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บทคัดย่อ 
 รายงานการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการน านโยบายการป้องกันยาเสพติด
ในเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติในโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 5 โรงเรียน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ 
รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 8 คน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการน านโยบายการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนไป
ปฏิบัติเกิดจากรัฐบาลเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดจึงได้ก าหนดนโยบายไว้ใน 3 ระดับเพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ หนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการน านโยบายด้านการ
ป้ องกันยา เสพติ ด ไปปฏิบั ติ  คื อ  สถาบั นการศึ กษา  โดยนโยบายจะถู กส่ งผ่ าน ไปทาง
กระทรวงศึกษาธิการ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 1) หน่วยงานที่ก าหนดนโยบายไม่บูรณาการนโยบาย
ร่วมกัน 2) การบริหารจัดการภายในโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ 3) นักเรียนไม่ให้
ความร่วมมือ 4) การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ต ารวจ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 5) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผล
กระทบต่อแผนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 1) 
นโยบายควรมีความชัดเจน ต่อเนื่อง โดยต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติจริง 2) ควรเชิญผู้บริหาร
สถานศึกษาเข้าประชุมชี้แจงนโยบายประจ าปี 3) การคัดเลือกมีผู้ให้แรงบันดาลใจ (Influencer) ควร
มาจากหลากหลายสาขาอาชีพและเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางที่เหมาะสม 4) ควรส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายในการสอดส่องเฝ้าระวังนักเรียน สนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์  
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บทน า 
ปัญหายาเสพติดเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสถานการณ์

ปัญหามีแนวโน้มทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ซึ่งลักษณะปัญหาแตกต่างกัน
ไปในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งลักษณะผู้ใช้ยาเสพติด รูปแบบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด และประเภทยาเสพติด
ที่แพร่ระบาด ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อน มีปัจจัยหลายด้านประกอบกันทั้งตัวยา 
บุคคล และสภาพแวดล้อม แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศสงครามกับยาเสพติด มีการก าหนดเป็นนโยบาย
เร่งด่วนแล้วกต็ามก็ไม่ได้ท าให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง ประกอบกับราคายาเสพติดมีแนวโน้มลดลง
ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงยาเสพติดง่ายขึ้น ซึ่งรูปแบบการลักลอบล าเลียงยาเสพติดยัง
เป็นแบบเดิม คือ ล าเลียงจากพ้ืนที่ชายแดนเข้ามาสู่พ้ืนที่ตอนในของประเทศ แต่รูปแบบการค้า
เปลี่ยนไปเนื่องจากความทันสมัยของเทคโนโลยีท าให้มีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ควบคู่ไปกับการ
ขนส่งทางพัสดุไปรษณีย์ ท าให้ยากต่อการติดตาม จับกุม สืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2563ก) จากรายงาน World 
Drug Report 2019 ของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) พบว่าในปี ค.ศ. 2017 มีผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลก
ประมาณ 271 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของประชากรโลก ส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พบว่ายาเสพติดจากแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองค ายังคงเป็นภัยคุกคามไปหลายประเทศในภูมิภาค  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2563ก) ปัญหายาเสพติดใน
ประเทศไทย เหตุปัจจัยส าคัญยังคงมาจากสถานการณ์ภายนอกประเทศเป็นหลัก มีการลักลอบ
ล าเลียงผ่านไทยมากขึ้นเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศที่สาม ส่งผลให้สถานการณ์ราคายาเสพติดมีแนวโน้ม
ลดลงในทุกภาค ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการใช้ในกลุ่มผู้เสพมากขึ้น ขณะที่พฤติกรรมของกลุ่มผู้เสพ
จะมีการเพ่ิมปริมาณการเสพต่อครั้งมากขึ้น สถานการณ์การค้ายาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่พบ
มากที่สุด คือ Twitter รองลงมา คือ Facebook ร่วมกับการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ 
นอกจากนี้การโอนเงินค่ายาเสพติดผ่านทาง Mobile Application รวมทั้งทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัย
หนึ่งที่เสริมให้การค้ายาเสพติดออนไลน์ขยายวงออกไปได้มากขึ้น ยาเสพติดที่มีการใช้มากที่สุดคือ 
ยาบ้า ร้อยละ 76.3 รองลงมา คือ กัญชา ร้อยละ 6.4 และไอซ์ ร้อยละ 5 ยาเสพติดที่ต้องมีการเฝ้า
ระวัง คือ คีตามีน และเฮโรอีน  

