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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการด าเนินงานป้องกันปัญหา  
ยาเสพติดของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด จ านวน 5 คน และนักเรียนที่เป็นอดีต
คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556 จ านวน 11 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 17 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
วิธีการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการตรวจสอบ
ของสมาชิกและการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านผู้ให้ข้อมูล 

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการมีส่วนร่วมของนักเรียนแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของแต่ละกิจกรรม โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มแกนน า และตัวแทนสภานักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน
ยาเสพติดครบทุกขั้นตอน ส่วนนักเรียนทั่วไปจะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมและประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรม ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม แต่เมื่อพิจารณาเป็นกิจกรรมแล้ว พบว่า มีเพียง
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีต้านยาเสพติดเท่านั้นที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมครบทุกขั้นตอน แต่กิจกรรมการสอนของ
วิทยากรเพ่ือการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน วิทยากรเป็นผู้ด าเนินการในขั้นตอนศึกษาและค้นหาสาเหตุของ
ปัญหา ตลอดจนการวางแผนการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเวลาที่มีน้อย จึงต้องใช้เวลา 
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พักกลางวัน เวลาพักตอนเย็นหลังเลิกเรียน หรือวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์  ทั้งนี้ในอดีตประสบปัญหาการรับบทบาท
หลายหน้าที่ของตัวแทนนักเรียน โรงเรียนจึงแก้ไขโดยมีเงื่อนไขของตัวแทนแต่ละกิจกรรมให้รับหน้าที่เพี ยง
ต าแหน่งเดียว 
 
ค าส าคัญ 
 การมีส่วนร่วม  ยาเสพติด  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
 
Abstract 
 This research aimed to study participation of students in the prevention of drug 
problems in MaeAi Wittayakom School, Chiang Mai province. The population used in this study 
included the director, 5 teachers dealing with drug problems and 11 students who were former 
committee of the student council in the academic year 2013. The total number was 17. This 
study methodology was a qualitative research. The tools used in this study were focus groups. 
The data were analyzed by content analysis and data triangulation in key performants. 

The results showed that the participation of each group depended on the target groups 
as well as the activity objectives.  Most of the groups leader and the representatives of the 
student council took part in the drug prevention at all stages. The general students participated 
in activities, evaluated the results and the benefits gained from the activities.  When considering 
each aspect, it was found that the only boy/girl scout anti-drug activities made the students 
involved in all stages but there were teaching activities by guest speakers for preventing drugs at 
school, the guest speakers was finding out the causes of problems as well as planning activities. 
According to the problems about the students’ participation, it revealed that most students had 
not enough time. Therefore, the activities were done at lunch break, after school or on 
weekends. In the past, the problem was that the students took multi-functional roles at the 
same time.  The school solved that problem by changing the condition of each activity 
representative undertaking only one position. 
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บทน า 
 การแก้ปัญหายาเสพติดมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.2554 รัฐบาลได้ก าหนดให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  และมอบหมายให้ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ (ศพส.) เป็นองค์กรอ านวยการระดับชาติ (ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 155/2554 เรื่องจัดตั้งศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ , 2554, 3-14) ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ส าคัญให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด ส่วนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดกระทรวงมหาดไทย (ศพส.มท.) (2555 , 9, 21-24) เป็นหน่วยงานระดับพ้ืนที่ภายใต้การก ากับของ ศพส.ได้
จัดท า “แผนยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555” เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักใน
การขับเคลื่อนงานยาเสพติด โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ แผนงานที่ 3 คือ การ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand) มีเป้าหมายคือเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (อายุ 7-19 ปี) ซึ่ง
ก าหนดให้สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา (ขยายโอกาส) มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเป็นเป้าหมายในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดรวมถึงการลดความเสี่ยงที่เป็นเหตุ
แห่งปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย 

ในท านองเดียวกันในรายงานของโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (ป.ป.ส.) (2551, 291-279) ได้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้สิ่งที่ดีและไม่ดีจากสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังใช้เวลาเรียนรู้ในสถาบันการศึกษามากกว่า
สถาบันครอบครัว ดังนั้น บทบาทส าคัญของสถาบันการศึกษาในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 
จะต้องท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้เห็นถึงผลกระทบของการใช้สารเสพติด การให้ความรัก ความอบอุ่นโดย
เปรียบเสมือนว่าเด็กและเยาวชนคือบุตรหลานที่อยู่ในครอบครัว เมื่อเด็กและเยาวชนเกิดปัญหาต้องให้ค าปรึกษาที่
ถูกต้อง รวมถึงบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษาจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนอีกทางหนึ่งด้วย สิ่งต่าง 
ๆ จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนได้ประกอบกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ธานินท์  ริ้วธงชัย และคณะ, ม.ป.ป.,5) มีกลยุทธ์การด าเนินงาน ข้อ 5 ก าหนดให้
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วม  และ ข้อ 9 มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา 

