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บทที่ 1
บทนา

1.

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญที่ประเทศไทยกาลังเผชิญอยู่รวมทั้งอีกหลายประเทศใน
โลก นับเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงบั่นทอนทาลายคนไทยและพลโลก และความมั่นคงของประเทศ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสุขสภาพกายและสุขภาพจิต สูญเสียทรัพยากรสาคัญในการพัฒนาประเทศ
สูญเสียด้านเศรษฐกิจและนาไปสู่การสร้างปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรรม
ปัญหาโสเภณี ปั ญหาโรคเอดส์ ฯลฯ ทาให้ประเทศต้องสูญเสี ยงบประมาณในการป้องกั นบาบัด
ปราบปราม ทั้งผู้ค้ าและผู้เสพสารเสพติด องค์การสหประชาชาติเคยกาหนดให้ พ.ศ. 2534-2543
เป็นทศวรรษแห่งการต่อต้านสารเสพติด โดยให้ทุกประเทศทั่วโลกเพิ่มประสิทธิภาพและดาเนินการ
แก้ปัญหาสารเสพติดให้เข้มแข็งขึ้น และมีมติเห็นชอบให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้าน
สารเสพติดโลก
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เคยทาการศึกษาวิจัยและประมาณการ
จานวนผู้ใช้สารเสพติดในประเทศไทย ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2536 พบว่ามีผู้ใช้ยาเสพติดอยู่ใน
ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 1,267,590 คน หรือร้อยละ 2.17 ของประชากรในขณะนั้น ในจานวนนี้ได้
ประมาณการว่ามีนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างใช้ยาเสพติดทั้งสิ้น 71,666 คน โดยนักเรียนที่
ใช้ยาเสพติดพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลาดับ จะเห็นได้
ว่าปัญหายาเสพติดเข้ามาสู่สถานศึกษาเป็นว่านานแล้ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
ปั จ จุ บั น การแพร่ ก ระจายของสารเสพติ ด ในโรงเรี ย นมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น กระทรวง
ศึกษาธิการได้ทาการสารวจ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2541 พบว่ามีนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพ
ติดมากขึ้นและยังมีแนวโน้มจะมากขึ้นทุกปี สาเหตุสาคัญมาจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว
และชุมชน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็วทาให้วิถีชีวิตของคนในสังคม
เปลี่ยนไป เยาวชนตกอยู่ในสภาพครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่น มีการจาหน่ายสารเสพ
ติดขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วจนยากที่จะปราบปราม นอกจากปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
แล้วยังมีปัญหาอบายมุขอื่นๆ ซึ่งเป็นอันตรายแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง จาเป็นต้องได้รับการป้องกัน
แก้ ไข เพื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ใหญ่ที่ มี ศัก ยภาพในการพั ฒ นาประเทศต่ อ ไป (ส านัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) และจากเอกสารแนบท้ายคาสั่งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราบ
ยาเสพติดแห่งชาติที่ 8/2558 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 พบว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ยังคงรุนแรงทั้งด้านการผลิต การจาหน่าย และการเสพยังคงมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง
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กับยาเสพติดทั้งที่เป็นผู้เสพและผู้ค้าอยู่จานวนมากแม้ที่ผ่านมามีการกาหนดนโยบายให้ผู้เสพเป็น
ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาแต่ปรากฏว่ามีผู้เสพที่สมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษาในจานวนน้อยในด้าน
ของการผลิตพบว่าแหล่งผลิตที่สาคัญอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนม่า กัมพูชา และลาว และมี
การนาเข้ามายังประเทศไทยผ่านททางจังหวัดเชียงราย ตาก และหนองคายเป็นหลักด้านอุปสงค์และ
ด้านอุปทานของยาเสพติดยังคงมีมากทาให้ปัญหาดังกล่าวยังคงเป็นปัญหาสาคัญที่ยังไม่สามารถแก้ไข
ได้ถึงแม้รั ฐจะมีมาตรการต่างๆก็ตาม ด้วยการเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้จัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559 ขึ้นโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดแห่งชาติ สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติดต่อไป
กระทรวงศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กาหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขต่างๆในสถานศึกษาโดยได้กาหนดกิจกรรมต่างๆให้
สถานศึกษาปฏิบัติ 5 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมสารวจเพื่อจาแนกกลุ่มเป้าหมาย โดยจาแนกกลุ่มเป้าหมายเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่ม
ผู้ไม่เคยใช้สารเสพติด กลุ่มผู้มีประสบการณ์แต่ไม่ติด กลุ่มผู้ติดยาและยังใช้อยู่ กลุ่มที่ติดยาและ
บาบัดหายแล้ว และกลุ่มที่สงสัยว่าค้ายา
2. กิจกรรมแก้ไขปัญหาโดยการผสมผสานมาตรการ เป็นการกาหนดมาตรการต่างๆ ในการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในแต่ละระดับการเกี่ยวข้องเช่น
นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติด ควรใช้มาตรการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อน การตรวจค้น
การสุ่มตรวจปัสสาวะและการประสานกับผู้ปกครองเป็นต้น
3. กิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ทั้งนักเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งของรัฐและเอกชนทุกผ่ายที่ เกี่ยวข้อง
ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาสารเสพติ ด พร้ อ มทั้ ง ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการ
ปราบปรามและบาบัดรักษา
4. กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดี
ทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนรู้ถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด
5. กิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งเป็นโครงการหลักของกระทรวงศึ กษาธิการใน
การแสวงหายุทธวิธีใหม่ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะ
วิวาท
สาหรับกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาว เป็นโครงการหลักของกระทรวงศึกษาธิการเป็น
การแสวงหายุทธวิธีใหม่ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะ
วิวาทเริ่มต้นโครงการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2541 โดยมีหลักการสาคัญที่ใช้ในการดาเนินการคือ
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การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ นั่นคือ พยายามทาให้บ้านอบอุ่น ทาให้ชุมชนน่าอยู่ และทาโรงเรียนให้เป็น
ที่หวังที่พึ่งพาของนักเรียนและผู้ปกครองได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาปลอดสารเสพติด
สื่ อ ลามกอนาจาร การพนั น การทะเลาะวิ ว าท พร้ อ มทั้ ง แสวงหาแนวทางป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
สารเสพติด สิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ การพนันและการทะเลาะวิวาท
โดยมีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกุด
ขอนแก่นวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว หรือโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขในปัจจุบันตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนประมาณ 500 คนเศษ
เป็นโรงเรียนมัธยมประจาตาบลจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตาบล คือตาบลกุดขอนแก่น และตาบลหนองกุงเซิน ชาวบ้านส่วนใหญ่
ทานา และไร่อ้อย มีบางส่วนเลี้ยงปลาในกระชังนักเรียนส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน ภายในชุมชนของ
สองตาบลมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งในวัยทางานและวัยรุ่น รวมทั้งมีการแพร่ระบาดเข้ามายัง
สถานศึกษาทาให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เช่นปัญหาการหนีเรียน ปัญหาการขาดเรียน ปัญหาการ
เรียนไม่จบซึ่งเยาวชนเหล่านี้ล้วนแล้วจะเติบโตไปเป็นกาลังสาคัญของประเทศในอนาคตซึ่ งหากปล่อย
ให้ตกเป็นทาสหรืออยู่ในสภาพเสี่ยงต่อไปก็จะเป็นผลเสียหายต่อประเทศชาติ โรงเรียนกุดขอนแก่น
วิทยาคมมีนักเรียนจานวนหนึ่งที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากการอยู่ ในชุมชนที่
มีการใช้ยาเสพติดดังรายงานการจับคุมดาเนินคดีของสถานีตารวจภูธรอาเภอภูเวียงซึ่งพบว่าในพื้นที่
ของสองตาบลนี้มีการจากุมผู้ค้าและผู้เสพได้ค่อนข้างถี่
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมได้ดาเนินการภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและ
อบายมุ ขมานานหลายปี แต่ ยั ง มี นั ก เรี ยนบางส่ ว นเข้า ไปเกี่ย วข้ องกับยาเสพติด และตาแหน่ง ของ
โรงเรี ย นอยู่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งที่ มี ก ารระบาดของยาเสพติ ด ดั ง ข้ อ มู ล การจั บ กุ ม ด าเนิ น คดี ข องสถานี
ตารวจภูธรภูเวียงในปี 2558 สามารถจับคุมได้ 141 คดี เป็นผู้ค้า 37 คดี ผู้เสพ 104 คดี โดยยาบ้า
เป็นยาเสพติดที่จับกุมได้มากที่สุด ซึ่งถือว่าอยู่ในปริมาณมากและน่าเป็นห่วง อีกทั้งยังไม่มีการประเมิน
โครงการอย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาสอดคล้ อ งและทั น ต่ อ
เหตุการณ์ ทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อานวยการโรงเรียนที่
รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดจึงสนใจที่จะประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนิ นงานอย่างไร เพื่อ
นาข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการดาเนินงานต่อไป และเพื่อให้ผลการประเมิน
ครองคลุมมีความเที่ยงตรงเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงนารูปแบบจาลองซิป (CIPP Model) มาประยุกต์ใช้เป็น
กรอบแนวคิดในการประเมิน ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าจะได้ข้อค้นพบในรายละเอียดต่างๆ อันจะทาให้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดของโรงเรียนต่อไป
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2.