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นเหมือนรังผึ้ง การ
อยู่อาศัยเป็นแบบสังคมเมืองในตึกสูง เป็นบ้านเช่า จึงท าให้ยากต่อการปราบปรามปิดล้อมตรวจค้น 
หากไม่มีข้อมูลการข่าวจะไม่สามารถทราบข้อมูลได้ ปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานคร ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2563ก) เป็นพื้นที่ล าเลียง พ้ืนที่รับส่งของ แหล่งเก็บ
พักยาเสพติด เพ่ือรอการกระจายไปยังชุมชนแพร่ระบาด  

กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต (2559) จากรายงานการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิต ปี 2558 พบว่า ผู้ป่วยติดยามีอาการทางจิตเข้ารับการ
บ าบัดรักษาใน รพ.สังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 3,912 ราย ในจ านวนนี้ มากกว่า 1 
ใน 3 เป็นเด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 12-24 ปี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 
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ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2564). ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
มาจากหลายสาเหตุทั้งจากตัวเด็กและเยาวชนเอง เช่น ความคิด ความเชื่อ ความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม 
ทักษะการใช้ชีวิต สาเหตุจากสิ่งเร้าของสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ชุมชน สถานศึกษา กลุ่มเพ่ือน 
ครอบครัว เป็นต้น ท าให้เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม เริ่มต้นจากการน ายาทางการแพทย์มาใช้
ในทางท่ีผิด เพราะอยากรู้อยากลอง ทั้งนี้เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มใช้ยาเสพติดอายุน้อยลงและใช้ยา
เสพติดมากกว่า 1 ชนิดร่วมกัน มีการน าสารต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายมาผสมกันเพ่ือให้ออกฤทธิ์เหมือนสาร
เสพติด โดยมองว่าไม่เป็นอันตราย ซึ่งในความเป็นจริงสารผสมดังกล่าวมีฤทธิ์เสพติดทั้งสิ้น  

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ในฐานะ
หน่วยงานกลางก าหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศจึงได้
ก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 ได้ก าหนด
มาตรการการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก 2) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 3) การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส านักพัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการน านโยบายการ
ป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ์ 5 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา โรงเรียนเศรษฐบุตร
บ าเพ็ญ โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ในการน านโยบาย
การป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ไปปฏิบัติ เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนที่เหมาะสมต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการศึกษาค้นคว้าและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ประกาศ 
ค าสั่ง ระเบียบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน านโยบายการ
ป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนของส านักงาน ป.ป.ส. ไปปฏิบัติในโรงเรียนภายใต้โครงการ
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 5 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ในโรงเรียนภายใต้โครงการ
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 5 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชน ส านักงาน ป.ป.ส. 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการ
ศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้า 46) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informants) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 8 คน  
 วิธีการก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้หลักทฤษฎีของ Creswell (2007, p. 125)                      
ที่อธิบายว่า การสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย ผู้วิจัยสามารถเลือกผู้เข้าร่วมและสถานการณ์การวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์และปัญหาการวิจัยที่ก าลังศึกษาอยู่ ผู้วิจัยจึงต้องตัดสินใจว่าใครหรืออะไร
เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ที่ศึกษาและก าหนดจ านวนผู้ ให้ข้อมูลเพ่ือที่จะอธิบายปัญหาการวิจัย 
โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วน
ร่วมอยู่ระหว่าง 5 – 25 คน ต่อหนึ่งการศึกษา 
 การเลือกผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลักส าคัญ โดย
เลือกจากผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และมีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดโดยตรง ที่สามารถให้
ข้อมูลในประเด็นที่ต้องการศึกษาได้เป็นอย่างดี จ านวน 8 คน ประกอบด้วย  
  1. ครู ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดของโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย ครูโรงเรียน
เศรษฐบุตรบ าเพ็ญ ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ครูโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ครูโรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย และครูโรงเรียนบางกะปิ  

 2. ตัวแทนประธานนักเรียนจากโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน 

 3. ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน 

 4. ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ส านักพัฒนาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
จ านวน 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เป็นเครื่องในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ซึ่งลักษณะของการสัมภาษณ์เป็น
การสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน  
มีล าดับขั้นตอนเรียงเหมือนกัน สุภางค์ จันทวานิช (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล , 2564, หน้า 51) 
การสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตามผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้ก าหนดคุณลักษณะไว้ และค าถาม
ในแบบสัมภาษณ์เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended) ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้
ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์
จะใช้การจดบันทึก และบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 

โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
     1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
     1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่าง
ละเอียด 