นอกจากนี้ รณกร สุขมงคล (2547, 49-51) ได้ศึกษาการประเมินโครงการเพ่ือการต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีวิทยากรเฉพาะทางมาให้ความรู้ พบว่า หลักสูตร D.A.R.E มีประโยชน์
ต่อผู้เรียน ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจกับการสอนของต ารวจในโรงเรียน นักเรียนมีความตั้งใจเรียน เกิด
ความรู้สึกต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง ท าให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีปฏิเสธการใช้ยาเสพติด ส่วนรูปแบบ
และกระบวนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่น าไปสู่ความส า เร็จในการด าเนินงาน คือ  
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การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน โดยการร่วมกันค้นหาและท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญที่สุด และใช้รูปแบบการท างานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่กันท า 
รวมถึงการใช้ทุนทางสังคมเป็นฐานในการด าเนินงาน (สุรีย์ บุญญานุพงศ์และคณะ, 2552) ทั้งนี้ ฐานิตย์ นามบ้าน 
(2552, 51-52) ได้พบว่า ผู้ที่มีความรู้และมีบทบาททางสังคม จะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานใด ๆ มากกว่าคน
ทั่วไป และการให้ความร่วมมือในการด าเนินงานจะขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน ส่ วนผู้น าจะมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การปฏิบัติงาน การรับผลประโยชน์ และการ
ประเมินผล แต่จะมีส่วนร่วมมากท่ีสุดในด้านการปฏิบัติการ (บุญมี แก้วจันทร์, 2550, 94-95) 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม (2556, 6-9)  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีวิสัยทัศน์ก าหนดไว้ว่า “เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพมาตรฐานชั้นน า เลิศ
ล้ าวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา เห็นคุณค่าของชีวิต”  พันธกิจ ข้อ 3 ก าหนดไว้ว่า พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ให้มี
คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้เพ่ือความเป็น
เลิศและมีทักษะชีวิต  เป้าประสงค์ ข้อ 1 ก าหนดไว้ว่า โรงเรียนมีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และข้อ 7 ที่ว่า โรงเรียนได้ รับรองมาตรฐาน มีคุณภาพและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน ท้องถิ่นและระดับชาติและได้ก าหนดตัวชี้วัด ข้อ 1 ก าหนดไว้ว่า มีโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจน ครบถ้วน มีผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้าง ข้อ 2 มีกระบวนการท างานที่เป็นระบบ เกิดความ
สะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อ 3 ผู้ปกครอง นักเรียน กรรมการสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ข้อ 
5 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

โรงเรียนอยู่ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการค้ายาเสพติดค่อนข้างรุนแรง และได้รับรางวัล “โครงการโรงเรียน
มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (Qualifications for Anti-Drugs Policy : QAD)”  และรางวัล To Be 
Number One อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ผู้วิจัยซึ่งเคยมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เคยสัมภาษณ์นักเรียนระหว่างการนิเทศโรงเรียน พบว่า นักเรียนบางคนไม่เคยทราบ
หรือไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียนทั้งที่มีการด าเนินงานมาอย่างสม่ าเสมอ เป็นที่น่าสังเกตว่านโยบาย
การด าเนินงานด้านยาเสพติด การวิจัยของหน่วยงานและนักศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และการด าเนินงานของ
โรงเรียนแม่อายวิทยาคมเองไม่สอดคล้องกับผลการนิเทศที่ได้สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการด าเนินงานป้องกันปัญหา
ยาเสพติดของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียน ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
วิธีการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร คือ ผู้อ านวยการจ านวน 1 คนครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดจ านวน 5 คน และ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่เป็นอดีตคณะกรรมการสภานักเรียน จ านวน 11 คนรวมจ านวน
ทั้งสิ้น  17 คน  ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอดีตคณะกรรมสภานักเรียน คือ เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานนักเรียน 
อบจ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับผู้วิจัยจึงท าให้รู้สึกปลอดภัยในการให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม   
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่  1) การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการด าเนินงานซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) ร่วมศึกษาและค้นหาสาเหตุของปัญหา (2) ร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมายและวางแผนงาน กิจกรรมโครงการ 
(3) ร่วมด าเนินการ กิจกรรม โครงการ (4) ร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ (5) ร่วม
ติดตามและประเมินผลงาน กิจกรรม โครงการ และ 2) การด าเนินงานของโรงเรียนด้านยาเสพติดผ่านกิจกรรมที่
ศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ให้รายงานซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการ
ด าเนินงาน จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมการสอนของวิทยากรเพ่ือการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน (2) 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ต้านยาเสพติด (3) กิจกรรม To Be Number One (4) กิจกรรมต้านยาเสพติดของสภา
นักเรียน (5) กิจกรรมนักเรียนแกนน าต่อต้านยาเสพติด (6) กิจกรรมต้านยาเสพติดที่ทางโรงเรียนจัดในช่วงปิดภาค
เรียน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยมีขั้นตอนในการก าหนดประเด็นค าถาม

ในการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
1. การก าหนดประเด็นค าถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วม นโยบายในการด าเนินงานป้องกัน

ปัญหายาเสพติด และกิจกรรมด้านยาเสพติดที่โรงเรียนแม่อายวิทยาคมด าเนินการ รวมถึงวิธีการในการเก็บข้อมูล  
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วิจัย แล้วจึงก าหนดประเด็นค าถาม ได้แก่ 1) การเปิดโอกาสให้นักเรียนหรือสภานักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 2) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และ 3) ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการพัฒนาส าหรับการให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นต้น 

2. การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าประเด็นค าถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเที่ยงตรงทางสถิติ และความเที่ยงตรงทางภาษา พิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถาม
กับผู้ให้ข้อมูล หลังจากนั้น จึงน าไปทดลองสอบถามนักเรียนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร ซึ่งเป็น
โรงเรียนในสังกัดอีกแห่งหนึ่งที่มีบริบทใกล้เคียงกัน  

3. การเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยและทีมงานเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาข้อมูล เอกสาร
และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และแนวค าถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ทั้ง 5 ขั้นตอนและกิจกรรม
การด าเนินงานของโรงเรียนด้านยาเสพติด จ านวน 6 กิจกรรม รวมถึงการเตรียมเครื่องบันทึกเสียง กล้อง
บันทึกภาพ และอุปกรณ์จดบันทึกทั่วไปในการเก็บข้อมูล ให้พร้อมก่อนการเก็บข้อมูล  

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยและทีมงานด าเนินการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน และครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด จ านวน 5 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ปีการศึกษา 2556 ที่เป็นอดีตคณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีการสนทนากลุ่ม กลุ่มละ 
2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปผล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนทนา
กลุ่ม ครั้งที ่2 ส่วนครั้งที่ 2 เป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อสรุปครั้งสุดท้าย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทุกครั้งหลังการสนทนากลุ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และตรวจสอบความ

