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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ถอดบทเรียนความส าเร็จของโครงการD.A.R.E ประเทศไทย 
ของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน117 อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ตลอดจนศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก จาก
ผู้ ให้ข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องการด าเนินงานตามโครงการ ประกอบไปด้วย กลุ่มครูต ารวจ 
D.A.R.E.  กลุ่มครูประจ าชั้นที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน จัดให้ครู
ต ารวจแดร์มาสอนนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการปฏิเสธแรงกดดัน
ที่อาจท าให้นักเรียนหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนสามารถเรียนรู้ได้จากการตัดสินใจ
และหลีกเลี่ยงความรุนแรงหรือสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้  ซึ่งจะ
สอดคล้องกับการป้องกันพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด Botvin et al. (2000) ซึ่งเป็นผู้น าในการน า
แนวคิดทักษะชีวิตมาใช้กับวัยรุ่นที่มีปัญหาการใช้ยาเสพติดมาเป็นเวลานานร่วม 20 ปี ได้ศึกษาและ
พบว่าวัยรุ่นมีปัญหาการใช้ยาเสพติดเพราะมีปัจจัยป้องกันตนเองต่ า โดยปัจจัยป้องกันตนเองที่วัยรุ่น
ขาด หรือมีน้อย ได้แก่ ทักษะการจัดการตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะการต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติด ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ได้รับการฝึกทักษะชีวิต เพ่ือเป็นการเพ่ิมปัจจัยป้องกันด้าน
บุคคลให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยเชื่อว่าเมื่อปัจจัยป้องกันด้านบุคคลสูงขึ้น ปัญหาการเสพยาเสพติดจะ
ลดลง โดยพัฒนาโปรแกรมที่ชื่อว่า The Life Skills Training Program (LST) เป็นโปรแกรมที่
สามารถลดพฤติกรรมการเสพติดของวัยรุ่นลงได้ โดยทักษะชีวิตที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ 

ค าส าคัญ:ครูต ารวจ D.A.R.E. นโยบายเชิงป้องกัน 

*บทความน้ีเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องการถอดบทเรียนความส าเร็จของโครงการ ครูแดร์ (D.A.R.E.) ประเทศ
ไทย ส าหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กนักเรียน กรณีศึกษากองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 117 อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ป้องกันและลดพฤติกรรมการเสพยาเสพติด ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ก็คือ ทักษะด้านข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Drug-Related Information Skills) ได้แก่ การสร้างความรู้และทัศนคติให้
เห็นความส าคัญจากอันตรายของยาเสพติด แนวทางการป้องกัน รวมถึงทักษะการปฏิเสธและต่อต้าน
แรงกดดันจากกลุ่มเพ่ือนที่ใช้ยาเสพติด หรืออิทธิพลจากสื่อต่าง ๆ ดังนั้น ทักษะนี้บางครั้งจึงถูก
เรียกชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งว่า ทักษะในการต่อต้านยาเสพติด ดังนั้นโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย จึง
เป็นนโยบายเชิงป้องกันมากกว่าปราบปรามยาเสพติดน าไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  

 

บทน า 

งานวิจัยครั้งนี้ใช้เป็นการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานโครงการครูต ารวจแดร์ ของ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 117 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 2.เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีระหว่างภาครัฐและชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 
3.เพื่อถอดบทเรียนการต าเนินงานโครงการครูต ารวจแดร์ ของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 117 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 4.เพ่ือศึกษาแนวทางการขยายผลโครงการครูต ารวจแดร์ ของ กองร้อย
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 117 อ าเภอเมือง จังหวัดตราด การวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูล
โดย การสัมภาษณ์เชิงลึก จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 4 ประเภทดังนี้ 1.กลุ่มครูต ารวจแดร์ จ านวน 5 
คน 2.กลุ่มครูประจ าชั้น จ านวน 5 คน 3.กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 คน 4.กลุ่ม
ผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวน 5 คนและการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัยต่าง ๆ  

ผลการวิจัยพบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจหลีกเลี่ยงเมื่อถูกชักชวน
ให้ทดลองใช้ยาเสพติดของนักเรียนนั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจหลีกเลี่ยงเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพ
ติด เนื่องจากโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทยและครูต ารวจ D.A.R.E.  ได้ถ่ายทอดให้ทราบถึงโทษของ
ยาเสพติดและวิธีการหลีกเลี่ยงเมื่อถูชักชวน รวมทั้งได้แนะน ารูปแบบการตัดสินใจแบบ  D.A.R.E. 4 
รูปแบบ ได้แก่ D (Define ระบุปัญหา) A (Assess ประเมินทางเลือก) R (Respond ตัดสินใจเลือก) E 
(Evaluate ประเมินผล) ซึ่งนักเรียนได้น ารูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
นอกจาการตัดสินใจหลีกเลี่ยงยาเสพติดอีกด้วย 

ส่วนผลจากการสร้างทักษะการตัดสินใจหลีกเลี่ยงเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดของ
นักเรียน พบว่านักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะเด็กผู้ชาย จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพ
ติดได้ รวมทั้งสามารถน าความรู้และหลักการปฏิเสธยาเสพติดที่ได้รับไปถ่ายทอดและตักเตือนเพ่ือน
นักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย 
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ส าหรับข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะการตัดสินใจหลีกเลี่ยงเมื่อถูกชักชวนให้ใช้ยาเสพติด โดยนอกจากบทเรียนพ้ืนฐานแล้วที่ครู
ต ารวจแดร์ ถ่ายทอดสู่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ควรที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาสื่อ
การสอนให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันและควรขยายชั้นเรียนโครงการ D.A.R.E. ประเทศ
ไทย จากเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่6 อย่างเดียวให้เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 อย่างต่อเนื่อง ทาง
หลักสูตรควรเพ่ิมประสบการณ์นอกชั้นเรียน โดยการพากลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไปทัศนศึกษา
กับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยาเสพติด เช่น เรือนจ า สถานที่บ าบัดยาเสพติด และสิ่งส าคัญอีกประการ
หนึ่งครูผู้สอนโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ควรที่จะเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษ 
เพราะเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการท างาน 

  

แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เป็นปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนและเป็นระบบ รัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญอันดับต้นๆ ในการแก้ไข้ปัญหาโดยค า
แถลงนโยบายของรัฐบาล (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, 2554, หน้า 6) ระบุไว้เป็นล าดับต้น การป้องกันและแก้
ไข้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยก าหนดให้การแก้ไข้และป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระ
แห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิตผู้ค้าผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบ
โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็น
คนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกัน
ปัญหา ด้วยการแสวงหาความร่วมมือ เชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด
สารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่าง
บูรณการ และมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

แนวทางการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

ในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดของประเทศ(กระทรวงศึกษาธิการ , 2539, หน้า 13) 
มุ่งเน้นการด าเนินการในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันใน
สถานศึกษาโดยการด าเนินงานได้น าแนวคิดของการป้องกันยาเสพติด ในรูปแบบจิตวิทยา -สังคม 
(Psycho-Social Model) ผสมผสานกับแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีชีวิต
อยู่ได้อย่างปกติสุข และมีคุณภาพอันได้แก่ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ตามความหมายทางพฤติกรรมศาสตร์หมายถึงการสร้างหรือพัฒนาบุคคลให้มีความรู้หรือ
ความสามารถในการด ารงชีวิต ในสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งโดย
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ปลอดภัยจากอบายมุขต่าง ๆ มีความสามารถในการตัดสินใจหรือมีพฤติกรรมต่อปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 

แนวคิดหลักของแผนยุทธศาสตร์ คือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แก้ปัญหาในเชิงพ้ืนที่โดยก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคที่เกี่ยวข้องในกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมประเมินผล แก้ปัญหาแบบองค์รวมด้วยการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ครบวงจร สร้างความสมดุลของยุทธศาสตร์ ทั้งด้านการลดอุปสงค์ยาเสพติดและลดอุปทานยา
เสพติด และเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพโดยก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนิ นงานอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกัน
และมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดบรรลุตามพันธกรณี
และวิสัยทัศน์อาเซียนภายในปีพ.ศ. 2562  

 