    1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส านักงาน ป.ป.ส. จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติงาน เช่น แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565, 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 8 คน ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยตัวเอง โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) หรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการ
สัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถาม
ปลายเปิด(Open-ended Questions) ในการสัมภาษณ์ จดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอก 
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2564, หน้า 51) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้  
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามแต่ละประเด็นมาท าการวิเคราะห์ โดย
เปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) แต่
ละราย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกัน ถึงลักษณะ (Qualities) ที่มีความ
คล้ายคลึงกันของข้อมูลเพื่อน าไปสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
 2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาท าการสรุปผลการวิเคราะห์ โดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เพื่อน าไปตีความผลการวิเคราะห์ 
 3. ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าเสนอผลการวิจัย 
 4. น าเสนอผลการวิจัย โดยใช้การน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนาความ  
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
กระบวนการน านโยบายการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติเกิดจากปัญหายา

เสพติดที่มีมายาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบในหลายด้าน เกี่ยวเนื่องกับปัญหา
พ้ืนฐานของสังคม ซึ่งมีปัจจัยกระตุ้นหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่มีขีดจ ากัดจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วแต่ขาดการกลั่นกรอง อีกทั้งนวัตกรรมทางการเงิน การซื้อขาย ขนส่งสิ่งของที่สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น ความเหลื่อมล้ าของประชาชนในประเทศด้านรายได้และการศึกษา ปัญหาทางเศรษฐกิจ วัตถุ
นิยมส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรยาเสพติดมากขึ้น รวมทั้งประชาชน
ยังขาดความตระหนัก ขาดจิตส านึก จิตอาสาที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
จริงจังเนื่องจากคิดว่าไม่ใช่หน้าที่และไม่ม่ันใจมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของภาครัฐ  

รัฐบาลเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดจึงได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา 
เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เกิดความสงบสุข  
โดยก าหนดไว้ในแผนงาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
ด้านความมั่นคง ส านักนายกรัฐมนตรี (2561ข). เป้าหมายเพ่ือให้บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและ
ทุกระดับ มุ่งแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างจริงจัง บริหารและพัฒนาบ้านเมืองให้เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ ระดับที่ 2 ก าหนดไว้ใน 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
ส านักนายกรัฐมนตรี (2562ก). ตามกรอบแนวคิดความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข 2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ส านักนายกรัฐมนตรี (2561ก). 
ประเด็นการการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความเป็น
ธรรมในสังคม โดยการก าหนดนโยบายและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดบนพ้ืนฐานของ
หลักฐานเชิงประจักษ์ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
ส านักนายกรัฐมนตรี (2559). ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน โดยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 – 2565 ส านักนายกรัฐมนตรี (2562ข). ที่มีเป้าหมายเพ่ือลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด ระดับที่ 3 ก าหนดไว้ใน 1) แผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (2563ก). เป้าหมายเพ่ือให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่
ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ 2) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2563ข). 
เป้าหมายของแผนมุ่งเน้นแนวทางการด าเนินงานต่อเนื่องเพ่ือลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวมในทุกมิติ 
ตั้งแต่การสกัดกั้น การปราบปราม การป้องกัน และการบ าบัดรักษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิด 
สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด โดยเน้นขับเคลื่อนนโยบายในกลุ่มเป้าหมายวัยเสี่ยงสูง อายุ 15 – 24 ป ี
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เป็นล าดับแรกสุด ควบคู่ไปกับช่วงวัยอ่ืน ๆ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทพ้ืนที่ ด้วย
การสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างพื้นท่ีปลอดภัย เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้น า
นโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติเพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ โดยก าหนดแผนงาน
รองรับนโยบาย หนึ่งในมาตรการที่มีความส าคัญของส านักงาน ป.ป.ส. คือ มาตรการการป้องกัน
ยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ควรให้ส าคัญมากกว่ามาตรการด้านอ่ืน ๆ หนึ่งในหน่วยงานที่มี
บทบาทส าคัญในการน านโยบายด้านการป้องกันยาเสพติดไปปฏิบัติ คือ สถาบันการศึกษา โดย
นโยบายจะถูกส่งผ่านไปทางกระทรวงศึกษาธิการ 

ในอดีตการป้องกันยาเสพติดมีเพียงการแจกแผ่นพับเพ่ือเตือนให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึง
อันตรายจากสารเสพติดซึ่งแทบจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จากองค์
ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบันท าให้การป้องกันยาเสพติดเน้นไปที่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจะสามารถเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย เป็นอนาคตที่ดีของ
ประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้มาตรการและนโยบายการป้องกันยาเสพติดจะเริ่มตั้งแต่วัยทารกและเด็กเล็ก 
วัยเรียน วัยรุ่นตอนต้น และวัยรุ่นและวัยท างาน โดยโรงเรียนจะปฏิบัติตามขั้นตอน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. โรงเรียนรับนโยบายการป้องกันจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และจากส านักงาน ป.ป.ส.  

