อแหลมเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่มาให้
คําแนะนําตักเตือนว่า หากนําเงินที่พ่อแม่ให้มาโรงเรียนเพ่ือซื้ออาหารรับประทานหรือใช้จ่ายที่จําเป็น
ไปซื้อบุหรี่มาสูบจะคุ้มค่าไหม เกิดประโยชน์หรือเปล่า หากพ่อแม่ทราบจะรู้สึกอย่างไร เป็นการสอน
ให้นักเรียนคนนั้นรู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าต่อตนเองมากที่สุด 
นอกจากนี้ทางครูอาจารย์ยังได้ให้คําแนะนําตักเตือนเรื่องการคบเพ่ือนที่ดี ที่ชักชวนกันไปในทาง
สร้างสรรค์ เพ่ือฝึกหัดพัฒนาการเรียนของตนเอง มีการทบทวนบทเรียนหรือชักชวนกันไปเรียนพิเศษ
ตามโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเจริญรอยตามรุ่นพ่ีที่สามารถสอบ Entrance เข้าในคณะที่
สอบเข้าได้ยากมีแพทย์และวิศวะ เป็นต้น  

๕) กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ที่จะต้องใช้ในการร่วมทํากิจกรรม เช่น 
มีส่วนร่วมในการปูองกันยาเสพติด เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่าทางโรงเรียนมีมาตรการในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่
เหมาะสม เช่น ไม่จัดในช่วงใกล้สอบมากเกินไป เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการเตรียมตัวสอบของ
นักเรียนได้ ใช้ช่วงเวลาในการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในคาบเรียน Home room ในรายวิชา
หน้าที่พลเมือง มอบหมายให้คณะครูอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนได้เมื่อเห็นพฤติกรรมนักเรียนที่เสี่ยงต่อ
การใช้สิ่งเสพติด จัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู้ในวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกปี   



๑๒๐ 
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกวันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นต้น หรือการจัดให้มีการตรวจปัสสาวะ
เพ่ือหาสารเสพติด หรือให้นักเรียนเปุาเครื่องตรวจหาสารคาร์บอนจากบุหรี่ เป็นต้น วิธีการเหล่านี้ล้วน
มีความจําเป็นที่จะต้องจัดในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ดําเนินการแล้ว 

๖) ปริสัญญุตา คือรู้จักชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า คณะผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ของโรงเรียน
นครสวรรค์มีความรู้จักชุมชนคือภาพรวมของโรงเรียนและนักเรียนของตนเองเป็นอย่างดี บริบทที่ตั้ง
ของชุมชนที่เป็นสังคมเมือง เป็นโรงเรียนระดับจังหวัดแนวหน้าของประเทศโรงเรียนหนึ่ง นักเรียน
ทั้งหลายแม้จะอยู่คนละจังหวัดต่างก็อยากจะมาเรียนที่แห่งนี้เพราะเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียง จึงมีการ
คัดเลือกนักเรียนด้วยการสอบแข่งขันอยู่ในระดับสูง แต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นวัยรุ่นของ
นักเรียนบางคนก็อาจจะนึกคะนองอยากลองอยากรู้ตามวัย ครูอาจารย์จึงต้องรู้และตามทันนักเรียน 
นักเรียนบางคนก็อาจจะมาจากชุมชนที่เสี่ยงต่อยาเสพติด อาจสุ่มตรวจนักศึกษาที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน และคอยสอดส่องดูแลเป็นพิเศษ โดยประสานกับผู้ปกครอง และการประสานระวังนักศึกษา
ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน จึงได้มีการแสวงหาความร่วมมือจากหลาย
ฝุายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาจใช้การอบรมกลุ่มแกนนํานักเรียน ให้มี
การเฝูาระวัง ให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ครูที่ปรึกษา ครูที่รับผิดชอบ
งาน มีความสนใจจริงๆ ให้ความช่วยเหลืออย่างมีเหตุผล ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาได้ และใช้
วิธีการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ ดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบการดําเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวทําให้นักเรียน ครูบุคลากรในโรงเรียนเกิด
ความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเข้ามาเป็นเครือข่ายดําเนินการพัฒนาเครือข่ายการเฝูา
ระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด  
ให้คําแนะนํากวดขันในการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ให้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ รวมทั้งภาพรวม
ของโรงเรียน จุดเด่นจุดด้อย เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เป็นเรื่องสําคัญที่คณะผู้บริหารของโรงเรียน
และครูอาจารย์ทุกท่านจะต้องรู้จักความประพฤติของนักเรียนของตนเอง จัดให้มีหรือสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือปูองกันกลุ่มเสี่ยง มีการอบรมแกนนําของนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด
ภายในโรงเรียน ให้ความรู้กับนักเรียนในการให้พยายามห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย และจริงจัง 
เอาใจใส่นักเรียน ส่งเสริม ยกย่องให้กับนักเรียนตัวอย่าง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ และให้
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนเข้าร่วมในเครือข่าย
เฝูาระวังระแวดระวังคอยปูองกันภัยทั้งที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญโดยเฉพาะ
ปัญหายาเสพติดซึ่งอาจจะลุกลามมาสู่ภายในรั้วโรงเรียน ด้วยความต้องการขยายตลาดยาเสพติด
โดยเฉพาะยาบ้าของนักค้ายาเสพติด หากครูบาอาจารย์ปล่อยปละละเลยจะกลายเป็นปัญหาตามมา
เป็นอย่างมาก จากการสัมภาษณ์จึงทําให้เห็นวิธีการที่ดีที่สุดคือการสร้างภูมิคุ้มกัน การให้องค์ความรู้ 
การตรวจสอบดูแลพฤติกรรม คอยระมัดระวัง การกวดขัน และการเอาจริงเอาจัง จุดเด่นของโรงเรียน
นครสวรรค์คือสามารถคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเก่งได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมดีด้วย แต่ก็ต้องอยู่
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บนพื้นฐานของความไม่ประมาท มีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ของตนเอง วิธีการแก้ไขทางโรงเรียนจึง
มีการอธิบายโดยใช้เหตุผลให้เห็นถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด หากมีนักเรียนบางคนหลงผิดก็ไม่ใช้
อารมณ์ตัดสินปัญหา ใช้วิธีการแบบพ่อแม่ปกครองลูก ให้ความรักและความเอาใจใส่ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา หากนักเรียนมีปัญหาก็สามารถมาขอรับคําปรึกษาได้ 

จากการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถ
สังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ว่าคือ “ความเอาใจใส่” ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
สถาบันการศึกษาคือให้วิชาความรู้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ได้เน้นพฤติกรรมของนักเรียนในด้านอ่ืนๆ 
ด้วย คือความรู้ย่อมคู่กับความประพฤติ ความรู้คู่กับคุณธรรม เมื่อมีความเอาใจใส่นักเรียนแล้วก็จะ
เกิดเป็นมาตรการต่างๆ ตามมา สมดังคําที่ว่า “ผู้ใหญ่ย่อมมองเห็นการณ์ไกลได้ดีกว่าเด็กเสมอ” 
ดังเช่นเรื่องยาเสพติดไม่เคยส่งผลดีกับใครเลย ควรหลีกหนีไปเสียให้ไกล ไม่ควรแม้แต่การทดลอง 
วิธีการที่ดีที่สุดจึงเป็นการปูองปราม กันไว้ดีกว่าแก้หากแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน มีความรอบคอบและเอา
จริงเอาจัง ด้วยกระบวนการการให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด  

นอกจากนี้โรงเรียนยังไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์กับนักเรียน เช่น 
กิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องยาเสพติดโดยการสอดแทรกเนื้อหาในกลุ่มวิชาต่างๆ กิจกรรมกีฬา
ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมอบรมกลุ่มเพ่ือนเตือนเพ่ือน กิจกรรมนักเรียน กลุ่มแกนนํากิจกรรมค่าย
คุณธรรม กิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่อง ยาเสพติดในค่ายอบรม จัดกิจกรรม To Be Number One 
และจัดกิจกรรมตามท่ีนักเรียนสนใจ ห่างไกลยาเสพติด ฯลฯ เป็นต้น ดังที่ได้นําเสนอมาแล้ว  

ผลการสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พอสรุปได้
ดังนี้ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ การสร้างความรู้ให้กับนักเรียน เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ 
ยาเสพติด อันได้แก่ การให้คําแนะนําอบรมสั่งสอนให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด จัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับหลักธรรม โดยการสอดแทรกการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ มาประกอบในการสอน
เพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและนโยบายของกระทรวง  

๒) อัตถัญญุตา คือ การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยา
เสพติด ในกลุ่มเสี่ยง เพ่ือไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง ซึ่งสามารถทําได้หลากหลาย
แนวทาง เช่น การอบรมให้ความรู้โดยตรง การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เชิญวิทยากรภายนอก
มาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน ครู บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมต่างๆ  

๓) อัตตัญญุตา คือ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่าตนเอง ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้ความสําคัญกับ
การสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนเพ่ือให้มีความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปบุคคลสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตได้โดยไม่ต้องพ่ึงพายาเสพติด 
และการรับรู้ถึงโทษภัยยาเสพติด ส่งเสริมให้มีการควบคุมตนเองอย่างสม่ําเสมอ โดยการจัดกิจกรรม
ค้นหาตนเอง และจัดกิจกรรมการค้นหาตนเองในด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการเรียน 
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๔) มัตตัญญุตา คือ ให้มีการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติดอยู่เป็นระยะๆ ใช้มาตรการ
ตรวจสอบหาสารเสพติดอยู่ในความพอดี นอกจากนี้ทางครูอาจารย์ยังได้ให้คําแนะนําตักเตือนเรื่อง
การคบเพื่อนที่ดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เหมาะสม
กับสถานการณและสภาพของปัญหาให้เข้าถึงนักเรียนอย่างแท้จริง เพ่ือให้นักเรียนทราบและตระหนัก
ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและสร้างจิตสํานึกและตระหนักว่าการแกไขปัญหายาเสพติดต้องทํา
โดยทุกคน 

๕) กาลัญญุตา คือ ให้ความรู้กับนักเรียนในการให้พยายามห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนเข้าร่วมในเครือข่ายเฝูาระวัง  จัดช่วงเวลา
ของการทํากิจกรรมโดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของนักเรียน โดยมีการจัดทําแผนไว้
ล่วงหน้าทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว และมีการวางมาตรการให้เป็นนโยบายของโรงเรียน 

๖) ปริสัญญุตา คือ การให้นักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะต้องร่วมมือกัน
ทุกภาคส่วน จึงได้มีการแสวงหาความร่วมมือจากหลายฝุายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อาจใช้การอบรมกลุ่มแกนนํา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวั งปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ ดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบการดําเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ จัดให้มีหรือสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือปูองกันกลุ่มเสี่ยง  
มีการอบรมแกนนําของนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน ให้ความรู้กับ
นักเรียนในการให้พยายามห่างไกลจากสิ่งเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ถือว่า
เป็นนโยบายสําคัญโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด โดยใช้เหตุผลให้เห็นถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด  
ให้ความรักและความเอาใจใส่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา  
หากนักเรียนมีปัญหาก็สามารถมาขอรับคําปรึกษาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๒  แสดงวิธีการบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม ๗ กับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจปัญหา
ยาเสพติด  

 

การป้องกันและแก้ไข 

ความรู้ความเข้าใจยาเสพติด ปัญหายาเสพติด 
 

สัปปุริสธรรม ๗ 
รู้เหตุ (ธัมมัญญุตา) - การสร้างความรู้ให้กับนักเรียน เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพ 

อันได้แก่ การให้คําแนะนําอบรมสั่งสอนให้เห็นโทษภัยของยาเสพ
ติด จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักธรรม โดยการ
สอดแทรกการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ มาประกอบในการสอน
เพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและนโยบายของ
กระทรวง 

รู้ผล (อัตถัญญุตา) - การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติด ในกลุ่มเสี่ยง เพ่ือไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง 
ซึ่งสามารถทําได้หลากหลายแนวทาง เช่น การอบรมให้ความรู้
โดยตรง การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน ครู บุคลากร
อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมต่างๆ 

รู้ตน (อัตตัญญุตา) - การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้นักเรียน
ตระหนักในคุณค่าตนเอง ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข ให้ความสําคัญกับการสร้างศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของคนเพ่ือให้มีความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปบุคคลสามารถตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาชีวิตได้โดยไม่ต้องพ่ึงพายาเสพติด และการรับรู้ถึงโทษ
ภัยยาเสพติด ส่งเสริมให้มีการควบคุมตนเองอย่างสม่ําเสมอ  
โดยการจัดกิจกรรมค้นหาตนเอง และจัดกิจกรรมการค้นหาตนเอง
ในด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการเรียน 

รู้ประมาณ (มัตตัญญุตา) - ให้มีการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติดอยู่เป็นระยะๆ ใช้
มาตรการตรวจสอบหาสารเสพติดอยู่ในความพอดี นอกจากนี้ทาง
ครูอาจารย์ยังได้ให้คําแนะนําตักเตือนเรื่องการคบเพ่ือนที่ดี  
ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหาให้เข้าถึง
นักเรียนอย่างแท้จริง เพ่ือให้นักเรียนทราบและตระหนักถึงโทษและ
พิษภัยของยาเสพติดและสร้างจิตสํานึกและตระหนักว่าการแกไข
ปัญหายาเสพติดต้องทําโดยทุกคน 



๑๒๔ 
 

การป้องกันและแก้ไข 

ความรู้ความเข้าใจยาเสพติด ปัญหายาเสพติด 
 

สัปปุริสธรรม ๗ 
รู้กาล (กาลัญญุตา) - ให้ความรู้กับนักเรียนในการให้พยายามห่างไกลจากสิ่งเสพติด 

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนเข้าร่วม
ในเครือข่ายเฝูาระวัง จัดช่วงเวลาของการทํากิจกรรมโดยไม่ให้
ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของนักเรียน โดยมีการจัดทํา
แผนไว้ล่วงหน้าทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว และมีการวาง
มาตรการให้เป็นนโยบายของโรงเรียน 

รู้ชุมชน (ปริสัญญุตา) - การให้นักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะต้องร่วมมือกันทุก
ภาคส่วน จึงได้มีการแสวงหาความร่วมมือจากหลายฝุายที่เกี่ยวข้อง
กับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาจใช้การอบรมกลุ่ม
แกนนํา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ ดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วน
ร่วมภายใต้รูปแบบการดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

รู้คน (ปุคคลปโรปรัญญุตา) - จัดให้มีหรือสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือปูองกันกลุ่มเสี่ยง มีการอบรม
แกนนําของนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติดภายใน
โรงเรียน ให้ความรู้กับนักเรียนในการให้พยายามห่างไกลจากสิ่งเสพ
ติด ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ถือว่าเป็น
นโยบายสําคัญโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด โดยใช้เหตุผลให้เห็นถึง
โทษพิษภัยของยาเสพติด ให้ความรักและความเอาใจใส่ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา หาก
นักเรียนมีปัญหาก็สามารถมาขอรับคําปรึกษาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

๒. ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลัก 
สัปปุริสธรรม ๗ นั้น ทางโรงเรียนได้มีกระบวนการป้องกันและแก้ไข อย่างไร 

(ค าถาม) ในเรื่องของพฤติกรรมการป้องกันตนเองทางโรงเรียนมีกระบนการให้เด็กได้มี
ความรู้ความเข้าใจอย่างไรว่า เราจะป้องกันตัวเองจากยาเสพติดอย่างไร   

โดยปกตินักเรียนเราจะเน้นการเรียนมาก ในเรื่องแบบนี้เด็กของเราจะมีน้อยมาก เค้ารู้ดี
อยู่แล้วว่าสิ่งเสพติดดีหรือไม่ดีกับตัวเค้าอย่างไร เมื่อเค้าเห็นเพ่ือนเค้า เค้าจะมาบอกเรา เราก็ให้บอก
เพ่ือนนะ โดยการใช้ระบบเพ่ือนเตือนเพ่ือน เป็นการเตือนแบบกัลยาณมิตร เพ่ือนกันบอกกัน มาบอก
เราโดยที่เราเก็บเป็นความลับ คนอ่ืนก็จะไม่รู้ว่าเรารู้ได้อย่างไร แต่เรามีข้อมูล จริงไหมบอกกันมาก่อน 
เด็กเราเวลาเรียนก็เรียน นอกเวลาเรียนเค้าก็จะเรียนพิเศษ เค้าไม่ยุ่งไม่เกี่ยว ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา เสพ
ติด เพราะจากการอบรมจากทางบ้าน โรงเรียน นโยบายของโรงเรียน แล้วที่โรงเรียนการแข่งขันทาง
วิชาการสูง พอเด็กมีปัญหาก็จะรู้กัน ว่าเด็กมีปัญหา คือมีปัญหาเพราะอะไร เค้าจะเห็นว่าเป็นตัวอย่าง
ที่ไม่ดี ในเรื่องที่จะทําให้ชีวิตเค้าประสบปัญหา เค้าจะไม่เข้าใกล้๒๔ (คําถาม) เวลาที่มีผู้มาชักชวนให้รอง 
ให้ทดสอบยาเสพติดตรงนี้ ทางเรามีวิธีการปูองกันอย่างไรครับ  เค้าจะมีทักษะในการตัดสินใจเอง๒๕  
(คําถาม) ตรงนี้นะครับ เราเคยถามเด็กไหมครับ คือในเวลาข้างในนี่เราปูองกันได้ แล้วถ้าเด็กไปข้าง
นอกแล้วมีคนมาชักชวนให้อยากทดลอง เด็กเรามีทักษะในการปูองกันในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง กราบ
เรียนพระคุณเจ้าอย่างนี้นะครับว่า โรงเรียนนครสวรรค์นี้ เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันที่สูง เป็น
โรงเรียนยอดนิยม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยมาตรฐานของโรงเรียน คือ Input คือตัวปูอนเข้า
มานี้ เราได้นักเรียนตั้งแต่ ระดับ IQ สูงขึ้นมาเลย โดยการสอนคัดเลือก ๑๐๐% ไม่มีเด็กฝาก ไม่มี
เด็กเส้น ไม่มีผู้ใหญ่มาเสริม มาเบียดบังอะไรเลย เราสอบคัดเลือก โดยเฉพาะทางด้าน IQ นี้ เด็กย่อมมี
ความรู้ดีอยู่แล้ว๒๖ ตามที่ท่านรองได้คุยมาแล้วก็คือ วัตถุดิบ คือ In Put เราดี๒๗  และขณะเดียวกัน
ปัจจัยด้านความเสี่ยงทางครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญมาก คือจะมาจากครอบครัวระดับกลาง ถึงระดับสูง 
ตั้งแต่ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี นักวิชาการ พวกท่ีมีฐานะดีนะครับ ครอบครัวมั่นคง เข้มแข็ง อบอุ่น ก็
เหมือนเกาะปูองกัน หรือประการด่านแรกที่อบอุ่นอยู่แล้ว พอเด็กกลับไปบ้านก็ไปเจอครอบครัว 
ผู้ปกครองที่อบอุ่น แล้วผู้ปกครองก็เป็นคนชั้นกลางขึ้นไปแบบนี้ เขาจะไม่ทําความชั่วให้ลูกเห็น จะทํา
ความดีให้ลูกเห็นเป็นคนดี ไม่เสพยา ไม่ทะเลาะวิวาท พ้ืนฐานครอบครัวดี คือลักษณะประมาณนี้พอ
ไปอยู่ข้างนอกกับเพ่ือนฝูง เค้าก็จะคบคนดี เพ่ือนด้วยกัน ในวัยเดียวกัน ในโรงเรี ยนเดียวกันที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือนก็ไม่พาไปเฉไฉในเรื่องที่ไม่ดีไม่งาม ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ตัว พวกนี้จะมุ่ง
เรียน เข้าสู่สถาบันกวดวิชา สถาบันการศึกษา ค้นคว้าหาหนังสืออ่าน ใช้เวลาว่างด้วยการอ่านหนังสือ 
ดูตํารา ทําแบบฝึกหัด ทบทวนตําราต่างๆ เป็นหลัก คบเพ่ือนดี เพ่ือนก็พากันไปในทางที่ดี คบคนดีพา
ไปหาความดี ฉะนั้น คือมีเพ่ือนดี มีครอบครัวดี แล้วก็ไปอยู่ในสังคมที่ดี ในที่อโคจรนี่แทบจะไม่ค่อยได้
เห็นเด็กในโรงเรียนนครสวรรค์ไป๒๘ (คําถาม) นี่น่าจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่เด็กจะไม่เข้าไปยุ่ง
                                                           

๒๔อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๒๕อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๒๖อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๒๗อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๒๘อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



๑๒๖ 
 
เกี่ยวกับยาเสพติด เสริมนิดหนึ่งนะครับ คือ image ภาพลักษณ์ของโรงเรียนเราคือ ฉลาดอย่างสง่า
งาม Ferrari  นักการศึกษา moral เป็นคนมีคุณธรรม .....ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราสอนเด็กของเราว่า
เราเก่งแล้วเราต้องดีด้วย เด็กต้องมีมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับคนอ่ืนได้ T คือเทคโนโลยี คือเค้าจะต้องรู้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและฉลาดใช้ ไม่ใช่รู้แล้วเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูก เราพยามปลูกฝัง ทํากิจกรรม ให้มี
ค่านิยมมีลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นอย่างนั้น๒๙ (ค าถาม) นโยบายเราเป็นอย่างนี้ และภาคปฏิบัติเรา
ก็เป็นตามนโยบาย  มีระบบการไปเยี่ยมบ้าน ไปชมหอ มีการทําทะเบียนมีการทํารายละเอียดของแต่
ละบุคล มีทะเบียนประวัติ มีข้อมูลนักเรียนทุกคน เรารู้จักเด็กดีแม้กระทั้งว่าเค้าเป็นใครมาจากไหน 
พ่อแม่เป็นอย่างไร มีรายได้ฐานะอย่างไร มีระบบสารสนเทศ และข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล๓๐      
มีการไปเยี่ยมบ้าน มีครู มีผู้ปกครอง เราก็บอกว่าเรามาเยี่ยม อยากมารู้ จัก อยากมาพบพูดคุย 
ผู้ปกครองมีอะไรอยากสอบถามโรงเรียน จะเห็นนะครับว่าภาพแต่ละที่ แต่ละบ้าน จะไม่ซ้ํากัน๓๑  
ที่นี่จะแบ่งเป็นระดับๆ ผม นโยบายไป รองรับนโยบายไป ไปยังผู้ช่วย ผู้ช่วยก็ลงครูไปรับผิดชอบ  
แล้วก็มีครูประจําชั้น หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าชั้น ช่วยกันดูแล มี สภานักเรียนช่วยกันดูแลความ
ประพฤตินักเรียน วัยเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน แต่วัยนี้มีไหมมี เป็นวัยที่อยากรู้  อยากลอง อยากโชว์ 
อยากรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร ก็มีลอง แต่เรามีระบบการติดตามอย่างใกล้ชิด มีเครือข่ายผู้ปกครอง  
มีสมาคมผู้ปกครอง มีองค์กรภายนอกที่เรามีเป็นเครือข่าย เช่น ตํารวจ มีกล้องวงจรปิด มีเทคโนโลยี 
มีข่าวสารต่างๆ ที่ไปจับเด็กได้ ที่ไปก่อหวอดที่ชุมชนมีคนโทรมา เราไปสิสลายไปหมดแล้ว อดไม่ได้
เพราะกําลังเป็นวัยรุ่น คือทําตัวแบบตะแบง ก็มีบ้าง คือมี แต่เรามีเครื่องมือตรวจคัดกรอง ตรวจจับ 
เด็กม.ต้นที่นี่ถ้าไม่ได้เรียนต่อ ม. ปลายเค้าจะกลัวมากคะแนนรองจากเพ่ือนี่เค้าจะกลัวมาก เพราะไป
หักคะแนนความประพฤติ พอหักคะแนนนี่ เค้าก็จะไม่ได้เรียน โอลิมปิก ไม่ได้เรียน ม. ปลายที่นี่  
เป็นการเสียหายอย่างรุนแรงเลย นี่คือระบบที่โรงเรียนนครสวรรค์มีไว้ คือมีกฎ ให้การใช้หักคะแนน 
ให้ ม.ผ.(ไม่ผ่าน) ก่อน คือ ไม่จบ เด็กพวกนี้จะขยันมากเวลาที่เค้าเลิกเรียนแล้ว เมื่อก่อนปืนเดี๋ยวออก
เดี๋ยวออก รถเมล์มาวิ่งผ่านไปต่อหน้ายามทําอะไรไม่ได้ เราเลยต้องมีกฎ คือ ตีไม่ได้ ว่าไม่ได้๓๒   
เด็กนักเรียน ม. ๑ ๒ ๓ ถ้านิสัยไม่ดีนะจบ เค้าจะกลัวเรามาก๓๓ มีสแกน มาสาย ครูประจําวิชาก็จะเช็ค 
ในระบบ ก็จะตรวจสอบได้ ในชั่วโมงเรียน เด็กหนี เด็กโดดก็เช็ค ถ้าปรากฏเป็นตัวแดง  นี่โดดเรียน  
ถ้าปรากฏตัวเขียว ถือว่าเด็กมาเรียนตามปกติ๓๔ เด็ก ม .ต้นจะกลัว๓๕ (คําถาม) ตรงนี้เราจะเอาไปตีแผ่
เพ่ือให้เป็นตัวอย่างกับโรงเรียนอื่นถึงวิธีกระบวนการถึงวิธีการหลีกเลี่ยงการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ถ้าเขาเห็นว่าโรงเรียนนี้ทําได้ จะเอาไปทําต่อ  เรื่องการปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม การไหว้พระ๓๖  

                                                           

๒๙อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๓๐อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๓๑อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๓๒อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๓๓อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๓๔อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๓๕อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๓๖อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



๑๒๗ 
 
เราจะใช้ระบบสารสนเทศในการเข้าไปตรวจสอบ๓๗ การสํารวม กริยาวาจา๓๘ เด็กดีเราเอาอะไรใส่เข้า
ไปก็ได้หมด๓๙ เรื่องกิจกรรมเราก็ได้รางวัล การสวดมนต์หมู่สรภัญญะ เราก็เป็นตัวแทนของภาค๔๐ 
หลายอย่างจะสอดคล้องกันหมดเลยครับ๔๑ ได้แนะนําวิธีการปูองกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
ไว้ว่า ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่หลงคําชักชวน หลอกลวงหรือชักจูงของเพ่ือนหรือญาติ  
ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดกับตนเอง ไม่ว่าจะอยากรู้อยากลองแค่ไหน ไม่เลียนแบบเพ่ือนในทางที่ไม่
ถูกต้อง ถ้าถูกเพ่ือนขอร้องให้ทดลอง หรือถูกบังคับต้องหาวิธีหลีกเลี่ยง ใกล้ชิดครอบครัว บิดา มารดา 
ญาติพ่ีน้อง กล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่ต้องการจะรู้หรือขอคําแนะนําจากบิดา มารดา หรือถ้าบุคคลใน
ครอบครัวไม่สามารถให้คําตอบได้ก็ต้องศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ตํารา บทความ หรือโรงพยาบาล
ทั่วไป ใช้เวลาว่างทํางานอดิเรกที่ตนเองสนใจและบางครั้งก็สามารถช่วยเสริมรายได้ให้กับครอบครัว  
เมื่อรู้สึกเหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย แสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อน ไม่ควรฝืนหรือใช้ยากระตุ้น  
ควรพักผ่อนให้เต็มทีเ่พ่ือร่างกายจะได้สดชื่นและทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจเรียนหนังสือและ
เตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือจะได้ไม่ต้องโหมดูหนังสือเฉพาะเวลาใกล้สอบ  ผู้ที่ติดยาเสพติด ควรเลิกเสพ
ทันที หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์๔๒ การปูองกันและแก้ไขตนเองของเยาวชนให้ปลอดภัย
จาก ปัญหายาเสพติด สามารถกระทําได้โดยศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
และระมัดระวังในการใช้ยา รู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดี ส่งเสริมให้คิดและกระทําสิ่งดีมี ประโยชน์กล้าพูด
ปฏิเสธ เพื่อนที่ชักจูงไปในทางท่ีไม่ดี เช่น การพูดปฏิเสธเพ่ือนที่ ชวนให้ลองเสพยาเสพติด ใช้เวลาว่าง 
และความอยากรู้ อยากลอง ไปในทางท่ีเป็นประโยชน์พึงระลึกเสมอว่าตนเองนั้นมี  ีคุณค่าทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด้วยการไม่พึงพาหรือเกี่ยวข้องอบายมุขและ
สิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งจะนําความเสื่อมไปสู่ชีวิตของตนเอง รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล 
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคําสั่งสอนของ พ่อแม่และประพฤติ
แต่ในสิ่งที่ดีงาม จะช่วยให้เยาวชนประสบกับความสําเร็จในชีวิต ทําจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เข้าใจวิธีการ
ดําเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริง ที่ตนเองเป็นอยู่ โดยนําหลักศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตจะช่วยให้เยาวชนเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้น เมื่อมีปัญหา รู้จักปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อแม่ 
หรือผู้ที่ไว้วางใจ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่รับให้คําปรึกษา ในฐานะที่เยาวชนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ
ครอบครัว จึงควรมีส่วนช่วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง๔๓ กระบวนการที่จะพัฒนาบุคคล มี ๒ ขั้นตอน คือ 
ขั้นตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา จุดเริ่มแรกให้เริ่มจาก
สัมมาทิฎฐิให้มีความเห็นที่ชอบสามารถที่จะมีปัญหาในระดับหนึ่งและความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ตรงข้าม
กับมิจฉาทิฎฐิอันจะนําไปสู่ฐานสําคัญของการพัฒนาและการจะเข้าถึงสัมมาทิฎฐินั้น มีปัจจัย  

                                                           

๓๗อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๓๘อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๓๙อ้างแล้ว, นายชาติชาย เกียรติพิริยะ, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๔๐อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๔๑อ้างแล้ว, น.ส.ปราณี ละการชั่ว, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๔๒อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๓อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๒๘ 
 
๒ ประการ คือ ๑. ปัจจัยภายนอก (ปรโตโฆษะ) ๒. ปัจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ)๔๔ ปัจจัยภายนอก
ที่จะนําไปสู่สัมมทิฏฐิ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ ผู้ใหญ่หรือวัฒนธรรมซึ่งจะทําให้บุคคลนั้นได้รับอิทธิพล
จากความเชื่อความคิดผิด ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และพฤติกรรมถ่ายทอดต่อกันมา ถ้าสิ่งที่ได้รับเป็นสั่งที่
ดีงามถูกต้องอยู่ในแนวเหตุผลก็จะนําไปสู่ความเป็นสัมมาทิฎฐิ๔๕ บุคคลที่ใช้โยนิโมนสิการ คือ การรู้จักคิด 
รู้จักพิจารณาด้วยตนเอง และใช้ปัญญาความรู้นั้นนําตนเข้าสู่ สัมมาทิฎฐิซึ่ งเป็นปัจจัยภายใน และ
นอกจากส่วนนี้แล้วยังมี องค์ประกอบแทรกที่มาช่วยหนุนในกระบวนการพัฒนาบุคคล๔๖ ความเป็นผู้มี
วินัย หรือชีวิตที่มีระเบียบ หรือมีพฤติกรรมเคยชินที่ดีซึ่งเกิดจากการใช้วินัยฝึกให้เกิดพฤติกรรมที่เคย
ชินที่ดี ด้วยการจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันในสังคม๔๗ มีแรงจูงใจที่ถูกต้องได้แก่ การใฝุรู้
ใฝุ สร้างสรรค์ ต้องการเข้าถึงความจริงและทําสิ่งทั้งหลายให้ดีงามเป็นเลิศ ซึ่งจะเข้ามาทาหน้าที่แทน
ตัณหา๔๘ รู้จักคิดรู้จักพิจารณาด้วยตนเอง ไม่มองอะไรที่คลุมเครือ แต่รู้จัก สืบสาวหาสาเหตุ ปัจจัย
แยกแยะให้เห็นองค์ประกอบ จับแง่ดีมาใช้ประโยชน์ได้ ทําให้เกิดปัญหาที่ เข้าถึงความจริง  
ได้ประโยชน์และทําการสําเร็จสนองความใฝุรู้และใฝุสร้างสรรค์โดยสมบูรณ์๔๙ จัดอบรมนักเรียน  
ให้คําแนะนํานักเรียน ในด้านความประพฤติให้เหมาะสม (อัตตัญญุตา) จัดกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธง 
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ของจังหวัด มีกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด มีคอนเสิร์ตต่อต้านยาเสพติด และ
ใช้ธรรมะ เช่น คติสอนใจ มาแนะนํานักเรียนในการปูองกันตัวเอง แก้ไขพฤติกรรมของตัวเอง๕๐ 

ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พอประมวลผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์ ทําให้เห็นถึงความพยายามในการใช้
มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปูองกันตนเองจากยาเสพติด และจากการสํารวจความ
คิดเห็นของนักเรียนทําให้ทราบว่าการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติด 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าด้านอื่นๆ คืออยู่ในระดับมาก (๔.๔๗) โดยจําแนกตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้ดังนี้  

๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน
ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ด้วยคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนนครสวรรค์ที่ถูกคัดสรรมาแล้วเป็นอย่าง
ดี มีความประพฤติดีอยู่ในตัวแล้ว ทําให้การประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางไม่ค่อยปรากฏมากนัก 
ด้วยมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการหักคะแนนซึ่งอาจจะส่งให้นักเรียนเรียนไม่จบและนักเรียนจะรู้สึก
กลัวมาก จึงทําให้นักเรียนอยู่ในกรอบพอสมควร นักเรียนมีองค์ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็น
อย่างดีทั้งก่อนที่จะมาเรียนและขณะที่เรียนอยู่ ทั้งจากข่าวสารบ้านเมืองที่มีการจับกุมผู้เสพหรือผู้ค้า
ยาเสพติดอยู่แทบทุกวัน ด้วยความเป็นนักเรียนที่ใฝุดีอยู่แล้ว พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 
เช่น เที่ยวกลางคืนจึงแทบไม่มี คือปรากฏเด็กนักเรียนในสถานที่ท่ีไม่เหมาะสมน้อยมาก หากเห็นเพ่ือน
                                                           

๔๔อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๕อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๖อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๗อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๘อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๙อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๐อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๒๙ 
 
นักเรียนด้วยกันบางคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น แอบสูบบุหรี่ก็จะมีการมาแจ้ งครู เพ่ือให้ครู
ดําเนินการต่อไป แม้ขณะดําเนินการก็เก็บเป็นความลับ เพ่ือให้ส่งผลเสียต่อนักเรียนน้อยที่สุด  
แล้วค่อยบอกค่อยสอน บางครั้งก็ใช้มาตรการเพ่ือนเตือนเพ่ือน ซึ่งมักจะได้ผลดีกว่าการบังคับขู่เข็ญ 
ทางโรงเรียนเองก็มีการรณรงค์อยู่เป็นระยะๆ พร้อมทั้งพ่อแม่ก็คอยสอดส่องดูแล และประพฤติตนให้
เป็นแบบอย่างด้านการไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด  

๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียนทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ด้วยองค์ความรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดที่นักเรียนได้
ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆ ส่งผลให้นักเรียนรู้สึกกลัวที่จะลองเสพ แม้จะเป็นสิ่งเสพติดที่จะสามารถหาซื้อได้
ทั่วไป เช่น บุหรี่หรือสุรา นักเรียนรู้จักการปฏิเสธเมื่อถูกเพ่ือนหรือใครก็ตามชักชวน มีทักษะในการ
ตัดสินใจเอง รู้ผิดชอบชั่วดี ถ้าเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีนักเรียนก็จะไม่เข้าใกล้ เพราะยาเสพติดไม่เคยส่งผลดี
กับผู้ใด สิ่งสําคัญก็คือการตัดไฟเสียแต่ต้นลม ไม่ให้มีปรากฏในเขตรั้วโรงเรียนโดยเฉพาะการแอบสูบบุหรี่ 
เพราะความเป็นวัยรุ่นมักจะมีลักษณะอยากลองอยากโชว์ หากมีนักเรียนคนใดคนหนึ่งทําให้เพ่ือนเห็น 
ครูอาจารย์ก็วางเฉยไม่บอกกล่าวตักเตือน ก็เป็นไปได้ที่ค่านิยมเรื่องการสูบบุหรี่จะแพร่ขยายออกไป 
โดยเฉพาะครูอาจารย์เองต้องทําให้เห็นเป็นแบบอย่าง คือไม่สูบบุหรี่หรือกินเหล้าให้ลูกศิษย์เห็น
เด็ดขาด เพราะจะสอนเขาในเรื่องดังกล่าวไม่ได้ การสอนเรื่องโทษที่พึงเกิดขึ้นจากสิ่งเสพติดชนิดต่างๆ 
เช่น หากสูบบุหรี่บ่อยๆ นานๆ ก็มีโอกาสเป็นโรคถุงผมโปุงพอง โรคมะเร็งกล่องเสียงหรือโรคมะเร็งปอด  
ก็จะมีผลทําให้นักเรียนรู้สึกกลัวและเข็ดขยาดได้  

๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนทําให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า โรงเรียนนครสวรรค์เป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันทางวิชาการสูง เน้นการเรียนมาก-ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังจะเห็นได้จากเลิกเรียนแล้วนักเรียนยังมีการไปกวดวิชาตามโรงเรียน
กวดวิชาต่างๆ นักเรียนที่มาเรียนในที่แห่งนี้จึงต้องขยันอดทน ทางโรงเรียนก็ส่งเสริมให้เป็นทั้งคนเก่ง
และเป็นทั้งคนดีด้วย ด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทั้งกิริยาวาจาใจ 
เพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อนักเรียนประพฤติตัวดีแล้วก็สามารถสอนวิชาความรู้อะไรเข้าไปได้หมด การสอน
ให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน เตือนตนได้ สอนตัวเองให้รู้จักผิดชอบชั่วดีได้ จึงเป็น
เรื่องสําคัญของโรงเรียนแห่งนี้ โดยเฉพาะการหลีกห่างจากยาเสพติดทุกชนิด 

๔) มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักพอประมาณ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนทํา
ให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดของโรงเรียน
ดังกล่าวมีความพอประมาณหรือความพอดี ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ดังจะเห็นได้จากการใช้ระบบ
สารสนเทศเข้าไปตรวจสอบ มีการสแกนตรวจสอบเช็คชื่อการมาเรียนของนักเรียน ทําให้รู้ว่าใครขาด
ใครโดดเรียนก็จะสามารถตรวจสอบได้ และจะมีผลต่อการเรียนต่อโดยเฉพาะจาก ม. ต้น สู่ ม. ปลาย 
ซึ่งนักเรียนจะค่อนข้างกลัวที่จะไม่ได้เรียนต่อกับโรงเรียนแห่งนี้ เพราะกว่าจะเข้ามาได้ก็สอบคัดเลือก
เป็นอย่างด ีจึงเป็นกลวิธีปูองปรามยาเสพติดได้อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการนําระบบสารสนเทศไปใช้
กับการเรียนการสอน มีเครื่อง Projector และ Computer ทุกห้องเรียน ซึ่งสามารถทําให้เห็นภาพ
พิษภัยของยาเสพติดได้อย่างชัดเจน และยิ่งเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งมีเชาว์ปัญญาดีอยู่ในโลกยุค Digital 
ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและเห็นภาพได้ชัดกว่าในอดีต ดังนั้นการเรียนการสอนเรื่อง 
ยาเสพติดจึงเป็นไปอย่างเพียงพอ    



๑๓๐ 
 

๕) กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ที่จะต้องใช้ในการร่วมทํากิจกรรมมีส่วน
ร่วมในการปูองกันยาเสพติด จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดของโรงเรียนดังกล่าวมีความรู้จักกาลเวลา
อันเหมาะสม มีช่วงจังหวะในการรณรงค์ การตรวจเข้มหาสารเสพติด การร่วมมือกับหน่วยงานทาง
ราชการอ่ืนๆ เช่นตํารวจ โรงพยาบาล เป็นต้น มีเครือข่ายผู้ปกครองที่เป็นกําลังหนุนกิจกรรมของ
โรงเรียน การบริหารจัดการที่เป็นระบบ จากนโยบายของผู้อํานวยการลงสู่คณะครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติ  
ในแต่ละห้องเรียนก็มีหัวหน้าชั้น รองหัวหน้า มีสภานักเรียนเพ่ือจะได้ช่วยกันดูแลเพ่ือนๆ ของตน 
รวมทั้งมีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ในสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียนเพ่ือสอดส่งพฤติกรรมของนักเรียน เป็นต้น 

๖) ปริสัญญุตา คือรู้จักชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียนทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า นักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนนครสวรรค์มักจะมาจาก
ครอบครัวระดับกลางถึงระดับสูง ตั้งแตเ่ป็นข้าราชการ พ่อค้า คหบดี นักวิชาการ ซึ่งก็เป็นครอบครัวที่
มีฐานะดี มีความมั่นคง เข้มแข็ง อบอุ่น อันจะเป็นเสมือนเกาะปูองกันในเบื้องต้น นักเรียนได้ถูกอบรม
มาจากทางบ้านเป็นอย่างดีและมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง ประกอบกับทางโรงเรียนมีความเอาใจใส่ ทําให้
สามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนได้ 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือความรู้จักบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมปูองกัน
ตนเองจากยาเสพติดมีความรู้จักบุคคลเป็นอย่างดี ครูอาจารย์ก็ส่งเสริมให้นักเรียนคบเพ่ือนที่ดี อยู่ใน
สังคมที่ดี เพ่ือจะได้ชักชวนกันไปทําในสิ่งที่ดี มีการเข้าเรียนโรงเรียนกวดวิชาเป็นต้น ทางโรงเรียนมี
ทะเบียนประวัตินักเรียนอย่างละเอียดว่าเป็นใครมาจากไหน พ่อแม่เป็นอย่างไร และมีการให้ครู
อาจารย์ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกปี ทําให้เห็นสถานะความเป็นอยู่ของนักเรียนและผู้ปกครอง  
ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นชนชั้นกลางถึงชั้นสูง มีรายได้ดีพร้อมยินดีสนับสนุนลูกของตนเอง และยังช่วย
บริจาคทรัพย์เพ่ือพัฒนาโรงเรียนด้วย   

จากการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
สามารถสังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้คือ “สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน” เพราะมีความสําคัญมาก 
ภูมิคุ้มกันสามารถสร้างได้จากสถาบันครอบครัวที่มีความอบอุ่น ให้ความรักความเข้าใจในบุตรหลาน
ของตนเอง ปลูกผังเรื่องค่านิยมที่ดีงาม การประพฤติตัวไปสู่หนทางแห่งความเจริญก้าวหน้า  
ไม่หันหน้าเข้าหาอบายมุขต่างๆ นอกจากสถาบันครอบครัวแล้วสถาบันการศึกษาก็มีส่วนสําคัญ ที่จะ
ปลูกฝังคุณงามความดีต่างๆ รวมทั้งการใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือปกปูองคุ้มครองนักเรียนของตนเองจาก
สิ่งชั่วร้ายต่างๆ มียาเสพติดเป็นต้น แม้มีนักเรียนคนใดเผลอผิดพลาดไปบ้างก็ต้องรู้จักการให้อภัย  
การให้กําลังใจ การคอยช่วยเหลือให้คําแนะนํา ประคับประคองให้ผ่านพ้นความผิดพลาดในเรื่องนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

ผลการสรุปการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ พอสรุปได้ดังนี้ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ การปูองกันและแก้ไขตนเองของนักเรียนให้ปลอดภัยจากปัญหา
ยาเสพติด ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด เริ่มจากการมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง ขยันหมั่นเพียร ทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เลือกคบเพ่ือนที่ดี ไม่มั่วสุม
ในอบายมุขและสิ่งเสพติด 

๒) อัตถัญญุตา คือ ส่งเสริมให้มีการควบคุมตนเองอย่างสม่ําเสมอ โดยการจัด
กิจกรรมค้นหาตนเอง และจัดกิจกรรมการค้นหาตนเองในด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียน
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการเรียน มีวินัยในตนเองเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจําวัน
เพ่ือห่างไกลสิ่งเสพติด 

๓) อัตตัญญุตา คือ ทางโรงเรียนก็ส่งเสริมให้เป็นทั้งคนเก่งและเป็นทั้งคนดีด้วย  
ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทั้งกิริยาวาจาใจ การสอนให้นักเรียนรู้จักหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะการหลีกห่างจากยาเสพติดทุกชนิด ศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้รู้เท่า
ทันโทษพิษภัยของยาเสพติด 

๔) มัตตัญญุตา คือ การปูองกันและแก้ไขตนเองของนักเรียนให้ปลอดภัยจากปัญหา
ยาเสพติด ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตให้ถูกทาง 
และเปิดใจกว้าง เมื่อมีปัญหาปรึกษาผู้รู้ที่ไว้ใจได้ หรือวินัยในตนเองเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจําวัน
เพ่ือห่างไกลสิ่งเสพติด  

๕) กาลัญญุตา คือ ใช้วิธีการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ให้ความสําคัญกับ
การสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนเพ่ือให้มีความสามารถในการดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปบุคคลสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตได้โดยไม่ต้องพ่ึงพายาเสพติด 
แม้ว่าจะมียาเสพติดแพร่ระบาดอยู่ กระบวนการพัฒนาเพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุมกันจากยาเสพติด  
จึงควรเป็นการดําเนินการระยะยาว 

๖) ปริสัญญุตา คือ มีการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทราบถึงโทษ
ของยาเสพติด ให้เกิดความร่วมมือกับบุคคลทุกฝุายเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการประสาน
กับผู้ปกครอง สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน สร้างเครือข่ายเฝูาระวังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกชุมชนที่เก่ียวข้อง 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมปูองกันตนเองจาก
ยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนคบเพ่ือนที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี เพ่ือจะได้ชักชวนกันไปทําในสิ่งที่ดี มีการนํา
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพ
ของปัญหาให้เข้าถึงนักเรียนอย่างแท้จริง เพ่ือให้นักเรียนทราบและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ 
ยาเสพติดและสร้างจิตสํานึกและตระหนักว่าการแกไขปัญหายาเสพติดต้องทําโดยทุกคน 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๓  แสดงวิธีการบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม ๗ กับการส่งเสริมพฤติกรรมปูองกันตนเอง
จากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม 

 

การป้องกันและแก้ไข 

พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติด 

 
สัปปุริสธรรม ๗ 

รู้เหตุ (ธัมมัญญุตา) - การปูองกันและแก้ไขตนเองของนักเรียนให้ปลอดภัยจากปัญหายา
เสพติด ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
เริ่มจากการมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียร ทําตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เลือกคบเพ่ือนที่ดี ไม่มั่วสุม
ในอบายมุขและสิ่งเสพติด 

รู้ผล (อัตถัญญุตา) - ส่งเสริมให้มีการควบคุมตนเองอย่างสม่ําเสมอ โดยการจัดกิจกรรม
ค้นหาตนเอง และจัดกิจกรรมการค้นหาตนเองในด้านต่างๆ ภายใน
โรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะ
เรื่องการเรียน มีวินัยในตนเองเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจําวันเพ่ือ
ห่างไกลสิ่งเสพติด 

รู้ตน (อัตตัญญุตา) - ทางโรงเรียนก็ส่งเสริมให้ เป็นทั้ งคนเก่งและเป็นทั้งคนดีด้วย  
ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทั้งกิริยาวาจาใจ 
การสอนให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะ
การหลีกห่างจากยาเสพติดทุกชนิด ศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้รู้เท่าทัน
โทษพิษภัยของยาเสพติด 

รู้ประมาณ (มัตตัญญุตา) - การปูองกันและแก้ไขตนเองของนักเรียนให้ปลอดภัยจากปัญหายา
เสพติด ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตให้ถูกทาง และเปิดใจกว้าง เมื่อมีปัญหาปรึกษา
ผู้รู้ที่ไว้ใจได้ หรือวินัยในตนเองเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจําวันเพ่ือ
ห่างไกลสิ่งเสพติด 

รู้กาล (กาลัญญุตา) - ใช้วิธีการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ให้ความสําคัญกับ
การสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนเพ่ือให้มีความสามารถใน
การดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
บุคคลสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตได้โดยไม่ต้องพ่ึงพายาเสพติด 
แม้ว่าจะมียาเสพติดแพร่ระบาดอยู่  กระบวนการพัฒนาเพ่ือให้
นักเรียนมีภูมิคุมกันจากยาเสพติด จึงควรเป็นการดําเนินการระยะยาว 
 
 
 



๑๓๓ 
 

การป้องกันและแก้ไข 

พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด ปัญหายาเสพติด 
 
สัปปุริสธรรม ๗ 

รู้ชุมชน (ปริสัญญุตา) - มีการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทราบถึงโทษของ
ยาเสพติด ให้เกิดความร่วมมือกับบุคคลทุกฝุายเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มีการประสานกับผู้ปกครอง สร้างเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน สร้างเครือข่ายเฝูาระวังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกชุมชนที่เก่ียวข้อง 

รู้คน (ปุคคลปโรปรัญญุตา) - การส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติด 
ส่งเสริมให้นักเรียนคบเพ่ือนที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี เพ่ือจะได้ชักชวนกัน
ไปทําในสิ่งที่ดี มีการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหา
ให้เข้าถึงนักเรียนอย่างแท้จริง เพ่ือให้นักเรียนทราบและตระหนักถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติดและสร้างจิตสํานึกและตระหนักว่าการ
แกไขปัญหายาเสพติดต้องทําโดยทุกคน 

 
๓. ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น 

ทางโรงเรียนมีกระบวนการป้องกันและแก้ไข อย่างไรบ้าง 
(คําถาม) เรื่องการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางโรงเรียนมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โหเยอะ

มาก๕๑ เราก็มีการรณรงค์พูดหน้าเสาธงประชาสัมพันธ์ ให้เด็กได้ทราบ มีการจัดทําใบปลิว แจก 
ขณะที่เราเดินขบวนรณรงค์เราก็มีแผ่นปลิวแจก ให้เด็กและผู้ปกครอง มีการจัดขบวนรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด มีกิจกรรมด้วย กิจกรรมโดยกิจกรรมนั้นเป็นการให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แล้วก็
มีกิจกรรมของโครงการ To be number-one ของเรามีทั้ง Stop team run การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น To be number-one มีการตอบคําถามเกี่ยวกับยาเสพติด รณรงค์จะมีการถือปูายปลอดบุหรี่ 
วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน เมื่อปีที่แล้วเราได้รางวัลที่ ๑ ของจังหวัด ในขบวนรณรงค์ของ
เรา๕๒  (คําถาม) ตรงนี้เราได้มีภาพมีอะไรไหม  ได้ค่ะ เพ่ิงรายงานสรุปไปภาพมีทุกปี๕๓  ครูทุกคนได้
ตระหนักถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะกลุ่มของสาระวิชาสุขศึกษาและอานามัยจะมีเนื้อหาอยู่ ลงไปในหลักสูตร 
ลงไปในแผนการเรียนรู้ และครูทุกคนจะมีการสอนสอดแทรกเกี่ยวกับการปูองกันแก้ไขปัญหา เราเน้น
ปูองกันมากกว่าการแก้ไข ให้รู้ตระหนักถึงพิษภัย มีการติดปูายตลอดมีการณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติด 
“เสียเหงื่อเพ่ือกีฬา ดีกว่าเสียน้ําตาเพราะยาเสพติด” “เล่นกีฬาพาสนุก เล่นยาพาให้ทุกข์” ไปติดกับ

                                                           

๕๑อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕๒อ้างแล้ว, น.ส.ปราณี ละการชั่ว, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕๓อ้างแล้ว, น.ส.ปราณี ละการชั่ว, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



๑๓๔ 
 
ไวท์บอร์ด แต่ก็ไม่ถาวร มักจะหลุดง่าย แดดฝนมา ลมมาก็พัดปลิวไป๕๔ กิจกรรมเราก็มีให้เด็กเค้าจัด
บอร์ด ต่อต้านยาเสพติด ในงานเราก็จะมีบอร์ด จัดไว้ให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้ ในรายวิชาเราก็ได้ให้
เด็กมาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมว่าได้ความรู้อย่างไรบ้าง๕๕ การรณรงค์ จะเหมือนๆ กันแทบทุก
โรงเรียนเหมือนถูกบังคับให้ทํา แต่เราต้องทํา ที่สําคัญคือ เราต้องเอาใจใส่ ผู้บริหารต้องเอาใจใส่ 
ทีมงานมีความเข้มแข็งแค่ไหน๕๖ (คําถาม) ในการเอาใจใส่มีกระบวนการอย่างไร ถ้าเราเจอนี่เราไม่เว้น
อยู่แล้วครับ เพราะว่า เราต้องบอกเค้าว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไร เราไม่เคยทิ้งเด็กคนไหน เมื่อมี
ครูคนหนึ่งว่า มีเด็กสูบบุหรี่ ถ้าถึงฝุายปกครองแล้วเด็กต้องนําผู้ปกครองมา ถ้าพูดกันรู้ เรื่องก็ดี ถ้าไม่รู้
เรื่องก็รายงานท่านผู้อํานวยการ คือจะจับเปุาทุกเช้า แล้วให้มารายงานตัว บางครั้งให้เปุาแบบไม่รู้ตัว 
หรือก่อนกลับบ้านให้เปุา คือผลมันเกิด มีความชัดเจน๕๗ (คําถาม) เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน เครื่องปัดมันชัดเจน หนีไม่พ้น ดีกว่าพูดลอยๆ พอมีเครื่องเปุามาแล้วจบเลย เด็กเค้าก็ระวัง
ตัว ถ้าพูดไม่รู้เรื่องก็ต้องย้ายโรงเรียน เด็กเค้าจะกลัวมากเรื่องการย้ายโรงเรียนออกจากโรงเรียนนี้ 
เรื่องนี้มีอยู่หลายโรงเรียนมาขอข้อมูลไป อย่างโรงเรียนหนองบัวนี่เอาไปทํา ไปซื้อแล้ว เด็กหนองบัว
ติดบุหรี่เยอะมาก เขตชายแดน เด็กเค้าอยากลอง พอใช้เครื่องเปุาแล้วมันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้น
ชัดเจนขึ้น๕๘ (คําถาม) ทราบปัญหาได้ชัดเจน เพ่ือแก้ไขและปูองกันตรงนี้ ตรงนั้นเป็นมาตรการหนึ่งที่
ทําให้เด็กกลัว แต่สิ่งที่เราปูพ้ืนฐานไว้ ที่นี่เป็นโรงเรียนที่มีความสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น ปลอดภัย ใน
บริเวณอาคาร หรือตามห้องเรียนเราได้มีการสังเกตดู คือจะต้องไม่มีจุดอับ จุดบอด ที่เป็นแหล่งที่ให้
เด็กนักเรียนไปมั่วสุม ห้องน้ําก็ห้องน้ําสะอาด มีแม่บ้าน มียาม มีกล้องวงจรปิด มีการกํากับ ติดตาม 
นิเทศ เด็กนักเรียนจะไม่มีเวลาว่างมากนัก พอเด็กมีเวลาว่างมากเด็กจะมีความคิดมากมายสับสน
วุ่นวาย อยากไปโน่นไปนี่ ไม่มีคําว่าว่าง เพราะเค้าเรียนตั้งแต่ คาบศูนย์ คาบศูนย์คือ ๗.๓๐-๘.๓๐  
ไปจนถึง ๑๗.๐๐ พอมีเวลาอีกพักก็ไปเรียนพิเศษ คือเด็กจะไม่มีเวลาว่าง พอมีเวลาว่าง ก็เล่นกีฬา 
ปิงปอง ว่ายน้ํา ตะกร้อ วอลเลย์บอล หนึ่งคนเล่นกีฬาหนึ่งอย่าง ในห้องเรียนเป็นห้องที่หน้าอยู่มาก 
เด็กไม่หนีห้องเรียน พอเสร็จแล้วก็เข้าห้องเรียน มีแอร์ปรับอากาศ มีเทคโนโลยีในการสืบค้นความรู้ 
เราปลูกฝังเรื่องความรักเพ่ือน มีความเป็นมิตรสัมพันธ์กัน เมื่ อจบไปแล้วเค้าจะมีความผูกพันกัน  
เวลามีอะไรมาก็จะมาคุยกัน มาพบกัน ที่สําคัญในเรื่องของสถานที่ที่อบอุ่น มันเอ้ือต่อการเรียนรู้ และ
อีกอย่างเราก็ปลูกฝังในเรื่องความดีไป ให้ใฝุดี ให้รู้ผิดรู้ชอบ ที่ดีก็รับไป ไม่ดีก็ให้พยายามออกห่าง
กาย๕๙ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียน เพ่ือถ่ายทอดข่าวสารด้านการ
ปูองกันยาเสพติด โดยอาศัยเทคนิควิธีการต่างๆ เป็นปัจจัยสําหรับการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด๖๐  ในปัจจุบันได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มนักเรียน

                                                           

๕๔อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕๕อ้างแล้ว, น.ส.ปราณี ละการชั่ว, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕๖อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕๗อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕๘อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๕๙อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๖๐อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๓๕ 
 
ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นมากขึ้นในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการปูองกันยาเสพติด๖๑ 
อาจดําเนินได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดวิทยากรบรรยาย อภิปราย เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติด แก่นักเรียน การให้บริการด้านสื่อ เอกสาร โปรเตอร์ ภาพนิทรรศการ 
สไลน์ ภาพยนตร์ ของหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดความสนใจเข้าร่วมในการปูองกันยา
เสพติด จัดรณรงค์ปูองกันยาเสพติด ในช่วงเวลาที่กําหนด เป็นการเผยแพร่ข่าวสารโดยการระดมสื่อ
ต่างๆ ภายในขอบเขต หรือพ้ืนที่ๆกําหนดไว้ สาเหตุที่ต้องมีการรณรงค์เพราะการเผยแพร่ข่าวสารใน
วงกว้างไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างที่ควร เช่น การร่วมเดินขบวนต่อต้านปัญหายาเสพติด การจัดสัปดาห์
ปูองกันยาเสพติด การจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น๖๒ การเผยแพร่ข่าวสาร เป็นการ
เผยแพร่ข่าวสารความรู้ การเผยแพร่ข่าวสารที่สําคัญ ได้แก่ วิทยุ โดยการผลิตรายการเพ่ือออกอากาศ 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในลักษณะบทความ สารคดี ละคร คําขวัญ เพลง เรื่องสั้น ตลอดจนขอ
ความร่วมมือจากสถานีวิทยุต่างๆ หรือนักจัดรายการในการเผยแพร่รายการในการเผยแพร่ข่าวสาร
การปูองกันยาเสพติด โทรทัศน์ โดยการผลิตสไลน์ ภาพยนตร์โฆษณาสั้นๆ จัดรายการแสดงรายการ
สนทนาของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารความรู้ในช่องต่างๆ สิ่งพิมพ์ โดยการผลิตบทความ 
เรื่องสั้น คําขวัญ ภาพโปรสเตอร์ การ์ตูน เผยแพร่ โดยจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับรูปแบบของ
สิ่งพิมพ์๖๓ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรมนั้น ควรมี
กระบวนการปูองกันและแก้ไข ดังนี้ ๑) เชิญวิทยากรด้านยาเสพติดมาให้ความรู้ในชั่วโมงประชุม  
๒) เชิญตํารวจ และผู้เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ ๓) สอดแทรกในบทเรียน ๔) ให้ความรู้ เสียงตามสาย  
๕) พูดให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด ๖) จัดบอร์ดนิทรรศการ ๗) ครูที่ปรึกษาให้ความรู้ 
๘) จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน ๙) เพ่ือนเตือนเพ่ือน ๑๐) ประสานงานผู้ปกครอง๖๔ 

ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพ
ติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พอประมวลผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ดังนี้ 

จากการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนทําให้ทราบว่าการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับยาเสพติดมีค่าเฉลี่ยต่ําสุดกว่าด้านอ่ืนๆ อีก ๕ ด้าน โดยอยู่ในระดับมาก (๔.๑๗) สามารถ
จําแนกตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้ดังนี้ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เรื่องโทษพิษภัย
ของยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ เพราะทางโรงเรียนพยายามสอดแทรกเรื่องของยาเสพติด
ในทุกรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง การเดินขบวนรณรงค์ตามถนนหนทางพร้อมกับการ
แจกใบปลิว อันเป็นการประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่สังคม มีการจัดกิจกรรมในเวลาว่าง โดยเฉพาะ
การมีโครงการ To be number-one ซึ่งเป็นโครงการต่อต้านยาเสพติดโดยเฉพาะ มีการตอบคําถาม
ชิงรางวัลเกี่ยวกับยาเสพติด แม้ในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและอนามัยก็มีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
ยาเสพติดเป็นประจํา ทางโรงเรียนเน้นปูองกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาภายหลัง มีคําขวัญติดตาม
                                                           

๖๑อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๒อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๓อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๖๔อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ  สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๓๖ 
 
บอร์ดนิทรรศการให้นักเรียนได้เห็นอยู่บ่อยๆ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบอร์ดนิทรรศการเพ่ือ
ต่อต้านยาเสพติด วิธีการดังท่ีกล่าวมานี้จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ที่ดีมาก 

๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา จากกิจกรรมในข้อ
หนึ่งนั้น เป็นการสอนนักเรียนไปในตัวถึงโทษพิษภัยของสิ่งเสพติดทุกชนิด แม้จะเป็นเรื่องที่พอรู้กันว่า
ยาเสพติดไม่ดี แต่ถ้าหากไม่มีภูมิคุ้มกันทางปัญญาก็อาจจะส่งผลให้นักเรียนเผลอไปลองเสพได้ 
โดยเฉพาะการทดลองจากเพ่ือนสู่เพ่ือน เช่นการสูบบุหรี่หากอยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่ติดบุหรี่ก็มีโอกาสสูงที่
จะติดบุหรี่ไปด้วย นักเรียนจึงต้องรู้จักเลือกในการคบเพ่ือน รู้จักการปฏิเสธ Just say no แม้ทาง
โรงเรียนก็ได้พยายามจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้เป็นโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดทุกชนิด  
และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กนักเรียนทุกคน ยิ่งในสมัยปัจจุบันมีข่าวสารเรื่องยาบ้าระบาด 
นักค้ายาก็พยายามหากลุ่มเสพใหม่ๆ โดยเฉพาะวัยรุ่น การปูองกันทั้งมาตรการหนักและเบาจึงมีความ
จําเป็น ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ดําเนินการมาเป็นอย่างดี  

๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า การรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนมีความสําคัญมากทั้งบทบาทหน้าที่ของครูและบทบาท
หน้าที่ของนักเรียน หากครูปล่อยปละละเลยนักเรียนก็มักทําตามใจตนเอง หากคุณครูเข้มงวดกวดขัน
นักเรียนก็มีความเกรงกลัว เมื่อนักเรียนผิดก็ต้องยอมรับผิดเพ่ือที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไป หากบ่าย
เบี่ยงเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้หรือไม่ให้ตนเองถูกลงโทษ ก็จะเกิดผลเสียตามมาต่อตัวนักเรียนเอง แม้นักเรียน
บางคนไม่กล้ายอมรับผิด ทางโรงเรียนนครสวรรค์ก็มีมาตรการตรวจสอบคือมีเครื่องเปุาวัดบุหรี่ รู้ว่า
คนไหนสูบก็จะจับเปุากันทุกเช้าเลยทีเดียว เพ่ือเป็นการเอาจริงเอาจัง ให้มารายงานตัวทุกวัน อบรมสั่งสอน 
พร้อมให้ปฏิญาณตนเพ่ือให้เลิกบุหรี่หักดิบให้ได้ บางครั้งถึงขั้นนําผู้ปกครองมาพูดคุยทําความเข้าใจ
และร่วมมือกัน วิธีการดังกล่าวทําให้เห็นผลได้อย่างชัดเจน   

๔) มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ คือความพอดี จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียน ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า อะไรก็ตามหากอยู่ในความพอดีหรือเดินทางสายกลางก็มักจะ
ออกมาดี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติดก็เช่นเดียวกัน หากบ่อยมากเกินไปก็จะส่งผล
กระทบต่อการเรียนของนักเรียนได้ หากเหตุการณ์ปกติไม่น่าสงสัยก็เน้นการเรียนไปก่อน หากพฤติกรรม
น่าสงสัยหรือมีสายข่าวรายงานว่าจะมีการส่งยาเสพติดเช่นยาบ้าเป็นต้น ทางโรงเรียนก็ต้องตื่นตัวและ
เอาจริงเอาจัง อาจจะเชิญหน่วยงานจากภายนอกมาร่วมตรวจสอบ ครูอาจารย์เองก็ไม่ควรกลัวผลลัพธ์
ที่จะพึงเกิดขึ้นจากอิทธิพลมืดของผู้ค้ายาบ้า ควรนําเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือวางแผนหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป ไม่ควรคิดว่าจะดีหรือร้ายก็ให้นักเรียนคนนั้นรับผลเอง หรือคิดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตํารวจ เพราะถ้าหากนิ่งเฉยปัญหาก็จะลุกลามมากยิ่งขึ้น   

๕) กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ที่จะต้องใช้ในการร่ วมทํากิจกรรม 
หลักธรรมข้อนี้สามารถเชื่อมโยงให้เข้ากับกระบวนการการแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน
นครสวรรค์ได้ โดยเฉพาะด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเป็นประจําทุกปี ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน การอบรมสั่งสอนศิษย์ให้ตั้งอยู่ในแนวทางท่ีถูกที่ควรก็ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของครูทุก
ท่านอยู่แล้ว ประกอบกับการเน้นเรียนอยู่แล้วตั้งแต่เช้ายันค่ําจึงทําให้นักเรียนไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะไป
คิดเรื่องการเสพสิ่งเสพติดให้โทษ 



๑๓๗ 
 

๖) ปริสัญญุตา คือรู้จักชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ การที่จะรณรงค์
ให้ได้รับผลดีมีความจําเป็นเหมือนกันที่จะต้องรู้จักชุมชน เพ่ือที่จะได้วางแผนว่าจะทําอย่างไรการ
ประชาสัมพันธ์ถึงจะได้ผลให้มากที่สุด ควรมีทั้งเชิงรุกและก็เชิงรับ การประชาสัมพันธ์กับสังคม
ภายนอกก็อาจจะนานๆ ครั้งได้ แต่สังคมภายในรั้วโรงเรียนจําเป็นต้องรู้จักดี บางโรงเรียนคณะครูก็
มักจะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ดื่มสุรากันบ่อยๆ การรณรงค์ให้เลิกดื่มสุราก็มักจะไม่ได้ผล ดังนั้นตัวอย่างที่
ดีจึงมักมีค่ามากกว่าคําสอน หรือถ้าหากบางชุมชนที่อยู่ในตัวเมืองมักจะมีการจราจรที่แออั ด  
การเดินขบวนรณรงค์ก็ยังคงไม่เหมาะสม เป็นต้น  

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา  คือความรู้จักบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์นอกจากที่จะรู้จักชุมชนดีแล้ว สิ่งสําคัญประการต่อมาคือควรรู้จักบุคคล
ด้วย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน รู้จักบุคคลอีกความหมายหนึ่งก็คือรู้จักความสามารถหรือพรสวรรค์ของ
นักเรียนแต่ละคน บางคนก็อาจจะเรียนไม่ค่อยเก่งแต่กลับเก่งด้านอ่ืนๆ เป็นนักกิจกรรมของโรงเรียน 
ชอบช่วยเหลือสังคม เป็นนักกีฬา เป็นนักร้องนักแสดง เป็นต้น การจัดสถานที่เพ่ือเอ้ือต่อการฝึกหัด
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนก็มีส่วนสําคัญ ดังจะเห็นได้จากที่โรงเรียนนครสวรรค์มีลานกิจกรรมต่างๆ 
มากพอสมควร มีสนามกีฬานานาชนิด มีสระว่ายน้ํา มีสนามฟุตบอล มีกิจกรรมดนตรีสากล เป็นต้น 
เราสามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักเรียน ทําให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าง เช่น
กิจกรรมหนึ่งคนต้องเล่นกีฬาหนึ่งอย่าง โรงเรียนมีความสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น ปลอดภัย  
ตามบริเวณอาคารสถานที่ไม่มีจุดอับจุดบอดที่จะเป็นแหล่งให้นักเรียนไปมั่วสุมกันได้ห้องน้ําก็สะอาด 
มีแม่บ้าน มียาม มีกล้องวงจรปิด มีการกํากับติดตามอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ความผูกพันกันสถานศึกษา จนได้กลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียน  

จากการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถ
สังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ว่าคือ “การป้องกันไว้ดีกว่าแก้” ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุก
รูปแบบ การปลูกฝังค่านิยมที่ดี ให้เป็นคนใฝุดีหลีกหนีอบายมุข เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง แม้จะอยู่
นอกโรงเรียนก็ตระหนักรู้สิ่งที่ควรทําและพฤติกรรมที่พึงหลีกเว้น ปูองกันตั้งแต่ยาเสพติดที่อยู่ใกล้ชิด
นักเรียนมากที่สุดคือสุราและบุหรี่ เอาจริงเอาจัง ไม่ปล่อยปละละเลย จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในความคิดที่สร้างสรรค์ เพ่ือนักเรียนจะได้มีจิตสํานึกเพ่ิมมากข้ึนและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  

ผลการสรุปการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ พอสรุปได้ดังนี้ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ ทางโรงเรียนพยายามสอดแทรกเรื่องของยาเสพติดในทุก
รูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหา เน้นปูองกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา
ภายหลัง พัฒนาระบบบริการสนเทศ และตัวครู บุคลากรที่ทําหน้าที่เผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้มีประสิทธิภาพและทันกับสถานการณอยู่ตลอดเวลา 

๒) อัตถัญญุตา คือ การจัดกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กนักเรียนทุกคน ให้ข้อคิดเตือนนักเรียนถึง
ภัยยาเสพติดว่าผลของการติดยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี ให้ความช่วยเหลืออย่างมีเหตุผล 

 
 



๑๓๘ 
 

๓) อัตตัญญุตา คือ มีการให้ข้อมูลข่าวสารแกนักเรียน ประชาชนผ่านสื่อชนิดต่างๆ 
เพ่ือปูองกันยาเสพติด เผยแพรประชาสัมพันธ์เรื่องโทษและพิษภัยของเสพติด ให้ทุกภาคส่วนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงผู้ปกครองเพ่ือควบคุม
ปูองกันและลดปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 

๔) มัตตัญญุตา คือ มีการวางแผนทําเป็นนโยบาย ทําอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมหรือพ้ืนที่ในเชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชนไดมีทางเลือก เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
นักเรียน เผยแพร่ข่าวสารให้เหมาะสมและตามสภาพของสถานการณ์ 

๕) กาลัญญุตา คือ พัฒนาระบบบริการสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันกับสถาน
การณอยู่ตลอดเวลา มีการนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  
ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และการรับรู้ถึงโทษ
ภัยของยาเสพติด 

๖) ปริสัญญุตา คือ ตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสิ่งเสพติดภายในโรงเรียน โดยให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม จัดทําในเชิงรุกและดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เชิญวิทยากรที่มีความรู้ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษ 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ 
สอดแทรกความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในการเรียน เชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้
ความรู้ ส่งเสริมบทบาทครูอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักเรียน ทําให้นักเรียนไม่รู้สึกว่างใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

 
ตารางที่ ๔.๑๔  แสดงวิธีการบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม ๗ กับการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด 

 

การป้องกันและแก้ไข 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด ปัญหายาเสพติด 
 

สัปปุริสธรรม ๗ 
รู้เหตุ (ธัมมัญญุตา) - ทางโรงเรียนพยายามสอดแทรกเรื่องของยาเสพติดในทุกรูปแบบ

ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหา เน้นปูองกัน
มากกว่าการแก้ไขปัญหาภายหลัง พัฒนาระบบบริการสนเทศ และ
ตัวครู บุคลากรที่ทําหน้าที่เผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติดให้มี
ประสิทธิภาพและทันกับสถานการณอยู่ตลอดเวลา 

รู้ผล (อัตถัญญุตา) - การจัดกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด มีการ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กนักเรียน
ทุกคน ให้ข้อคิดเตือนนักเรียนถึงภัยยาเสพติดว่าผลของการติดยา
เสพติดเป็นสิ่งไม่ดี ให้ความช่วยเหลืออย่างมีเหตุผล 
 
 



๑๓๙ 
 

รู้ตน (อัตตัญญุตา) - มีการให้ข้อมูลข่าวสารแกนักเรียน ประชาชนผ่านสื่อชนิดต่างๆ 
เพ่ือปูองกันยาเสพติด เผยแพรประชาสัมพันธ์เรื่องโทษและพิษภัย
ของเสพติด ให้ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การปูองกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงผู้ปกครองเพ่ือควบคุม
ปูองกันและลดปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 

รู้ประมาณ (มัตตัญญุตา) - มีการวางแผนทําเป็นนโยบาย ทําอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมหรือพ้ืนที่ในเชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชนได มี
ทางเลือก เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน เผยแพร่ข่าวสารให้
เหมาะสมและตามสภาพของสถานการณ์ 

รู้กาล (กาลัญญุตา) - พัฒนาระบบบริการสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันกับสถาน
การณ อยู่ตลอดเวลา มีการนําเทคโนโลยี เกี่ยวกับการใช้สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ ให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และการรับรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด 

รู้ชุมชน (ปริสัญญุตา) - ตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสิ่งเสพติดภายในโรงเรียน โดยให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม จัดทําในเชิงรุกและดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษ 

รู้คน (ปุคคลปโรปรัญญุตา) - มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ สอดแทรก
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในการเรียน เชิญหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาให้ความรู้ ส่งเสริมบทบาทครูอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของนักเรียน ทําให้นักเรียนไม่รู้สึกว่างใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 
๔. ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัวตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น  

ทางโรงเรียนมีกระบวนการป้องกันและแก้ไข อย่างไรบ้าง 
เรามีประสานกับเครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้มแข็งมากโดยเฉพาะในห้องเรียน๖๕ 

