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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศกึษา 1. ระดับมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษาตาม
นโยบายของรัฐในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตรและกําแพงเพชร 2. ความสมัพันธระหวาง
นโยบายของรัฐและมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ประชากรทีใ่ชในการศึกษา   
คร้ังนี้ประกอบดวย ผูปกครองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 50,391 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 396 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย  
(Simple random sampling) เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือท่ีใชใน การเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม และ 
มาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percent) 
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวเิคราะหสหสมัพันธคาโนนคิอล 
(Canonical Correlation) ผลการวิจัย 1) ระดับมาตรการสรางภมูคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา
ตามนโยบายของรัฐในเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดพิจิตร และกําแพงเพชร ดานประสิทธิภาพ
ในการวางแผนและควบคุมดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานดานภาวะผูนําและความรวมมือ และดาน
การเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอกอยูในระดับมาก 2) ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐและ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษาสงผลไปในทิศทางเดียวกัน 
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ABSTRACT 
The purposes of this study were to 1. study levels of preventive and immunization measures 
against narcotics in schools according to state policies in the Secondary Educational Service 
Area Office 41 of Phichit and Kamphaengphet, and 2. study relationship between state policies 
and preventive and immunization measures against narcotics in schools. The population used 
in the research was students’ parents, school directors, teachers, educational personnel, and 
school committee in the number of 50,391. The samples consisted of 396 people after being 
randomized by simple random sampling.  This research was complemented by a survey. In 
addition, the research tool used to collect data was a questionnaire; the data was analyzed by 
statistical packaged software to assess frequency, percent, mean, standard derivation, and 
canonical correlation. The research  findings were: 1) The levels of preventive and 
immunization measures against narcotics in schools according to state policies in the 
Secondary Educational Service Area Office 41 of Phichit and Kampheangphet; Efficiency in 
Planning and Capacity Control within the Organization, Leadership and Participation, and 
Politics and External environment Administration were high. 2) The relationship between state 
policies and preventive and immunization measures against narcotics in schools resulted in 
the same direction.   
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ความเปนมาและความสําคญัชองปญหา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9-11 ถือไดวาเปนนโยบายของภาครัฐกําหนดใหทุก
ภาคสวนของสังคมไทยมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง มุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการ
ความเสีย่งอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนาประเทศมีความสมดุลและยั่งยืนมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม มภีูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงและเปนสังคมคุณภาพ” โดยยึดแนวคิด
การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม ที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมติิของการพัฒนา 
ใหความสําคญักับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน ดวยการเสริมสรางองค
ความรูการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย (อาคม เติมพิทยาไพสิธ, 2555, หนา 2) แสดงใหเห็นวารัฐบาลไดกําหนดนโยบายโดยให
ความสําคญัตอการพัฒนาคน ที่ถือวาเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศดวยการสนับสนุน  
สงเสริม และใหความสําคัญกับกระบวนการพัฒนาคนในหลายรูปแบบ (วรารัตน เขียวไพรี, 2552, หนา 17) 
โดยเฉพาะการใหไดรบัการศึกษาดวยการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีมคีวามหลากหลาย เพื่อตอบสนองและอํานวย
ความสะดวกตอการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันอยางเสมอภาคโดยทั่วถงึ และตลอดทั้งชีวิต ดวยเช่ือวา การศึกษา
เปนวิธีการที่ดีที่สดุในการพัฒนาคุณภาพคน โดยเฉพาะเยาวชนท่ีเปนอนาคตและความคาดหวังของชาติ         
(ศรินทร  เศรษฐการุณย, 2552, หนา 62)  แตดวยสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วตามกระแส     
โลกาภิวตัน ทําใหกระบวนการพัฒนาคนดังกลาวมีปญหาและอุปสรรคที่ตองปองกันและแกไขไปพรอมกัน      
ทั้งปญหาทางการเมืองที่ยังคงมีความขัดแยงในแนวความคิด นโยบายดานการศึกษาท่ีไมมคีวามตอเนื่อง ปญหา
เศรษฐกิจท่ีสงผลถึงคุณภาพในการดํารงชีวิต ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคณุภาพ ปญหา
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ทางสังคมท่ีเกิดจากการไมรูเทาทันในการรับวัฒนธรรม คานิยมทีไ่มเหมาะสมกับสังคมไทย และท่ีสําคัญอีก
ประการหนึ่งคือ ปญหายาเสพติดที่แพรระบาดเขาไปในทุกชุมชน รวมถึงในสถานศึกษาทุกระดับ (วีรวิท คงศักดิ์, 
2555, หนา 293) 
 นโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในประเทศไทย รัฐบาลในแตละยุคสมัยไดมีนโยบาย
และมาตรการในการดาํเนินการมาโดยตลอด อาทิเชน ในป พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัตภิายใตการนําของจอมพล 
สฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี ไดทําสงครามกับยาเสพติดข้ันเด็ดขาดเปนครั้งแรก โดยออกประกาศคณะปฏิวตัิ
ฉบับท่ี 37 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ใหเลิกการสูบฝนทั่วราชอาณาจักร โดยมีการเผาทําลายฝนและ
อุปกรณการสูบฝนท่ีทองสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 และมีบทลงโทษผูสูบฝนอยางรุนแรง     
(โกศล วงศสวรรค และสถิต  วงศสวรรค, 2543, หนา 165) หลังจากน้ันในป พ.ศ. 2504 รัฐบาลไดจัดตั้ง 
“คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดใหโทษ” ใชช่ือยอวา ปปส. สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรม
ตํารวจเปนประธาน และมผีูแทนจากทุกสวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ มีหนาที่ในการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ, 2540, หนา 265) 
 ปจจุบันเมื่อคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. นําโดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เขายึด
อํานาจการปกครองจากรัฐบาลของนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร ไดออกคําสั่งเรงดวนท่ี 41/2557 เมื่อวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2557 ใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวของปราบปรามและหยดุยั้งการแพรระบาดของยาเสพติด
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนและสังคมโดยรวม ดวยการ
ดําเนินการปราบปรามและจับกุมผูผลิต ผูคา ผูนําเขา และสงออก รวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือให
ไดผลอยางจริงจังในทุกพื้นที่ สกัดกั้นการลักลอบนําเขายายาเสพติดตลอดแนวชายแดน ปราบปรามเครือขายคา
ยาเสพตดิในทุกหมูบานและชุมชนทั่วประเทศ และใชมาตรการตรวจสอบเพื่อยึดหรืออายัดทรัพยสินของ
ผูเกี่ยวของทั้งระบบและคาดโทษเจาหนาที่ของรัฐที่ปลอยปละละเลยหรือมสีวนเกี่ยวของ จะถูกดําเนนิการทาง