 2. ครูที่เก่ียวข้องกับงานด้านการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน เช่น ครูที่สอนเรื่องยา
เสพติดในกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา ครูฝ่ายปกครอง ครูแนะแนว ฯลฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการ
ป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมา 

 3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน แนวทางการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย 
     3.1 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อทุกช่องทาง พบว่า ควรปลูกฝัง

ตั้งแต่ปฐมวัย แต่ผู้ให้แรงบันดาลใจ (Influencer) ที่ส านักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกมาเป็นตัวแทนในการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดยังไม่เข้าถึงเด็กและเยาวชน อีกทั้งช่องทางการเผยแพร่สื่อไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเนื่องจากเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางของหน่วยงานราชการ จึงเสนอแนะให้ ส านักงาน 
ป.ป.ส. คัดเลือกมีผู้ให้แรงบันดาลใจ (Influencer) จากหลากหลายสาขาอาชีพ การเผยแพร่สื่อควร
เผยแพร่ในช่องทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กและเยาวชนปัจจุบัน 

     3.2 การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยเสี่ยงไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ ปัจจุบันพบว่ามี
ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดเด็กและเยาวชนใช้ยาเสพติดมากขึ้น เช่น สภาพแวดล้อมรอบตัว ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร การขนส่ง จึงเสนอให้ส านักงาน ป.ป.ส. ปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้น่าสนใจ ทันสมัย เหมาะกับวัยและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

     3.3 การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย เพ่ิมปัจจัยเชิงบวก/ขจัดปัจจัยเชิงลบ แผนงานมี
ความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท ากิจกรรมเชิงบวก
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ตนเองสนใจ แต่ควรเฝ้าระวังไม่ให้พ้ืนที่ปลอดภัยกลายเป็นพ้ืนที่มั่วสุม อีกทั้ง
โรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ในการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย จึงเสนอให้ส านักงาน 
ป.ป.ส. สนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์  
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     3.4 การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน/กลไกในพ้ืนที่ แผนงานมี
ความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ เนื่องจากปัญหายาเสพติดไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กและเยาวชนเพียง
อย่างเดียวโดยเฉพาะในชุมชนกลุ่มเสี่ยง ยังขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมด้วย เช่น ครอบครัว ชุมชน 
ประชาชนในพื้นท่ี แต่ข้อจ ากัดของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครคือหาตัวแทนชุมชนยาก  

4. สรุป ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนของ

ส านักงาน ป.ป.ส. ไปปฏิบัติ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายไม่บูรณาการนโยบายร่วมกัน ท าให้โรงเรียน

รู้สึกว่าต้องท างานซ้ าซ้อน 
2) กระบวนการบริหารจัดการภายในของโรงเรียนมีส่วนส าคัญ หากผู้บริหารโรงเรียนให้

ความส าคัญหรือมีนโยบายไปในทิศทางเดียวกันการด าเนินการจะเป็นไปอย่างราบรื่น  
3) นักเรียนเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว สามารถควบคุมตนเองได้ เป็นเรื่องปกติพบเห็นได้ใน

ชีวิตประจ าวัน การปรับปรุงตัวขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียน 
4) การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ต ารวจ ในการสอดส่องดูแล

นักเรียนยังมีไม่มากเท่าท่ีควร 
5) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าให้

โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การด าเนินกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
โรงเรียนต้องเน้นการเรียนการสอนเป็นหลัก 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการน านโยบายการป้องกันยา
เสพติดในเด็กและเยาวชนของส านักงาน ป.ป.ส. ไปปฏิบัติ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1) การก าหนดนโยบายควรมีความชัดเจน ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับนโยบายเดิม มีการ
ประเมินผลการด าเนินการของนโยบายในปีที่ผ่านมา อ้างอิงข้อมูลสถิติ และรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงาน ชุมชน ครูอาจารย์ หรือผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานจริง การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมในนโยบาย
ส่งเสริมความส าคัญของสถาบันครอบครัว และชุมชน  

2) หน่วยงานที่ก าหนดนโยบายควรบูรณาการการท างานร่วมกันก่อนน านโยบายลงสู่โรงเรียน 
โดยโรงเรียนสามารถปรับแผนการปฏิบัติงาน รูปแบบกิจกรรมตามบริบทของโรงเรียน  

3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายโดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบประเด็นและน านโยบายมาส่งต่อผู้ปฏิบัติงาน  

4) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการให้ค าปรึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนกลุ่มที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพ่ิมขึ้น และควรมีหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ  

5) สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ต ารวจ เพ่ือร่วมกันในการสอดส่องเฝ้าระวังนักเรียน  
6) โรงเรียนควรปรับแผนการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เช่น การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดให้มี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือคัดเลือก Best Practice ที่มีแผนการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสม 

7) ส านักงาน ป.ป.ส. ควรปรับภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นมิตรกับประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

กระบวนการน านโยบายการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา
โรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 5 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

กระบวนการน านโยบายการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนไปปฏิบัติเกิดจากปัญหายา
เสพติดที่มีมายาวนานและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบในหลายด้าน เกี่ยวเนื่องกับปัญหา
พ้ืนฐานของสังคม ซึ่งมีปัจจัยกระตุ้นหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลอย่างไม่มีขีดจ ากัดจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วแต่ขาดการกลั่นกรอง อีกทั้งนวัตกรรมทางการเงิน การซื้อขาย ขนส่งสิ่งของที่สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น ความเหลื่อมล้ าของประชาชนในประเทศด้านรายได้และการศึกษา ปัญหาทางเศรษฐกิจ วัตถุ
นิยมส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรยาเสพติดมากขึ้น รวมทั้งประชาชน
ยังขาดความตระหนัก ขาดจิตส านึก จิตอาสาที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
จริงจังเนื่องจากคิดว่าไม่ใช่หน้าที่และไม่ม่ันใจมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของภาครัฐ  

รัฐบาลเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดจึงได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา 
เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เกิดความสงบสุข สอดคล้อง
กับงานศึกษาด้านนโยบายสาธารณะของ Harold D. Lasswell and Abraham Caplan (อ้างถึงใน 
วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 1) ที่กล่าวว่านโยบายสาธารณะเป็นแผนงานและโครงการที่ก าหนด
ขึ้นอันประกอบด้วย เป้าหมาย คุณค่า โดยก าหนดไว้ในแผนงาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านความมั่นคง ส านักนายกรัฐมนตรี (2561ข). เป้าหมาย
เพ่ือให้บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ มุ่งแก้ไขปัญหาเดิมท่ีมีอยู่อย่างจริงจัง บริหารและ
พัฒนาบ้านเมืองให้เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ระดับที่ 2 ก าหนดไว้ใน 1) แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ส านักนายกรัฐมนตรี (2562ก). ตามกรอบแนวคิด
ความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 2) แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม ส านักนายกรัฐมนตรี (2561ก). ประเด็นการการปรับกระบวนทัศน์ในการ
บริหารงานยุติธรรม เพ่ือสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม โดยการก าหนดนโยบายและ
มาตรการการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดบนพ้ืนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ 3) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ส านักนายกรัฐมนตรี (2559). 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
โดยสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ 
และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ 4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 ส านักนายกรัฐมนตรี 
(2562ข). ที่มีเป้าหมายเพ่ือลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพ
ติด ระดับที่ 3 ก าหนดไว้ใน 1) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 
2565 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2563ก). เป้าหมายเพ่ือให้
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 2) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2563ข). เป้าหมายของแผนมุ่งเน้นแนวทางการ
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ด าเนินงานต่อเนื่องเพ่ือลดผลกระทบและลดความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากปัญหายาเสพติด
ในสังคม โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวมในทุกมิติ ตั้งแต่การสกัดกั้น การปราบปราม การ
ป้องกัน และการบ าบัดรักษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้แนวคิด สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพ
ติด โดยเน้นขับเคลื่อนนโยบายในกลุ่มเป้าหมายวัยเสี่ยงสูง อายุ 15 – 24 ปี เป็นล าดับแรกสุด ควบคู่
ไปกับช่วงวัยอ่ืน ๆ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทพ้ืนที่ ด้วยการสร้างการรับรู้ สร้าง
ภูมิคุ้มกัน และสร้างพื้นท่ีปลอดภัย เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) สังกัด
กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้น า
นโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติเพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์  สอดคล้องกับทฤษฎี
และตัวแบบกระบวนการ (The Policy – Program – Implementation Process: PPIP) ของ 
Ernest R.Alexander (1985: pp.403 – 426) (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2563, หน้า 89 - 90)    
การน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อท าให้แผนงานบรรลุผลประโยชน์ตามที่ตั้งใจไว้ โดยการเชื่อมโยงต่อเนื่อง
ของกระบวนการนโยบายตามล าดับ ตั้งแต่ขั้นตอนปัจจัยกระตุ้นต่อไปยังการพัฒนานโยบายและการ
น านโยบายไปปฏิบัติโดยอาศัยจุดเชื่อมโยงเป็นตัวประสานปัจจัยความซับซ้อน ซึ่งจุดเชื่อมโยงจะเปิด
โอกาสให้มีทางเลือกอ่ืนเข้ามา โดยก าหนดแผนงานรองรับนโยบาย สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (2563ข). ซึ่งประกอบด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มาตรการการป้องกันยาเสพติด มาตรการการ
บ าบัดรักษายาเสพติด และมาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวม 9 แนวทาง 26 แผนงาน 
71 โครงการส าคัญ หนึ่งในมาตรการที่มีความส าคัญของส านักงาน ป.ป.ส. คือ มาตรการการป้องกัน
ยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่ควรให้ส าคัญมากกว่ามาตรการด้านอ่ืน ๆ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (2563ข). ที่ก าหนดมาตการการป้องกันยาเสพติดใน 2 มิติ คือ การสร้างการ
รับรู้และเพ่ิมภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพ่ือลดผู้เสพรายใหม่ และสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่
ปลอดภัยภายใต้แนวคิดต าบลมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่ ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางที่ 4 การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก 2) แนวทางที่ 5 
การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 3) แนวทางที่ 6 การปรับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัย
และวิถีชีวิต เน้นการเสริมสร้างองค์ประกอบส าคัญของภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ทักษะสมอง ความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด ทัศนคติเชิงบวก และทักษะในการด าเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างกระแสสังคมให้ตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด และเพ่ือจัดการพ้ืนที่ให้มีศักยภาพ ให้ความส าคัญกับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก การจัดระเบียบสังคม และการ
เสริมสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย ซึ่งเน้นความมีส่วนร่วมของกลไกในพ้ืนที่ ให้มีระบบดูแลช่วยเหลือและเฝ้า
ระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง กรอบการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) การสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่าน
สื่อทุกช่องทาง 2) การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยเสี่ยงไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ 3) การสร้างพ้ืนที่
ปลอดภัย เพ่ิมปัจจัยเชิงบวก/ขจัดปัจจัยเชิงลบ  และ 4) การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน/
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ประชาชน/กลไกในพ้ืนที่ หนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการน านโยบายด้านการป้องกันยาเสพ
ติดไปปฏิบัติ คือ สถาบันการศึกษา โดยนโยบายจะถูกส่งผ่านไปทางกระทรวงศึกษาธิการ 