น่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบของสมาชิกและการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการด าเนินงานจะเน้นไปที่กิจกรรมด้านยาเสพติด ซึ่งมี 6 กิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมการสอนของวิทยากรเพื่อการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสรุปได้ว่า วิทยากรหลัก ๆ มาจาก 3 
แห่ง คือ 1) ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (ตชด.) 2) พระจากวัดพ้ืนที่ใกล้เคียง และ 3) ครูในโรงเรียน ซึ่งแต่ละครั้ง 
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ก็มีแนวทางต่างกัน เช่น ตชด. ขอเข้ามาอบรมให้  โรงเรียนพิจารณาจัดหาเอง หรือ ให้นักเรียนร่วมเสนอวิทยากร
เพ่ือมาให้ความรู้ ท าให้มีผลต่อการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันไปด้วย  เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ขั้นตอนสรุปได้
ดังนี้ 
  การมีส่วนร่วมศึกษาและค้นหาสาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมายและ
วางแผนงาน พบว่า หากมีวิทยากรจากภายนอกท าเรื่องขอเข้ามาให้ความรู้ นักเรียนหรือตัวแทน จะไม่มีโอกาสได้มี
ส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ แต่ในบางกิจกรรม ครูจะให้ข้อมูลกับตัวแทนนักเรียนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
พร้อมทั้งให้มีส่วนร่วมในการเสนอวิทยากร และวางแผนการด าเนินงา 
  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กิจกรรม พบว่า นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม และใช้เวลาใน
ชั่วโมงจริยธรรม ซึ่งเป็นชั่วโมงสุดท้ายก่อนเลิกเรียน แต่ตัวแทนนักเรียนจะได้ร่วมด าเนินการมากกว่า เช่น การ
ด าเนินกิจกรรม การจัดเตรียมอุปกรณ์ การประสานงาน เป็นต้น 
  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน พบว่า นักเรียนทุกคนได้รับความรู้  และ
ประสบการณ์จากวิทยากร ส่วนตัวแทนนักเรียนได้มากกว่า ในส่วนของประสบการณ์การการด าเนินงาน  
  การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล พบว่า นักเรียนทุกคนได้ท าแบบประเมินกิจกรรม และมีการ
สอบถามความเข้าใจระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
  ปัญหาที่พบ คือ เวลาในการด าเนินกิจกรรมมีน้อย  
  แนวทางแก้ไข คือ ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด เช่น วันเสาร์-อาทิตย์ หรือจัดในช่วงปิดเทอม 
 2. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีต้านยาเสพติดสรุปได้ว่ามีการบูรณาการกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือ  เนตรนารี จึงมีการให้ความรู้ในชั่วโมงเรียน มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และการเข้าค่ายลูกเสือ  เนตรนารี
เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 
  การมีส่วนร่วมศึกษาและค้นหาสาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมายและ
วางแผนงาน พบว่า ครูจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนให้นักเรียนทราบ และให้นักเรียนศึกษาข้อมูล แล้วเสนอ
ความคิดเห็น จากนั้นก็ให้นักเรียนวางแผนการด าเนินงาน 
  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กิจกรรม พบว่า นักเรียนทุกคนได้ท ากิจกรรมในชั้นเรียน และหากมี
การเข้าค่าย จะมีบางคนที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษให้เป็นผู้ช่วยผู้ก ากับ (ครู) 
  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน พบว่า นักเรียนทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ 
ได้ทักษะชีวิต มีทักษะในการตัดสินปัญหา ทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตาม และมีความสามัคคีในชั้นเรียน 
  การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล พบว่า บางกิจกรรม ครูจะให้นักเรียนประเมินตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด บางกิจกรรมครูจะเป็นผู้ประเมิน และบางกิจกรรมที่ครูจะให้นักเรียนผลัดกันประเมินกันเอง 
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  ปัญหาที่พบ คือ การเดินทางมาร่วมกิจกรรมในกรณีไปเข้าค่ายหรือการเข้าร่วมกิจกรรมในวันหยุด 
  แนวทางแก้ไข คือ ทางโรงเรียนจัดรถรับ-ส่ง หรือขอให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับ-ส่ง 
 3. กิจกรรม To Be Number One สรุปได้ว่า กิจกรรม To Be Number Oneมี 2 ประเภท คือ ประเภท
ประกวดแข่งขัน และประเภทชมรม ซึ่งประเภทประกวดแข่งขัน จะเน้นการเต้นเพ่ือการประกวด ส่วนประเภท
ชมรมเป็นการเริ่มด าเนินการก่อตั้ง แต่ได้มีการด าเนินการ ประกวดโลโก้ To Be Number One ของโรงเรียน และ 
To Be Number One’s The Idol. เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 
  การมีส่วนร่วมศึกษาและค้นหาสาเหตุของปัญหา และ การมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
และวางแผนงาน พบว่า แกนน าทั้ง 2 ประเภทจะได้รับความรู้จากการไปอบรม และจากครูผู้รับผิดชอบงานด้านยา
เสพติด จากนั้นจะน ามาวางแผนการด าเนินงานและแบ่งหน้าที่กันต่อไป 
  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กิจกรรม พบว่า นักเรียนประเภทประกวดแข่งขันมีสมาชิกประมาณ 
20 คน ต้องมีการซ้อมและเข้าร่วมประกวดทุกคนเนื่องจากเป็นตัวแทนในทีมของโรงเรียน ส่วนประเภทชมรมได้
ก าหนดให้ทุกคนในโรงเรียนต้องสมัครเป็นสมาชิกชมรม และแกนน าจะเป็นผู้คิดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาส
เข้าร่วม 
  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน พบว่า นักเรียนทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ท าให้กล้าแสดงออก ฝึกความอดทน สร้างจิตสาธารณะ สอนการท างานเป็นทีม และบางคนก็เป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้กับตนเองและโรงเรียน 
  การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล พบว่า มีหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานและ
ครูจะเป็นผู้ติดตามผลการประเมินเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานอีกครั้ง 
  ปัญหาที่พบ คือ นักเรียนที่ต้องไปประกวดแข่งขั้น ต้องขาดเรียน และเวลาในการด าเนินงานมีน้อย 
  แนวทางแก้ไข คือ นักเรียนที่ขาดเรียน เมื่อมาเรียนก็จะติดตามจากเพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน ส่วนกิจกรรม
ถ้าจัดให้นักเรียนทั้งหมด จะใช้ชั่วโมงจริยธรรม แต่ถ้าเป็นนักเรียนเฉพาะกลุ่ม จะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน เวลาพัก
กลางวัน หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น 
 4. กิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน สรุปได้ว่า กิจกรรมหลัก ๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ด้านยาเสพติด เช่น กีฬาต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันยาเสพติดโลก กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  เป็นต้น เมื่อ
พิจารณาการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 
  การมีส่วนร่วมศึกษาและค้นหาสาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมายและ
วางแผนงาน พบว่า ครูจะแจ้งวัตถุประสงค์ และให้สภานักเรียนหาข้อมูลเพิ่มเติม แล้ววางแผนการด าเนินงาน 
  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กิจกรรม พบว่า มีนักเรียนเพียงบางส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น 
กิจกรรมวันยาเสพติดโลก มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการประกวดที่จัดขึ้น แต่ก็มีนักเรียนเพียงไม่กี่
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คนที่สนใจเข้าร่วม และกิจกรรมการเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดที่ให้เพียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม 
ส่วนกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดก็เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการฝึกความรับผิดชอบ 
  การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล พบว่า เป็นการสุ่มนักเรียนบางคนเท่านั้นในการประเมิน 
  ปัญหาที่พบ คือ นักเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมและในอดีตนักเรียนบางคน มี
บทบาทหลายหน้าที่ ท าให้มีผลกระทบต่อการเรียน ประกอบกับความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนมีจ ากัด 
  แนวทางแก้ไข คือ สร้างสิ่งจูงใจให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เช่น วุฒิบัตร หรือรางวัลใน
การเข้าร่วมกิจกรรม และครูต้องคอยก ากับดูแลกระบวนการวางแผนของสภานักเรียนอย่างรัดกุม พร้อมทั้งมีการ
สร้างเงื่อนไขให้ผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการแต่ละประเภท ให้มีหน้าที่เพียงบทบาทเดียว 
 5. กิจกรรมนักเรียนแกนน าต่อต้านยาเสพติด สรุปได้ว่า การด าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นไปตามแนวทาง
ของ QAD และเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง แกนน าต่อต้านยาเสพติด แกนน า To Be Number Oneและสภา
นักเรียน ส่วนกิจกรรมที่ด าเนินการได้แก่ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันยาเสพติดโลก กิจกรรมกีฬาต่อต้าน
ยาเสพติด และกิจกรรมหารายได้เข้าชมรม เป็นต้นเมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 
  การมีส่วนร่วมศึกษาและค้นหาสาเหตุของปัญหา และ การมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมาย
และวางแผนงาน พบว่า นักเรียนแกนน าจะได้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หน่วยงานภายนอกเป็น
ผู้ด าเนินการ เช่น สภากาชาด แล้วน าความรู้ที่ได้มาขยายผล วางแผน และแบ่งหน้าที่กันท างาน 
  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กิจกรรม พบว่า นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่นเดียวกับกิจกรรมของ
สภานักเรียน แต่มีการเพิ่มโดยแจกแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลตามแหล่งชุมชน 
  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน พบว่า นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความตระหนัก
ในพิษภัยของยาเสพติด ส่วนนักเรียนแกนน า ได้ประสบการณ์ในการวางแผนและมีความรับผิดชอบ 
  การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล พบว่า นักเรียนได้ตอบแบบประเมินที่แกนน าได้เตรียมไว้ และมี
หน่วยงานจากภายนอกเข้ามาประเมินการท างานของโรงเรียน 
  ปัญหาที่พบ คือ ไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในโรงเรียนเท่าท่ีควร และการท ากิจกรรมเบียดเบียน
ชั่วโมงเรียน 
  แนวทางแก้ไข คือ ประชาสัมพันธ์ และหาสิ่งจูงใจเพ่ือให้นักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น และจัด
กิจกรรมในเวลาที่ไม่ตรงกับเวลาเรียน 
 6. กิจกรรมต้านยาเสพติดที่ทางโรงเรียนจัดในช่วงปิดภาคเรียน สรุปได้ว่า กิจกรรมที่จัดได้แก่ การอบรม
ความรู้พ้ืนฐาน การจัดค่ายธรรมาภิบาล ค่ายเยาวชน ค่ายTo Be Number One เป็นต้นเมื่อพิจารณาการมีส่วน
ร่วมทั้ง 5 ขั้นตอนสรุปได้ดังนี้ 
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  การมีส่วนร่วมศึกษาและค้นหาสาเหตุของปัญหา และการมีส่วนร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมายและ
วางแผนงาน พบว่า แกนน านักเรียนแต่ละประเภท ได้คิดกิจกรรม และวางแผนการด าเนินงานเสนอครูที่รับผิดชอบ
กิจกรรม 
  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน กิจกรรม พบว่า ในแต่ละกิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมแตกต่างกัน เช่น 
กิจกรรมอบรมขั้นพ้ืนฐาน จะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ส่วนค่ายธรรมาภิบาลจะเป็นนักเรียนที่
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน พบว่า นักเรียนนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังท าให้
ได้ท าความรู้จักกัน สามารถปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ชั้นเรียนใหม่  ได้รับวุฒิบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม ส่วน
แกนน านักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหา ได้ทักษะความเป็นผู้น า เป็นต้น 
  การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล พบว่า นักเรียนได้ท าแบบประเมินกิจกรรม ส่วนแกนน าได้
ถ่ายภาพกิจกรรม แล้วให้ครูสรุปผลการด าเนินงาน 
  ปัญหาที่พบ คือ ผู้ปกครองไม่ต้องการให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากต้องการให้ช่วยงานที่บ้าน 
หรือไม่ไว้วางใจนักเรียนว่าเข้าร่วมกิจกรรมจริงหรือไม่ 
  แนวทางแก้ไข คือ ครูผู้ดูแลกิจกรรมยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและชี้แจงเหตุผลกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับให้ผู้ปกครองเข้าใจ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยพบประเด็นน่าสนใจคือ โรงเรียนแม่อายวิทยาคมได้รับรางวัลด้านการด าเนินงานป้องกันปัญหายา
เสพติดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ของ
สภากาชาดไทยที่มีการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในการด าเนินงานด้านยาเสพติดของโรงเรียน โดยเน้นการให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากที่สุด ทั้งนี้จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักเรียนเกิดจิตส านึกใน
ตนเองและถือว่าเป็นหน้าที่ของตนในการป้องกันปัญหายาเสพติด เริ่มจากการค้นหาสาเหตุของปัญหา วางแผนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ก าหนด มีการแบ่งงานและหน้าที่ จัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการ ติดตาม
ประเมินผลด้วยการจัดท าสรุปรายงานการด าเนินการกิจกรรม ท าให้นักเรียนได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งตรงกับหลักการการมีส่วนร่วมของอรทัย ก๊กผล (2552) และเป้าประสงค์ของโร งเรียนที่
ก าหนดว่า โรงเรียนมีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
โดยสะท้อนผลการด าเนินงานจากรางวัลที่ได้รับ เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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1. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมการสอนของวิทยากรเพ่ือการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน พบว่า 

นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากตามนโยบาย
ของรัฐบาลให้มีการจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของยาเสพติด และก าหนดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเข้าให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนแม่อายวิทยาคมก็ได้มีวิทยาการจากหน่วยงาน
ดังกล่าวเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียน  ทั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจมากกว่าการเรียนการสอนทั่วไป อีกทั้งยัง
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามค าแนะน าของวิทยากรอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรินทร์ อันทชัย (2550) ที่ศึกษา
การพัฒนาแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา และได้ยกตัวอย่างการให้การศึกษาที่มีการเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนตามด้วย มทูร พูลสวัสดิ์ (2555) ที่กล่าวว่า กระบวนการที่ท าให้การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดส าเร็จ คือ การสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน ซึ่งมีการน าหลักสูตร D.A.R.E มาใช้ และยังตรงกับ
ผลงานของรณกร  สุขมงคล (2547) ที่ว่านักเรียนมีความพร้อมในการเรียนตามหลักสูตร หลักสูตรมีประโยชน์ต่อ
ผู้เรียน ท าให้นักเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใช้ยาเสพติด การหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงจากเพ่ือน หลีกเลี่ยงการ
เสพหรือทดลองใช้ยาเสพติดหลังจากได้เรียนรู้ตามหลักสูตร นักเรียนมีความพึงพอใจกับการสอนของต ารวจใน
โรงเรียน ท าให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียน เกิดความรู้สึกต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง 

2. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีต้านยาเสพติด พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมลูกเสือทั้ง 5 ขั้นตอน คือ ร่วมศึกษาและค้นหาสาเหตุของปัญหาร่วมวางแผนงาน/ กิจกรรมร่วมด าเนินการ 
ร่วมรับผลประโยชน์จากการด าเนินงาน และร่วมติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ ทางโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ได้มี
การสอดแทรกการป้องกันยาเสพติดในการเรียนการสอน มีชั่วโมงบ าเพ็ญประโยชน์ มีการแบ่งหน้าที่ในการท างาน 
และน าวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในกิจกรรม ท าให้นักเรียนมีความสามัคคี มีความเป็นผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ที่ต้องให้ทุกส่วนมีส่วนร่วม และสอดแทรกความรู้เข้าในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในงานวิจัยของ ธเนตร ลักษณะสุทธิ 
(2552) และสุรเดช รอดจินดา (2554)  ส่วนสุรีย์ บุญญานุพงศ์ และคณะ (2552) พบว่า มีกระบวนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติมในการค้นหาและท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้ประสบความส าเร็จจากการท างานเป็น
ทีมท่ีมีการแบ่งหน้าที่กันท า มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น ท าให้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
และความส าคัญของการเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม To Be Number One พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
(การด าเนินงาน) และได้รับผลประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม  ส่วนนักเรียนแกนน า To Be Number One จะ
ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินโครงการต่าง ๆ  ซึ่งท าให้ทราบสาเหตุของ
ปัญหา แล้วน ามาขยายผลให้กับเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม และการที่แกนน า To Be Number One มีส่วนร่วมมากกว่า 
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นักเรียนทั่วไป สอดคล้องกับ ฐานิตย์ นามบ้าน (2552) ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติดมีส่วนร่วมน้อยกว่าคนที่ได้รับการศึกษา และยังพบว่า กลุ่มที่มีต าแหน่งมีส่วนร่วมมากที่สุด
เนื่องจากเป็นผู้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาล 

4. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน พบว่า คณะกรรมการสภา
นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน ส่วนนักเรียนทั่วไปมีส่วนร่วมในการได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมรับ
ผลประโยชน์และร่วมประเมินผล   เนื่องจากตามบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน จะได้รับความรู้และได้รับการ
มอบหมายให้เป็นผู้น าในการด าเนินการกิจกรรมจากทางโรงเรียน จึงต้องมีการวางแผนการด าเนินงาน แบ่งหน้าที่
ในการท างาน และให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ 
อ านวย ตันบุญเจริญ (2548) ที่พบว่าส่วนมากกรรมการจะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของตน 
สอดคล้องกับบุญมี แก้วจันทร์ (2550) ที่พบว่าผู้น ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเป็นอย่างดี มี
ความตระหนักในปัญหายาเสพติดในระดับสูง และผู้น ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล ซึ่งมีส่วนร่วมมากที่สุดในด้านการปฏิบัติการ และยังสอดคล้องกับสุริยันต์ เสรี
เรืองยุทธ (2551) ที่พบว่า การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างจริงจัง และรับฟังค าแนะน าจากทุกคนเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ ไขข้อบกพร่องในส่วนของการ
ด าเนินงาน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผล แล้วสรุป ประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือ
จัดท ารายงานเผยแพร่ต่อไป 

5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมนักเรียนแกนน าต่อต้านยาเสพติด พบว่า นักเรียนแกนน าจะ
ได้รับความรู้จากการเป็นตัวแทนไปอบรมแล้วน ามาวางแผนด าเนินกิจกรรม ภายใต้เงื่อนไขของโครงการ QAD ที่
ก าหนดให้มีแกนน านักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม คิดวางแผนกิจกรรม และด าเนินกิจกรรม โดยให้นักเรียนใน
โรงเรียนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ต้องมีการหารายได้เพ่ือด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ไม่มีการตั้งงบประมาณให้ด าเนินการ 
สอดคล้องกับ มานัส ห่อเย็น (2548) ที่พบว่าแกนน าจะน าความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติมาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจากการสนทนากลุ่มพบว่า ในการด าเนินงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น กิจกรรมกีฬาการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานในชุมชนในการแจกแผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด สอดคล้องกับวีระพงษ์ บัวทอง (2552) สัมพันธ์ รอดพ่ึงครุฑ (2550)  
นุชนาถ เลิศวาสนา (2551) และมทูร พูลสวัสดิ์ (2555) ที่พบว่า มีการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เข้าร่วมการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด   มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มใน
รูปแบบของชมรม มีการเยี่ยมเยือนชุมชน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
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6. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในกิจกรรมต้านยาเสพติดที่ทางโรงเรียนจัดในช่วงปิดภาคเรียน พบว่า 