วินัย และทางอาญาทันที ในสวนของผูที่เสพยาเสพติดใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารบัการ
บําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือผูผานการบาํบัดใหสามารถกลับมาดาํรงชีวิตไดตามปกติ
ทั้งในดานการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยประสานงานกับทุกองคกรที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาคประชาชนและ
องคกรชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดังกลาวอยางจริงจัง และใหสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติใหคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ทราบอยางตอเนื่อง ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีหนาที่รับผดิชอบในสถานศึกษาโดยตรง ไดมนีโยบายใน
การปองกันปญหายาเสพตดิอยางตอเนื่องมาโดยตลอดเชนกัน อาทิเชน ในสมัยของนายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ 
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมอบนโยบาย 3 ดี (3D) ที่ตองการสรางผูเรยีนที่จบการศึกษาทุก
ระดับ ไมวาจะเปนระดับประถมศกึษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือการศึกษานอกโรงเรียน ตองมี  
3 ดี (3D) คือ ดีในภาษาไทย มีความรู ความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยดี มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี คือ รูจักผิด
ชอบช่ัวดี และรูถึงพิษภัยของยาเสพติดดี และตองหางไกลจากยาเสพติด สวน D ภาษาอังกฤษ ไดแก 
Democracy คือ มีความเปนประชาธิปไตย Decency คือ มีคุณธรรม จริยธรรม รูผดิชอบช่ัวดี และ Drug คือ 
หางไกลยาเสพติด รัฐบาลไทยทุกยุคสมยัจะมีนโยบายในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดมาโดยตลอด และ
กระทรวงศึกษาธิการที่เปนกระทรวงหลักในการจัดการศึกษา ไดใหความสําคัญดวยการมีโครงการและมาตรการ
ตางๆ ออกมามากมายเชนกัน แตยังไมสามารถแกปญหาไดอยางเดด็ขาด การแพรระบาดของยาเสพติดยังมีความ
รุนแรง ท้ังปริมาณของยาเสพติดทีเ่จาหนาท่ีของรัฐสามารถจับกุมได รูปแบบและการออกฤทธ์ิของตัวยาท่ี
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หลากหลายและรุนแรง และกระบวนการในการจําหนายที่แยบยล ลวนสงผลตอสถานการณยาเสพติดใน
สถานศึกษาท้ังสิ้น (คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2552, หนา 5) 
 สถานการณยาเสพตดิประเทศไทยในป 2556 ยังอยูในระดับรุนแรง คือ กลุมนักคายาเสพตดิยังคงมี
ศักยภาพในการคายาเสพติด มีการกระจายยาเสพตดิลงพื้นที่ในชุมชนไดรวดเร็วขึ้น และนักคายาเสพตดิตาง
พัฒนาเทคนิควิธีการคาจากอดีตไปในทิศทางอ่ืนๆ ทั้งการหลบ การพักยา การซุกซอนยาเสพตดิตามชมุชน ท่ียาก
ตอการเขาสืบสวน และกวาดลาง มีปริมาณผูเสพและผูขายยาเสพตดิในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก แมวาสถิติการ
จับกุมและการบําบัดรักษาจะเพิ่มขึ้น แตก็เปนการบรรเทาปญหาไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น เห็นไดจาก
สถานการณยาเสพตดิในป 2556 ซึ่งพบประเด็นสําคัญที่จะสงผลตอการแกไขปญหายาเสพตดิ คือ พบวาแนวโนม
ของผูกระทําความผิดในคดยีาเสพติดที่ถูกจับกุมประมาณ 3 ใน 4 เปนรายใหม สดัสวนผูกระทําผดิในกลุมที่เปน
เยาวชนมีเพิ่มสูงขึ้น และแมวาสัดสวนโดยรวมสวนใหญของผูกระทําผิดจะเปนเพศชาย แตพบวาการกระทําผดิใน
เพศหญิงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางนาเปนหวง สิ่งบอกเหตุดังกลาวเหลานี้ไดปรากฏผลมาระยะเวลาหน่ึง สะทอนให
เห็นถึงแนวทางแกไขปญหาท่ีจะตองมีการทบทวนถึงการปองกันในกลุมเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง โดยการ
ประเมินการดาํเนินการทีผ่านมา รวมทั้งการหาแนวทางใหมๆ ที่ทําใหเกิดการดําเนินการที่ไดผล การแพรระบาด
ยาเสพตดิ เปนเชนเดียวกับสถานการณการคาที่พบวากลุมเด็กและเยาวชนเปนกลุมหลักท่ีเขามาเก่ียวของกับ 
การเสพ และมีแนวโนมสดัสวนท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาซ่ึงกลุมเด็กมัธยมศึกษา
ตอนตนและประถมศึกษา เปน 2 กลุม ท่ีตองเฝาระวังอยางใกลชิด “ผูเขารับการบําบัดรักษารายใหมมีแนวโนม
ของอายุนอยลง” โดยกลุมแรกที่เขามาบําบัดรักษามากที่สดุ คือกลุมอายุระหวาง 15-19 ป ในขณะที่กลุมเด็กที่มี
อายุนอยกวา 15 ป มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยกลุมนักเรียน นักศึกษา ท่ีเขารับการบําบดัรักษา จะมีทั้งระดบั
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งมีแนวโนมสดัสวนเพ่ิมขึ้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2552, หนา 22) 
 จากสถานการณของปญหายาเสพติดที่เปนภยัที่รายแรงของประเทศไทย มีการแพรระบาดที่รุนแรง
และรวดเร็ว สงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม และในขณะเดียวกันผูเสพจํานวนมากเปนเยาวชนของชาติที่
ยังอยูในระบบการศึกษา ผูศึกษาในฐานะเปนผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 
จังหวัดพิจิตร และกําแพงเพชร เลง็เห็นความสําคัญของปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ซึ่งมีนักเรยีนอยูใน
วัยท่ีเปนกลุมเสี่ยง มีความรับผิดชอบโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ใหปราศจากการเสพยาเสพตดิ
ของนักเรียน สนองตอนโยบายของรัฐบาล จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยเรื่อง มาตรการสรางภูมิคุมกนัและ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบายของรัฐในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตร และ
จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อเปนแนวทางแกไขปญหาปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เสนอแนะผูเกี่ยวของวาง
มาตรการการสรางภูมิคุมกันและการแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษาในลําดับตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐ 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตร และกําแพงเพชร 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐและมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คอื ผูปกครองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตร และกําแพงเพชร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ กลุมตัวอยางจากผูปกครองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา  ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตร และกาํแพงเพชร  จํานวน
กลุมตัวอยาง 396 คน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปนจังหวัดพิจิตร จาํนวน 206 คน จังหวัดกําแพงเพชรจํานวน 
190 คน  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลูที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามโดย
แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัยนี้  ใชคําถามแบบปลายปด (Closed Ended Questions) ประกอบแบบเนื้อหา    
อิงกัน (Contingency Questions) โดยผูวิจยัจะกําหนดประเด็นปญหาตางๆ ทีส่อดคลองกับตัวแปรท่ี
ทําการศึกษาใหมากท่ีสดุ ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนคือ  
 สวนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวของกับภูมหิลังของบุคคล   
 สวนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติด    
 สวนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวกับการนาํนโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
 วิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติเชิงพรรณนา ใชเพื่อใหทราบลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางโดยใชการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (percent) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  2. สถิติเชิงอนุมานใชในการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการ
ปองกันยาเสพติดกับการนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกนัและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาจาก
สถิติสหพันธคาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
   1. ระดับมาตรการสรางภมูิคุมกนัและปองกันยาเสพติดในสถานศกึษาตามนโยบายของรัฐในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 จังหวัดพิจิตร และกําแพงเพชร 
 1.1 นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติด 