แนวคิดเกี่ยวกับโครงการ D.A.R.E ในประเทศไทย 

D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) ย่อมาจาก D= Drug คือ ยาเสพติดA = 
Abuseคือ การใช้ในทางที่ผิดR = Resistanceคือ การต่อต้าน และ E = Education คือ การศึกษา
โครงการ D.A.R.E. หรือ Drug Abuse Resistance Education ก่อตั้งเมื่อกันยายนพ.ศ. 2526 โดย
กรมต ารวจเมืองลอสแอนเจลิส (LAPD) กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแอนเจลิส (LAUSD) เป็น
หลักสูตรการป้องกันยาเสพติดซึ่งพัฒนาโดยนักวิชาการด้านการศึกษาและสอน โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ในเครื่องแบบ (ต ารวจ D.A.R.E.) เพ่ือให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธี
หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง  

ประเทศไทยเริ่มน าหลักสูตร D.A.R.E. มาใช้ในปีพ.ศ.2542โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ
มอบหมายให้กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการศึกษาและน ามา
ปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากองค์กร D.A.R.E. International ส านักงานงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(Narcotics Affairs Section) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทยและศูนย์พัฒนา
หนังสือกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการการที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติดพ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 แผน คือ แผนป้องกันยาเสพติด 
แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบ าบัดรักษายาเสพติดและแผนบริหารจัดการอย่างบูรณการ ซึ่ง
ด าเนินงานตามแผนต้องเป็นไปอย่างประสานสอดคล้องในทุกระดับ    มุ่งเน้นการบูรณการการแก้ไข
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ปัญหายาเสพติดเชิงพ้ืนที่ ตามสภาพปัญหาที่มีบริบทแตกต่างกันเพ่ือลดปัญหายาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน ชุมชนทั่วประเทศ ถือเป็นวงในตรงกลางที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด การแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่ในหมู่บ้านชุมชนที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด มีความจ าเป็นต้องด าเนินการในหลายมาตรการไป
พร้อมกัน ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบัน ป้องกันปัญหาในอนาคต แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนจึงต้องบูรณการของแนวทางโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
ควบคู่ไปด้วยกัน  

โดยก าหนดให้น ามาตรการ แนวทางคือ “สร้างการรับรู้ ปราบปรามผู้ค้า บ าบัดรักษาผู้ป่วย 
ป้องกันกลุ่มเป้าหมาย ขยายการมีส่วนร่วม” ลงด าเนินการในพ้ืนที่ตามสถานการณ์ปัญหา แม้ว่า
ในช่วงที่ผ่านมาทุกรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับที่สูงมาก และทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่าง
ต่อเนื่อง ปรากฏผลการด าเนินงานในหลายด้านเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตปัญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้ม
รุนแรงอยู่และนับวันจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้คาดหวังให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดในการควบคุมป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจะได้มีความรู้สึก
มั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิตและปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรง
เพ่ิมข้ึนมาโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่
ส าคัญปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาอ่ืน เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาการท าลายศักยภาพของประชากร และปัญหาการขยายตัวขององค์กรอาชญากรรม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน 
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบ
บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาโดยจัดท าโครงการครูต ารวจ D.A.R.E. (Drug 
Abuse Resistance Education) ให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนและทุกห้องเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่า มี
ประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล และยังสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมได้นอกจากนั้นยังเป็นการผนึกก าลังระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต ารวจ สาธารณสุข โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกัน 
โครงการดังกล่าวประสบผลส าเร็จอย่างดียิ่งเนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบันที่มีบทบาทส าคัญใน
สังคม ได้แก่สถาบันต ารวจสถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว นอกจากนี้ D.A.R.E. ยังเป็น
โครงการที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่า มีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่
โรงเรียนอย่างได้ผลและยังสามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนั้น ยัง
เป็นการผนึกก าลังระหว่างต ารวจสาธารณสุขโรงเรียนครู อาจารย์ บิดา มารดา ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกัน อันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการถอดบทเรียนความส าเร็จของโครงการ ครูแดร์ (D.A.R.E.) ประเทศไทย 
ส าหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กนักเรียน กรณีศึกษา กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 117 
อ าเภอเมือง จังหวัดตราด เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

 1.การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วาระสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการ
ประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ครู
แดร์ (D.A.R.E.) ประเทศไทย ส าหรับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กนักเรียน 

 2.การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) 

 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ 1.บริบทภายนอก 
กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน พ้ืนฐานของครอบครัว และ 2.การด าเนินการภายใต้รูปแบบ
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Cohen &Uphoff) เป็นรูปแบบการด าเนินงาน 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

1.ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรครูที่เข้าร่วมโครงการครูแดร์ ทั้งครูต ารวจและครูประจ าชั้น 
ผู้ปกครอง นักเรียน 