ในอดีตการป้องกันยาเสพติดมีเพียงการแจกแผ่นพับเพ่ือเตือนให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึง
อันตรายจากสารเสพติดซึ่งแทบจะไม่มีผลหรือมีผลน้อยมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จาก
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบันท าให้การป้องกันยาเสพติดเน้นไปที่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงจะสามารถเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัย เป็นอนาคต
ที่ดีของประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้มาตรการและนโยบายการป้องกันยาเสพติดจะเริ่มตั้งแต่วัยทารกและ
เด็กเล็ก วัยเรียน วัยรุ่นตอนต้น และวัยรุ่นและวัยท างาน โดยโรงเรียนจะมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1. โรงเรียนรับนโยบายการป้องกันจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และจากส านักงาน ป.ป.ส.  
 2. ครูที่เก่ียวข้องกับงานด้านการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน เช่น ครูที่สอนเรื่องยาเสพติดใน
กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา ครูฝ่ายปกครอง ครูแนะแนว ฯลฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันยา
เสพติดในโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้รับมา 
 3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน แนวทางการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย 
     3.1 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจผ่านสื่อทุกช่องทาง พบว่า ควรปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย 
แต่ผู้ให้แรงบันดาลใจ (Influencer) ที่ส านักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกมาเป็นตัวแทนในการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดยังไม่เข้าถึงเด็กและเยาวชน อีกทั้งช่องทางการเผยแพร่สื่อไม่สามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากเผยแพร่สื่อผ่านช่องทางของหน่วยงานราชการ จึงเสนอแนะให้ ส านักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกมี
ผู้ให้แรงบันดาลใจ (Influencer) จากหลากหลายสาขาอาชีพ การเผยแพร่สื่อควรเผยแพร่ในช่องทางที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กและเยาวชนปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชุติมาภรณ์ ค้าขาย (2562) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็ก
และเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเด็กและเยาวชนใช้สื่อสังคมออนไลน์
บ่อยครั้งต่อวัน มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเวลานานต่อวัน และมีแรงดึงดูดให้กระท าผิดสูง จะท าให้
มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนสูงตามไปด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของเจริญ แฉกพิมาย และ
ปนัดดา ศรีธนสาร (2555) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดจากสื่อ 3 ล าดับ คือ สื่อวิทยุ/โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ์  
     3.2 การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มวัยเสี่ยงไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ ปัจจุบันมีปัจจัยสนับสนุนให้
เกิดเด็กและเยาวชนใช้ยาเสพติดมากขึ้น เช่น สภาพแวดล้อมรอบตัว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
ติดต่อสื่อสาร การขนส่ง จึงเสนอให้ส านักงาน ป.ป.ส. ปรับเปลี่ยนแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้
น่าสนใจ ทันสมัย เหมาะกับวัยและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติวงค์ สา
สวด และปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผล
การศึกษาพบว่า การติดยาเสพติดของเด็กและเยาวชนมีสาเหตุมาจาก 1) สภาพแวดล้อมในชุมชนมี
แหล่งซื้อขายยาเสพติดอย่างแพร่หลาย 2) การได้รับแรงสนับสนุนจากสังคมเพ่ือนที่ติดยาเสพติด 3) 
การเลียนแบบเพ่ือนที่ติดยาเสพติด 4) สถานศึกษาขาดสถานที่ที่จะมาช่วยผ่อนคลายความเครียด
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ให้กับนักเรียนนักศึกษา 5) นักเรียน นักศึกษาเป็นอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากลอง  6) มีปัญหาครอบครัว
แตกแยก และ 7) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผิดๆ เกี่ยวกับยาเสพติด 
     3.3 การสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย เพ่ิมปัจจัยเชิงบวก/ขจัดปัจจัยเชิงลบ  แผนงานมีความ
เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท ากิจกรรมเชิงบวก
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ท่ีตนเองสนใจ แตค่วรเฝ้าระวังไม่ให้พ้ืนที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่มั่วสุม อีกท้ัง 
โรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ ในการสร้างพ้ืนที่ปลอดภัย จึงเสนอให้ส านักงาน 
ป.ป.ส. สนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาวี สกุลวงศ์
ธนา และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดส าหรับเด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืน: ภูมิคุ้มกันเพ่ือสร้างโลกสีขาว ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความส าเร็จในการ
ด าเนินงานป้องกัน ได้แก่ สัมพันธภาพภายในครอบครัว การมีตัวแบบที่ดี การมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน การด าเนินชีวิตด้วยสติตามแนวพุทธศาสนา ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
การมีพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมเชิงบวก การได้รับการสนับสนุนและก าลังใจจากชุมชน และชุมชนให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     3.4 การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน/กลไกในพ้ืนที่  แผนงานมีความ
เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติ เนื่องจากปัญหายาเสพติดไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กและเยาวชนเพียงอย่าง
เดียวโดยเฉพาะในชุมชนกลุ่มเสี่ยง ยังขึ้นอยู่กับบริบทแวดล้อมด้วย เช่น ครอบครัว ชุมชน ประชาชน
ในพ้ืนที่ แต่ข้อจ ากัดของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครคือหาตัวแทนชุมชนยาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเอกรัตน์ หามนตรี (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความส าเร็จของชุมชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดในจังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการความส าเร็จของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดยาเสพติด ปัจจัยภายใน ได้แก่ เยาวชน ครอบครัว ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น องค์กรภายในชุมชน 
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เครือข่ายชุมชนยาเสพติด องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

