
 

 

 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ืองการบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพื้นท่ี :  
กรณีศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว  
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

การบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการ
ใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว* 
         อควี ศิลปกูลวิวัฒน์** 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบูรณาการการแก้ไขปญัหายาเสพติดเชิงพื้นที่ของโครงการการศกึษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน ผลการบรูณาการการแกไ้ขปัญหายาเสพติดเชิงพื้นที่ ปัญหาและอุปสรรค
การบูรณาการการแก้ไขปญัหายาเสพติดเชิงพื้นที่ของโครงการการศกึษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรยีน
ของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมลูคนส าคัญ จ านวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการ
โครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน หรือ โครงการ D.A.R.E. เป็นนโยบายของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ มีทักษะ สร้างภูมิคุ้มกัน 
ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพตดิได้ ไม่ว่าเพื่อนชักชวน หรือ ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลบีบบังคับ โดยอาศัยความ
ร่วมมือ หรือการบูรณาการ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านนโยบาย ด้านกิจกรรม และด้านงบประมาณ เพื่อระดม
สรรพก าลังในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพืน้ท่ี 
 
ค าส าคัญ : บูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพื้นที่ โครงการ D.A.R.E. 
บทน า 
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 แผน คือ แผนป้องกันยาเสพตดิ แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบ าบัดรักษายาเสพตดิ 
และแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งด าเนินงานตามแผนต้องเปน็ไปอยา่งประสานสอดคล้องในทุกระดับ มุ่งเน้น
การบรูณาการการแกไ้ขปัญหายาเสพติดเชิงพื้นที่ ตามสภาพปัญหาที่มีบรบิทแตกต่างกันเพื่อลดปญัหายาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน ชุมชนทั่วประเทศ ถือเป็นวงในตรงกลางท่ีได้รับผลกระทบจากยาเสพติด การแกไ้ขปัญหาพื้นที่ในหมู่บ้าน 
ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดยาเสพตดิ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการในหลายมาตรการไปพร้อม ๆ กัน ทั้งการแก้ไข
ปัญหาปัจจุบัน ป้องกันปัญหาในอนาคต แผนการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในหมู่บ้าน ชุมชนจึงต้องบูรณา
การของแนวทางโครงการประชารฐัร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพตดิ ควบคู่ไปด้วยกัน โดยก าหนดให้น ามาตรการ แนวทาง 
คือ “สร้างการรับรู้ ปราบปรามผู้คา้ บ าบัดรักษาผู้ป่วย ป้องกันกลุ่มเป้าหมาย ขยายการมสี่วนร่วม” ลงด าเนินการใน
พื้นที่ตามสถานการณ์ปญัหา แม้วา่ในช่วงที่ผ่านมาทุกรัฐบาลให้ความส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในระดับที่
สูงมาก และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการตามแผนปฏิบตักิารป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดมาอย่าง
ต่อเนื่อง ปรากฏผลการด าเนินงานในหลาย ๆ ด้านเพิ่มมากข้ึน ในอนาคตปัญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอยู่
และนับวันจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ประชาชนได้คาดหวังให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดในการควบคุม 
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปญัหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มคีวามรูส้ึกมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
ปัจจุบันสถานการณ์ ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงเพิม่ขึ้นมาโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีส าคัญปญัหายาเสพติดเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบตอ่เนื่องไปยัง
ปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปญัหาการท าลายศักยภาพของประชากร และปญัหาการขยายตัวขององค์กร
อาชญากรรม 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิเร่งด่วน พ.ศ. 2561 
ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพตดิโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาใน
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ระดับประถมศึกษาโดยจัดท าโครงการครูต ารวจ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) ให้ความรู้ 
สร้างภมูิคุ้มกันแก่เด็กนักเรยีนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนและทุกห้องเรยีน ซึ่งเป็น
โครงการที่ท่ัวโลกให้การยอมรับว่า มีประสิทธิภาพในการหยดุยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่าง
ได้ผล และยังสามารถสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิให้กับสังคมได้อีกส่วนหนึ่งนอกจากน้ันยังเป็นการผนึกก าลังระหว่าง 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต ารวจ สาธารณสุข โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพตดิพร้อม
กัน ประเทศไทยน าโครงการ D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ. 2542 โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติมอบหมายให้
กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการศึกษา และน ามาปรบัใช้ให้เกิดความเหมาะสม
กับสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยโดย รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตรี สนั่น 
ขจรประศาสตร์) พร้อมด้วย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (พลต ารวจเอกประชา พรหมนอก) ในขณะนัน้ และคณะได้
เดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามค าเชิญของหน่วยงานปราบปราม 
ยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DAE) ระหว่างวันท่ี 11 – 19 พฤศจิกายน 2541 และรายงานสรุปผลการเยือน
สหรัฐอเมริกาน าเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณา โดยในประเด็นหนึ่งไดร้ายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้
ด าเนินงานโครงการ D.A.R.E. โดยให้เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งผ่านการฝึกอบรมไปให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับภัยของยา
เสพติดแกเ่ยาวชนในสถานศึกษา ให้รู้จักแนวทางในการปฏิเสธ ยาเสติดอย่างเดด็ขาด และเห็นว่าโครงการลักษณะนี้
ฝ่ายไทยน่าจะน ามาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมได้โดย พร้อมที่จะจัดผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการต ารวจ
ไทยในโอกาสแรก ส านักงานต ารวจแห่งชาติให้ความส าคัญกับการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิตาม
นโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอด โดยเฉพาะการป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเกีย่วกับยาเสพติด ได้มอบหมายให้
กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิด าเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E. ประเทศไทย) หรือโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ถือ
ได้ว่าเป็นโครงการด้านการป้องกันยาเสพติดที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทุกรัฐบาลที่
ผ่านมายังเป็นโครงการที่มี การบูรณาการร่วมกันระหว่างต ารวจ โรงเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และชุมชนอย่างใกล้ชิด 
ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กนักเรียนอีกด้วย 
 ในปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพตดิ ได้ด าเนินการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยใช้โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย (Drug Abuse 
Resistance Education) หรือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียนมาเป็นกลไกหลักเพื่อ
สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิในกลุ่มเดก็นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับยาเสพติด เกดิ
ทักษะและสามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยง เมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพตดิ (กองบัญชาการป้องกันปราบปรามยา
เสพติด ม.ป.ป., หน้า 1-3) 
 เนื่องจากปัญหายาเสพตดิในเด็กและเยาวชนจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือหรือ การบูรณาการทุกภาคส่วน
ในการด าเนินการโดยเฉพาะเชิงพื้นที่มีสภาพปญัหาแตกต่างกัน ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบูรณาการการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิเชิงพื้นที่ของโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน ศึกษาผลของการ
ด าเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ในการ บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพตดิเชิงพื้นที่ของโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน  เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับองคก์าร และเพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในเด็กและเยาวชนต่อไป 
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วิธีการด าเนินวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั 2 วิธี ดังนี้ 
 1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการวารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัตติิงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งเอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน  
 2.  การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสมัภาษณแ์บบ
มีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview)  
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี ้
 1.  ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้น าชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว 