1.1.1 นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิดานประสิทธิภาพในการวางแผนและ
ควบคุม พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติด   
ดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคประกอบรายดาน
พบวา วัตถุประสงคของนโยบายการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษามีความเปนไปไดชัดเจนมากที่สุด รองลงมา
คือ เปาหมายของนโยบายการปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษามีความชัดเจน และระบบการตดิตาม ควบคุม และ
ประเมินผลการปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษามีความชัดเจน เหมาะสม สวนการกําหนดภารกิจและการ
มอบหมายงานการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาชัดเจน เปนเอกภาพ และการกําหนดมาตรฐานในการทํางานมี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางชัดเจน นอยกวาดานอื่นๆ   

 1.1.2 นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงาน
ที่นํานโยบายไปปฏิบติั พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกัน
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ยาเสพตดิ ดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาองคประกอบรายดานพบวา โรงเรียนมีการบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ สถานท่ีใน
การปองกันแกปญหายาเสพตดิในโรงเรียนเปนระบบที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย แผนงาน โครงการการปองกันและแกปญหายาเสพตติอยางเปนระบบชัดเจน เหมาะสมตอการ
กํากับ ติดตาม ประเมินผล สวนโครงสรางของโรงเรียนเอื้อตอการนํานโยบายไปปฏิบตัิโดยเนนการบรูณาการ
ภายในหนวยงาน ระหวางหนวยงานใหเกิดเอกภาพ นอยกวาดานอืน่ๆ   

 1.1.3 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิดานภาวะ
ผูนําและความรวมมือ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามคิดเห็นเกีย่วกับนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกัน 
ยาเสพตดิดานภาวะผูนําและความรวมมือในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคประกอบรายดานพบวา  
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสรางทีมงานในการดําเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด รองลงมาคือ เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาแสวงหาความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วของเพ่ือสรางเครือขาย อํานวยความสะดวก
ใหสถานศึกษาในการดําเนินงานตามนโยบาย สวนเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสรางใหสมาชิกในองคการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงานเพ่ือสรางใหเกิดความผูกพัน การยอมรับจากสมาชิก นอยกวาดานอื่นๆ   

 1.1.4 นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิดานการเมืองและการบริหาร
สภาพแวดลอมภายนอก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเหน็เกี่ยวกับนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการ
ปองกันยาเสพติด ดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอกในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
องคประกอบรายดาน พบวา สถานศึกษาสามารถแปลงนโยบาย แผนปฏิบัติการปองกัน แกไขปญหายาเสพตดิ
นําไปสูการปฏิบตัิที่เปนรูปธรรมชัดเจนมากทีสุ่ด รองลงมาคือ การเมืองและกฎหมายมีความสมัพันธตอนโยบาย  
การดําเนินการปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สวนความสามารถของผูนําองคกรจะทําใหเกิด
การบูรณาการแกไขปญหายาเสพติดที่เปนเอกภาพ เกิดประสิทธิภาพ นอยกวาดานอื่นๆ   
 1.2 การนํานโยบายไปปฏิบตัิ มาตรการสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา 

1.2.1 การนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมคีวามคิดเห็นเกีย่วกับ 
การนํานโยบายไปปฏิบัตมิาตรการสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดานการสรางพลังสังคม
และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคประกอบรายดานพบวา โรงเรียน
ไดเขารวมฟงและแลกเปลี่ยนนโยบายการสรางภมูิคุมกัน ปองกันยาเสพติดมากท่ีสดุ รองลงมาคือ โรงเรียน
ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน โรงพยาบาล  สถานีอนามัย เพื่อนํานักเรียนทีต่ิดยาเสพติด
เขารับการบาํบัด รักษา  สวนโรงเรียนประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานในทองถิ่นในการ
คนหาผูเสพ ผูตดิยาเสพติด นอยกวาดานอ่ืนๆ 