4. สรุป ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 กระทรวงศึกษาธิการ 
(2563) ประกาศความว่า ก าหนดให้โรงเรียนรายงานผลผ่านระบบรายงานผลการด าเนินงานด้านยา
เสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) และรายงานสภาพการใช้สารเสพติดและยาเสพติดในสถานศึกษาผ่าน
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS) 

ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) ไปปฏิบัติ  : 
กรณีศึกษาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 5 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่  

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบายไม่บูรณาการนโยบายร่วมกัน ท าให้โรงเรียน
รู้สึกว่าต้องท างานซ้ าซ้อน 

2. กระบวนการบริหารจัดการภายในของโรงเรียนมีส่วนส าคัญ หากผู้บริหารโรงเรียนให้
ความส าคัญหรือมีนโยบายไปในทิศทางเดียวกันการด าเนินการจะเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รังสี พจน์ธนมาศ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติด
ในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการจูงใจ ภาวะผู้น า ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ การ
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มีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม เป็นปัจจัยที่สามารถแสดงถึงความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของ
กระบวนการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ  
โดยปัจจัยด้านผู้น า แบ่งได้เป็น 3 ประการคือ 1) ผู้น ามีการก าหนดแนวทางหลัก (Pathfinding) 2) 
ผู้น าต้องสามารถสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การด าเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน 3) ผู้น าต้องมีการมอบอ านาจให้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง 

3. นักเรียนเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว สามารถควบคุมตนเองได้ เป็นเรื่องปกติพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน การปรับปรุงตัวขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียน 

4. การประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ต ารวจ ในการสอดส่องดูแล
นักเรียนยังมีไม่มากเท่าท่ีควร 