(ค าถาม)อย่างนี้เรามีกระบวนการอย่างไร จะมีเครือข่ายผู้ปกครอง มี meeting มีไลน์ในห้องประธาน
เครือข่าย มีเลขา มีประชาสัมพันธ์๖๖ ผู้ปกครองนี้เค้าจะส่งข่าวถึงกัน ลูกใครสูบบุหรี่ที่คนในห้องเค้าจะ
มีจัดประชุมกัน ส่งไลน์หากัน๖๗ ติดต่อสื่อสารในเฟสบุ๊ค โคกันในห้องก่อน แล้วก็จะมีประธานในแต่ละ
สายชั้น แล้วก็จะมาเลือกเป็นประธานเครือข่ายของโรงเรียน โรงเรียนจะเปิดประตูทุกด้านเลยเข้ามา
ได้เลยนะ เรือนร่มสักเป็นที่คุย มีสารวัตรโรงเรียน สารวัตรครู คนไหนทําอะไรที่ไหนไม่ดีอย่างไรเค้าจะ
รายงานกับเรา แล้วก็แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่เก่ียวข้องก็ไปดําเนินงาน๖๘ คือผู้ปกครองในห้องเรียนนี้ คือถ้า
เค้ารู้ว่าเด็กคนไหนติดบุหรี่ หรือยาเสพติด เค้าจะจัดการกันเองเลยในห้อง เพราะเค้าไม่สามารถจะ

                                                           

๖๕อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๖๖อ้างแล้ว, น.ส.ปราณี ละการชั่ว, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๖๗อ้างแล้ว, น.ส.ปราณี ละการชั่ว, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๖๘อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๐ 
 
ปล่อยไปได้ว่า แล้วเค้าก็จะเข้ามาแหละ เข้ามารุมถามผู้ปกครองกันเองแหละ เค้าจัดการกันเองเสร็จ
เลย คือถ้าไม่เลิกคือจะถูกแบน ไม่ครบ อันตรายมาก ถ้าเด็กในห้องไม่มีเพ่ือนนี่อันตรายมาก แล้วถ้ายัง
มานั่งสูบบุหรี่ทั้งๆ ที่เรียนหนังสืออยู่เนี๋ยะ ไม่ได้๖๙ (ค าถาม) คือพ่อแม่มีบทบาท มีบทบาทมาก๗๐  
เป็นการปูองกันอย่างดี๗๑ เป็นกรอบในการปูองกันยาเสพติดอย่างดี สังเกตเวลามีงานมีอะไรนะ เวลา
เราขอรางวัลต่างๆ ปูุย่า ตา ยาย ญาติพ่ีน้องมาเต็มเลย ช่วยกัน คือเด็กที่ นี่เรียนอย่างเดียว นิสัยดี 
เรียนคณิตศาสตร์ สอบคณิตศาสตร์ ๕ ชั่วโมงไม่เบื่อ๗๒ ผู้ปกครองจะให้ความสนใจเรื่องนี้มาก 
โดยเฉพาะเค้าจะฟูองบ่อย ทําไมเด็กสูบบุหรี่ ทําไมโรงเรียนไม่จัดการในระยะสามสี่ปีมานี่เราทําเรื่องนี้
เข้มแข็ง แต่เราค่อยๆ ทํานะครับ เราไม่ทําขนาดที่ให้เด็กคนนั้นถูกขับอะเปหิออกจากโรงเรียนเลย๗๓  
ค่อยๆ เราค่อยๆ ไม่ได้ไปฆ่าเค้า อย่างรัฐมนตรีคนก่อนเค้าบอกว่า คนติดยาเหมือนคนปุวย เราต้อง
ดูแลเค้าฉะนั้นเด็กในโรงเรียนก็เหมือนลูกเราคนหนึ่งเราต้องดูแลเค้า เค้าจะเบาๆๆแล้วก็หาย๗๔   
ทั้งครอบครัว ทั้งโรงเรียน และเพ่ือนๆ ทั้งการให้คําชี้แนะ สนับสนุน๗๕ ครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่
มีความสําคัญท่ีสุดเป็นสถาบันที่มีบทบาทสัมพันธ์อย่างอย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม นับตั้งแต่
เกิดเจริญเติบโต จนกระทั้งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตครอบครัว เป็นระบบประกอบด้วยระบบย่อยหลาย
ระบบมีมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวและสิ่งแวดล้อมภายนอก มีความสัมพันธ์กัน และมีผลกระทบซึ่งกัน
และกัน๗๖ หากในครอบครัวมีวัยรุ่นติดยาเสพติดจะส่งผลกระทบทั้งครอบครัว ครอบครัวมีบทบาทใน
การดูแลอบรมสั่งสอน เลี้ยงดูปลูกฝังถ่ายทอดค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อเป็นที่หล่อหลอมกล่อมเกลา
จิตใจ หล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคลวิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้างบรรทัดฐานทางสังคม
ให้แก่บุคคลรุ่นใหม่นําไปสู่การดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และยังเป็นแหล่งให้ความ
ช่วยเหลือดูแลเยียวยาในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตที่มากระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตของสมาชิก
ในครอบครัวอีกด้วย๗๗ ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่จะปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในวัยรุ่น 
และครอบครัวยังถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจย่อยท่ีสุดที่มีความสําคัญ สูงต่อระบบเศรษฐกิจส่วนรวม ไม่ว่า
จะเป็นกระบวนการผลิต การบริโภค และการออม ที่ต้องเริ่มจากครอบครัวรวมทั้งเป็นรากฐานการสร้าง
และพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง๗๘ สถาบันครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการปูองกันยาเสพติด
ของเยาวชนได้ถึงร้อยละ ๕๒.๕๐ เมื่อสถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง เยาวชนจะมีความเข้มแข็ง  
มีทักษะชีวิต มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ดีก็จะมีแนวโน้ม ที่จะมีพฤติกรรมปูองกันยาเสพติดได้

                                                           

๖๙อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๗๐อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๗๑อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๗๒อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๗๓อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๗๔อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๗๕อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๗๖อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๗อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๘อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๔๑ 
 
มากขึ้น๗๙ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปูองกันการใช้ยาเสพติดคือการได้รับความเอาใจใส่จาก
ครอบครัวการได้รับการสนับสนุนจากครูอาจารย์เพ่ือนและการได้รับข่าวสาร๘๐ ในทางตรงกันข้าม 
ครอบครัวมีการทําหน้าที่บกพร่องไม่สมบูรณ์ขาดการดูแลเอาใจใส่ไม่มีเวลาในการทํากิจกรรมร่วมกัน 
ขาดการปฏิสัมพันธ์มีการสื่อสารทางลบ มีการทะเลาะเบาะแว้งมีความขัดแย้งในครอบครัวเป็น
แบบอย่างที่ ไม่ดีมีการใช้ยาเสพติดในครอบครัว ขาดความยืดหยุ่นในครอบครัว ส่งผลให้มี
ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดีขาดความผูกพัน โดยวัยรุ่นจะมีการรับรู้จากการกระทําที่เกิดขึ้น ใน
ครอบครัว ทําให้ส่งผลต่อทัศนคติในทางลบ มีความเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก
กดดันคับข้องใจเหงาว้าเหว่ขาดความรักความอบอุ่น ไม่มีความสุข ทําให้มีบุคลิกภาพ่ออ่อนแอไม่
เข้มแข็ง ขาดความเชื่อม่ัน ถูกชักจูงไปในทางไม่ดีได้ง่าย มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดได้ง่าย๘๑ 
ครอบครัวที่มีความขัดแย้งครอบครัวที่ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกในครอบครัวครอบครัวที่
ผู้ปกครองคาดหวังต่อสมาชิกในครอบครัวสูงเกินไป สมาชิกในครอบครัวใช้ยาเสพติด แบบแผนการ
เลี้ยงดูของครอบครัว ครอบครัวที่ใช้อํานาจ ใช้ความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก 
ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพแบบห่างเหิน๘๒ ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดเนื่องจาก
รูปแบบครอบครัวจะเป็นตัวกําหนดให้วัยรุ่นรับรู้ถึงความสมบูรณ์หรือความไม่สมบูรณ์ของครอบครัว
ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึก ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ทําให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมออกมาโดยการใช้
หรือไม่ใช้ยาเสพติดรูปแบบครอบครัวที่มีปัญหาจะผลกดดันวัยรุ่นไปสู่การใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะ
ครอบครัวที่แตกแยก๘๓ รูปแบบครอบครัวที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความสุขของครอบครัวแตกต่างกัน
ดังเช่น ครอบครัวที่มีท้ังพ่อและแม่วัยรุ่นจะรับรู้ว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ เป็นครอบครัวที่มีความสุข
ได้รับการเติมเต็มด้านอารมณ์ทําให้วัยรุ่นรู้สึกอบอุ่น ไม่มีความทุกข์ใจจึงไม่ไปใช้ยาเสพติด แต่ใน
ครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงจัดว่าเป็นครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูง๘๔ ทําให้วัยรุ่นเกิดความเครียด
กดดันจากการที่พ่อ แม่หย่าขาดจากกันอาจลงโทษว่าเป็นความผิดของตน อาจเรียกร้องความสนใจ
เข้ากับพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงที่เป็นสมาชิกใหม่ไม่ได้ โดยเฉพาะเมื่อพ่อแม่ของตนมีลูกใหม่ทําให้วัยรุ่น
น้อยใจคิดว่าตนเองหมดความสําคัญอาจแสดงกิริยารุนแรงโดยออกจากครอบครัว หันไปคบเพ่ือนนอก
บ้านหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น มีพฤติกรรมเกเรเที่ยวเตร่ใช้ยาเสพติดได้๘๕ รูปแบบครอบครัวที่มี
พ่อหรือแม่เลี้ยง มีความสัมพันธ์กับการเสพยาบ้าของวัยรุ่น และสามารถทํานายได้ว่าวัยรุ่นที่อยู่ใน
ครอบครัวที่มีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงมีโอกาสเสพยาบ้าเพ่ิมขึ้น ๒.๕๖ เท่าเมื่อเทียบกับวัยรุ่นที่อยู่ใน
ครอบครัวที่มีท้ังพ่อและแม่สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมอาชญากรรมกับประวัติการใช้ยาเสพติด
ของเยาวชนในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา๘๖ ความสามารถของครอบครัวในการ

                                                           

๗๙อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๐อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๑อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๒อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๓อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๔อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๕อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๖อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๔๒ 
 
แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยให้ครอบครัวดําเนินไปได้และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งด้านวัตถุและด้านอารมณ์๘๗ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกในครอบครัวเน้น
การสื่อสารที่ใช้คําพูดมากกว่าการสื่อสารที่ไม่ใช้คําพูดครอบครัวที่สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะ
สื่อสารได้ชัดเจน ตรงต่อบุคคลเปูาหมายถ้าการสื่อสารมีความคลุมเครืออ้อมค้อม ไม่ตรงประเด็น
ครอบครัวจะทําหน้าที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพ๘๘ ความสามารถของสมาชิกที่จะตอบสนองทางอารมณ์ต่อ
กันและกันอย่างเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ครอบครัวที่ทําหน้าที่ปกติจะแสดงอารมณ์ได้
หลายแบบในปริมาณ เวลา สถานการณ์ที่เหมาะสม๘๙ การทําหน้าที่ของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ
การใช้ยาเสพติดกล่าวคือการทําหน้าที่ของครอบครัว จะทําให้ครอบครัวสามารถดําเนินไปได้สามารถ
ปรับตัว มีการแก้ปัญหาที่ เหมาะสมทําให้ครอบครัวเกิดความสมดุล มีความสุขส่งผลต่ออารมณ์
ความรู้สึกท่ีมีความสุขมีความอบอุ่น หากมีปัญหาเกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้วัยรุ่นจึงไม่จําเป็นต้อง
หน้าไปใช้ยาเสพติด๙๐ ครอบครัวที่ทําหน้าที่ได้ดีจะเป็นเสมือนเกราะอันแข็งแกร่งที่จะปกปูองวัยรุ่น
จากอิทธิพลทางลบโดยเฉพาะการใช้ยาเสพติดในทางตรงกันข้ามหากครอบครัวทําหน้าที่บกพร่อง
หรือไม่มีประสิทธิภาพจะทําให้ครอบครัวขาดความสมดุล สมาชิกในครอบครัวไม่ได้รับการตอบสนอง
ทางอารมณ์ที่เหมาะสมตามความคาดหวัง ทําให้เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด๙๑ ความสัมพันธ์ในครอบครัว
เป็นความผูกพัน ความใกล้ชิดคุ้นเคยกันตามบทบาทที่คนเรามีต่อสมาชิกในครอบครัวมีความห่วงใยรัก
ใคร่ปรองดองกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันปรับตัวเข้าหากันสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นจากการดูแลเอาใจใส่
การทํากิจกรรมร่วมกัน การมีส่วนร่วมในครอบครัว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งความคิด
ความรู้สึก การทําตามบทบาทหน้าที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะส่งผลให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน เกิดความอบอุ่นในครอบครัว๙๒ ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทําให้ครอบครัวมีความสุข
วัยรุ่นจะมีการรับรู้ ถึงสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวไม่มีความตึงเครียดไม่มีความคับข้องใจ ส่งผลให้มี
อารมณ์เชิงบวก มีความผูกพันในครอบครัว ทําให้วัยรุ่นไม่ใช้ยาเสพติด ในทางตรงกันข้ามหากมี
สัมพันธภาพไม่ดีต่อกันมีสัมพันธภาพแบบห่างเหินจะนําไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งตามมา๙๓ รูปแบบ
การเลี้ยงดูเป็นปัจจัยด้านครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ปัจจัยหนึ่ง เด็กจะเติบโตมี
คุณภาพชีวิตและมีบุคลิกภาพอย่างไรจะเป็นคนดีทําประโยชน์แก่สังคมหรือเป็นคนด้อยคุณภาพ  
สร้างปัญหาแก่สังคม ย่อมขึ้นกับสภาพครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัว
ครอบครัวมีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตพุ่งตนเองได้เป็นแบบอย่างหล่อหลอมความรู้สึกนึก
คิดพฤติกรรม จิตสํานึก ปลูกฝังค่านิยม ความรักคุณค่าการมีชีวิต การอบรมเลี้ยงดูจึงมีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อพัฒนาการด้านต่างๆ และผู้ที่มีอิทธิพลสําคัญที่สุดต่อการอบรมเลี้ยงดูบุตร คือ พ่อ แม่หรือ
ผู้ปกครองการตัดสินใจกระทําหรือไม่กระทําพฤติกรรม หากมีการกระทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น 
                                                           

๘๗อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๘อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๙อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๐อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๑อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๒อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๓อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๔๓ 
 
การใช้ยาเสพติดก็จะส่งผลกระทบต่อระบบครอบครัวทั้งระบบ๙๔ การอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่สนับสนุนให้
เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะโดยกําหนดขอบเขตพฤติกรรม มุ่งหวังให้เด็กเชื่อฟังแต่ก็ให้เด็กเป็นตัว
ของตัวเองโดยพ่อแม่แสดงการยอมรับความคิดเห็นของเด็กให้ความอบอุ่น๙๕ ความขัดแย้งในครอบครัว
สามารถเกิดได้กับสมาชิกในครอบครัวทุกคน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น ความขัดแย้งเกิดจาก
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในด้านบุคลิกภาพความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม สาเหตุเกิดจากความ
คิดเห็นแตกต่างกันและการอบรมเลี้ยงดู เช่น ในครอบครัวที่มีความเข้มงวด มีความคาดหวังมีการออก
คําสั่งหรือถูกทอดทิ้งจะมีความขัดแย้งมากกว่า ครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยผลกระทบจาก
ความขัดแย้งในครอบครัว ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความเครียดและทําลายความสัมพันธ์อันดีใน
ครอบครัว ขาดแรงจูงใจ หากไม่สามารถควบคุมอารมณ์อาจทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งทําร้าย
ร่างกายเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวได้ทําให้ครอบครัวไม่มีความสุขความขัดแย้งในครอบครัวมีผล
ต่อการใช้ยาเสพติดเนื่องจากเมื่อมีความขัดแย้งในครอบครัว ผลของความขัดแย้งทําให้เกิด
ความเครียดความคับข้องใจความไม่เข้าใจ๙๖ การปูองกันปัญหายาเสพติดของครอบครัวสามารถทําได้
โดยพ่อ แม่ สอดส่องดูแลน้องๆ หรือสมาชิกคนอ่ืนๆภายในครอบครัวมิให้กระทําสิ่งที่ผิด เช่น การคบ
เพ่ือนที่ไม่ดี การมั่วสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด เยาวชนควรทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกคน
อ่ืนๆ ภายในครอบครัวด้วย เช่น การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ความมีระเบียบวินัย ความ
ขยันหมั่นเพียร๙๗ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความรักใคร่กลมเกลียว
และมีความเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีปัญหา๙๘ เมื่อมีโอกาสควรบอกกล่าวหรือตักเตือน
สมาชิกคนอ่ืนๆ ภายในครอบครัว โดยเฉพาะน้องๆให้รู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดวิธีการใช้ยา
อย่างปลอดภัย พ่อ แม่ ควรพูดคุยหรือร่วมกันทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดความสบายใจและภาคภูมิใจด้วย
การประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของพ่อ แม่ ภายในบ้าน๙๙ การส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัวตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น ทางโรงเรียนควรมีกระบวนการปูองกัน
และแก้ไข ดังนี้ ๑) ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านยาเสพติด ด้านพฤติกรรมของวัยรุ่น ๒) มีสมาคม
เครือข่ายผู้ปกครอง คอยให้การดูแล เป็นที่ปรึกษาและควรแนะนํา ๓) เชิญผู้ปกครองเข้าพบและให้
คําแนะนํา๑๐๐ 

 
 
 
 
 

                                                           

๙๔อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๕อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๖อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๗อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๘อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๙อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๐๐อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๔๔ 
 

ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พอประมวลผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารโรงเรียนทําให้เห็นถึงกระบวนการในการจัดการปัญหา 
ยาเสพติดอย่างเป็นองคาพยพ เพราะไม่ใช่เป็นเพียงความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
จากการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนทําให้ทราบว่าการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (๔.๔๔) โดยสามารถจําแนกตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ได้ดังนี้ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สมาคมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์มีความเข้มแข็งมาก 
ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี เพราะไม่เพียงแค่ส่งลูกหลานมาเรียนเท่านั้นยังสนับสนุน
กิจการต่างๆ ของโรงเรียน คอยเป็นหูเป็นตาให้หากมีอะไรไม่ชอบมาพากล ก็มากระตุ้นให้ทางโรงเรียน
รีบเร่งดําเนินการ โดยเฉพาะเมื่อรู้เห็นว่ามีเด็กนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แม้จะไม่ถึงขั้น ร้ายแรง
มากนักเช่นเด็กสูบบุหรี่ ก็มีการมาพูดคุยกันที่โรงเรียนหรือติดต่อสื่อสารกันเพ่ือช่วยกันดําเนินการ
แก้ไขด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือไม่ให้ปัญหาเล็กๆ ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ ทั้งนี้ก็เป็น
เพราะว่าสมาคมผู้ปกครองนักเรียนรู้เห็นถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดี และไม่เพียงแค่ห้าม
ปรามลูกหลานของตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดเท่านั้น ผู้ปกครองนักเรียนก็ต้องทําตัวเองให้เป็น
แบบอย่างที่ดีด้วย ทั้งนี้เพราะทุกๆ ปัญหาสถาบันครอบครัวจะมีบทบาทสําคัญมากในการแก้ไขเสมอ   

๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา ยาเสพติดไม่เคย
ส่งผลดีกับผู้ใด มีแต่จะทําลายทั้งสุขภาพและทําลายอนาคตทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ปกครองนักเรียนตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด
เป็นอย่างดี จึงพยายามกวดขันลูกหลานของตนเองไม่ให้ไปข้องแวะกับยาเสพติดทุกชนิดทั้งที่หาซื้อ
ง่ายเช่นบุหรี่ สุรา และที่หาซื้อยากเช่นยาบ้า เฮโรอีน เป็นต้น แม้หากว่ามีเด็กนักเรียนบางคนหลงผิด
ไปก็พร้อมที่จะยอมรับผิด มีความเชื่อใจ ไว้วางใจ ที่จะเล่าให้ผู้ปกครองฟังเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
ความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะเป็นเกาะกําบังที่ดีเลิศ ตรงกันข้ามกับการใช้อารมณ์หรือใช้
กําลังลงโทษลูกหลานก็ไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหาได้  

๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน เราทุกคนล้วนมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งแต่
ละบทบาทหน้าที่ต่างก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า สมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ ยังมีบทบาทในการสอดส่องดูแล
พฤติกรรมของนักเรียนด้วย ดังจะเห็นได้จากมีการเลือกประธานในแต่ละสายชั้น แล้วค่อยมาเลือกเป็น
ประธานเครือข่ายของโรงเรียน มีทั้งสารวัตรโรงเรียนและสารวัตรครู มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
หากพบเจอปัญหาก็จะบอกกล่าว รายงานให้ทราบ ทั้งร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเองและมาเร่งรัดให้ทาง
โรงเรียนแก้ปัญหาให้ สภาพโดยรวมจึงจัดว่าเข้มแข็ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่
ภายในตัวเมือง เดินทางสะดวก ยิ่งเห็นลูกหลานตัวเองเรียนเก่งจึงคาดหวังในความเจริญก้าวหน้าด้าน
การศึกษาและหน้าที่การงานของลูกหลานตนเอง ประกอบกับผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่างก็มีกําลังทรัพย์มี
ฐานะความเป็นอยู่ในระดับดี จึงพร้อมให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในทุกด้าน 

 



๑๔๕ 
 

๔) มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ ความพอดี จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
โรงเรียนทําให้เห็นว่าแม้ทางผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการดูแลพฤติกรรมนักเรียนแม้แต่ในรั้วโรงเรียน 
แต่ก็เป็นไปด้วยความพอดี ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เป็นอีกแรงกระตุ้นไม่ให้ครูอาจารย์ลืมทําหน้าที่
สอดส่องดูแลเรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักเรียน ไม่ใช่เพียงสักว่าสอนวิชาการอย่างเดียวเท่านั้น เพราะ
ความรู้ควรมาคู่กับคุณธรรมหรือ “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโณ” เสมอ ส่วนเมื่อนักเรียนอยู่ที่บ้าน ผู้ปกครอง
จะมีบทบาทดูแลลูกหลานตัวเองมาก หากลูกหลานตัวเองเผลอทําผิดการลงโทษก็ควรเป็นไปด้วย
ความพอดีพอประมาณ ควรพูดคุยตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าการใช้อารมณ์ โดยเฉพาะการใช้
กําลังกับวัยรุ่นไม่ควรทําโดยเด็ดขาด จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตเลยเถิดไปได้ ทั้งนี้เพราะวัยรุ่นมักคิด
ว่าตนเองสามารถตัดสินใจอะไรได้และชอบความเป็นอิสระ การไปตามจี้มากนักย่อมไม่ใช่หนทางที่ดี 
คนเราทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้ จึงควรอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจด้วยความรักความปรารถนาดี 
จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด   

๕) กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม การจะทําสิ่งใดให้สําเร็จจําเป็นที่จะต้อง
รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนทําให้เห็นว่า แม้ทางโรงเรียนจะมี
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้อ่ืนๆ อีกมากมาย แต่ก็ต้องเป็นไปในกรอบเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะช่วง
ใกล้สอบหรือช่วงสอบหากมีกิจกรรมอ่ืนๆ ในช่วงนี้จะส่งผลต่อการสอบของนักเรียนได้ ช่วงวัยที่
ค่อนข้างจะระมัดระวังเป็นพิเศษน่าจะเป็นช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น เพราะเป็นวัยคะนองอยากลอง
อยากรู้มากกว่าช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูอาจารย์จึงควรเข้มงวดเป็นพิเศษ แต่ในส่วนตัวของ
นักเรียนหากมีปัญหาหรือความไม่สบายใจอะไรควรจะปรึกษาครูอาจารย์หรือผู้ปกครองโดยทันที ไม่
ควรจะเก็บงําไว้และไม่ควรจะเชื่อแต่เพ่ือนอย่างเดียว เพราะวิสัยทัศน์ผู้ใหญ่จะมองเห็นทางออกที่ดี
ที่สุด จากการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนก็จะให้ความสําคัญกับครอบครัวของตนเองมาก    

๖) ปริสัญญุตา คือรู้จักชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียนทําให้เห็นว่า ทางโรงเรียนนครสวรรค์และสมาคมผู้ปกครองของนักเรียนมีความสมัคร
สมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ร่วมมือร่วมแรงกัน ขอเพียงทางโรงเรียนร้องขอเท่านั้น ทั้งนี้เป็น
เพราะว่ามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบมาตรฐานและโปร่งใส ดังคําพูดของผู้อํานวยการที่ว่าโรงเรียน
แห่งนี้คัดเลือกนักเรียนด้วยความสามารถล้วนๆ ไม่มีเด็กฝากหรือติดสินบนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะเป็น
โรงเรียนมาตรฐานระดับประเทศ ปีหนึ่งมีนักเรียนสามารถสอบ Entrance เข้าคณะดีๆ มหาวิทยาลัย
ของรัฐที่มีชื่อเสียงได้จํานวนมาก จึงเป็นที่คาดหวังของผู้ปกครองเพ่ือให้บุตรหลานของตนเองมีอาชีพ
การงานที่ดีในอนาคต จึงพร้อมสนับสนุนกิจการของโรงเรียนอย่างเต็มท่ี 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนทําให้เห็นว่า ทางผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูอาจารย์มีความสนิทสนม
คุ้นเคยกับทางผู้ปกครองของนักเรียนเป็นอย่างดี มีการจัดตั้งเป็นสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งก็ได้
จัดตั้งกันมานานแล้ว จึงร่วมมือร่วมใจกันทํางานทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ครูอาจารย์ก็สนิท
สนมคุ้นเคยกับนักเรียนดูแลกันเสมือนเป็นลูก เมื่อนักเรียนมีปัญหาก็ไม่ใช่จะคอยจับผิดหรือขับไล่เขา 
แต่เป็นการยื่นมือเข้าไปคอยช่วยเหลือ เป็นพ่ีเลี้ยงเป็นที่ปรึกษา แม้นักเรียนจะจบการศึกษาจากที่นี้ไป
แล้วเมื่อไปอยู่ที่ไหนก็ยังรําลึกนึกถึงครูอาจารย์และโรงเรียนเก่าของตนเอง จนจัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์



๑๔๖ 
 
เก่าซ่ึงก็มีมาแล้วตั้งแต่ตั้งโรงเรียน สายสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน โรงเรียนกับผู้ปกครองจึงเป็นไป
ด้วยดี  

จากการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัวตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถ
สังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ว่าคือ “การสร้างภาคีเครือข่าย” เพราะการแก้ปัญหาที่ได้ผลมากที่สุด
คือมีความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือใช้หลักการของ “บวร” คือ
บ้าน วัด โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการ เช่น ทหาร ตํารวจ หมอพยาบาล เป็นต้น ทั้งการสกัดกั้นการ
ผลิตหรือขนส่งยาเสพติดเช่นยาบ้าเป็นต้นน้ํา การปราบปรามตรวจตราอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองเป็นกลางน้ํา และปลายน้ําคือสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาให้คําอบรมบ่มเพาะสิ่ง
ที่ดีงามและสิ่งที่ควรละเว้นแก่ลูกหลานและลูกศิษย์ของตน 

ผลการสรุปการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗  พอสรุปได้ดังนี้ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
ช่วยสอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคอยอบรมตักเตือนสมาชิกใน
ครอบครัวให้รู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติดควบคุมติดตามนักเรียนโดยมีการประสานกับผู้ปกครอง 
และประสานระวังนักศึกษาไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

๒) อัตถัญญุตา คือ ครอบครัวมีการเรียนรู้ สังเกตบุคคลในครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวให้กําลังใจและร่วมมือกันแก้ไข ส่งเสริมความอบอุ่นและเข้มเข็งกับสถาบันครอบครัวส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างสม่ําเสมอใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการช่วย
แก้ปัญหา 

๓) อัตตัญญุตา คือ ดูแลครอบครัว ด้วยการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเป็น
เหมือนเกราะอันแข็งแกร่งที่จะปกปูองสมาชิกให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ใหกําลังใจกับทุกคนใน
ครอบครัวเปนลูกท่ีดีและเป็นตัวอย่างที่ดีใหก้ับพ่ีน้อง 

๔) มัตตัญญุตา คือ ฝึกอบรมผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ควรพูดคุยตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าการใช้อารมณ์ จึงควรอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจด้วย
ความรักความปรารถนาดี จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุ 

๕) กาลัญญุตา คือ ครอบครัวควรมีเวลาว่างให้ความรู โทษพิษภัยยาเสพติดแก
นักเรียนแต่ก็ต้องเป็นไปในกรอบเวลาที่เหมาะสมเพราะเป็นวัยคะนองอยากลองอยากรู้จึงควรเข้มงวด
เป็นพิเศษ เข้าร่วมกิจกิจกรรมในครอบครัว สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีอิสระในการแลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้สึก  

๖) ปริสัญญุตา คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัวต้องมีการเรียนรู้ สังเกตบุคคลในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวให้กําลังใจและร่วมมือกัน
แก้ไข มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนทุกคนเพ่ือเป็นรัวคนปูองกันนักเรียนยุ่ง
เกี่ยวยาเสพติดอีกชั้น 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดี ไมมั่วสุม หรือไมชักชวนกัน
กระทําความผิด ช่วยกันสอดส่อง ดูแลเพื่อนบุคคลในครอบครัวไมใหก้ระทําความผิดหรือไปยุ่งเกี่ยวกับ



๑๔๗ 
 
ยาเสพติด ถ่ายทอดความรู เรื่องพิษภัยและผลเสียของยาเสพติดให้กับทุกคนในครอบครัว ครอบครัว
ควรสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาเป็นขวัญและกําลังใจให้กับนักเรียนและทุกคนในครอบครัว 

 
ตารางท่ี ๔.๑๕  แสดงวิธีการบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม ๗ กับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของ
นักเรียน  

 

การป้องกันและแก้ไข 

การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน ปัญหายาเสพติด 
 

สัปปุริสธรรม ๗ 
รู้เหตุ (ธัมมัญญุตา) - การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

ช่วยสอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คอยอบรมตักเตือนสมาชิกในครอบครัวให้รู้ถึงโทษและภัยของยา
เสพติดควบคุมติดตามนักเรียนโดยมีการประสานกับผู้ปกครอง และ
ประสานระวังนักศึกษาไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

รู้ผล (อัตถัญญุตา) - ครอบครัวมีการเรียนรู้  สังเกตบุคคลในครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวให้กําลังใจและร่วมมือกันแก้ไข ส่งเสริมความอบอุ่นและ
เข้มเข็งกับสถาบันครอบครัวส่งเสริมให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแล
นักเรียนอย่างสม่ําเสมอใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการ
ช่วยแก้ปัญหา 

รู้ตน (อัตตัญญุตา) - ดูแลครอบครัว ด้วยการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเป็นเหมือน
เกราะอันแข็งแกร่งที่จะปกปูองสมาชิกให้ปลอดภัยจากยาเสพติด 
ใหกําลังใจกับทุกคนในครอบครัวเปนลูกที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดี
ใหก้ับพ่ีน้อง 

รู้ประมาณ (มัตตัญญุตา) - ฝึกอบรมผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ควรพูดคุยตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าการใช้อารมณ์ จึงควร
อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจด้วยความรักความปรารถนาดี จะเป็น
การแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด 

รู้กาล (กาลัญญุตา) - ครอบครัวควรมีเวลาว่างให้ความรู โทษพิษภัยยาเสพติดแก
นักเรียนแต่ก็ต้องเป็นไปในกรอบเวลาที่เหมาะสมเพราะเป็นวัย
คะนองอยากลองอยากรู้จึงควรเข้มงวดเป็นพิเศษ เข้าร่วมกิจ
กิจกรรมในครอบครัว สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีอิสระในการ
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก 

รู้ชุมชน (ปริสัญญุตา) - การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัวต้องมีการเรียนรู้ สังเกตบุคคลในครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวให้กําลังใจและร่วมมือกันแก้ไข มีการสร้างเครือข่าย



๑๔๘ 
 

การป้องกันและแก้ไข 

การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน ปัญหายาเสพติด 
 

สัปปุริสธรรม ๗ 
ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียน
ทุกคนเพ่ือเป็นรัวคนปูองกันนักเรียนยุ่งเก่ียวยาเสพติดอีกชั้น 

รู้คน (ปุคคลปโรปรัญญุตา) - ครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดี ไมมั่วสุม หรือไมชักชวนกันกระทํา
ความผิด ช่วยกันสอดส่อง ดูแลเพ่ือนบุคคลในครอบครัวไมให้
กระทําความผิดหรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ถ่ายทอดความรู เรื่อง
พิษภัยและผลเสียของยาเสพติดให้กับทุกคนในครอบครั ว 
ครอบครัวควรสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาเป็นขวัญและกําลังใจให้กับ
นักเรียนและทุกคนในครอบครัว 

 
๕. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนที่ดีตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น  

ทางโรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริม อย่างไรบ้าง 
(ค าถาม) การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนที่ดี ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น ทางโรงเรียน

มีกระบวนการส่งเสริมอย่างไรบ้าง? โรงเรียนนครสวรรค์เราก่อตั้งมา ๑๒๐ ปี มีเครือข่ายเยอะมาก 
เป็นแพทย์ ตํารวจ ทหาร พยาบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน เอาง่ายๆ  ก่อน พ่อค้า 
ประชาชน นี่ประสงค์ออกตั้งแต่ไม่มีเวลา เพราะต้องค้าขาย อย่างเครื่องไม้เครื่องมือเนี๋ยะ เราจะเอา
อะไร เค้าก็จะบริจาค ไม่ต้องไปขอมาก ไม่ต้องไปทอดผ้าปุา ไม่ต้องไปจัดคอนเสิร์ตการกุศล ไม่ต้องไป
เดินเร่ร่อนขายวัตถุมงคลนี่ไม่ต้องเลย เค้าจะเอามาบริจาค ค่าเรียนที่เรามาประชุมนี่ขนาดล้านขึ้นไป 
บางคนศรัทธาแรงนี่ ให้คนสองหมื่นเลย ทางโรงเรียนไม่เคยจุกจิกไปขอสินจ้างอะไรเลย เค้ามาครั้ง
หนึ่ง เค้าบริจาคครั้งหนึ่ง เค้ารู้เลยเค้าเตรียมตังมา อย่างโรงพยาบาลก็มีหมอมานั่งประจําห้องพยาบาล 
คุณหมอสงกรานต์ที่เป็นนักจิตวิทยา เคยเข้ามานั่งในโรงเรียน มีอะไรก็ปรึกษา ครูเรา ครูแนะแนวที่
เป็นนักจิตวิทยา ที่เป็นนักจิตวิทยาบําบัด กําลังใจ พูดให้กําลังใจ อะไรต่างๆ เรามีหมด แล้วก็ตํารวจ 
คือเราไม่มีตู้แดง คือที่เราไม่เคยมีปัญหา ไม่มีการลักขโมย มีกระเป๋าตัง ค์หล่นหาย มีการประกาศหา
เจ้าของ ไม่มีการลักขโมย และในเรื่องอ่ืนๆ อย่างเช่น เรามีเครือข่ายกรรมการการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน 
เรามีระดับเขต กศจ จังหวัด มีการวางนโยบายลงมาแล้วให้มีการดูแลเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์
เก่าเข้มแข็งมาก มีการเอาทุนมาให้ทุกปี๑๐๑ เครื่องเปุานี่เค้าก็ให้๑๐๒ พอเค้าเข้มแข็งเนี๋ยะ ครูจะมานั่ง
นอนหลับทับสิทธิ์เช้าชามเย็นชาม ขาดอาหารกลางวันนี่ไม่ได้แล้ว มันต้อง active ตัวเอง ทําอะไร มัน
ต้องทําให้ลูกหลานเค้าดีนะ๑๐๓ มันก็ต้องระวังทําอะไรมันก็ต้องอยู่ในกรอบในเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ ชุมชนให้

                                                           

๑๐๑อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๒อ้างแล้ว, น.ส.ปราณี ละการชั่ว, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๓อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๙ 
 