 1.2.2 การนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา  
ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูตดิยาเสพติด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเกีย่วกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพ
ติดในภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาองคประกอบรายดานพบวา โรงเรียนประสานความรวมมอืกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําหนดใหมีการเนนคุณภาพดานการบําบัดรักษา เพื่อลดความตองการท่ีจะนําไปสู
การแพรระบาดของยาเสพติดมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรยีนมีการติดตามผูผานการบาํบัด รักษารวมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุข  สวนโรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ใหสามารถดาํเนินการ
เฝาระวังปญหายาเสพติดในชุมชน นอยกวาดานอ่ืนๆ   
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 1.2.3 การนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา
ดานการสรางภูมิคุมกันและปองกนัยาเสพตดิ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาํนโยบาย
ไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดานการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพ
ติดในภาพรวมอยูในระดับมาก เมือ่พิจารณาองคประกอบรายดานพบวา โรงเรียนกําหนดมาตรการที่ปองกันเด็ก
และเยาวชนกอนวัยเสี่ยงไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพตดิอยางเหมาะสมมากที่สดุ รองลงมาคือ โรงเรยีนติดตอ
ประสานใหหนวยงานตํารวจ ครูพระสอนศีลธรรมเขาไปมีบทบาทในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกเยาวชนใน
สถานศึกษา  สวนโรงเรียนมีการสรางและพัฒนาวิทยากร การปองกันยาเสพตดิเพื่อสงเสรมิใหวิทยากรเขาไปมี
บทบาทในการสรางภมูิคุมกันยาเสพติดใหแกเยาวชนในสถานศึกษา นอยกวาดานอื่นๆ   

 1.2.4 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัตมิาตรการสรางภมูิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดานการปราบปรามยาเสพติดและบงัคับใชกฎหมายพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา  
ดานการปราบปรามยาเสพตดิและบังคับใชกฎหมายในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคประกอบราย
ดาน พบวา  โรงเรียนมีการแสวงหาความรวมมือจากชุมชน หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการสืบสวน เรงรัดติดตาม 
จับกุมผูกระทําผดิอยางสม่ําเสมอมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรงเรียนมกีารประสานงาน รวมมือในการสรางเครือขาย
กับหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของในการปราบปรามยาเสพติด สวนโรงเรียนมีการประสานงานกับชุมชน หนวยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวของในการตรวจสอบพื้นที่เขตบริการทําใหไดเปาหมายผูคา ผูเสพชัดเจน นอยกวาดานอื่นๆ   

 1.2.5 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัตมิาตรการสรางภมูิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดานความรวมมือระหวางประเทศพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานความรวมมือ
ระหวางประเทศในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคประกอบรายดานพบวา รัฐบาลกําหนดนโยบายเชิง
รุกในการสกัดกั้นการนําเขาของยาเสพติดโดยเสนอใหเปนวาระแหงภูมิภาค แสวงหาความรวมมือกับประเทศ
อาเซียนมากทีสุ่ด รองลงมาคือ นโยบายของรัฐบาลกําหนดใหเปนนโยบายเชิงรุก ในการสกดักั้นการนําเขาของยา
เสพติดโดยกาํหนดใหเปนวาระแหงชาติ สวนการจัดตั้งเวทีหารือ และเครือขายในกลุมประเทศอาเซียนเพ่ือ
แลกเปลีย่นแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอาเซียนใหหางไกลยาเสพติด นอยกวาดานอื่นๆ 

 1.2.6 การวิเคราะหขอมลูเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัตมิาตรการสรางภมูิคุมกันและปองกัน
ยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความคดิเห็น
เกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานการบริหาร
จัดการแบบบรูณาการในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาองคประกอบรายดาน พบวา รัฐบาลสนับสนุน
รายจายงบประมาณในการดําเนินการปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยางตอเนื่องมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ  การอํานวยการทํางานเปนเอกภาพของหนวยงานท่ีเกีย่วของ ภายใตการอํานวยการของศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดเปนหนวยงานหลัก และการจัดใหมรีะบบการรายงานผลการปองกัน 
แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา สวนกลไกการอํานวยการ กํากบั ติดตามของอนุคณะกรรมการการบริหาร
แผนยุทศาสตร การปองกันยาเสพติดมีความชัดเจน ตอเนื่อง นอยกวาดานอื่นๆ 
   2. ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดกับการนํานโยบายไปปฏิบัตมิาตรการ
สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  

2.1 นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติด มีความสัมพันธตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ในดานของการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน
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เอาชนะยาเสพติดดานโรงเรียนประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานในทองถิ่นในการคนหาผูเสพ 
ผูติดยาเสพ มีคามากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการเมืองและการบรหิารสภาพแวดลอมภายนอก ดานสมรรถนะของ
องคการหรือหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบตัิ และภาวะผูนําและความรวมมือ ดานสมรรถนะขององคการหรือ
หนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบตัิมคีวามสัมพันธอยูในระดับปานกลาง สวนดานภาวะผูนําและความรวมมือมี
ความสัมพันธอยูในระดับต่ํา 

2.2 นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดมีความสัมพันธตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ในดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติด 
ดานโรงเรียนมีการกําหนดมาตรการ นโยบายใหมีการนําผูเสพ ผูตดิยาเสพติดเขารับการบําบดัรักษามคีาสูงสุด  
รองลงมาคือ ดานภาวะผูนําและความรวมมือ ดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ  
และดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอก และดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบตัิมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง สวนดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอก
มีความสมัพันธอยูในระดับต่ํา 

2.3 นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดมีความสัมพันธตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานโรงเรียนกําหนดมาตรการที่ปองกันเด็กและ
เยาวชนกอนวัยเสี่ยงไมใหเขาไปเกีย่วของกับยาเสพติดอยางเหมาะสมมีคาสูงสุด รองลงมาคือ ดานสมรรถนะของ
องคการหรือหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบตัิ นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิในดานประสิทธิภาพ
ในการวางแผนและควบคุมมคีวามสัมพันธตอการนาํนโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ดานการสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพติดอยูในระดับสูง หมายความวา องคประกอบดาน
ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมมีแนวโนมจะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัตมิาตรการสรางภมูคิุมกันและ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดานการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิสูงกวาองคประกอบดานอื่นๆ   
สวนดานสมรรถนะขององคการหรอืหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบตัมิีความสมัพันธอยูในระดับปานกลาง   