2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุม่ตัวอย่างโดยก าหนดคณุลกัษณะของประชากรทีต่้องการศึกษา  จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informants) จ านวน 8 คน โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ ดังนี้  
  2.1  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่ศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียนของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว ได้แก่ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจนคร
บาลคันนายาว จ านวน 1 คน 
  2.2  เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการ การด าเนินโครงการ และประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนของสถานีต ารวจนครบาลคัน
นายาว ได้แก่ ครูต ารวจ D.A.R.E. จ านวน 2 คน 
  2.3  เป็นผู้ประสานความร่วมมือในการด าเนินการโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียนของสถานตี ารวจนครบาลคันนายาว ได้แก่  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครูประชั้น และผู้น าชุมชน จ านวน 4 คน 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดย
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณเ์ป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัด
หมายวันสมัภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผูส้ัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและ
บันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
 1.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการ
รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
      1.1  หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ 
      1.2  หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
      1.3  งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด  
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      1.4  เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึน้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎระเบยีบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบตัิงาน ประกาศ ค าสัง่ เป็นต้น 
 2.  วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจยัจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  โดยผู้ที่วิจยัเลือก
วิธีการสัมภาษณต์ามวัตถุประสงคข์องการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) 
โดยที่ผู้ที่วิจยัต้องท าการสมัภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจยัจะสัมภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนด
ไว้เท่าน้ัน และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค า
บอกของผู้ถูกสัมภาษณ ์
 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแตล่ะประเด็น 
 2.  น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นวิเคราะห ์
 3.  น าข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มคีวามคล้ายคลึงกันและแตกต่าง
กันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4.  น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุปผลการวจิัยการด าเนนิการ
โครงการการศึกษาเพื่อต่อตา้นการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียนของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว ปญัหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิใน
เด็กนักเรยีนของสถานีต ารวจนครบาลคันนายาว โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
  
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม พบว่า 
 การบูรณาการการแก้ไขปญัหาเชิงพื้นที่ โดยการประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากยุทธศาสตร์ของประเทศหลายเรื่องมักเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยหลายหนว่ยงานในหลาย
กระทรวงด าเนินการเพื่อให้บรรลผุลตามที่ก าหนด เพื่อไม่ให้เกิดการท างานท่ีซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองทรพัยากร จึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการที่จะท าให้ยุทธศาสตร์ของประเทศบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยยดึพื้นที่เป็นหลักมา
ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพตดินั้น สืบเนื่องมาจาก สภาพปัญหาที่เกดิขึ้นมีความแตกต่างหลากหลายไปตามแตล่ะ
บริบทของพื้นที่ อีกทั้ง ความต้องการของประชาชนก็แตกต่างกัน ดงันั้น การบริหารจดัการโดยยึดพื้นที่เป็นหลักจะ
สามารถตอบโจทย์ที่กล่าวได้เป็นอย่างดี และน าไปสู่การปรบัปรุงแนวทางสามารถแก้ไขปัญหา ยาเสพติดได้ตาม
สถานการณ์และบริบทแตล่ะพื้นท่ี รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับประชาชนมากยิ่งข้ึน โดยเปดิโอกาสให้ประชาชนนานใน
ฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้เข้ามามสี่วนร่วมและสะท้อนความต้องการของตนในการบริหารจัดการ การบรูณาการการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงพื้นที่ ศึกษากรณีโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรยีน ของสถานี
ต ารวจนครบาลคันนายาวนั้น มีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา ชุมชน และสถานีต ารวจ
นครบาลคันนายาว ให้ความส าคญักับปัจจัยความแตกตา่งหลากหลายของพื้นที่เป็นตัวตั้งโดยเปดิโอกาสให้ประชาชน
ในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามสี่วนร่วมในการด าเนินการโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน โดยการน าทรัพยากรและสรรพก าลังท่ีมีในพื้นที่มาสู่การขบัเคลื่อนร่วมกัน 
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แนวทางและขั้นตอนการบรูณาการ 