ความสนใจเกี่ยวกับโรงเรียนเรามาก เราพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียว เพราะฉะนั้นการดูแลนักเรียนนี่ท่าน
ไม่ต้องห่วงเราก็ระวังตัวอยู่ เพราะเราจะไม่กล้าทะเลอะกับผู้ปกครองเป็นเด็ดขาด โดยเฉพาะชุมชนทะ
เลอะไม่ได้นะครับเรามีแต่ร่วมมือกันทําให้โรงเรียนนี้เป็นหนึ่งอย่างเดียวเลย เพราะฉะนั้น ชุมชนที่นี่
เข้มแข็งมาก เรื่องการดูแลลูกเค้าสําคัญมาก๑๐๔ ที่ใดมีนักเรียน ที่นั่นต้องมีเรา ไม่มีนักเรียนก็ไม่มีเรา 
ผมมาตีห้ากว่าๆ ยาม ภารโรงอยู่ตลอดที่นี่ ผมมาก่อนนักเรียนคนแรก ตอนเย็นผมจะอยู่ประมาณหก
โมงกว่าๆ จะมียามคอยอยู่ ที่ไหนมีนักเรียน ที่นั่นมีเรา ผมว่าจะเขียนสโลแกนว่า “ความชั่วต้องไม่มี
ความดีต้องปรากฏ”๑๐๕ อิทธิพลของเพ่ือนั้นมีมาก โดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นมักจะต้องการการ
ยอมรับจากเพ่ือน รักเพ่ือนมาก บางครั้งรักอย่างไร้เหตุผล เชื่อเพ่ือนมาก อิทธิพลของเพ่ือนจึงมีทั้ง
ด้านดีและด้านเสียจะช่วยเหลือและเป็นที่พ่ึงกันได้ ชวนกันเรียน พากันไปในทางที่ดี คอยตักเตือนเมื่อ
เพ่ือนทําผิดด้านเสีย ชวนกันหนีเรียน ชวนกันเสพสารเสพติด พากันไปในทางที่ไม่ดีต่างๆ เพ่ือนทําผิด
ก็ไม่ตักเตือน หรือกลับส่งเสริมให้ทําผิดต่อไป๑๐๖ เยาวชนจะต้องรู้เท่าทันผู้ค้ายาเสพติด เยาวชนส่วน
ใหญ่อยู่ในวัยเรียน มีเงินอยู่ในกระเป๋าเสมอสําหรับค่าขนมและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จําเป็น ซึ่งพ่อแม่และ
ผู้ปกครองให้มาจึงทําให้ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด มีความม่ันใจว่าการค้ายาเสพติดให้กับเยาวชนนั้นจะทํา
ให้มีลูกค้าอยู่สม่ําเสมอและใช้กลยุทธ์ในการขายแบบขายตรง ในกลุ่มเพ่ือนสนิทและด้วยความเป็น
เพ่ือนสนิทจึงไม่กล้าเปิดเผยความผิดของเพ่ือนและไม่กล้าปฏิเสธเพ่ือน้ําจึงทําให้การแพร่ระบาดยา
เสพติดเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วจึงจําเป็นที่เยาวชนจะต้องรู้เท่าทันกลลวงของผู้ค้ายาเสพติด
ที่จ้องจะดูดเงินค่าขนมในกระเป๋าของเยาวชนตลอดมา๑๐๗ การถูกชักชวนจากเพ่ือน ผู้ที่ใช้และเสพยา
เสพติดส่วนใหญ่รู้จักยาจากเพ่ือนและเป็นผู้ที่มักจะหันไปปรึกษาเพ่ือนเมื่อมีปัญหาเพ่ือนจึงเป็นปัจจัย
สําคัญในการชักนําผู้หนึ่งผู้ใดไปใช้ยาเสพติดย่อมเป็นทางนําให้บุคคลที่มีบุคลิกภาพอ่อนแอหรือขาด
ภูมิคุ้มกันอยู่แล้วหันไปใช้และติดยาได้การอยากลอง ความอยากรู้อยากเห็น อยากรู้รสชาติ อยากสัมผัส 
เมื่อเห็นเพ่ือนเสพสารเสพติดจึงเกิดการอยากทดลอง แต่เมื่อลองเสพเข้าไปแล้วมักจะติด๑๐๘ ในการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนที่ดีตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น ทางโรงเรียนควรมีกระบวนการส่งเสริม 
ดังนี้ ๑) ครูที่ปรึกษา คอยจัดกลุ่ม ให้เพ่ือนคอยดูแลเพ่ือน ๒) มีกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเลือกตาม
ความสนใจ นักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์ ๓) มีมุม “เพ่ือนเตือนเพ่ือน” และ ๔) ใช้หลัก
ศาสนาเข้ามาให้รู้จักเลือกเพ่ือนที่ดีตามหลัก “กัลยาณมิตร”๑๐๙ 

 
 
 
 
 

                                                           

๑๐๔อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๕อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๖อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๐๗อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๐๘อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๐๙อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ  สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๕๐ 
 

ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนที่ดี  
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พอประมวลผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารโรงเรียนทําให้เห็นถึงการประสานร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งต้องทํางานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากการสํารวจความคิดเห็น
ของนักเรียนทําให้ทราบว่าการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(๔.๒๖) สามารถจําแนกตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้ดังนี้    

๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ ความเป็นวัยรุ่นเพ่ือนจะมีบทบาทสูง
มากพอสมควรในการแสดงพฤติกรรมหรือการคิดตัดสินใจต่างๆ นักเรียนมักจะเลือกคบเพ่ือนที่มี
ทัศนคติ อุปนิสัยใจคอ ค่านิยมที่คล้ายคลึงกับตนเอง หากคบเพ่ือนชอบเที่ยวก็มีโอกาสสูงที่เราจะชอบ
เที่ยว หากคบเพ่ือนที่ตั้งใจเรียนเราก็พลอยจะสนใจเรียนตามไปด้วย หากคบเพ่ือนที่ชอบสูบบุหรี่ก็มี
โอกาสสูงที่เราจะติดบุหรี่ด้วยเหมือนกัน เป็นธรรมดาของวัยรุ่นที่มักจะขอความคิดเห็นจากเพ่ือนของ
ตนเองในบางเรื่องก่อนที่จะบอกให้พ่อแม่รู้ด้วยซ้ํา แม้ผู้ปกครองต่างก็มีความห่วงกังวลเรื่องเพ่ือนของ
ลูกตนเอง หากรู้จักมักคุ้นไปมาหาสู่กันเป็นประจําก็จะทําให้ผู้ปกครองสบายใจได้ ดังนั้นการคบเพ่ือน
ของนักเรียนจึงเป็นเรื่องสําคัญ นักเรียนจะต้องเลือกคบแต่เพ่ือนที่ดี หากรู้ว่าเพ่ือนคนไหนออกนอกลู่
นอกทางแม้จะตักเตือนบอกกล่าวแล้วก็ยังไม่เชื่อก็ควรถอยห่างจากเพ่ือนคนนั้น จุดเด่นของนักเรียน
โรงเรียนนครสวรรค์คือได้มีการคัดเลือกนักเรียนที่ใฝุดีสนใจเรียนมาตั้งแต่กระบวนการแรกรับแล้ว  
จึงค่อนข้างเชื่อใจได้อีกระดับหนึ่งว่าบุตรหลานของตนอยู่ในสังคมเพ่ือนฝูงที่ดี 

๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา สอดคล้องกันข้อแรก
ดังที่ได้กล่าวแล้ว หากคบกับเพ่ือนที่ไม่ดีนักเรียนก็จะได้รับผลเสียหายในภายหลัง ดังภาษิตที่ว่า  
“คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล” แต่ด้วยความที่นักเรียนใฝุดี คุณครู
เข้มงวด ปัญหาเรื่องยาเสพติดจึงไม่ค่อยเกิดขึ้น อย่างมากก็เป็นเพียงบุหรี่เท่านั้น ไม่เหมือนกับบาง
โรงเรียนที่แม้แต่ครูก็ไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยว เพราะอาจจะมีผลสะท้อนกลับกับตัวครูเอง เช่น ครูบาง
โรงเรียนรู้ว่ามีการแอบขายยาบ้าในโรงเรียน เมื่อครูคนนั้นไปห้ามปรามในวันต่อมากลับโดนบางคนเอา
วัตถุมีคมไปกรีดสีรถของครูเป็นต้น แต่จากคําสัมภาษณ์ที่โรงเรียนนครสวรรค์ไม่เคยปรากฏมีเรื่องราว
ลักษณะนี้ เพราะมีการเอาจริงเอาจังทั้งองคาพยพกันเลยทีเดียว ทั้งผู้อํานวยการทั้งคณะครูอาจารย์ 
ทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนก็กลัวที่จะโดยขับออกจากโรงเรียนแห่งนี้ เรื่องราวเชิงลบจึงแทบไม่มี  

๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า โรงเรียนนครสวรรค์มีชื่อเสียงเกียรติยศมานาน เคยลงข่าวหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ําว่า สอบ 
Entrance เข้าคณะดีๆ ได้แบบยกห้องกันเลยทีเดียว นักเรียนรุ่นน้องจึงค่อนข้างแข่งขันกันทางวิชาการ 
แม้จะเลิกเรียนแล้วก็ยังไปเรียนกวดวิชาอีกแทบทุกคน ผลงานที่สั่งสมมา จึงได้รับความศรัทธาจาก
ผู้ปกครอง เพียงบอกกล่าวนิดหน่อยผู้ปกครองนักเรียนก็จะหาให้อย่างง่ายดาย ที่โรงเรียนแห่งนี้จึงไม่มี
การออกเรี่ยไรทําผ้าปุาเพ่ือการศึกษาแต่อย่างใด แต่ยิ่งผู้ปกครองอุปถัมภ์ดีเพียงไร คณะครูอาจารย์ก็
จะต้องพยายามสร้างผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นมากเท่านั้น ให้สมกับความเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของจังหวัด
และเป็นโรงเรียนแนวหน้าระดับประเทศ แม้นักเรียนในจังหวัดอ่ืนๆ ก็ต้องการที่จะมาเรียน ณ ที่แห่งนี้ 

 
 



๑๕๑ 
 

๔) มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารโรงเรียน 
ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า แม้ทางโรงเรียนจะมีต้นทุนทางสังคมสูงคือผู้ปกครองพร้อมยินดีที่จะ
บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือกิจการพัฒนาของโรงเรียน แต่ถ้าหากบ่อยเกินไปก็ไม่เป็นผลดี การพัฒนาจึง
จําเป็นจะต้องดูช่วงจังหวะและความสําคัญมากน้อยเพียงไร และที่สําคัญจะต้องมีความโปร่งใสเรื่อง
รายรับรายจ่าย แม้คนที่บริจาคทรัพย์มาบางครั้งก็อาจจะมีวัตถุประสงค์แอบแฝงก็ได้ เช่นต้องการเอา
ลูกหลานของตนเองเข้าโรงเรียนแห่งนี้เป็นต้น เมื่อรับเงินโดยไม่รู้ที่ไปที่มาก็อาจจะสร้างความลําบาก
ใจให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนได้ และเป็นธรรมดาของคนที่อยากจะบริจาคแต่ไม่ได้บริจาคสักที เขาก็
จะคอยหาโอกาสที่จะบริจาคให้อยู่ดี ดังนั้นความรู้จักพอประมาณจึงเป็นเรื่องสําคัญ  

๕) กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม สอดคล้องกับข้อที่แล้วก็คือความรู้จัก
ประมาณ สามารถนํามาปรับใช้กับการบริหารโรงเรียนได้หลายประเด็น ทั้งกาลเวลาที่เหมาะสมกับ
การบริจาคทรัพย์ของผู้ปกครองนักเรียน หากบ่อยมากนักก็ไม่ดี หากไม่มีเลยงบรัฐบาลก็อาจจะมีไม่
เพียงพอ ยิ่งหากไม่โปร่งใสมีการยักยอกเงินหรือติดสินบน เมื่อความจริงปรากฏก็จะยิ่งสร้างความ
เสียหายให้กับบุคคลนั้นและชื่อเสียงของโรงเรียน เรื่องเงินๆ ทองๆ จึงเป็นเรื่องสําคัญ นอกจากนี้ยัง
สามารถนํามาปรับใช้กับกาลเวลาที่เหมาะสมด้านอ่ืนๆ เช่น แม้จะมีความนิยมเปิดภาคการศึกษาตาม
อย่างอาเซียน หากพิจารณาดูแล้วบางเดือนคือเดือนเมษายนก็ไม่ควรเปิดภาคเรียนอยู่ เพราะช่วง
เดือนนั้นอากาศค่อนข้างร้อน หากมีการเรียนการสอนก็มักจะไม่ค่อยได้ผล และช่วงแข่งขันกีฬาภายใน
หรือเข้าค่ายลูกเสือหรือเรียน รด. ก็ไม่ควรอยู่ในช่วงใกล้สอบหรือกําลังสอบ เป็นต้น   

๖) ปริสัญญุตา คือรู้จักชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ จากการสัมภาษณ์
คณะผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางโรงเรียนนครสวรรค์ให้ความสําคัญกับทาง
ชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะชุมชนในความสนใจโรงเรียนมาก หากลูกหลานเขาสามารถสอบเข้ามา
เรียนที่แห่งนี้ได้ พ่อแม่ญาติพ่ีน้องก็จะมีความภาคภูมิใจ ฝากความหวังไว้กับโรงเรียนกันเลยทีเดียว 
เมื่อชุมชนให้ความสนใจฝากไว้ซึ่งความหวัง ทางโรงเรียนจึงไม่สามารถผิดพลาดได้ จึงต้องพยายาม
ดูแลนักเรียนให้ดีที่สุด ที่ไหนมีนักเรียนที่นั่นจะต้องมีครูคอยดูแล ทางผู้บริหารโรงเรียนประกาศเลยว่า
จะไม่ทะเลาะกับผู้ปกครองเป็นอันขาด โรงเรียนชุมชนต้องอยู่ด้วยกัน ขัดแย้งกันไม่ได้ มีแต่จะร่วมไม้
ร่วมมือกัน  

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารโรงเรียน 
ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางโรงเรียนนครสวรรค์ให้ความสําคัญกับการใช้คนให้ตรงกับงาน  
ตรงตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล แม้จะมีการจัดครูให้ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ 
แต่กิจกรรมบางอย่างก็ต้องการคุณครูที่มีความสามารถพิเศษต่างจากสายงานของตนเอง การใช้งาน
คนให้ตรงกับความรู้ความสามารถจึงมีความสําคัญ แต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่ภายในโรงเรียนต่างก็
ล้วนมีความสําคัญด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่มีการดูถูกกันว่าเป็นงานที่ตกต่ําแต่อย่างใด ผู้อํานวยการไม่
สามารถจะไปทํางานเป็นแม่บ้านของโรงเรียนได้ และแม่บ้านเหล่านั้นก็ไม่มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารโรงเรียน เป็นต้น แม้ตัวนักเรียนเองต่างคนก็ต่างมีความรู้ความสามารถและความสนใจไม่
เหมือนกัน นักเรียนคนเดียวแต่เก่งไปเสียทุกอย่างก็หาได้ยาก ดังนั้นหากมีกิจกรรมอะไร ครูก็เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดความสนใจของตัวเอง อันเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศ  
ในความแตกต่างของแต่ละบุคคล  



๑๕๒ 
 

จากการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนที่ดีตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถ
สังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ว่าคือ “ความมีกัลยาณมิตร” หมายถึงความมีกัลยาณมิตรทั้งระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน และผู้ปกครองหรือชุมชนกับโรงเรียน เพราะต่างจะต้องเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่สร้างความแตกแยกหรือขัดแย้งโดยเด็ดขาด โรงเรียนอยู่ได้ก็เพราะ
ความศรัทธาของปวงชน เมื่ออยู่บนหลักของความถูกต้องโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความพอดี และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการก็จะสามารถสร้างความศรัทธาให้กับผู้ปกครองได้ หากโรงเรียนเกิดความ
จําเป็นด้านงบประมาณก็สามารถร้องขอกับผู้ปกครองได้ และส่วนนักเรียนเองก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน คอยแนะนําตักเตือนกันในทางที่ดี ไม่ใช่มุ่งแต่ละเรียนให้เก่งกว่ากันอย่างเดียว 

ผลการสรุปการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนที่ดี ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
พอสรุปได้ดังนี้ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ สร้างจิตสํานึกในเรื่องของโทษของยาเสพติดโดยทางโรงเรียน
สอดแทรกความรู้ในด้านต่างๆ ชักชวนกันทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด แม้มีเพ่ือนชวนก็ปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 

๒) อัตถัญญุตา คือ เพ่ือนมีความสําคัญกับนักเรียน ดังนั้นสร้างนักเรียนแกนนําเป็น
ผู้ดูแลช่วยเหลือเพ่ือนเบื้องต้น ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดแกนักเรียนโดยสอดแทรก
คุณธรรมในการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมเพ่ือใหค้วามรู้ด้านทักษะชีวิต รู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดี 

๓) อัตตัญญุตา คือ มีการปูองกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติด 
หลีกเลี่ยงการคบเพ่ือนที่เสพยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นักเรียนความรู้เรื่องพิษภัยของยา
เสพติดเป็นอย่างดีจึงไม่เก่ียวข้องหรือเสพยาเสพติด 

๔) มัตตัญญุตา คือ ศึกษาหาความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ไม่เข้าไปทดลองหรือ
เกี่ยวข้องใช้กลุ่มสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเพื่อน เลือกคบเพ่ือน สร้างความรับผิดชอบให้เกิดกับ
ตัวเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักสร้างวินัยให้ตนเอง 

๕) กาลัญญุตา คือ ส่งเสริมให้สร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องการคบเพ่ือนและการไม่ใช้ 
ยาเสพติด เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกที่ดีที่ถูกต้องต่อยาเสพติดจนนําไปสู่การสร้างพฤติกรรมการปูองกัน
ตนเองจากเสพติดอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต 

๖) ปริสัญญุตา คือ ระดมพลังจากผู้เกีย่วขอ้งทุกฝุายในการปรับปรุงแกไขปัญหาการ
ปูองกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียนใช้กระบวนการมีส่วนรว่มของผู้ทีเ่กีย่วขอ้งทุกระดับในการ
วางแผนดําเนินจัดกิจกรรมเสริมมีการประสานความรว่มมือและระดมสรรพกําลังจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการประเมินเป็นระยะๆ รวมทั้งการนิเทศกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพ่ือนโดยการรวมจัดตั้ง
กลุ่มนักเรียนหรือเพ่ือนกลุ่มนักเรียนในศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ช่วยกันรณรงค์เรื่องพิษภัย
ของยาเสพติด ให้กําลังใจเพ่ือนในการต่อสู้เพ่ือเลิกยาเสพติดสําหรับผู้ที่ติดยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน 
 
 
 



๑๕๓ 
 
ตารางที่ ๔.๑๖  แสดงวิธีการบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม ๗ กับการได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
จากเพ่ือนของนักเรียน  

 

การป้องกันและแก้ไข 
การได้รับการสนับสนุนทางสังคม 

จากเพ่ือนของนักเรียน 
ปัญหายาเสพติด 

 

สัปปุริสธรรม ๗ 
รู้เหตุ (ธัมมัญญุตา) - สร้างจิตสํานึกในเรื่องของโทษของยาเสพติดโดยทางโรงเรียน

สอดแทรกความรู้ในด้านต่างๆ ชักชวนกันทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด 
แม้มีเพ่ือนชวนก็ปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 

รู้ผล (อัตถัญญุตา) - เพ่ือนมีความสําคัญกับนักเรียน ดังนั้นสร้างนักเรียนแกนนําเป็น
ผู้ดูแลช่วยเหลือเพ่ือนเบื้องต้น ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพ
ติดแกนักเรียนโดยสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอน 
จัดอบรมเพ่ือใหค้วามรู้ด้านทักษะชีวิต รู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ด ี

รู้ตน (อัตตัญญุตา) - มีการปูองกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติด 
หลีกเลี่ยงการคบเพ่ือนที่เสพยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
นักเรียนความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดีจึงไม่เกี่ยวข้อง
หรือเสพยาเสพติด 

รู้ประมาณ (มัตตัญญุตา) - ศึกษาหาความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ไม่เข้าไปทดลองหรือ
เกี่ยวข้องใช้กลุ่มสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเพ่ือน เลือกคบ
เพ่ือน สร้างความรับผิดชอบให้เกิดกับตัวเอง ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์รู้จักสร้างวินัยให้ตนเอง 

รู้กาล (กาลัญญุตา) - ส่งเสริมให้สร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องการคบเพ่ือนและการไม่ใช้ยาเสพ
ติด เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกที่ดีที่ถูกต้องต่อยาเสพติดจนนําไปสู่การสร้าง
พฤติกรรมการปูองกันตนเองจากเสพติดอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต 

รู้ชุมชน (ปริสัญญุตา) - ระดมพลังจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายในการปรับปรุงแกไขปัญหาการ
ปูองกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียนใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการวางแผนดําเนินจัดกิจกรรม
เสริมมีการประสานความร่วมมือและระดมสรรพกําลั งจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการประเมินเป็นระยะๆ รวมทั้ง
การนิเทศกํากับดแูลอยา่งเปน็ระบบและต่อเนื่อง 

รู้คน (ปุคคลปโรปรัญญุตา) - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพ่ือนโดยการรวมจัดตั้งกลุ่มนักเรียน
หรือเพ่ือนกลุ่มนักเรียนในศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ช่วยกัน
รณรงค์เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ให้กําลังใจเพ่ือนในการต่อสู้เพ่ือเลิก
ยาเสพติดสําหรับผู้ที่ติดยาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 



๑๕๔ 
 

๖. ในการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น  
ทางโรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุน อย่างไรบ้าง 

(ค าถาม) การส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น  
ทางโรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนอย่างไรบ้าง? อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมาก เพราะทุกคนที่มัน
ติดยาเสพติดเพราะมันไม่เห็นคุณค่า ชีวิตนี้อยู่ไปทําไม ไม่มีค่าอยู่ไปก็ไล้บอย ตรงนี้โรงเรียนให้
ความสําคัญมาก โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านความถนัดและให้ความสนใจ ไปแข่งขัน ใครอยากทําอะไร
ไปเลย ส่งหมด โรงเรียนออกตังค์ให้ มีเบี้ยเลี้ยง มีรถ มีครูคุม มีบริการดี ได้รางวัลมามีประกาศยกย่อง
หน้าเสาธง มอบช่อดอกไม้ ออกวารสารยกย่องชมเชยคนดีสีม่วงขาว ให้มีโอกาสได้มีการแสดงความ
คิดเห็น มีตู้รับความคิดเห็นมาให้ด้วย มีช่องทางที่สําหรับสื่อสาร สําหรับโรงเรียน มีอะไร พบง่าย ใช้คล่อง 
ผมเดินตลอดนักเรียนเจอก็จะได้บอกคุย ผมเหมือนเพื่อนเค้านะ เวลาเจอหน้า ผอ. บ้านอยู่ใกล้หนูเลย 
บอกอยู่ไหน บอกริมปลิง บอกฉันอยู่โน่นเจ้าพระยา ผมไปส่ง ผอ. อีกคนหนึ่ง เค้าไปเห็นเข้าอะไรอย่าง
นี้ครับ ให้ความสําคัญ สภานักเรียนเห็นหน้าในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญๆ ของโรงเรียน ผมรับฟังเค้า
ครับ เราใช้ RBM SBM SBM คือการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย บุคลากรทุกฝุาย ต้องฟังความคิดเห็นของ
เขา ส่วนการตัดสินใจอยู่ที่เราวิเคราะห์ถึงผลได้ผลเสียอยู่ที่เรา๑๑๐ เวลาทําความดีจะมีรางวัลให้๑๑๑  
ในการจัดวิทยุที่นี่๑๑๒  (ค าถาม) ในภาคปฏิบัติในการให้เค้าเห็นคุณค่าเล่าได้ปฏิบัติอย่างไรครับ ในช่วง
หลังมีการแข่งขันมากขึ้นโดยเฉพาะการทําชื่อเสียงให้กับตัวเองตอนนี้เราออกไปแข่งขันเยอะมากโดยที่
มีการแขง่ขันในจังหวัดเนี๋ยะ เราไปแข่งหมด เราก็จะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติหน้าเสาธงมีการมอบเกีย
ติบัตร เด็กเรามีอัจฉริยภาพมาก มีการไปแข่งขันในรายการต่างๆ มากมายทางฝุายบุคคลเป็นผู้
พิจารณาแล้วส่งไป ขออนุญาตผู้ปกครองขออนุญาตสถานศึกษา เพ่ือเอาไปแข่งขัน ช่วงก่อนแข่งขันก็
จะมีการติวกันอะไรต่างๆ๑๑๓ เราจะมีวารสารทุกเดือน มีการถ่ายภาพผู้ที่ได้ทําความดี และมีผลงาน
ต่างๆ ลงวารสาร๑๑๔ เดี๋ยวนี้เด็กไปสมัครอะไรก็จะเอาเกียรติบัตรที่ได้ไปด้วยเพ่ือเป็นผลงาน มีการดู
ผลงานประวัติของตัวเอง ว่าตัวเองมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด เด็กที่ได้รับการสนับสนุน ไม่มีที่ไม่เห็น
คุณค่าของตัวเอง แทบจะไม่มีเลย๑๑๕  (ค าถาม) คุณค่าของตัวเองอยากให้อาจารย์พูดถึงด้านคุณธรรม
จริยธรรม หรือด้านประเพณี เรามีกกระบวนการอย่างไรให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้  เราเน้นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในเรื่องของความพอเพียง สุจริตจิตอาสา เราเน้นศาสตร์สากล คือเน้น
ตามเกณฑ์คุณภาพ เป็นลักษณะของ PDCA ลักษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันคิดร่วมกันทํา 
เพ่ือให้บรรลุสู่เปูาหมายที่วางไว้ และวัฒนธรรมองค์กร เรียกว่า เป็นศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมองค์กร 
ลูกม่วงขาวเค้าอยู่กันมาอย่างไร ให้รักสามัคคี เข้าใจเข้าถึง ให้ยึดมั่นให้มีความศรัทธาในองค์กร  
โดยการปลูกฝัง แล้วหล่อหลอมเข้ามา ส่วนหลักธรรมนี่ ก็คือ หลักศีล ๕ พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
บางคนเด็กเรียนเก่งจะเห็นแก่ตัวไหม ไม่มีครับ เด็กท่ีนี่เราใช้สังคหวัตถุ ๔ จะทําอะไรบอกเดี๋ยวมาแล้ว 
                                                           

๑๑๐อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๑อ้างแล้ว, น.ส.ปราณี ละการชั่ว, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๒อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๓อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๔อ้างแล้ว, น.ส.ปราณี ละการชั่ว, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๕อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๕ 
 
ให้เป็นหลัก๑๑๖ ขอเพ่ิมอีกนิดการเห็นคุณค่าของนักเรียนในที่นี่นะครับ เราปลูกฝังเด็กให้เป็นคนดีเด็ก
ที่นี่เก่ง เก่งไม่พอต้องเป็นคนดี คนดีก็คือ เรื่องเป็นคนดีของครอบครัว เรื่องที่ ๒ มาโรงเรียนเป็นคนดี
ต้องไม่ทําผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน เรามี MOU คือการวางอนาคตส่วนมากเด็กเก่ง เป็นหมอ 
แพทย์ วิศวะ ทุกคนต้องมี MOU คือข้อตกลงว่าจบ ม.๖ แล้วฉันจะต้องมีอาชีพอะไรในอนาคต นี่คือ
คุณค่าที่คุณต้องตั้งความหวังไว้ ถึงแม้จบ ม. ๖ แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่ที่แน่ ๆ เกรดเฉลี่ย
และการเรียนการสอนต้องมาก่อน เราส่งเสริมตามศักยภาพของเค้า เพ่ือเป็นเปูาหมายให้ตัวเอง  
การวางเปูาหมายว่าจะไปสู่จุดหมายอย่างไรเค้าจะได้เตรียมตัว๑๑๗ หลักการปูองกันปัญหายาเสพติด 
โดยมุ่งเน้นพัฒนา “คน” เป็นสําคัญ ด้วยการให้การศึกษาการปลูกฝังอบรมเลี้ยงดู ให้เยาวชนมีการ
พัฒนาการและความเจริญงอกงามตามวัยให้มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์รู้จักปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของตนเอง ครอบครัวและสั งคม มีทัศนคติที่ถูกต้อง ตัดสินใจแกปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๑๑๘ โดยคํานึงถึงการส่งเสริมให้เกิดการนับถือตนเอง๑๑๙ การส่งเสริมให้เกิดสัมฤทธิ์ผลใน
การดําเนินชีวิต เช่น การให้มีการแสดงออกในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความถนัด ความสนใจ๑๒๐  
การสนับสนุนให้ความมุ่งหมายในการทํางานและให้รู้จักเผชิญปัญหา๑๒๑ การส่งเสริมให้มีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์ท่ีดีในบ้าน ที่ทํางาน และชุมชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และให้ความเคารพ
ในเกียรติภูมิของผู้อ่ืนด้วย๑๒๒ การพัฒนาทักษะสําหรับตนเองและสังคมในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วเพ่ือผลของการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ๑๒๓ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมปูองกัน
ยาเสพติด โดยการนับถือตนเอง คือความรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการแสดงออก
ความสามารถ ท่าทาง การพิจารณาจากผู้อ่ืน การนับถือตนเองที่บุคคลมีอยู่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ การนับถือคนเองนับเป็นสิ่งสําคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ยา
ในทางที่ผิดหรือการพ่ึงยาเสพติดเพราะเป็นภูมิคุ้มกันที่ต้องใช้มาตรการทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก เมื่อเด็กเห็นคุณค่าและความสําคัญและความสําคัญของตนเองแล้ว
จะทําให้ไม่เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยการหันไปพ่ึงยาเสพติด๑๒๔ ความสัมฤทธิ์ผล หรือความสําเร็จ
เป็นโอกาสที่บุคคลจะได้รับการยกย่อง ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสําฤทธิ์ผลหรือความสําเร็จ  
จะสร้างความเชื่อมั่นในตนเองที่จะพัฒนาทั้งร่างกาย สมอง และจิตใจ และจะนําไปสู่การนับถือตนเอง
ต่อไป๑๒๕ ความรู้สึกมุ่งมั่น คือ การมีโครงสร้างของชีวิต มองเห็นวัตถุประสงค์ของตนเองและผู้อ่ืนใน
การสร้างสรรค์ เห็นแนวทางท่ีจะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น มีอิสระที่จะตัดสินใจในการเลือกแนวทางของตน

                                                           

๑๑๖อ้างแล้ว, นายพันศักดิ์ ศรีทอง, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๗อ้างแล้ว, นายบุญจันทร์ คําภิรานนท์, เมื่อวันท่ี ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๘อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๑๙อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๐อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๑อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๒อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๓อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๔อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๕อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๕๖ 
 
ไปสู่จุดมุ่งหมาย มีพลังผลักดันตนเองเพ่ือเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในชีวิต๑๒๖ ความเคารพตนเอง และ
ผู้อื่น และเกียรติภูมิของบุคคล คือ กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการ ความถนัด ความสนใจ 
ความสามารถตามวัยของเด็กและเยาวชน การปฏิบัติตามบทบาทของความเป็นบุตร นักเรียน เพ่ือน 
รวมทั้งความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ตามวัย ดังนั้น การจัดกิจกรรมต่างๆ จะช่วยเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้แก่เด็กนักเรียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเคารพตนเองและเกียรติภูมิของ
บุคคล ทําให้เกิดมีวินัยในตนเอง รู้สึกว่าตนมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี๑๒๗ การพัฒนาทักษะส่วนตัว และทักษะ
สังคม อันจําเป็นต่อการปฏิบัติตน ทักษะส่วนตัวหมายถึง ความสามารถของบุคคลในการทํากิจกรรม
ตามภารกิจที่มีตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้ ทักษะส่วนตนและทักษะสังคม เป็นสิ่งที่ต้องมี
ควบคู่กันไปตลอดชีวิต เพราะมนุษย์ต้องติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาทักษะ
ส่วนตน และทักษะสังคมจึงจําเป็นต้องฝึกฝนให้บุคคลเกิดความสันทัดในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน  
การแก้ปัญหา การสื่อความหมาย ดังนั้นองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาให้บุคคล
ได้๑๒๘ การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ การที่บุคคลมีอาชีพ มีรายได้เป็นของตนเอง ทําให้เกิด
ความมั่นคงในชีวิต การวางแนวทางให้เด็ก และเยาวชนมีทักษะในการประกอบอาชีพในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือช่วยให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต พัฒนาทักษะในการแสวงหา
อาชีพ มีโอกาสฝึกฝนงานอาชีพ การที่เด็กๆ ได้ทํากิจกรรมต่างๆ จะทําให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มีคุณค่า และยังช่วยให้เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ มีเจตคติและค่านิยมที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาสังคมที่สําคัญประการหนึ่ง๑๒๙ ในการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น ทางโรงเรียนควรมีกระบวนการการปูองกันและแก้ไข ดังนี้  
๑) ครูที่ปรึกษาต้องคอยแนะนํา ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง ค้นพบตนเอง ๒) ชั่วโมงกิจกรรม 
ควรแนะแนว มีแบบทดสอบการค้นหาตนเอง ๓) จัดกิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัด 
๔) จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น สิ่งเสริมนักเรียนด้านต่างๆ ตามความ
ถนัด๑๓๐ 

ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗ พอประมวลผลการวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ดังนี้ 

จากการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารโรงเรียนทําให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
มืออาชีพ และจากการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนทําให้ทราบว่า การส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
คุณค่าในตนเองนั้นอยู่ในระดับมาก (๔.๓๗) สามารถจําแนกตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ได้ดังนี้  

๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้หลักการ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางโรงเรียนนครสวรรค์มีเปูาหมายของโรงเรียนที่ชัดเจนคือความเป็น
เลิศทางด้านวิชาการ สมดังคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “สุโข ปญฺ า ปฏิลาโภ ปัญญาคือลาภให้เกิดสุข 
                                                           

๑๒๖อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๗อ้างแล้ว, นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๘อ้างแล้ว, นายชาญณรงค์ ปานเลิศ, เมื่อวันท่ี ๑๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒๙อ้างแล้ว, นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์, เมื่อวันท่ี ๑๒ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๓๐อ้างแล้ว, นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์, เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๕๗ 
 
ส่วนนักเรียนก็รู้เปูาหมายคือต้องวิ่งตามความใฝุฝันของตนเองให้เจอ โรงเรียนให้ความสําคัญมาก
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง ดังจะเห็นได้จากการได้ส่งเสริมให้นักเรียนไป
ประกวดแข่งขันทักษะในด้านต่างๆ ทางโรงเรียนสนับสนุนเต็มที่ หากได้รางวัลมาก็จะประกาศยกย่อง
กันหน้าเสาธง มีการมอบช่อดอกไม้ ออกวารสารและ Website ของโรงเรียนเพ่ือยกย่องชมเชย อันจะ
เป็นแรงกําลังใจให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี แม้แต่ความคิดเห็นของสภานักเรียน ผู้บริหารก็จะต้องรับฟัง 
เป็นการให้เกียรติให้ความสําคัญในทุกประเด็น นักเรียนจึงพยายามแข่งขันกันเพ่ือสร้างจุดเด่นด้าน
บวกให้เกิดขึ้นกับตนเอง และทางโรงเรียนก็คอยกระตุ้นให้นักเรียนพยายามแสวงหาความใฝุฝันของ
ตนเองให้เป็นจริง มีการทํา MOU ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนว่าจะต้องไปให้ถึงฝันของ
ตนเองให้ได้เลยทีเดียว 

๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา จากมาตรการ
ทั้งหมดก็เพ่ือสร้างให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ สมดังค่านิยมที่ว่า “มุ่งพัฒนาวิชาการ 
สืบสานคุณธรรม น าสู่มาตรฐานสากล” มุ่งสร้างให้นักเรียนมีความฉลาดอย่างสง่างาม (Smart)  
ด้วยวิสัยทัศน์ ที่ว่า “โรงเรียนนครสวรรค์ ก้าวล้ํานําหน้าสู่สากล” จากที่ผ่านมามีศิษย์เก่าที่ประสบ
ความสําเร็จไปแล้วอย่างมากมายแทบจะทุกคน สามารถสอบเข้าคณะเด่นๆ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 
ที่นักเรียนต่างใฝุฝันกันจํานวนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แพทย ์วิศวะ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ นิติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ บัญชีและเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น  ปัจจุบันมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมากมาย
หลายคน  

๓) อัตตัญญุตา คือ ความรู้จักตน สืบเนื่องจากหลักธรรมสองข้อต้น การพยายามทํา
ให้นักเรียนค้นหาความถนัดหรือความสนใจในตัวเองให้เจอมีความสําคัญมาก แม้ทางโรงเรียนก็
พยายามกระตุ้นให้นักเรียนไม่ละทิ้งความฝัน จึงเป็นแรงผลักดันสําคัญที่ทําให้นักเรียนประสบ
ความสําเร็จ แม้นักเรียนเมื่อได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีก็จะเกิดความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง 
มีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถเอาชนะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ ทางโรงเรียนไม่เน้นเฉพาะความ
เป็นคนเก่งอย่างเดียว แต่ยังได้เน้นความเป็นคนดีของนักเรียนด้วย อีกทั้งต้องมีวินัยไม่ทําผิดระเบียบ 
ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของตน มีความสุจริตและมีจิตอาสาเป็นต้น 

๔) มัตตัญญุตา คือ ความรู้จักประมาณ ความพอดี หลักธรรมนี้สามารถมองได้สอง
ด้านคือทั้งด้านการบริหารโรงเรียนและด้านการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียน ทางด้านการบริหาร
โรงเรียนคือการเดินตามทางสายกลาง ไม่เคร่งครัดมากจนเกินไปจนทําให้นักเรียนหรือคุณครูรู้สึกอึดอัด 
บางครั้งก็ต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้าง รับฟังความคิดเห็นคนอ่ืนบ้าง ดังที่ทางโรงเรียนกําลังทําอยู่แล้ว 
ส่วนด้านการใช้ชีวิตประจําวันของนักเรียน ได้ส่งเสริมให้คุณครูและนักเรียนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความประหยัดมัธยัสถ์ ไม่ฟุุมเฟือย ฐานะความเป็นอยู่ทางบ้านของนักเรียนบาง
คนอาจจะไม่เท่ากัน แต่เมื่อเห็นเพ่ือนที่มีฐานะทางบ้านดีกว่าใช้สิ่งของที่หรูหราราคาแพงก็ไม่ควร
อยากจะได้ตามบ้าง เพราะจะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองโดยที่ยังไม่มีความจําเป็น   

๕) กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน  
ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทางโรงเรียนใช้หลักธรรมข้อนี้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากการประกาศ
เกียรติคุณเมื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแล้วได้รางวัล เป็นการเสริมแรงกระตุ้นด้านดีให้กับนักเรียน 
เพราะธรรมชาติของทุกคนย่อมต้องการการยอมรับและคํายกย่องชมเชย และเป็นการสร้างแบบอย่าง