2.4 นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดมีความสัมพันธตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานการปราบปราม ยาเสพตดิและบังคบัใช
กฎหมายสูงสุด รองลงมาคือ ดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ดานภาวะผูนําและความรวมมือ  และ
ดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานท่ีนํานโยบายปฏบิัติ ผลดังกลาวช้ีใหเห็นวา ตัวแปรนโยบายของรัฐเชิง
บูรณาการปองกันยาเสพติดในดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอก และดานประสิทธิภาพใน
การวางแผนและควบคุมมีความสมัพันธตอการนํานโยบายไปปฏิบตัมิาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกัน         
ยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมายอยูในระดับสูง หมายความวา 
องคประกอบดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอก  และดานประสิทธิภาพในการวางแผนและ
ควบคุมมีแนวโนมจะทําใหการนาํนโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ดานการปราบปรามยาเสพตดิและบังคับใชกฎหมายสูงกวาองคประกอบดานอื่นๆ สวนดานภาวะผูนําและ    
ความรวมมือและดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสมัพันธอยูในระดับ 
ปานกลาง   

2.5 นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดมีความสัมพันธตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานความรวมมือระหวางประเทศสูงสุด เมื่อ
พิจารณาคาสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธคาโนนิคอลในรูปคะแนนมาตรฐานพบวา รองลงมาคือ ดานภาวะผูนําและ
ความรวมมือ ดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบตัิ และดานการเมืองและการบริหาร



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.22  No.2  May - August 2016         ISSN 2408 - 0845
108

สภาพแวดลอมภายนอก ผลดังกลาวช้ีใหเห็นวา ตัวแปรนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดในดาน
ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม มีความสัมพันธตอการนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมคิุมกันและ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดานความรวมมือระหวางประเทศอยูในระดับสูงมาก หมายความวา  
องคประกอบดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมมีแนวโนมจะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการ
สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดานความรวมมอืระหวางประเทศสูงกวาองคประกอบ    
ดานอื่นๆ  ดานภาวะผูนําและความรวมมือมีความสัมพันธอยูในระดบัปานกลาง  สวนดานสมรรถนะขององคการ
หรือหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏบิัติ และดานการเมืองและการบรหิารสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธ
อยูในระดับต่าํ 