 Sloat (อ้างถึงใน สุขยืน เทพทอง, 2552, หน้า 178-179) ได้กล่าวว่า การบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การบูรณาการมีสองแนวคิดทีส่ าคญัคือแนวทางแบบราชการ (government approach) กับแนวทางการบริหาร
จัดการ (governance approach) 
 1.  การบริหารงานตามแนวทางแบบราชการเป็นการบริหารจากบนลงล่าง (top-down approach) มีการ
ใช้กฎระเบียบในการควบคุมและจดัระเบียบพฤติกรรมของบุคลากรและสถาบัน การท างานอาศัยโครงสร้างแบบ
ราชการเป็นหลัก ซึ่งเป็นการแบ่งโครงสร้างตามหลักการแบ่งตามหนา้ที่ความรับผิดชอบ (functional 
classification) หรือตามภารกจิที่แต่ละหน่วยงานรับผดิชอบโดยรับค าสั่งจากผู้บังคับบญัชาตามโครงสร้าง แต่ละ
ส่วนราชการจะรับผิดชอบในการผลิต จัดหาผลผลิตตามภารกิจของตนเป็นหลัก แม้ว่าข้อดีของโครงสร้างของระบบ
ราชการจะมีหลายประการ เช่น การมีเอกภาพการบังคับบัญชา การใช้หลักการแบ่งงานกันท าให้ผู้ปฏบิัติงานมีความ
ช านาญเฉพาะดา้น     มีความชัดเจนในการบังคับบัญชาสั่งงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทาน อย่างไรก็ตาม 
ข้อจ ากัดของโครงสรา้งแบบราชการ คือ การใช้หลักแบ่งงานกันท าให้ผู้ปฏิบตัิงานมุ่งแต่การท างานเฉพาะหน้าท่ีของ
ตนเองเท่านั้น ละเลยการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน จนหลายครั้งเกิดปัญหาวิกฤตของการประสานงาน และท าให้
การด าเนินงานท่ีอาศัยหน่วยงานจ านวนมากมาร่วมมือกันไม่บรรลผุล 
 2.  แนวทางการบริหารจัดการเปน็แนวทางการบริหารงานภาครัฐท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดมิคือ จากการ
ใช้อ านาจครอบง ามาเป็นการสรา้งเสรมิพลัง (empowerment) ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากแนวทางแบบ
ราชการมาเป็นรัฐบาลที่เน้นการประสานงานเชื่อมโยง (joined-up government) แนวทางการบริหารจัดการเป็น
แนวทางที่มองความสัมพันธ์ของสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นในลักษณะเป็นเครือข่ายมากกว่าสายการบังคับบัญชา 
(network-oriented polity) และมีอิทธิพลต่อกระบวนการก าหนดนโยบาย โดยบทบาทของรัฐจะเปลี่ยนไปจากผู้
ก าหนดนโยบายมาเป็นผูส้นับสนุนให้ภาคส่วนตา่ง ๆ เข้ามามสี่วนร่วมในการร่วมก าหนดนโยบาย บทบาทของรัฐบาล
เน้นในด้านการประสานงานและการก ากับดูแล (coordination and steering) มากกว่า 
 โดยสรุป แนวทางการบรหิารจดัการจึงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวคิดการบูรณาการ ซึ่งเน้นการ
ประสานมิตติ่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานเพื่อช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันในการก าหนดแผนและด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายด้านนโยบาย 
 สุขยืน เทพทอง (2552, หน้า 154-157) ได้จ าแนกการบูรณาการเปน็ 2 ด้าน ดังนี้ 
 1. การบูรณาการดา้นนโยบาย (Policy Integration) ในอดีต นโยบายสาธารณะมักไม่ได้รับการใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ไขปญัหาในลักษณะบูรณาการ เนื่องจากนโยบายสาธารณะในอดตีมักมลีักษณะแยกส่วนโดย
ก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ แยกน านโยบายไปปฏิบตัิมากกว่าการร่วมมือกันในการแก้ไขปญัหาในปัจจบุันผู้ก าหนด
นโยบายในหลายประเทศจึงมีความพยายามที่จะปฏริูปกระบวนการก าหนดนโยบายใหม่จากการประสานงานภายใน
หน่วยงานมาเป็นความร่วมมือกันทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนหรือการมีเป้าหมายขัดแย้งกันใน
หน่วยงานต่าง ๆ 
 Hertin & Berkhout (อ้างถึงใน สุขยืน เทพทอง, 2552,หน้า 179) การน านโยบายเชิงบูรณาการไปปฏิบัติ
จะต้องมีกลไกเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยสนับสนุนการบรูณาการ  ซึ่งได้แก่ ประการแรก การบูรณาการ
หน่วยงาน จุดมุ่งหมายของการบรูณาการหน่วยงาน คือ การปรับปรงุการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน เพื่อลด
ปัญหาการประสานงานตามสายการบังคับบัญชา และช่วยยกระดับความส าคญัของประเด็นนโยบายให้เป็นวาระ
ส าคัญของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประการทีส่อง กลไกการติดต่อสื่อสาร ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปได้มีการ
ปรับปรุงกลไกการสื่อสารในแนวนอนและความร่วมมือระหว่างสาขาของนโยบาย กลไกการประสานความร่วมมือ
แนวนอนจะช่วยท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคญัของนโยบายนั้น ๆ ประการสุดท้ายกลยุทธ์การบรู
ณาการภายในสาขา (sectoral integration strategies) ซึ่งเป็นการบูรณาการในระดับย่อย ลงมาเพือ่ช่วยในการน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ
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 2. การบูรณาการดา้นงบประมาณ 
  Allen Schick (อ้างถึงใน สุขยืน เทพทอง, 2552, หน้า 180) ระบบงบประมาณทุกระบบจะท า
หน้าท่ีส าคัญ 3 ประการคือ การควบคุม (control) การจัดการ (management) และการวางแผน (planning) โดย
หน้าท่ีดังกล่าวไม่สามารถแยกจากกันได้อย่างเดด็ขาด ระบบงบประมาณ  แตล่ะประเภทจะท าหน้าท่ีทั้งสามข้อ 
เพียงแต่จะให้น้ าหนักของหน้าท่ีในแต่ละข้อไม่เท่ากัน 
 บทบาทที่ส าคัญประการหนึ่งของงบประมาณ คือ การเป็นเครื่องมือการบริหาร(administrative tool) 
โดยมีบทบาทในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกดิผลที่เป็นรูปธรรมตามที่ก าหนดไว้ เพราะงบประมาณเป็น
แผนทางการเงินหรือทรัพยากรที่จะท าให้นโยบายและแผนต่าง ๆ ปรากฏเป็นจริงได้ และยังใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้รับงบประมาณอีกด้วย  
 การบูรณาการงบประมาณท าได้ในหลายรูปแบบ นับตั้งแต่การบูรณาการงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้เข้า
กับการวางแผนกลยุทธ์และแผนทางการเงิน การบูรณาการงบประมาณทุกแหล่งเพื่อใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน หรือการบรูณาการงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีตามแผนกลยุทธ์ 
 ส าหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (strategic performance-based budgeting) ซึ่ง
เป็นระบบงบประมาณที่ส านักงบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบท่ีเน้นหน้าท่ีในการวางแผนและการจัดการ ซึ่ง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์/นโยบายที่รัฐบาลก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล และเพื่อช่วยสนับสนุนให้การบริหาร
ภาครัฐเป็นไปอย่างสอดคล้องสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
 เนื่องจากการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อระดมความรู้และทรัพยากรมาใช้ในการแก้ไขปญัหาและวิกฤติให้ทันกับเวลาหรือใช้ส าหรับการ
พัฒนา การบริหารงานเชิงบูรณาการจ าเป็นต้ออาศัยการบรูณาการดา้นแผนงานในระดบัต่าง ๆ จากระดับประเทศลง
ไปสูร่ะดับหน่วยงาน ทั้งในระดับแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีงบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าใหแ้ผนงานเหลา่นี้
เป็นไปได้ ในทางปฏิบัติงบประมาณจะมีบทบาทช่วยในการบูรณาการโดยผ่านแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ 
 แผนงบประมาณเชิงบูรณาการเปน็แผนซึ่งก าหนดมาจากนโยบายทีม่ีความส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลที่
จ าเป็นจะต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะท าให้เกิดการประสานกิจกรรมของหลาย
กระทรวงในการด าเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลภุารกจิร่วมกัน ดังนั้น แผนงบประมาณเชิงบูรณาการจึงเป็นเครื่องมือ
ที่ก าหนดทิศทางการบูรณาการ ประเด็นการบูรณาการ เป้าหมายและตัวช้ีวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกการ
ด าเนินงาน 
 3. การบูรณาการดา้นจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
  Dewey (อ้างถึงใน อดิศร  ก้อนค า, ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า โรงเรียนจ าเป็นต้องจัดให้มีการสอนแบบ 
“บูรณาการ” (Integrate curriculum) หรือการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ      เข้าด้วยกันโดยไมเ่น้นการเรียน
เป็นรายวิชา ว่าปัญหาอุปสรรค รวมทั้งประสบการณต์่าง ๆ ในชีวิตของมนุษย์นั้นจะผสมผสานกัน มไิดแ้ยกออกเป็น
ส่วนๆ ท้ังนี้ มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ทักษะหลายประการในการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาง่าย ๆ หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม แต่การที่โรงเรียนเน้นการสอนแยกเนื้อหาวิชา จะ
ท าให้การเรียนนั้นไมส่อดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน เพราะเด็กมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียน กับสิ่งท่ี
เป็นไปในชีวิตจริงนอกโรงเรียน ดังนั้น หลักสูตรที่เน้นการสอนแบบบรูณาการจะสอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมาก
กกว่า โดยจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นความสมัพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ทั้งยังกระต้นให้เด็กใฝ่
เรียนรู้ เนื่องจากเขาสามารถน าเนือ้หาและทักษะที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ยังช่วยลดความซับซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจ านวนเวลาเรยีน เป็นการแบ่งเบาภาระผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ี
โอกาสใช้ ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน 
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การบูรณาการการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2559, หน้า 8-9) ได้เสนอ แนวทางการ
ด าเนินงานป้องกันในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. การด าเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่มีปัญหายาเสพติดมาก 
  1.1  สนธิก าลังชุดปฏิบัติการฯ ขอความร่วมมือเข้าตรวจสอบปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 
(โดย ป.ป.ส. ปกครอง บช.ปส. เขตพื้นท่ีการศึกษา) 
  1.2  ตั้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจประสานงานประจ าสถานศึกษา แห่งละ 1 นาย (โดย สภ. และ 
สถานศึกษา) 
  1.3  สนับสนุนชุดจัดระเบียบสังคมตรวจพื้นท่ีเสี่ยงรอบสถานศึกษาเป็นประจ า (โดย ศอ.ปส.จ/
กทม. และศป.ปส.อ./เขต) เน้นดูแลเฝา้ระวัง ตัดปัจจัยเง่ือนไขไม่ใหย้าเสพตดิแพร่ระบาดสู่สถานศึกษา หรือเข้าถึง
นักเรียน โดยนักเรยีนหรือผู้ค้าในสถานศึกษาต้องถูกด าเนินการทางกฎหมาย ส่วนนักเรยีนที่มีปัญหายาเสพติดต้อง
ได้รับการดูแลในรูปแบบที่เหมาะสม 
 2.  การด าเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ท่ีมีปัญหายาเสพติดปานกลางเล็กน้อย สถานศึกษาด าเนินการ
โดยชุดปฏบิัติการอ าเภอร่วมประสาน สนับสนุน อ านวยการ และติดตามผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  -  ปฐมวัย โดยการพัฒนาความสามารถของสมองในการจดัการกับชีวิต (Executive Function : 
EF) ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ได้แก่ การเล่านิทาน การใช้ชุดของเล่น ผ่านกลไกครผูู้สอนและครูพีเ่ลี้ยง 
  -  ประถมศึกษา มาตรการป้องกันฯ โดยการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการป้องกัน
ยาเสพตดิผา่นกระบวนการการเรยีนการสอนในช้ันเรยีน เช่น ครูผูส้อนในโรงเรียน ครตู ารวจ D.A.R.E. ครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนโต๊ะครู โตะ๊อิหม่าม ฯลฯ และกิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมเพื่อสร้างภูมิคเุมกันปัญหายา
เสพติดตามศาสนาท่ีตนนบัถือ 
  -  มัธยมศึกษา มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังปญัหายาเสพตดิ โดยการให้ความรู้และเสรมิสร้าง
ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดผ่านกระบวนการเรยีนการสอนในช้ันเรียน เช่น ครูผูส้อนในโรงเรยีน ครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ฯลฯ และการเสรมิสรา้งความภูมิใจในตนเองผา่นกิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมคณุธรรมจริยธรรม จติอาสา กิจกรรมเฝ้าระวัง การพัฒนาและสร้างเครือข่ายเยาวชนตา้นภัยยาเสพตดิให้
เข้ามามสี่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรมลูกเสือต้านภยัยาเสพตดิ กิจกรรมนักเรียน
แกนน า เป็นต้น และมาตรการแกไ้ข โดยการค้นหา/คัดกรองและบ าบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม สนับสนุน
คณะกรรมการ โรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อร่วมมือกับองค์กรชุมชนในการเฝา้ระวังฯ นักเรียน  
 สรุป การบรูณาการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโดยการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
และมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสรมิให้ความรู้และสร้างภูมคิุ้มกันในการป้องกันการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน 