๑๕๘ 
 
ที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อๆ ไป อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนและครูอาจารย์จากต่างประเทศ  
ทําให้ครูและนักเรียนของตนเองได้เปิดโลกทัศน์ที่กว้างมากยิ่งๆ ขึ้น นําไปสู่การพัฒนาระดับสากลต่อไป 

๖) ปริสัญญุตา คือรู้จักชุมชน รู้กริิยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียน ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เราสามารถสร้างชุมชนหรือสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นได้ 
ดังเช่นชุมชนภายในรั้วโรงเรียนนครสวรรค์ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศของการแข่งขันกันทางด้าน
วิชาการ แม้อาจจะมีความเครียดอยู่บ้าง แต่ทางผู้บริหารก็ได้พยายามจัดบรรยากาศของโรงเรียนและ
ห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด โดยมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน มีเทคโนโลยี
สารสนเทศพร้อม มีความสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสนามกีฬาหลากหลายประเภท 
กล่าวคือมีการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่น่าอาศัย เป็นบ้านหลังที่สองของครูและนักเรียน 
ครูอาจารย์ก็ทําตัวเหมือนพ่อแม่นักเรียน แม้กระทั่งเป็นเพ่ือนโดยไม่ถือตัวด้วยซ้ํา จึงเป็นการประพฤติ
ตัวให้เข้ากับชุมชนอีกประการหนึ่ง  

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล มนุษย์ทุกคน
มีความหลากหลายไม่เท่าเทียมกัน ความแตกต่างทางเพศก็มีมากกว่าเพศหญิงเพศชาย แต่ทุกคนก็
ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าให้ตัวเองหมด ขอเพียงไม่ทําให้ตนเองและคนอ่ืนเดือดร้อน หากมุ่งมั่นทําตาม
ความฝันของตนเองสักวันก็จะต้องประสบความสําเร็จ การยอมรับเพศสภาพและเปิดโอกาสให้
แสดงออกตามความถนัดของตนเอง จึงเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ แม้เดิมทีจะรู้กันว่า
เป็นโรงเรียนชาย แต่ภายหลังก็เปิดในระบบสหศึกษารับนักเรียนหญิงด้วย และในปัจจุบันก็มีนักเรียน
หญิงมากกว่านักเรียนชายด้วยซ้ํา ทําให้โอกาสในการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดก็ลดน้อยลง แม้แต่ การ
บริหารโรงเรียนก็ได้ใช้ระบบ PDCA เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม คือร่วมกันคิดร่วมกันทําเพ่ือให้
บรรลุสู่เปูาหมายที่วางไว้ อันจะเป็นผลงานของทางโรงเรียนโดยภาพรวม และทุกบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละคนก็ล้วนแต่มีความสําคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน การใช้คนให้ถูกกับงานจึงเป็นเรื่องสําคัญ การ
ปูองปรามเรื่องยาเสพติดก็ได้มีการใช้กุศโลบายเพื่อนช่วยเพื่อนด้วย ซึ่งได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดี  

จากการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถสังเคราะห์
ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ว่าคือ “การสร้างความเชื่อม่ันให้เกิดขึ้นกับตนเอง” ความเชื่อมั่นเกิดจากการเห็น
คุณค่าในความรู้ความสามารถของตัวเอง ทําให้เกิดความมั่นใจที่จะออกไปเผชิญปัญหาต่างๆ ในสังคม 
รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้หน้าที่ที่ตนเองพึงกระทํา รู้จักความเป็นพลเมืองดีของสังคม สิ่งไหนควรทําและสิ่ง
ไหนไม่ควรทํา เมื่อมีความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองก็จะไม่อยากทําความชั่วทั้งปวง รวมถึงการเสพสิ่ง
เสพติดให้โทษด้วย การจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนได้ผู้บริหารจะต้องเห็นคุณค่าของนักเรียน
และสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ไม่ติเตียนหากไปแข่งขันแล้วผิดหวังมา แต่ให้กําลังใจเพ่ือฝึกหัดพัฒนาต่อไป 
และยกย่องเชิดชูเกียรติเมื่อลูกศิษย์ประสบความสําเร็จ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและ
เกิดความภาคภูมิใจสามารถนําภูมิคุ้มกันเหล่านี้ไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองต่อไปในภายภาคหน้า 

 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

ผลการสรุปการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗      
พอสรุปได้ดังนี้ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ การส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง การให้การยอมรับ
ความรู้สึกของบุคคลตามความเป็นจริงให้ความสําคัญต่อการนับถือตนเองและเข้าใจและรู้ถึงโทษพิษ
ภัยของยาเสพติด 

๒) อัตถัญญุตา คือ สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  
การรับรู้ว่าการปูองกันตนเองจากยาเสพติด การสร้างทักษะชีวิต โดยเฉพาะทักษะการปฏิเสธเมื่อถูก
เพ่ือนชักชวนให้เสพสิ่งเสพติดต้องรู้จักปฏิเสธอย่างนุ่มนวล โดยการชี้แจงผลเสียของสิ่งเสพติดต่อการ
เรียนและอนาคต 

๓) อัตตัญญุตา คือ หมั่นให้กําลังใจตนเองในการกระทําความดีที่ทํามาอย่ าง
สม่ําเสมอ ครูควรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน จัดให้มีกิจกรรม
นันทนาการในโรงเรียนให้เพียงพอและสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และสอน
ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๔) มัตตัญญุตา  คือ ส่งเสริมให้ใช้ชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่ฟุุมเฟือย ฝึกทักษะเพ่ือควบคุมอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบ เลือกคบเพ่ือนที่ดี พยายามหลีกเลี่ยง
เพ่ือนที่ชอบชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 

๕) กาลัญญุตา คือ เน้นให้ครูแนะนําเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดบ่อยๆ จัดกิจกรรม
ในการปูองกันยาเสพติดบ่อยๆ รู้จักให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของเงิน ใช้จ่ายอย่างประหยัดและสมเหตุผล 

๖) ปริสัญญุตา คือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ พัฒนาความ
รับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือต่อส่วนรวม รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาสมัครปูองกันยาเสพติด 
ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ต้องมีใจคอหนักแน่น อาจมีเพ่ือนชักชวนให้เสพก็ต้อง
ปฏิเสธอย่าไปเสพไม่ต้องเกรงใจเพ่ือนในทางที่ผิด ต้องตระหนักถึงพิษภัยเพราะสารเสพติดทุกชนิดมี
พิษภัยต่อร่างกายทั้งสิ้น พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้สารเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗  แสดงวิธีการบูรณาการหลักสัปปุริสธรรม ๗ กับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

 

การป้องกันและแก้ไข 

การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ปัญหายาเสพติด 
 

สัปปุริสธรรม ๗ 
รู้เหตุ (ธัมมัญญุตา) - การส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง การให้การยอมรับ

ความรู้สึกของบุคคลตามความเป็นจริงให้ความสําคัญต่อการนับถือ
ตนเองและเข้าใจและรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด 

รู้ผล (อัตถัญญุตา) - สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การ
รับรู้ว่าการปูองกันตนเองจากยาเสพติด การสร้างทักษะชีวิต 
โดยเฉพาะทักษะการปฏิเสธเมื่อถูกเพ่ือนชักชวนให้เสพสิ่งเสพติด
ต้องรู้จักปฏิเสธอย่างนุ่มนวล โดยการชี้แจงผลเสียของสิ่งเสพติดต่อ
การเรียนและอนาคต 

รู้ตน (อัตตัญญุตา) - หมั่นให้กําลังใจตนเองในการกระทําความดีท่ีทํามาอย่างสม่ําเสมอ 
ครูควรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของสิ่งเสพติดให้กับ
นักเรียน จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการในโรงเรียนให้เพียงพอและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และสอนให้
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

รู้ประมาณ (มัตตัญญุตา) - ส่งเสริมให้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุุมเฟือย 
ฝึกทักษะเพ่ือควบคุมอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบ เลือกคบเพ่ือนที่ดี 
พยายามหลีกเลี่ยงเพ่ือนที่ชอบชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 

รู้กาล (กาลัญญุตา) - เน้นให้ครูแนะนําเก่ียวกับโทษของยาเสพติดบ่อยๆ จัดกิจกรรมใน
การปูองกันยาเสพติดบ่อยๆ รู้จักให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของเงิน ใช้
จ่ายอย่างประหยัดและสมเหตผล 

รู้ชุมชน (ปริสัญญุตา) - ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ พัฒนาความ
รับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือต่อส่วนรวม รวมตัวกันเป็น
กลุ่มอาสาสมัครปูองกันยาเสพติด ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีของชุมชน 

รู้คน (ปุคคลปโรปรัญญุตา) - ต้องมีใจคอหนักแน่น อาจมีเพ่ือนชักชวนให้เสพก็ต้องปฏิเสธอย่า
ไปเสพไม่ต้องเกรงใจเพื่อนในทางท่ีผิด ต้องตระหนักถึงพิษภัยเพราะ
สารเสพติดทุกชนิดมีพิษภัยต่อร่างกายทั้งสิ้น พยายามหลีกเลี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการใช้สารเสพติด 

 



๑๖๑ 
 

สรุปความว่ากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้ผลส าเร็จนั้นควรที่จะ
บูรณาการให้เข้ากับหลักสัปปุริสธรรม ๗ เพราะเป็นหลักธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทําให้เป็นสัตบุรุษ 
หรือคุณสมบัติของคนดี อันจะเป็นหลักชัยของการทํางานทุกประเภท กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 

๑) การรู้หลักความจริง รู้หลักการ (ธัมมัญญุตา)   
๒) รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระทํา (อัตถัญญุตา) 
๓) ความรู้จักตน (อัตตัญญุตา) 
๔) ความรู้จักประมาณ คือความพอดี (มัตตัญญุตา) 
๕) ความรู้กาลเวลาอันเหมาะสม (กาลัญญุตา) 
๖) ความรู้จักชุมชน รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ (ปริสัญญุตา) 
๗) ความรู้จักบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคล (ปุคคลปโรปรัญญุตา) 

กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละโรงเรียนอาจจะเหมือนและ
แตกต่างกันบ้างตามบริบทของนักเรียนและชุมชน แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความตั้งใจจริงของทั้งคณะ
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์ทุกท่าน รวมทั้งผู้ปกครอง และความใฝุดีของนักเรียน อีกทั้ง
บทบาทหน้าที่การปกปูองคุ้มครองลูกหลานไทยให้ห่างไกลยาเสพติด ไม่เพียงแต่เป็นบทบาทของครู
อาจารย์เท่านั้น แต่ยังคงเป็นบทบาทหน้าที่ของสังคมทุกส่วนงาน เช่น สํานักงาน ปปส. ทหาร ตํารวจ 
หมอพยาบาล ประชาชนทั่วไป หรือแม้แต่พระสงฆ์ เป็นต้น ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดและขับเคลื่อนพลังมวลชนเพื่อให้ยาเสพติดลดน้อยถอยลงและหมดสิ้นไปจากสังคมไทย 

 
 



 
 
๔.๔  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

 
 
 

ภาพที่ ๔.๑ กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

๑. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างสม่ําเสมอ 

๒. สอดส่องบุคคลในครอบครัวไมให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

๓. พูดคุยตักเตือนกันด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าการใช้อารมณ์ 

๔. เป็นขวัญและกําลังใจให้กับทุกคนในครอบครวั 

๕. มีเวลาว่างให้ความรูโทษพิษภัยยาเสพติดแกนักเรียน 

๖. สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปกครองเฝูาระวังนักเรียนติดยาเสพติด 

๗. เมื่อมีปัญหาก็ควรปรึกษาพ่อ แม่ ผู้ปกครองหรือบุคคลที่ไว้วางใจ 

๑. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

๒. รู้วิธีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๓. รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด 

๔. จัดการเรียนการสอนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

๕. รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๖. เชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้ 
๗. ใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหา 

๑. รู้จักการปูองกันและแก้ไขตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 

๒. รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล 

๓. รู้จักระงับจิตใจตนเองให้เป็นผู้ที่มีศีลอยู่ในใจ 

๔. พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้สารเสพติด 

๕. รู้จักการวางแผนในอนาคตของตนเองว่าจะเดินไปในทิศทางแบบใด 

๖. รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดีไม่ม่ัวสุมยาเสพติด 

๗. ฝึกทักษะเพื่อควบคุมอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบเสมอ 

๑. กําหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน 

๒. จัดกิจกรรมในการปูองกันยาเสพติดบ่อยๆ 

๓. สามารถเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นรู้ถึงโทษของยาเสพติด 

๔. พัฒนาระบบบริการสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

๕. ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหา  
๖. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดทุกชนิดของสถานศึกษาและชุมชนของตนเอง 

๗. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตํารวจ กับเด็ก เยาวชน 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป 

๑. เกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด  
๒. เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๓. ชักชวนกันทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ 
๔. สร้างนักเรียนแกนนําเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือเพื่อน 

๕. รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี  
๖. รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาสมัครปูองกันยาเสพติดพัฒนาความ
รับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือต่อส่วนรวม 

๗. นําแบบอย่างที่ดีของเพื่อนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเอง 

๑. สร้างความม่ันใจและภูมิใจให้ตัวเอง 

๒. รู้ถึงศักยภาพของตนเอง 

๓. เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้านทักษะชีวิต 

๔. รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 

๕. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๖. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น 

๗. รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

๑๖๒ 



 
 
บทสรุปเชิงวิเคราะห์ของโมเดล 

กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัด
นครสวรรค์ ประกอบไปด้วยวงกลม ๓ วง บูรณาการกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

วงกลมชั้นในสุด คือ สิ่งที่ผู้วิจัย ได้ตั้ งเปูาประสงค์ไว้ เป็นข้อค้นพบที่ ได้จากวิจัย  ช่ือว่า 
“กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์”  

วงกลมชั้นที่ ๒ คือ หลักพุทธบูรณาการ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประกอบด้วย 
ธัมมัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักเหตุ  อัตถัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้ จักผล  อัตตัญญุตา 
หมายถึง ความเป็นผู้รู้ตน  มัตตัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักประมาณ  กาลัญญุตา หมายถึง 
ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา  ปริสัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักชุมชน  และ ปุคคลปโรปรัญญุตา 
หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักคน 

วงกลมชั้นที่ ๓ คือ ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดนครสวรรค์ ต้องรู้ ต้องเข้าใจ และต้องหาทางปูองกันและแก้ไข มี ๖ ด้าน ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด พฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติด การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ยาเสพติด การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของ
นักเรียน การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ซึ่งในแต่ละด้านนั้นต้องบูรณาการกับหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
จึงจะเกิดกระบวนการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการใน
โรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : กระบวนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านความรู้ความเข้าใจมีกระบวนการให้
นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยการสํารวจสภาพปัญหาและ
วิเคราะห์ปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เกิดความรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ใช้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ สอดแทรกความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในการเรียนที่มีความ
สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา โดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการช่วย
แก้ปัญหา ได้มีการเชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้รู้วิธีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

๒. พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : กระบวนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพ
ติด โดยให้นักเรียนรู้จักการปูองกันและแก้ไขตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  ให้รู้จักการ
ดําเนินชีวิตรู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดีไม่ม่ัวสุมยาเสพติด พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้
สารเสพติด ฝึกทักษะเพ่ือควบคุมอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบเสมอแม้เจอปัญหาให้รู้จักใช้เหตุและผล
ระงับจิตใจตนเอง และรู้จักการวางแผนการดําเนินชีวิตเพ่ือที่จะทําให้บรรลุเปูาหมาย 

๓. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : 
กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ให้มีการกําหนดเป็น
นโยบายของโรงเรียน และพัฒนาระบบบริการสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็นช่องทางผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหาสามารถเผยแพร่ความรู้ถึงโทษของ

๑๖๓ 



๑๖๔ 
 
ยาเสพติด สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดทุกชนิดของสถานศึกษาและชุมชน โดยการผสมผสานมาตรการและประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสําคัญ มีการ
จัดกิจกรรมในการปูองกันยาเสพติดเกิดความสัมพันธ์อันดี โดยการฝึกอบรม รณรงค์เผยแพร่ความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อบุคคล มีการวางแผนให้มีการดํา เนินงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด 

๔. การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : 
กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวของนักเรียน การดําเนินงานการปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ทางโรงเรียน
ได้สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปกครองเฝูาระวังนักเรียนติดยาเสพติด ให้ความสําคัญต่อการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพ่ือช่วยสอดส่องนักเรียนไมให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติด ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลนักเรียน
อย่างสม่ําเสมอพูดคุยตักเตือนกันด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าการใช้อารมณ์ เป็นขวัญและกําลังใจให้กับ
ทุกคนในครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องโทษพิษภัยอันตราย 
และผลเสียของการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้รับรู้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยในบาง
โอกาสที่เอ้ืออํานวย เป็นต้น 

๕. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : 
กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน โดยตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด สร้างนักเรียนแกนนํา
เป็นผู้ดูแลช่วยเหลือเพ่ือน ชักชวนกันทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาสมัครปูองกัน
ยาเสพติด ได้แก่ ศูนย์เพื่อนใจ/ให้คําปรึกษา หรือระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือนที่มีปัญหา รวมทั้งรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้ทางโรงเรียนทราบโดยทันที ให้ความช่วยเหลือต่อส่วนรวม  
เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องดูแลสอดส่องเพ่ือนเพ่ือช่วยปูองกันและ
เฝูาระวังปัญหายาเสพติดรู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดีและรูจักนําแบบอย่างที่ดีของเพ่ือนมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตของตนเอง 

๖. การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : กระบวนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน 
สร้างความมั่นใจและภูมิใจให้ตัวเอง รู้ถึงศักยภาพของตนเองเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้าน
ทักษะชีวิตเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือให้ลดหรือเลิกพฤติกรรมที่เป็นการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างทัศนคติต่อยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรมเสีย
ใหม่จากความคิดความเข้าใจแบบเดิมที่เคยมี เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพ่ือนําไปสู่การปรับเปลี่ยนอย่าง
ถาวรต่อไป ผ่านกิจกรรมต่างๆ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ จะทําให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความมั่นใจ  
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของนักเรียนต่อการ
ดํารงชีวิตและโอกาสในการประสบความสําเร็จในชีวิต 



 
บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือ
น าเสนอกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจั งหวัดนครสวรรค์เชิงพุทธ
บูรณาการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างและใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
แล้วจะน าเสนอวิธีด าเนินการตามแบบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ผู้วิจัยได้
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งหมด ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย เพื่อประมวลผลของการวิจัย ดังนี้ 
๕.๑.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 
กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
พฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก 

๑. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พบว่า  
ในภาพรวม และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ได้แก่ ข้อสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนรู้ถึงโทษของยาเสพติด ส่วนข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด 

๒. ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พบว่า  
ในภาพรวม และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ได้แก่ ข้อไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อย
ที่สุด ได้แก่ ข้อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติด และติดตามสถานการณ์ข่าวสารเกี่ยวกับ
ยาเสพติดอยู่เสมอ 



๑๖๖ 
 

๓. ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
พบว่า ในภาพรวม และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์  อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ข้อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ส่วนข้อ
ที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อมีส่วนร่วมเผยแผ่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโทษและพิษ
ภัยของสิ่งเสพติดให้กับนักศึกษา 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
พบว่า ในภาพรวม และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มี ๒ ข้อ ได้แก่ ข้อใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช้อารมณ์ และข้อรู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นสมาชิกของครอบครัว ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
ได้แก่ ข้อทุกคนในครอบครัวเชื่อใจหรือไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องต่างๆ ที่มีปัญหาหรือไม่สบายใจให้คน 
ในครอบครัวฟัง 

๕. ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของนักเรียนตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗  พบว่า ในภาพรวม และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์  อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ข้อเลือกคบเพ่ือนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ ส่วนข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโทษของยาเสพติดในหมู่เพ่ือน 

๖. ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พบว่า  
ในภาพรวม และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
ได้แก่ ข้อครอบครัวใส่ใจในความรู้สึกของนักเรียนเสมอ ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ 
ข้อมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถในการกระท าได้ตามเปูาหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่าน
เข้ามาในชีวิตด้วยความมั่นใจ 

๕.๑.๒ กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนา 

๑. กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลัก 
สัปปุริสธรรม ๗   

๑) ธัมมัญญุตา คือ การสร้างความรู้ให้กับนักเรียน เกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพ อันได้แก่ การให้ค าแนะน าอบรมสั่งสอนให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด จัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับหลักธรรม โดยการสอดแทรกการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ มาประกอบในการสอน
เพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและนโยบายของกระทรวง  

 
 



๑๖๗ 
 

๒) อัตถัญญุตา คือ การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง เพ่ือไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง ซึ่งสามารถท าได้
หลากหลายแนวทาง เช่น การอบรมให้ความรู้โดยตรง การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เชิญวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน ครู บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมต่างๆ  

๓) อัตตัญญุตา คือ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าตนเอง ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
ให้ความส าคัญกับการสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนเพ่ือให้มีความสามารถในการด ารงชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปบุคคลสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตได้โดยไม่ต้อง
พ่ึงพายาเสพติด และการรับรู้ถึงโทษภัยยาเสพติด ส่งเสริมให้มีการควบคุมตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
โดยการจัดกิจกรรมค้นหาตนเอง และจัดกิจกรรมการค้นหาตนเองในด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการเรียน 

๔) มัตตัญญุตา คือ ให้มีการรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติดอยู่เป็นระยะๆ  
ใช้มาตรการตรวจสอบหาสารเสพติดอยู่ในความพอดี นอกจากนี้ทางครูอาจารย์ยังได้ให้ค าแนะน า
ตักเตือนเรื่องการคบเพ่ือนที่ดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหาให้เข้าถึงนักเรียนอย่างแท้จริง เพ่ือให้นักเรียน
ทราบและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและสร้างจิตส านึกและตระหนักว่าการแกไขปัญหา
ยาเสพติดต้องท าโดยทุกคน 

๕) กาลัญญุตา คือ ให้ความรู้กับนักเรียนในการให้พยายามห่างไกลจากสิ่งเสพติด 
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนเข้าร่วมในเครือข่ายเฝูาระวัง  จัดช่วงเวลา
ของการท ากิจกรรมโดยไม่ให้ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนของนักเรียน โดยมีการจัดท าแผนไว้
ล่วงหน้าทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว และมีการวางมาตรการให้เป็นนโยบายของโรงเรียน 

๖) ปริสัญญุตา คือ การให้นักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะต้องร่วมมือ
กันทุกภาคส่วน จึงได้มีการแสวงหาความร่วมมือจากหลายฝุายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อาจใช้การอบรมกลุ่มแกนน า ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ ด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมภายใต้รูปแบบการ
ด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ จัดให้มีหรือสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือปูองกันกลุ่ม
เสี่ยง มีการอบรมแกนน าของนักเรียนให้เกิดความเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียน ให้ความรู้
กับนักเรียนในการให้พยายามห่างไกลจากสิ่งเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ถือว่าเป็นนโยบายส าคัญโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด โดยใช้เหตุผลให้เห็นถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด 
ให้ความรักและความเอาใจใส่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา หากนักเรียน 
มีปัญหาก็สามารถมาขอรับค าปรึกษาได้ 

 
 
 



๑๖๘ 
 

๒. กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ การปูองกันและแก้ไขตนเองของนักเรียนให้ปลอดภัยจาก
ปัญหายาเสพติด ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  เริ่มจากการมีระเบียบ
วินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียร ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เลือกคบเพ่ือนที่ดี 
ไม่ม่ัวสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด 

๒) อัตถัญญุตา คือ ส่งเสริมให้มีการควบคุมตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยการจัด
กิจกรรมค้นหาตนเอง และจัดกิจกรรมการค้นหาตนเองในด้านต่างๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียน
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะเรื่องการเรียน มีวินัยในตนเองเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจ าวัน
เพ่ือห่างไกลสิ่งเสพติด 

๓) อัตตัญญุตา คือ ทางโรงเรียนก็ส่งเสริมให้เป็นทั้งคนเก่งและเป็นทั้งคนดีด้วย 
ด้วยกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทั้งกิริยาวาจาใจ การสอนให้นักเรียนรู้จักหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะการหลีกห่างจากยาเสพติดทุกชนิด ศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้รู้เท่า
ทันโทษพิษภัยของยาเสพติด 

๔) มัตตัญญุตา คือ การปูองกันและแก้ไขตนเองของนักเรียนให้ปลอดภัยจาก
ปัญหายาเสพติด ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตให้
ถูกทาง และเปิดใจกว้าง เมื่อมีปัญหาปรึกษาผู้รู้ที่ไว้ใจได้  หรือวินัยในตนเองเป็นหลักในการใช้
ชีวิตประจ าวันเพื่อห่างไกลสิ่งเสพติด  

๕) กาลัญญุตา คือ ใช้วิธีการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ให้ความส าคัญ
กับการสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนเพ่ือให้มีความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปบุคคลสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตได้โดยไม่ต้องพ่ึงพา
ยาเสพติด แม้ว่าจะมียาเสพติดแพร่ระบาดอยู่ กระบวนการพัฒนาเพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุมกันจากยาเสพติด 
จึงควรเป็นการด าเนินการระยะยาว 

๖) ปริสัญญุตา คือ มีการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทราบถึง
โทษของยาเสพติด ให้เกิดความร่วมมือกับบุคคลทุกฝุายเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการ
ประสานกับผู้ปกครอง สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน สร้างเครือข่ายเฝูาระวังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกชุมชนที่เก่ียวข้อง 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมปูองกันตนเอง
จากยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนคบเพ่ือนที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี เพ่ือจะได้ชักชวนกันไปท าในสิ่งที่ดี  
มีการน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ
และสภาพของปัญหาให้เข้าถึงนักเรียนอย่างแท้จริง เพ่ือให้นักเรียนทราบและตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติดและสร้างจิตส านึกและตระหนักว่าการแกไขปัญหายาเสพติดต้องท าโดยทุกคน 

 
 
 



๑๖๙ 
 

๓. กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ ทางโรงเรียนพยายามสอดแทรกเรื่องของยาเสพติดในทุก
รูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหา เน้นปูองกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา
ภายหลัง พัฒนาระบบบริการสนเทศ และตัวครู บุคลากรที่ท าหน้าที่เผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้มีประสิทธิภาพและทันกับสถานการณอยู่ตลอดเวลา 

๒) อัตถัญญุตา คือ การจัดกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กนักเรียนทุกคน ให้ข้อคิดเตือน
นักเรียนถึงภัยยาเสพติดว่าผลของการติดยาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดี ให้ความช่วยเหลืออย่างมีเหตุผล 

๓) อัตตัญญุตา คือ มีการให้ข้อมูลข่าวสารแกนักเรียน ประชาชนผ่านสื่อชนิด
ต่างๆ เพื่อปูองกันยาเสพติด เผยแพรประชาสัมพันธ์เรื่องโทษและพิษภัยของเสพติด ให้ทุกภาคส่วนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงผู้ปกครอง เพ่ือควบคุม
ปูองกันและลดปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน 

๔) มัตตัญญุตา คือ มีการวางแผนท าเป็นนโยบาย ท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมหรือพ้ืนที่ในเชิงสร้างสรรค์ให้เยาวชนไดมีทางเลือก เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
นักเรียน เผยแพร่ข่าวสารให้เหมาะสมและตามสภาพของสถานการณ์ 

๕) กาลัญญุตา คือ พัฒนาระบบบริการสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันกับ
สถานการณอยู่ตลอดเวลา มีการน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  
ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์และการรับรู้ถึงโทษ
ภัยของยาเสพติด 

๖) ปริสัญญุตา คือ ตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสิ่งเสพติดภายในโรงเรียน 
โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม จัดท าในเชิงรุกและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษ 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ต่างๆ สอดแทรกความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในการเรียน เชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามา
ให้ความรู้ ส่งเสริมบทบาทครูอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักเรียน ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกว่างใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

๔. กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

๑) ธัมมัญญุตา คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ช่วยสอดส่องดูแลสมาชิกในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคอยอบรมตักเตือน
สมาชิกในครอบครัวให้รู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติดควบคุมติดตามนักเรียนโดยมีการประสานกับ
ผู้ปกครอง และประสานระวังนักศึกษาไม่ให้ไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 



๑๗๐ 
 

๒) อัตถัญญุตา คือ ครอบครัวมีการเรียนรู้ สังเกตบุคคลในครอบครัว สมาชิก
ในครอบครัวให้ก าลังใจและร่วมมือกันแก้ไข ส่งเสริมความอบอุ่นและเข้มเข็งกับสถาบันครอบครัว
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างสม่ าเสมอใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการ
ช่วยแก้ปัญหา 

๓) อัตตัญญุตา คือ ดูแลครอบครัว ด้วยการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเป็น
เหมือนเกราะอันแข็งแกร่งที่จะปกปูองสมาชิกให้ปลอดภัยจากยาเสพติด  ใหก าลังใจกับทุกคนใน
ครอบครัวเปนลูกท่ีดีและเป็นตัวอย่างที่ดีใหก้ับพ่ีน้อง 

๔) มัตตัญญุตา คือ ฝึกอบรมผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด ควรพูดคุยตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าการใช้อารมณ์ จึงควรอยู่บนพ้ืนฐานของความ
เข้าใจด้วยความรักความปรารถนาดี จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด 

๕) กาลัญญุตา คือ ครอบครัวควรมีเวลาว่างให้ความรูโทษพิษภัยยาเสพติด 
แกนักเรียนแต่ก็ต้องเป็นไปในกรอบเวลาที่เหมาะสมเพราะเป็นวัยคะนองอยากลองอยากรู้จึงควร
เข้มงวดเป็นพิเศษ เข้าร่วมกิจกิจกรรมในครอบครัว สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีอิสระในการ
แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก 

๖) ปริสัญญุตา คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัวครอบครัวต้องมีการเรียนรู้ สังเกตบุคคลในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวให้ก าลังใจและ
ร่วมมือกันแก้ไข มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนในการช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนทุกคนเพ่ือเป็นรัวคนปูองกัน
นักเรียนยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีกชั้น 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดี ไมมั่วสุม หรือไมชักชวน
กันกระท าความผิด ช่วยกันสอดส่อง ดูแลเพ่ือนบุคคลในครอบครัวไมให้กระท าความผิดหรือไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ถ่ายทอดความรู เรื่องพิษภัยและผลเสียของยาเสพติดให้กับทุกคนในครอบครัว 
ครอบครัวควรสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาเปน็ขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียนและทุกคนในครอบครัว 

๕. กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนที่ดี 
ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  

๑) ธัมมัญญุตา คือ สร้างจิตส านึกในเรื่องของโทษของยาเสพติดโดยทาง
โรงเรียนสอดแทรกความรู้ในด้านต่างๆ ชักชวนกันท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด แม้มีเพ่ือนชวนก็ปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 

๒) อัตถัญญุตา คือ เพ่ือนมีความส าคัญกับนักเรียน ดังนั้นสร้างนักเรียนแกนน า
เป็นผู้ดูแลช่วยเหลือเพ่ือนเบื้องต้น ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดแกนักเรียนโดยสอดแทรก
คุณธรรมในการจัดการเรียนการสอน จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านทักษะชีวิต รู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดี 

๓) อัตตัญญุตา คือ มีการปูองกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติด 
หลีกเลี่ยงการคบเพ่ือนที่เสพยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นักเรียนความรู้เรื่องพิษภัยของ 
ยาเสพติดเป็นอย่างดีจึงไม่เก่ียวข้องหรือเสพยาเสพติด 
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๔) มัตตัญญุตา คือ ศึกษาหาความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด ไม่เข้าไปทดลอง
หรือเกี่ยวข้องใช้กลุ่มสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับกลุ่มเพ่ือน เลือกคบเพ่ือน สร้างความรับผิดชอบให้
เกิดกับตัวเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักสร้างวินัยให้ตนเอง 

๕) กาลัญญุตา คือ ส่งเสริมให้สร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องการคบเพ่ือนและการไม่
ใช้ยาเสพติด เพ่ือให้เกิดจิตส านึกที่ดีที่ถูกต้องต่อยาเสพติดจนน าไปสู่การสร้างพฤติกรรมการปูองกัน
ตนเองจากเสพติดอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต 

๖) ปริสัญญุตา คือ ระดมพลังจากผู้ เกี่ยวข้องทุกฝุายในการปรับปรุงแกไข
ปัญหาการปูองกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับในการวางแผนด าเนินจัดกิจกรรมเสริมมีการประสานความร่วมมือและระดมสรรพก าลังจาก
หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีการประเมินเป็นระยะๆ รวมทั้งการนิเทศก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ
และตอ่เนื่อง 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มเพ่ือนโดยการรวม
จัดตั้งกลุ่มนักเรียนหรือเพ่ือนกลุ่มนักเรียนในศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา ช่วยกันรณรงค์เรื่องพิษ
ภัยของยาเสพติด ให้ก าลังใจเพ่ือนในการต่อสู้เพ่ือเลิกยาเสพติดส าหรับผู้ที่ติดยาเสพติดเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

๖. กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลัก 
สัปปุริสธรรม ๗ 

๑) ธัมมัญญุตา คือ การส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง การให้การ
ยอมรับความรู้สึกของบุคคลตามความเป็นจริงให้ความส าคัญต่อการนับถือตนเองและเข้าใจและรู้ถึง
โทษพิษภัยของยาเสพติด 

๒) อัตถัญญุตา คือ สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
การรับรู้ว่าการปูองกันตนเองจากยาเสพติด การสร้างทักษะชีวิต โดยเฉพาะทักษะการปฏิเสธเมื่อถูก
เพ่ือนชักชวนให้เสพสิ่งเสพติดต้องรู้จักปฏิเสธอย่างนุ่มนวล โดยการชี้แจงผลเสียของสิ่งเสพติดต่อ  
การเรียนและอนาคต 

๓) อัตตัญญุตา คือ หมั่นให้ก าลังใจตนเองในการกระท าความดีที่ท ามาอย่าง
สม่ าเสมอ ครูควรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายของสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน จัดให้มีกิจกรรม
นันทนาการในโรงเรียนให้เพียงพอและสนับสนุนให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ และสอน
ให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๔) มัตตัญญุตา คือ ส่งเสริมให้ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่ฟุุมเฟือย ฝึกทักษะเพ่ือควบคุมอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบ เลือกคบเพ่ือนที่ดี พยายามหลีกเลี่ยง
เพ่ือนที่ชอบชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย 

๕) กาลัญญุตา คือ เน้นให้ครูแนะน าเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดบ่อยๆ จัดกิจกรรม
ในการปูองกันยาเสพติดบ่อยๆ รู้จักให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของเงิน ใช้จ่ายอย่างประหยัดและสมเหตุผล 
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๖) ปริสัญญุตา คือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ พัฒนา
ความรับผิดชอบและการให้ความช่วยเหลือต่อส่วนรวม รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาสมัครปูองกันยาเสพติด 
ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของชุมชน 

๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ ต้องมีใจคอหนักแน่น อาจมีเพ่ือนชักชวนให้เสพ 
ก็ต้องปฏิเสธอย่าไปเสพไม่ต้องเกรงใจเพ่ือนในทางที่ผิด ต้องตระหนักถึงพิษภัยเพราะสารเสพติด 
ทุกชนิดมีพิษภัยต่อร่างกายทั้งสิ้น พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้สารเสพติด 

๕.๑.๓ การเสนอกระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสวรรค์ 

ผู้วิจัยได้เสนอกระบวนการการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ โดยผ่านการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๘ ท่าน แล้ว
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ตามค าอธิบายดังนี้ 

การบูรณาการกระบวนการการปูองกันและแก้ไขยาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการทั้ง ๗ ประการ 
กับกระบวนการปูองกันและแก้ไขยาเสพติดทั้ง ๖ ด้านนั้น มีอธิบายได้ตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
จากการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

สามารถสังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ว่าคือ “ความเอาใจใส่” ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของสถาบันการศึกษาคือให้วิชาความรู้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ได้เน้นพฤติกรรมของนักเรียนในด้านอ่ืนๆ ด้วย 
คือ ความรู้ย่อมคู่กับความประพฤติ ความรู้คู่กับคุณธรรม เมื่อมีความเอาใจใส่นักเรียนแล้วก็จะเกิดเป็น
มาตรการต่างๆ ตามมา สมดังค าที่ว่า “ผู้ใหญ่ย่อมมองเห็นการณ์ไกลได้ดีกว่าเด็กเสมอ” ดังเช่นเรื่อง
ยาเสพติดไม่เคยส่งผลดีกับใครเลย ควรหลีกหนีไปเสียให้ไกล ไม่ควรแม้แต่การทดลอง วิธีการที่ดีที่สุด
จึงเป็นการปูองปราม กันไว้ดีกว่าแก้หากแย่แล้วจะแก้ไม่ทัน มีความรอบคอบและเอาจริงเอาจัง  
ด้วยกระบวนการการให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด โดยการส ารวจสภาพปัญหาและวิเคราะห์
ปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เกิดความรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ สอดแทรกความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในการเรียนที่มีความสอดคล้องและ
มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา โดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหา ได้มีการ
เชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้รู้วิธีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๒. ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
จากการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริส

ธรรม ๗ สามารถสังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้คือ “สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน” เพราะมี
ความส าคัญมาก ภูมิคุ้มกันสามารถสร้างได้จากสถาบันครอบครัวที่มีความอบอุ่น ให้ความรักความ
เข้าใจในบุตรหลานของตนเอง ปลูกผังเรื่องค่านิยมที่ดีงาม การประพฤติตัวไปสู่หนทางแห่งความ
เจริญก้าวหน้า ไม่หันหน้าเข้าหาอบายมุขต่างๆ นอกจากสถาบันครอบครัวแล้วสถาบันการศึกษาก็มี
ส่วนส าคัญ ที่จะปลูกฝังคุณงามความดีต่างๆ รวมทั้งการใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือปกปูองคุ้มครอง
นักเรียนของตนเองจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ มียาเสพติดเป็นต้น แม้มีนักเรียนคนใดเผลอผิดพลาดไปบ้างก็
ต้องรู้จักการให้อภัย การให้ก าลังใจ การคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน า ประคับประคองให้ผ่านพ้นความ
ผิดพลาดในเรื่องนั้นๆ ด้วยกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
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โดยให้นักเรียนรู้จักการปูองกันและแก้ไขตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ให้รู้จักการด าเนิน
ชีวิตรู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดีไม่มั่วสุมยาเสพติด พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้สาร
เสพติด ฝึกทักษะเพ่ือควบคุมอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบเสมอแม้เจอปัญหาให้รู้จักใช้เหตุและผลระงับ
จิตใจตนเอง และรู้จักการวางแผนการด าเนินชีวิตเพ่ือที่จะท าให้บรรลุเปูาหมาย  

๓. ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
จากการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

สามารถสังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ว่าคือ “การป้องกันไว้ดีกว่าแก้” ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ทุกรูปแบบ การปลูกฝังค่านิยมที่ดี ให้เป็นคนใฝุดีหลีกหนีอบายมุข เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง แม้จะ
อยู่นอกโรงเรียนก็ตระหนักรู้สิ่งที่ควรท าและพฤติกรรมที่พึงหลีกเว้น ปูองกันตั้งแต่ยาเสพติดที่อยู่
ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดคือสุราและบุหรี่  เอาจริงเอาจัง ไม่ปล่อยปละละเลย จัดกิจกรรมโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในความคิดที่สร้างสรรค์ เพ่ือนักเรียนจะได้มีจิตส านึกเพ่ิมมากขึ้นและร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม ด้วยกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ให้มีการก าหนดเป็น
นโยบายของโรงเรียน และพัฒนาระบบบริการสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็นช่องทางผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหาสามารถเผยแพร่ความรู้ถึงโทษของ 
ยาเสพติด สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ทุกชนิดของสถานศึกษาและชุมชน โดยการผสมผสานมาตรการและประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ มีการ
จัดกิจกรรมในการปูองกันยาเสพติดเกิดความสัมพันธ์อันดี โดยการฝึกอบรม รณรงค์เผยแพร่ความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อบุคคล มีการวางแผนให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด 

๔. ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
จากการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัวตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถ

สังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ว่าคือ “การสร้างภาคีเครือข่าย” เพราะการแก้ปัญหาที่ได้ผลมากที่สุด
คือมีความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือใช้หลักการของ “บวร” คือ
บ้าน วัด โรงเรียนหรือหน่วยงานราชการ เช่น ทหาร ต ารวจ หมอพยาบาล เป็นต้น ทั้งการสกัดกั้นการ
ผลิตหรือขนส่งยาเสพติดเช่นยาบ้าเป็นต้นน้ า การปราบปรามตรวจตราอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่
บ้านเมืองเป็นกลางน้ า และปลายน้ าคือสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาให้ค าอบรมบ่มเพาะสิ่ง
ที่ดีงามและสิ่งที่ควรละเว้นแก่ลูกหลานและลูกศิษย์ของตน  โดยการด าเนินงานการปูองกันและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปกครองเฝูาระวังนักเรียนติดยา
เสพติด ให้ความส าคัญต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือช่วยสอดส่องนักเรียนไม ให้ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติด ยังมีการ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างสม่ าเสมอพูดคุยตักเตือนกันด้วยเหตุด้วยผลมากกว่า
การใช้อารมณ์ เป็นขวัญและก าลังใจให้กับทุกคนในครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้เรื่องโทษพิษภัยอันตราย และผลเสียของการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้รับรู้
อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยในบางโอกาสที่เอื้ออ านวย เป็นต้น 



๑๗๔ 
 

๕. ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของนักเรียนตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗  

จากการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนที่ดีตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถ
สังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ว่าคือ “ความมีกัลยาณมิตร” หมายถึงความมีกัลยาณมิตรทั้งระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน และผู้ปกครองหรือชุมชนกับโรงเรียน เพราะต่างจะต้องเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่สร้างความแตกแยกหรือขัดแย้งโดยเด็ดขาด โรงเรียนอยู่ได้ก็เพราะ
ความศรัทธาของปวงชน เมื่ออยู่บนหลักของความถูกต้องโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความพอดี และ
ความเป็นเลิศทางวิชาการก็จะสามารถสร้างความศรัทธาให้กับผู้ปกครองได้ หากโรงเรียนเกิดความ
จ าเป็นด้านงบประมาณก็สามารถร้องขอกับผู้ปกครองได้ และส่วนนักเรียนเองก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เป็นเพ่ือนที่ดีต่อกัน คอยแนะน าตักเตือนกันในทางที่ดี ไม่ใช่มุ่งแต่ละเรียนให้เก่งกว่ากันอย่างเดียว   
แต่ต้องตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด สร้างนักเรียนแกนน าเป็นผู้ดูแลช่วยเหลือเพ่ือน 
ชักชวนกันท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาสมัครปูองกันยาเสพติด ได้แก่ ศูนย์เพ่ือน
ใจ/ให้ค าปรึกษา หรือระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือนที่มีปัญหา รวมทั้งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้ทางโรงเรียนทราบโดยทันที ให้ความช่วยเหลือต่อส่วนรวม เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องดูแลสอดส่องเพ่ือนเพ่ือช่วยปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด
รู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดีและรู้จักน าแบบอย่างที่ดีของเพื่อนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเอง 

๖. ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
 จากการส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ สามารถ

สังเคราะห์ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ว่าคือ “การสร้างความเชื่อม่ันให้เกิดขึ้นกับตนเอง” ความเชื่อมั่นเกิด
จากการเห็นคุณค่าในความรู้ความสามารถของตัวเอง ท าให้เกิดความมั่นใจที่จะออกไปเผชิญปัญหา
ต่างๆ ในสังคม รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้หน้าที่ที่ตนเองพึงกระท า รู้จักความเป็นพลเมืองดีของสังคม สิ่งไหน
ควรท าและสิ่งไหนไม่ควรท า เมื่อมีความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองก็จะไม่อยากท าความชั่วทั้งปวง 
รวมถึงการเสพสิ่งเสพติดให้โทษด้วย การจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนได้ผู้ บริหารจะต้องเห็น
คุณค่าของนักเรียนและสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ไม่ติเตียนหากไปแข่งขันแล้วผิดหวังมา แต่ให้ก าลังใจเพ่ือ
ฝึกหัดพัฒนาต่อไป และยกย่องเชิดชูเกียรติเมื่อลูกศิษย์ประสบความส าเร็จ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
เชื่อมั่นศรัทธาและเกิดความภาคภูมิใจสามารถน าภูมิคุ้มกันเหล่านี้ไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตของตนเอง
ต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
โดยสร้างความมั่นใจและภูมิใจให้ตัวเอง รู้ถึงศักยภาพของตนเองเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้าน
ทักษะชีวิตเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือให้ลดหรือเลิกพฤติกรรมที่เป็นการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
โดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างทัศนคติต่อยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรมเสีย
ใหม่จากความคิดความเข้าใจแบบเดิมที่เคยมี เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนอย่าง
ถาวรต่อไป ผ่านกิจกรรมต่างๆ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ จะท าให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความมั่นใจ  
ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของนักเรียนต่อการ
ด ารงชีวิตและโอกาสในการประสบความส าเร็จในชีวิต 



๑๗๕ 
 
๕.๒ อภิปรายผล 

จากการศึกษาปรากฏการณ์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยมาอภิปราย ดังนี้ 

๕.๒.๑ การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
พฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า 
การปูองกันตนเองและความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่มีผลต่อพฤติกรรมปูองกันตนเองไม่ให้อยากทดลอง
ยาเสพติด ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นสิ่งที่ส าคัญในการปูองกันยาเสพติด เพราะถ้า
นักเรียนเข้าใจและรับรู้โทษของยาเสพติดก็ท าให้นักเรียนไม่ไปทดลองยาเสพติด เป็นแบบอย่างที่ดีใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เลือกคบเพ่ือนที่ดี ไม่มั่วสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด  ให้มีการเฝูาระวัง  
ให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับนางรุ่งทิพย์ กล้าหาญ 
และนายบรรชร กล้าหาญ ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยหลัก
พุทธธรรม ในหมู่บ้านปุาไผ่ ต.แม่โปุง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่” ผลการวิจัย พบว่า บ้านปุาไผ่เคย
ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด แต่ด้วยประสบการณ์ด้านการจัดการ
ชุมชน ท าให้สามารถเรียนรู้ และปรับตัวอย่างเท่าทันในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยใช้กลวิธีที่หลากหลาย ประสานกลไกทั้งภายในและนอกชุมชน การใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในการ
ด าเนินให้สอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชุมชน จนเป็นชุมชนต้นแบบของการขจัดปัญหายาเสพติด 
กระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน ประกอบด้วย กระบวนการค้นหาปัญหาการ
ให้คืนข้อมูลแก่ชุมชน การวางแผนด าเนินงานกระบวนการด าเนินงาน การประสานภาคีภาคส่วน๑ 
และสอดคล้องกับแนวคิดของเจริญ แฉกพิมาย และปนัดดา ศรีธนสาร ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“พฤติกรรมการปูองกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ” พบว่า ผลการวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนมากได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยได้รับความรู้จากสื่อ ๓ ล าดับที่มากที่สุด คือ สื่อวิทยุ/ 
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์ และรู้จักยาเสพติดมากที่สุด ๓ ล าดับ คือ ยาบ้า (แอมเฟตามีน) 
กัญชา และใบกระท่อม๒  ส่วนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
อยู่ในระดับมาก กล่าวได้ว่า การพยายามสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชน ให้มี
ชีวิตที่ดีงามห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งต้องระมัดระวังทั้งในเรื่องของการสรรหาวิธีการและเลือกเฟูน

                                                           

๑นางรุ่งทิพย์ กล้าหาญ และนายบรรชร กล้าหาญ, “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยหลักพุทธธรรม ในหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่”, รายงานการวิจัย, (อุดหนุนการวิจัย
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ), 
๒๕๕๒. 

๒สายสุดา สุขแสง และคณะ, “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา”, รายงานการวิจัย, (สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่), ๒๕๕๘. 



๑๗๖ 
 
เนื้อหา ข้อความที่เข้าถึงนักเรียนได้ตรงจุด ทั้งนี้เพราะนักเรียนนั้นจะมีลักษณะพิเศษ เช่น ไม่ชอบให้
ใครว่ากล่าวตักเตือนตรงๆ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ แต่จะรับข่าวสารข้อมูลได้มากขึ้นถ้านักเรียนด้วยกันเป็น
ผู้ให้ข่าวสารข้อมูลนั้น หรือตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสื่อสารด้วย ซึ่งสอดคล้องกับอรอนงค์ วูวงศ์ 
และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง “ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่” กล่าวได้ว่า มีการรณรงค์จัดโรงเรียนให้เป็นเขต
ปลอดสารเสพติด และมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ มีการจัดกิจกรรม
ประกวดค าขวัญหรือเรียงความ เพ่ือตระหนักถึงภัยของยาเสพติด มีการจัดปูายนิทรรศการเกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติดและโทษของยาเสพติด และอ่ืนๆ๓ และสอดคล้องกับพุทธชาติ ค าส าโรง ได้ศึกษา
เรื่อง “พระสงฆ์กับการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ได้
เสนอแนวทางแก้ไขว่าควรส่งเสริมและมีการเข้าค่ายอบรมเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีในสังคมและ
หลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติด ควรแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทราบและรณรงค์แก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างจริงจังเพ่ือปูองกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด ควรแนะน าและชี้แนะให้เยาวชนรู้ถึงโทษ
เกี่ยวกับยาเสพติดควรมีการเผยแพร่หลักการปูองกันยาเสพติดให้รู้ถึงโทษและภัยเพ่ือปูองกันการ
ระบาดของยาเสพติดสู่ชุมชน ควรมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยให้เยาวชนมีส่วนร่วมเพ่ือหลีกเลี่ยงยา
เสพติดและเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี และควรมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
ศีลธรรมให้กบเยาวชน๔ 

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พบว่า โรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ในภาพรวม 
และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นกระบวนการน าความรู้
ต่างๆ มาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการสร้าง แลกเปลี่ยน ซึ่งมีแนวทางที่ส าคัญ 
คือ การพานักเรียนไปศึกษาดูงานแล้วกลับมาเล่าให้เพ่ือนฟัง ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
มาจัดการให้เป็นความรู้ความเข้าใจสามารถน ามาใช้ประโยชน์ โดยสอดแทรกความรู้ และวิธีการ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนคิดระดม
สมอง การท างานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์กับเพ่ือนเยาวชน การศึกษาดู
งาน ท าให้เยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้ค าแนะน าสั่งสอนให้เห็นโทษภัยของยาเสพติด  
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง 
“ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่” มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยสอดแทรก

                                                           

 ๓อรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ, “ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่”, รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่), ๒๕๔๙. 

๔พุทธชาติ ค าส าโรง, “พระสงฆ์กับการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด”, รายงานการวิจัย, (ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนแก่น), ๒๕๔๗. 



๑๗๗ 
 
ความรู้ และวิธีการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการ ต่อต้านยาเสพติด มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้กับนักเรียน มีการจัดวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และมีการขอความร่วมมือระหว่า ง
โรงเรียนกับชุมชน หน่วยงานราชการเอกชน เพ่ือช่วยกันดูแลบุตรหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
มีการจัดให้มีผู้น าทางศาสนา อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง มีการอบรมนักเรียนเป็นแกนน าเพ่ือเป็นตัวแทนในการสอดส่องดูแลการเสพยาเสพติด
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการ พัฒนาจิตใจของนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง๕ และสอดคล้องกับศิวพร แพทย์ขิม ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการปูองกัน
การเสพยาเสพติดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖” ได้
ผลการวิจัยว่า การเรียนเกี่ยวกับการปูองกันการเสพยาเสพติด เจคติ และทักษะการปูองกันการเสพยา
เสพติด อยู่ในระดับดี๖ และข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ข้อสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้
เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนรู้ถึงโทษของยาเสพติด ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อศึกษาหา
ความรู้ เพ่ือให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เป็นกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน นักเรียนไม่ได้ศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอย่างจริงจัง เลียนแบบพฤติกรรมที่เสี่ยงโดยไม่รู้ตัว ขาดการยับยั้งชั่งใจ 
ท าให้เกิดปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่อยู่หอพัก หรือบ้านเช่าท าให้หลงผิดได้ง่าย หรือสภาพแวดล้อมอาจ
มีแหล่งอบายมุขอยู่ท าให้เกิดกลุ่มเสี่ยงได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพุทธชาติ ค าส าโรง ได้ศึกษา
เรื่อง “พระสงฆ์กับการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
วิธีการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เสนอแนะและชี้แนะให้เยาวชนรู้ถึงโทษเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ควรมีการเผยแพร่หลักการปูองกันยาเสพติดให้รู้ถึงโทษและภัยเพ่ือปูองกันการระบาดของ
ยาเสพติดสู่ชุมชน ควรมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยให้เยาวชนมีส่วนร่วมเพ่ือหลีกเลี่ยงยาเสพติดและ
เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี และควรมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมให้กับ
เยาวชน๗  

 
 
 
 

                                                           

๕อรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ, “ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่”, รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่), ๒๕๔๙. 

๖ศิวพร แพทย์ขิม, “พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ), ๒๕๕๖. 

๗พุทธชาติ ค าส าโรง, “พระสงฆ์กับการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด”, รายงานการวิจัย, (ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนแก่น), ๒๕๔๗. 



๑๗๘ 
 

ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ พบว่า ในภาพรวม 
และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์  อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ข้อไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะว่าทางโรงเรียนได้สร้างจิตส านึกในเรื่องของโทษของยาเสพติด โดยการสอดแทรกการให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ในเนื้อหาสาระการเรียนการสอน โดยเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้จะมุ่ง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้ลดหรือเลิกพฤติกรรมที่เป็นการข้องเกี่ยวกับยา
เสพติดโดยมุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างทัศนคติต่อยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน โดยการให้
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและพฤติกรรมการปูองกันตนเองของนักเรียนว่ามีความรู้เรื่องยา
เสพติดอย่างไร ขณะเดียวกันมีพฤติกรรมในการปูองกันตนเองอย่างไร ที่สามารถท าให้ไม่ต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถึงแม้จะอยู่ในพ้ืนที่ระบาดซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการ
ติดยาเสพติด และเพ่ือน าขอมูลที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนอย่างถาวร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธีรศักดิ์ ชมพูบุตร ได้แนะน าวิธีการปูองกันตนเอง
ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดไว้ว่า ๑) ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ๒) ไม่หลงค าชักชวน หลอกลวง
หรือชักจูงของเพ่ือนหรือญาติ ๓) ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดกับตนเอง ไม่ว่าจะอยากรู้อยากลองแค่ไหน  
๔) ไม่เลียนแบบเพ่ือนในทางที่ไม่ถูกต้อง ถ้าถูกเพ่ือนขอร้องให้ทดลอง หรือถูกบังคับต้องหาวิธีหลีกเลี่ยง 
๕) ใกล้ชิดครอบครัว บิดา มารดา ญาติพี่น้อง กล้าคิดกล้าท าในสิ่งที่ต้องการจะรู้หรือขอค าแนะน าจาก
บิดา มารดา หรือถ้าบุคคลในครอบครัวไม่สามารถให้ค าตอบได้ก็ต้องศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา 
บทความ หรือโรงพยาบาลทั่วไป ๖) ใช้เวลาว่างท างานอดิเรกที่ตนเองสนใจและบางครั้งก็สามารถช่วย
เสริมรายได้ให้กับครอบครัว ๗) เมื่อรู้สึกเหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย แสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อน  
ไม่ควรฝืนหรือใช้ยากระตุ้น ควรพักผ่อนให้เต็มที่เพ่ือร่างกายจะได้สดชื่นและทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ๘) ตั้งใจเรียนหนังสือและเตรียมตัวให้พร้อมเพ่ือจะได้ไม่ต้องโหมดูหนังสือเฉพาะเวลา
ใกล้สอบ ๙) ผู้ที่ติดยาเสพติด ควรเลิกเสพทันที หากมีอาการผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์๘ พร้อมทั้ง
สอดคล้องกับแนวคิดของสุภร ชินะเกตุ ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมปูองกันยาเสพติด
ของนัดเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมปูองกันยาเสพติดไว้ว่า การนับถือตนเอง คือความรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการแสดงออกความสามารถ ท่าทาง การพิจารณาจากผู้อ่ืน การนับถือตนเองที่บุคคลมีอยู่
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การนับถือคนเองนับเป็นสิ่งส าคัญในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ยาในทางที่ผิดหรือการพึ่งยาเสพติดเพราะเป็นภูมิคุ้มกันที่ต้องใช้มาตรการ
ทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก เมื่อเด็กเห็นคุณค่าและความส าคัญและ
ความส าคัญของตนเองแล้วจะท าให้ไม่เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยการหันไปพ่ึงยาเสพติด ๙ และ

                                                           

๘ธีระศักดิ์  ชมพูบุตร, “ยาบา (Amphetamine)”, วารสารความรูคือประทีป, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒๒ 
(๒๕๔๐): ๑๓. 

๙ สุภร ชินะเกตุ, “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนัดเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี”, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๓), หน้า ๔๒. 



๑๗๙ 
 
สอดคล้องกับงานวิจัยของมานพ คณะโต ได้ศึกษาเรื่อง “โครงการศึกษาสถานการณและการแกไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” อบายมุขหาง่ายในชุมชนนอกสถานศึกษามี
ทั้งคนดื่มสุรา คาและเสพยาเสพติดรวมทั้งผู เรียนในสถานศึกษามีปัญหาครอบครัว อย างไรก็ดี
สถานศึกษามีบทลงโทษผูสูบบุหรี่ ดื่มสุราและเสพสารเสพติดอยางเฉียบขาดรวมทั้งฝกใหผูเรียนรูจัก
ปฏิเสธ ปองกันตัวเอง ใชกิจกรรมที่หลากหลาย และผูบริหารใสใจรณรงคสถานศึกษาสวนมากด าเนิน
กิจกรรมดานยาเสพติดโดยเฉพาะอยางยิ่งการรณรงคการเผยแพร๑๐ ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด ได้แก่ ข้อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติด และติดตามสถานการณ์ข่าวสาร
เกี่ยวกับยาเสพติดอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสภาพปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติด เกิดจาก
การต้องการทดลองของตัวนักเรียน พฤติกรรมการชอบเลียบแบบดาราหรือสื่อตามโฆษณาต่างๆ การ
คบเพ่ือน ปัญหาความแตกแยกของครอบครัว การถูกหลอกลวงมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่เสพยาเสพ
ติด เพราะอยากลองและมีตัวอย่างจากสื่อที่ได้ดู ได้เห็น จึงน าไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังนั้น 
แม้ว่านักเรียนจะมีพฤติกรรมปูองกันตนเองได้แล้ว แต่นักเรียนเหล่านี้ก็ยังคงต้องได้รับการช่วยเหลือ
จากโรงเรียน หน่วยงานของรัฐ ชุมชนและเพ่ือนนักศึกษา เพ่ือให้เกิดจิตสานึกที่ดีที่ถูกต้องต่อยาเสพ
ติด จนน าไปสู่การสร้างพฤติกรรมการปูองกันตนเองจากเสพติดอย่างแท้จริง ประกอบกับปัจจุบันเป็น
ยุคข้อมูลข่าวสาร นักเรียนจึงได้รับข่าวสารต่างๆ จากสื่อมวลชนได้อย่างกว้างขวางขึ้น รวดเร็ว และ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องน าไปสู่พฤติกรรมการใช้ยาเสพยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกิตติวงค์ 
สาสวด และปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปูองกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจัย 
พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผิดๆ เกี่ยวกับยาเสพติด สามารถสืบค้นหาข้อมูลโทษของยาเสพติดทาง
อินเทอร์เน็ต ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งยาเสพติดได้ง่าย๑๑ และสอดคล้องกับอรอนงค์ วูวงศ์ 
และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง “ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่” พบว่า มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพ
ติดให้โทษ โดยสอดแทรกความรู้ และวิธีการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในการเรียนการสอน ในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ ต่อต้านยาเสพติด มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน มีการจัดวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  เพ่ือสร้าง

                                                           

๑๐มานพ คณะโต, “โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย, (โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปญหายาเสพติดใน สถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เครือข ายพัฒนาวิชาการและข อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๑. 

๑๑กิตติวงค์ สาสวด และปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์, “การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของยา
เสพติด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร), ๒๕๕๙. 



๑๘๐ 
 
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง๑๒ และสอดคล้องกับแนวคิดของชวิศา หนูคง        
ได้ท าการศึกษาเรื่อง "การเปิดรับการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการปูองกันยาเสพติด 
ของวัยรุ่นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้", ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณการเปิดรับการสื่อสารของวัยรุ่น
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีการเปิดรับการสื่อสารจากสื่อมวลชนมากที่สุด รองลงมาเป็นการ
เปิดรับการสื่อสารจากสื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ และการเปิดรับการสื่อสาร เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความสัมพันธ์ของครอบครัวสามารถอธิบายพฤติกรรมการปูองกันยาเสพติดได้ตามล าดับ๑๓ 

ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
พบว่า พบว่า ในภาพรวม และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์  อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ข้อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าทางโรงเรียนได้มีการจัดรณรงค์ต่อต้านเสพติด โดยการจัดนิทรรศการ เขียนค าขวัญและ
เรียงความเกี่ยวกับโทษยาเสพติด เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด จัดกิจกรรมต่อต้านภัยยาเสพติด  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายนอกเข้ามาให้ความรู้ มีการสร้างเครือข่ายของยาเสพติดเพ่ือสอดส่องดูแลกลุ่มเสี่ยง เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันนักเรียนใหห่างไกลยาเสพติด และเป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของอรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง “ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการปูองกัน
และการแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่” ผลการวิจัย พบว่า 
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน มีการจัดวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และมี
การขอความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงานราชการเอกชน เพ่ือช่วยกันดูแลบุตรหลาน
ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด๑๔ และสอดคล้องกับแนวคิดของพุทธชาติ ค าส าโรง ได้ศึกษาเรื่อง 
“พระสงฆ์กับการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ”  
ควรส่งเสริมและมีการเข้าค่ายอบรมเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีในสั งคมและหลีกเลี่ยงปัญหายา
เสพติด ควรแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนทราบและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
เพ่ือปูองกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด ควรแนะน าและชี้แนะให้เยาวชนรู้ถึงโทษเกี่ยวกับยาเสพติดควรมี
การเผยแพร่หลักการปูองกันยาเสพติดให้รู้ถึงโทษและภัยเพ่ือปูองกันการระบาดของยาเสพติดสู่ชุมชน 
ควรมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาโดยให้เยาวชนมีส่วนร่วมเพ่ือหลีกเลี่ยงยาเสพติดและเป็นการส่งเสริมให้

                                                           

๑๒อรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ, “ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหายา
เสพติดของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่”, รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่), ๒๕๔๙. 

๑๓ชวิศา หนูคง, "การเปิดรับการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของ
วัยรุ่นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้", รายงงานการวิจัย, (ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา), ๒๕๔๔. 

๑๔อรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ, “ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่”, รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่), ๒๕๔๙. 



๑๘๑ 
 
เยาวชนเป็นคนดี และควรมีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมให้กับเยาวชน๑๕ ส่วนข้อที่มี
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อมีส่วนร่วมเผยแผ่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของสิ่งเสพติดให้กับนักศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนตองด าเนินการปูองกันและแกไขปัญหา
การติดสารเสพติดในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาอย่างจริงจังควรเผยแพรความรู้และจัดปูายประกาศ
ข่าวสารและพิษภัย สอดแทรกความรู้ในการสอนทุกครั้งใหน้ักเรียนมีทกัษะสามารถปฏิเสธอบายมุขผล
ทีต่ามมา คือ สารเสพติดในสถานศึกษาจะน้อยลง การให้ค าแนะน า อบรมสั่งสอนให้เห็นโทษหรือพิษ
ภัยของสารเสพติด การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด ถึงโทษท่ีได้รับ และการจัดการส่งเสริม
ให้นักเรียนนักศึกษาร่วมกันรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังมีน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสายสุดา สุขแสง และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้
สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา” พบว่า ควรจัดรณรงค์ปูองกันยา
เสพติด ในช่วงเวลาที่ก าหนด เป็นการเผยแพร่ข่าวสารโดยการระดมสื่อต่างๆ ภายในขอบเขต หรื อ
พ้ืนที่ๆก าหนดไว้  สาเหตุที่ต้องมีการรณรงค์เพราะการเผยแพร่ข่าวสารในวงกว้างไม่สามารถเข้าถึงได้
อย่างที่ควร เช่น การร่วมเดินขบวนต่อต้านปัญหายาเสพติด การจัดสัปดาห์ปูองกันยาเสพติด การจัด
นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น๑๖  

ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  พบว่า  
ในภาพรวมและรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
มี ๒ ข้อ ได้แก่ ข้อใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช้อารมณ์ และข้อรู้จักบทบาทหน้าที่
ของตัวเองในการเป็นสมาชิกของครอบครัว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครอบครัวเป็นสถาบันแรกของ
สังคม จึงมีความใกล้ชิด หากครอบครัวดี มีความเข้าใจระหว่างสมาชิกด้วยกันแล้ว ปัญหาต่างๆ ก็จะมี
น้อยลง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว สมาชิกในครอบครัว และการรู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง สามารถปูองกันปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดี โดยครอบครัวเป็นหัวใจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่นักเรียน ทุกคนไมตองการให้คนในครอบครัวของตน
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุรีย์ บุญญานุพงศ์ และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง 
“รูปแบบและกระบวนการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” พบว่า ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน และสังคม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนเกิดความเข้าใจความส านึก และความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและความส าคัญของ
การเข้ามามีบทบาทในการปูองกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในฐานะเจ้าของปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้การ

                                                           

๑๕พุทธชาติ ค าส าโรง, “พระสงฆ์กับการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด”, รายงานการวิจัย, (ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอนแก่น), ๒๕๔๗. 

๑๖ สายสุดา สุขแสง และคณะ, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สารเสพติดของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา”, รายงานการวิจัย, (คณะสังคมศาสตร์: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่), 
๒๕๕๘, หน้า ๒๗. 



๑๘๒ 
 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเกิดข้ึนได้และเกิดผลอย่างยั่งยืน๑๗  
ส่วนข้อที่มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อทุกคนในครอบครัวเชื่อใจหรือไว้วางใจที่จะเล่าเรื่อง
ต่างๆ ที่มีปัญหาหรือไม่สบายใจให้คนในครอบครัวฟัง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ครอบครัวไม่ค่อยมีเวลา
ดูแลลูกหลาน สภาพจิตใจของเด็กอ่อนไหวง่ายเพราะเป็นวัยรุ่น บุคคลในครอบครัวเสพหรือติดยาเสพ
ติด ผู้ใกล้ชิดในครอบครัวควรให้ค าแนะน าปรึกษายอมรับความผิดพลาดของเขาเหล่านั้นด้วยความ
เข้าใจและให้อภัยพรอมทั้งช่วยเหลือให้ก าลังใจให้มีจิตใจที่เข็มแข็งสามารถเลิกยาเสพติดไดอย่าง
เด็ดขาด และที่ส าคัญทุกครอบครัวของให้ความรักและความอบอุ่นเพ่ือปูองกันไมให้สมาชิกใน
ครอบครัวต้องกลายเป็นทาสของยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดชิตาพร เอ่ียมสะอาด ได้ท าวิจัย
เรื่อง “บทบาทของครอบครัวที่มีต่อการปูองกันการติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษา เขตจังหวัด
ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัวกับการปูองกันการติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษาเขตจังหวัดชุมพร ระนอง และ 
สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ปัจจัยด้านการปลูกฝัง
ค่านิยมของครอบครัว และปัจจัยด้านกฎระเบียบข้อบังคับของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับบทบาท
ความต้องการติดยาเสพติดอยู่ในระดับที่ดี ยกเว้นปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่มี
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลางต่อการปูองกันการติดยาเสพติด ส่วนการทดสอบสมมติฐานนั้นเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้น ตัวแปรด้านระดับรายได้ของบิดาไม่มีผลต่อบทบาทการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัวในการปูองกันการติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษา เขตจังหวัดชุมพร ระนอง และสุ
ราษฎร์ธานี จากภาพรวมของปัจจัยทั้ง ๔ ด้าน พบว่า ปัจจัยดังกล่าวเป็นบทบาทของครอบครัวที่มี
อิทธิพลต่อการปูองกันการติดยาเสพติดของนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับที่ดี ค่าเฉลี่ย ๓.๙๐ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๒๑๘ และสอดคล้องกับหลักการส าคัญในการปูองกันการใช้ยาในทางที่
ผิดของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ระบุว่าการสร้างสื่อสัมพันธ์
ภายในครอบครัว จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว โดยใครมีเรื่องอะไร มีความรู้สึกอย่างไร  
หรือมีปัญหาอะไรก็น ามาเล่าสู่กันฟัง ปรึกษาหารือกัน พูดจาสนทนากันด้วยความรักความห่วงใย และ
ร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา รู้จักการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน จะช่วยขจัดปัญหาต่างๆ ทั้งในด้าน
ส่วนตัว ครอบครัว และสังคมได้มาก๑๙ 

 
 

                                                           

 ๑๗สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และคณะ, “รูปแบบและกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”, รายงานการวิจัย, (ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด: สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), ๒๕๕๒. 

๑๘ชิตาพร เอี่ยมสะอาด, “บทบาทของครอบครัวที่มีต่อการป้องกันการติดยาเสพติดของนักเรียน
นักศึกษา เขตจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี: ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ), ๒๕๔๙. 

 ๑๙ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด, “แนวทางในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”, วารสารส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ๑๑(๔) (๒๕๔๒): ๑๒-๑๕. 



๑๘๓ 
 

ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  
พบว่า พบว่า ในภาพรวม และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพ่ือนของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ 
อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ข้อเลือกคบเพ่ือนดี ที่ชักชวนกันไป
ในทางสร้างสรรค์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการได้รับการสนับสนุนจากสังคมเพ่ือนเพ่ือให้เกิดการปูองกัน
ตนเองจากยาเสพติด และการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ได้รับการสั่งสอนจากครู ให้หลีกเลี่ยงการทดลอง
ใช้ยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมานพ คณะโต ได้ศึกษาเรื่อง “โครงการศึกษาสถานการณ
และการแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า ควรสร้างมาตรการ
ทางบวก และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนให้มากขึ้น๒๐ และสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามยาเสพติด  ได้กล่าวถึงหลักการในการปูองกันยาเสพติด  
การปูองกันตนเองเริ่มจากการมีระเบียบวินัยในตนเอง ขยันหมั่นเพียร ท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ เลือกคบเพ่ือนที่ดี ไม่มั่วสุมในอบายมุขและสิ่งเสพติด และไม่ใช้ยาโดยมิได้รับ
ค าแนะน าจากแพทย์ รวมทั้งอย่างทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด๒๑ ส่วนข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโทษของยาเสพติดในหมู่เพ่ือน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และระมัดระวังในการใช้ยา
ยังมีการศึกษาหาความรู้น้อย เพ่ือนเป็นบุคคลส าคัญที่จะเข้าสู่ปัญหายาเสพติด เพราะเพ่ือนจะอยู่
ร่วมกันสาเหตุเกิดจากการขาดความรู้ นักเรียนบางคนอาจเกิดการทดลองใช้ยาเสพติดเพราะไม่รู้จัก
และไม่มีความรู้เรื่องยาเสพติด นักเรียนบางคนอาจทดลองใช้ยาเสพติด แต่ไม่รู้เรื่องยาเสพติด บางคน
อาจเคยได้ยินโทษภัยของยาเสพติดแต่ไม่รู้จัดชื่อต่างๆ ที่ใช้เรียกอาจถูกหลอกให้ทดลอง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของบุญดี บุญญากิจ และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง “การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” 
พบว่า แนวทางการจัดการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
ในโรงเรียน องค์กรต้องมีการจัดความรู้ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของการตัดสินใจในองค์กร และเพ่ือ
สร้างนวัตกรรม ทั้งนี้มีการจัดการความรู้อยู่ ๓ ประเภท คือ ๑) Content Management คือ การ
จัดการความรู้ประเภท explicit โดยเน้นการจัดระเบียบเอกสาร หรือโครงสร้างต่างๆ ๒) Narrative 
Management เป็นการจัดการความรู้โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องที่รู้มา ภายใต้แนวคิดที่ว่าเราไม่
สามารถเขียนทุกเรื่องออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการเขียน ดังกล่าวที่ว่า 
“We know more than we can say, we'll always say more than we can write down: เรา
รู้มากกว่าเราพูดและเราพูดมากกว่าเขียน” การใช้เทคนิคนี้ต้องเชื่อมต่อระหว่างวิธีการสื่อที่น่าสนใจ

                                                           

 ๒๐มานพ คณะโต, “โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย, (โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:  เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๑. 

๒๑ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปรามปรามยาเสพติด, ปัจจัยและแนวทางในการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปรามปราม  
ยาเสพติด, ๒๕๕๔), หน้า ๘. 



๑๘๔ 
 
และเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อ ๓) Context Management เป็นการจัดการความรู้โดยใช้กิจกรรมที่
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยเครือข่ายทางสังคม๒๒ และสอดคล้องกับแนวคิดของมานพ คณะโต ได้
ศึกษาเรื่ อง “โครงการศึกษาสถานการณ และการแก ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า กิจกรรมการแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ขอมูลจากศึกษานี้ชี้ให
เห็นวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติดโดยตรงมีการรับรูนอยในกลุมนักเรียนทั่วไป ท าใหมาตรการเพ่ือน 
ชวยเพ่ือนน่าจะมีประสิทธิผลต่ า จึงควรสรางมาตรการทางบวก และสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือนให
มากขึ้น ทั้งนี้ควรตองหามาตรการด าเนินการกับปจจัยเสี่ยงส าคัญ ๓ ประการ คือ พฤติกรรมการดื่มสุรา 
การสูบบุหรี่ รวมทั้งการตองเฝาระวังอยางใกลชิดกับนักเรียนที่มีท่ีพักอาศัยใกลกับสถานบันเทิง๒๓  

ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗  พบว่า ในภาพรวม 
และรายข้อของความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ข้อครอบครัว
ใส่ใจในความรู้สึกของนักเรียนเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ ได้ศึกษา
เรื่อง “ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่” พบว่า มีการให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่นักเรียนที่มีปัญหา
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสพยาเสพติด โดยการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการรับฟัง
ปัญหาของนักเรียนและได้รับค าปรึกษาจากโรงเรียนเมื่อเห็นนักเรียนมีพฤติกรรมที่ผิดสังเกต๒๔   
และสอดคล้องกับแนวคิดของนเรนทร์  ตุนทกิจ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การปูองกันยาเสพติดในเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา: กรณีศึกษาโครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินต าบลตะพง อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง” ผลการศึกษา พบว่า ๑) การปูองกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอก
สถานศึกษาในพ้ืนที่ต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นการด าเนินกิจกรรมโดยใช้แนวทาง
หรือวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองและการน าเอา “เครื่องแบบ” 
เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือการปรับเปลี่ยนตนเอง ๒) เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
เห็นคุณค่าในตนเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของครอบครัวและชุมชน 
ดังนั้นการปูองกันปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

                                                           

๒๒บุญดี บุญญากิจ และคณะ, การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ๒๕๔๘), หน้า ๒๕. 