2.6 นโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดมีความสัมพันธตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกัน ยาเสพตดิในสถานศึกษา  ดานการบริหารจัดการแบบบูรณการสูงสุด  
รองลงมาคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดานการ
บริหารจัดการแบบบูรณการอยูในระดับสูงมาก หมายความวา องคประกอบดานประสิทธิภาพในการวางแผน
และควบคมุมีแนวโนมจะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ดานการบริหารจัดการแบบบูรณการสูงกวาองคประกอบดานอื่นๆ ดานภาวะผูนําและความรวมมือ
และดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอกมีความสมัพันธอยูในระดับปานกลาง   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
                   1. ระดับมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐใน
รูปแบบเชิญบรูณาการการปองกันยาเสพตดิอยูในระดับมากแสดงใหเห็นวาภาครัฐกําหนดนโยบายไดชดัเจนตาม
วัตถุประสงคของนโยบายและสอดคลองกับทฤษฎีที่นํามาศึกษารูปแบบนโยบายเชิงบูรณาการของวรเดช จันทรศร 
(2543) และเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ดานสมรรถนะ ภาวะผูนําและความรวมมือ การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดลอมอยูในระดับมากสงผลใหเห็นวาการนํานโยบายเชิงบูรณาการการสรางภูมคิุมกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษาประสบความสําเร็จมีความรวมมือจากผูเกีย่วทุกฝายในแผนปฏิบัติการการปองกันแกไขปญหา      
ยาเสพตดิเปนรูปธรรมชัดเจนโดยมีการมุงเนนคณุภาพการบําบดัรักษา กําหนดมาตรการปองกันเด็กและเยาวชน
กอนวัยเสี่ยงไมใหเขาไปเก่ียงของกับยาเสพติดอยางเหมาะสมชัดเจนสอดคลองกับทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบตัิ 
ของวรเดช จันทรศร (2543)  
                   2. ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติด 
  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิ ซึ่ง
ประกอบดวย ดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงาน ดานภาวะ
ผูนําและความรวมมือ และดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอกกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษาดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะ    
ยาเสพตดิ ซึ่งประกอบดวยโรงเรียนไดเขารวมฟงและแลกเปลี่ยนนโยบายการสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพตดิ  
โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายในการลดระดับความรุนแรงของปญหายาเสพติดโดยผานกระบวนการทํา
ประชาคมหมูบาน ชุมชน โรงเรยีนมีการประชาสัมพันธนโยบาย วัตถุประสงค แผนการปองกันปญหายาเสพตดิ
ใหบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง โรงเรียนประสานความรวมมือ
กับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานในทองถิ่นในการคนหาผูเสพ ผูติดยาเสพติด โรงเรยีนประสานความรวมมือกับ
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย เพื่อนํานักเรยีนท่ีติดยาเสพติดเขารับการบําบัดรกัษาดวย
การวิเคราะหสหสมัพันธคาโนนิคอลพบวา ฟงกช่ันท่ี 1  ไดคาสหสัมพันธคาโนนิคอลสูงสุด โดยมีนโยบายของรัฐ
เชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม และดานการเมืองและการบริหาร
สภาพแวดลอมภายนอกสงผลซึ่งกันและกันกับชุดตัวแปรตามการนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดานการสรางพลังสังคมและพลงัชุมชนเอาชนะยาเสพตดิในองคประกอบ
โรงเรียนประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานในทองถิ่นในการคนหาผูเสพ ผูตดิยาเสพติด
โรงเรียนไดเขารวมฟงและแลกเปลี่ยนนโยบายการสรางภูมิคุมกัน ปองกันยาเสพติด โรงเรยีนมีการประชาสัมพันธ
นโยบาย วัตถุประสงค แผนการปองกันปญหายาเสพติดใหบุคลากรในโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานท่ี
เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง และโรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายในการลดระดับความรุนแรงของปญหายาเสพติด
โดยผานกระบวนการทําประชาคมหมูบาน ชุมชนอยูในระดับสูง ในลกัษณะนี้หมายความวา ประสิทธิภาพในการ
วางแผนและควบคมุ และการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอกมีแนวโนมจะทําใหการนํานโยบายไป
ปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษาดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติดสูงกวาองคประกอบดานอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากนโยบายของภาครัฐในการปองกันยาเสพตดิ
ในสถานศึกษา มีการวางแผนแบบบูรณาการ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานและสอดคลองกับทฤษฎีที่นํามาศึกษา               
การนํานโยบายสูภาคปฏิบตัขิองวรเดช จันทรศร (2543) สวนสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานท่ีนํานโยบาย
ไปปฏิบตัิมีความสัมพันธกับการนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ดานการสรางพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดอยูในระดับปานกลาง และภาวะผูนําและความรวมมือมี
ความสัมพันธอยูในระดับต่ําน้ัน ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากหนวยงานโดยเฉพาะผูนําขององคการยังขาดความรูความเขาใจ
และการประชาสัมพันธไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 2.1 ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดกับการนํานโยบายไปปฏิบตัิ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติด 
  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิซึ่ง
ประกอบดวย ดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงาน ดานภาวะ
ผูนําและความรวมมือ ดานการเมอืงและการบรหิารสภาพแวดลอมภายนอกกับการนํานโยบายไปปฏบิัติ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษาดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติดซึ่ง
ประกอบดวยโรงเรยีนมีการกําหนดมาตรการ นโยบายใหมีการนําผูเสพ ผูตดิยาเสพติดเขารับการบําบดัรักษา 
โรงเรียนจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขใหสามารถดําเนินการเฝาระวังปญหายาเสพติดใน
ชุมชน โรงเรียนมีการตดิตามผูผานการบําบัดรักษารวมกับอาสาสมคัรสาธารณสุข โรงเรียนประสานความรวมมือ
กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการกําหนดใหมีการเนนคุณภาพดานการบําบัดรักษาเพ่ือลดความตองการที่จะนําไปสู
การแพรระบาดของยาเสพติดดวยการวิเคราะหสหสมัพันธคาโนนิคอลพบวา ฟงกช่ันท่ี 1 ไดคาสหสัมพนัธคาโนนิ
คอลสูงสดุ โดยมีนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติด ดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม
สงผล ซึ่งกันและกันกับการนาํนโยบายไปปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษาดาน
การแกไขปญหา ผูเสพและผูติดยาเสพติด ในองคประกอบดานโรงเรยีนมีการกําหนดมาตรการ นโยบายใหมีการ
นําผูเสพผูตดิยาเสพตดิเขารับการบําบัดรักษาดานโรงเรียนมีการตดิตาม ผูผานการบาํบัด รักษารวมกบั
อาสาสมัครสาธารณสุข ดานโรงเรยีนจัดใหมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขใหสามารถดําเนินการ 
เฝาระวังปญหายาเสพติด ในชุมชน และดานโรงเรยีนประสานความรวมมือกับหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของใน         
การกําหนดใหมีการเนนคณุภาพดานการบําบัดรักษาเพื่อลดความตองการที่จะนําไปสูการแพรระบาดของ       
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ยาเสพตดิอยูในระดับสูงมาก ในลกัษณะนี้หมายความวา ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมมีแนวโนมจะ
ทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดานการแกไขปญหา 