แนวคิดเกี่ยวกับโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเดก็นักเรียน 

เนื้อหาหลักสูตร D.A.R.E. 

 
            กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2556, หน้า 5 - 6) ได้อธิบายว่า
เนื้อหาหลักสูตร D.A.R.E. มีความโดดเด่นในรูปแบบของการน าเสนอข้อมูลให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีการศึกษา
วิจัยค้นคว้าอย่างเป็นระบบ รวมทัง้กิจกรรมในหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบเพื่อเสรมิสร้างความสามารถของเด็ก
นักเรียนในการแกไ้ขปัญหาส่วนตัว ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพตดิ เด็กนักเรียนสามารถตัดสินใจโดย
ใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบD.A.R.E. นั่นคือ การเลือกวิธีด าเนินการโดยค านึงถึงความรับผิดชอบและผลที่อาจเกิด
ตามมา การน าเสนอบทเรียนมีรูปแบบท่ีน่าสนใจและเกิดผลสัมฤทธ์ิในเชิงประจักษ์แก่เด็กนักเรียน โดยมีสถานการณ์
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จ าลองและแสดงบทบาทสมมุติใหเ้ด็กนักเรยีนได้ท าการฝึกปฏิบัตคิ้นหาวิธีการแก้ไขปญัหาร่วมกันกับเพื่อน และ
ตัดสินใจเลือกท าอย่างมีความรับผดิชอบในการตัดสินใจนั้น ๆ นอกจากน้ียังมีการฝึกทักษะ วิธีการต่อตา้นแรงกดดัน
จากเพื่อนและความรูส้ึกภายในของตนเองอันเป็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกแบบหลักสตูร 
หลักการ และสมมตุิฐานที่ไดม้าจากการค้นคว้าวิจัย เด็กนักเรยีนสามารถน าความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้กบัสถานการณ์
อื่นที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เนื้อหาหลักสูตร D.A.R.E. ที่ได้รับการพัฒนาส าหรับประเทศไทย มีทั้งสิน้13 
บทเรียน ดังนี ้
            บทที ่1 วัตถุประสงค์และภาพรวมของหลักสูตรD.A.R.E. เป็นการแนะน าโครงการD.A.R.E. ประเทศไทย 
ให้กับเด็กนักเรยีนในช่ัวโมงแรก อธิบายถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสตูร D.A.R.E. เมื่อจบช่ัวโมงการสอน
นักเรียนสามารถเข้าใจสาระส าคัญของหลักสูตรD.A.R.E. และอธิบายขั้นตอนรูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. ได ้
             บทที ่2 บุหรี่กับนักเรยีน เป็นการเปลี่ยนความเช่ือของเด็กนักเรยีนให้รู้ความจริงว่า เด็กนักเรียนส่วนใหญ่
ไม่สูบบุหรี่ เพื่อช่วยเด็กนักเรียนใหส้ามารถพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุหรี่และผลร้ายของมัน เมื่อผา่นการเรยีน
บทนี้แล้ว เด็กนักเรียนสามารถระบุผลร้ายของบุหรี่ที่มตี่อร่างกาย และสามารถใช้รูปแบบการตดัสินใจแบบ D.A.R.E.
เมื่อถูกชักชวนให้สูบบุหรี่ได ้
            บทที ่3 ม่านควัน เพื่อให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกีย่วกับผลร้ายของกัญชา ซึ่งเป็นการสูบอีกชนิด
หนึ่งรวมทั้งความแตกต่างของพิษภัยในบุหรี่และกัญชาท่ีส่งผลร้ายตอ่ร่างกายอีกด้วย 
            บทที ่4 เหล้ากับนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนไดเ้รียนรู้ข้อเท็จจริงและผลกระทบของการดืม่เหล้าที่มีต่อ
สมองและร่างกาย สามารถใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. เมือ่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การถูกชวนให้ดื่ม
เหล้า 
            บทที ่5 ความจริง เด็กนกัเรียนได้เรียนรู้ความจริงและผลกระทบที่เกิดจากโฆษณาเหล้า น าเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับสารระเหย เหล้า บุหรี่ และยาเสพติดอื่น ๆ บทเรียนนี้เด็กนกัเรียนจะได้ท ากจิกรรมแข่งขันผลดักันตอบ โดย
ระบุผลรา้ยจากยาเสพตดิประเภทต่าง ๆ และระบุกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
             บทที ่6 รากฐานของมติรภาพ นักเรียนได้เรียนรู้คณุสมบตัิของเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดี ความหมายของ
แรงกดดันจากเพื่อนและการแสดงบทบาทสมมตุิ โดยใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบD.A.R.E. เพื่อโตต้อบแรงกดดันจาก
เพื่อนประเภทต่าง ๆ 
            บทที ่7 การรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน การฝึกทักษะการปฏเิสธยาเสพตดิ หลีกเลี่ยงความรุนแรง/สถานการณ์
เสี่ยง เพื่อดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเอง โดยใช้รูปแบบการโต้ตอบแบบมั่นใจ และแสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้
ขั้นตอนการตัดสินใจได ้
             บทที ่8 การกระท าของแตล่ะคน การอธิบายถงึแรงกดดันจากภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเกีย่วกับ
การใช้ยาเสพตดิ ทบทวนบทเรียนหลักสตูร D.A.R.E. เพื่อน าข้อมูลมาเขียนเรยีงความ D.A.R.E. 
            บทที ่9 ฝึก ฝึก และฝึก เป็นการประยุกต์ใช้รูปแบบการตดัสินใจแบบ D.A.R.E. วิธีการดูแลรบัผิดชอบ
ตนเอง และการโตต้อบอย่างมั่นใจในสถานการณ์เสีย่งส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวันของเด็กนักเรียน 
            บทที ่10 กิจกรรมพิเศษการจัดกิจกรรมวันปดิโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย เป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับนักเรียน D.A.R.E. โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มาเป็นเกยีรติในงาน เช่น ผู้บริหารโรงเรียน 
คุณครูประจ าช้ัน ผู้ปกครองของเดก็นักเรียน ผู้บังคับบญัชาของครูต ารวจ D.A.R.E. และหน่วยงานท่ีสนับสนุน
โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ในพิธีปิดจะมีการอ่านค าปฏญิาณของนักเรียน D.A.R.E. การแสดงของนักเรียน
D.A.R.E. และการมอบประกาศนยีบัตรให้แก่นักเรียน D.A.R.E. 
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 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้งต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การบูรณาการการแก้ไขปญัหายาเสพติดเชิงพื้นที่ ในการด าเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปรายดังนี ้