 ๒๓มานพ คณะโต, “โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย, (โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปญหายาเสพติดใน สถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เครือข ายพัฒนาวิชาการและข อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๑. 

๒๔อรอนงค์ วูวงศ์ และคณะ, “ศึกษาสถานการณ์และมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่”, รายงานการวิจัย, (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่), ๒๕๔๙. 



๑๘๕ 
 
ควรเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมและบูรณาการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน๒๕ ส่วนข้อที่
มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถในการกระท าได้ตามเปูาหมาย 
สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยความมั่นใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การตระหนักใน
ตนเอง มีความเข้าใจตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
มีความส านึกในบทบาทหน้าที่ตนเอง มีวินัยในตนเองเป็นหลัก รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตให้ถูกทาง และเปิดใจ
กว้าง เมื่อมีปัญหาปรึกษาผู้รู้ที่ไว้ใจได้ หรือผู้ใหญ่ กลุ่มแกนน านักเรียน ให้มีการเฝูาระวัง ให้ความรู้แก่
นักเรียน เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมานพ คณะโต ได้ศึกษาเรื่อง 
“โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า 
พฤติกรรมการใชสารเสพติดบางชนิด แต่ไมสงผลกระทบถึงพฤติกรรมการเสพสารเสพติดชนิดอ่ืน   
เมื่อไดน าปจจัยที่มีความสัมพันธ์ทั้งหมดมาถวงน้ าหนักและปรับคาคาดประมาณความเสี่ยง๒๖  

๕.๒.๓ การเสนอกระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยน าเสนอกระบวนการการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมขององค์ความรู้
จากการวิจัย ดังนี้ 

กระบวนการการปูองกันและแก้ไขยาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์นั้น จะต้องประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติด ๒) ด้านพฤติกรรมปูองกันตนเองจากยาเสพติด ๓) ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด ๔) ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน ๕) ด้านการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน ๖) ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน โดยจะน า
หลักพระพุทธศาสนามาบูรณาการ ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ คือ ๑) ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง  
๒) อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้น ๓) อัตตัญญุตา คือ รู้ว่าตัวเรานั้นว่ามีสถานภาพประพฤติให้เหมาะสม 
๔) มัตตัญญุตา คือ ความพอดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ๕) กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม  
๖) ปริสัญญุตา คือ ชุมชนนี้ ควรใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ๗) ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ  
การรู้บุคคล ความแตกต่างแห่งบุคคล ดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 

                                                           

๒๕นเรนทร์  ตุนทกิจ, “การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา: กรณีศึกษา
โครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง”, รายงานการวิจัย, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๕๘. 

 ๒๖มานพ คณะโต, “โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”, รายงานการวิจัย, (โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เครือข ายพัฒนาวิชาการและข อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น), ๒๕๕๑. 



๑๘๖ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครสวรรค์ 
และได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด และได้สรุปมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครสวรรค์  มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลหลาย
ประการ เช่น การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานการเสริมสร้างกลไกการท างานระหว่าง
หน่วยงานระดับต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภาคประชาชนในการท างานปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง หรือ
อาจมีระบบสวัสดิการและระบบการประกันความปลอดภัยส าหรับผู้ที่มีจิตอาสาท างานด าเนินการ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละโรงเรียนได้อีกด้วย 

๕.๓.๒ เพื่อการน าไปใช้ 
๑. ควรมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเอาชนะปัญหายาเสพติดให้

ขยายกว้างขวางมากขึ้น จากการน าร่องด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ
และสร้างเป็นเครือข่าย เป็นต้น แบบโรงเรียนเอาชนะปัญหายาเสพติด ขยายผลสู่ โรงเรียนอ่ืน  
เพ่ือถ่ายทอดสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนอ่ืนในการจัดการปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ การน า
บทเรียนไปปรับใช้ควรค านึงลักษณะบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้เชื่อว่ามีรูปแบบวิธีการหลากหลาย
ลักษณะในการจัดการปัญหายาเสพติดของโรงเรียนและเป็นแนวทางที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมโดย
ส่วนรวม 

๒. ส าหรับการน าบทเรียนของโรงเรียนต้นแบบไปปรับใช้นั้น สิ่งส าคัญในขั้นแรกคือ
ความเขา้ใจบริบทของโรงเรียนในการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างการยอมรับและความเป็นหนึ่งเดียวของ
โรงเรียน เพ่ือระดมนักเรียนและบุคลากรให้มีจิตส านึกร่วมและการเสียสละร่วมเป็นแกนน า สร้าง
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการกับปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งสนับสนุนประสานให้มี
การสร้างกลุ่มองค์กร และสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการส่งเสริมการ
วางแผน/โครงการการ ท างานต่างๆ ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจไปสู่ผู้น าของ
โรงเรียน และสมาชิกโรงเรียนอย่างทั่วถึง มุ่งการพ่ึงพาตนเองของโรงเรียน สนับสนุนการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถของผู้น าส่งเสริมการเรียนรู และการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคมจากรุ่นไปสู่รุ่น  
เพ่ือพัฒนาการดูแลจัดการของโรงเรียนในอนาคตต่อไป 

๓. การสร้างเครือข่ายและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงเรียนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและการ
วางแผนงานและโครงการทั้งนี้ตัวแทนของรัฐบาลต้องเปลี่ยนมุมมองการท างานด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยอมรับและเชื่อมั่นในการด าเนินงานของภาคหน่วยงานของโรงเรียนและท า
ความเขา้ใจว่าโรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน  



๑๘๗ 
 

๔. โรงเรียนหลายแห่งมีความรู้และประสบการณ์จ านวนมากที่สั่งสมจากการจัดการ
ปัญหายาเสพติด หากแต่ความรู้เหล่านี้ ฝังลึกในประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ เกี่ยวข้องในบาง
โรงเรียน จึงควรมีการถ่ายทอดและการรวบรวมจัดการความรู้ เป็นเอกสารเพ่ือใช้เป็นสื่อสร้างการ
เรียนรู้ส าหรับคนในโรงเรียนวันนี้ และอนาคตต่อไป อันจะเป็นรากฐานความรู้เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน
แบบองคร์วม 

๕.๓.๓ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการและงานวิจัย 
๑. ควรมีการศึกษาวิจัยการประเมินผลเครือข่ายโรงเรียนในการปูองกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
๒. ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าและองค์กรท้องถิ่นและการสร้าง

เครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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๑. ภาษาบาลี - ไทย 

๑.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั ย .  พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ  ๒๕๐๐. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
_________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
_________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, 

๒๕๓๒-๒๕๓๔. 
_________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙-

๒๕๔๕. 
_________. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วิญญาณ, 

๒๕๓๙-๒๕๔๒. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺฐเตปิฏกํ ๒๕๒๕. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 
_________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺฐกถา ๒๕๓๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 
_________. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 
 

๑.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ  
๑.๒.๑ หนังสือ  
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พิสณุ  ฟองศรี. วิจัยชั้นเรียน : หลักการและเทคนิคปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : พรอพเพอร์ตี้พรินท, 
๒๕๕๐.  

โยธิน  ศันสนยุทธ และจุมพล  พูลภัทรชีวิน. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.  
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ .ศ . ๒๕๕๔. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖.  
_________. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, ๒๕๔๔.  
เรียม  ศรีทอง. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร: เฮิดร์เวฟ เอ็ดดูเคชั่น, ๒๕๔๒.  
วิชัย  โปษยะจินดา และอาภาศิริวงศณ  อยุธยา. ผลการศึกษาปัญหาเกี่ยวข้องกับการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

เพ่ือหามาตรการทางเลือกป้องกันแกไข. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, ๒๕๔๔.  

ศิริรัตน์  คุปติวุฒ.ิ ครอบครัวบ าบัดและการให้ค าปรึกษา. กรุงเทพมหานคร: เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๔๕.  
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ศพส. คําสั่ง ศพส. ที่ ๑/๒๕๕๔ เร่ืองแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด ๒๕๕๕. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ศพส., 
๒๕๕๔.  

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์อักษราพิพัฒน์ จํากัด, 
๒๕๔๓.  

สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส. บาลีไวยากรณ์สมาสและตัทธิต. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.  

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช อุฏฐายี . “สัปปุริสธรรม” หนังสืออนุสรณ์เนื่องในโอกาสงาน
ฌาปนกิจศพ นายศิลปะชัย ชาญเฉลิม. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., ๒๕๐๙.  

สันติ  จัยสิน และคณะ. เทคนิคการเผยแพร่ความรู้เพ่ือการป้องกันยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประสาน
มิตร, ๒๕๔๔.  

สํานักงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ ๕ ร้ัวป้องกันระยะที่ ๓. พฤษภาคม ๒๕๕๔ : ๕ – ๖. 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว . รายงานประจ าปี ๒๕๔๘ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน, ๒๕๔๙. 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ค าสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ที่ ๑๔/ ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เร่ือง ปฏิบัติการเร่งรัด ๓ เดือน มกราคม - มีนาคม 
๒๕๕๔ รอบรับปฏิบัติการ ฯ ๕ ร้ัวป้องกัน ระยะที่ ๓. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓.  

_________. ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด. สํานักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๔ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 
๑๕๔/๒๕๕๔. ๙ กันยายน ๒๕๕๔.  

_________. ปัจจัยและแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่ ม เ ด็กและ เยาวชน . 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม  ยาเสพติด, ๒๕๕๔.  



๑๙๐ 

_________. ปัจจัยและแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่ ม เ ด็กและ เยาวชน . 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรามปราม  ยาเสพติด, ๒๕๕๔.  

สํานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. ความรู้และแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด . 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๓.  

_________. เอกสารประมวลองค์ความรู้เร่ือง ไอซ์. กรุงเทพมหานคร: สํานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ๒๕๕๓.  

สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย. ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๔.  
สุพัตรา  สุภาพ. จับใจคน จับไจงาน เล่ม ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๑.  
_________. สังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๗.  
สุภัททา  ปิณฑะแพทย์. พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 

คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, ๒๕๔๒.  
สุรพล  พะยอมแย้ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. พิมพ์ครั้งท่ี ๒. กาญจนบุรี: สํานักพิมพ์ธรรมเมธี-สหายพัฒนาการพิมพ์, 

๒๕๔๕.  
อรเพ็ญ  นาควัชระ. ปัญหาสิ่งเสพติดและการควบคุม. เชียงใหม่: โรงพยาบาลช้างเผือกเชียงใหม่, ๒๕๒๙.  
อรวรรณ  หุ่นดี. ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ. กรุงเทพมหานคร: อักษรบัณฑิต, ๒๕๓๑.  
อุมาพร  ตรังคสมบัติ. จิตบ าบัดและการให้ค าปรึกษาครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาครอบครัว, ๒๕๔๔.  
 

๑.๒.๒ บทความ  
ชวลิต  กงเพชร. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของกลุ่มนักเรียนหญิงในจังหวัดกาฬสินธุ์ ”, 

PHETCHABUN RAJABHAT JOURNAL (ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร). ฉบับท่ี ๑ ปีท่ี ๑๗ (๒๕๕๘). 
ดุลยา  จิตตยโศธร. “รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู: แนวคิดของ Diana baumrind”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย. ๒๙(๔), (๒๕๕๒): ๑๗๓-๑๘๗. 
ธีระศักดิ์  ชมพูบุตร. “ยาบา (Amphetamine)”. วารสารความรูคือประทีป. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒๒ (๒๕๔๐): ๑๓. 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. “แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา”. วารสารสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ๑๑(๔) (๒๕๔๒): ๑๒-๑๕. 
 

๑.๒.๓ รายงานการวิจัย 
กิตติวงค์  สาสวด และปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ . “การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา”. 
รายงานวิจัย. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ๒๕๕๙. 

คม  เหล่าบุตรสา. “ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดของผู้ต้องหาในคดีเสพยาเสพติดประเภท ๑
ยาบ้า ในพื้นที่สถานีต ารวจภูธรส าโรงเหนือ ” .  รายงานการค้นคว้า อิสระรัฐ
ประศาสนศาสตร สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ.  บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๗.  

จักรี  สุนทโร. “สัมพันธภาพในครอบครัวไทย”. รายงานการวิจัย. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒. 

จิราพร  ชมพิกุล และคณะ. “สัมพันธภาพในครอบครัวไทย”. รายงานการวิจัย. สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๒. 



๑๙๑ 

เจริญ  แฉกพิมาย และปนัดดา  ศรีธนสาร. “พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”. รายงานการวิจัย. งาน
วินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, ๒๕๕๕. 

ชวิศา  หนูคง. "การเปิดรับการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของ
วัยรุ่นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้". รายงงานวิจัย. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 
๒๕๔๔. 

ชิตาพร  เอ่ียมสะอาด. “บทบาทของครอบครัวที่มีต่อการป้องกันการติดยาเสพติดของนักเรียน
นักศึกษา เขตจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี”. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ๒๕๔๙. 

นเรนทร์  ตุนทกิจ. “การป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา: กรณีศึกษา
โครงการเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินต าบลตะพง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง”. รายงาน
การวิจัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

นางรุ่งทิพย์  กล้าหาญ และนายบรรชร  กล้าหาญ. “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยหลักพุทธธรรม ในหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่”. รายงานการ
วิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่, ๒๕๕๒. 

พุทธชาติ  คําสําโรง. “พระสงฆ์กับการส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด”. รายงานการวิจัย. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ขอนแก่น, ๒๕๔๗. 

ภัทรภร  เฉลยจรรยา. “การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้
สัมผัสอาหารที่ได้รับการอบรมสุขาภิบาลอาหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่า
พระ”. รายงานการวิจัย. กองกิจการนักศึกษา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘.  

มานพ  คณะโต. “โครงการศึกษาสถานการณและการแกไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”. รายงานการวิจัย. โครงการศึกษาสถานการณและการแกไข
ปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: เครือขายพัฒนาวิชาการและข
อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 

ลลิตา  เดชาวุธ. “การท าหน้าที่ครอบครัวของวัยรุ่นที่เสพยาบ้าในเขตภาคตะวันออก”. รายงานการ
วิจัย. จันทบุรี: วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี, ๒๕๔๘. 

ศิวพร  แพทย์ขิม. “พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียนชั้น
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ (๒) เพ่ือศึกษา
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามหลัก
พระพุทธศาสนา และ (๓) เพ่ือน าเสนอกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
การในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ วิธีด าเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสาน ( Mixed 
Methods Research) เป็นทั้งวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ จ านวน ๕๘๙ คน และการวิจัยภาคสนามจากการ
เกบ็ข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในลักษณะการเขียนบรรยายสรุปเนื้อหา  
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ผลการศึกษาพบว่า ๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในจังหวัดนครสวรรค์ มีองค์ประกอบ ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๒) พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด (๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด 
(๔) การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียน (๕) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของ
นักเรียน และ (๖) การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ ยวกับยาเสพติด มีค่า เฉลี่ ยน้อยสุด อยู่ ในระดับมาก  
๒) กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตามหลักทาง
พระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗  ซึ่งประกอบด้วย ธัมมัญญุตา ความรู้จักเหตุ อัตถัญญุตา 
ความรู้จักผล อัตตัญญุตา ความรู้จักตน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ กาลัญญุตา ความรู้จักกาล 
ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัทหรือชุมชน และปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล ๓) กระบวนการ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสวรรค์ 
พบว่า กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย (๑) ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดี 
จึงจะไม่เกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด (๒) พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
นักเรียนต้องมีการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด และนักเรียนมี
ความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดีจึงไม่เกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพติด จะปฏิเสธทันทีเสมอเมื่อ
เพ่ือนน ายาเสพติดมาและชวนให้เสพยาเสพติด (๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพ
ติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ต้องเปิดช่องรับแจ้งเบาะแสข่าวสารแบบไม่ เปิดเผยผู้ให้ข่าวได้หลาย
ช่องทาง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
(๔) การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ครอบครัวถือเป็นสถาบัน
แรก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยตรงพ่อแม่เป็นบุคคลส าคัญในการอบรม 
เลี้ยงดูสั่งสอนลูก นอกจากนี้ยังจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ถูกต้องให้กับบุตรหลาน  
(๕) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ไม่ควรยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ควรเลือกคบเพ่ือนที่ดี ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  ปลูกฝังให้มี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อยาเสพติด ควรจัดกิจกรรมหรือจัดกีฬาต้านยาเสพติด และ (๖) การเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องเข้าใจตนเองมากขึ้น สามารถควบคุมตนเอง
ได้มากขึ้น และมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงจากการที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสามารถปรับตัวใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
ค าส าคัญ: กระบวนการป้องกัน, ยาเสพติด, พุทธบูรณาการ 
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Abstract 
The objectives of the research The Process of Preventing and Solving Drug 

Problems in Nakhonsawan Schools by Buddhist Integration. This study had 3 
objectives: 1) to study the Examine level of knowledge and understanding on drug 
abuse of schools of Upper Secondary Students in Nakhonsawan. 2) to study the 
Process of Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan Schools by 
Buddhist Integration and 3) The suggestions for the Guidelines for the Process of 
Preventing and Solving Drug Problems in Nakhonsawan Schools by Buddhist 
Integration. This research applied the Mixed Methods Research consisting of the 
qualitative and qualitative research. The sample group was 589 high school level 
students. The data analysis have been done by frequency, percentage, mean, 
standard deviation. The interview data was analyzed and synthesized by content 
Analysis Technique composing by the context of Qualitative Research. 

The finding of the study were as follows: 
1) Examine level of knowledge and understanding on drug abuse of Senior 

Secondary students in Nakhonsawan, Province consisted of 6 components which 
were; (1) Examine level of knowledge and understanding on drug abuse, (2) The self-
prevention behavior towards addicted substances usage, (3) The public relations 
campaign process information of towards addicted substances usage, (4) Family’s 
Participation of students to the Seven Sappurisa Dhamma. (5) Receiving Social 
Support from fellow Students to the Seven Sappurisa Dhamma. and (6) The Self-
Esteem of Students to the Seven Sappurisa Dhamma, in overall, was at high level. 
When considered in each aspect, found that the self-prevention behavior towards 
addicted substances usage  to the Seven Sappurisa Dhamma, was at high level and 
the lowest opinion was the public relations campaign process information of towards 
addicted substances usage, was at high level. 2) The Process of Preventing and 
Solving Drug Problems in Nakhonsawan Schools of Buddhism which includes the 
Seven Sappurisa Dhamma. They are (1) Dhammannuta, the knowing of causes 
underlying all the happenings, the knowledge about the danger and the harm of 
drugs persuaded them to stay away from drugs. (2) Atthannuta, the knowing of the 
results or fruition derived from the causes, Students therefore defended themselves 
against drug addiction by refusing to try all drugs, (3) Attannuta, the knowing of one’s 
own self or self-knowledge, (4) Mattannuta, the knowing of moderation or the sense 
of proportion, (5) Kalannuta, the knowing of time or time management,  
(6) Parisannuta, the knowing of the populated communities or societies or even the 
assembly, and (7) Puggalannuta, the knowing of an individual, or in other words, the 
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individual differences. 3) The Process of Preventing and Solving Drug Problems in 
Nakhonsawan Schools by Buddhist Integration, found that the Process of Preventing 
and Solving Drug consisted of 6 components which were; (1) Examine level of 
knowledge and understanding on drug abuse to the Seven Sappurisa Dhamma,  
(2) The self-prevention behavior towards addicted substances usage to the Seven 
Sappurisa Dhamma, Students therefore defended themselves against drug addiction 
by refusing to try all drugs. Besides this, the knowledge about the danger and the 
harm of drugs persuaded them to stay away from drugs. The reasons that 
respondent tried to avoid using drug or refused drug that offered by friends, (3) The 
public relations campaign process information of towards addicted substances usage 
to the Seven Sappurisa Dhamma, there should be channels for receiving information 
from anonymous persons be held continuously for sharing the information between 
government sectors, private sectors and public sectors, (4) Family’s Participation of 
students to the Seven Sappurisa Dhamma, the family is the first institution with a 
direct role in drug prevention, parents are important influences because they can 
teach good conduct and correct behavior to their children, (5) Receiving Social 
Support from fellow Students to the Seven Sappurisa Dhamma, Should not get 
involved with narcotic. Choose associate with good friend. Should train the 
knowledge about the narcotic. Establish have the attitude not good build the 
narcotic. Should the activity or sport for resists drug, and (๖) Self-Esteem of Students 
to the Seven Sappurisa Dhamma, the Students became more self-understanding, 
more self-monitoring, preventing themselves form drug and improving existing ones 
and obtaining professional assistance. 
Keywords: The Process of Preventing, Drugs, Buddhist Integration 
 

ค าน า 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยที่เป็นภัยร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติ 

เป็นตัวท าลายศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ที่ตกเป็นทาสยาเสพติด ประชากรที่ติดยาเสพติดย่อม
เป็นบุคคลที่ขาดประสิทธิภาพ ขาดแรงจูงใจในการท างานและประกอบกิจกรรมต่างๆ  ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และน าไปสู่การสร้างปัญหาสังคมมากมาย เนื่องมาจากปัญหายาเสพ
ติดเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนและลึกซึ้งที่สลับซับซ้อนและมีสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
ซึ่งมีการพัฒนาไปตามเทคโนโลยีและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ดังนั้น ปัญหายาเสพติดจึงยังเป็นปัญหา
เรื้อรังและนับวันจะยิ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  

จากการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าการ
แพร่ระบาดของสารเสพติดรุนแรงขึ้นทั้งทางปริมาณ (จ านวนผู้เกี่ยวข้อง) และความหลากหลายของตัว
ยาสารเสพติดชนิดต่างๆ มีความเชื่อมโยงกัน โดยกลุ่มที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเป็นเพศหญิง และ
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เยาวชนการแพร่ระบาดมีลักษณะเป็นพลวัต มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของสารเสพติดบางชนิด 
โดยเฉพาะประชากรที่เป็นเยาวชน๑ วัยรุ่นที่ติดยาเสพติดมักเกิดจากหลายๆ สาเหตุมีทั้งเกิดจากตัว
นักเรียนเอง เช่น ความอยากรู้ อยากลอง ชอบเลียนแบบ เอาอย่างเพ่ือน หรือมีความผิดหวังสูง 
กลุ้มใจ เสียใจ ต่อเหตุการณ์ต่างๆ และเกิดจากสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้สถาบันการศึกษาเองที่วัยรุ่น จะ
ท าให้ได้รับค าบอกเล่าเรื่องราวของยาเสพติดจากเพ่ือนร่วมวัยเดียวกัน อาจเกิดพฤติกรรมท้าทายให้มา
ลองเพ่ือให้เกิดความคึกคะนอง และปัจจุบันพบว่ามีแหล่งขายยาเสพติดอยู่ภายในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษานั่นเอง ซึ่งนับว่าเป็นความล้มเหลวทางการศึกษาส่วนหนึ่งในสังคมปัจจุบัน 

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์และโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งนักเรียนส่วน
ใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับดี จ านวนค่อนข้างมาก นักเรียนส่วนใหญ่จึงมี
พ้ืนฐานทางครอบครัวที่ค่อนข้างแตกต่างกัน จึงท าให้ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันค่อนข้างสูง 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ 
จะเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส าหรับเยาวชนสืบต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยดังต่อไปนี้ 
 ๑) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๓) เพ่ือน าเสนอกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ 

เครื่องมือและวิธีการศึกษา 
เครื่องมือในการศึกษาและแนวค าถามปรับตามสภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีดังนี้ 

 ๑) รูปแบบการวิจัย 
 กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัด
นครสวรรค์ โดยใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) ระหว่างเชิงปริมาณ (Quantitative Research และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ซึ่งมีแบบสัมภาษณ์ (Non – Structured Interview) และน าผลการวิจัยไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ี เป็นทั้งนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
 

                                                           

 ๑ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด, 
ส านักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๔ ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔, ๙ กันยายน ๒๕๕๔, หน้า ๑-๘. 
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 ๒) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสตรี
นครสวรรค์ จ านวน ๒,๑๓๔ คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยหาขนาดโดยใช้สูตรค านวณของ  
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น ๐.๐๕ หรือ ร้อยละ ๙๕๒ จึงได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๖๑๐ คน 
 ๓) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และครู ซึ่งเป็นบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับนโยบายการป้องกันยาเสพติด จ านวน ๘ คน 

ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาข้อมูลภาคสนามพบว่า 
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ  

ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 
 ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : กระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านความรู้ความเข้าใจมีกระบวนการให้
นักเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยการส ารวจสภาพปัญหาและ
วิเคราะห์ปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เกิดความรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ใช้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมต่างๆ สอดแทรกความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในการเรียนที่มีความ
สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา โดยใช้กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วมในการช่วย
แก้ปัญหา ได้มีการเชิญหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ความรู้รู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ๒. พฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : กระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด 
โดยให้นักเรียนรู้จักการป้องกันและแก้ไขตนเองให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ให้รู้จักการด าเนิน
ชีวิตรู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดีไม่มั่วสุมยาเสพติด พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการใช้สาร
เสพติด ฝึกทักษะเพ่ือควบคุมอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบเสมอแม้เจอปัญหาให้รู้จักใช้เหตุและผลระงับ
จิตใจตนเอง และรู้จักการวางแผนการด าเนินชีวิตเพ่ือที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย 
 ๓. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ให้มีการก าหนดเป็น
นโยบายของโรงเรียน และพัฒนาระบบบริการสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้เป็นช่องทางผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับสถานการณและสภาพของปัญหาสามารถเผยแพร่ความรู้ถึงโทษของ 
ยาเสพติด สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ทุกชนิดของสถานศึกษาและชุมชน โดยการผสมผสานมาตรการและประสานความร่วมมือระหว่าง

                                                           

 ๒สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 
๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๒๐๒ 
 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ มีการ
จัดกิจกรรมในการป้องกันยาเสพติดเกิดความสัมพันธ์อันดี โดยการฝึกอบรม รณรงค์เผยแพร่ความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อบุคคล มีการวางแผนให้มีการด า เนินงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด 
 ๔. การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการมีส่วนร่วมระหว่าง
ครอบครัวของนักเรียน การด าเนินงานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ทาง
โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปกครองเฝ้าระวังนักเรียนติดยาเสพติด ให้ความส าคัญต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือช่วยสอดส่องนักเรียนไมให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดติด ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแล
นักเรียนอย่างสม่ าเสมอพูดคุยตักเตือนกันด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าการใช้อารมณ์ เป็นขวัญและก าลังใจ
ให้กับทุกคนในครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องโทษพิษภัย
อันตราย และผลเสียของการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้รับรู้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การ
พูดคุยในบางโอกาสที่เอื้ออ านวย เป็นต้น 
 ๕. การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน โดยตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด สร้างนักเรียนแกนน า
เป็นผู้ดูแลช่วยเหลือเพ่ือน ชักชวนกันท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาสาสมัครป้องกัน
ยาเสพติด ได้แก่ ศูนย์เพื่อนใจ/ให้ค าปรึกษา หรือระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือนที่มีปัญหา รวมทั้งรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้ทางโรงเรียนทราบโดยทันที ให้ความช่วยเหลือต่อส่วนรวม  
เข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องดูแลสอดส่องเพ่ือนเพ่ือช่วยป้องกันและ
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดรู้จักเลือกคบเพ่ือนที่ดีและรูจักน าแบบอย่างที่ดีของเพ่ือนมาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตของตนเอง 

๖. การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ : กระบวนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน สร้าง
ความมั่นใจและภูมิใจให้ตัวเอง รู้ถึงศักยภาพของตนเองเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ด้านทักษะชีวิต
เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือให้ลดหรือเลิกพฤติกรรมที่เป็นการข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมุ่งสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและสร้างทัศนคติต่อยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรมเสียใหม่จาก
ความคิดความเข้าใจแบบเดิมที่เคยมี เพ่ือให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนอย่างถาวร
ต่อไป ผ่านกิจกรรมต่างๆ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ จะท าให้นักเรียนนั้นเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง และมีความมั่นใจ ซึ่งคุณสมบัติ
เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ส าคัญมากต่อการพัฒนาบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของนักเรียนต่อการด ารงชีวิต
และโอกาสในการประสบความส าเร็จในชีวิต 

 
 



๒๐๓ 
 

ซึ่งคณะผู้วิจัยได้องค์ความรู้โดยการใช้หลักทางพระพุทธศาสนามาเป็นกระบวนการการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ โดยอธิบายดังนี้ 

 

 
 

กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน 
จังหวัดนครสวรรค์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากข้อค้นพบของงานศึกษานี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดนครสวรรค์ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลหลาย
ประการ เช่น การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานการเสริมสร้างกลไกการท างานระหว่าง
หน่วยงานระดับต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภาคประชาชนในการท างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง หรือ
อาจมีระบบสวัสดิการและระบบการประกันความปลอดภัยส าหรับผู้ที่มีจิตอาสาท างานด าเนินการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละโรงเรียนได้อีกด้วย 

 
 
 



๒๐๔ 
 

๒. เพื่อการน าไปใช้ 
๑) ควรมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเอาชนะปัญหายาเสพติดให้

ขยายกว้างขวางมากขึ้น จากการน าร่องด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ
และสร้างเป็นเครือข่าย เป็นต้น แบบโรงเรียนเอาชนะปัญหายาเสพติด ขยายผลสู่โรงเรียนอ่ืน เพ่ือถ่ายทอด
สร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนอ่ืนในการจัดการปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ การน าบทเรียนไปปรับ
ใช้ควรค านึงลักษณะบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้เชื่อว่ามีรูปแบบวิธีการหลากหลายลักษณะในการจัดการ
ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนและเป็นแนวทางที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมโดยส่วนรวม 

๒) ส าหรับการน าบทเรียนของโรงเรียนต้นแบบไปปรับใช้นั้น สิ่งส าคัญในขั้นแรกคือ
ความเขา้ใจบริบทของโรงเรียนในการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างการยอมรับและความเป็นหนึ่งเดียวของ
โรงเรียน เพ่ือระดมนักเรียนและบุคลากรให้มีจิตส านึกร่วมและการเสียสละร่วมเป็นแกนน า สร้าง
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการกับปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งสนับสนุนประสานให้มี
การสร้างกลุ่มองค์กร และสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการส่งเสริมการ
วางแผน/โครงการการ ท างานต่างๆ ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจไปสู่ผู้น าของ
โรงเรียน และสมาชิกโรงเรียนอย่างทั่วถึง มุ่งการพ่ึงพาตนเองของโรงเรียน สนับสนุนการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถของผู้น าส่งเสริมการเรียนรู และการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคมจากรุ่นไปสู่รุ่น  
เพ่ือพัฒนาการดูแลจัดการของโรงเรียนในอนาคตต่อไป 

๓) การสร้างเครือข่ายและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงเรียนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและการ
วางแผนงานและโครงการทั้งนี้ตัวแทนของรัฐบาลต้องเปลี่ยนมุมมองการท างานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยอมรับและเชื่อมั่นในการด าเนินงานของภาคหน่วยงานของโรงเรียนและท า
ความเขา้ใจว่าโรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน  

๔) โรงเรียนหลายแห่งมีความรู้และประสบการณ์จ านวนมากท่ีสั่งสมจากการจัดการ
ปัญหายาเสพติด หากแต่ความรู้เหล่านี้ ฝังลึกในประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องในบางโรงเรียน จึง
ควรมีการถ่ายทอดและการรวบรวมจัดการความรู้ เป็นเอกสารเพ่ือใช้เป็นสื่อสร้างการเรียนรู้ส าหรับคนใน
โรงเรียนวันนี้ และอนาคตต่อไป อันจะเป็นรากฐานความรู้เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนแบบองค์รวม 

๓ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการและงานวิจัย 
๑) ควรมีการศึกษาวิจัยการประเมินผลเครือข่ายโรงเรียนในการป้องกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
๒) ควรมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าและองค์กรท้องถิ่นและการสร้าง

เครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
บรรณานุกรม 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด, 
ส านักนายกรัฐมนตรี ๒๕๕๔ ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔, ๙ กันยายน 
๒๕๕๔. 

สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฏเทพสตรี , 
๒๕๔๖. 