ผูเสพและผูติดยาเสพติดสูงกวาองคประกอบดานอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเน่ืองจากหนวยงานนํานโยบายของภาครัฐ     
การแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเขารับการบําบัดรักษา แสดงใหเหน็วาประสิทธิภาพของนโยบายประสบ
ผลสําเร็จสอดคลองกับทฤษฎีและสมมติฐานท่ีตั้งไว ในขณะท่ีภาวะผูนําและความรวมมือและสมรรถนะของ
องคการหรือหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบตัิมีความสัมพันธกับการนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดานการแกไขปญหาผูเสพและผูติดยาเสพติดอยูในระดับปานกลางและดาน
การเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธอยูในระดับต่ําทั้งนี้อาจเน่ืองจาก หนวยงานดาน
ภาวะผูนํา เฉพาะตัวบุคคลขององคกรยังขาดประสิทธิภาพ ความรู ความเขาใจ และประชาสัมพันธ 
 2.2 ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดกับการนํานโยบายไปปฏิบตัิ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิ ซึ่ง
ประกอบดวย ดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานดานภาวะ
ผูนําและความรวมมือ ดานการเมอืงและการบรหิารสภาพแวดลอมภายนอกกับการนํานโยบายไปปฏบิัติ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษาดานการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดซึ่ง
ประกอบดวยโรงเรยีนกําหนดมาตรการท่ีปองกันเด็กและเยาวชนกอนวัยเสี่ยง ไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพตดิ
อยางเหมาะสม โรงเรียนมีการสรางและพัฒนาวิทยากร การปองกันยาเสพตดิ เพื่อสงเสรมิใหวิทยากรเขาไปมี
บทบาทในการสรางภมูิคุมกันยาเสพติดใหแกเยาวชนในสถานศึกษา โรงเรียนติดตอประสานใหหนวยงานตํารวจ 
ครูพระสอนศีลธรรมเขาไปมีบทบาทในการสรางภมูิคุมกันยาเสพติดใหแกเยาวชนในสถานศึกษา และโรงเรียน
รวมกับชุมชนในการกําหนดมาตรการดําเนินการปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการและนิคม
อุตสาหกรรมดวยการวเิคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล พบวา ฟงกช่ันท่ี 1 ไดคาสหสัมพันธคาโนนคิอลสูงสุด โดย
มีนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิ ดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมสงผลซึ่งกันและกัน
กับการนํานโยบายไปปฏิบัตมิาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดานการสรางภูมิคุมกัน
และปองกันยาเสพติด ในองคประกอบดานโรงเรียนกําหนดมาตรการที่ปองกันเด็กและเยาวชนกอนวัยเสี่ยง ไมให
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพตดิอยางเหมาะสม ดานโรงเรียนมีการสรางและพัฒนาวิทยากรการปองกันยาเสพติด
เพื่อสงเสริมใหวิทยากรเขาไปมีบทบาทในการสรางภูมิคุมกันยาเสพตดิใหแกเยาวชนในสถานศึกษา ดานโรงเรียน
ติดตอประสานใหหนวยงานตํารวจ ครูพระสอนศีลธรรมเขาไปมบีทบาทในการสรางภมูิคุมกันยาเสพติดใหแก
เยาวชนในสถานศึกษา และดานโรงเรียนรวมกับชุมชนในการกําหนดมาตรการดําเนินการปองกัน แกไขปญหา 
ยาเสพตดิในสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรมอยูในระดับสูงในลักษณะนีห้มายความวาประสิทธิภาพใน
การวางแผนและควบคุมมแีนวโนมจะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาดานการสรางภมูคิุมกันและปองกันยาเสพตดิสูงกวาองคประกอบดานอื่นๆ ทั้งนี้อาจเน่ืองจาก
นโยบายของภาครัฐมีมาตรการสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนใหทราบถึงภัยอันตรายของยาเสพติด ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานและทฤษฎีของวรเดช จันทรศร (2543) สวนดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานท่ี
นํานโยบายไปปฏิบตัิมีความสัมพันธการนํานโยบายไปปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาดานการสรางภูมิคุมกนัและปองกันยาเสพติดอยูในระดบัปานกลาง ทั้งนี้อาจเน่ืองจาก องคการหรือ
หนวยงานนํานโยบายการปองกันยาเสพตดิและสรางภูมิคุมกันยังขาดการประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจไม
ชัดเจน 
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                          2.3 ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดกับการนํานโยบาย
ไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับ
ใชกฎหมาย การวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิ ซึ่งประกอบดวย     
ดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงาน ดานภาวะผูนําและ  
ความรวมมือ  ดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอกกับการนํานโยบายไปปฏิบัตมิาตรการสราง
ภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษาดานการปราบปรามยาเสพตดิและบังคับใชกฎหมายซึ่ง
ประกอบดวยโรงเรยีนมีการประสานงานกับชุมชน หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการตรวจสอบพื้นที่เขตบริการทํา
ใหไดเปาหมายผูคา/ผูเสพชัดเจน โรงเรียนมีแผนปฏบิัติงานในการปองกัน ปราบปรามยาเสพติดไวชัดเจน 
โรงเรียนมีการประสานงาน รวมมอืในการสรางเครือขายกับหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการปราบปรามยาเสพตดิ 
โรงเรียนมีการแสวงหาความรวมมอืจากชุมชน หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการสืบสวน เรงรัดติดตาม จบักุม
ผูกระทําผิดอยางสม่ําเสมอดวยการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลพบวา ฟงกช่ันท่ี 1 ไดคาสหสัมพันธ           
คาโนนิคอลสูงสุด โดยมีนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดในดานการเมืองและการบริหาร
สภาพแวดลอมภายนอกและดานประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมสงผลซึ่งกันและกันกับการนาํนโยบาย
ไปปฏิบตัิมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดานการปราบปรามยาเสพตดิและบังคับใช
กฎหมายในองคประกอบดานโรงเรียนมีการประสานงานกับชุมชน หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการตรวจสอบพ้ืนท่ี
เขตบริการ  ทําใหไดเปาหมายผูคา ผูเสพชัดเจนดานโรงเรยีนมีการแสวงหาความรวมมือจากชุมชน หนวยงานอ่ืน
ที่เกีย่วของในการสืบสวน เรงรัดตดิตาม จับกมุผูกระทําผดิอยางสม่ําเสมอ ดานโรงเรียนมีแผนปฏิบตัิงานใน    
การปองกัน  ปราบปรามยาเสพติดไวชัดเจน และดานโรงเรียนมีการประสานงาน รวมมือในการสรางเครือขายกับ
หนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของในการปราบปรามยาเสพติดอยูในระดับสูง ในลักษณะนีห้มายความวาการเมืองและการ
บริหารสภาพแวดลอมภายนอกและประสทิธิภาพในการวางแผนและควบคุมมีแนวโนมจะทําใหการนํานโยบายไป
ปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานการปราบปรามยาเสพตดิและบังคับใช
กฎหมายสูงกวาองคประกอบดานอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเน่ืองจากหนวยงานนํานโยบายการบังคับใหกฎหมายใน       
การปราบปรามยาเสพติด แสดงใหเห็นวานโยบายของภาครัฐการบงัคับใชกฎหมายไดผลสอดคลองกบัสมมติฐาน
ที่ตั้งไว สวนดานภาวะผูนาํและความรวมมือและดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบตัิ
มีความสมัพันธกับการนํานโยบายไปปฏิบตัมิาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดานการ
ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมายอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเน่ืองจาก ภาวะผูนาํเฉพาะตัวบุคคล
ในองคการขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับขอกฎหมายในการบังคบัใชไมดีพอ ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 2.4 ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดกับการนํานโยบายไปปฏิบตัิ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานความรวมมือระหวางประเทศ การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติด ซึ่งประกอบดวย ดานประสิทธิภาพใน    