 การด าเนินการโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน หรือ โครงการ 
D.A.R.E. เป็นนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ มีทักษะ  สร้างภมูิคุ้มกัน ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพตดิได้ ไม่ว่าเพื่อนชักชวน หรือ ถูกกลุ่มผู้
มีอิทธิพลบีบบังคับ โดยอาศยัความร่วมมือ หรือการบูรณาการ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในด้านนโยบาย ด้าน
กิจกรรม และดา้นงบประมาณ เพือ่ระดมสรรพก าลังในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เกรยีงศกัดิ์ เจรญิวงศ์ศักดิ์    ( 2547, หน้า 10 ) ได้อธิบายถึง ค าว่า บูรณาการ คือ การ
ผนวก การประสาน การเตมิเตม็การเชื่อมโยง การรวมกัน ร่วมกัน เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ
มหาวิทยาลยัมหิดล (2556) ได้อธิบายว่า การบณูาการ หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจดัสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวเิคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงคท์ี่ส าคัญของ
องค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะ
ส าเรจ็ได้ก็ต่อเมื่อการด าเนินการขององค์ประกอบภายในระบบการจดัการผลการด าเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็น
หนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ (2555) ได้ศึกษา การบูรณา
การ : กระบวนทัศน์ในการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจยัสรปุว่า การบูรณาการที่เน้นตามแนวทางการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งก าหนดความหมายของการบูรณาการ คือ การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจดัสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวเิคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของ
สถาบันการบรูณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการด าเนินการของ แต่
ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์  

1.  การบูรณาการด้านนโยบาย  
 การบูรณาการด้านนโยบาย มีการติดต่อสื่อสาร ประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการท างานท่ีซ้ าซ้อนกัน และเพื่อให้การด าเนนิงานประสบผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ และมี
การประชาสัมพันธ์โครงการให้เปน็ท่ีรู้จัก โดยเน้นเรื่องการสร้างความเข้าใจให้กับผู้บังคับบญัชาและเพื่อนร่วมงาน 
และช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ ตลอดจนมีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพื้นที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ สุขยนื เทพทอง 
(2552, หน้า 179-180) ได้อธิบายถึงการบูรณาการด้านนโยบาย (Policy Integration) ในอดีต นโยบายสาธารณะ
มักไมไ่ดร้ับการใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในลักษณะบูรณาการ เนื่องจากนโยบายสาธารณะในอดีตมักมี
ลักษณะแยกส่วนโดยก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ แยกน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
ในปัจจุบันผู้ก าหนดนโยบายในหลายประเทศจึงมีความพยายามที่จะปฏิรูปกระบวนการก าหนดนโยบายใหม่จากการ
ประสานงานภายในหน่วยงานมาเป็นความร่วมมือกันทั้งหมดเพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนหรือการมีเป้าหมาย
ขัดแย้งกันในหน่วยงานต่าง ๆ และสอดคล้องกับ แนวคิดของ Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวก
พันธุ์, 2561, หน้า 10) ได้อธิบายว่า วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของนโยบาย เป็นสิ่งที่ส าคญัที่จะต้องแยกให้ชัดเจน
ว่าวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งวัตถุประสงค์จะเป็นส่วนขยายเปา้หมายรวมของนโยบายให้
ชัดเจนขึ้นและง่ายต่อการเขา้ใจ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ เปรียบเสมือนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความส าเรจ็หรือความ
ล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏบิัติ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Hertin & Berkhout (อ้างถึงใน สุขยืน เทพทอง
, 2552,หน้า 179) ได้อธิบายว่า การน านโยบายเชิงบูรณาการไปปฏบิัติจะต้องมีกลไกเชิงสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วย
สนับสนุน การบูรณาการ ซึ่งได้แกป่ระการแรก การบรูณาการหน่วยงาน จุดมุ่งหมายของการบรูณาการหน่วยงานคือ 
การปรับปรุงการตดิต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน เพื่อลดปัญหาการประสานงานตามสายการบังคับบัญชา และช่วย
ยกระดับความส าคัญของประเด็นนโยบายให้เป็นวาระส าคัญของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประการที่สอง กลไกการ
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ติดต่อสื่อสาร ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้มีการปรับปรุงกลไกการสื่อสารในแนวนอนและความร่วมมือระหว่าง
สาขาของนโยบาย กลไกการประสานความร่วมมือแนวนอนจะช่วยท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความส าคญัของนโยบายนั้น ๆ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจยัของ ศิริพร จิรวัฒน์กุล (2560) ได้ศึกษา       
ตัวแบบการบูรณาการงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : ความหมายและการด าเนินงาน ผลการวิจัยสรุป
ได้ว่า ความหมายของการบรูณาการ คือการเริ่มจาการเปดิใจ เรียนรู้กัน และท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย ส่วนตัว
แบบการด าเนินงานเชิงบูรณาการมี 4 ตัวแบบ คือ 1) ประชุมร่วม แยกกัน รับผิดชอบ 2) รับทราบแผน แยกปฏิบัติ           
3) ร่วมคิด รวมงาน รวมคน รวมเงิน 4) ร่วมคิด ร่วมปฏิบตัิ 

2.  การบูรณาการด้านกิจกรรม 
 ในการด าเนินกิจกรรมโครงการ D.A.R.E. ให้กับกลุ่มเปา้หมายเด็กนักเรียน  ช้ัน ป.5 - ป.6       