2.กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนด คุณลักษณะประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

ครูต ารวจ ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย) ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 117 อ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด จ านวน 5 คน 
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  ครูประจ าชั้น ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. 
ประเทศไทย) ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 117 อ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด จ านวน 5 คน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ประจ าปีการศึกษาที่ 1/2562 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 117 อ าเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งได้เรียนหลักสูตร D.A.R.E. 
โดยวิทยากรต ารวจ D.A.R.E. จนจบหลักสูตร จ านวน 40 คน 

 ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ประจ าปีการศึกษาที่ 1/2562 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 117 อ าเภอเมือง จังหวัดตราด จ านวน 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล (In depth interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการ
สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดย
ได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและ
บันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 1.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปโดย
การรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 

  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร
ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

  1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 

  1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆอย่าง
ละเอียด 

  1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
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 2.วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 อีกทั้งผู้วิจัยได้ติดต่อกับส่วนราชการและบุคลากรในภาครัฐ คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบที่
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนที่เข้ารวมโครงการ เพ่ือขอความร่วมมือในการรวบรวม
ข้อมูล จากรายงานการด าเนินงาน สถิติ ภาพถ่าย จากนั้นด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการ
สัมภาษณ์เพ่ือถอดบทเรียนการป้องกันและกันสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องยาเสพติดให้แก่เยาวชนที่ประสบ
ความส าเร็จและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลทุติยภูมิ ด าเนินการค้นหาข้อมูลจากรายงานโครงการสถิติต่าง ๆ 

 ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตัวแทนจากกลุ่มตัวอย่างประชากร 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1.ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 

 2.น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

 3.น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

 4.น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน โครงการD.A.R.E และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปัญหาโดยน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน จากผล
การศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสารของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
พบว่าโครงการครูต ารวจ D.A.R.E. ประเทศไทย หรือโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน เป็นโครงการที่สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เกิดทักษะและสามารถตัดสินใจหลีกเลี่ยง เมื่ อถูกชักชวนให้
ทดลองใช้ยาเสพติดและเพ่ือให้โครงการครูต ารวจ D.A.R.E. ประเทศไทย เป็นกลไกสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดให้เด็กเยาวชนได้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนโดยมีเครือข่ายที่มีพลังศรัทธา 
กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด จึงได้น า โดยพัฒนาโปรแกรมที่ชื่อว่า The Life Skills 
Training Program (LST) เป็นโปรแกรมที่สามารถลดพฤติกรรมการเสพติดของวัยรุ่นลงได้ ด้วยการ
ปลุกพลังของจิตใต้ส านึกให้เกิดการสร้างแนวคิดและทัศนคติเชิงบวกอย่างยั่งยืน เพ่ือเสริมสร้างความ
มั่นใจ ความนับถือตนเอง การปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมที่ดีขึ้น ให้สามารถสร้างความสุข
ความส าเร็จ และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ อ่ืนได้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโครงการครูต ารวจ 
D.A.R.E. ประเทศไทย  

 
  อภิปรายผล 

 จากการสัมภาษณ์สรุปผลสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

ส่วนที่1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจหลีกเลี่ยงเมื่อถูกชักชวน ให้ใช้ยาเสพติดของ
นักเรียน ที่ถูกถ่ายทอดผ่านโครงการครูต ารวจแดร์ อันเป็นความส าเร็จของครูต ารวจแดร์ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเด็กนักเรียน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดตราด 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 4 กลุ่ม ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า  นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะการตัดสินใจหลีกเลี่ยงเมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติด 
เนื่องจากโครการดังกล่าว ได้เสริมสร้างกระบวนความคิดและการตัดสินใจแบบ  D.A.R.E. 4 รูปแบบ 
ได้แก่ D (Define ระบุปัญหา) A (Assess ประเมินทางเลือก) R (Respond ตัดสินใจเลือก) E 
(Evaluate ประเมินผล)  ซึ่งนักเรียนได้น ารูปแบบการตัดสินใจ แบบ D.A.R.E. ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
เป็นทักษะเชิงป้องกันมากกว่าปราบปราม 

 โดยจากการศึกษาทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับเจตคติในปัจจุบัน Triandis ได้แยก
องค์ประกอบของเจตคติไว้ 3 ประการ คือ 
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1.องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็นองค์ประกอบที่
ประมวลความรู้ ความเข้าใจ ความคิดโดยทั่วไปที่มีต่อสิ่งของหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท าให้เกิดเจตคติ
ซึ่งแสดงออกในแนวคิดท่ีว่าอะไรถูก อะไรผิด 

2.องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับ
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อคุณค่าของสิ่งของหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ถ้าบุคคลมีความคิดในทางที่
ดีต่อสิ่งใดก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น เจตคติจะออกมาในรูปของความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ พอใจ 
หรือไม่พอใจซึ่งแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง เมื่อเขาคิดหรือพูดสิ่งนั้น 

3.องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบที่มีแนวโน้ม
ในทางปฏิบัติ คือ ความพร้อมหรือความโน้มเอียงล่วงหน้าที่จะกระท าหรือตอบสนอง ซึ่งเป็นผล
เนื่องมาจากความคิด ความรู้สึกของบุคคลที่จะแสดงออกในรูปการณ์ยอมรับหรือการปฏิเสธ การเข้า
หาหรือการถอยหนี 

ทั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษา เอมม่า โพลิโอ (Emma Porio and Christine S. Crisol, 
2004) เรื่อง การใช้เด็กในการผลิตการขายและการค้าของยาเสพติดสังเคราะห์ โดยสรุป ผลการศึกษา
พบว่า เด็กและเยาวชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการยาเสพติดฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจึงควรเริ่มต้น
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการด าเนินกิจกรรมที่ออกแบบมาเพ่ือชักพาพวกเขา
ออกห่างจากยาเสพติด กระบวนการมีส่วนร่วมนี้ มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการวางกลยุทธ์ส าหรับการ
ต่อต้านยาเสพติด และการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ชุมชนและสถาบัน ปัจจัยส าคัญในความส าเร็จของ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
ส่วนที่2 ศึกษาการถอดบทเรียนและการน าไปใช้ประโยชน์ ของโครงการ D.A.R.E. 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก พบว่า นักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ D.A.R.E. ประเทศ
ไทย จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กผู้ชายจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถปฏิเสธเมื่อถูก
ชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดได้ รวมทั้งสามารถน าความรู้และหลักการปฏิเสธยาเสพติดที่ได้รับไป
ถ่ายทอดและตักเตือนเพ่ือนนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ  D.A.R.E. ประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย คือ  

 1.ให้เด็กนักเรียนได้รับทราบข้อมูลที่เที่ยงตรงเก่ียวกับยาเสพติดและสุรา 

 2.ให้เด็กนักเรียนเกิดทักษะในการตัดสินใจ 

 3.ให้เด็กนักเรียนรู้ถึงวิธีหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากกลุ่มเพ่ือน 

 4.ให้เด็กนักเรียนรู้จักทางเลือกที่มีประโยชน์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติด และความ
รุนแรง 
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ส่วนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาระบบการให้ความรู้  ให้ทักษะในการตัดสินใจ
เมื่อถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย 

  3.1 นักเรียนที่เรียนโครงการครูแดร์ สามารถแยกแยะ ผลดี ผลเสีย ของการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดได้ 

  3.2 นักเรียนสามารถน ากลยุทธ์จากเรียนในการปฏิเสธ  ทักษะในการสื่อสารและ
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านั้นในลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับชีวิตต่าง ๆ ได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. เพ่ือให้โครงการครูต ารวจแดร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาครัฐควรสนับสนุนในเรื่องการเพ่ิม
สื่อการเรียนการสอน ให้มีความน่าสนใจกว่านี้  และมีการอบรม เพ่ิมพูน ทักษะ ความรู้ให้ครูต ารวจ
แดร์อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ของยาเสพติดที่เปลี่ยนไป 

 2. ควรเพ่ิมระยะเวลาการเรียนตามหลักสูตรแดร์ ซึ่งปกติจะสอนในระดับชั้นศึกษาปีที่ 5 ให้
ปรับมาเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อเนื่องไปจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยให้มีเนื้อหาที่
สอนมีความต่อเนื่องและท าให้เด็กซึมซับและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 

 3. ควรมีการสนับสนุนในการศึกษาดูงานในสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท าความผิด เกี่ยวกับ
ยาเสพติดเพราะจะท าให้เด็กนักเรียนตระหนักและเกรงกลัวต่อโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
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