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าให้
โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การด าเนินกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
โรงเรียนต้องเน้นการเรียนการสอนเป็นหลัก 

แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการน านโยบายการป้องกันยา
เสพติดในเด็กและเยาวชนของส านักงาน ป.ป.ส. ไปปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การก าหนดนโยบายควรมีความชัดเจน ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับนโยบายเดิม มีการ
ประเมินผลการด าเนินการของนโยบายในปีที่ผ่านมา อ้างอิงข้อมูลสถิติ และรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงาน ชุมชน ครูอาจารย์ หรือผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานจริง การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมในนโยบาย
ส่งเสริมความส าคัญของสถาบันครอบครัว และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์ ปวนปันวงศ์ 
(2564) ได้ท าการศึกษาเรื่อง รัฐ สังคม ชุมชน: สถานการณ์ความเสี่ยงของเยาวชนต่อปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า ควรส่งเสริมการ
บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างหน่วยงานราชการที่
เป็นตัวแทนภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยใช้แนวทางการบูรณาการเพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนอ่ืน ๆ ในส่วนกลางหรือชุมชนอ่ืน ๆ ในส่วนภูมิภาคเพราะมิติต่าง ๆ ของแต่ละชุมชนและพ้ืนที่
อาจไม่เหมือนกัน 

2. หน่วยงานที่ก าหนดนโยบายควรบูรณาการการท างานร่วมกันก่อนน านโยบายลงสู่โรงเรียน 
โดยโรงเรียนสามารถปรับแผนการปฏิบัติงาน รูปแบบกิจกรรมตามบริบทของโรงเรียน  

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดประชุมชี้แจงนโยบายโดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบประเด็นและน านโยบายมาส่งต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัชยา รัตนะถาวร (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการน านโยบายส่งเสริมสุขภาพไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบายการจัดองค์กร การประเมินผลและการสร้างความต่อเนื่อง 
ความร่วมมือของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และความรู้ความเข้าใจของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการให้ค าปรึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนกลุ่มที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพ่ิมขึ้น และควรมีหน่วยงานกลางในการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มทูร พูลสวัสดิ์ และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียน
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มัธยมศึกษาจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่า การใช้ยาเสพติดในสถานศึกษามาจากปัญหาครอบครัว 
ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง และเศรษฐกิจของครอบครัว พ่อแม่ต้องไปท างานต่างถิ่น ทิ้งลูกหลานอยู่
กับปู่ ย่า ญาติ หรืออยู่ตามล าพัง ครอบครัวขาดความอบอุ่น ปัญหาการเรียน จึงหันไปใช้ยาเสพติด  

5. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ต ารวจ เพ่ือร่วมกันในการสอดส่องเฝ้าระวังนักเรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชา สมิงไพร (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของสถานศึกษา คือ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน สถานศึกษา จัดตั้ง
สารวัตรนักเรียนปราบปรามยาเสพติด จัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ
การบ าบัดทันทีสถานศึกษาควรจัดค่ายคุณธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดสายตรวจ
ของโรงเรียนท างานร่วมกับต ารวจ สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ครู ต ารวจ ในการด าเนินงานป้องกันยา
เสพติดและส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ
ด้านการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. โรงเรียนควรปรับแผนการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เช่น การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดให้มี
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือคัดเลือก Best Practice ที่มีแผนการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสม 

7. ส านักงาน ป.ป.ส. ควรปรับภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นมิตรกับประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ส านักงาน ป.ป.ส. ควรก าหนดนโยบายให้มีความชัดเจน ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับนโยบายเดิม 
มีการประเมินผลการด าเนินการของนโยบายในปีที่ผ่านมา อ้างอิงข้อมูลสถิติ และรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงาน ชุมชน ครูอาจารย์ หรือผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานจริง  

2. ส านักงาน ป.ป.ส. ควรก าหนดนโยบายร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจนก่อนน า
นโยบายลงสู่โรงเรียน โดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชมุรับฟังการชี้แจงนโยบายประจ าปี รวมถึง
ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถให้ค าปรึกษานักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ
นักเรียนกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ 

3. ส านักงาน ป.ป.ส. ควรคัดเลือกมีผู้ให้แรงบันดาลใจ (Influencer) จากหลากหลายสาขา
อาชีพ การเผยแพร่สื่อควรเผยแพร่ในช่องทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อของเด็ก
และเยาวชนปัจจุบัน 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าระวังไม่ให้พ้ืนที่ปลอดภัยกลายเป็นพ้ืนที่มั่วสุม และส านักงาน ป.ป.ส. 
ควรสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์บนโลกออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งปรับภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นมิตรกับประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 
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