มีการบูรณาการกิจกรรมแตล่ะหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตรวจสารเสพตดิ ของศูนย์บรกิาร
สาธารณสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนสขีาว และกิจกรรม To Be Number One ของ 
ป.ป.ส. กทม. เพ่ือสร้างเสริมการเรยีนรู้แบบบูรณาการหรือเช่ือมโยงเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพราะว่า
ปัญหาอุปสรรคและประสบการณต์่าง ๆ จะผสมผสานกัน ไมไ่ด้แยกเป็นส่วน ๆ เด็กจ าเป็นต้องใช้ ทักษะหลาย
ประการในการเรยีนรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งการแก้ไขปญัหาง่าย ๆ หรือซับซ้อนก็ตาม เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้
ทักษะกระบวนการไปพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Dewey (อ้างถึงใน อดิศร  ก้อนค า, 2551) ได้กล่าวว่า 
โรงเรียนจ าเป็นต้องจัดให้มีการสอนแบบ “บูรณาการ” (Integrate curriculum) หรือการเชื่อมโยงเนือ้หาวิชาการ
ต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยไม่เน้นการเรียนเป็นรายวิชา ว่า ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งประสบการณต์่าง ๆ ในชีวิตของมนุษย์
นั้นจะผสมผสานกัน มไิด้แยกออกเป็นส่วนๆ ท้ังนี้ มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ทักษะหลายประการในการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ รวมทั้งการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ท่ีเกดิขึ้นในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาง่าย ๆ หรือซับซ้อนเพียงใดก็ตาม 
แต่การที่โรงเรียนเน้นการสอนแยกเนื้อหาวิชา จะท าให้การเรียนนั้นไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรยีน เพราะเด็ก
มองไม่เห็นความเช่ือมโยงของสิ่งที่เรียน กับสิ่งท่ีเป็นไปในชีวิตจริงนอกโรงเรียน ดังนั้น หลักสตูรที่เน้นการสอนแบบ
บูรณาการจะสอดคล้องกับชีวิตจรงิของเด็กมากกกว่า โดยจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นความสมัพันธ์
เชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ทั้งยังกระต้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ เนื่องจากเขาสามารถน าเนื้อหาและทักษะที่เรียนไปใช้ใน
ชีวิตจริง นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการยังช่วยลดความซับซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจ านวนเวลาเรียน 
เป็นการแบ่งเบาภาระผูส้อน รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้มโีอกาสใช้ ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจน
ทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย กอ่ให้เกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน 

3.  การบูรณาการด้านงบประมาณ 
  การด าเนินโครงการ D.A.R.E. มีการบูรณาการด้านงบประมาณระหว่างหน่วยงานในพ้ืนท่ี ในการ
จัดท าแผนงบประมาณระหว่างหน่วยงานและก าหนดจุดมุ่งหมายในการใช้งบประมาณในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลก าหนดอย่างมุ่งผลสมัฤทธ์ิด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อช่วยสนับสนุนให้
การบริหารงานโครงการเป็นไปอยา่งสอดคล้องสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Allen Schick 
(อ้างถึงใน สุขยืน เทพทอง, 2552,หน้า 180) ได้อธิบายว่า การบูรณาการงบประมาณท าได้ในหลายรูปแบบ 
นับตั้งแต่การบรูณาการงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้เข้ากับการวางแผนกลยุทธ์และแผนทางการเงิน การบูรณา
การงบประมาณทุกแหล่งเพื่อใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน หรือการบรูณาการงบประมาณทั้ง
รายรับและรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีตาม
แผนกลยุทธ์ ส าหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (strategic performance-based budgeting) 
ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่ส านักงบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นระบบที่เน้นหน้าที่ในการวางแผนและการจัดการ 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์/นโยบายที่รัฐบาลก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล และเพื่อช่วยสนับสนุนให้การบริหาร
ภาครัฐเป็นไปอย่างสอดคล้องสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  
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ผลของการบรูณาการการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิเชิงพื้นที่ ในการด าเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
การใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน มปีระเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี ้

1.  ผลของการบูรณาการด้านนโยบาย 
 ผลจาการบูรณาการด้านนโยบายหรือแผนงาน กับหน่วยงานราชการและชุมชนในพ้ืนท่ี ได้เข้าไป

มีส่วนร่วมในการประชุม วางแผน และด าเนินงาน มีแนวทางการปฏบิัติตามนโยบายที่ชัดเจน น าไปปฏบิัติในส่วนท่ี
รับผิดชอบท าให้การปฏิบัติงานเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน และไมซ่้ าซ้อน ท าให้เกิดเครือข่ายการด าเนนิงานด้านการ
แก้ไขและป้องกันยาเสพตดิในเด็กนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุขยืน เทพทอง 
(2552, หน้า 179-180) ได้อธิบายว่า การบูรณาการด้านนโยบาย (Policy Integration) ในอดีต นโยบายสาธารณะ
มักไมไ่ดร้ับการใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาในลักษณะบูรณาการ เนื่องจากนโยบายสาธารณะในอดีตมักมี
ลักษณะแยกส่วนโดยก าหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ แยกน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่าการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
ในปัจจุบันผู้ก าหนดนโยบายในหลายประเทศจึงมีความพยายามที่จะปฏิรูปกระบวนการก าหนดนโยบายใหม่จากการ
ประสานงานภายในหน่วยงานมาเป็นความร่วมมือกันทั้งหมดเพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาความซ้ าซ้อนหรือการมีเป้าหมาย
ขัดแย้งกันในหน่วยงานต่าง ๆ 

2.  ผลของการบูรณาการด้านกิจกรรม 
 ผลจากการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานราชการในพื้นท่ีมีแนวทาง และมีกรอบการ

ด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาท้ัง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างภูมคิุ้มกัน ด้าน
การค้นหา    ด้านการรักษา ด้านการเฝา้ระวัง และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกดิการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนทีเ่ป็นระบบครบวงจรซึ่งการด าเนินงานในแตล่ะด้านนั้นมีจดุเน้นที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับช่วงช้ันวัย ช่วงช้ัน
เรียน และบริบทของโรงเรียน เด็กนักเรียน D.A.R.E. มีการเรยีนรู้ที่หลากหลายมีประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไ่ม่แยก
ออกเป็นส่วน ๆ ส่งเสริมใหเ้กิดทักษะในการเรยีนรู้จากประสบการณท์ี่มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน ทั้งนี้
ยังกระตุ้นให้เด็กนักเรยีนไฝ่เรยีนรูเ้นื่องจากสามารถน าเนื้อหาและทกัษะที่ได้เรียนรูจ้ากกิจกรรมต่าง ๆ ใช้ในชีวิตจริง 
ส่งผลใหเ้ด็กนักเรียนมภีูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน เมื่อเอาไปเปรยีบเทียบกับรายงานของผู้ตดิสารเสพติด
ของสาธารณสุขยังไม่พบว่าไมม่ีเดก็นักเรียนโครงการ D.A.R.E. เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Dewey (อ้างถึงใน อดิศร  ก้อนค า, 2551) ได้กล่าวว่า โรงเรยีนจ าเป็นต้องจัดให้มีการสอนแบบ “บูรณาการ” 
(Integrate curriculum) หรือการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยไมเ่น้นการเรียนเป็นรายวิชา ว่า 
ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งประสบการณ์ตา่ง ๆ ในชีวิตของมนุษย์นั้นจะผสมผสานกัน มิได้แยกออกเป็นสว่นๆ ท้ังนี้ 
มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ทักษะหลายประการในการเรยีนรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาง่าย ๆ หรอืซับซ้อนเพียงใดก็ตาม แต่การที่โรงเรียนเน้นการสอนแยกเนื้อหาวิชา จะท าให้การ
เรียนนั้นไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน เพราะเด็กมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียน กับสิง่ที่เป็นไปใน
ชีวิตจริงนอกโรงเรยีน ดังนั้น หลักสูตรทีเ่น้นการสอนแบบบูรณาการจะสอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมากกกว่า โดย
จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นความสมัพันธ์เชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ทั้งยังกระต้นให้เด็กใฝ่เรยีนรู้ 
เนื่องจากเขาสามารถน าเนื้อหาและทักษะที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการยังช่วย
ลดความซับซ้อนของเนื้อหาวิชา ลดจ านวนเวลาเรยีน เป็นการแบ่งเบาภาระผูส้อน รวมทั้งส่งเสริมผู้เรยีนให้มีโอกาส
ใช้ ความคิด ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมกัน 