๒๐๕ 
 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ แบ่งออกได้ ๓ กิจกรรมหลัก ดังนี ้
 
๑. กิจกรรมทางวิชาการ 

ผลการค้นพบงานวิจัยเป็นองค์ความรู้บูรณาการ เป็นฐานข้อมูลความสัมพันธ์ทางโรงเรียน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน จากการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริบทของโรงเรียนเพ่ือ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน น ามาจัดความรู้ให้กับ
นักเรียนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้
ตระหนักถึงภัยยาเสพติด และเข้าใจแนวทางการป้องกันปราบปรามอย่างสม่ า เสมอ สร้างทัศนคติต่อ
ตัวนักเรียน โดยการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
ชุมชน ผู้ปกครอง ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และให้เข้ามีส่วนร่วมในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น 
 
๒. กิจกรรมด้านการพัฒนา 

งานวิจัยได้น าเสนอแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกับสามารถน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายเพื่อประโยชน์ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป 

 
๓. กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

เนื้อหาของงานวิจัยทั้งทฤษฎีและผลการวิจัยจากการศึกษาเป็นเนื้อหาที่โยงกับเนื้อหา
รายวิชา กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้หรือไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นการด าเนินงานป้องกันยาเสพติด 
แก่กลุ่มนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ ในการใช้ยาเสพติดเป็นการด าเนินการในด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในระยะยาว โดยมีมาตรการด าเนินงานต่างๆ เช่น การให้ความรู้หรือผนวกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดเข้าไว้ในวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดนิทรรศการ การจัดเสียงตามสายในโรงเรียน การจัด
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน การฝึกทักษะชีวิตเพ่ือให้รู้จักปฏิเสธยาเสพคิด การใช้
กิจกรรมกลุ่มเ พ่ือน โดยมีการส่งเสริมการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาควบคู่สอดแทรกในรายวิชา ส่วนหลักธรรมที่ส าคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ทีใ่ช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเป็นการรู้จักธรรมหรือ
เหตุ รู้จักความมุ่งหมายหรือผล รู้จักตนหรือฐานะ รู้จักประมาณหรือความพอดี รู้จักกาลหรือเวลาอัน
เหมาะสม รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคลหรือความแตกต่างแห่งบุคคล ซึ่งเป็นหลักหรือคุณสมบัติของคนดี
จะท าให้ใช้จา่ยให้เหมาะสมกันอย่างสมเหตุสมผล 



๒๐๖ 
 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ 
และกิจกรรมที่ได้ด าเนนิการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ วัตถุประสงค์       
ที่บรรลุ 

สิ่งที่ได้ทราบ 

๑. ส ารวจ ความเป็นไป
ได้ของประเด็นหัวข้อ
งานวิจัย 

สามารถก าหนดประเด็นหัวข้อ
งานวิจัยที่ยังไม่มีใครเคยท ามา
ก่อนและตั้งโจทย์การวิจัยได้ 

ข้อที่ ๑, ๒, ๓ ท าให้เห็นโจทย์ข้อมูล
ภาคทฤษฎีน ามาเป็น
โจทย์ ในการท าวิ จั ย
แล ะน า ไ ปศึ ก ษ า ใ น
ภ า คส นา ม ซึ่ ง จ ะ ไ ด้
แนวคิดการเสริมสร้าง 

๒. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ/
ทุติ ยภู มิ จากเอกสาร
วิชาการในพ้ืนที่ จังหวัด
นครสวรรค ์

ทราบถึงกระบวน ๕ ประการ คือ 
๑.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยาเสพติด  
๒.พฤติกรรมป้องกันตนเอง
จากยาเสพติด  
๓.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด  
๔ .การมี ส่ ว น ร่ ว มระหว่ า ง
ครอบครัวของนักเรียน  
๕.การได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพ่ือนของนักเรียน  
๖.การเห็นคุณค่าในตนเองของ
นักเรียน 

ข้อ ๑  ท าให้สามารถวิเคราะห์ 
กระบวนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดโรงเรียน 
 

๓. เขียนโครงการวิจัย
น าเสนอต่อสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ข้อ ๑, ๒ สามารถน าโครงการวิจัย 
มาศึกษาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพ
ติ ด ข อ ง นั ก เ รี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดนครสวรรค์ 
เ พ่ื อได้ กระบวนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน 
จังหวัดนครสวรรค์ 



๒๐๗ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ วัตถุประสงค์       
ที่บรรลุ 

สิ่งที่ได้ทราบ 

๔. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการงานวิจัย แล้ว
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
รายชื่อประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์
การคัดเลือก 

ประมวลข้อมูลเชิงประจักษ์
จากผลการค้นคว้ าหนั งสื อ 
และงานวิจัย 

ข้อ ๑ ได้รับข้อเสนอแนะการ 
ท าวิจัยจากผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
แล้วลงนามท าสัญญา
การวิจัย ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

๕. สร้างเครื่องมือวิจัย   
( แบบสอบถามและ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง) 

ได้เครื่องมือการวิจัย ข้อ ๑ มีเครื่องมือในการวิจัย  
ทั้งแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ 

๖ . ส่ ง ร่ า ง ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าการวิจัย
ครั้งที่ ๑ ให้สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ตรวจสอบ
ความถูกต้องในบทที่ ๑ 
- ๓ และแบบสอบถาม
แ ล ะ สั ม ภ า ษ ณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้ ข้ อ เ สนอแนะ เ พ่ื อแก้ ไ ข
ป รั บ ป รุ ง ร่ า ง ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าการวิจัยและ
แบบสอบถามและสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๑. ปรับปรุงร่างรายงาน
ความก้าวหน้างานวิจัย
บ ท ที่  ๑  -๓  พ ร้ อ ม 
แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ ล ะ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ต า ม
ค า แ น ะ น า ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗. แจกแบบสอบถาม
แ ล ะ สั ม ภ า ษ ณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตอบ
แบบสอบถามและให้สัมภาษณ์ 

ข้อ ๑, ๒, ๓ ได้ค าตอบการวิจัยจาก
นั ก เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง 

๘ .  ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

ทราบผลการวิจัย ข้อ ๑, ๒, ๓ ได้ผลการวิจัย 

๙. วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว
เรียบเรียงงานวิจัย สรุป 
เป็นผลการวิจัย 

ได้ผลการวิจัยภาคเอกสารและ
ได้กระบวนการตามที่ประสงค์ 
แ ล้ ว ใ ห้ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง
ส ถ า บั น วิ จั ย พุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ต ร ว จ ส อ บ ร่ า ง วิ จั ย ฉ บั บ
สมบูรณ์ 

ข้อ ๑, ๒, ๓ ได้รับข้อเสนอแนะการ
ปรั บป รุ ง แ ล ะแก้ ไ ข 
ง า น วิ จั ย จ า ก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว แล้ว
แ ก้ ไ ข ร่ า ง วิ จั ย ฉ บั บ
สมบูรณ์ (ครั้งที่ ๒) 

๑๐.ปรับปรุง แก้ไขงาน 
และสรุปผลการวิจัยตาม
ข้ อ เ สน อแน ะส่ ง ใ ห้
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
ตรวจสอบความถูกต้อง 

งานวิจัยมีความสมบูรณ์ และ
ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ข้อ ๑, ๒, ๓ ง า น วิ จั ย มี รู ป แ บ บ
ถูกต้องตามหลักการ
วิ จั ย แ ล ะ เ ผ ยแ ผ่ ต่ อ
สาธารณชน    



๒๐๘ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ วัตถุประสงค์       
ที่บรรลุ 

สิ่งที่ได้ทราบ 

๑๑. น าเสนอผลการน า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบผลการวิจัย น าไปสู่
การทบทวนและน าไปเป็น
แนวทางในการใช้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ข้อ ๑, ๒, ๓ ได้น าเสนอผลงานให้
เ ป็ น ที่ ป ร ะ จั ก ษ์ ต่ อ 
ส า ธ า ร ณ ช น  แ ล ะ
โรงเรียนต่างๆ 

๑๒. ส่งฉบับสมบูรณ์ 
ให้ สถาบันวิ จั ย พุทธ
ศ า ส ต ร์ อ นุ มั ติ จ บ
โครงการวิจัย 

จั ด พิ ม พ์ ท า รู ป เ ล่ ม  แ ล ะ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

ข้อ ๑, ๒, ๓ บรรลุวัตถุประสงค์การ
วิจัยของโรงเรียนและ
ผู้วิจัย 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
แบบสัมภาษณเ์พื่อการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) 
การหาค่า IOC ของเคร่ืองมือ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง 

กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์ 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งแบง่แบบสอบถาม ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒  กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัด

นครสวรรค์ 
ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา

การในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 
ขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงทุกข้อ ซึ่งข้อมูลจะเป็นข้อมูล

ส าคัญในการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดของนักเรียนสืบต่อไป และคณะผู้วิจัยจะน ามาวิเคราะห์
ทางวิชาการในภาพรวม เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
การใหเ้กิดประโยชนต่อโรงเรียน และนักเรียนต่อไป 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรว่มมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 

คณะผู้วิจัย 
พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) และคณะ 

 
 
 
 



๒๑๑ 
 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน      ที่ตรงกับข้อมูลจริงของท่าน 
 

๑.  เพศ 
   ชาย   หญิง  

๒.  ระดับการศึกษา  
   ม. ๔   ม. ๕  ม. ๖ 
 
ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธ
บูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย     ในช่องว่างท้ายข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
  ๕  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น การป้องกันและแก้ไขอยู่ในระดับ มากที่สุด  
  ๔  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น การป้องกันและแก้ไขอยู่ในระดับ มาก  
  ๓  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น การป้องกันและแก้ไขอยู่ในระดับ ปานกลาง  
  ๒  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น การป้องกันและแก้ไขอยู่ในระดับ น้อย   

๑ หมายถึง  ระดับความคิดเห็น การป้องกันและแก้ไขอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
พุทธบูรณาการ หมายถึง การน าหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา มาเป็นเกราะก าบังใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์ และรู้หลักการที่จะ

ท าให้เกิดผล อาทิ นักเรียนรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด ว่าส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ 
อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระท า เช่น ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันยาเสพติด ไม่เข้าไปในแหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพติด  
อัตตัญญุตา คือ รู้ว่าตัวเรานั้นว่ามีสถานภาพประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไข

สามารถรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริง 
มัตตัญญุตา คือ ความพอดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการอยู่ร่วมกัน เลือกคบเพ่ือนดี 

ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ 
กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ที่จะต้องใช้ในการร่วมท ากิจกรรม เช่น มีส่วน

ร่วมในการป้องกันยาเสพติด  
ปริสัญญุตา คือ ชุมชนนี้ ควรใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช้อารมณ์  

มีการปรับตัวได้ดี ใช้กลไกการป้องกันตน และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การรู้บุคคล ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มี อัธยาศัย  

มีความสามารถ มีคุณธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นสมาชิกของครอบครัว ของสังคม 
 

  

   

 



๒๑๒ 
 

ข้อ 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธ

บูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความเป็นจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
๑ ศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้รู้เท่าทันโทษพิษภัยของยาเสพติด      
๒ นักเรียนทราบโทษของยาเสพติดและพิษภัยของยาเสพติด      
๓ ยาเสพติดทุกชนิดมีโทษต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ

สังคม 
     

๔ การเสพยาเสพติดจะท าให้เกิดการเสพติดได้ หากใช้สาร
นั้นเป็นประจ า 

     

๕ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เผยแพร่ให้ผู้อ่ืนรู้ถึงโทษของ 
ยาเสพติด 

     

 ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 

๖ มีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดีจึงไม่เกี่ยวข้อง
หรือเสพยาเสพติดทุกชนิด 

     

๗ ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน      
๘ นักเรียนจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 

เช่น เที่ยวกลางคืน หรือม่ัวสุมในแหล่งขาดผู้ดูแล 
     

๙ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด และติดตาม
สถานการณ์ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่เสมอ 

     

 ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
๑๐ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดแก่

นักเรียนอย่างท่ัวถึง 
     

๑๑ มีการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด 

     

๑๒ มีส่วนร่วมเผยแผ่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของสิ่งเสพติดให้กับนักศึกษา 

     

๑๓ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยา
เสพติดโลก 

     



๒๑๓ 
 

ข้อ 
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธ

บูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความเป็นจริง 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
๑๔ ทุกคนในครอบครัวเชื่อใจหรือไว้วางใจที่จะเล่าเรื่องต่างๆ ที่มี

ปัญหาหรือไม่สบายใจให้คนในครอบครัวฟัง 
     

๑๕ ให้ก าลั ง ใจและหาทางแก้ ไข หากพบว่าสมาชิกใน
ครอบครัวติดยาเสพติด 

     

๑๖ ใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช้อารมณ์       
๑๗ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นสมาชิกของ

ครอบครัว 
     

 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
๑๘ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโทษของยาเสพติดในหมู่เพ่ือน      
๑๙ เลือกคบเพ่ือนดี ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์      
๒๐ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความผูกพันซึ่งกัน

และกัน 
     

๒๑ การได้รับการยอมรับ ได้รับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
เป็นที่ต้องการของบุคคลอื่น โดยได้รับจากกลุ่มเพ่ือน 

     

 ด้านการเห็นคณุค่าในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
๒๒ มีความรู้สึกว่าตนเองสามารถในการกระท า ได้ตาม

เป้าหมาย สามารถเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาใน
ชีวิตด้วยความมั่นใจ 

     

๒๓ ครอบครัวใส่ใจในความรู้สึกของนักเรียนเสมอ      
๒๔ ปรับตัวได้ดี ใช้กลไกการป้องกันตนเองน้อย และสามารถ

ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

๒๕ การปฏิบัติตนสอดคล้องกับศีลธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมประเพณี สามารถรับรู้คุณค่าของตนตาม
ความเป็นจริง 

     

 
 
 



๒๑๔ 
 
ตอนที่ ๓  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน 
จังหวัดนครสวรรค์ 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน 
 
 ๑. ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ๒. ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ๓. ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ๔. ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ๕. ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 ๖. ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 



๒๑๕ 
 

 
 

แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 
เรื่อง 

กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

 
แบบสัมภาษณ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์  
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ชื่อ....................................................นามสกุล............... .......................................................... 
ต าแน่ง.............................................................. ...................................................................... 
สถานที่ให้สัมภาษณ์........................................................................................................... ....... 
วัน...............................ที่..........เดือน.............................พ.ศ. ............... เวลา .......................... 
 
ตอนที่ ๒  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการใน
โรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

พุทธบูรณาการ หมายถึง การน าหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนา มาเป็นเกราะก าบังใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗ 

ธัมมัญญุตา คือ รู้หลักความจริง รู้จักวิเคราะห์สาเหตุของสถานการณ์ และรู้หลักการที่จะ
ท าให้เกิดผล อาทิ นักเรียนรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด ว่าส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ 

อัตถัญญุตา คือ รู้จักผลที่จะเกิดข้ึนสืบเนื่องจากการกระท า เช่น ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันยาเสพติด ไม่เข้าไปในแหล่งที่มีการซื้อขายยาเสพติด  

อัตตัญญุตา คือ รู้ว่าตัวเรานั้นว่ามีสถานภาพประพฤติให้เหมาะสม และรู้ที่จะแก้ไข
สามารถรับรู้คุณค่าของตนตามความเป็นจริง 



๒๑๖ 
 

มัตตัญญุตา คือ ความพอดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการอยู่ร่วมกัน เลือกคบเพ่ือนดี 
ที่ชักชวนกันไปในทางสร้างสรรค์ 

กาลัญญุตา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม ที่จะต้องใช้ในการร่วมท ากิจกรรม เช่น มีส่วน
ร่วมในการป้องกันยาเสพติด  

ปริสัญญุตา คือ ชุมชนนี้ ควรใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ไม่ใช้อารมณ์   
มีการปรับตัวได้ดี ใช้กลไกการป้องกันตน และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปุคคลปโรปรัญญุตา คือ การรู้บุคคล ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า มีอัธยาศัย มี
ความสามารถ มีคุณธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการเป็นสมาชิกของครอบครัว ของสังคม 
 

๑. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ทางโรงเรียนมี
กระบวนการป้องกันและแก้ไข อย่างไร 
...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ...... 

๒. การส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
นั้น ทางโรงเรียนได้มีกระบวนการป้องกันและแก้ไข อย่างไร 
............................................................................................................................................................... ....... 
...................................................................................................................................................................... 

๓. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น ทาง
โรงเรียนมีกระบวนการป้องกันและแก้ไข อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................................................... ....... 
...................................................................................................................................................................... 

๔. การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัวตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น ทางโรงเรียนมี
กระบวนการป้องกันและแก้ไข อย่างไรบ้าง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

๕. การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนที่ดี ตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น ทางโรงเรียนมี
กระบวนการส่งเสริม อย่างไรบ้าง 
...................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ ...... 

๖. การส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นั้น ทางโรงเรียนมี
กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน อย่างไรบ้าง 
........................................................................................................................................... ........................... 
................................................................................................................................................................ ...... 

***ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ในครั้งนี้*** 
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ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability Analysis)  
เรื่อง  

“กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน  
จังหวัดนครสวรรค์” 

................................................................... 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.894 .892 25 
 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance 

N of 
Items 

Item 
Means 

4.393 3.800 4.900 1.100 1.289 .050 25 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
ความรู้01 105.8000 91.407 .617 . .887 
ความรู้02 105.4333 91.564 .416 . .891 
ความรู้03 105.3667 92.447 .328 . .893 
ความรู้04 105.2333 93.082 .449 . .890 
ความรู้05 104.9333 98.616 -.071 . .897 
พฤติกรรม01 105.2333 91.426 .544 . .888 
พฤติกรรม02 105.1667 89.937 .581 . .887 
พฤติกรรม03 105.3333 91.195 .410 . .891 
พฤติกรรม04 105.6667 92.230 .383 . .892 
รณรงค์01 105.5000 87.638 .709 . .884 
รณรงค์02 105.5333 87.085 .713 . .884 
รณรงค์03 105.7667 86.461 .572 . .887 
รณรงค์04 105.4333 87.082 .738 . .883 
มีส่วนร่วม01 105.4667 94.602 .156 . .899 
มีส่วนร่วม02 105.2667 87.030 .569 . .887 
มีส่วนร่วม03 105.3000 94.838 .280 . .893 
มีส่วนร่วม04 105.3667 89.344 .609 . .886 
สนับสนุน01 106.0333 87.551 .545 . .888 
สนับสนุน02 105.4000 88.662 .521 . .888 
สนับสนุน03 105.3667 93.757 .339 . .892 
สนับสนุน04 105.4667 93.223 .394 . .891 
คุณค่า01 105.4333 90.668 .514 . .889 
คุณค่า02 105.6000 90.524 .486 . .889 
คุณค่า03 105.5333 91.292 .484 . .889 
คุณค่า04 105.3667 92.792 .535 . .889 

 Reliability  coefficients 
 N  of Case   = 30 
 N  of Items   = 25 
 Alpha    = 0.894 
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ผลการหาค่า IOC 
เรื่อง 

กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส ารวจกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งแบง่แบบสอบถาม ๓ ตอน ดังนี้ 
ตอนที ่๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัด

นครสวรรค์ 
ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา

การในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 
ขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงทุกข้อ ซึ่งข้อมูลจะเป็นข้อมูล

ส าคัญในการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดของนักเรียนสืบต่อไป และคณะผู้วิจัยจะน ามา
วิเคราะหท์างวิชาการในภาพรวม เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับปัญหายาเสพติดเชิง
พุทธบูรณาการใหเ้กิดประโยชนต่อโรงเรียน และนักเรียนต่อไป 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรว่มมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ 
 

คณะผู้วิจัย 
พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี) และคณะ 
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ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน      ที่ตรงกับข้อมูลจริงของท่าน 
 

ที ่ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ คนที่ ๔ คนที่ ๕ 
๑ เพศ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑  ชาย 
 หญิง 
๒ ระดับการศึกษา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 
 ม. ๔ 
 ม. ๕ 
 ม. ๖ 
 
ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธ
บูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย     ในช่องว่างท้ายข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 

  ๕  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น การป้องกันและแก้ไขอยู่ในระดับ มากที่สุด  
  ๔  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น การป้องกันและแก้ไขอยู่ในระดับ มาก  
  ๓  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น การป้องกันและแก้ไขอยู่ในระดับ ปานกลาง  
  ๒  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น การป้องกันและแก้ไขอยู่ในระดับ น้อย   
  ๑  หมายถึง  ระดับความคิดเห็น การป้องกันและแก้ไขอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
 

ข้อ 
กระบวนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความเป็นจริง  

คน
ที่ 

๑ 

คน
ที่ 

๒ 

คน
ที่ 

๓ 

คน
ที่ 

๔ 

คน
ที่ 

๕ 

ผล
รว

ม 

ค่า
 IO

C 

แป
รผ

ล 

 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ    
๑ ศึกษาหาความรู้ เพ่ือให้รู้เท่าทันโทษ

พิษภัยของยาเสพติด 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๒ นักเรียนทราบโทษของยาเสพติดและ
พิษภัยของยาเสพติด 

๐ +๑ +๑ +๑ ๐ ๓ ๐.๖ ใช้ได ้

๓ ยาเสพติดทุกชนิดมีโทษต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์และสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใช้ได ้

 



๒๒๑ 
 

ข้อ 
กระบวนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความเป็นจริง  

คน
ที่ 

๑ 

คน
ที่ 

๒ 

คน
ที่ 

๓ 

คน
ที่ 

๔ 

คน
ที่ 

๕ 

ผล
รว

ม 

ค่า
 IO

C 

แป
รผ

ล 

๔ การเสพยาเสพติดจะท าให้เกิดการ
เสพติดได้ หากใช้สารนั้นเป็นประจ า 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๕ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เผยแพร่
ให้ผู้อื่นรู้ถึงโทษของ ยาเสพติด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

 ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ    

๖ มีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็น
อย่างดีจึงไม่เกี่ยวข้องหรือเสพยาเสพ
ติดทุกชนิด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๗ ไม่ทดลองใช้ยาเสพติดทุกชนิดและ
ปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๘ นักเรียนจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่
เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด เช่น เที่ยว
กลางคืน หรือมั่วสุมในแหล่งขาด
ผู้ดูแล 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได ้

๙ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ยาเสพติด และติดตามสถานการณ์
ข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่เสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

 ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
การ 

   

๑๐ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๑๑ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๑๒ มีส่ วนร่ วมเผยแผ่ความรู้  ข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
สิ่งเสพติดให้กับนักศึกษา 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๑๓ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้



๒๒๒ 
 

ข้อ 
กระบวนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความเป็นจริง  

คน
ที่ 

๑ 

คน
ที่ 

๒ 

คน
ที่ 

๓ 

คน
ที่ 

๔ 

คน
ที่ 

๕ 

ผล
รว

ม 

ค่า
 IO

C 

แป
รผ

ล 

 ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ    
๑๔ ทุกคนในครอบครัวเชื่อใจหรือไว้วางใจ

ที่จะเล่าเรื่องต่างๆ ที่มีปัญหาหรือไม่
สบายใจให้คนในครอบครัวฟัง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๑๕ ให้ก าลังใจและหาทางแก้ไข หาก
พบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพ
ติด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๑๖ ใช้เหตุผล และความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกัน ไม่ใช้อารมณ์  

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๑๗ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการ
เป็นสมาชิกของครอบครัว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

 ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเชิงพุทธบูรณาการ    
๑๘ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านโทษของ

ยาเสพติดในหมู่เพ่ือน 
+๑ +๑ ๐ +๑ ๐ ๓ ๐.๖ ใช้ 

ไม่ได ้
๑๙ เลือกคบเพ่ือนดี  ที่ชักชวนกันไป

ในทางสร้างสรรค์ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๒๐ รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
มีความผูกพันซึ่งกันและกัน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๒๑ ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร ย อ ม รั บ  ไ ด้ รั บ
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเป็นที่
ต้องการของบุคคลอ่ืน โดยได้รับจาก
กลุ่มเพ่ือน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

 ด้านการเห็นคณุค่าในตนเองเชิงพุทธบูรณาการ    
๒๒ มีความรู้สึกว่าตนเองสามารถในการ

กระท าได้ตามเป้าหมาย สามารถ
เผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาใน
ชีวิตด้วยความมั่นใจ 

๐ +๑ +๑ +๑ +๑ ๔ ๐.๘ ใช้ได ้

๒๓ ครอบครัวใส่ ใจในความรู้สึกของ
นักเรียนเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้



๒๒๓ 
 

ข้อ 
กระบวนการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

ระดับความเป็นจริง  

คน
ที่ 

๑ 

คน
ที่ 

๒ 

คน
ที่ 

๓ 

คน
ที่ 

๔ 

คน
ที่ 

๕ 

ผล
รว

ม 

ค่า
 IO

C 

แป
รผ
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๒๔ ปรับตัวได้ดี  ใช้กลไกการป้องกัน
ตนเองน้อย และสามารถด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

๒๕ การปฏิบัติตนสอดคล้องกับศีลธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ประเพณี สามารถรับรู้คุณค่าของตน
ตามความเป็นจริง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐ ใช้ได ้

หมายเหตุ  
๑. ข้อค าถามที่มีค่า   IOC   ตั้งแต่   ๐.๕๐ – ๑.๐๐  มีค่าความเท่ียงตรงใช้ได้ 

 ๒. ข้อค าถามที่มีค่า   IOC   ต่ ากว่า  ๐.๕๐  ต้องปรับปรุงยังใช้ไม่ได้  

ตัวอย่างเช่น  
๑. ค าถามข้อที่ ๑  มีผู้เชี่ยวชาญตรวจ  ๕  ท่าน แต่ละท่าน ให้คะแนน +๑  ทั้ง ๕ ท่าน การหา

ค่า  IOC   มีดังนี้  คือ  
๒. หาผลรวมของคะแนนในข้อ ๑ โดยการบวก ๑+๑+๑+๑+๑  เท่ากับ ๕  คะแนน 
๓. หารด้วยจ านวนผู้เชี่ยวชาญ คือ จากผลรวมคะแนน / จ านวนผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ ๕ หาร ๕  

= ๑.๐๐ แล้วน าผลไปเทียบกับ  
     เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ถ้าข้อค าถามมีความเที่ยงตรงสูง มีค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไป แสดงว่าน าไปใช้ได้  

ถ้ามีค่าต่ ากว่า ๐. ๕    
     ต้องตัดทิ้ง ส่วนในข้ออ่ืนๆ ก็ท าวิธีเดียวกันทั้งหมด 

  เมื่อ IOC คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 
   R  คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

๑.๐+๐.๖+๐.๘+๑.๐+๑.๐+๑.๐+๑.๐+๐.๘+๑.๐+๑.๐+๑.๐+๑.๐+๑.๐+ 
๑.๐+๑.๐+๑.๐+๑.๐+๐.๖+๑.๐+๑.๐+๑.๐+๐.๘+๑.๐+๑.๐+๑.๐ 

๒๕ 
= ๒๓.๖ 
   ๒๕ 

= ๐.๙๔๔ 



๒๒๔ 
 
ตอนที่ ๓  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน 
จังหวัดนครสวรรค์ 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน 
 

ที ่
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิง

พุทธบูรณาการในโรงเรียน จงัหวัดนครสวรรค์ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คน
ที่ 

๑ 

คน
ที่ 

๒ 

คน
ที่ 

๓ 

คน
ที่ 

๔ 

คน
ที่ 

๕ 

๑ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
การ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 

๒ ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด เชิงพุทธ
บูรณาการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 

๓ ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด
เชิงพุทธบูรณาการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 

๔ ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 
๕ ด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนเชิงพุทธ

บูรณาการ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 

๖ ด้านการเห็นคุณค่าในตนเองเชิงพุทธบูรณาการ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๕ 
 

 
 

แบบสมัภาษณเ์พื่อการวิจัย 
เรื่อง กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 

ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ....................................................นามสกุล............... .......................................................... 
ต าแน่ง.............................................................. ...................................................................... 
วัน...............................ที่..........เดือน.............................พ.ศ.  ............... เวลา .......................... 
 

ตอนที่ ๒  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ที ่
กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณา

การในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คน
ที่ 

๑ 

คน
ที่ 

๒ 

คน
ที่ 

๓ 

คน
ที่ 

๔ 

คน
ที่ 

๕ 

๑ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดเชิงพุทธบูรณา
การ ควรมีกระบวนอย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 

๒ การส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติดเชิงพุทธ
บูรณาการ ควรมีกระบวนอย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 

๓ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดเชิงพุทธ
บูรณาการ ควรมีกระบวนอย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 

๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ 
ควรมีกระบวนอย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 

๕ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนเชิงพุทธบูรณาการ 
ควรมีกระบวนอย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 

๖ การส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองเชิงพุทธบูรณาการ ควรมี
กระบวนอย่างไร 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ 

 



๒๒๖ 
 

 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
 

รายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ และครู 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง วันสัมภาษณ์ 
๑ น.ส.จุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ๑๒/๐๙/๖๐ 
๒ นายบรรยวัสถ์ ศิริอริยะชัย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคลโรงเรียนสตรี

นครสวรรค์ 
๑๓/๐๙/๖๐ 

๓ นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ๑๓/๐๙/๖๐ 
๔ นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ๒๖/๐๙/๖๐ 
๕ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ๐๔/๐๗/๖๐ 
๖ รองบุญจันทร์ ค าภิรานนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ๐๔/๐๗/๖๐ 
๗ น.ส.ปราณี ละการชั่ว ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายยาเสพติด ๐๔/๐๗/๖๐ 
๘ นายชาติชาย เกียรติพิริยะ ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ๐๔/๐๗/๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 
 

 



๒๒๘ 
 

 



๒๒๙ 
 

 



๒๓๐ 
 

 



๒๓๑ 
 

 



๒๓๒ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 
 

 
 

 



๒๓๕ 
 

 
 

 



ภาคผนวก ฉ 
แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

สัญญาเลขที่  RS ๖๑๐๗๕๘๐๑๘ 
ชื่อโครงการ  กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการ 
ในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 
หัวหน้าโครงการ  พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), ดร. และคณะ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
โทรศัพท์ ๐๙๓-๕๔๒-๙๖๔๒ 
Email: Udon921@gmail.com 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

การวิจัยเรื่อง “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการใน
โรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์” เกิดขึ้นจากความสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดที่ก าลังระบาดไปทั่วจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งกระบวนการที่ศึกษานี้ จะเป็นแนวทางแห่ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยลง โดยมุ่งไปที่กลุ่มวัยรุ่น อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ซึ่งเป็น
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการอยากลอง อยากโชว์ อยากรู้เรื่อง
เหล่านี้ โดยมีการเชื่อมโยงกับสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า 
ร่วมกันสร้างแนวทางแห่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันจะเป็นแนวทางเสริมสร้าง
ฐานความรู้ ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติดและแนวทางการปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให้
เห็นคุณค่าของตนเองและสังคม เป็นการพัฒนาจิตใจและปัญญาของนักเรียนในสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑) เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

๒) เพ่ือศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์ตามหลักพระพุทธศาสนา 

๓) เพ่ือน าเสนอกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัด
นครสวรรค์เชิงพุทธบูรณาการ 
ผลการวิจัย 

๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
นครสวรรค์ มีองค์ประกอบ ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ๒) พฤติกรรม
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด ๓) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด ๔) การมีส่วนร่วม
ระหว่างครอบครัวของนักเรียน ๕) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียน และ      
๖) การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด อยู่ในระดับมาก 



๒๓๗ 
 

๒) กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ตาม
หลักทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักสัปปุริสธรรม ๗  ซึ่งประกอบด้วย ธัมมัญญุตา ความรู้จักเหตุ 
อัตถัญญุตา ความรู้จักผล อัตตัญญุตา ความรู้จักตน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ กาลัญญุตา 
ความรู้จักกาล ปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัทหรือชุมชน และปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล 

๓) กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในจังหวัดสวรรค์ พบว่า กระบวนการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประกอบด้วย ๑) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องมีความรู้
เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดี จึงจะไม่เก่ียวข้องหรือเสพยาเสพติด ๒) พฤติกรรมป้องกันตนเอง
จากยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องมีการป้องกันตนเองด้วยการปฏิเสธการทดลอง
เสพยาเสพติดทุกชนิด และนักเรียนมีความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างดีจึงไม่เกี่ยวข้องหรือ
เสพยาเสพติด จะปฏิเสธทันทีเสมอเมื่อเพ่ือนน ายาเสพติดมาและชวนให้เสพยาเสพติด ๓) การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ ต้องเปิดช่องรับแจ้งเบาะแสข่าวสาร
แบบไม่เปิดเผยผู้ให้ข่าวได้หลายช่องทาง  เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ๔) การมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ 
ครอบครัวถือเป็นสถาบันแรก ที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยตรงพ่อแม่เป็น
บุคคลส าคัญในการอบรม เลี้ยงดูสั่งสอนลูก นอกจากนี้ยังจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี  
ที่ถูกต้องให้กับบุตรหลาน ๕) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนของนักเรียนตามหลักสัปปุริส
ธรรม ๗ ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรเลือกคบเพ่ือนที่ดี ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
ปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อยาเสพติด ควรจัดกิจกรรมหรือจัดกีฬาต้านยาเสพติด และ ๖) การเห็น
คุณค่าในตนเองของนักเรียนตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ นักเรียนต้องเข้าใจตนเองมากขึ้น สามารถ
ควบคุมตนเองได้มากขึ้น และมีวิธีที่จะหลีกเลี่ยงจากการที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ
สามารถปรับตัวในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

๑) ควรมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ขยาย
กว้างขวางมากขึ้น จากการน าร่องด้วยการถอดบทเรียนจากโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จและ
สร้างเป็นเครือข่าย เป็นต้น แบบโรงเรียนเอาชนะปัญหายาเสพติด ขยายผลสู่ โรงเรียนอ่ืน  
เพ่ือถ่ายทอดสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนอ่ืนในการจัดการปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ การน า
บทเรียนไปปรับใช้ควรค านึงลักษณะบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้เชื่อว่ามีรูปแบบวิธีการหลากหลาย
ลักษณะในการจัดการปัญหายาเสพติดของโรงเรียนและเป็นแนวทางที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมโดย
ส่วนรวม 

๒) ส าหรับการน าบทเรียนของโรงเรียนต้นแบบไปปรับใช้นั้น สิ่งส าคัญในขั้นแรกคือความ
เข้าใจบริบทของโรงเรียนในการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างการยอมรับและความเป็นหนึ่งเดียวของ
โรงเรียน เพ่ือระดมนักเรียนและบุคลากรให้มีจิตส านึกร่วมและการเสียสละร่วมเป็นแกนน า สร้าง
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการกับปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งสนับสนุนประสานให้มี
การสร้างกลุ่มองค์กร และสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน มีการส่งเสริมการ
วางแผน/โครงการการ ท างานต่างๆ ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจไปสู่ผู้น าของ



๒๓๘ 
 
โรงเรียน และสมาชิกโรงเรียนอย่างท่ัวถึง มุ่งการพ่ึงพาตนเองของโรงเรียน สนับสนุนการพัฒนาทักษะ 
ความสามารถของผู้น าส่งเสริมการเรียนรู และการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคมจากรุ่นไปสู่รุ่น  
เพ่ือพัฒนาการดูแลจัดการของโรงเรียนในอนาคตต่อไป 

๓) การสร้างเครือข่ายและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและการ
วางแผนงานและโครงการทั้งนี้ตัวแทนของรัฐบาลต้องเปลี่ยนมุมมองการท างานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยอมรับและเชื่อมั่นในการด าเนินงานของภาคหน่วยงานของโรงเรียนและท า
ความเข้าใจว่าโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน 

๔) โรงเรียนหลายแห่งมีความรู้และประสบการณ์จ านวนมากที่สั่งสมจากการจัดการปัญหา
ยาเสพติด หากแต่ความรู้เหล่านี้ ฝังลึกในประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องในบางโรงเรียน จึง
ควรมีการถ่ายทอดและการรวบรวมจัดการความรู้ เป็นเอกสารเพ่ือใช้เป็นสื่อสร้างการเรียนรู้ส าหรับ
คนในโรงเรียนวันนี้ และอนาคตต่อไป อันจะเป็นรากฐานความรู้เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนแบบองค์รวม 
การประชาสัมพันธ์ 

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต 
http://www.mcu.ac.th/site/major_index.php  

ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 
 
 
 
 

http://www.mcu.ac.th/site/major_index.php


ประวัติผู้วิจัย 
 
๑. ชื่อ  (ภาษาไทย) : พระมหาอุดร  อุตฺตโร, ดร. 

(ภาษาอังกฤษ) : Phramaha Udorn  Uttaro, Dr. 
๒. ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา 
๓. สังกัด : วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

  วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๔. ประวัติการศึกษา 
 ๔.๑ พ.ศ. ๒๕๕๔  เปรียญธรรม ๙ ประโยค  ส านักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร 
 ๔.๒ พ.ศ. ๒๕๔๘  ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (น.บ.) นิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ๔.๓ พ.ศ. ๒๕๕๔  ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาบริหารการศึกษา  
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๔.๔ พ.ศ. ๒๕๕๗  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาพุทธบริหารการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ประสบการณ์ 
 ๕.๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 ๕.๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
 ๕.๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา 
๖. ผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๑ พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), ดร., และคณะ, “การประเมินโครงการสวดมนต์ภาวนา 
สร้างสุขภาวะทางปัญญาและลดปัญหาอบายมุข”, : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
๒๕๕๙. 
 ๖.๒ พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), ดร., และคณะ, “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์”, : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
๒๕๕๘. 
 ๖.๓ พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), ดร., “พุทธบูรณาการการสอนในชั้นเรียนตามหลัก
กัลยาณมิตร”, วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ 
(กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐: ๓๐๙-๓๑๘. 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 

ประวัติผู้วิจัย 

๑. ชื่อ  (ภาษาไทย) : พระศรีสุทธิพงศ์ ปฏิภาโณ (สมส่วน เพ็งสุข), ดร. 
(ภาษาอังกฤษ) : Phrasrisutthiphong Pratibhano (Somsuan  Phengsuk), Dr. 

๒. ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
๓. สังกัด : วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๔. ประวัติการศึกษา 

๔.๑ พ.ศ. ๒๕๓๘  พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔.๒ พ.ศ. ๒๕๓๕  เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดนครสวรรค์ ส านักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์ 
๔.๓ พ.ศ. ๒๕๕๐   กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
๔.๔ พ.ศ.๒๕๕๙   พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. ประสบการณ์ 
๕.๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน  เจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรมาราม 
๕.๒ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ปัจจุบัน  เจ้าคณะอ าเภอลาดยาว 
๕.๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ปัจจุบัน  พระอุปัชฌาย์ 
๕.๔ พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
๖. ผลงานทางวิชาการ 

๖.๑ พระศรีสุทธิพงศ์ ปฏิภาโณ (สมส่วน เพ็งสุข), ดร., และคณะ, “กระบวนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์”, : ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๘. 



๒๔๑ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
๑. ชื่อ  (ภาษาไทย) : พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก (ชูโตศรี) 

(ภาษาอังกฤษ) : Phrakhrubaidika Monthon khamago (Chutosri) 
๒. ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา 
๓. สังกัด : วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

  วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๔. ประวัติการศึกษา 
 ๔.๑ พ.ศ. ๒๕๔๖  ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔.๒ พ.ศ. ๒๕๕๐  ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
๕. ประสบการณ์ 
 ๕.๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๖. ผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๑ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก (ชูโตศรี) และคณะ, “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์”, : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
๒๕๕๘. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
๑. ชื่อ  (ภาษาไทย) : พระมหายรรยง สุรปญฺโ (ลันลอด), ดร. 

(ภาษาอังกฤษ) : Phramaha Yanyong Surapanyo (Lanlod), Dr. 
๒. ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 
๓. สังกัด : วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

  วิทยาเขตนครสวรรค์ 
๔. ประวัติการศึกษา 

๔.๑ พ.ศ. ๒๕๓๗  เปรียญธรรม ๔ ประโยค ส านักเรียนวัดกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

๔.๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาพุทธจิตวิทยา จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.๓ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔.๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๔.๕ พ.ศ. ๒๕๕๖  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการสอนภาษาอังกฤษ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

๔.๖ พ.ศ. ๒๕๕๘  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาพระพุทธศาสนา จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๕. ประสบการณ์ 
 ๕.๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
 ๕.๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๕.๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
 ๕.๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
 ๕.๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
พระพุทธศาสนา  
๖. ผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๑ พระมหายรรยง สุรปญฺโญ (ลันลอด), ดร.,และคณะ, “กระบวนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์”, : ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, ๒๕๕๘. 
 ๖.๒ พระมหายรรยง สุรปญฺโญ (ลันลอด), ดร., “บทบาทพระสงฆ์ไทยกับงานพัฒนาชุมชน”, 
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐: 
๖๐-๗๘. 



๒๔๓ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
๑. ชื่อ  (ภาษาไทย) : ดร.นิทรา ฉิ่นไพศาล 

(ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nittra Chinpaisan 
๒. ต าแหน่ง : ครูช านาญการพิเศษ (ครู คศ. ๓) 
๓. สังกัด : โรงเรียนวัดอมรินทราราม ๕๖๖/๑ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช       

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 
๔. ประวัติการศึกษา 
 ๔.๑ พ.ศ. ๒๕๒๖  ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง) วิทยาลัยครูสวน
สุนันทา กรุงเทพมหานคร 
 ๔.๒ พ.ศ. ๒๕๕๒  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๔.๓ พ.ศ. ๒๕๕๙  พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. ประสบการณ์ 
 ๕.๑ - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดูแลระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนวัดอัมรินทราราม 
 ๕.๒ - ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 ๕.๓ - ครูช านาญการพิเศษ (ครู คศ. ๓) 
 ๕.๔ - ครูพ่ีเลี้ยงพระสอนศีลธรรม ประจ าสถานศึกษาโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
๖. ผลงานทางวิชาการ 
 ๖.๑ ดร.นิทรา ฉิ่นไพศาล, และคณะ, “กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
เชิงพุทธบูรณาการในโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์”, : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๕๘. 
 
 