การวางแผนและควบคุม ดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงาน ดานภาวะผูนําและความรวมมือ            
ดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอกกับการนํานโยบายไปปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดานความรวมมือระหวางประเทศซึง่ประกอบดวยนโยบายของรัฐบาลกําหนดให
เปนนโยบายเชิงรุกในการสกัดกั้นการนําเขาของยาเสพติดโดยกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ รัฐบาลกําหนด
นโยบายเชิงรุกในการสกัดกั้นการนําเขาของยาเสพติดโดยเสนอใหเปนวาระแหงภมูิภาค แสวงหาความรวมมือกับ
ประเทศอาเซียน การจัดตั้งเวทีหารือ  และเครือขายในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนอาเซียนใหหางไกลยาเสพติดดวยการวิเคราะหสหสมัพันธคาโนนิคอลพบวา ฟงกช่ันท่ี 1 
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ไดคาสหสมัพันธคาโนนิคอลสูงสุด โดยมีนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิในดานประสิทธิภาพใน
การวางแผนและควบคุมสงผลซึ่งกันและกันกับการนาํนโยบายไปปฏบิัติมาตรการสรางภมูิคุมกันและปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษาดานความรวมมือระหวางประเทศในองคประกอบดานรัฐบาลกําหนดนโยบายเชิงรุกในการ
สกัดกั้นการนาํเขาของยาเสพติดโดยเสนอใหเปนวาระแหงภูมภิาค แสวงหาความรวมมือกับประเทศอาเซียนดาน
นโยบายของรัฐบาลกําหนดใหเปนนโยบายเชิงรุกในการสกัดกั้นการนําเขาของยาเสพติดโดยกําหนดใหเปนวาระ
แหงชาติ และดานการจัดตั้งเวทีหารือ และเครือขายในกลุมประเทศอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนอาเซียนใหหางไกลยาเสพติดอยูในระดับสูงมาก ในลักษณะนี้หมายความวาประสิทธิภาพ
ในการวางแผนและควบคุมมีแนวโนมจะทําใหการนํานโยบายไปปฏบิัติมาตรการสรางภมูิคุมกันและปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษาดานความรวมมือระหวางประเทศสูงกวาองคประกอบดานอื่นๆ ทั้งนี้อาจเน่ืองจาก นโยบาย
ของภาครัฐเชิงบูรณาการในการรวมมือระหวางประเทศอาเซียนประสบความสําเร็จสอดคลองกับทฤษฎีการนํา
นโยบายไปปฏิบตัิของวรเดช จันทรศร (2543) ในขณะที่ภาวะผูนําและความรวมมือมีความสัมพันธกับการนํา
นโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดานความรวมมือระหวางประเทศ
อยูในระดับปานกลาง และดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบตัิ และดานการเมือง
และการบริหารสภาพแวดลอมภายนอกมีความสมัพันธอยูในระดับต่าํ ท้ังนี้อาจเน่ืองจาก ภาวะผูนําของ
หนวยงานไมมคีวามชัดเจน เกี่ยวกบันโยบายของภาครัฐไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  
 2.5 ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติดกับการนํานโยบายไปปฏิบตัิ
มาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษา ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพติด ซึ่งประกอบดวย ดานประสิทธิภาพใน    
การวางแผนและควบคุม ดานสมรรถนะขององคการหรือหนวยงาน ดานภาวะผูนําและความรวมมือ            
ดานการเมืองและการบริหารสภาพแวดลอมภายนอกกับการนํานโยบายไปปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดานการบริหารจัดการแบบบรูณการ ซึ่งประกอบดวยการอํานวยการทํางานเปน
เอกภาพของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภายใตการอํานวยการของศูนยอาํนวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดเปน
หนวยงานหลัก กลไกการอํานวยการ กํากับ ติดตามของอนุคณะกรรมการการบริหารแผนยุทธศาสตร           
การปองกันยาเสพติดมีความชัดเจน ตอเนื่อง การพัฒนาหอง War Room รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อ
ดําเนินการควบคุมปจจยัเสีย่ง/แหลงมั่วสุมรอบสถานศึกษา การจัดใหมีระบบการรายงานผลการปองกนั แกไข
ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา รัฐบาลสนับสนุนรายจายงบประมาณในการดําเนินการปองกัน แกไขปญหา     
ยาเสพตดิ ในสถานศึกษาอยางตอเน่ืองดวยการวิเคราะหสหสมัพันธคาโนนิคอลพบวา ฟงกช่ันท่ี 1 ไดคา
สหสมัพันธคาโนนิคอลสูงสดุ โดยมีนโยบายของรัฐเชิงบูรณาการปองกันยาเสพตดิในดานประสิทธิภาพในการ
วางแผนและควบคมุสงผลซึ่งกันและกันกับการนาํนโยบายไปปฏิบัตมิาตรการสรางภูมคิุมกันและปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาดานการบริหารจัดการแบบบรูณการในองคประกอบ ดานการอํานวยการทํางานเปนเอกภาพ
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใตการอํานวยการของศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดเปนหนวยงาน
หลัก ดานการพัฒนาหอง War Room รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อดําเนินการควบคุมปจจยัเสีย่ง/แหลงมั่ว
สุมรอบสถานศึกษา และดานการจัดใหมีระบบการรายงานผลการปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อยูในระดับสูงมาก ในลักษณะนี้หมายความวาประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุมมีแนวโนมจะทาํใหการนํา
นโยบายไปปฏิบตัิมาตรการสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาดานการบริหารจัดการแบบบูรณ
การสูงกวาองคประกอบดานอ่ืนๆ ทั้งนี้อาจเน่ืองจาก นโยบายของภาครัฐในการปองกันแกไข ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา โดยนาํตัวแบบเชิงบูรณาการมาใชประสบความสําเร็จเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ในขณะท่ีภาวะ
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ผูนําและความรวมมือ และการเมอืงและการบรหิารสภาพแวดลอมภายนอกมีความสัมพันธกับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติมาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพตดิในสถานศึกษาดานการบริหารจัดการแบบบูรณการอยูใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเน่ืองจาก ตัวแปรภาวะผูนําและความรวมมือและการเมือง การบริหารสภาพแวดลอม
ภายนอกของนโยบายภาครัฐเชิงบรูณาการไมเปนไปตามสมมติฐาน และไมสอดคลองกับทฤษฎีของ              
วรเดช จันทรศร (2543)  
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
    1. จากการศึกษามาตรการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐ 
โดยใชแบบนโยบายเชิงบูรณาการท้ัง 4 องคประกอบใหเห็นวา ความสัมพันธที่มผีลตอการปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา ตัวแบบเชิงบรูณาการ องคประกอบดานภาวะผูนําและความรวมมือ สงผลไปในทางต่ํา แสดงให  
เห็นวา ภาวะผูนําของหนวยยังขาดความรู ความเขาใจ ในการนํานโยบายเชิงบูรณาการ การปองกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษา ตามนโยบายของรัฐไปปฏิบัติ เกิดความไมชัดเจน ดังนั้น ควรสรางภาวะผูนาํของหนวยงานเพ่ิม
สมรรถนะการนําโยบายไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป  
    2. นโยบายของภาครัฐ ตัวแบบเชิงบูรณาการองคประกอบดานประสิทธิภาพในการวางแผนและ
ควบคมุสงผลตอการปองกันและการแกไขปญหายาเสพตดิในสถานศึกษาไปในทิศทางสูง แสดงใหวา ตวัแบบ
ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุมนั้นสามารถนําไปใชไดจริงในการปฏิบัติ   
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
    1. ควรศึกษาการนํานโยบายมาตรการสรางภูมิคุมกันและแกไขปญหายาเสพตดิกับหนวยงานอ่ืนๆ 
โดยศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางกับตัวแบบอ่ืนของการนํานโยบายของภาครัฐไปปฏิบัต ิ
    2. ควรศึกษาถึงสภาพปญหาการแพรระบาดแนวทางปองกันการแกไขปญหายาเสพติด โดยการ
ศึกษาวิจัยในรูปแบบอ่ืนเชิงคุณภาพและมุงเขาหาประเด็นสาเหตุ ปญหาของยาเสพติดอยางแทจริง  
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