3.  ผลของการบูรณาการด้านงบประมาณ 
 ผลจากการบูรณาการด้านงบระมาณจากหน่วยงานราชการในพ้ืนท่ี ท าให้การด าเนินงานเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน สามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทั้งยังบรรลุจุดมุง่หมายในการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน
กิจกรรมตามโครงการ เกดิความคุม้ค่า มีผลการด าเนินงานท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม และบรรลตุามวัตถุประสงค์ของ
แผนงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายที่รัฐบาล
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยสนับสนุนให้การด าเนินการเป็นไปอย่างสอคล้องสัมพันธ์ไปใน
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ทิศทางเดียวกัน และส่งผลให้กิจกรรมเกิดความต่อเนื่อง เด็กนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้เด็ก
นักเรียนเกดิการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้ชีวิตและสามารถขยายผลไปยังเพ่ือน ๆ ในชุมชนได้ สอดคลอ้งกับแนวคิด
ของ แนวคิดของ Allen Schick (อ้างถึงใน สุขยืน เทพทอง, 2552,หน้า 180) ได้อธิบายว่า การบูรณา
การงบประมาณท าได้ในหลายรูปแบบ นับตั้งแต่การบูรณาการงบประมาณเพื่อการพัฒนาใหเ้ข้ากับการวางแผนกล
ยุทธ์และแผนทางการเงิน การบูรณาการงบประมาณทุกแหล่งเพื่อใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุเปา้หมายเดียวกัน 
หรือการบูรณาการงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 
ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีตามแผนกลยุทธ์ ส าหรับงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (strategic 
performance-based budgeting) ซึ่งเป็นระบบงบประมาณทีส่ านกังบประมาณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปน็ระบบท่ีเน้น
หน้าท่ีในการวางแผนและการจดัการ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร/์นโยบายที่รัฐบาลก าหนดอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และเพื่อช่วยสนับสนุนให้การบริหารภาครัฐเป็นไปอย่างสอดคล้องสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

ปัญหาและอุปสรรคในการบูรณาการการแกไ้ขปัญหายาเสพติดเชิงพืน้ท่ี ในการด าเนินงานโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
 1.  ปัญหาขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ท าให้กิจกรรม
ขาดความต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561, หน้า 
10) ได้อธิบายว่า ทรัพยากร จะตอ้งมีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึง่ทรัพยากรใน
ที่น้ีหมายถึง ทรัพยากรบุคคล วัสดอุุปกรณ์ต่าง ๆ และงบประมาณ ซึง่งบประมาณนีจ้ะต้องมรีะบบการเบิกจ่ายเงินท่ี
คล่องตัวด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูเวียง วงศพรจันทร์ (2547)ได้วิจัยเรื่อง การด าเนินการปอ้งกันและ
แก้ไขยาเสพติดในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา ในเขตก าแพงนครเวียงจันทร์ประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของปัญหายาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย มีสองสาเหตุ 
อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง โดยมีสาเหตุทีสู่งสามอันดับแรก คือ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม
การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ขาดการร่วมมือท้ังจากบุคลากรในโรงเรยีนและจากชุมชนในการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ส่วนเรื่องการด าเนินการปอ้งกันและแก้ไขยาเสพตดินั้น โรงเรียนมัธยมศึกษาดังกล่าวไดด้ าเนินการ ท้ัง 5 
ด้าน คือ ด้านการให้ความรู้และวิชาการ ด้านการสื่อสารประชาสมัพันธ์ ด้านกิจกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตามและการประเมนิผลการด าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ได้รับผลเป็นที่
น่าพอใจ ก็คือ กีฬาต้านยาเสพตดิ  
 2.  ปัญหาขาดการร่วมมือท้ังจากบุคลากรในโรงเรยีนและจากชุมชนในการด าเนินกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด สอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561, หน้า 10) 
ได้อธิบายว่า ทรัพยากร จะต้องมีการระบุทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็นตอ่การน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งทรัพยากรในท่ีนี้
หมายถึง ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ตา่ง ๆ และงบประมาณ ซึ่งงบประมาณนี้จะต้องมีระบบการเบกิจ่ายเงินท่ี
คล่องตัวด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูเวียง วงศพรจันทร์ (2547)ได้วิจัยเรื่อง การด าเนินการปอ้งกันและ
แก้ไขยาเสพติดในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา ในเขตก าแพงนครเวียงจันทร์ประเทศสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของปัญหายาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย มีสองสาเหตุ 
อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง โดยมีสาเหตุทีสู่งสามอันดับแรก คือ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม
การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ขาดการร่วมมือท้ังจากบุคลากรในโรงเรยีนและจากชุมชนในการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ส่วนเรื่องการด าเนินการปอ้งกันและแก้ไขยาเสพตดินั้น โรงเรียนมัธยมศึกษาดังกล่าวไดด้ าเนินการ ท้ัง 5 
ด้าน คือ ด้านการให้ความรู้และวิชาการ ด้านการสื่อสารประชาสมัพันธ์ ด้านกิจกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการติดตามและการประเมนิผลการด าเนินงาน โดยกิจกรรมที่ได้รับผลเป็นที่
น่าพอใจ ก็คือ กีฬาต้านยาเสพตดิ 
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 3.  ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถดา้นกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เกิดจาก
จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและเจ้าหน้าทีม่ีภาระงานมากเกินไป อีกท้ังกลัวภยันตรายต่อ
ตนเอง และครอบครัว ส่งผลใหไ้มส่ามารถปฏิบัตหิน้าท่ีไดเ้ต็มความสามารถ สอดคล้องกับแนวคิดของ Meter and 
Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561, หน้า 10) ได้อธิบายว่า ลักษณะของหน่วยงานท่ีน านโยบายไป
ปฏิบัติ ซึ่งมีปัจจยัหลายประการทีม่ีผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้แก่ 1) 
จ านวนบุคลากรและความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 2) ระดับของการควบคุมตามล าดับชั้น
บังคับบัญชาหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ภายในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 3) ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น ความสนับสนุนท่ีได้รับจากผ่ายการบริหารและฝ่ายนติิบัญญตัิ   4) ความส าคัญของหนว่ยงานท่ี
รับผิดชอบ 5) ระดับของการสื่อสารแบบเปิดให้หน่วยงานที่รับผดิชอบได้มีการตดิต่อ สื่อสารกันอย่างเสรีระหว่าง
บุคลากรระดบัเดียวกันและต่างระดับ 6) สายสัมพันธ์ทั้งที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการที่หน่วยงานที่รับผิดชอบมี
กับผู้ก าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูเวยีง วงศพรจันทร์ (2547) ได้วิจัยเรื่อง การ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษา ในเขตก าแพงนครเวียงจันทร์
ประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของปัญหายาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับน้อย มสีองสาเหตุ อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง โดยมสีาเหตุที่สูงสามอันดับแรก คือ ขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุนกจิกรรมการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ขาดการร่วมมือท้ังจากบุคลากรในโรงเรียนและจาก
ชุมชนในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถดา้นกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ส่วนเรื่องการด าเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดนั้น โรงเรียนมัธยมศึกษา
ดังกล่าวได้ด าเนินการ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการให้ความรู้และวิชาการ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ดา้นกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการตดิตามและการประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยกจิกรรมที่ไดร้ับผลเป็นที่น่าพอใจ ก็คือ กีฬาต้านยาเสพติด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ เกาะ
กาวี (2560) ได้วิจัยเรื่อง การบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกันปัญหายาเสพตดิ ของเยาวชนมุสลิม 
จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิมจังหวดัภูเกต็ใน ปัจจุบัน 
ผู้น าท้องที่ มุ่งเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกัน การด าเนินการปลายเหตุ ไม่มรีูปแบบแนวทางที่ชัดเจน ไมม่ี
บ้าน โรงเรียน มัสยดิ ในการด าเนนิการแก้ไข ปัญหายาเสพติด ไม่มกีารบูรณาการที่ชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษามอง
ปัญหาในมุมมอง ค่อนข้างแคบ และข้อมลูเรื่องยาเสพตดิไม่เป็นระบบ ขาดการมสี่วนร่วมของมสัยิด ปัญหา อุปสรรค
ในการป้องกันปัญหายาเสพตดิของเยาวชนมุสลมิ จังหวัด ภูเกต็ พบว่า ภาครัฐให้ความส าคญัของปัญหา แยกส่วน
การป้องกัน ผู้น าท้องถิน่ ผู้น าท้องที่เกิดความขัดแย้งกัน เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน ไม่ประสบความส าเร็จชุมชน
ไม่กลา้เข้ามาเกี่ยวข้องด าเนินการ เพราะไม่ปลอดภัยชีวิตตัวเอง พ่อแม่เลี้ยงลูก ผิดทาง โต๊ะอีหม่ามเนน้เรื่องพิธีกรรม
มากกว่ามองปัญหาชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียน มองปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่จดัเก็บข้อมลูนักเรยีนที่ติดยาในอดีต  
 4. ปัญหาการน านโยบายการป้องกันปัญหายาเสพตดิไปปฏิบัติ มีการสั่งงานล่าช้า ส่งผลให้เกดิความลา่ช้า
ในการปฏิบัติงาน แตล่ะหน่วยงานมีสายการบังคับบัญชา ท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไมเ่ปน็เอกภาพ มี
ปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การจัดสรรงบประมาณ ยังกระจัดกระจายอยูห่ลายหน่วยงาน การ
ด าเนินการทางดา้นนโยบาย และงบประมาณ ยังไม่เกิดการบูรณาการที่แท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของ Meter 
and Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561, หน้า 10) ได้อธิบายว่า การตดิต่อสื่อสารระหว่างองค์การ
และกิจกรรม การน านโยบายไปปฏิบัติ การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่รบัผิดชอบใน
การน านโยบายไปปฏิบัตริะหว่างองค์การหรือภายในหน่วยงานเดียวกันน้ันมีความส าคัญมากผู้รบัผิดชอบ ในหน่วย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูลขา่วสารที่ตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้องมีการสื่อสารทีถู่กต้อง
รวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดจนไมม่กีารปิดบังข่าวสารระหว่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Edwards (อ้างถึงใน 
บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561, หน้า 10) ได้อธิบายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของนโยบายไปปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่ 1)  การติดต่อสื่อสาร ได้แก ่การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดนโยบายกับ
ฝ่ายต่าง ๆ การสื่อข้อความมีความถูกต้องชัดเจนและตรงกับความเขา้ใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 2)  ทรัพยากร 
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ประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าท่ี ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของผู้ที่จะปฏบิัติตามนโยบายหรืออ านาจในการบังคับ ข้อมูล
ข่าวสาร เครื่องมือและวสัดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการน านโยบายไปปฏิบตัติลอดจนเครื่องมือสนบัสนุนอื่น ๆ รวมทั้ง
เจ้าหน้าท่ีมีความช านาญงานในเรือ่งที่จะต้องปฏิบัติ 3)  ทัศนคติของนักปฏิบัติ ได้แก่ การยอมรบัต่อนโยบายของนัก
ปฏิบัติหรือผู้ไปปฏิบัติ 4) โครงสรา้งขององค์การที่น านโยบายไปปฏบิัติ ได้แก่ขนาดและความสลับซับซ้อนของ
โครงสร้างองค์การ มาตรฐานและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจ านวน องค์การที่เข้ามารับผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทระ เหล่ามผีล (2558) ได้วิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรค
การด าเนินงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพตดิของสถานตี ารวจภูธรในจังหวัด ปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปรียบเทยีบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปญัหาและอุปสรรคการด าเนินงาน และหาแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดของสถานตี ารวจภูธรในจงัหวัดปทุมธานี การเก็บข้อมลู โดยการสมัภาษณ์
เจ้าหน้าท่ีต ารวจที่ ปฏิบัตหิน้าท่ีเกีย่วกับยาเสพติด ซึ่งผลการศึกษา โดยสรุป ดังนี้ ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพตดิมีจ านวนน้อย ไมเ่พียงพอ เนื่องจากไม่มผีู้อยากมาปฏิบัติงาน เป็นงานท่ีเสี่ยง
อันตราย และยังขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ในการ ปราบปรามยาเสพติด การน านโยบายการปราบปรามยาเสพตดิ
ไปปฏิบตัิ มีการสั่งงานท่ีล่าช้าลงมา ตามล าดับชั้นการบังคับบัญชา ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบตังิาน และ
หน่วยงานแต่ละหน่วยมสีาย การบังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงาน ท าให้การแก้ปัญหายาเสพติดไม่เปน็เอกภาพ มี
ปัญหาในการ ประสานงานระหว่างหน่วยงานการประสานงานมักใช้การประสานงานแบบไม่เป็นทางการนั้น และ 
จัดสรรงบประมาณในการปราบปรามยาเสพตดิ กระจดักระจายอยูห่ลายหน่วยงาน เกดิการแย่งชิง งบประมาณ การ
ด าเนินงานยังไมเ่กิดการบูรณาการโดยแท้จริง รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร มีจ านวนจ ากัด และจัดสรร
ล่าช้า ส่งผลต่อการปราบปรามยาเสพติด ปัญหาและอุปสรรคการปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ คือ มาตรการใน
การบังคับใช้ กฎหมายไม่จริงจัง โทษในการลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศยังไม่รุนแรงท าให้มีผู้กระท าผิดซ้ า 
อ านาจทางกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถตรวจค้นไดไ้ม่เต็มที่ก าลังพลในการปฏิบัติหน้าท่ีไม่ เพียงพอเครื่องมือ
และอุปกรณ์และเทคโนโลยีไมเ่พียงพอต่อการใช้งาน สภาพร่างกายของเจ้าหน้าท่ีไม่พร้อม และ เจ้าหนา้ที่ต ารวจควร
หมั่นพัฒนาความรู้ทักษะ ของตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น การสังเกตทา่ทาง อากัปกิริยาของค้ายาเสพติด การสังเกต
ลักษณะ การทดสอบสารเสพติด 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1.  ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธเ์พื่อกระตุ้นทุกฝ่ายทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมองปัญหา ยาเสพตดิ
ไปในทิศทางเดียวกัน ตระหนักถึงปัญหายาเสพตดิและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา    จนเกิดการบรูณา
การในการท างานอย่างแท้จริง 
 2.  หน่วยงานควรสนับสนุนใหม้ีการจัดฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน
ด้านยาเสพติดของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรในหนว่ยงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
 3.  หน่วยงานควรก าหนดแนวทางการบูรณาการด้านต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผูป้ฏิบัติ
สามารถน ามาเป็นกรอบก าหนดทศิทางในการปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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