ตัวแทนนักเรียนทั้งกรรมการสภานักเรียน และแกนน าต่อต้านยาเสพติด มีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน 
ส่วนนักเรียนทั่วไปมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล ซึ่งในส่วนของการ
ประเมินผลมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และมอบรางวัลให้กับคนที่ได้คะแนนในการทดสอบที่ได้
สูงสุด  ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือสั่งการให้โรงเรียนในสังกัดต้องมีการจัดกิจกรรมในช่วงปิด
ภาคเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สอดคล้องกับวีระพงษ์ 
บัวทอง (2552) และธเนตร ลักษณะสุทธิ (2552) ที่พบว่าควรมีการปฏิบัติการที่เน้นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ และดรุณ มินาคูณ (2550) ที่พบว่ามีการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัล ให้ก าลังใจนักเรียนที่มี
ความประพฤติดี เรียนดี หรือช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงาน โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยการ
สร้างบทบาทของการเป็นตัวแทนหรือแกนน าให้กับนักเรียน ด้วยการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน 
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมมากข้ึนและในส่วนที่นักเรียนมีส่วนร่วมน้อยหรือไม่มีส่วนร่วม คือ ร่วมศึกษาและ
ค้นหาสาเหตุของปัญหา และร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมายและวางแผน โรงเรียนจึงควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ดังกล่าวให้มากขึ้นด้วย 
 
บทสรุป 

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากการที่โรงเรียนได้ด าเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด และได้รับรางวัล
ด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง แต่จากการสัมภาษณ์นักเรียน กลับมีนักเรียนบางคนให้ข้อมูลว่าไม่เคยได้เข้าร่วม
กิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียน ทั้งท่ีโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
มีส่วนร่วมของนักเรียนในการด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  

ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของนักเรียนนั้น แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่ นักเรียน
ที่เป็นกรรมการหรือแกนน าจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมมากกว่านักเรียนทั่วไป และกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก็มีการเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมแตกต่างกันตามไปด้วย ทั้งนี้มีบางกิจกรรมที่โรงเรียนได้บูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอน ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจว่าตนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนแล้ว และมีบางกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้นักเรียนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจแต่กลับไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร บางกิจกรรมก็บังคับให้นักเรียนทุกคน
เป็นสมาชิกซึ่งเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมอีกทางหนึ่ง 
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โดยทั่วไปนักเรียนที่เป็นแกนน า และนักเรียนทั่วไปจะมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ ใน

ส่วนของการร่วมติดตามและประเมินผล มีบางกิจกรรมที่ให้ตัวแทนนักเรียนเป็นผู้ร่วมการประเมิน คือ กิจกรรม
ต้านยาเสพติดของสภานักเรียน และบางกิจกรรมที่หน่วยงานจากภายนอกเป็นผู้ประเมิน  คือ กิจกรรมแกนน า To 
Be Number One ส่วนกิจกรรมที่มีเฉพาะแกนน านักเรียนมีส่วนร่วมในการศึกษาและค้นหาสาเหตุของปัญหา และ
ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและวางแผน คือ กิจกรรมแกนน า To Be Number One  กิจกรรมต้านยาเสพติดของ
สภานักเรียน กิจกรรมแกนน าต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมต้านยาเสพติดที่ทางโรงเรียนจัดในช่วงปิดภาคเรียน 
ส าหรับกิจกรรมการสอนของวิทยากรเพ่ือการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน บางกิจกรรมย่อยก็ไม่มีนักเรียนหรือ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในการศึกษาและค้นหาสาเหตุของปัญหา และร่วมก าหนดนโยบาย และวางแผน จะมีเพียง
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีต้านยาเสพติดเท่านั้น ที่นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. โรงเรียนควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแผนการด าเนินการและโครงการด้านยาเสพติด  เพราะ

จะท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและจะท าให้นักเรียนให้ความร่วมมือมากยิ่งข้ึน 
2. โรงเรียนควรมีเวทีให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วม หรือชี้แจงปัญหาในการด าเนินงาน

ของกิจกรรมที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนากิจกรรมที่จะด าเนินงานต่อไป 
3. โรงเรียนควรมีการส ารวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม

และท าให้กิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้แสดงบทบาทผู้น าและผู้ตาม ในการมีส่วนร่วมแต่ละขั้นตอน 

เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกทักษะและได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
5. โรงเรียนควรบูรณาการการมีส่วนร่วมของนักเรียนเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน เหมือนกับ

กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมครบทั้ง 5 ขั้นตอน 
ส่วนข้อเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้ 
1. ควรมีการสอบถามนักเรียนทั้งหมดถึงความต้องการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมของโรงเรียน 
2. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ

คนในชุมชน เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างอิง 

โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เสนอส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.). (2551). ม.ป.ท.: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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