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาบริบทหรือสภาพแวดล้อม ความพร้อมของปัจจัยเบื้ องต้น กระบวนการ
และผลผลิต ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนกุดขอนแก่น
วิทยาคม
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
2.3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการดาเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุขของโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
3.

ของเขตของการวิจัย
3.1
ประชากร คือครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนของ
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม จานวน 1,015 คน เป็นนักเรียนจานนวน 518 คน ผู้ปกครอง 456 คน
ครู 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษาไม่รวมตัวแทนครู ผู้อานวยการสถานศึกษา และพระภิกษุ
11 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียน
กุดขอนแก่นวิทยาคมจานวน 280 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางของ Krejcie and
Morgan และสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วน
ของประชากรได้นักเรียน 125 คน ผู้ปกครอง 124 คนแต่เนื่องจากครูมีจานวนน้อยผู้วิจัยจึงเก็บ
ข้อมูลจากครูจานวน 21 คน คณะกรรมการสถานศึกษาไม่รวมตัวแทนครูและผู้อานวยการจานวน
10 คน
4.

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น คือสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแปรตาม คือระดับความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
ทีมีต่อด้านการประเมินตามรูปแบบจาลองของซิป ซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด โดยด้านการประเมินมีดังนี้
4.1

ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context: C)
1) การนานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้
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4.2

4.3

4.4

5.

2) การนาข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันมาใช้
3) การน านโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้ให้ส อดคล้ องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input : I)
1) ลักษณะโครงการ
2) ความพร้อมของบุคลากร
3) งบประมาณ
4) ระยะเวลา
5) สื่อ เอกสาร วัสดุอุปกรณ์
6) การบริหารจัดการโครงการ
ด้านกระบวนการ (Process : P )
1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ
2) การวางแผนการดาเนินงานโครงการ
3) การดาเนินงานตามแผน
4) การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
ด้านผลผลิต (Product : P)
1) สภาพสถานศึกษา
2) สภาพนักเรียนในโรงเรียน
3) สภาพชุมชนใกล้เคียงสถานศึกษา
4) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

นิยามศัพท์เฉพาะ
5.1 โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข หมายถึ ง โครงการ
สถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติ ดและอบายมุขของกระทรวงศึก ษาธิการที่โ รงเรียนกุดขอนแก่ น
วิทยาคมสมัครเข้าร่วม
5.2 การประเมิน โครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ของการ
ดาเนิ นโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึง จุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการอย่างมีระบบ แล้ ว
ตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการเพื่อการดาเนินงานต่อไป จะยุติหรือนาข้อมูล ปัญหาอุปสรรค
ที่พบนาไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดยนารูปแบบจาลอง ซิป (CIPP Model) มาประยุกต์ใช้ในการวิจัยประเมินประกอบด้วย
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1) การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) เป็นการประเมินเกี่ยวกับการนา
นโยบายการป้องกันสารเสพติดและอบายมุขของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ และการนา
สถานการณ์สภาพปัญหาสารเสพติดในปัจจุบันมาใช้ในการวางแผน
2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) เป็นการประเมินเกี่ยวกับโครงสร้างการ
ดาเนินงานโครงการ เช่นเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ
ระยะเวลา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการโครงการ
3) การประเมินด้านกระบวนการ (Product) เป็นการประเมินเกี่ยวกับการศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การวางแผนการดาเนินงานโครงการ แผนปฏิบัติการ วิธีการ
ดาเนินงานโครงการ การดาเนินงานตามแผน การนิเทศติดตามและการประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการ
4) การประเมินด้านผลผลิต (Product) เป็นการประเมินเกี่ยวกับสถานศึกษาว่า
มีสภาพปัญหาและสถานการณ์เสี่ยงลดลงหรือปลอดจากสารเสพติด และอบายมุข ประเมินเกี่ยวกับ
ตัวนักเรียนว่ามีภูมิคุ้มกัน มีทักษะปฏิเสธ มีความเอื้ออาทร มีการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ และชุมชน
ใกล้เคียงให้การยอมรับ ให้ความร่วมมือ
6.

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลการวิจัยเพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนกุด
ขอนแก่นวิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 คาดว่าจะได้รับประโยชน์
ดังนี้
6.1 ได้สารสนเทศในการตัดสินใจสาหรับผู้บริหารในการคงไว้หรือดาเนิ นการปรับปรุง
โครงการ
6.2 ทาให้ทราบผลการดาเนินงาน ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต
6.3 ทราบความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลที่ ต อบแบบสอบถามแต่ ล ะกลุ่ ม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนดาเนินการได้เป็นอย่างดี
6.4 เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทาให้โรงเรียน ทราบผลการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาโครงการต่อไปได้
6.5 ได้แนวทางในการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ของโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม

