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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ  กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษากระบวนการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาและเพ่ือหาข้อเสนอแนะนโยบาย
การปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาส าหรับประเทศไทย โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, ครู
ผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา รวมถึง
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนที่, ผู้ปกครองนักเรียน, ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ รวม 10 คน และการวิจัย
เอกสาร (Documentary Analysis) จากข้อมูลในเว็บไซต์ สรุปผลการวิจัยได้ว่า ปัจจัยการจูงใจ ภาวะ
ผู้น า ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม เป็น
ปัจจัยที่สามารถแสดงถึงความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของกระบวนการน านโยบายการปราบปรามยาเสพ
ติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติได้ โดยปัจจัยด้านการจูงใจ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ด้านคือ การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) และแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives)   
ส่วนปัจจัยด้านผู้น า สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประการคือ ประการที่ 1 ผู้น ามีการก าหนดแนวทางหลัก 
(Pathfinding) ประการที่ 2 ผู้น าต้องสามารถสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผลหรือการท าให้
องค์การด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนประการที่ 3 ผู้น าต้องมีการมอบอ านาจให้แก่บุคลากรอย่าง
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จริงจัง ส าหรับปัจจัยด้านความผูกพันและการยอมรับของสมาชิก เป็นความจงรักภักดี ความภาคภูมิใจ 
และเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ท าให้ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ยอมรับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของ
องค์การเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์การด้วยความผูกพันต่อองค์การ ส่วนปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วม คือ การที่บุคลากรร่วมกันในการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเพ่ือผลประโยชน์
โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าและร่วมแก้ไขในด้าน
นโยบายและการวางแผน การด าเนินงาน การประสานงาน การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสุดท้ายปัจจัยด้านท างานเป็นทีม จะมีความหมายมากกว่ากลุ่มคน
ที่มารวมกัน เพราะทีมงานจะรวมความถึงความเป็นผู้ร่วมกระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม การใช้
ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อการท างาน
ร่วมกัน  
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 ABSTRACT 
 

The independent study entitled “Narcotics Suppression Policy of Ministry 
of Education to Exercise in the School.  A Case Study of Panjavidhya Technological 
College. ”  The purposes of this study were to determine the process of bringing 
narcotics suppression policy of Minister of Education to practice using a case study of 
Panjavidhya Technological college and policy suggestions for narcotics suppression 
technic in the school in Thailand. By using in-depth interviews of 10 persons who were 
responsible for narcotics suppression, such as Panjavidhaya Technology college 
administrative officers, teachers, students, parents, Ministry of educations’  personnel, 
and narcotics police officers in the area. Literature reviewed from website, the results 
revealed that factors of Narcotics suppression policy of Ministry of Education success 
or not, depended on motivation, leadership, relationship, acceptance in the 
organization, collaboration, and team work. The factors of motivation could be divided 
into 2 aspects, one was intrinsic motivation and other was extrinsic motives. The factor 
of leadership could be divided into 3 aspects:  1.  The leader provide the main 
guidelines and path finding.  2.  The leader should be able to develop management 
efficiency in order for the organization would continue in the same direction.  3.  The 
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leader should be empowering staff seriously. The factors of employee relationship and 
recognition were loyalty, pride, part of organization, give all efforts, and accept 
organization mission in order for organization accomplishment.  The factors of 
collaboration, personnel would work together whether for direct or indirect benefit by 
getting opportunity to be involved, express their opinions, concerns, planning, 
operation, and cooperation, follow up, and evaluation to achieve success the 
objectives. Lastly, the factors of team work, were more than a group of people because 
the team would include group decision process, the use of resources, a member of 
the group which in combination would affect collaboration. 
 
Keywords: to practice policy, narcotics suppression in school, Ministry of Educations’    

policy of narcotics suppression in school 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
ปัจจุบันนี้ทุกประเทศในโลกของเราต่างตระหนักถึงปัญหาภัยคุกคามจากยาเสพติด ที่

ก าลังบ่อนท าลายทั้งความมั่นคงของประเทศ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เนื่องจากผู้ติดยาเสพติดต้องเสพยาเสพติดเป็นประจ าทุกวัน และต้องเพ่ิมปริมาณขึ้นอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น การประกอบอาชีพสุจริตทั่วๆ ไปนั้น เป็นการยากที่จะหาเงินมาซื้อยาเสพติดได้
อย่างเพียงพอ และในสภาพความเป็นจริงผู้ติดยาเสพติดมักไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ของการประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์ นอกจากนั้น ยังเป็น
สาเหตุของปัญหาสังคมอ่ืนๆ อาทิ ปัญหาการพนัน ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ 
ปัญหาครอบครัว เป็นต้น ปัจจุบันปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในสังคมมีความซับซ้อน และทวีความ
รุนแรงเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังของประเทศ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดเป็นจ านวนมาก 

ส าหรับในประเทศไทยนั้น ยาเสพติดได้ระบาดและเป็นปัญหาต่อสังคมโดยเฉพาะ
เยาวชนของประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจากการประมาณการจ านวนผู้ติดยาเสพติดใน
ประเทศไทยโดยส านักวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (TDIR) ปี 2551 พบว่า ในจ านวนผู้ติดยาเสพติดใน
ประเทศไทย 1,267,590 คน มีนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ติดยาเสพติดทั้งสิ้น 71,666 
คน และจากการเก็บรวบรวมสถิตินักเรียนนักศึกษาที่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาทั่วประเทศไทย
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าในช่วง  9 ปี ที่ผ่านมา จ านวน
นักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการบ าบัดรักษามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉลี่ยปี ละ 1,000 คน สาเหตุที่ท า
ให้เยาวชนเสพยาเสพติดสูงขึ้นเมื่อเทียบกับวัยอื่นๆ มีทั้งสาเหตุจากตนเอง และสภาพแวดล้อม สาเหตุ
จากตนเองคือ การเยาวชนอยู่ในช่วงวัยแห่งการค้นหาตนเองมีพฤติกรรมเลียนแบบบุคคลที่ตนเองชื่น
ชอบ แสวงหาความสนุกสนาน ชอบทดลองประสบการณ์แปลกใหม่ ต้องการอิสระ มีจิตใจอ่อนไหว 
ต้องการการยอมรับและยกย่องจากเพ่ือนในวัยเดียวกัน ขาดความหนักแน่น ประกอบกับสาเหตุจาก
สภาพแวดล้อมอันได้แก่ อิทธิพลจากเพ่ือนที่ชักชวนให้ใช้ ปัญหาครอบครัว และสภาพแวดล้อมที่เต็ม
ไปด้วยยาเสพติด ลักษณะการเสพยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันไม่ใช่เพ่ือการและเวลาใน
การอ่านหนังสือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ แต่กลายเป็นพฤติกรรมการใช้เพ่ือความคึกคะนองและความ
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สนุกสนาน น าไปสู่การรวมกลุ่มในทางที่ผิด การมั่วสุ่มทางเพศ ก่อให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและความล้มเหลวทางการศึกษาตามมา1 

นอกจากนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันรามจิตติ ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลนักเรียน 
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในโรงเรียนประถม มัธยม อาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ พบว่า 
ผู้เรียนเสพยาเสพติดมากเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ เหล้า คิดเป็นร้อยละ 25.4 อันดับสอง ได้แก่ บุหรี่ คิด
เป็นร้อยละ 14.6 อันดับสาม ได้แก่ กัญชา คิดเป็นร้อยละ 4 ตามล าดับ โดยมีความถี่ในการเสพ
ประเภทเหล้าและบุหรี่ เป็นครั้งคราวมากกว่าเสพเป็นประจ า คิดเป็นร้อยละ 21.2 และ 8.5 ตามล าดับ 
ซึ่งสถานที่ที่ผู้เรียนมักเสพยาเสพติดกันมากอันดับที่หนึ่งคือ สถานบันเทิง คิดเป็นร้อยละ 66.7 อันดับ
สอง คือ สถานที่รกร้าง คิดเป็นร้อยละ  56 และอันดับสาม คือ บ้านเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ  53 
ตามล าดับ ซึ่งสาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนเสพยาเสพติดมากที่สุด อันดับหนึ่งคือ การถูกเพ่ือนชวน คิดเป็น
ร้อยละ 53.1 อันดับสอง คือ การขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29.2 และ
อันดับสาม คือ เครียด วิตกกังวล คิดเป็นร้อยละ 10.2 ตามล าดับ “ซึ่งแม้รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามา
บริหารประเทศ มีนโยบายปราบปรามและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง มีบทลงโทษรุ่น
แรงต่อผู้ค้าหรือผู้จ าหน่าย แต่ปัญหายาเสพติดก็มิได้หมดไปจากสังคม ยังคงสร้างปัญหาให้กับเยาวชน
ไทยตลอดเวลา”2 

ส าหรับรัฐบาลยุคปัจจุบันภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา ได้มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้
เสพผู้ติดยาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ความ

                                           
1 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา, และ อุษณีย์ พึ่งปาน, “รายงานผล

การศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจ านวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด
และผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550”, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์, 2551), 64. 

2 วิชัย โปษยะจินดา, “รายงานประมาณการจ านวนผู้เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด พ.ศ. 
2544”, (กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2554), 114. 
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ร่วมมือระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการ  โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มี
เป้าหมายยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน เพ่ือลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ซึ่งหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบคือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งรักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็งโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา ผ่านการด าเนินการ
ดังนี้ 1. รักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และเข้มแข็งในสถานศึกษาระดับขยายโอกาส มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาท้ังสังกัดภาครัฐ
และเอกชนทุกแห่ง 2. ด าเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ 3. ส่งเสริมทักษะชีวิตเพ่ือ
การป้องกันยาเสพติด โดยจัดท าแนวทางการเสริมสร้าง ทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด และ
บูรณาการ 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการใช้ผู้น าหลักธรรมทางศาสนา ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  6. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าถึงเด็กและเยาวชนทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยผ่านกลุ่ม ชมรม องค์กรเยาวชน เครือข่ายเยาวชน 7. ส่งเสริมให้
เยาวชนมีเป้าหมายชีวิต เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแก่
ส่วนรวม โดยจัดกิจกรรมทางเลือก กิจกรรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ กิจกรรม จิตอาสา กิจกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ และ 8. ส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
รวมทั้งจัดพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวกส าหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้น3 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด4 ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 และกรอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ.2558-2562 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

                                           
3 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, “แผนปฏิบัติการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558,” http://www.oncb.go.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558). 
4 ส านักยุทธศาสตร์, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, “แผน

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562,” http://www.opdc.go.th 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558). 
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งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี 9 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคี
ปรองดอง แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน
อย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกความเป็นไทย ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 
การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกความ
เป็นไทย ได้ก าหนดแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนร่วมกันต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาให้มีบทบาทส าคัญ ใน
การให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และได้ก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน ไว้สูงถึงร้อยละ 
100 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยผลการประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา5 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญหน่วยงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านยาเสพติดมาร่วมหารือและประสานงานร่วมกัน จากการหารือร่วมกันครั้งนี้ก็มี
ความเห็นตรงกันว่า ควรมีการแบ่งกลุ่มสถานศึกษาใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมเป็นการ
แบ่งกลุ่มตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้า แต่
กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่ากลุ่มในลักษณะนี้จะน ามาใช้กับสถานศึกษาไม่ได้ เพราะในความเป็นจริง
บางโรงเรียนไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง เช่น โรงเรียนประถมศึกษา นอกจากจะเป็นการสร้างความตกใจให้กับ

                                           
5 ส านักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, “หารือแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา,” ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 392/2558 http://www.moe.go.th/websm/2015/nov/ 
392.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559). 
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ผู้ปกครองแล้ว การจัดกลุ่มแบบเดิมยังไม่สะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงาน เพราะกิจกรรมที่จัดให้กับเด็ก
แต่ละกลุ่มมีรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น จึงจัดให้มีการแบ่งกลุ่มสถานศึกษาใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งหมายถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา-
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีเด็กนักเรียนเล็กๆ ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก และขณะนี้ก็ด าเนินการอยู่แล้ว กลุ่มที่ 2 สถานศึกษาที่ต้องเฝ้าระวังป้องกัน ได้แก่ 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่จะต้องมีรูปแบบ
กิจกรรมต่างจากกลุ่มแรก และสอดคล้องกับการเปิดรับในช่วงวัยนี้ด้วย ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพ้ืนที่เสี่ยง เช่น ชุมชนเมืองที่มีการ
ระบาดของยาเสพติด เพ่ือจัดล าดับความเร่งด่วนของปัญหา ท าให้สามารถด าเนินการได้ตรงจุดและใช้
งบประมาณได้ถูกที่ถูกทาง กลุ่มที่ 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องบ าบัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความยากในการ
ด าเนินการมากที่สุด โดยกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าภาพ จะหารือร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดระบบการบ าบัดใหม่ 
ให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้และสามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป 
นักเรียน หรือนักศึกษา ดังนั้น การแบ่งกลุ่มสถานศึกษาใหม่จะท าให้เกิดกิจกรรม มาตรการ และ
รูปแบบการสื่อสารแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของเด็กแต่ละกลุ่ม และเชื่อว่าจะไม่ท าให้เด็กเกิดการ
ต่อต้าน เช่น เด็กประถมศึกษาต้องสอนด้วยนิทาน เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายอาจจะต้องใช้แอปพลิเค
ชันเข้ามาช่วย เป็นต้น รวมถึงจะช่วยแก้ไขการใช้งบประมาณแบบหารยาวด้วย ซึ่งจะให้ความส าคัญ
กับการใช้งบประมาณในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องนี้ด้วย ที่จะต้องใช้งบประมาณอย่างมีเหตุมีผล ตอบโจทย์
ปัญหา และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

จากความส าคัญของปัญหาและข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่
จะศึกษาการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ 
โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา “จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงสูงและอาจตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด”6 เพ่ือศึกษากระบวนการน านโยบายการ

                                           
6 ส านักวิจัยเอแบคโพลล์, ทัศนคติการใช้สิ่งเสพติดในกลุ่มเยาวชนช่วงปิด ภาคฤดูร้อน:

กรณศีึกษาตัวอย่างเยาวชนที่มีอายุ 12-24 ปี ที่พักอาศัยในระดับครัวเรือน หอพัก อพาร์ตเม้นท์ และ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ, (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2549), 16. 
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ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ และเพ่ือได้ข้อเสนอแนะ
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาส าหรับประเทศไทยต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษากระบวนการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 

1.2.2 เพ่ือหาข้อเสนอแนะนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาส าหรับ
ประเทศไทย 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 
1.3.1 ขอบเขตประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ที่ก าลังศึกษา
อยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

1.3.2 ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาศึกษากระบวนการน านโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
1.4 นิยามศัพท์ 

 
1.4.1 นักเรียนหรือนักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) และผู้ที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ
ปัญจวิทยา ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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1.4.2 ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติหรือเกิดจากการ
สังเคราะห์ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดๆ แล้ว ท าให้
เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ โดยไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.5.1 ได้ทราบถึงกระบวนการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
1.5.2 ได้ข้อเสนอแนะนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของประเทศไทย 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เป็นการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับกระบวนนโยบายสาธารณะ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการปราบปรามยาเสพ
ติดในสถานศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนวรรณกรรม โดยรวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีจากหนังสือ 
เอกสารทางวิชาการ บทความจากวารสาร ตลอดจนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาพัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัย และออกแบบวิธีในการศึกษาสู่ความส าเร็จของงานวิจัย โดยมีกรอบการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความหมายและกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public 
Policy Process) 

 แนวคิดทฤษฏีการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาในปัจจุบัน 
 กิจกรรมการปราบปรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับความหมายและกระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy 
Process) 

 
 ประเวศ วะสี กล่าวว่า กระบวนการนโยบายสาธารณะ ไม่ควรจะรวบรัดให้ได้ข้อเสนอ
เพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจ แต่ควรจะเน้นที่การมีส่วนร่วมเรียนรู้ของทุกฝ่ายอย่างกว้างขวาง จนเกิดเป็น
ความเข้าใจของสังคม (social understanding) เป็นคุณค่าของสังคม (social value) และเป็นการ
ปฏิบัติโดยสังคม (social practice) ควรเน้นที่การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นกลาง โดยหลีกเลี่ยงการเข้า
ไปสู่การเป็นปฏิปักษ์ การจ้องท าลายหรือการเอาชนะคะคานกันด้วยทิฐิมานะเพราะจะท าให้มีการ
เรียนรู้น้อย1 

                                           
1ประเวศ วะสี, กระบวนการนโยบายสาธารณะ (กรุงเทพฯ: บริษัท ดีไซร์ จ ากัด, 2547), 8-9. 
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 เดชรัต สุขก าเนิด, วิชัย เอกพลาการ และ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ กล่าวถึง กระบวนการ
ทางนโยบายเป็นกระบวนการที่มีผู้คนเข้าร่วมมากมาย ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจมักจะมีผู้มีส่วนได้เสียใหม่
เข้ามาในกระบวนการเรื่อยๆ ตามขอบเขตและทิศทางของการด าเนินนโยบาย กรอบคิดด้านอ่ืนๆ ใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเข้าร่วมกระบวนการนโยบายสาธารณะผู้ที่เข้าร่วมแต่ละคน (หรือแต่ละ
กลุ่ม) ต่างพยายามหาจุดเชื่อมโยงทางความคิด การปฏิบัติการกับผู้เข้าร่วมคนอ่ืนๆ หรือกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่ง
การสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงดังกล่าวจะเป็นทั้งการต่อรอง2 
 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ กล่าวถึงกระบวนการทางนโยบาย คือการตัดสินใจเลือกจาก
ทางเลือกต่างๆ จ านวนหนึ่งเพ่ือบรรลุเป้าหมายบางอย่างเป็นที่ยอมรับกันว่ากระบวนการตัดสินใจทาง
นโยบายเป็นกระบวนการทางการเมืองมากกว่ากระบวนการแก้ปัญหาธรรมดา เพราะมักจะมีคนได้
ประโยชน์และเสียประโยชน์จากนโยบายหนึ่ งๆ กระบวนการทางนโยบายนี้จึงมักจะมีกลุ่ม
ผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้องเสมอ3 
         สุรสิทธิ์ วชิรขจร ได้สรุปกรอบแนวคิดในลักษณะองค์ประกอบร่วมกันของนโยบาย
สาธารณะว่า ควรจะประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ นโยบายสาธารณะจะต้องประกอบด้วย
การตัดสินใจ โดยรัฐบาลในการเลือกแนวทางที่พึงประสงค์ และเป็นแนวทางที่พึงประสงค์ที่เกิดจาก
การตัดสินใจนั้น จะต้องถูกน ามาเป็นกรอบในการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล  รวมถึงเป็นการการ
ด าเนินกิจกรรมของรัฐบาลจะประกอบด้วยกิจกรรมด้านต่างๆ  ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมี
เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในสังคม4 
 ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงศ์ กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางที่ปฏิบัติของรัฐบาลที่มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาซึ่งก าลังเกิดขึ้น ป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  หรือ

                                           
2 เดชรัต สุขก าเนิด, วิชัย เอกพลาการ, และ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, การประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพ เพ่ือการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ:แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ (นนทบุรี: 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545), 16-17. 

3 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, กลไกและกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ : รายงาน
ทบทวนความรู้ (นนทบุรี: ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2544), 3. 

4 สุรสิทธิ์ วิชรขจร, นโยบายสาธารณะเบื้องต้น (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธเนศวรพริ้นติ้ง
(1999) จ ากัด), 10. 
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ก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนารัฐบาลมีความจริงจังในการน านโยบายนั้นไปปฏิบัติให้บรรลุผล  นโยบาย
อาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได5้ 

องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ 

- เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า 

- เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพ่ือตอบสนองค่านิยมของสังคม 

-  ผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  ได้แก่ ผู้น าทางการเมือง  ฝ่ายบริหาร     
ฝ่ายนิติบัญญัติ    ฝ่ายตุลาการ   พรรคการเมือง    สถาบันราชการ    ข้าราชการ และประมุขของ
ประเทศ 

- กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าต้องเป็นชุดของการกระท าที่มีแบบแผน  ระบบ   
และกระบวนการอย่างชัดเจนเป็นการกระท าท่ีมีการสานต่ออย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 

- กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์   หรือจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนจ านวนมาก 

- เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าให้ปรากฏเป็นจริง   มิใช่เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์หรือ
ความตั้งใจที่จะกระท าด้วยค าพูดเท่านั้น 

- กิจกรรมที่เลือกกระท าต้องมีผลลัพธ์ในการ  แก้ไขปัญหาที่ส าคัญของสังคม   ทั้งปัญหา
ความขัดแย้ง   หรือความร่วมมือของประชาชน 

- เป็นการตัดสินที่จะกระท าเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนจ านวนมาก มิใช่การตัดสิน
เพ่ือประโยชน์เฉพาะบุคคล   และเป็นชุดของการตัดสินใจที่เป็นระบบมิใช่เป็นการตัดสินแบบเอกเทศ 

- เป็นการเลือกทางเลือกที่จะกระท า โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทางเลือกที่   
เหมาะสมที่สุดทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ     และสังคม 

- เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการต่อรองหรือประนีประนอมระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้อง 

- เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

                                           
5 ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์, การน านโยบายไปปฏิบัติ (เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ. 740

การน านโยบายไปปฏิบัติ ฉบับที่ 1 โครงการเอกสารและต ารา) (ม.ป.ท. : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2537), 282. 
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- กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าอาจก่อให้เกิดผลทั้งทางบวกและทาง
ลบต่อสังคม 

- เป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย 

ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 

ประการแรก  ต่อผู้ก าหนดนโยบาย รัฐบาลที่สามารถก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับ   
ความต้องการของประชาชน    และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะได้รับความเชื่อถือและความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาล
ดังกล่าวมีโอกาสในการด ารงอ านาจในการบริหารประเทศยาวนานขึ้น 

ประการที่ 2  ต่อประชาชน นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมืองเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ดังนั้นประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของพวกเขาผ่าน
กลไกทางการเมืองต่างๆเช่น ระบบราชการ นักการเมือง    ความต้องการดังกล่าวจะถูกน าเข้าสู่ระบบ
การเมืองไปเป็นนโยบายสาธารณะ เมื่อมีการน านโยบายไปปฏิบัติและได้ผลตามเป้าประสงค์ ก็จะท า
ให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

ประการที่ 3  ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศของรัฐบาล ประกอบด้วย  

 1.  เป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 2.  เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 3.  เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประชาชน 

 4.  เป็นการใช้อ านาจของรัฐบาลเพื่อจัดสรรค่านิยมทางสังคม 

 5.  เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 6.  เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเสมอภาคในโอกาสแก่ประชาชน 

 7.   เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 

 8.   เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท 

 9.   เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 10.  เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 11.  เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
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 12.   เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาความม่ันคงของประเทศ 

 13. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเจริญสัมพันธภาพระหว่างประเทศ 

 14. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาผลประโยชน์ระหว่างประเทศ 

 15. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงานในประเทศ 

 16. เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

 17.  เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม 

 18.  เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอ
ภาคและทั่วถึง 

 19.  เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนาชุมชนเมือง 

 20.  เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

 21.  เป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐบาลในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มี เสถียรภาพ
มั่นคง 
 จากการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่า  ความหมายและกระบวนการของนโยบาย
สาธารณะนั้น เป็นแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดแนวทางเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา  บรรเทา
ความเดือดร้อน รวมถึงป้องกันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตามหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อสาธารณะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม กล่าวโดย
สรุปคือ กิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปด าเนินการ ควบคุมดูแล เพ่ือให้สาธารณชนได้ประโยชน์สุข
ทั่วกัน 

2.1.2 ขั้นตอนของกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

จรัณธร บุญญานุภาพ และประสิทธิ์ ทองเล่ม  ได้เสนอกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน สรุปไดด้ังนี้6  

                                           

6 จรัณธร บุญญานุภาพ และประสิทธิ์ ทองเล่ม, กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะด้าน
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชนบนฐานของการใช้ระบบฐานข้อมูล
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร,2553), 10-20. 
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 ขั้นที่ 1 การก่อตัวนโยบาย (Policy formation) การก่อรูปนโยบาย การศึกษาต้อง
เริ่มต้นจาก การวิเคราะห์ลักษณะสภาพของปัญหาสาธารณะให้ชัดเจนเพ่ือให้มั่นใจไดว้่า ปัญหาที่ก าลัง
เกิดอยู่นั้น เป็นปัญหาอะไร เกิดข้ึนกับคนกลุ่มไหน และมีผลกระทบอย่างไรต่อสังคม  

ขั้นที่ 2 การก าหนดนโยบาย (Policy formulation) เมื่อพิจารณาปัญหาขั้นการก่อ
ตัวนโยบาย จะได้ปัจจัยน าเข้า เช่น ปัญหาทั่วไป ปัญหาสังคม ประเด็นปัญหาทางสังคม และข้อเสนอ
ของสังคมในสภาวการณ์ที่การเมืองมีบทบาทสูง ปัจจัยน าเข้าอาจมาจากการที่พรรคการเมืองต่างๆ ได้ 
น าเสนอนโยบายไว้ในช่วงการหาเสียง ส่วนปัจจัยน าออก คือ นโยบายซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของกฎหมาย
ต่างๆ คือพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎ ีและประกาศ ค าสั่ง ของกระทรวง เป็นต้น  
 ขั้นที่ 3 การตัดสินนโยบาย (Policy decision) หรือการเลือกนโยบาย กล่าวได้คือ 
การเลือกวิถีทางหรือแนวนโยบายที่เหมาะสมที่สุด ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ   
รวมถึงนโยบายเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด โดยหลักจริยธรรมหรือ
คุณธรรมมีความส าคัญอย่างมาก  
 ขั้นที่ 4 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) เมื่อนโยบาย
ได้รับการตัดสินใจแล้วก็จะน าไปสู่การปฏิบัติโดยมีหน่วยงานในการ ปฏิบัติตามนโยบายนั้น ซึ่งจะต้อง
ระดมทรัพยากรมนุษย์และเงินทุนเพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ
เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากนโยบายสาธารณะนั้นก็คือแผ่นกระดาษ จะเป็นความ
จริงได้ เมื่อการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ
ก าหนดนโยบาย เพ่ือค้นหาว่านโยบายประสบความส าเร็จตามเป้าหมายเพียงใด เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้
หรือไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ การประเมินผลจะท าโดยตัวแทนของรัฐบาลเอง ที่ปรึกษาภายนอก สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสาธารณชน เป็นต้น 
 จากการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษาพบว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะ แบ่งออกเป็น 
5 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก การก าหนดปัญหา ขั้นตอนที่สอง การวิเคราะห์หาทางเลือก ขั้นตอนที่สาม 
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และขั้นตอนที่สี่ การประเมินผลนโยบาย ส าหรับการศึกษาวิจัยเรื่อง
การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งเน้นที่จะศึกษาขั้นตอนที่สาม 
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก  เพราะนโยบายสาธารณะจะเป็น
ความจริงได้ก็ต่อเมื่อการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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2.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

การน านโยบายไปปฏิบัติถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก เพราะนโยบาย แผน
โครงการ แม้จะจัดท าอย่างดีเป็นไปตามหลักวิชาการ แต่ถ้าน าไปปฏิบัติไม่ได้หรือน าไปปฏิบัติแล้วเกิด
ปัญหาอุปสรรค ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็ถือได้ว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ตรงข้ามถ้าน าไปปฏิบัติได้
ตามวัตถุประสงค์ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับสาธารณชนจึงอาจกล่าวได้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ
ก่อให้เกิดผลดีกับสังคม ดังนั้นขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัตินอกจากจะมีความส าคัญแล้วยังมีความ
สลับซับซ้อน เพราะเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลรวมถึงองค์กรหลากหลายซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของ
นโยบายฉะนั้นการน านโยบายไปปฏิบัติจึงมักประสบปัญหา ทั้งนี้เพราะอาจมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็น
อุปสรรคหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาล  
ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สมรรถนะขององค์กร ความเพียงพอของทรัพยากร การยอมรับโครงการในระดับ
ท้องถิ่นซึ่งมีผลต่อการสนับสนุนและความร่วมมือ ปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของโครงการ 

ศุภชัย ยาวะประภาษ ได้อธิบายถึง ปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ ว่าจากการทบทวนผลงานวิชาการในทศวรรษที่ผ่านมา พบว่ามีปัจจัยหลายประการ
ที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 

1. ลักษณะนโยบายนั้น ๆ 
2. วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
3. ความเป็นไปได้ทางการเมือง 
4. ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี 
5. ความพอเพียงของทรัพยากร 
6. ลักษณะของหน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ 
7. ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
8. กลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
ปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ล้วนมีส่วนในการก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการด าเนิน

นโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้น7 
 

                                           
7 ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย, 2533), 101. 
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2.2.1 ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

วรเดช จันทรศร8 อธิบายถึงรายละเอียดของปฏิสัมพันธ์ ความเชื่อมโยง การ
พ่ึงพา ตลอดจนความเป็นอิสระขององค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการน านโยบายไป 
ปฏิบัติโดย ดังนี้ การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหาภาค (Macro Implementation) ประกอบด้วย
การแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติ  หรือออกมาเป็นแผนงาน โครงการต่างๆ หน่วยงานที่
รับผิดชอบมัก ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือราชการบริหารส่วนกลาง และสองเป็นการท าให้
หน่วยงานระดับท้องถิ่นยอมรับในแนวทาง แผนงานหรือโครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไป
ปฏิบัติในล าดับต่อไป การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) เป็น
จุดเริ่มต้นที่แท้จริงในการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่นโยบายจากส่วนกลางจะถูกน ามาปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกัน ขั้นตอนนี้จะมีความเกี่ยวพันกับการยอมรับ 
นโยบายของหน่วยงานระดับท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดรับกับ
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ส่วนกลางด าเนินการในขั้นตอนแรกในระดับมหาภาค ส่วนระดับจุลภาค
นี้มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ การระดมพลัง (Mobilization) เป็นขั้นตอนที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นจะต้อง
พิจารณารับนโยบาย และแสวงหาความสนับสนุนนโยบายจากท้องถิ่น, การปฏิบัติ (Deliverer 
Implementation) ครอบคลุมกระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้รับการยอมรับ ออกมาใน
รูปของการปฏิบัติจริง และการสร้างความต่อเนื่อง ( Institutionalization or Continuation) 
ครอบคลุมการแสวงหาวิธีการที่ท าให้นโยบายถูกปรับเปลี่ยน และได้รับการยอมรับเข้าเป็นหน้าที่
ประจ าวันของผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

2.2.2 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
วรเดช จันทรศร9 ได้ท าการรวบรวม และประมวลตัวแบบ (models) ต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ และแนวความคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลหรือความส าเร็จขององค์การ
ไว้ 6 ตัวแบบดังนี้ 
 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (rational model) ตัวแบบนี้เน้นที่ประสิทธิภาพของระบบการ
วางแผน และการควบคุมผลงาน (planning & controlling system) กล่าวคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริหารนโยบายจะต้องมีการก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนพร้อมทั้งท าการมอบหมายงานแก่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสร้างระบบในการวัดผลการด าเนินงาน

                                           
8 วรเดช จันทร์ศร, การน านโยบายไปปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์), 

2540), 147. 
9 เรื่องเดียวกัน, 162. 
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การให้รางวัลตอบแทน และการลงโทษที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวนี้ จะเป็น
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการนโยบายไปปฏิบัติ 
 ตัวแบบทางด้านการจัดการ  (management model) ตัวแบบนี้ เน้นขีดสมรรถนะ
ภายใน(internal capacity) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหาร ว่ามีจุดอ่อน และจุดแข็งในด้านต่าง ๆ 
หรือไม่อย่างไร เช่น โครงสร้างองค์การ บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ หน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะภายในค่อนข้างต่ า จะส่งผลให้
การน านโยบายไปปฏิบัติไม่ประสบความส าเร็จ 
 ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (organization development model) ตัวแบบนี้
เน้นพฤติกรรม และวัฒนธรรมขององค์การ โดยเฉพาะภาวะผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การท างานเป็น
ทีมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน และการสร้างความผูกพัน ยอมรับร่วมกัน โดยมองว่าปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การท าให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักว่า ตนเองเป็นส่วน
หนึ่งและมีความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 ตัวแบบทางด้านกระบวนการระบบราชการ (bureaucratic model) ตัวแบบนี้มองว่า
การใช้อ านาจดุลพินิจ  (discretion) ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  (street bureaucrat) จะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการน าเอานโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ หากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เกิดการ
ต่อต้านไม่ยอมรับเอานโยบายแปลงสู่ภาคปฏิบัติในฐานะเป็นงานประจ าของตน  เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
อาจจะเพิกเฉยในการปฏิบัติตาม หรืออาจจะใช้ดุลยพินิจของตนตัดสินใจในลักษณะที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อ
ตัวนโยบาย 
 ตัวแบบทางด้านการเมือง (political model) ตัวแบบนี้เน้นที่ความสามารถในการ
เจรจาต่อรองและการประนีประนอมของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเวทีนโยบายนั้นทั้งนี้
บุคคลฝ่ายต่าง ๆที่มีส่วนได้เสียกับตัวนโยบายจะเข้ามาใช้อิทธิพลของตนเอง เพ่ือสร้างเงื่อนไขต่อรอง
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายในลักษณะ ที่จะท าให้ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น หรือเสียประโยชน์
น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปของการใช้ความสามารถเพ่ืออ้างเหตุผลความชอบธรรมการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อการสร้างพลังมวลชน เพ่ือก่อให้เกิดแรงกดดัน เป็นต้น ดังนั้น ความสามารถใน
การเจรจาต่อรองประนีประนอม แสวงหารูปแรงสนับสนุนจากภายนอก ในการน าเอานโยบายไป
ปฏิบัติกับบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการปฏิบัติตาม
นโยบาย 
 ตัวแบบทั่วไป (general model) ตัวแบบนี้มองว่า ปัจจัยที่จะท าให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติอย่างประสบความส าเร็จนั้นมีอยู่หลายประการ  อาทิเช่น ขีดสมรรถนะของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย ความชัดเจนของตัวนโยบาย และกระบวนการติดต่อสื่อสาร การ
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ให้ความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติ งาน  เป็นต้น  นอกจากนี้ยั งให้ความส าคัญต่อปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกนี้อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติได้ไม่มากก็น้อย
 จากการศึกษาตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่าใน
การศึกษาวิจัยเรื่องการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ผู้ศึกษาเลือกใช้ตัวแบบทางด้าน
การพัฒนาองค์การ (organization development model) ในการศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติในครั้งนี ้

2.2.4 ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ 
 วรเดช จันทรศร10 อธิบายถึงตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (organization 

development model) ไว้ว่า เป็นตัวแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมในองค์การ โดยมีฐานคติที่ว่า การมี
ส่วนร่วมจะท าให้เกิดการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ และมองว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การท าให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งและมีความส าคัญ
ต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแปรที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย การจูงใจ ภาวะผู้น า 
ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม ดังภาพ
ต่อไปนี้ 

 
แผนภูมิที่ 2.1 

ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านการพัฒนาองค์การ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                           
10 เรื่องเดียวกัน, 163. 

ภาวะผู้น า 

การจูงใจ 

การมีส่วนร่วม 

การท างานเป็น
ทีม 

ความผูกพันและการยอมรับ 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
2.2.4.1 ปัจจัยด้านการจูงใจ 

รังสรรค์ โฉมยา11 ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจไว้ว่า 
แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังสามารถก าหนดทิศทางและ
เป้าหมาย ของพฤติกรรมนั้นได้ด้วย เช่น คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่
เป้าหมายโดยไม่ลดละ ส่วนคนที่มีแรงจูงใจต่ า จะไม่แสดงพฤติกรรมหรือล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุ
เป้าหมาย ส่วนการจูงใจ (motivation) เป็นเงื่อนไขของการได้รับการกระตุ้นโดยมีการให้ความหมาย
ไว้ ดังนี้ การจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูก กระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ ให้กระท าหรือดิ้นรนเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งสรุปได้ว่า พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เพียงการ
ตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่
จุดใด ส่วนความส าคัญของการจูงใจ คือ การจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี 
มีปริมาณมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการจูงใจในการท างาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจึง
จ าเป็นต้องเข้าใจว่าอะไร คือแรงจูงใจที่จะท าให้พนักงานท างานอย่างเต็มที่ ซึ่งพนักงานตอบสนองต่อ
งานและวิธีท างานขององค์กรแตกต่างกัน การจูงใจพนักงานจึงมีความส าคัญ สามารถสรุปความส าคัญ
ของการจูงใจในการท างานได้ดังนี้  พลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการกระท า ในการ
ท างานใดๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการท างานสูง ย่อมท าให้ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น ท าให้ส าเร็จ และ
ความพยายาม (Persistence) ท าให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการน าความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของตน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุด ไม่ท้อถอยหรือละ
ความพยายามง่ายๆ แม้งาน จะมีอุปสรรคขัดขวาง และเมื่องานได้รับผลส าเร็จ ด้วยดีก็มักคิดหา 
วิธีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และการเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการท างานหรือวิธี
ท างานในบางครั้ง ก่อให้เกิดการค้นพบช่องทาง ด าเนินงาน ที่ดีกว่า หรือประสบ ผลส าเร็จมากกว่า 
นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลง เป็นเครื่องหมายของ ความเจริญ ก้าวหน้า ของบุคคล 
แสดงให้เห็นว่า บุคคลก าลังแสวงหาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต บุคคลที่มี แรงจูงใจ ในการท างานสูง 
เมื่อดิ้นรน เพ่ือจะบรรลุ วัตถุประสงค์ใดๆ หากไม่ส าเร็จบุคคล ก็มักพยายามค้นหา สิ่งผิดพลาด 
พยายามแก้ไข ให้ดีขึ้นในทุกวิถีทาง ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท างานจนในที่สุดท าให้ค้นพบ
แนวทางที่เหมาะสมซึ่งอาจจะต่างไปจากแนวเดิมและบุคคลที่มีแรงจูงใจในการท างาน จะเป็นบุคคลที่
มุ่งมั่นท างานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และการมุ่งมั่นท างานที่ตนรับผิดชอบ ให้เจริญก้าวหน้า จัดว่า

                                           
11 รังสรรค์ โฉมยา, เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยา เรื่อง แรงจูงใจภายในและ

ภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation) (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548) 
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บุคคลผู้นั้นมี จรรยาบรรณในการท างาน (work ethics) ผู้มีจรรยาบรรณในการท างาน จะเป็นบุคคล 
ที่มีความรับผิดชอบ มั่นคงในหน้าที่ มีวินัยในการท างาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความ
สมบูรณ์ ผู้มีลักษณะ ดังกล่าวนี้ มักไม่มีเวลาเหลือพอที่จะคิดและท าในสิ่งที่ไม่ดี ลักษณะของแรงจูงใจ 
คือ แรงจูงใจของคนเรามีมากมายหลายอย่าง ถูกจูงใจให้มีการกระท าหรือพฤติกรรมหลายรูปแบบ เช่น หา
น้ าและอาหารมาดื่มกิน สนองความต้องการทางกาย แต่ยังมีความต้องการมากกว่านั้น  เช่น ต้องการ
ความส าเร็จ ต้องการเงิน ค าชมเชย อ านาจ และในฐานะที่เป็นสัตว์สังคม คนยังต้องการมีอารมณ์
ผูกพันและอยู่รวมกลุ่มกับผู้อื่น แรงจูงใจ จึงเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  
 แรงจูงใจภายใน ( intrinsic motives) คือ แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจาก
ภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความ
พอใจ ความต้องการ ฯลฯ สิ่งต่างๆ ดังกล่าวมาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น 
คนงานที่เห็นคุณค่าของงาน มองว่าองค์การคือสถานที่ให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดี
ต่อองค์การ กระท า การต่างๆ ให้องค์การเจริญก้าวหน้า หรือในกรณีที่บ้านเมืองประสบปัญหา
เศรษฐกิจ ในช่วงเวลาของเศรษฐกิจขาลง องค์การจ านวนมากอยู่ในภาวะขาดทุน ไม่มีเงินจ่าย
ค่าตอบแทน แต่ด้วยความผูกพันเห็นใจกันและกัน ทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานต่างร่วมกัน ค้าขาย
อาหารเล็กๆ น้อยๆ ทั้ง เพียงเพ่ือ ให้มีรายได้ ประทังกันไปทั้งผู้บริหารและลูกน้อง และในภาวะ
ดังกล่าวนี้จะเห็นว่า พนักงานหลายราย ที่ไม่ทิ้งเจ้านาย ทั้งเต็มใจไปท างานวันหยุดโดยไม่มี
ค่าตอบแทน ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นไปโดย เนื่องจากความรู้สึก หรือเจตคติที่ดีต่อเจ้าของกิจการ 
หรือด้วยความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขององค์การ มิใช่เพราะ เกรงจะถูกไล่ออกหรือไม่มีที่
ไป ก็กล่าวได้ว่า เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน 
 แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) คือ แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดัน
ภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง ค าชม 
การได้รับการยอมรับ ยกย่อง ฯลฯ แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะ แสดงพฤติกรรม 
เพ่ือ ตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าว เฉพาะในกรณีท่ีต้องการรางวัล ต้องการเกียรติ ชื่อเสียง ค าชม การยก
ย่อง การได้รับ การยอมรับ ฯลฯ ตัวอย่างแรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น การที่
คนงาน ท างานเพียง เพ่ือแลกกับ ค่าตอบแทน หรือเงินเดือน การแสดงความขยันตั้งใจท างานเพียง 
เพ่ือให้หัวหน้างานมองเห็นแล้ว ได้ความดีความชอบ เป็นต้น 
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2.2.4.2 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
นักวิชาการได้ให้ ความหมายของภาวะผู้น า ไว้ดังต่อไปนี้ 

 DuBrin12 กล่าวถึงผู้น า (Leader) ว่า เป็นบุคคลที่ท าให้องค์การเจริญก้าวหน้าและ
บรรลุผลส าเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็น
บุคคลที่ก่อให้เกิดความม่ันคงและช่วยเหลือผู้อื่นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
 วิภาดา คุปตานนท์13 กล่าวว่า ผู้น า (Leader) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถใน
การที่จะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศคติและ
การกระท าของผู้อืน่ 
 ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ14 ผู้น าอาจจะเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการ
หรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับผู้น าที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมี
ลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ าหนักและเป็น
เอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าในการปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน 
เพ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
 พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์15 ได้กล่าวถึงบทบาทของภาวะผู้น าไว้ดังนี้ ภาวะผู้น ามี
บทบาทที่แบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็น 4 ประการ คือ ประการที่ 1 การก าหนดแนวทางหลัก 
(Pathfinding) ผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกล่าว
จะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานแม่แบบ (blueprint of action) ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการก่อนจะ
ลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น แต่
ผู้น าต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย ผู้น าต้องมี
ความสามารถน าให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และสื่อสารอย่าง
ชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากความส าเร็จในอนาคต อีกทั้งยัง

                                           
12 DuBrin, อ้างถึงใน รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ภาวะผู้น า (กรุงเทพฯ : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ 

จ ากัด, 2544), 12. 
13 วิภาดา คุปตานนท์, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2544), 237. 
14 ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ, อ้างถึงใน มัลลิกา ต้นสอน, พฤติกรรมองค์การ (กรุงเทพฯ : บริษัท 

ด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด, 2544), 47. 
15 พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์, “Leadership for Organizational Effectiveness,” วารสารการ

บริหารคน, 3, ฉ. 24 (2547): 65-68. 
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สามารถท าให้พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางใหม่นี้ด้วย ประการที่ 2 การสร้างระบบ
การท างานที่มีประสิทธิผล (Aligning) การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การ
ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสร้างแผนหลักที่ก าหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับชั้น
ขององค์การควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ในฐานะผู้น า
ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน และโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้แล้ว ประการที่ 3 การมอบอ านาจ (Empowering) หากผู้น ามีการ
มอบอ านาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจังจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
การสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ซึ่งมา
จากการที่สมาชิกของกลุ่มหรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ 
โดยผู้น าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะช่วยให้
บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในองค์การ ประการที่ 4 การสร้างตัวแบบ (Modeling) หัวใจ
ของการเป็นผู้น าคือต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะไม่เพียงแต่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเท่านั้น 
แต่ผู้น ายังต้องมีคุณสมบัติของผู้น าที่ดีด้วย กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึงความส าคัญของดุลยภาพระหว่าง
คุณลักษณะ (Characteristics) กับความรู้ความสามารถ (Competence) เพราะไม่ว่าบุคคลจะมี
ความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผู้น าที่แท้จริงได้ หากปราศจากซ่ึงคุณลักษณะที่เหมาะสม 

2.2.4.3 ปัจจัยด้านความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของความผูกพันและการยอมรับของสมาชิก

ในองค์การ ไว้ดังนี้ 
 สุรัสวดี สุวรรณเวช ได้สรุปว่า ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee 
Engagement) หมายถึง ลักษณะของความรู้สึก ทัศนคติในด้านบวกของพนักงานที่มีต่อองค์การ เมื่อ
ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกมาในลักษณะของการพูด การคิด และการแสดงออกทางพฤติกรรมใน
องค์การ โดยความผูกพันต่อองค์การนั้นจะมีพ้ืนฐานทางแนวคิดมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยน และ
พ้ืนฐานทางพฤติกรรมองค์การ16 

                                           
16  สุรัสวดี สุวรรณเวช, “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน,” วารสารการบริหารส าหรับ

นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพ 27, ฉ. 3 (2549), 30-31. 
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 ปริยาภรณ์ อัครด ารง กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึงความจงรักภักดีที่
จะคงอยู่ ความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ยอมรับวัตถุประสงค์
และจุดมุ่งหมายขององค์การเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์การ17 
 บุษยาณี จันทร์เจริญสุข18 กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นเจตคติหรือ
ความรู้สึกของบุคลากรต่อองค์การในลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค่านิยมขององค์การเป็น
ความเต็มใจที่บุคคลจะทุ่มเทกาลังกายและความจงรักภักดีต่อสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ 
 ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท์19 กล่าวถึงความส าคัญของความผูกพันต่อองค์การไว้ว่า 
ความรู้สึกผูกพันจะน าไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมีประสิทธิผลขององค์การ 4 ประการ คือ ประการที่ 1 
พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การมีแนวโน้มที่จะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมขององค์การอยู่ในระดับสูง ประการที่ 2 พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูง มักมี
ความปรารถนาอย่างแรงที่จะคงอยู่กับองค์การต่อไป เพ่ือท างานขององค์การให้บรรลุเป้าหมายซึ่งตน
เลื่อมใสศรัทธา ประการที่ 3 โดยเหตุที่บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ และเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมาย
ขององค์การ บุคคลซึ่งมีความรู้สึกผูกพันดังกล่าวมักมีความผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างาน
คือหนทางซึ่งตนจะสามารถท าประโยชน์กับองค์การให้บรรลุถึงเป้าหมายได้ส าเร็จ ประการที่ 4 จาก
ความหมายของค าว่า ความรู้สึกผูกพัน (Commitment) เราอาจคาดหวังได้ว่าบุคคลซึ่งมีความรู้สึก
ผูกพันสูง จะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามมากพอสมควรในการทางานให้กับองค์การ ซึ่งในหลายกรณี
ความพยายามดังกล่าวมีผลท าให้การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเหนือคนอ่ืน 

                                           
17 ปริยาภรณ์ อัครด ารงชัย , “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียน

คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541), 13. 

18 บุษยาณี จันทร์เจริญสุข, “การรับรู้คุณภาพชีวิตงานกับความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา
ข้าราชการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), 14. 

19 ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท์, การประเมินประสิทธิผลขององค์กร (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 
2539) : 97, อ้างถึงใน นันทนา ผ่องเภสัช, “ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษากรณีข้าราชการวิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย์,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารทัวไป บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), 8. 
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 สรุปได้ว่า ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การนั้น
เป็นความตั้งใจด ารงความเป็นสมาชิกของหน่วยงาน ด้วยความศรัทธาและภักดี ตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเป้าหมายขององค์การ 

2.2.4.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 

 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต20 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท าที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน  
 นิคม สุวรรณทา21 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การที่บุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันจากการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น
ผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท าและร่วม
แก้ไข ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 เข็มเพชร แก่นสา22 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การพัฒนาหรือ
ประกอบกิจการใดๆ ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ โดยให้เป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้ในขั้นตอนของกิจกรรม นับตั้งแต่การศึกษาสภาพปัญหา 
ก าหนดจุดประสงค์ วางแผน ร่วมปฏิบัติงาน จนถึงขั้นประเมินผล พยายามสร้างจิตสานึกให้ประชาชน
ว่ากิจกรรมที่กระท าอยู่นั้น เป็นผลงานที่พวกเขาต้องรับผิดชอบ กรณีที่กิจกรรมมีกลุ่มผลประโยชน์
หลายกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องพยายามดึงตัวแทนของกลุ่มให้มาปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้ทุกฝ่าย
ยอมรับผลที่ตามมาของกิจกรรมนั้น  

                                           
20 เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, “การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประ

จาโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 17. 

21 นิคม สุวรรณทา, “ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัดนครราชสีมา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542), 29. 

22 เข็มเพชร แก่นสา, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสา
นักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), 39. 



Ref. code: 25595703010230LZC

24 
 

 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์23 ได้แบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมโดยสรุปออกมาเป็น  11 
กลุ่มใหญ่ มีสาระโดยสังเขป ดังนี้ กลุ่มที่ 1 จ าแนกตามกิจกรรมในการมีส่วนร่วม เป็นการจ าแนกที่
พิจารณาจากกิจกรรมของโครงการนั้นๆ ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ อาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานหรือโครงการ แต่โดยทั่วไปแล้วการ
พิจารณามีส่วนร่วมในมิตินี้เกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการ และการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ กลุ่มที่ 2 จ าแนกตามประเภทของ
กิจกรรมหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย  4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการริเริ่ม
โครงการ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ และการมีส่วน
ร่วมในขั้นการประเมินผลโครงการ กลุ่มที่ 3 จ าแนกตามระดับความสมัครใจในการเข้าร่วม แบ่งระดับ
ของความสมัครใจออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ การมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ การมีส่วนร่วมโดยการถูกชักน า 
และการมีส่วนร่วมโดยการบังคับ หรือการเกณฑ์จากผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า กลุ่มที่ 4 จ าแนกตามวิธี
ของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การมีส่วนร่วมโดยตรง และการมีส่วนร่วมโดยอ้อม กลุ่มที่ 
5 จ าแนกตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วม แบ่งระดับของความเข้มในการมีส่วนร่วมออกเป็น  3 
ระดับ คือ ระดับของการมีส่วนร่วมเทียม ระดับของการมีส่วนร่วมเทียมบางส่วน และระดับของการมี
ส่วนร่วมที่แท้จริง กลุ่มที่ 6 จ าแนกตามระดับความถี่ของการมีส่วนร่วม เป็นการพิจารณาจากจานวน
ของผู้ที่เข้าเป็นส่วนร่วม และหรือจ านวนครึ่งหนึ่งของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม กลุ่มที่ 7 จ าแนกตาม
ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล หมายถึง 
การมีส่วนร่วมที่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน และการมีส่วนร่วมที่ไม่
มีประสิทธิผล หมายถึง การมีส่วนร่วมที่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเพียง
บางส่วน กลุ่มที่ 8 จ าแนกตามพิสัยของกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมเป็นช่วงๆ กลุ่มที่ 9 จ าแนกตามระดับขององค์การ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
การมีส่วนร่วมในระดับล่างขององค์การ การมีส่วนร่วมในระดับกลางขององค์การ และการมีส่วนร่วม
ในระดับสูงขององค์การ กลุ่มที่ 10 จ าแนกตามประเภทของผู้มีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และคนต่างถิ่น กลุ่มที่ 11 จ าแนกตามลักษณะ

                                           
23 ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วน

ร่วมของชุมชน กับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2540), 28-29. 
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ของการวางแผน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การวางแผนจากบนลงล่าง และการวางแผนจากล่างขึ้น
บน 
 โดยสรุปแล้ว ความหมายของการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปนั้น หมายถึง การที่บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งทางสังคมไม่ว่าจะเพ่ือ
ผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าและ
ร่วมแก้ไขในด้านนโยบายและการวางแผน การด าเนินงาน การประสานงาน การติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2.2.4.5 ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า ทีม ไว้ว่า 

 ฟรานซิส และยัง (Francis and Young) อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันทน์24 ได้
กล่าวถึงทีมว่าหมายถึง กลุ่มบุคคลผู้มีพลัง มีความผูกพันรับผิดชอบ ที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน สมาชิกในทีมเป็นผู้ที่ร่วมท างาน ด้วยกันได้ดี และรู้สึกเพลิดเพลินที่จะท างานนั้น สามารถ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง 
 ปาร์คเกอร์25 อธิบายว่า ทีมเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และต้องพ่ึงพากัน 
เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ คนกลุ่มนี้มีเป้าหมายร่วมกันและ
ยอมรับว่า วิธีเดียวที่จะท าให้งานส าเร็จ คือ การท างานร่วมกัน 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา26 ได้แสดงทัศนะว่า ทีมงานนั้นกินความหมายมากกว่ากลุ่ม
คนที่มารวมกันเฉยๆ เพราะทีมงานจะรวมความถึงความเป็นผู้น ากลุ่ม กระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม 
การใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อการ
ท างานร่วมกัน เป้าหมายของการสร้างทีมงานจึงเป็น การสร้างทีมงาน ที่มีการท างานอย่างมีชีวิตชีวา
แทนที่จะเป็นเหมือน เครื่องจักร และมีการประสาน การท างาน ของสมาชิกทุกคนในทีมให้มุ่งสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ทีม หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่ท างาน
ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ช่วยกันท างาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน อย่างมี

                                           
24 ฟรานซิส และยัง Francis and Young, 1979 หน้า 8 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 

การสร้างทีมงาน (กรุงเทพฯ: แฮนด์เมดสติกเกอร์แอนด์ดีไซน์, 2551), 60-62. 
25 ปาร์คเกอร์, อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, การสร้างทีมงาน (กรุงเทพฯ: แฮนด์เมดสติก

เกอร์แอนด์ดีไซน์, 2551), 60-62. 
26 วิชัย โถสุวรรณจินดา, พฤติกรรมองค์กรสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ,2535), 56. 
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ประสิทธิภาพ และผู้ร่วมงานต่างมีความพอใจในการท างานนั้น  ส าหรับการสร้างทีมงานนั้นสรุปได้ว่า 
หมายถึง ความพยายามท าให้กลุ่มสามารถเรียนรู้การวินิจฉัยปัญหา เพ่ือปรับปรุงความสัมพันธ์ต่างๆ 
ในการท างานให้ดีขึ้น ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้จะมีผลต่อการท างานให้
เสร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น ผู้บริหารงานที่จะประสบความส าเร็จ จ าเป็นจะต้องหล่อหลอมทีมงานให้
เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน รู้จักหาวิธีจูงใจที่ให้เขาเหล่านั้น ท างานด้วยความสมัครใจและเต็มใจ 
 วิชัย โถสุวรรณจินดา27 กล่าวถึง ส่วนประกอบของทีม คือ ในการท างานเป็นทีม 
จะต้องประกอบด้วย หัวหน้าทีม สมาชิกทีมงานและเลขานุการ ทุกคนจะมี การสื่อสารกันแบบ 2 
ทิศทาง (Two ways communication) ได้แก่ การส่งข้อมูลและการรับข้อมูล ทั้งการสื่อสารกับ
หัวหน้าและกับสมาชิกด้วยกันเองตลอดเวลา แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้  
 ส่วนของหัวหน้าทีม มีคุณลักษณะดังนี้ เป็นที่ยอมรับนับถือของสมาชิกในกลุ่มด้วย
ความจริงใจ เปิดเผย จริงใจ ซื่อสัตย์ และเป็นกันเอง ไม่ใช้อิทธิพลครอบง ากลุ่ม เป็นประชาธิปไตยไม่
เผด็จการ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในงานสูง สามารถด าเนินการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ผูกขาดการเป็นผู้น ากลุ่มตลอดเวลา พร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่ม สามารถสื่อสาร
ผลงานของทีมให้สาธารณะชนเข้าใจได้ มีวุฒิภาวะทางสังคม มีแรงจูงใจและแรงขับทางด้าน
ความส าเร็จสูง ส าหรับบทบาทและหน้าที่ส าคัญของหัวหน้าทีมคือรับนโยบายจากองค์การ ก าหนด
เป้าหมาย แนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติ มอบหมายงานแก่สมาชิก สร้างบรรยากาศด้วยการจูงใจ 
เสริมแรง ให้ก าลังใจ ใช้เทคนิคเผชิญความขัดแย้งไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว อ านวยความสะดวก 
ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ประเมินผลงานและผู้ร่วมงาน 
 ส่วนของสมาชิกของทีมงาน มีคุณลักษณะของสมาชิกของทีมงาน คือ สามารถ
รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนและของกลุ่ม เป็นผู้รู้จักฟัง รู้จักพูด และแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก เคารพมติของกลุ่ม และป้องกัน
มิให้เบี่ยงเบนมติของกลุ่มออกไป เป็นผู้เสียสละ อาสาช่วยท างานทุกด้าน กล้าแสดงความคิดเห็น  
ส าหรับบทบาทและหน้าที่ส าคัญของสมาชิก คือ รับมอบหมายงานจากหัวหน้าทีม ปฏิบัติงานด้วย
ความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายของทีมงาน ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นผู้ตามที่ดี 
ตั้งใจจริงในการท างานค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ค านึงถึงความส าคัญของทีมงาน 
 ส่วนของเลขานุการ มีคุณลักษณะของเลขานุการกลุ่ม คือ มีความสามารถในการ
เขียนหนังสือดี สามารถจับประเด็นการพูด การปรึกษาหารือของกลุ่มได้ดี สามารถสรุปผลการประชุม
และท ารายงานให้สมาชิกได้ทราบ มีความรู้และประสบการณ์ในการเสนอรายงานอย่างมีแบบแผน

                                           
27 เรื่องเดียวกัน. 
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สามารถเขียนแผนผัง กราฟ ชาร์ท ได้ส าหรับบทบาทและหน้าที่ส าคัญของเลขานุการ คือ รับค าสั่งจาก
หัวหน้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งข่าวสารที่รับมาไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและถ่ายทอดสิ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอให้นายได้รับรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแบบ
สร้างสรรค์ต่อทุกๆ คน 
 จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่าในการศึกษาวิจัยเรื่องการน า
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกใช้ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ 
(organization development model) โดยตัวแปรที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย การ
จูงใจ ภาวะผู้น า ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วม และการท างาน
เป็นทีม เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ 
 
2.3 นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาในปัจจุบัน 

 
2.3.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของรัฐบาลคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ส านักข่าวท าเนียบรัฐบาล 28 ค าปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปีพุทธศักราช 2558 มีใจความส าคัญ
ว่า องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกใน
การรณรงค์ต่อต้านและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตลอดมา ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่
ท าลายการพัฒนาประเทศท้ังด้านสังคมและเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือลดระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน
และคุณภาพชีวิตของลูกหลาน เยาวชน และประชาชนชาวไทยให้ทุกคนมีความปลอดภัย และ
สังคมมีความสงบสุขมั่นคง นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าถึงยาเสพ
ติดได้ง่าย เนื่องจากเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง มีกลุ่มเพ่ือนที่หลากหลาย ซึ่งอาจพลาดพลั้ งด้วย
ความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซ่ึงต้องวางยุทธศาสตร์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่อการเข้าไป

                                           
28 ส านักข่าวท าเนียบรัฐบาล, “ค าปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปีพุทธศักราช 2558,” http://www.thaigov.go.th/ 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559). 
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เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งด้านครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
เพ่ือให้เป็นปราการที่เข้มแข็ง รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอ่ืนๆ ที่
เชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งก าหนดแผนปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือลดปริมาณจ านวนผู้เข้าสู่การกระท าผิด น า
คนออกจากวงจรการกระท าผิด โดยเฉพาะการดูแล และเฝ้าระวังความเสี่ยงในสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ปัจจัยอ่อนไหวที่ต้องด าเนินการป้องกันอย่างเต็มที่ รวมทั้งการขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชน
ช่วยแจ้งข้อมูลเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันภัยร้าย
จากยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2558 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้ตลอดเดือนมิถุนายนเป็น
เดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ค าขวัญ “คิดดี ท าดี ต่อต้านยาเสพติด” เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อ
พสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติตลอดมา 
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า29 ตามที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
ส าคัญแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและน าคน
ออกจากวงจรการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นผลอย่างชัดเจน โดยขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดปี 2559 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งมีภารกิจเชื่อมโยงทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้
ก าหนดแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2559 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการท างานอย่าง
บูรณาการทั้งในระดับกระทรวง จังหวัด อ าเภอ หมู่บ้าน ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกัน
ยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ขณะเดียวกันในด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานต่างๆ ตามหลักวิชาการ ซึ่งจะลงลึกไปถึงการปรับทัศนคติของผู้เข้ารับการบ าบัด โดย
มุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และ
สังคมซึ่งเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยกันเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาดูแลไม่ให้ผู้ผ่านการบ าบัดหวนกลับไป

                                           

29 ส านักข่าวท าเนียบรัฐบาล, “ค ากล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย,” 

http://www.thaigov.go.th/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559). 
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ใช้ยาเสพติดซ้ าอีก ตลอดจนการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2559 
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนี้ 
 1. ด้านการป้องกัน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเสี่ยงและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ชุมชน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่ม
เสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชน
ทั่วไป ผ่านโครงการส าคัญ อาทิเช่น การจัดอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด การ
จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยใช้แนวทางการประสานและบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 
ทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ลงพ้ืนที่จัดระเบียบสังคมมุ่งเน้นพ้ืนที่ เสี่ยง ได้แก่ สถานบริการ หอพัก 
ร้านเกมส์ พ้ืนที่รอบสถานศึกษา โรงงาน เพ่ือมิให้มีการกระท าผิดกฎหมาย รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพ “ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล” และการรณรงค์ป้องกันให้ความรู้แก่ประชาชน 
ตลอดจนการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมเ พ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด ได้แก่  การติ ดตั้ ง
กล้อง CCTV สร้างพ้ืนที่เชิงบวกลานกีฬา เพ่ือใช้จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งในปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้มีการติดตาม
สถานการณ์และประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน จ านวน 81,905 แห่ง พบว่า
มีหมู่ บ้ านที่ มี ปัญหามาก  7 ,558  แห่ ง  และที่ ไ ม่ มี ปัญหา  38 ,142  แห่ ง  ซึ่ ง กล ไกของ
กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ได้เข้าสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน ชุมชนแล้ว 64,431 แห่ง และในปีนี้
ยังคงมีการติดตามสถานการณ์และการประเมินสถานะหมู่บ้าน ชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยจะจัดชุด
ปฏิบัติการลงเกาะติดพ้ืนที่เพ่ือน าข้อมูลมาขยายผลและก าหนดแนวทางเพ่ือให้กลไกที่จะเข้าไป
แก้ไขปัญหาตามสภาพความรุนแรงของแต่ละพ้ืนที่ หากพบว่าพ้ืนที่ใดมีปัญหายาเสพติดระบาดก็จะ
มี “ชุดปฏิบัติการต่างๆ ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และ
หน่วยงานภาคีออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมปิดล้อม ตรวจค้น กดดัน และด าเนินทุกมาตรการ
เพ่ือจัดการกับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณี ส าหรับหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติดก็จะเน้น
การรักษาไว้ให้ยั่งยืน โดยใช้แนวทางรณรงค์ให้ความรู้ด้านยาเสพติด และใช้กลไกกรรมการหมู่บ้าน 
(กม.) และภาคประชาชน เฝ้าระวัง สอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้หมู่บ้าน ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
สามารถป้องกันปัญหายาเสพติดให้หมู่บ้าน ชุมชนของตนเองให้ได้ผลอย่างยั่งยืนรวมทั้งจะเร่ง
ด าเนินการขยายผล “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่มีความส าคัญยิ่ง เนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา และเป็นปีที่
กองทุนแม่ของแผ่นดินด าเนินงานมาครบ  12 ปี นับตั้งแต่ปี 2547 ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้น าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยที่ทรง
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ห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทย เป็นจุดก าเนิดของโครงการ “กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน” และได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
จ านวน 18,497 หมู่บ้าน ชุมชน และในปีนี้ก าหนดเป้าหมายขยายเพ่ิมใหม่อีก จ านวน 878 แห่ง โดย
จะเน้นเรื่องของคุณภาพและการขับเคลื่อนงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน  
โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
ด าเนินงาน ประสานกับศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีต่างๆ 
 2. ด้านการบ าบัดและติดตามช่วยเหลือ โดยกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบการ
บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ในปีที่ผ่านมามีผู้ผ่านการ
บ าบัดแล้วจ านวน 56,707 คน ส าหรับแนวทางในปีนี้จะเร่งค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่
กระบวนการบ าบัดโดยจะเน้นเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานในการรักษา และจะคัดกรองผู้เสพผู้
ติดยาเสพติดตามความรุนแรงของการใช้สารเสพติด เพ่ือเข้ารับการบ าบัดอย่างเหมาะสมตาม
หลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด รวมทั้งจะเน้นการปรับทัศนคติและสร้างความเข้มแข็งทาง
จิตใจ รวมไปจนถึงการเพ่ิมหลักสูตรการฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย
และจิตใจให้แก่ผู้บ าบัดยาเสพติดก่อนกลับสู่สังคม มีเป้าหมาย 55 ,300 คน ด้านการติดตามดูแล
ช่วยเหลือในทุกระบบ เน้นการท างานเชิงรุกของ “ทีมสหวิชาชีพ” (ผู้น าชุมชน สาธารณสุข) และ
กลไกของมหาดไทยก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่างๆ ให้เข้าไปดูแลช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ให้
ก าลังใจอย่างเอ้ืออาธรต่อผู้ผ่านการบ าบัด โดยจะเข้าไปช่วยเหลือทั้งด้านอาชีพ การศึกษา สุขภาพ 
และอ่ืน ๆ ตลอดจนประสานการช่วยเหลือไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมเข้าร่วม
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมด้วย 
 3. ด้านการปราบปราม จะด าเนินการอย่างเข้มข้น โดยบูรณาการร่วมกับทหาร 
ต ารวจ ตั้งแต่ในระดับนโยบายจนถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่เพ่ือปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพ
ติดทุกราย ขจัดผู้มีอิทธิพล ตัดวงจรการค้ายาเสพติด และพัฒนาระบบการสกัดกั้นล าเลียงยาเสพ
ติดตามแนวชายแดน - พ้ืนที่ตอนในทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ และสร้างกลไกในพ้ืนที่
หมู่บ้าน/ชุมชนชายแดนให้เข้มแข็ง พัฒนางานข่าวในพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการแพร่
ระบาด และบูรณาการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วน “ศูนย์ด ารงธรรม” 
ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนแจ้งเบาะแสเข้ามาจ านวนมาก การด าเนินโครงการ “กวาดบ้านให้เป็นสี
ขาว” เพ่ือป้องปรามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมไปถึงการ
ด าเนินโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทางของ
โครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสร้างอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
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เป้าหมาย เพ่ือทดแทนการลักลอบปลูกฝิ่น รวมทั้งสร้างกลไกเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นใน
พ้ืนที่ที่ยากต่อการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่รัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้ง
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความมุ่งมั่น
และตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินทุกมาตรการเพ่ือ
ปราบปรามผู้กระท าผิด ควบคู่ไปกับการป้องกันสร้างภูมิกันให้กับประชาชนและสังคมไทย และจะ
เร่งช่วยเหลือให้โอกาสผู้ที่หลงผิดน าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาและพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า มีก าลังใจ พร้อมกลับคืนเป็นคนดีของครอบครัวและ
สังคมด้วยสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งไม่หวนกลับไปใช้สารเสพติดอีกต่อไป  

2.3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

จ า ก แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2558 ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ30 มีวิสัยทัศน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ดังนี้
“สถานศึกษาไทยเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด ภายในปี 2558 ” (ASEAN Drug Free Schools) โดยมี
กรอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 – 2562 ทั้งหมด 9 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง แก่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูป
การเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกความเป็นไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูปครูโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูปการเรียนรู้และยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกความเป็นไทย ได้ก าหนดแผนงานป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านยาเสพติด 
สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้ง

                                           
30 ส านักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, “หารือแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา,” ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 392/2558 http://www.moe.go.th/websm/2015/nov/ 
392.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559). 
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ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสถานศึกษาให้มีบทบาทส าคัญ ในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง และได้ก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดเปรียบเทียบกับเป้าหมายการด าเนินงาน ไว้สูงถึงร้อยละ 100 
 มาตรการและการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนก็
คือ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับช่วงวัยและสร้างกลไก
สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับบุคคลและในชุมชนเพ่ือสนับสนุนทุกช่วงวัย โดยมีโครงการ
กระตุ้นรณรงค์ในแตล่ะระดับของกลุ่มเป้าหมายดังนี้31   
 กลุ่มปฐมวัย (อายุ 2-6 ปี) จ าแนกเป็นสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
ปฐมวัย ด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม(Socialization) และการสร้างความภาคภูมิใจ (Self 
Esteem) สติปัญญา ( Intelligence) และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) โดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มเด็กในโรงเรียนอนุบาลจัดท าสื่อในรูปแบบนิทานส าหรับสร้างภูมิคุ้มกัน ให้
ครูผู้สอนน าไปใช้สอนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนชั้นอนุบาล และ
กลุ่มเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งจะประกอบไปด้วย การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลปลูกฝังการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย, สร้างเครือข่าย
ครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนช่วยให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการอบรมดูลูกปฐมวัย, จัดท า
สื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบของหนังสือนิทานส าหรับสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย โดย
เผยแพร่ผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนอนุบาลภายใต้สังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งอบรมและชี้แจงแนวทางการใช้สื่อหนังสือนิทานเพ่ือป้องกันยาเสพติด
ในเด็กปฐมวัยให้แก่ครูพ่ีเลี้ยง และครูผู้สอนอย่างครอบคลุม, สร้างระบบป้องกันช่วยเหลือครอบครัว 
โดยจัดกิจกรรมเพ่ือประคับประคองดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาให้ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน
ชุมชน โดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และบ้านพักเด็กและครอบครัวเพ่ือให้ครอบครัวและเด็ก
สามารถผ่านภาวะเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดได้ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ  
 กลุ่มวัยเด็ก (อายุ 7-12 ปี) สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในวัยเด็กด้วย
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) และการสร้างความภาคภูมิใจ (Self Esteem) 
ส ติ ปั ญ ญ า  ( Intelligence)  แ ล ะ ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ์  ( Emotional Quotient)   ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมผ่านชั้นเรียน ดังนี้ปลูกฝังความคิดโทษพิษภัยของยาเสพติด ทัศนคติ
ต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดผ่านกระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ

                                           
31 เรื่องเดียวกัน. 
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เรียนรู้วิชาสุขศึกษา พลศึกษา กิจกรรมลูกเสือเนตรนารียุวกาชาดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เป็นต้น, เสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากยาเสพ
ติด ผ่านการเรียนรู้กิจกรรม เช่น ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการจัดการอารมณ์และความเครียดผ่านครูผู้สอนโรงเรียน ครูต ารวจ  D.A.R.E. ครูพระ ผู้น า
ศาสนา โดยเน้นขยายการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในโรงเรียน/ครูพ่ีเลี้ยงผ่านการเรียนการสอนวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาให้ครอบคลุมสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน, 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น จัดค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมสอดแทรกเนื้อหาความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดและจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม พร้อมสอดแทรกเนื้อหาความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือสอนให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา, เพ่ิมศักยภาพระบบดูแลป้องกันเด็กและ
เยาวชน โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับครอบครัวและชุมชน ด้วยการบูรณาการมี
ส่วนร่วมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และโรงเรียนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
เด็ก และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและวิทยากรป้องกันยาเสพติด เข้าไปสอนทักษะชีวิตเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและผลิตคู่มือสนับสนุนการสอน 
 กลุ่มวัยรุ่น (อายุ13-19 ปี) การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นด้วย
กระบวนการพัฒนาสติปัญญา ( Intelligence) อัตลักษณ์ (Identity) การสร้างจริยธรรม (Moral 
Development) และการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ (Resilience) โดยจ าแนกเป็นเยาวชนใน
สถานศึกษา มุ่งรักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและ
เข้มแข็งกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และ
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการ ดังนี้  
 1. รักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและเข้มแข็งในสถานศึกษาระดับขยายโอกาส มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั้ง
สังกัดภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง อาทิ ค้นหา คัดกรองนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเสพ (Re X-
ray) แล้วน าเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม (ค่าย/จิตสังคมบ าบัดใน
โรงเรียน ฯลฯ) ทั้งนั้นโดยเน้นการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน า, ส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณภาพ เช่น กิจกรรม
จิตอาสา กิจกรรมหลังเลิกเรียน กิจกรรมศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด, สถานศึกษาเร่งสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู้
และต่อต้านยาเสพติด เช่น ขจัดมุมอับ/พ้ืนที่เสี่ยงในโรงเรียน กิจกรรม Home Room กิจกรรมหน้า
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เสาธง เป็นต้น, ส่งเสริมการใช้เกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือรองรับคุณภาพการจัดกิจกรรมป้องกันเฝ้า
ระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2. ด าเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ 
 3. ส่งเสริมทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด โดยจัดท าแนวทางการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนปกติในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) โดยให้มีครูผู้สอนทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติด อย่างน้อย
โรงเรียนละ1 คน 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยการใช้ผู้น าหลักธรรมทางศาสนา ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น จัดค่ายศาสนธรรมพร้อมสอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
การป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนระดับชั้นขยายโอกาส มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ, 
จัดท าสื่อประกอบการสอนให้ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครูพระสอนพระปริยัติธรรมเพ่ือสอน
สอดแทรกเนื้อหาการป้องกันยาเสพติดในการเรียนการสอน เช่น คู่มือการจัดการเรี ยนรู้ ศาสนา
ศีลธรรมจริยธรรมเพ่ือป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และขอความร่วมมือโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลามให้สอดแทรกเนื้อหาการป้องกันยาเสพติด เข้าสู่การเรียนการสอน 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
และ แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
 6.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยา
เสพติดแพร่ระบาดเข้าถึงเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาโดยผ่านกลุ่ม ชมรม 
องค์กรเยาวชนและเครือข่ายเยาวชน 
 7. ส่งเสริมให้เยาวชนมีเป้าหมายชีวิต เห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว และมีจิตอาสา/
จิตสาธารณะ เห็นแก่ส่วนรวม โดยจัดกิจกรรมทางเลือก กิจกรรมพัฒนาทักษะทางอาชีพ กิจกรรมจิต
อาสา กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
 8.  ส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้งจัด
พ้ืนที่สร้างสรรค์เชิงบวกส าหรับเด็กและเยาวชน 
 กลุ่มนิสิตนักศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงโทษพิษภัย ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด
และรู้วิธีป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและแหล่งมั่วสุมภายนอกสถานศึกษา 
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 2. ส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนในระดับอุดมศึกษาในการจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษาและรอบพ้ืนที่ 
 3. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาให้มีจิตส านึกสาธารณะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดกลุ่มวัยรุ่นนอกสถานศึกษา มุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในเยาวชนผ่านกิจกรรมอาสา และสร้างการเรียนรู้เชิงป้องกันให้กับครอบครัวกลุ่มเสี่ยงสร้าง
แรงจูงใจในชีวิตโดยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย) รับผิดชอบด าเนินการ 
 4.  ส ารวจและค้นหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา และชักจูง ท าความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองและน าเยาวชนเข้ารับการอบรมฯ 
 5. ป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ด้วยแนวคิดเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยง
ให้เป็นพลัง โดยจัดอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ยอส.) เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและพัฒนาทักษะการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการบริการสังคมและ
ชุมชน 
 6. น าเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยา เสพติด(ยอส.) ที่ผ่านการอบรมใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาและปีงบประมาณ 2558 ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ อาสารักษาดินแดน 
(อส.) ในการปฏิบัติงานบริการสังคมและชุมชน 
 7. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นผู้มี
เป้าหมายในชีวิต และหันมาเป็นเยาวชนอาสาเพ่ือเป็นพลังในการพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชน และท้องถิ่น
ของตน 
 8. สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครอบครัวของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงครอบครัวที่มีผู้
เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมระบบ
ป้องกันให้ค าแนะน าและประคับประคองดูแลช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
และครอบครัวผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กระทรวงศึกษาธิการ32 ระบุว่า
กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ จั ดท า  ค า สั่ ง ศู นย์ อ านวยการพลั งแผ่ นดิ น เอาชนะยา เสพติ ด 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 8/2557 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและ

                                           
32 ส านักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, “หารือแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา,” ข่าวส านักงานรัฐมนตรี 392/2558, http://www.moe.go.th/websm/2015/nov/ 
392.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559). 
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แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดให้สถานศึกษาด าเนินการ 
ดังนี้ 
 เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ  

 สถานศึกษาด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข  

 สถานศึกษาสร้างนักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว ตามสัดส่วน จ านวน  1 : 5 คน 
และ ครูแกนน า สัดส่วน 1 : 20 คน  

 สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์เสมาฟ้าใส เพ่ือให้ค าปรึกษา ดูแลช่วยเหลือ บ าบัดรักษา
กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้า และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น การตั้งครรภ์ไม่พร้อม หนีเรียน 
ติดเกมส์ การพนัน การทะเลาะวิวาท เป็นต้น  

 สถานศึกษาจัดตั้งกองลูกเสือ ปปส., สารวัตรนักเรียน ปปส.,นักศึกษาวิชาทหาร 
ปปส., กลุ่มแกนน าโดยสภานักเรียน เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  

 สถานศึกษาด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ อันเป็น
สาเหตุที่ไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีการมั่วสุมนาไปสู่ปัญหาและก่ออาชญากรรม  

 มาตรการและแนวทางการด าเนินงาน  
 สถานศึกษาด าเนินการภายใต้ 5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา 

มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ  
 สถานศึกษาจัดท ากลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงาน ต้องมี

ระบบงานรองรับยุทธศาสตร์ ต้องมีเครือข่ายการท างาน ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่นักเรียนออกจา
ระบบการศึกษา อันจะไปก่อเกิดปัญหาของสังคม  

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้ต่อเนื่อง ภายใต้กรอบแนวคิดสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

 กิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เน้นบทบาทนักเรียนแกนน า 
และครูแกนน า ภายใต้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการให้ค าปรึกษาโดยการบริหารจัดการ
ของศูนย์เสมาฟ้าใส  
 ทั้งนี้ สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยผลการประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ ไข
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ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ว่า33 กระทรวงศึกษาธิการได้เชิญหน่วยงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านยาเสพติดมาร่วมหารือและประสานงานร่วมกัน จากการหารือร่วมกันครั้งนี้ก็มี
ความเห็นตรงกันว่า ควรมีการแบ่งกลุ่มสถานศึกษาใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแต่เดิมเป็นการ
แบ่งกลุ่มตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้า แต่
กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่ากลุ่มในลักษณะนี้จะน ามาใช้กับสถานศึกษาไม่ได้ เพราะในความเป็นจริ ง
บางโรงเรียนไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง เช่น โรงเรียนประถมศึกษา นอกจากจะเป็นการสร้างความตกใจให้กับ
ผู้ปกครองแล้ว การจัดกลุ่มแบบเดิมยังไม่สะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงาน เพราะกิจกรรมที่จัดให้กับเด็ก
แต่ละกลุ่มมีรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น จึงจัดให้มีการแบ่งกลุ่มสถานศึกษาใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งหมายถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษา -
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีเด็กนักเรียนเล็กๆ ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก และขณะนี้ก็ด าเนินการอยู่แล้ว กลุ่มที่ 2 สถานศึกษาที่ต้องเฝ้าระวังป้องกัน ได้แก่ 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่จะต้องมีรูปแบบ
กิจกรรมต่างจากกลุ่มแรก และสอดคล้องกับการเปิดรับในช่วงวัยนี้ด้วย ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพ้ืนที่เสี่ยง เช่น ชุมชนเมืองที่มีการ
ระบาดของยาเสพติด เพ่ือจัดล าดับความเร่งด่วนของปัญหา ท าให้สามารถด าเนินการได้ตรงจุดและใช้
งบประมาณได้ถูกที่ถูกทาง กลุ่มที่ 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ต้องบ าบัด ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความยากในการ
ด าเนินการมากที่สุด โดยกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเจ้าภาพ จะหารือร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดระบบการบ าบัดใหม่ 
ให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้และสามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป 
นักเรียน หรือนักศึกษา ดังนั้น การแบ่งกลุ่มสถานศึกษาใหม่จะท าให้เกิดกิจกรรม มาตรการ และ
รูปแบบการสื่อสารแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของเด็กแต่ละกลุ่ม และเชื่อว่าจะไม่ท าให้เด็กเกิดการ
ต่อต้าน เช่น เด็กประถมศึกษาต้องสอนด้วยนิทาน เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายอาจจะต้องใช้
แอปพลิเคชั่นเข้ามาช่วย เป็นต้น รวมถึงจะช่วยแก้ไขการใช้งบประมาณแบบหารยาวด้วย ซึ่งจะให้
ความส าคัญกับการใช้งบประมาณในทุกเรื่องรวมถึงเรื่องนี้ด้วย ที่จะต้องใช้งบประมาณอย่างมีเหตุมีผล 
ตอบโจทย์ปัญหา และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

 

                                           
33 เรื่องเดียวกัน. 
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2.4 กิจกรรมการปราบปรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
 

2.4.1 ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมตั้งอยู่ที่ 942/21 ซอยพหลโยธิน แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาได้ย้ายมาตั้งที่ซอยล าลูกกา 65 คลอง 4 ต าบลลาด
สวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เป็นวิทยาลัยประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2513 โดยใช้สถานที่ของบริษัท ปัญยาลักษณ์ จ ากัด 
ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายและบริการรถยนต์ “เปอโยต์” มีนายพูน ปัญยาลักษณ เป็นกรรมการจัดการ 
จากนั้นบริษัทได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับช่างซ่อม และบริการที่ขาดความรู้และประสบการณ์ บริษัท 
Automobiles PERGEOT แห่งประเทศฝรั่งเศสจึงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาฝึกช่างในประเทศไทย โดย
ให้ทุนในการเปิดอบรมช่างเพ่ือส่งไปประจ ายังตัวแทนจ าหน่ายในจังหวัดต่างๆ หลังจากมีการเปิด
อบรมช่างไม่นาน นายพูน ปัณยาลักษณ ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังต้องการช่างฝีมือจ านวนมาก และ
เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิตช่างฝีมือให้แพร่หลายยิ่งขึ้น จึงได้มีการขออนุญาติ
กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียน “ช่างฝีมือปัญจวิทยา” ขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดยใช้หลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเรียนประมาณ 3 ปีเพ่ือผลิตช่างฝีมือไทย ต่อมาโรงเรียน
ช่างฝีมือปัญจวิทยา ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคนิคช่างฝีมือปัญจวิทยา ในวันที่ 5 
กันยายน พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีดร.ณภัทร 
ปัณยาลักษณ เป็นผู้บริหาร 

2.4.2 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิค
ช่างฝีมือปัญจวิทยา 

จากค าสั่งศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่ได้ก าหนด
มาตรการและแนวทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  5 
มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการ
บริหารจัดการนั้น ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคช่างฝีมือปัญจวิทยา เล็งเห็นความส าคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาและได้น ามาตรการดังกล่าวมาปฏิบัติในวิทยาลัยเทคนิคช่างฝีมือ
ปัญจวิทยา ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยกิจกรรมในสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะเน้น
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บทบาทนักเรียนแกนน า และครูแกนน า ภายใต้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการให้ค าปรึกษา
โดยอนุมัตแิละส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้  

มาตรการป้องกัน  
 โครงการ “ อบรมเครือข่ายเยาวชนไทยต้านภัยห่างไกลยาเสพติด เพ่ือดูแลและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการจัดอบรมจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชน
เครือข่ายนักเรียนของวิทยาลัยฯ และ นักเรียนจากสถาบันอ่ืนๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสถาบันอ่ืนๆ 
สามารถจัดส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรม จ านวน 5 คน พร้อมครูผู้ควบคุม เข้าร่วมการอบรมณ 
ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งโครงการจัด
อบรมนี้จัดขึ้นใน 17 – 18 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 317 คน และจัดต่อเนื่องใน 15 
– 16 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมการอบรมท้ังสิ้น 368 คน  

 โครงการ“รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา”จัดตั้ง
โครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ใน การป้องกันและสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่อต่างๆที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหายาเสพติดจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว 
จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายน โดยในปี 2557 และปี 2558 การจัดกิจกรรมดังกล่าว 
ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษามากขึ้น ด้วยการน าโซเซียลมิเดียมาใช้ในการกระตุ้นการ
เรียนรู้ความส าคญัของปัญหายา 

 กิจกรรม “รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก” วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาได้จัด
กิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจ าในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติดประเภทบุหรี่ (สารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมาย) อันอาจเป็นสาเหตุที่ไป เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดอ่ืน โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ท้ังในวิทยาลัยฯและชุมชนภายนอกวิทยาลัยฯ ดังนี้ จัดกิจกรรมหน้า
เสาธงให้ความรู้พิษภัยของการสูบบุหรี่หลังการเครารพธงชาติในตอนเช้า, ติดแผ่นป้ายรณรงค์พิษภัย
ของบุบหรี่ภายในวิทยาลัย, จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนภายนอก
วิทยาลัยฯ โดยการแจกเอกสารแผนพับให้ชุมชนได้รับความรู้ของพิษภัยจากการสูบบุหรี่, ติดแผ่นป้าย
รณรงค์พิษภัยของบุบหรี่ภายในวิทยาลัยตั้งแต่งวันที่ 1-31 พฤษภาคม ของทุกปี   

 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ได้จัดบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
การประชุมโครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งจัดประชุมโดย
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน 
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นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน มีบทบาทมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมจิตอาสา รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่ายแกนน าในการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
เยาวชนอาชีวศึกษา เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา   

 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ได้จัดบุคลากรเข้าร่วม “ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือประสานแผนการด าเนินงานจัดระเบียบโรงเรียนตามแผนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”   
 มาตรการค้นหา  

 วิทยาลัยเทคนิคช่างฝีมือปัญจวิทยา ได้จัดการโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี และตรวจ
สารเสพติดประจ าปีให้กับนักศึกษาและบุคลากร พร้อมแต่งตั้งท าหน้าที่ควบคุมการเข้าตรวจสารเสพ
ติดของนักเรียนนักศึกษา ณ บริเวณห้องน้ าอาคารเรียนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประจ าทุก
ปี โดยในปี 2558 สามารถด าเนินงานได้ครบตามแผนงานที่ประชุมกันไว้และมีนักเรียน นักศึกษาเข้า
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะจ านวนที่มากกว่าทุกปีการศึกษาที่ผ่านมาและสามารถคัดกรองผู้เสพสาร
เสพติดจากการตรวจปัสสาวะได้ ดังนี้ นักเรียนปวช.ปีที่1- 3 จ านวน 687 คน เข้าตรวจสารเสพติด
ทั้งสิ้น 664 คน คิดเป็นร้อยละ 95.92 พบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.58 คน นักเรียนปวส.ปีที่1-2จ านวน 343 คน เข้าตรวจสารเสพติดทั้งสิ้น 335 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.17 พบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 

 อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด(ยาบ้าและไอซ์)ยู -เอ็มซีวัน แรพพิด 
เทสต์ คิท และชุดตรวจยาสารเสพติดประเภทกัญชาและเมตาบอไลท์ส าหรับสุ่มตรวจในกรณีที่พบ
นักเรียน นักศึกษาที่มีลักษณะที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด   
 มาตรการรักษา  

 กรณีนักเรียน นักศึกษามีสารเสพติด น านักเรียน นักศึกษาในความปกครองไปตรวจสาร
เสพติดเพ่ือยืนยันผลการตรวจสารเสพติดว่าพบสารเสพติดหรือไม่อย่างไรและรายงานให้ทราบอย่าง
เป็นทางการ และเมื่อพบสารเสพติดหลังจากตรวจยืนยันผลว่ามีสารเสพติดจริงจะต้องน านักเรียน
นักศึกษาในความปกครองไปขบวนการบ าบัดรักษาในสถานพยาบาลและน าผลการรักษารายงานให้
ทางวิทยาลัยฯทราบ ทุกระยะจนกว่านักเรียนนักศึกษาได้หายขาดจากการรับรองจากแพทย์ผู้รักษา
อาการเสพติดยา ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมา ตรวจพบนักเรียน นักศึกษามีสารเสพติด 7 คนและอยู่
ระหว่างตรวจสารเสพติดเพ่ือยืนยันผล 
 มาตรการเฝ้าระวัง 

 คณะกรรมการด าเนินงานได้จัดให้มีครูเวรคอยตรวจตราห้องน้ า และพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงที่จะ
เป็นแหล่งมั่วสุ่มทั้งภายในสถานศึกษา และชุมชนโดยรอบเพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและ
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ปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ยังจัดให้มีศูนย์ร้องเรียนหากมีการพบเห็นการกระท าผิดเกี่ยวเนื่องกับ
ยาเสพติดในสถานศึกษา และศูนย์ให้ค าปรึกษาส าหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการความรู้หรือ
ต้องการเลิกเสพยาเสพติด อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557  
 มาตรการบริหารจัดการ 

 วิทยาลัยเทคนิคช่างฝีมือปัญจวิทยา ได้มีการบริการจัดการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีการมอบหมายให้ครูปฏิบัติหน้าที่หลักในการด าเนินงาน
จ านวน 2 ท่าน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการอ านวยการ 1 ท่าน รอง
ประธานคณะกรรมการอ านวยการ 1 ท่าน คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน 3 ท่าน และเลขานุการ
จ านวน 1 ท่าน และคณะกรรมการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
จ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการด าเนินงาน 1 ท่าน รองประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 1 ท่าน คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 9 ท่าน และเลขานุการจ านวน 1 ท่าน โดย
คณะกรรมการด าเนินงานจะมีการประชุมร่ วมกันเป็นประจ าทุกเดือนในการการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ เป็น
ประจ าทุกเดือน เช่นกัน 

 ส าหรับในปี 2558 ที่ผ่าน ทางคณะกรรมการด าเนินงานได้ท าการส ารวจความพึงพอใจ
จากนักเรียน นักศึกษาต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาในด้านภาพรวมของ
กิจกรรมและความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด ผลการส ารวจพบว่านักเรียน นักศึกษา พึงพอใจ
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.10 ส าหรับกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
และตรวจสารเสพติดประจ าปี 2558 ผลการส ารวจพบว่านักเรียน นักศึกษา พึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.55 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 วิชา สมิงไพร34 ศึกษาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

                                           
34 วิชา สมิงไพร, “การศึกษาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี,” วารสารวิจัยราชภัฏกรุง
เก่า 2, ฉ. 1 (2558): 49. 
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สภาพการด าเนินงาน ศึกษาปัญหาการด าเนินงานและศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยมี 2 ขั้น คือ ขั้นศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และขั้นศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ คือ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่าสภาพการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มาตรการป้องกันมีการด าเนินงานมากที่สุดส่วนมาตรการค้นหา มาตรการเฝ้าระวัง มาตรการบริหาร
จัดการ และมาตรการรักษา มีการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ส าหรับปัญหาการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย คือ มาตรการรักษา  มาตรการ
ป้องกัน มาตรการค้นหา ส่วนมาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ มีการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด และแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
สถานศึกษา ควรด าเนินงานดังนี้คือ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรม ทู บี นัมเบอร์วัน สถานศึกษาจั ดตั้ง
สารวัตรนักเรียนปราบปรามยาเสพติด จัดระบบคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ
การบาบัดทันที สถานศึกษาควรจัดค่ายคุณธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดสายตรวจ
ของโรงเรียนทางานร่วมกับต ารวจ สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ครู ต ารวจ ในการด าเนินงานป้องกันยา
เสพติดและส่งบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จ
ด้านการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 กานต์ชัญญา แก้วแดง35  การเสริมสร้างการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันสารเสพ
ติดโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์
และทัศนคติต่อการใช้สารเสพติดในมหาวิทยาลัย ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทักษะชีวิตใน
การด าเนินชีวิตประจาวันของนักศึกษา และเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตป้องกันสารเสพ
ติดโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาอันจะน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหา
สารเสพติดในมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อสารเสพติด
อยู่ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมเกี่ยวกับเสพสารเสพติดอยู่ในระดับน้อย อายุ เพศและคณะมี

                                           
35 กานต์ชัญญา แก้วแดง, “การเสริมสร้างการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันสารเสพติด

โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2555). 
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ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสารเสพติด ส่วนชั้นปี ที่ศึกษาและสถานภาพของบิดามารดาไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อสารเสพติด ด้านความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทักษะชีวิตในการ
ดาเนินชีวิตประจ าวันของนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และพบว่าชั้นปี ที่ศึกษามีความสัมพันธ์
ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทักษะชีวิตในการดาเนินชีวิตประจาวันของนักศึกษาส่วนเพศ 
คณะที่ศึกษา และสถานภาพของบิดามารดาไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
ใช้ทักษะชีวิตในการด าเนินชีวิตประจ าวันของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 
 ณัฐวุฒิ ประโมง อุษา คงทอง บุญเรือง ศรีเหรัญ และ กาญจนา สุจีนะพงษ์36  ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียนและเพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมต้านยา
เสพติดในกลุ่มนักเรียน และวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเส้น ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้านปัจจัยเชิงสาเหตุการติดยาเสพติด
ในกลุ่มนักเรียน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสติปัญญา (Intelligence Quotient) ปัจจัยด้านความฉลาด
ทางอารมณ์ (Emotional Quotient) ปัจจัยด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและการกล้าเผชิญ
วิกฤต (Adversity Quotient) ปัจจัยด้านครอบครัว (Family) ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Social and Environment) ปัจจัยด้านโรงเรียน (School) และ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการติดยาเสพ
ติดในกลุ่มนักเรียน (Behavior)  
 ศิริศักดิ์ งามศิริ37 ศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการด าเนินงานการป้องกันยาเสพติดของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลแหลมฉบัง โดยศึกษาจากปัจจัยการให้การศึกษา กิจการทางเลือกการ
พัฒนาระบบการบริหาร การพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศด้านการป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน และด้านงานวิจัย พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ โดย
เน้นการเชิญวิทยากร และใช้สื่อประกอบการสอน 

                                           
36 ณัฐวุฒิ ประโมง และคณะ, “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดในกลุ่ม

นักเรียน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555). 

37 ศิริศักดิ์ งามศิริ, “ปัญหาและแนวทางการด้าเนินงานการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลต้าบลแหลมฉบัง,” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552). 
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 อุทัย  เอ่ียมศรี38 ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานภาครัฐ และ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล โดยใช้กรณีศึกษา อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วม และความพึงพอใจ ของพนักงาน
ภาครัฐ และประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับการมีส่วนร่วม และความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วม และความพึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของพนักงานภาครัฐและประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ าเภอมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาก
ที่สุด ผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล แต่ละกลุ่มมีความพึงพอใจในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน โดยเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด และจากการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด พบว่ามีความแตกต่างกัน และพบว่าเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มในการความพึง
พอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่ามีความแตกต่างกัน และพบว่าเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติดอ าเภอ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด 

                                           
38 อุทัย เอ่ียมศรี, “การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานภาครัฐ และประชาชนใน

การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล กรณีศึกษาอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี,”  
(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2551). 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เป็นการศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลเอกสาร 
(Documentary Study) และท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะ
น าไปสู่การวิเคราะห์ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวความคิดของการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษานโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยมีสาเหตุหรือตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านการจูงใจ ภาวะผู้น า 
ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม ส่วนตัวแปร
ตามหรือผล คือ ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ การน านโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ  ซึ่งสามารถแสดงเป็นภาพได้
ดังนี้ 
   สาเหตุ (X)     ผล (Y) 
 ตัวแปรอิสระ                 ตัวแปรตาม 
 

 การจูงใจ  

 ภาวะผู้น า  

 ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ  

 การมีส่วนร่วม  

 การท างานเป็นทีม 
 

 
 

 

ความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลว
ของการน า
นโยบายไป

ปฏิบัต ิ
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เป็นการศึกษา
ค้นคว้าโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้อมูลเอกสาร 
(Documentary Study) และท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 

 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 
 ผู้วิจัยจะท าการแผนจัดท าร่างค าถามส าหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth 
Interview) โดยพิจารณาจากตัวแปรในศึกษา ค าถามในการวิจัย แล้วน าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือขอค าแนะน าจากนั้น ท าการปรับปรุงข้อค าถามให้ชัดเจนตามเนื้อหาที่ท าการศึกษาก่อนการ
น าไปใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจริง 

 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  
 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากนโยบายการปราบรามยาเสพ
ติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ประกาศค าสั่ง แผนยุทธศาสตร์ และการสั มภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
งานปราบรามยาเสพติดวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จ านวน 3 ท่าน นักเรียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จ านวน 3 ท่าน เจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 1 ท่าน ผู้ปกครองนักเรียน
จ านวน 1 ท่านข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ 
จ านวน 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน  
 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าการรวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โดยการค้นคว้าข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามห้องสมุดของสถาบันการศึกษา
ต่างๆ รวมทั้งข่าวสารด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาสรุปและใช้เป็น
ทฤษฎีอ้างอิงตามแนวคิดและทฤษฎีจากต่างๆ  
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไป
ปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยานี้  ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Study) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) จากนั้นใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) วิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาเนื้อหาที่ได้ทั้งหมด 
และสรุปเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
3.6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 การศึ กษาการน า น โ ยบายการปราบปรามยา เสพติ ด ในสถานศึ กษาขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยานี้  ศึกษาจาก
ข้อมูลเอกสาร (Documentary Study) และท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 10 ท่าน ดังนี้  

 ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา  1 ท่าน 
 ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด 
     วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา  3 ท่าน  
 นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา   3 ท่าน  
 เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนที่  1 ท่าน  
 ผู้ปกครองนักเรียน   1 ท่าน 
 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานด้านการปราบปราม 
     ยาเสพติดในเขตพ้ืนที่   1 ท่าน  
    รวมทั้งสิ้น  10 ท่าน 
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บทที่ 4  
การอภิปรายผล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เป็นการศึกษา
ค้นคว้าซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และข้อมูลเอกสาร (Documentary Study) ซึ่งมีการอภิปรายผลตาม
กรอบแนวความคิดของการศึกษา ดังนี้ 
 ผลการสัมภาษณ์ ในครั้งนี้ ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ 10 ท่าน คือ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
จ านวน 1 ท่าน, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
จ านวน 3 ท่าน, นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาจ านวน 3 ท่าน, เจ้าหน้าที่ต ารวจที่
ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนที่จ านวน 1 ท่าน, ผู้ปกครองนักเรียนจ านวน 1 ท่าน, 
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนที่จ านวน 1 ท่าน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 รายชื่อผู้ตอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
 

ชื่อ-นามสกุล ตัวแทนจาก / สังกัด 

ดร.จักรินทร์  ปัณยาลักษณ ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 

นายชุมพล  อินธนราช ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรม 

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 

นายสมชาย ประภาสะโนบล ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 

นายธีรพร บุรรัตน์ ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด  

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 

นางสาวพิมลวรรณ อ่อนศรี นักเรียนระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
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ตารางท่ี 4.1 รายชื่อผู้ตอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) (ต่อ) 
 

ชื่อ-นามสกุล ตัวแทนจาก / สังกัด 

นายณัฐดนัย ผลสวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 

นายภาสพงษ์ ภักดีเลิศ นักเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 

นางอรอนงค์ สีข า ผู้ปกครองนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 

นางสาวธิดารัตน์  แร่ทอง ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยา
เสพติดในเขตพ้ืนที่ 

พันตรีสรรพิชญ์ ศิริสุทร เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ 
 
 ซึ่งมีผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดของเรื่องการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
วิทยา ดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ปัจจัยด้านการจูงใจ 

 
 การศึกษาปัจจัยด้านการจูงใจนั้น จากการศึกษาในข้างต้นพบว่า แรงจูงใจ คือพลัง
ผลักดันให้คนมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และยังสามารถก าหนดทิศทางและเป้าหมาย ของ
พฤติกรรมนั้นได้ด้วย เช่น คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่
ลดละ ส่วนคนที่มีแรงจูงใจต่ า จะไม่แสดงพฤติกรรมหรือล้มเลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย ส่วน
การจูงใจ (motivation) เป็นเงื่อนไขของการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ กล่าวคือ พฤติกรรมที่เกิดจากการ
จูงใจ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น 
มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และแรงจูงใจสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ แรงจูงใจภายใน 
(intrinsic motives) กล่าวคือ แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเป็น 
ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ สิ่งต่ างๆ 
ดังกล่าวมาเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานที่เห็นคุณค่าของงาน มองว่า
องค์การคือสถานที่ให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นต้น และแรงจูงใจ
ภายนอก (extrinsic motives) คือ แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้
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เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง ค าชม การได้รับการยอมรับ ยกย่อง 
ฯลฯ แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจ เช่น  
เฉพาะในกรณีท่ีต้องการรางวัล ต้องการเกียรติ ชื่อเสียง การยกย่อง เป็นต้น โดยจากกรอบแนวคิดการ
วิจัย เรื่องการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ 
โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา การจูงใจภายใน  (Intrinsic Motivation) 
หรือสภาวะของบุคลากรที่มีความต้องการในการท า การเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้มีบุคคล หรือ
องค์กรมาเป็นผู้ก าหนดให้ท านั้น ท าให้การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายจนประสบความส าเร็จ ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถแบ่งการจูงใจภายใน  (Intrinsic Motivation)  
ออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ  
 1. แรงจูงใจภายในจากความต้องการ (Need) เนื่องจากบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยามีความต้องการที่อยู่ภายใน อันท าให้เกิดแรงขับ ซึ่งแรงขับนี้ก่อให้เกิดพฤติกรรม
ต่างๆ ขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย และความพอใจ ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

“ผมและบุคลากรทุกคนที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของวิทยาลัย มีความ
ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ปลอดจากยาเสพติดอย่างสิ้นเชิง 
เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยได้มีอนาคตที่ดี เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป” นายชุมพล  
อินธนราช, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา1 

“ความต้องการ ที่ส าคัญของพวกเราคือ ต้องการปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท ซึ่ง
เป็นต้นเหตุหลักๆ ส าคัญของปัญหาในวิทยาลัยและปัญหาในสังคม ต้องการปราบปรามให้หมดไปจาก
วิทยาลัย จากพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” นายธีรพร บุร
รัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา2 
 2. แรงจูงใจภายใน จากเจตคติ (Attitude) หรือความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่บุคลาการมีต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด ซึ่งจะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากร น านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติได้ประสบความส าเร็จ ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

                                           
1ชุมพล  อินธนราช, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
2 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 23 

พฤษภาคม 2559. 
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 “วิทยาลัยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเรา เราอาศัยอยู่ในวิทยาลัยมากกว่าบ้าน เรา
รักวิทยาลัยเหมือนบ้าน ดังนั้นเราทุกคนจึงเต็มที่ในการน านโยบายของผู้บริหารในด้านการปราบปราม
ยาเสพติด มาด าเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัย ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของ
พวกเรา” นางสาวพิมลวรรณ อ่อนศรี, นักเรียนระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
วิทยา3 
 “เพ่ือนๆ ทุกคนในวิทยาลัย คือเพ่ือนของผม วัยรุ่นรักเพ่ือนเป็นธรรมดา การท ากิจกรรม
ตามนโยบายปรามปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ถือเป็นการช่วยเพ่ือนทางอ้อม ไม่ให้เพ่ือนไปหลงผิด
กับยาเสพติดให้โทษ ผมจึงร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ทุกด้าน และช่วยเพ่ือนๆ ทุกคน ทั้งในกลุ่มและนอก
กลุ่มของผม เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เป็นการแสดงออกถึงการรักเพ่ือนแบบถูกทาง” นายภาสพงษ์ ภักดี
เลิศ, นักเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา4 
 3.แรงจูงใจภายใน ความสนใจพิเศษ (Special Interest) หรือการที่บุคลากรมีความ
สนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ เป็นแรงจูงใจให้เกิดความเอาใจใส่ในการน านโยบายการปราบปรามยาเสพ
ติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมากเป็นพิเศษ  ดังค าสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้ 
 “วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา มีบุคลากรและกลุ่มนักศึกษาที่ให้ความส าคัญ
กับการปราบปรามยาเสพติดมากเป็นพิเศษหลายคน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาแกนน าที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีการศึกษาเรื่องโทษภัยของยาเสพติดอย่างละเอียด จนสามารถถ่ายทอดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นก าลังส าคัญที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมปราบปรามยาเสพติดของ
วิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ในฐานะผู้น า ผมมีหน้าที่ส่งเสริมกลุ่มผู้มีความสนใจพิเศษเหล่านี้ได้ท ากิจกรรม
ที่เขาสนใจ สนับสนุนให้เขาได้ท ากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น” ดร.จักรินทร์  
ปัณยาลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
 และพบว่าแรงจูงใจภายใน เป็นความต้องการของแต่ละบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ  ที่เกิดจากการความต้องการของตนเอง  เช่น ความต้องการมีความรู้ความสามารถ ต้องการการ
ยอมรับ ต้องการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นต้น โดยไม่ต้องอาศัยรางวัลภายนอกหรือ

                                           
3พิมลวรรณ อ่อนศรี , สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
4ภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
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กฎเกณฑ์ข้อบังคับ พร้อมทั้งพบว่า อารมณ์ยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องผสมผสานกับแรงจูงใจภายใน ดังค า
สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม ท าให้มีความท้าทาย ยิ่งได้ความรับผิดชอบ ได้ท าอะไรความ
แปลกใหม่ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ท ายิ่งตั้งใจท างานให้มีประสิทธิผล” นางสาวพิมลวรรณ อ่อนศรี, 
นักเรียนระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา5 
 “อยากมีเป็นส่วนหนึ่งของการท ากิจกรรมดีๆ เพ่ือองค์กร เพ่ือวิทยาลัย เพราะด้วยเรา
คือบุคลากรก็ย่อมมีความผูกพัน ท างานให้ส าเร็จ”นายธีรพร บุรรัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงาน
ปราบปรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา6 
 อีกทั้งพบว่า จรรยาบรรณในการท างาน (work ethics) เป็นแรงจูงใจภายในที่ส าคัญ
อย่างหนึ่ง ในการท างานด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ
ปัญจวิทยา ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “ด้วยจรรยาบรรณของความเป็นครู มีหน้าที่พิทักษ์ให้นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากสิ่ง
มั่วเมา ที่ขัดขวางการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นก าลังส าคัญของประเทศ ทุกฝ่ายจึงทุ่มเทท างาน 
ตามจรรยาบรรณความเป็นครูของตน” ดร.จักรินทร์ ปัณยาลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา7 
 “วิชาชีพครู ต้องมุ่งมั่นให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
เป็นการท างานหลักตามจรรยาบรรณ” นายชุมพล  อินธนราช, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริม
พฤติกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา8 
 และผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) อาทิ ค าชม การได้รับ
การยกย่องจากผู้บังคับบัญชา จากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือจากชุมชนรอบพื้นที่วิทยาลัย และ

                                           
5 พิมลวรรณ อ่อนศรี , สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
6 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 23 

พฤษภาคม 2559. 
7 จักรินทร์ ปํณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
8 ชุมพล อินธนราช, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
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การได้รับชื่อเสียง รางวัล เกียรติยศจากกระทรวงศึกษาธิการหรือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นปัจจัยที่
ส่งผลท าให้การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาประสบความส าเร็จ เนื่องจาก นอกจากการตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญในการร่วมกันปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของทุกฝ่ายแล้วนั้น การลงมือปฏิบัติ
และการด าเนินโครงการต่างๆ ก็ต้องอาศัยทั้งก าลังกายและก าลังใจอย่างมาก ดังนั้นเมื่อผู้ลงมือปฏิบัติ
ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ การได้รับค าชื่นชม ยกย่อง การได้รับชื่อเสียงเกียรติยศถือเป็นก าลังใจอย่าง
หนึ่งที่บ่งบอกให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงการเห็นความส าคัญของสิ่งดีงาม และความทุ่มเทของผู้ปฏิบัติ
เอง นอกจากนี้การได้รับรางวัลและเกียรติยศต่างๆ ยังเป็นการวัดผลการด าเนินงานการปราบปรามยา
เสพติดในสถานศึกษาของวิทยาลัยอีกด้วย เพราะจะช่วยยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน ช่วย
เปรียบเทียบการท างานร่วมกับวิทยาลัยอ่ืนๆ และมาตรฐานต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “การเข้าร่วมการประกวดรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคตที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอล สามารถ
ท าสถิติวิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดเป็นสถิติใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Shell  Eco-marathon 
Asia 2016 นักเรียนกลุ่มนี้ถือเป็นนักเรียนต้นแบบที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
จากความสนใจส่วนตัวและการสนับสนุนจากวิทยาลัยจนได้รับชื่อเสียงระดับเอเชีย เป็นแบบอย่างให้
นักเรียน นักศึกษาคนอ่ืนๆ มุ่งมั่นหาสิ่งที่ตนสนใจ และให้เวลาอย่างจริงจัง จนเกิดประโยชน์มากกว่า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางอ้อมที่เราใช้จูงใจนักเรียน เพราะด้วยความเป็นกลุ่ม
วัยรุ่นจะให้เข้าร่วมประกวดรางวัลด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยตรงอาจไม่ได้รับความ
สนใจเท่าท่ีควร” ดร.จักรินทร์  ปัณยาลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา9 
 “วิทยาลัยมุ่งรักษาคุณภาพระบบการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่องและเข้มแข็ง โดยเน้นการพัฒนากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์การประกวดแข่งขันต่างๆ และร่วมการ
ใช้เกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือรองรับคุณภาพการจัดกิจกรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ   ทุกกิจกรรม
ต้องได้รับความชื่นชมและเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” นาย
สมชาย ประภาสะโนบล, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ
ปัญจวิทยา10 

                                           
9 จักรินทร์ ปํณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
10 สมชาย ประภาสะโนบล, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ

ปัญจวิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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 “จากการให้ความส าคัญของการปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ที่ส่งผลร้ายแรงในทุกด้านของผู้บริหารวิทยาลัย และบุคลากรทุกคน ท าให้ผลการส ารวจพบว่านักเรียน 
นักศึกษา พึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.55 ถือเป็นรางวัลความส าเร็จที่ท า
ให้ผู้ท างานได้รับค าชื่นชมจากผู้บริหารวิทยาลัยอย่างมาก” นายธีรพร บุรรัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงาน
ปราบรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา11 
 “ในการเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด จะได้รับ
ความร่วมมืออย่างดี เนื่องจากทุกคนทราบดีว่ายาเสพติดก่อปัญหาร้ายแรงและส่งผลกระทบในหลาย
ด้าน โดยเฉพาะเรื่องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัยเป็นสายอาชีวะ และยังเป็น
วิทยาลัยเอกชน จึงต้องร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ให้วิทยาลัยปลอดยาเสพติด เป็นที่ยอมรับและช่วย
สร้างนักเรียน นักศึกษาคุณภาพได้” นางสาวพิมลวรรณ อ่อนศรี, นักเรียนระดับชั้น ปวช. วิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา12 
 “วัยรุ่น ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพ่ือน เดิมการติดยาเสพติดเป็นเรื่องเท่ห์ แต่ปัจจุบัน
ไม่ใช่ การรณรงค์อย่างต่อเนื่องท าให้รับรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปยุ่งกับยาเสพติด การเป็นที่ยอมรับ มี
อีกหลายด้าน การช่วยสนับสนุนโครงการ กิจกรรมที่วิทยาลัยจัดถ้าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ทุกฝ่ายจะ
ให้ความร่วมมือเพราะรู้ว่ายาเสพติดควรปราบปรามให้หมดไป หลายๆ กิจกรรมมีการสร้างความ
น่าสนใจ มีรางวัลให้ ยิ่งได้รับความร่วมมือมากขึ้น” นายภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, นักเรียนระดับชั้น ปวส. 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา13 
 “กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการ
รักษา มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการนั้น  ผู้บริหารวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแบบอย่างวิทยาลัยเอกชนที่ให้ความส าคัญกับการน านโยบายการ

                                           
11 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
12 พิมลวรรณ อ่อนศรี , สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
13 ภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในสถานศึกษา ด้วยเห็นความส าคัญของปัญหาและการร่ วมกันสร้าง
นักศึกษาช่างอาชีวะ ฝีมือดีเป็นบุคลากรส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศ” ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขต
พื้นที่14 
 “ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จ เกิดจากการรับรู้ถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของยาเสพติด ท าให้ทุกฝ่ายทั้ง
ข้าราชการต ารวจ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ครูอาจารย์ในวิทยาลัย ผู้ปกครอง ร่วมทั้งฝ่าย
ศาสนาต่างร่วมมือกันในทุกกิจกรรม นอกจากนี้ด้านชื่อเสียงก็เป็นสิ่งส าคัญที่สถานศึกษาต้องคงรักษา
ไว้เพ่ือความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองและจากสังคม หากสถานศึกษาไม่รักษามาตรฐาน 
ไม่ดูแลปราบปรามด้านยาเสพติด ย่อมส่งผลต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ตามมา” พันตรีสรรพิชญ์ ศิริสุทร, 
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่15 
 นอกจากนี้ยังพบว่า แรงจูงใจช่วยให้บุคลากร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
วิทยา มีการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมเป็นไปตามที่องค์กรหรือผู้น าต้องการได้   โดยอาศัยการจูงใจ
ประเภทต่างๆ  ผสมผสานประกอบกันหรือเลือกใช้วิธีการจูงใจวิธีการใดวิธีการหนึ่งให้เหมาะสมกับ
บุคคล  กลุ่มสถานการณ์และโอกาส  เช่น  สร้างกระบวนการจูงใจในการท างานโดยการตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลได้อย่างเหมาะสม  จูงใจบุคคลโดยการก าหนดเป้าหมาย  ให้ความเป็น
ธรรม  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการท าท ากิจกรรมต่างๆ ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “วิทยาลัยมีการตั้งเป้าหมายในการท างานด้านการปราบปรามยาเสพติดที่ชัดเจน และมี
ความเป็นธรรมในการประเมินผลงานของผู้ปฏิบัติงานท าให้ ผู้ปฏิบัติงานตั้งใจที่จะให้ผลงานส าเร็จเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าตนตัวเอง” นายสมชาย ประภาสะโนบล, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา16 
 “มีการวางตัวบุคคลในการท างานได้เหมาะสม ให้แสดงความสามารถได้เต็มที่ มีส่วน

                                           
14นางสาวธิดารัตน์  แร่ทอง, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ

ปัญจวิทยา, 24 พฤษภาคม 2559. 
15สรรพิชญ์ ศิริสุทร, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

24 พฤษภาคม 2559. 
16 สมชาย ประภาสะโนบล, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ

ปัญจวิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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ร่วมในกิจกรรมทุกมิติ ทุกระดับ ให้ความส าคัญกับผลงานตามเป้าหมายอย่างยุติธรรม ไม่ว่าเราจะอยู่
ระดับในก็ดูที่ผลงานเป็นหลัก” นายธีรพร บุรรัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบปรามยาเสพติด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา17 
 และยังพบว่าแรงจูงใจภายนอก รางวัล   กฎข้อบังคับ กฎระเบียบ เป็นเงื่อนไขตัว
ก าหนดให้วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ด าเนินงานด้านการปราบปรามสิ่งเสพติดใน
สถานศึกษาได้ส าเร็จ ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “ยาเสพติดเป็นสิ่งเสพติดให้โทษที่ผู้เสพ ผู้ค้ามีความผิดทางกฏหมาย ส าหรับเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบอย่างเคร่งครัดให้มีการปราบปราม สถาบันการศึกษาไม่อาจนิ่ง
เฉยได้” พันตรีสรรพิชญ์ ศิริสุทร, เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขต
พื้นที่18 
 ส าหรับวิธีการสร้างแรงจูงใจนั้น พบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ได้ใช้
กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงจูงใจ ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นเจ้าของร่วมในกิจกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือสร้างแรงจูงใจภายใน ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “ในการสร้างแรงจูงใจวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครอง ให้รู้สึกเป็น
ส่วนนึงและเป็นเจ้าของวิทยาลัยร่วมกัน เช่น การใช้สื่อประกอบการสอน ท าให้นักเรียนเข้าใจถึงโทษ
ของยาเสพติด จัดให้บริการ แนะน าปรึกษาปัญหา เยี่ยมบ้านผู้ปกครองเพ่ือทราบถึงสภาพของ
ครอบครัว และขอความร่วมมือผู้ปกครองใน การดูแลบุตรหลาน และการจัดกิจกรรม เฝ้าระวังสาร
เสพติด เช่น การตรวจสารเสพติดให้นักเรียน และรายงานให้ผู้ปกครองทราบ รวมถึงมีการประชุม
ผู้ปกครอง เพ่ือให้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อห้ามเรื่องสิ่งเสพติดของนักเรียน และมีระบบดูแลนักเรียนที่
ติดยาเสพติด ให้โอกาสในการรักษาตัวและกลับมาเรียนใหม่ได้ การให้นักเรียนท ากิจกรรมตรง คือ 
การค้นคว้าทางข้อมูล จัดนิทรรศการกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
สายลับ เมื่อมีเพ่ือนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสพติด และรายงานให้ครูทราบ”นายธีรพร บุรรัตน์, ครู
ผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา19 

                                           
17 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
18 สรรพิชญ์ ศิริสุทร, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทย, 

24 พฤษภาคม 2559. 
19 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
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 “การกระตุ้นให้นักเรียน การเข้าร่วมการประกวดรถยนต์ต้นแบบแห่งอนาคตที่ใช้
เชื้อเพลิงเอทานอล สามารถท าสถิติวิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดเป็นสถิติใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขัน Shell  Eco-marathon Asia 2016 นักเรียนกลุ่มนี้ถือเป็นนักเรียนต้นแบบที่ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ซึ่งที่จริงแล้วกิจกรรมเหล่านี้ เป็นกุศโลบายหนึ่งของวิทยาลัยในการสร้างแรงจูงใจ
ภายใน ซึ่งการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยิ่งใหญ่ จะเกิดการหวงแหน เกิดการรักสถาบัน
และมีแนวโน้มที่ดีในการให้ความรวมมือกับทุกกิจกรรมของวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกระดับร่วมกัน”ดร.จักรินทร์  
ปัณยาลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา20 
 ส าหรับวิธีการสร้างแรงจูงใจภายนอกนั้น พบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
ใช้การชมเชย และการมอบใบประกาศเพ่ือยกย่อง รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย เพ่ือจูง
ใจให้ทุกฝ่ายร่วมมือการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาไปปฏิบัติ ดังค าสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี้ 
 “ผมเคยได้รับการ ตอบแทนการท างานในรูปของค าชมเชยหรือเป็นประกาศเพ่ือยกย่อง
เมื่อท างานส าเร็จ เช่น สามารถติดตามดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบให้ปราศจากยาเสพติด หรือ
ช่วยนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดส าเร็จ จนสามารถเรียนจนจบการศึกษาได้”นายสมชาย ประภา
สะโนบล, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา21 
 “การป้องกันปัญหายาเสพติด โดยแรงจูงใจภายนอก คือ การจัดสภาพแวดล้อม    ใน
โรงเรียนให้นักเรียน ซึ่งมีผลต่อต่อพฤติกรรมของนักเรียน ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมใน
โรงเรียน  มีการจัดบรรยากาศให้ร่มรื่นทั้งในห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ฯลฯ จะสามารถป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนได้”พันตรีสรรพิชญ์ ศิริสุทร, เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ดูแลงานด้านการปราบปราม
ยาเสพติดในเขตพื้นที่22 
 

                                           
20 จักรินทร์ ปํณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
21 สมชาย ประภาสะโนบล, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ

ปัญจวิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
22 สรรพิชญ์ ศิริสุทร, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ 

วิทยา, 24 พฤษภาคม 2559. 
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4.2 ปัจจัยด้านผู้น า 
 
 การศึกษาปัจจัยด้านผู้น า สามารถกล่าวได้ว่าผู้น านั้นคือเป็นบุคคลที่ท าให้องค์การ
เจริญก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การ และผู้น าอาจจะเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะ
สามารถรับรู้เกี่ยวกับผู้น าที่ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ เพราะว่าบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกในกลุ่ม ท าให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ าหนักและเป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้น าใน
การปฏิบัติการและอ านวยการโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
เป็นต้น โดยบทบาทของภาวะผู้น าแบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็น 4 ประการ คือ ประการที่ 1 การก าหนด
แนวทางหลัก (Pathfinding) ผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน และ
ผู้น าต้องมีความสามารถน าให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) และ
สื่อสารอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากความส าเร็จในอนาคต 
อีกท้ังยังสามารถท าให้พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางใหม่นี้ด้วย ประการที่ 2 การสร้าง
ระบบการท างานที่มีประสิทธิผล (Aligning) คือการลงมือสร้างแผนหลักทุกระดับชั้นขององค์กร ให้มี
การด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ในฐานะผู้น าต้องเปลี่ยนแปลง
ระบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน และโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กรที่
ได้วางไว้แล้ว ประการที่ 3 การมอบอ านาจ (Empowering) หากผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่พนักงาน
อย่างจริงจังจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคล
และระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ประการที่ 4 การสร้างตัว
แบบอย่าง (Modeling) ถือเป็นหัวใจของการเป็นผู้น าคือต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ต้องเข้าใจถึง
ความส าคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ (Characteristics)  กับความรู้ความสามารถ 
(Competence) เพราะไม่ว่าบุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะเป็นผู้น าที่แท้จริงได้ หาก
ปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสม  
 ตามกรอบแนวคิดของเรื่องการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยด้านผู้น าเป็นส่วนส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประการคือ 
 ประการที่ 1 ผู้น ามีการก าหนดแนวทางหลัก (Pathfinding) ซึ่งเริ่มต้นด้วยการก าหนด
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เป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจน ซึ่งบทบาทดังกล่าวจะช่วยให้การท างานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลักการ ก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น รู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายแล้ว ผู้น า
ยังมีความสามารถน าให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วม และสื่อสารได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้น าของวิทยาลัยช่างฝีมือปัญจ
วิทยา มีการก าหนดแนวทางหลัก ด้วยการก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในวิทยาลัย ด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา 
มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ  อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ด้วยทิศทางใหม่ในการด าเนินงานคือการสร้างแรงจูงใจได้สู่สิ่งที่
นักเรียน นักศึกษาสนใจ เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจ ไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ดังเช่นการสัมภาษณ์
ต่อไปนี้ 
 “วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ได้เล็งเห็นความส าคัญในการปราบปรามยา
เสพติดในสถานศึกษาเพราะเป็นปัญหาร้ายแรงระดับชาติ ผู้น าวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
จึงได้ก าหนดแนวทางหลัก เป็นมาตรการและแนวทางการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการรักษา มาตรการ
เฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ ส าหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยาจะเน้นที่
มาตรการการป้องกันเป็นหลักเป็นส าคัญก่อนการวางแผนการปฏิบัติงาน” ดร.จักรินทร์  ปัณยา
ลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา23 
 “จากการให้ความส าคัญของการปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ที่ส่งผลร้ายแรงในทุกด้านของผู้บริหารวิทยาลัยได้สนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีสาวนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน โดยมีการสื่อสารผ่านการประชุมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมาย เพราะเป้าหมายถือเป็นเป้าหมายของทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง และแผนการ
ด าเนินงานต่างๆ ต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย และผู้บริหารก็ให้
ความส าคัญกับจุดนี้” นายธีรพร บุรรัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด วิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา24 
 “กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ที่ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงานการป้องกันและ

                                           
23 จักรินทร์ ปํณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
24 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
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แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา มาตรการ
รักษา มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการนั้น ผู้บริหารวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญ น ามา
ปรับเป็นนโยบายหลักภายในสถานศึกษา และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแบบอย่างวิทยาลัย
เอกชนอื่น” ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่25 
 ประการที่ 2 สามารถสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การด าเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน เปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน และโครงสร้างองค์การให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้แล้ว 
 ประการที่ 3 ผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่บุคลากรอย่างจริงจังจะท าให้บรรยากาศในการ
ท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและ
เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 “ด้วยการให้ความส าคัญกับการวางนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
ของผู้บริหารวิทยาลัย ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงด้วยการจัดกิจกรรมและแนวทางการเรียน
การสอนที่มุ่งสู่ความสนใจเฉพาะทางของกลุ่มวัยรุ่น เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจจากยาเสพติด ถือ
เป็นเรื่องใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ เพราะได้รับการตอบรับจากนักเรียนเป็นอย่างดี เกิดประสิทธิผลและเกิดผล
ลัพธ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์” นายชุมพล  อินธนราช, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา26 
 “จากวิสัยทัศน์ของผู้น า ที่ต้องการสร้างกิจกรรมใหม่ๆ ในการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับกลุ่มนักเรียน และท าการสื่อสารให้ทุกฝ่ายด าเนินงานทิศทางเดียวกัน ทั้ง 
5 มาตรการ ท าให้ทุกฝ่ายท างานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพบรรลุความส าเร็จเดียวกันได้
ง่าย ” นายสมชาย ประภาสะโนบล, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา 
 “วิทยาลัยเทคนิคช่างฝีมือปัญจวิทยา ได้มีการปรับโครงสร้างการบริการจัดการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาใหม่ โดยมีการมอบหมายให้ครูปฏิบัติหน้าที่หลักใน
การด าเนินงานจ านวน 2 ท่าน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการด้านการป้องกัน

                                           
25 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนที่, 

สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 24 พฤษภาคม 2559. 
26 ชุมพล  อินธนราช, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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และปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา และคณะกรรมการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จ านวน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการด าเนินงานจะมีการประชุม
ร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือนในการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา และรายงานผล
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการอ านวยการ เป็นประจ าทุกเดือน ท าให้ในปี 2558 ที่ผ่าน ทาง
คณะกรรมการด าเนินงานได้ท าการส ารวจความพึงพอใจจากนักเรียน ผลการส ารวจพบว่านักเรียน 
นักศึกษา พึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.55 ถือเป็นความส าเร็จจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน และโครงสร้างองค์การ
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการปราบปรามยาเสพติดของวิทยาลัย มีการมอบอ านาจให้แก่
บุคลากรอย่างจริงจังจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ท าให้วิทยาลัย
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน” นายธีรพร บุรรัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา27 
 ประการที่ 4 การเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้น าสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และลงมือกระท า
เป็นแบบอย่างในการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาท่ีดี 
 “นอกจากนี้ผู้บริหารยังให้ความส าคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดี เข้าร่วมทุกกิจกรรมด้าน
การป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ถือเป็นการกระตุ้นความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในด้วยแบบอย่าง
จากผู้บริหาร” นายธีรพร บุรรัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา28 
 “ในทุกโอกาสที่ผู้บริหารกล่าวกับนักเรียน จะมีการให้ความรู้และข้อความร่วมมือจาก
ทุกฝ่ายให้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในวิทยาลัยเสมอ” นายณัฐดนัย ผลสวัสดิ์, 
นักเรียนระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา29 
 “การท ากิจกรรมเล็กๆ ด้านการปราบปรามยาเสพติดในวิทยาลัย จะเห็นผู้บริหารให้
ความส าคัญเข้าร่วมทุกครั้ง เป็นแบบอย่างที่ดีที่ท าให้เห็นว่าผู้ใหญ่ให้ความส าคัญ ทุกกิจกรรมจะ
น่าเชื่อถือทุกคนอยากเข้าร่วม” นายภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, นักเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยี

                                           
27 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
28 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
29 ณัฐดนัย ผลสวัสดิ์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทย, 

23 พฤษภาคม 2559. 
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ช่างฝีมือปัญจวิทยา30 
 นอกจากนี้ยังพบว่า ทักษะของผู้น า ทั้งทักษะด้านวิชาชีพ เช่น ทักษะที่เป็นความช านาญ
เฉพาะด้าน เพ่ือสร้างความส าเร็จในงานที่รับผิดชอบ, ทักษะด้านความคิด เช่น ทักษะที่มุ่งเน้นไปท่ีการ
ใช้ความคิดเพ่ือสร้างความส าเร็จในงาน, ทักษะด้านการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา  เช่น ทักษะที่จะท า
การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เช่น ทักษะใน
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง  เป็นความสามารถหลักที่ทุกคนในองค์กรต้องมี, ทักษะ
ด้านการสื่อสาร เช่น ทักษะที่เน้นไปที่การพูด  การฟัง การใช้ภาษาท่าทาง การอ่าน และการเขียนเพื่อ
สร้างความส าเร็จในงาน, ทักษะด้านการบริหารหรือการจัดการ ได้แก่  ทักษะส าหรับต าแหน่งระดับ
บริหารทุกระดับ เป็นความสามารถที่ผู้บริหารต้องมีเพ่ือสร้างความส าเร็จในงาน  เป็นส่วนส าคัญที่ท า
ให้การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จ ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “ผู้น ามีทักษะ ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ ทั้งการวางแผนกลยุทธ์
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง แผนงานโครงการส าหรับผู้บริหารระดับกลาง และแผนปฏิบัติการส าหรับ
หัวหน้างาน”นายสมชาย ประภาสะโนบล, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา31  
 “ผู้น ามีความสมารถในการบริหารงาน ทั้งการแบ่งส่วนงาน การก าหนดความสัมพันธ์
และแนวทางการประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
พร้อมทั้งก าหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน อีกทั้ง การจัดคนเข้าท างาน คาดการณ์ก าลังคนที่ต้อง
ใช้ การสรรหา คัดเลือกคนเข้าท างาน การฝึกอบรม และพัฒนาคน ดูแลคน ผู้น าที่นี้ให้ความส าคัญ
ทั้งหมด ส าหรับการสั่งการ มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การจูงใจ การใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม และ
ส าคัญคือการควบคุม การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมาย การควบคุมเชิงกลยุทธ์ ผู้น ามี
ทักษะทั้งสิ้น” นายชุมพล  อินธนราช, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมพฤติกรรม วิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา32 

                                           
30 ภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
31 สมชาย ประภาสะโนบล, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ

ปัญจวิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
32 ชุมพล  อินธนราช, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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 “ผู้น าต้องมีการสื่อสารอย่างถูกต้อง มีทักษะการสอนงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและ
สามารถปรับสไตล์ให้ได้ความร่วมมือ รู้ถึงวิธีและแนวทางในการพัฒนา และสอนงานให้ถูกต้องตรง
ตามลักษณะงาน และสอดคล้องกับการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้น าที่นี้ท าเสมอ” นางสาวพิมลวรรณ 
อ่อนศรี, นักเรียนระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา33 
 “ผู้น าสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างาน เข้าใจความต้องการพ้ืนฐานของพนักงาน 
โดยมีความรู้ ประยุกต์เทคนิคการจูงใจให้เหมาะสมกับพนักงาน เป็นการบริหารทีมงานที่ดี การท างาน
เป็นทีมมีประสิทธิภาพ มีความรู้และเข้าใจกระบวนการสร้างทีมงาน สามารถรวมพลังทีมงานในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ รูปจักใช้หลักจิตวิทยาการบริหาร สร้างแรงจูงใจในการท างานและ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน  สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ ของการระดม
สมองและการใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือความส าเร็จในการงานและมีเป้าหมายในการท างาน
ร่วมกัน อีกทั้งสามารถบริหารความขัดแย้ง มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการไกล่เกลี่ย” นายธีรพร 
บุรรัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา34 
 “ผู้น าที่นี้เก่งเรื่องการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการบริหารเวลา สามารถวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล จัดการกับเวลาการท างานที่มีอยู่
อย่างเหมาะสมเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุด” พันตรีสรรพิชญ์ ศิริสุทร, เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ดูแลงานด้าน
การปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่35 
 และผลการวิจัยพบว่า ผู้น าของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ใช้วิธีการ
ประยุกต์แนวคิดขององค์กรธุรกิจมาประยุกต์ ใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการน านโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาไปปฏิบัติ โดยการมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ในอนาคต รู้จุดแข็ง-จุดอ่อนและสถานการณ์ขององค์การ รู้จักเลือก แล้วมุ่งความพยายามสู่โอกาสนั้น 
ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์การอย่างชัดเจนไม่ติดยึดกับปัญหาเฉพาะหน้าหรือ
ปัญหาในระบบปัจจุบัน ปรับระบบและการท างานปัจจุบันให้รับกับการด าเนินงานสู่จุดที่ต้องการใน
อนาคต ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

                                           
33 พิมลวรรณ อ่อนศรี , สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
34 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
35 สรรพิชญ์ ศิริสุทร, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ 

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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 “ผู้น าใช้การมองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ คิดกว้าง-มองไกล มองไปข้างหน้า วิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมในอนาคตรู้จุดแข็ง-จุดอ่อนและสถานการณ์ขององค์การ แล้วก็รู้จักเลือก  แล้วมุ่งความ
พยายามสู่โอกาสนั้น สร้างวิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมขององค์การอย่างชัดเจน 
ไม่ติดยึดกับปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาในระบบปัจจุบัน ปรับระบบและการท างานปัจจุบันให้รับกับ
การด าเนินงานสู่จุดที่ต้องการในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์ทุกคนในองค์กรจะรู้จัก Strategic 
Business Unit หรือ SBU และรู้จักบทบาทของหน่วยงานที่เป็น หน่วยระดับดาว (Stars) หน่วยแม่วัว 
(Cash Cows) หน่วยที่เป็นสุนัข (Dogs) กับหน่วยงานที่อยู่ในระดับน่าสงสัย (Question Marks) ต้อง
เฝ้าสังเกต และพวกนักพัฒนากลยุทธ์ส่วนใหญ่ จะรู้จัก SWOT Analysis กับ SWOT Matrices ที่ใช้
ในการสร้างทางเลือกกลยุทธ์ (Alternatives) ที่มุ่งหา S สูง – O สูง, S สูง – T ต่ า, W ต่ า – O สูง 
และ W ต่ า – T ต่ า ว่าคืออะไร ต้องพิจารณาอะไรเป็นหลัก เหล่านี้มาประยุกต์ใช้”ดร.จักรินทร์  ปัณ
ยาลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา36 
 
4.3 ปัจจัยด้านความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ 
 
 การศึกษาปัจจัยด้านความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ หรือความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (Employee Engagement) กล่าวได้ว่า เป็นลักษณะของความรู้สึก 
ทัศนคติในด้านบวกของพนักงานที่มีต่อองค์การ เมื่อได้มีส่วนร่วมและแสดงออกมาในลักษณะของการ
พูด การคิด และการแสดงออกทางพฤติกรรมในองค์การ โดยเป็นทัศนคติหรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อ
องค์การในทางบวก ซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันระหว่างบุคคลนั้นกับองค์การและเป็นความตั้งใจที่จะ
ท างานให้องค์การบรรลุเป้าหมาย  ตามกรอบแนวคิดของเรื่องการน านโยบายการปราบปรามยาเสพ
ติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ
ปัญจวิทยา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลส าเร็จต่อการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปปฏิบัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา โดยปัจจัยด้านความผูกพันและการยอมรับของ
สมาชิกในองค์การนั้น เป็นความจงรักภักดีที่จะคงอยู่ ความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ 
ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ยอมรับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายขององค์การเพ่ือความก้าวหน้าและ

                                           
36 จักรินทร์ ปัณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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ผลประโยชน์ขององค์การด้วยความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งบุคลากรของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา มีความผูกพันสูง และเต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการท างานจากตัวบุคลากร
เอง และการได้รับการยอมรับจากผู้น าและทุกคนในวิทยาลัยก็เป็นอีกแรงผลักดันที่ท าให้ทุกคนมีความ
มุ่งม่ันในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังเช่นการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 “ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ท าให้เราปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือความก้าวหน้าและผลประโยชน์ของวิทยาลัยด้วยกัน ซึ่งเกิดจากความผูกพันและการที่
เรายอมรับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร”ดร.จักรินทร์  ปัณยาลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา37 
 “ทุกคนพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน และ
โครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการปราบปรามยาเสพติดของวิทยาลัย ด้วยความ
ผูกพันที่มี บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ท าให้วิทยาลัยด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน จากการท างานที่วิทยาลัยมาหลายปี การได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีท าให้มี
ก าลังใจในการท างาน อยากท าให้ส าเร็จร่วมกันได้อย่างที่ผู้บริการก าหนดเป้าหมายไว้” นายธีรพร บุร
รัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา38 
 “ทุกกิจกรรมล้วนได้รับความชื่นชมและเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาจากการทุ่มเทความพยายามที่ทุกฝ่ายมองว่าวิทยาลัยคือบ้านอีกหลังหนึ่ง
ของเรา ความร่วมมือกัน สามัคคีกัน มุ่งมั่นแก้ปัญหายาเสพติดจึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ในสถานศึกษา แต่
มาจากความผูกพันในการท างานร่วมกัน การเห็นนักศึกษาเหมือนลูกหลาน ครอบครัว ที่เราจะร่วมกัน
สร้างให้เขาคืออนาคตของบชาติร่วมกัน” นายสมชาย ประภาสะโนบล, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนาการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา39 
 “ครู อาจารย์ที่นี้ ส่วนหนึ่งมาจากคนในพ้ืนที่ ดังนั้นความผูกพันจะมากกว่า เพราะ
นอกจากเป็นลูกศิษย์ จะเป็นลูกหลานที่ต้องช่วยกันดูแลป้องกันอย่างเต็มที่ไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ความมุ่งมั่นตั้งใจท างานล้วนมาจากความผูกพัน” นางอรอนงค์ สีข า, ผู้ปกครองนักเรียนวิทยาลัย

                                           
37 จักรินทร์ ปัณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
38 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
39 สมชาย ประภาสะโนบล, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ

ปัญจวิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา40 
 นอกจากนี้ยังพบว่า บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยามีจิตส านึกรัก
องค์กร กล่าวคือ บุคลากรขององค์กรท างานร่วมกัน โดยท าหน้าที่ประจ าวันของตนดีที่สุด และ
ประสานงานกับผู้อ่ืนด้วยสัมพันธภาพที่ดี รู้งานผู้อ่ืนและสามารถทดแทนท างานให้ได้ (แต่ต้องไม่ก้าว
ก่ายงานที่ผู้อ่ืนรับผิดชอบ)  สามารถปฏิบัติและกระจายนโยบายของผู้บริหารหรือองค์กร ให้เป็น
ผลงานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จสูงสุด เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การน านโยบายการปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
วิทยา ประสบความส าเร็จ ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “บุคลากรในองค์กรของวิทยาลัย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งมีความส าคัญต่อองค์การ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าทุกคนมีความสุข ความพึงพอใจในการท างาน จะมีแรงกระตุ้นให้เกิด ความ
ต้องการอยากมาท างานและกระทบต่อการที่องค์การได้ ผลงานที่มีคุณภาพและส่งผลไปยัง “การ
บริการที่ด”ีต่อกันทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก น าผลไปสู่ความส าเร็จของธุรกิจตามเป้าหมายที่
องค์การนั้นๆ ตั้งไว้” นางอรอนงค์ สีข า, ผู้ปกครองนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
วิทยา41 
 “บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ท างานร่วมกันประสานงานกับ
ผู้อ่ืนด้วยสัมพันธภาพที่ดี รู้งานและสามารถทดแทนท างานให้ได้ ไม่ก้าวก่ายงานที่ผู้อ่ืนรับผิดชอบ  
สามารถปฏิบัติและกระจายนโยบายของผู้น า ให้เป็นผลงานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จ” ดร.
จักรินทร์  ปัณยาลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา42 
 และยังพบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา มีวิธีการสร้างความผูกพันและการ
ยอมรับของสมาชิกในองค์การ โดยแบ่งปัจจัยแวดล้อมเป็น 3 ระดับคือระดับองค์กร (Organizational 
Level) โดยผู้น าสร้างจุดร่วมการสร้างความส าเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์กร เป็นจุดเริ่มต้น
แห่งความผูกพันภายในองค์กรขั้นที่ 1 และระดับฝ่ายงาน (Departmental Level) ผู้น าจะต้องสร้าง

                                           
40 อรอนงค์ สีข า, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
41 อรอนงค์ สีข า, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
42 จักรินทร์ ปํณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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ความเข้าใจให้กับผู้จัดการและทีมงานในแต่ละฝ่าย โดยชี้ให้เห็นถึงความส าคัญระหว่างกัน และจะต้อง
สนับสนุนและเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้กับทีม และระดับบุคคล (Individual Level) ผู้น า
จะต้องปรับทัศนคติกับพนักงาน รับฟังความคิดเห็นและรับรู้เป้าหมายของพนักงานแต่ละคน มอบ
รางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจกับพนักงานต่อไป ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “วิธีการสร้างความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่
ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความผูกพันขององค์กร โดยระดับองค์กร  โดยผู้บริหารควร
ตั้งเป้าหมายในระดับที่มีความเป็นไปได้ ไม่สูงจนกดดันพนักงานเกินไป ซึ่งเป้าหมายนี้จะเป็นจุดร่วม
การสร้างความส าเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและ องค์กร นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความผูกพันภายใน
องค์กรขั้นที่ 1 ระดับฝ่ายงานผู้บริหารจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้จัดการและทีมงานในแต่ละฝ่าย 
โดยชี้ให้เห็นถึงความส าคัญระหว่างกัน และจะต้องสนับสนุนและเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันให้กับ
ทีม และสุดท้ายระดับบุคคล ผู้บริหารจะต้องปรับทัศนคติกับพนักงานให้เป็นเสมือนพาร์ตเนอร์ 
พยายามรับฟังความคิดเห็นและรับรู้เป้าหมายของพนักงานแต่ละคน ขณะเดียวกันจะต้องชื่นชม
พนักงานและมอบรางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจกับพนักงานต่อไป”ดร.จักรินทร์  ปัณยาลักษณ, 
ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา43 
 
4.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
 
 การศึกษาปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมคือ การที่บุคลากรร่วมกัน
ในการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเพ่ือผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยได้รับโอกาสให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าและร่วมแก้ไขในด้านนโยบายและการวางแผน การด าเนินงาน 
การประสานงาน การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถ
จ าแนกตามประเภทของกิจกรรมหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การมี
ส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนิน
โครงการ และการมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลโครงการ เป็นต้น ตามกรอบแนวคิดของเรื่องการน า
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละขั้นตอนของการน านโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติของวิทยาลัยเทคโนโลยี

                                           
43 จักรินทร์ ปํณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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ช่างฝีมือปัญจวิทยา ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
วางแผน การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ และการมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลโครงการ จะ
ได้รับความร่วมมือจากทุฝ่าย ทั้งการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือการมีส่วนร่วมโดยอ้อม จึงถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จ เช่นการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 “ในการด าเนินงานนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เราจะแบ่งงานออกเป็น 4 ขั้นคือ การริเริ่มโครงการ  ขั้นตอนการ
วางแผน ขั้นด าเนินโครงการ และขั้นการประเมินผลโครงการเพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยจะระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้แนวคิดใหม่ๆ 
โดยทุกครั้ง ในการระดมความคิดเห็นการ ขอความร่วมมือ จะมีการสื่อสารถือวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการด าเนินงานให้ทราบร่วมกัน เพราะเมื่อมีเป้าหมายร่วมกันแล้วนั้นจะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผลร่วมกันด้วย” ดร.จักรินทร์  ปัณยาลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
วิทยา44 
 “วิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา โดยให้มีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ มีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
วางแผน มีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ และมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลโครงการ จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ช่วยกันเชื่อมโยงเป้าหมายการท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่
แท้จริง ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน” นายธีรพร บุรรัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา45 
 “ฐานะนักศึกษา วิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมความคิดเห็นในทุกขั้นตอน 
บางกิจกรรมที่เราเป็นผู้น าเสนอได้รับการน ามาด าเนินงานก็เกิดความภูมิใจ บางกิจกรรมเราเป็นแค่ผู้มี
ส่วนร่วมทางอ้อมแค่เข้าร่วมกิจกรรมก็ถือเป็นส่วนหนึ่ง เพราะผู้บริหารสูงสุดยังมาร่วม เราเองก็ต้อง
เข้าร่วมเป็นแนวทางเดียวกัน” นายภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, นักเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยี

                                           
44 จักรินทร์ ปํณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
45 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
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ช่างฝีมือปัญจวิทยา46 
 และผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละขั้นตอนของการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ไม่ว่าจะเป็น 
การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนิน
โครงการ และการมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลโครงการ ถือเป็นการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล 
เนื่องจาก การมีส่วนร่วมที่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน เช่นการ
สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 “ในการด าเนินงานนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เราจะแบ่งงานออกเป็น 4 ขั้นคือ การริเริ่มโครงการ  ขั้นตอนการ
วางแผน ขั้นด าเนินโครงการ และขั้นการประเมินผลโครงการเพื่อให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยาลัยจะระดมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครู 
อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้แนวคิดใหม่ๆ 
โดยทุกครั้ง ในการระดมความคิดเห็นการ ขอความร่วมมือ จะมีการสื่อสารถือวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการด าเนินงานให้ทราบร่วมกัน เพราะเมื่อมีเป้าหมายร่วมกันแล้วนั้นจะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผลร่วมกันด้วย” ดร.จักรินทร์  ปัณยาลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
วิทยา47 
 “วิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา โดยให้มีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ มีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
วางแผน มีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ และมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลโครงการ จากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ช่วยกันเชื่อมโยงเป้าหมายการท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดความร่วมมือที่
แท้จริง ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน” นายธีรพร บุรรัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา48 
 “วิทยาลัยได้มีการก าหนดเป้าหมายของนโยบายและแนวทางการด าเนินงานด้านการ

                                           
46 ภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
47 จักรินทร์ ปํณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
48 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
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ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาที่ชัดเจน และสื่อสารสร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วม ร่วมกันท า
ให้มีประสิทธิผลการท างานที่ดี” ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยา
เสพติดในเขตพื้นที่49 
 และจากผลการวิจัยพบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยามีหลักการสร้างการมี
ส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1.การให้ข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล
ร่วมกัน 2. การรับฟังความคิดเห็น 3. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 4. ความร่วมมือ 
และ 5. การเสริมอ านาจ มอบอ านาจให้เป็นผู้ตัดสินใจการท าโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เกิดจาก
ความต้องการ เป็นต้น ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 “การสร้างการมีส่วนร่วมวิทยาลัย มีแนวทางการปฏิบัติ 5 ระดับคือ 1.การให้ข้อมูล
ข่าวสาร เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลร่วมกัน  2. การรับฟังความคิดเห็น เป็น
กระบวนการที่เปิดให้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ต่างๆ 3. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ 
รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการบริหารงาน 4. ความร่วมมือ เป็นการให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยเป็น
หุ้นส่วนทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และ 5. การเสริม
อ านาจ เป็นขั้นที่ให้บทบาททุกคนในระดับสูงที่สุด โดยให้เป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติใน
ประเด็นๆ มอบอ านาจให้เป็นผู้ตัดสินใจการท าโครงการและกิจกรรมต่างๆที่เกิดจากความต้องการ 
เป็นต้น ดังนั้นทุกฝ่ายต่างได้รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการไปพร้อมกัน” ดร.จักรินทร์  ปัณยา
ลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา50 
 
4.5 ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม 
 
 การศึกษาปัจจัยด้านท างานเป็นทีม กล่าวได้ว่า การท างานเป็นทีมกินความหมาย
มากกว่ากลุ่มคนที่มาร่วมกันเฉยๆ เพราะทีมงานจะรวมความถึงความเป็นผู้ร่วม กระบวนการตัดสินใจ
ของกลุ่ม การใช้ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งจะมี
ผลต่อการท างานร่วมกัน เป้าหมายของการสร้างทีมงานจึงเป็น การสร้างทีมงาน ที่มีการท างานอย่างมี

                                           
49 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนที่, 

สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 24 พฤษภาคม 2559. 
50 จักรินทร์ ปํณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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ความสุขแทนที่จะเป็นเหมือน เครื่องจักร และมีการประสาน การท างาน ของสมาชิกทุกคนในทีม ให้
มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน โดยส่วนประกอบของทีม ในการท างานเป็นทีมทุกคนจะมีการสื่อสารกัน
แบบ 2 ทิศทาง (Two ways communication) ได้แก่ การส่งข้อมูลและการรับข้อมูล ทั้งการสื่อสาร
กับหัวหน้าและกับสมาชิกด้วยกันเองตลอดเวลา เพ่ือปรับปรุงความสัมพันธ์ต่างๆ ในการท างานให้ดีขึ้น 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้จะมีผลต่อการท างานให้เสร็จตามเป้าหมาย 
ดังนั้น ผู้บริหารงานที่จะประสบความส าเร็จ จ าเป็นจะต้องหล่อหลอมทีมงานให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
รู้จักหาวิธีจูงใจที่ให้เขาเหล่านั้น ท างานด้วยความสมัครใจและเต็มใจ ซึ่งตามกรอบแนวคิดของเรื่อง
การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยานั้น ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านท างานเป็นทีม เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เพราะทุก
ต าแหน่งสามารถรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนและของส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของส่วนร่วม เคารพมติของส่วนร่วม เช่นการ
สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 “จุดเด่นในการท างานของวิทยาลัย คือการท างานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ท าให้การท างานไปในระดับก้าวหน้ามีความคิดสร้างสรรค์เสมอ ทั้งในด้านนโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดและการท างานอ่ืน ด้วยเราคือวิทยาลัยเอกชนการคิดนอกกรอบถือเรื่องสนุก ที่
ทุกคนช่วยกันคิด รับฟังซึ่งกันและกัน” นายชุมพล  อินธนราช, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริม
พฤติกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา51 
 “การท างานเป็นทีมคือปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ การพัฒนาการศึกษา การ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย อย่างนโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ผู้บริหารให้ระดมสมองท างานเป็นทีมร่วมกันอย่างยิ่ง” นาย
สมชาย ประภาสะโนบล, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ
ปัญจวิทยา52 
 “ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ต้องอาศัยที่

                                           
51 ชุมพล  อินธนราช, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
52 สมชาย ประภาสะโนบล, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ

ปัญจวิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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มงานในการท างานร่วมกันทุกฝ่าย และจากประสบการท างานที่ผ่านมาในวิทยาลัย การท างานเป็นทีม
ดีมาก อาจด้วยผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับจุดนี้ และความผูกพันสนิทสนมของทุกคน ด้วยเราเป็น
วิทยาลัยที่ไม่ใหญ่ ท าให้บรรยากาศการประชุม การท างานกันเองรับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน มองถึง
ภาพรวมของวิทยาลัยเป็นส าคัญ ท าให้กิจกรรมทุกกิจกรรมมีความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกเสมอ” 
นายธีรพร บุรรัตน์, ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
วิทยา53 
 “การเข้าร่วมเป็นตัวแทนนักเรียนท ากิจกรรมปราบปรามยาเสพติดของวิทยาลัย ได้ร่วม
ทีมกับครูหลายท่าน รุ่นพี่หลายคน เป้นประสบการณ์ที่ดี เพราะทุกคนไม่ได้วัดความสามารถจากความ
เป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ แต่วัดกันที่ความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็น หารือกันในทีม เสนอได้ถึงแม้เรา
จะเป็นเด็กที่สุด” นางสาวพิมลวรรณ อ่อนศรี, นักเรียนระดับชั้น ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา54 
 “การท างานเราไม่ได้มาประชุมกันเฉยๆ แต่เราตัดสินใจร่วมกัน  รับผิดรับถูกร่วมกัน มี
เป้าหมายเดียวกัน ท างานสนุก ไม่อึดอัด ท าส าเร็จก็ส าเร็จด้วยกัน ผิดพลาดก็แก้ไข ไม่โทษกัน แบบนี้
เพราะเราเป็นทีม” นายภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, นักเรียนระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ
ปัญจวิทยา55 
 นอกจากนี้ยังพบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยามีการบริหารทีมได้ดี  เป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไป
ปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จ ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “นอกจากการท างานเป็นทีมแล้ว การบริหารทีมก็มีส่วนส าคัญมาก เพราะหากท างาน
เป็นทีม แต่ผู้น าบริหารทีมไม่ถูกทิศทางก็จะท าให้เสียทั้งทีม แต่ที่วิทยาลัยใช้การบริหารทีมตามสาย
การบังคับบัญชาเข้าร่วม ไม่ใช่แค่ในระดับกลุ่ม ท าทีมในทุกระดับ ทีมทั้งหมดสามารถท างานในทิศทาง
เดียวกัน”นายสมชาย ประภาสะโนบล, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาวิทยาลัย

                                           
53 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
54 พิมลวรรณ อ่อนศรี , สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
55 ภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา56 
 “การท างานกับนักศึกษา หรืองานที่ต้องขอความร่วมมือจากคนหมู่มาก หัวใจในการ
สร้างทีมงานที่ดี ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ สนับสนุนกัน ต้องสื่อสารกัน มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการ
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างมีหลักการ สมาชิกในทีมมีส่วนร่วม มีระบบการควบคุมที่ ดี” นายธีรพร บุรรัตน์, 
ครูผู้รับผิดชอบงานปราบรามยาเสพติด วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา57 
 “ที่นี้มีทีมประสิทธิภาพ ที่ประกอบด้วย การมีเป้าหมายที่ตรงกัน เปิดเผยที่จริงใจ ไว้ใจ
ผู้อ่ืนและสนับสนุน ให้ความร่วมมือ มีขั้นตอน มีกระบวนการที่ดี” นายภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, นักเรียน
ระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา58 
 และจากผลการวิจัยพบว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยามีหลักการ  7 ข้อ 
ดังนี้ 1.มีโครงสร้างแน่นอน มีความรับผิดชอบที่แน่นอน 2.อ านาจสั่งการขึ้นอยู่กับผู้ที่รับผิดชอบตาม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 3.เคร่งครัดในระเบียบ 4.ก าหนดคุณลักษณะงาน มีการก าหนดระบบของ
สายงานตามล าดับขั้น 5.ประกอบด้วยความถนัดและสามารถเฉพาะอย่าง แต่สามารถเพ่ิมบทบาท
ต าแหน่งหน้าที่ตามความสามารถและระยะเวลาที่ตนปฏิบัติงาน  6.มีความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ลักษณะที่สัมพันธ์กับการท างานที่เกี่ยวข้องกัน 7.มีความส าเร็จของหน่วยงานที่เกิดจากระบบและผู้น า
ของระบบ ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 “ด้ วย เ ราคื อองค์ กรการศึ กษา  จึ งมี หลั กการท า งาน เป็ นที มที่ ป ระยุ กต์ กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหลักการ 7 ข้อ คือ 1.มีโครงสร้างแน่นอน มีความรับผิดชอบที่แน่นอน 
จัดแบ่งสายงานไปตามระเบียบและกฎหมายที่รองรับ 2.อ านาจสั่งการขึ้นอยู่กับผู้ที่รับผิดชอบตาม
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  3.เคร่งครัดในระเบียบ การปฏิบัติงานและติดต่อสัมพันธ์ การ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงานจะเป็นไปตามระเบียบและลักษณะของสายงานที่ก าหนด
ไว้ 4.ก าหนดคุณลักษณะงาน มีการก าหนดระบบของสายงานตามล าดับขั้น โดยแบ่งสายงานจากสูงมา
หาต่ า หรือต่ ามาหาสูงไม่นิยมเสนองานข้ามล าดับสายงาน  5.ประกอบด้วยความถนัดและสามารถ
เฉพาะอย่าง แต่สามารถเพ่ิมบทบาทต าแหน่งหน้าที่ตามความสามารถและระยะเวลาที่ตนปฏิบัติงาน 

                                           
56 สมชาย ประภาสะโนบล, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือ

ปัญจวิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
57 ธีรพร บุรรัตน์, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา, 

23 พฤษภาคม 2559. 
58 ภาสพงษ์ ภักดีเลิศ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
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6.มีความสัมพันธ์ของสมาชิกในลักษณะที่สัมพันธ์กับการท างานที่เกี่ยวข้องกัน  7.มีความส าเร็จของ
หน่วยงานที่เกิดจากระบบและผู้น าของระบบ” ดร.จักรินทร์  ปัณยาลักษณ, ผู้บริหารวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา59 
 จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่าในการศึกษาวิจัยเรื่องการน า
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ในครั้ งนี้  ด้วยตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ 
(organization development model) โดยตัวแปร ประกอบด้วย การจูงใจ ภาวะผู้น า ความผูกพัน
และการยอมรับของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม การศึกษาวิจัยเรื่องการ
น านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้
กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จ 

  

                                           
59 จักรินทร์ ปํณยาลักษณ, สัมภาษณ์โดย รังสี พจน์ธนมาศ, วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ

วิทยา, 23 พฤษภาคม 2559. 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา เป็นการศึกษา
ค้นคว้าซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษากระบวนการน านโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา  และเพ่ือหาข้อเสนอแนะนโยบายการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาส าหรับประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัยกระบวนการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ 
 
 กระบว นกา รน า น โ ยบ ายกา รปร าบ ปร ามย า เ สพติ ด ในส ถาน ศึ ก ษ าขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ไปปฏิบัติ  ด้ วยตั วแบบทางด้ านการพัฒนาองค์การ  ( organization 
development model) นั้น กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติประกอบด้วยปัจจัย การจูงใจ ภาวะ
ผู้น า ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่จะสามารถแสดงถึงความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติได้   
 โดยปัจจัยด้านการจูงใจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้านคือ การจูงใจภายใน (Intrinsic 
Motivation) และแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives)  ส าหรับแรงการจูงใจภายใน (Intrinsic 
Motivation) หรือสภาวะของบุคลากรมีความต้องการในการท า ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้อง
ให้มีบุคคลหรือองค์กรมาเป็นผู้ก าหนดให้ท านั้น ซึ่ งสามารถแบ่งการจูงใจภายใน  (Intrinsic 
Motivation) ออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 1. แรงจูงใจภายในจากความต้องการ (Need) เนื่องจาก
ความต้องการที่อยู่ภายใน อันท าให้เกิดแรงขับ ซ่ึงแรงขับนี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ขึ้น เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย และความพอใจ  2. แรงจูงใจภายใน จากเจตคต ิ(Attitude) หรือความรู้สึกนึกคิดท่ีดีที่     บุ
คลาการมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งจะช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้บุคลากร น านโยบายการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ได้ประสบความส าเร็จ และ3.แรงจูงใจภายใน ความ
สนใจพิเศษ (Special Interest) หรือการที่บุคลากรมีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ เป็นแรงจูงใจให้
เกิดความเอาใจใส่ในการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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ไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจมากเป็นพิเศษ นอกจากนี้แรงจูงใจภายใน เป็นความต้องการของแต่ละบุคคล
ที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ  ที่เกิดจากการความต้องการของตนเอง  เช่น ความต้องการมีความรู้
ความสามารถ ต้องการการยอมรับ ต้องการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กร เป็นต้น โดยไม่ต้อง
อาศัยรางวัลภายนอกหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับ พร้อมทั้ง อารมณ์ยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องผสมผสานกับ
แรงจู ง ใจภายในที่ ท า ให้ การน าน โยบายการปราบปรามยา เสพติ ด ในสถานศึกษาขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติไปสู่ความส าเร็จ รวมถึงจรรยาบรรณในการท างาน (work ethics) เป็น
แรงจูงใจภายในที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ไปปฏิบัติได้ประสบความส าเร็จ ส่วนแรงจูงใจภายนอก (extrinsic 
motives) อาทิ ค าชม การได้รับการยกย่องจากผู้บังคับบัญชา จากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
การได้รับชื่อเสียง รางวัล เกียรติยศจากหน่วยงานต่างๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลท าให้ การน านโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ได้ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจาก นอกจากการตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วนั้น การลงมือปฏิบัติ
และการด าเนินโครงการต่างๆ ก็ต้องอาศัยทั้งก าลังกายและก าลังใจอย่างมาก ดังนั้นเมื่อผู้ลงมือปฏิบัติ
ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ การได้รับค าชื่นชม ยกย่อง การได้รับชื่อเสียงเกียรติยศถือเป็นก าลังใจอย่าง
หนึ่งที่บ่งบอกให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงการเห็นความส าคัญของสิ่งดีงาม และความทุ่มเทของผู้ปฏิบัติ
เอง นอกจากนี้การได้รับรางวัลและเกียรติยศต่างๆ ยังเป็นการวัดผลการด าเนินงานอีกด้วย เพราะจะ
ช่วยยกระดับมาตรฐานการด าเนินงาน ช่วยเปรียบเทียบการท างานร่วมกับองค์การอ่ืนๆ และมาตรฐาน
ต่างๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้
แรงจูงใจช่วยให้บุคลากร มีการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมเป็นไปตามที่องค์กรหรือผู้น าต้องการ
ได้  โดยอาศัยการจูงใจประเภทต่างๆ  ผสมผสานประกอบกันหรือเลือกใช้วิธีการจูงใจวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งให้เหมาะสมกับบุคคล  กลุ่มสถานการณ์และโอกาส  เช่น  สร้างกระบวนการจูงใจในการท างาน
โดยการตอบสนองความต้องการของบุคคลได้อย่างเหมาะสม   จูงใจบุคคลโดยการก าหนด
เป้าหมาย  ให้ความเป็นธรรม  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการท าท ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 
 ปัจจัยด้านผู้น า สามารถกล่าวได้ว่าผู้น านั้นคือเป็นบุคคลที่ท าให้องค์การเจริญก้าวหน้า
และบรรลุผลส าเร็จโดยเป็นผู้ที่มีบทบาทแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
เป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดความมั่นคงและช่วยเหลือผู้อ่ืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งปัจจัยด้าน
ผู้น าเป็นส่วนส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ประสบความส าเร็จ โดยปัจจัยด้านผู้น า สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประการ
คือ ประการที่ 1 ผู้น ามีการก าหนดแนวทางหลัก (Pathfinding) ซึ่งเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมาย
และแนวความคิดที่ชัดเจน ซึ่งบทบาทดังกล่าวจะช่วยให้การท างานที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการ 
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ก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น รู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายแล้ว ผู้น ายังมี
ความสามารถน าให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วม และสื่อสารได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ผู้น าของวิทยาลัยช่างฝีมือ
ปัญจวิทยา มีการก าหนดแนวทางหลัก ด้วยการก าหนดเป้าหมายและแนวความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในวิทยาลัย ด้วย 5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหา 
มาตรการรักษา มาตรการเฝ้าระวัง และมาตรการบริหารจัดการ  อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ด้วยทิศทางใหม่ในการด าเนินงานคือการสร้างแรงจูงใจได้สู่สิ่งที่
นักเรียน นักศึกษาสนใจ เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจ ไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งผลให้การน า
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ประสบ
ความส าเร็จ ประการที่ 2 ผู้น าต้องสามารถสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผลหรือการท าให้
องค์การด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน เปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างาน และโครงสร้าง
องค์การให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์การที่ได้วางไว้แล้ว ส่วนประการที่ 3 ผู้น าต้องมีการมอบ
อ านาจให้แก่บุคลากรอย่างจริงจังจะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การ
สื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ และ
ประการที่ 4 การเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้น าสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และลงมือกระท าเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ 
นอกจากนี้ทักษะของผู้น า ทั้งทักษะด้านวิชาชีพ เช่น ทักษะที่เป็นความช านาญเฉพาะด้าน  เพ่ือสร้าง
ความส าเร็จในงานที่รับผิดชอบ, ทักษะด้านความคิด เช่น ทักษะที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ความคิดเพ่ือสร้าง
ความส าเร็จในงาน, ทักษะด้านการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เช่น ทักษะที่จะท าการตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ เช่น ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับบุคคลรอบข้าง  เป็นความสามารถหลักที่ทุกคนในองค์กรต้องมี, ทักษะด้านการสื่อสาร เช่น 
ทักษะที่เน้นไปที่การพูด  การฟัง การใช้ภาษาท่าทาง การอ่าน และการเขียนเพ่ือสร้างความส าเร็จใน
งาน, ทักษะด้านการบริหารหรือการจัดการ ได้แก่  ทักษะส าหรับต าแหน่งระดับบริหารทุกระดับ เป็น
ความสามารถที่ผู้บริหารต้องมีเพ่ือสร้างความส าเร็จในงาน  เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การน านโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติประสบความส าเร็จ  
 ปัจจัยด้านความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกใน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลส าเร็จต่อ
การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยปัจจัย
ด้านความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การนั้น เป็นความจงรักภักดีที่จะคงอยู่ ความ
ภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ยอมรับวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
ขององค์การเพ่ือความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์การด้วยความผูกพันต่อองค์การ ตัวอย่างเช่น 
บุคลากรของวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา มีความผูกพันสูง และเต็มใจที่จะใช้ความ
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พยายามในการท างานจากตัวบุคลากรเอง และการได้รับการยอมรับจากผู้น าและทุกคนในวิทยาลัยก็
เป็นอีกแรงผลักดันที่ท าให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้การน านโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ 
จิตส านึกรักองค์กร กล่าวคือ บุคลากรขององค์กรท างานร่วมกัน โดยท าหน้าที่ประจ าวันของตนดีที่สุด 
และประสานงานกับผู้อ่ืนด้วยสัมพันธภาพที่ดี รู้งานผู้อ่ืนและสามารถทดแทนท างานให้ได้ (แต่ต้องไม่
ก้าวก่ายงานที่ผู้อ่ืนรับผิดชอบ)  สามารถปฏิบัติและกระจายนโยบายของผู้บริหารหรือองค์กร ให้เป็น
ผลงานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จสูงสุด เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การน านโยบายการปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ประสบความส าเร็จได ้ 
 ปัจจัยด้านด้านการมีส่วนร่วม คือ การที่บุคลากรร่วมกันในการด าเนินงานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ไม่ว่าจะเพ่ือผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด 
ร่วมท าและร่วมแก้ไขในด้านนโยบายและการวางแผน การด าเนินงาน การประสานงาน การติดตาม
และประเมินผล เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการน านโยบาย
การปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น การมีส่วน
ร่วมในการริเริ่มโครงการ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ 
และการมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลโครงการ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งการมีส่วน
ร่วมโดยตรงหรือการมีส่วนร่วมโดยอ้อม จึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ  
 ปัจจัยด้านท างานเป็นทีม กล่าวคือ การท างานเป็นทีมกินความหมายมากกว่ากลุ่มคน
ที่มารวมกันเฉยๆ เพราะทีมงานจะรวมความถึงความเป็นผู้ร่วม กระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม การใช้
ทรัพยากรของกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อการท างาน
ร่วมกัน เป้าหมายของการสร้างทีมงานจึงเป็น การสร้างทีมงาน ที่มีการท างานอย่างมีความสุขแทนที่
จะเป็นเหมือน เครื่องจักร และมีการประสาน การท างาน ของสมาชิกทุกคนในทีมให้มุ่งสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ร่วมกัน ปัจจัยด้านท างานเป็นทีม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา เพราะทุกต าแหน่งสามารถรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตนและของส่วนร่วม และ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของส่วนร่วม เคารพ
มติของส่วนร่วม นอกจากนี้ยังการบริหารทีมที่ดี ก็เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การน านโยบายการ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ประสบความส าเร็จ  
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5.2 ข้อเสนอแนะนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาส าหรับประเทศไทย 

 

 ปัจจัยด้านแรงจูงใจช่วยให้บุคลากร มีการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมเป็นไปตามที่องค์กร
หรือผู้น าต้องการได้  ดังนั้นในการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ จึงควรมีการจูงใจประเภทต่างๆ  ผสมผสานประกอบกันหรือเลือกใช้
วิธีการจูงใจวิธีการใดวิธีการหนึ่ งให้เหมาะสมกับบุคคล  กลุ่มสถานการณ์และโอกาส   เช่น  สร้าง
กระบวนการจูงใจในการท างานโดยการตอบสนองความต้องการของบุคคลได้อย่างเหมาะสม   จูงใจ
บุคคลโดยการก าหนดเป้าหมาย  ให้ความเป็นธรรม  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการท าท ากิจกรรม
ต่างๆ  เป็นต้น  จะสามารถท าให้การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากภาวะผู้น าที่ดีแล้ว ทักษะของผู้น า ทั้งทักษะด้านวิชาชีพ เช่น ทักษะที่เป็นความ
ช านาญเฉพาะด้าน เพ่ือสร้างความส าเร็จในงานที่รับผิดชอบ, ทักษะด้านความคิด เช่น ทักษะที่มุ่งเน้น
ไปที่การใช้ความคิดเพ่ือสร้างความส าเร็จในงาน, ทักษะด้านการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา เช่น ทักษะที่
จะท าการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์  เช่น 

ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง  เป็นความสามารถหลักที่ทุกคนในองค์กรต้องมี, 
ทักษะด้านการสื่อสาร เช่น ทักษะที่เน้นไปที่การพูด  การฟัง การใช้ภาษาท่าทาง การอ่าน และการ
เขียนเพ่ือสร้างความส าเร็จในงาน, ทักษะด้านการบริหารหรือการจัดการ ได้แก่  ทักษะส าหรับต าแหน่ง
ระดับบริหารทุกระดับ เป็นความสามารถที่ผู้บริหารต้องมีเพ่ือสร้างความส าเร็จในงาน  เป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จ  

 จิตส านึกรักองค์กร กล่าวคือ บุคลากรขององค์กรท างานร่วมกัน โดยท าหน้าที่ประจ าวัน
ของตนดีที่สุด และประสานงานกับผู้อ่ืนด้วยสัมพันธภาพที่ดี รู้งานผู้อ่ืนและสามารถทดแทนท างานให้
ได้ (แต่ต้องไม่ก้าวก่ายงานที่ผู้อ่ืนรับผิดชอบ)  สามารถปฏิบัติและกระจายนโยบายของผู้บริหารหรือ
องค์กร ให้เป็นผลงานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จสูงสุด  เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การน านโยบาย
การปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ประสบความส าเร็จได้ ทุก
องค์กรจึงควรให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกรักองค์กร 

 ปัจจัยด้านด้านการมีส่วนร่วมนั้น ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการน า
นโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น การ
มีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนิน
โครงการ และการมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลโครงการ จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้ง
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การมีส่วนร่วมโดยตรงหรือการมีส่วนร่วมโดยอ้อม จึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
น านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ 

 ปัจจัยด้านท างานเป็นทีม ต้องรวมถึงการบริหารทีมที่ดี โดยผู้น าต้องมีวิธีการกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์ และน าความคิดสร้างสรรค์จากทีมมาปรับใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
และต้องบริหารการแข่งขันในทีมให้เป็นการแข่งขันกันท างานอย่างสร้างสรรค์ หรือแข่งขันกันเพ่ือการ
เพ่ิมศักยภาพในการท างานโดยไม่กระทบกับบรรยากาศการท างานที่เป็นมิตร ถือเป็นปั จจัยหนึ่งที่
ส่ งผลต่อความส า เร็ จของการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ref. code: 25595703010230LZC

81 
 

รายการอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนังสือ 

 
กล้า ทองขาว. เอกสารประกอบการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน หน่วยที่ 6 เรื่อง 

การน านโยบายไปปฏิบัติ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. 
จรัณธร บุญญานุภาพ และ ประสิทธิ์ ทองเล่ม. กระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะด้านการ 

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับชุมชนบนฐานของการใช้ระบบ
ฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมของประชาชน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. 

เดชรัต สุขก าเนิด, วิชัย เอกพลาการ, และ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
เพ่ือการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ: แนวคิด แนวทาง และแนวปฏิบัติ. นนทบุรี: 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545. 

ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์. เอกสารประกอบการสอนวิชา รศ. 740 การน านโยบายไปปฏิบัติ ฉบับที่ 1 
โครงการเอกสารและต ารา. คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2537. 

ประเวศ วะสี. กระบวนการนโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: บริษัท ดีไซร์ จ ากัด, 2547. 
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. กลไกและกระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ : รายงานทบทวน

ความรู้. นนทบุรี: ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, 2544. 
ภรณี (กีรติบุตร) มหานนท์. การประเมินประสิทธิผลขององค์กร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2539. อ้าง

ถึงใน นันทนา ผ่องเภสัช. “ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษากรณีข้าราชการวิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณย.์” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการบริหารทัวไป บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543. 

มยุรี อนุมานราชธน. นโยบายสาธารณะ แนวคิด กระบวนการและการวิเคราะห์. เชียงใหม่: คนึงนิจ
การพิมพ์, 2547. 

รังสรรค์ โฉมยา. เอกสารประกอบการสอน วิชาจิตวิทยา เรื่อง แรงจูงใจภายในและภายนอก 
(Intrinsic and Extrinsic Motivation) มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548. 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. ภาวะผู้น า. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนธัชการพิมพ์ จ ากัด, 2544. 
วรเดช จันทร์ศร. การน านโยบายไปปฏิบัติ. กรงุเทพฯ: กราฟิคฟอร์แมท (ไทยแลนด์). 2540. 
วิชัย โถสุวรรณจินดา. พฤติกรรมองค์กรสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมนิติ, 2535. 



Ref. code: 25595703010230LZC

82 
 

วิชัย โปษยะจินดา. รายงานประมาณการจ านวนผู้เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด พ.ศ. 2544. 
กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2554. 

วิภาดา คุปตานนท์. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
รังสิต, 2544. 

ศุภชัย ยาวะประภาษ. นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 
สุนันทา เลาหนันท์. การสร้างทีมงาน. กรุงเทพฯ: แฮนด์เมดสติกเกอร์แอนด์ดีไซน์, 2551. 
สุรสิทธิ์ วิชรขจร. นโยบายสาธารณะเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธเนศวรพริ้นติ้ง(1999) จ ากัด, 

2549. 
สมบัติ ธารงธัญวงศ์. นโยบายสาธารณะ:แนวความคิดการวิเคราะห์และกระบวนการ. พิมพ์ครั้งที่ 6. 

กรุงเทพฯ:  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549. 
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา และ อุษณีย์ พึ่งปาน. รายงานผลการศึกษาคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจ านวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่ม
แอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์, 2551. 

ส านักวิจัยเอแบคโพลล์. ทัศนคติการใช้สิ่งเสพติดในกลุ่มเยาวชนช่วงปิด ภาคฤดูร้อน:กรณีศึกษา
ตัวอย่างเยาวชนที่มีอายุ 12 – 24 ปี ที่พักอาศัยในระดับครัวเรือน หอพัก อพาร์ตเม้นท์ และ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2549. 

อุทัย เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตร์: ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 2544 

 
บทความวารสาร 
 

พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์. “Leadership for Organizational Effectiveness.” วารสารการบริหารคน, 
3, ฉ. 24 (2547): 65-68. 

วิชา สมิงไพร. “การศึกษาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี.” วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า 
ปีที่ 2, ฉ. 1 (2558): 49.  

สุรัสวดี สุวรรณเวช. “ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน.” วารสารการบริหารส าหรับนัก
บริหารงานบุคคลมืออาชีพ 27, ฉ. 3 (2549): 30-31. 

 



Ref. code: 25595703010230LZC

83 
 

วิทยานิพนธ์ 
 
กานต์ชัญญา แก้วแดง. “การเสริมสร้างการเรียนรู้การใช้ทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันสารเสพติดโดยการมี

ส่วนร่วมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.” สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, 2555. 

เข็มเพชร แก่นสา. “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543. 

ชรัส ปุณณัสสะ. “ความส าเร็จในการนานโยบายธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาล ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2553. 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน กับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2540. 

ณัฐวุฒิ ประโมง, อุษา คงทอง, บุญเรือง ศรีเหรัญ, และ กาญจนา สุจีนะพงษ์. “การพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555. 

บุษยาณี จันทร์เจริญสุข. “การรับรู้คุณภาพชีวิตงานกับความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษาข้าราชการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. 

ปริยาภรณ์ อัครด ารงชัย. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนคาทอลิก 
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541. 

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต. “การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจาโรงเรียน
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541. 

ศิริศักดิ์ งามศิริ. “ปัญหาและแนวทางการด้าเนินงานการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลต้าบลแหลมฉบัง.” วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552. 



Ref. code: 25595703010230LZC

84 
 

อุทัย เอี่ยมศรี. “การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานภาครัฐ และประชาชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล กรณีศึกษาอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี.” สารนิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 
2551. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ส านักข่าวท าเนียบรัฐบาล. “ค ากล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.” 

http://www.thaigov.go.th/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559). 
ส านักข่าวท าเนียบรัฐบาล. “ค าปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปีพุทธศักราช 2558.” http://www.thaigov.go.th/ (สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559). 

ส านักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ. “หารือแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา.”
ข่าวส านักงานรัฐมนตรี392/2558 http://www.moe.go.th/websm/2015/nov/392.html. 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559). 

 

 
 

 



Ref. code: 25595703010230LZC

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25595703010230LZC

86 
 

 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
วิทยา นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ โดยนายรังสี พจน์ธนมาศ ตามหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ (ส าหรับนักบริหาร) คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2  การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส่วนที่ 1ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อและนามสกุล: …………………………………………………………………………………………………………….………. 
ต าแหน่ง: ……………………………………………………………………………………………………………………..…...…… 
ชื่อองค์กร: ………………………………………………..………………………………………………………………………...…. 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………...……. 
ที่อยู่: ……………………………………………………………………….………………………………………………………...…. 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………..………………………………………………………………………...…….…
………………………………………………………..……………………………………………………………………………...……. 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………...……. 
เบอร์โทรศัพท์: ………………………………………..………… แฟกซ์: ………………………….……………………...…... 
อีเมลล์: ………………………………………………………………………………….………………………………………....…… 

แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก  

เร่ือง การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัต ิ 

โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
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ส่วนที่ 2 2.1 ปัจจัยด้านการจูงใจ 
ในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ การปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา มีการสร้างแรงจูงในการด าเนินงานอย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ มีการสร้างแรงจูงในการด าเนินงานอย่างไร 
1) การสร้างแรงจูงในการริเริ่มกิจกรรม/ โครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
2) การสร้างแรงจูงในขั้นตอนการวางแผน  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
3) การสร้างแรงจูงในขั้นด าเนินโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
4) การสร้างแรงจูงขั้นการประเมินผลโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ มีการสร้างแรงจูงในการด าเนินงานอย่างไร 
1) ผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝมีือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
2) บุคลากรครูหรืออาจารย์ 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
3) บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
4) นักเรียน นักศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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5) ผู้ปกครอง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อดี-ข้อเสีย ในการสร้างแรงจูงใจด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา มีหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
การสร้างแรงจูงในการด าเนินงานมีส่วนท าให้ การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จ
หรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการสร้างแรงจูงใจด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 2.2 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
ผู้น า ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชา่งฝีมือปัญจวิทยา มีแนวคิด หรือวิสัยทัศน์ย่างไรต่อการปราบปรามยา
เสพติดในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ผู้น า ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชา่งฝีมือปัญจวิทยา มีการด าเนินงานอย่างไรบ้าง ในการปราบปรามยา
เสพติดในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อดี-ข้อเสีย ของผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ในด้านการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา มีหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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บทบาทของผู้น ามีส่วนท าให้การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จหรือไม่
อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ด้านบทบาทของผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ในการปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 2.3 ปัจจัยด้านความผูกพันและการยอมรับ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ ต่อไปนี้ มีความผูกพันและการยอมรับในการด าเนินงานการปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา หรือไม่อย่างไร 
1) ผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝมีือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
2) บุคลากรครูหรืออาจารย์ 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
3) บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
4) นักเรียน นักศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
5) ผู้ปกครอง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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ความผูกพันและการยอมรับในการด าเนินงานการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามีส่วนท าให้การ
น านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ด้านความผูกพันและการยอมรับในการด าเนินงานการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 2.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ การปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
อย่างไร 
1) การสร้างการมีส่วนร่วมในการริเริ่มกิจกรรม/ โครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
2) การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
3) การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
4) การสร้างการมีส่วนร่วมข้ันการประเมินผลโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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หากแบ่งตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ มีการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างไร 
6) ผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝมีือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
7) บุคลากรครูหรืออาจารย์ 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
8) บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
9) นักเรียน นักศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….…………………………………………………
10) ผู้ปกครอง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….…………………………………………………
11) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อดี-ข้อเสีย ในการมีส่วนร่วมด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา มีหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีส่วนท าให้ การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จ
หรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการมีส่วนร่วมด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 2.5 ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม 
ในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ การปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา มีการท างานเป็นทีม หรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ มีการท างานเป็นทีม หรือไม่อย่างไร 
1) การท างานเป็นทีม ในการริเริ่มกิจกรรม/ โครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
2) การท างานเป็นทีม ในขั้นตอนการวางแผน  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
3) การท างานเป็นทีม ในขั้นด าเนินโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
4) การท างานเป็นทีม ขั้นการประเมินผลโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ มีการท างานเป็นทีม หรือไม่อย่างไร 
1) ผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝมีือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
2) บุคลากรครูหรืออาจารย์ 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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3) บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
4) นักเรียน นักศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
5) ผู้ปกครอง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
6) หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อดี-ข้อเสีย ในการท างานเป็นทีมด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา มีหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
การท างานเป็นทีมมีส่วนท าให้ การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการท างานเป็นทีมด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ท่านคิดว่า การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว หรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว ในการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
      นายรังสี พจน์ธนมาศ 
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ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก เรื่อง การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจ
วิทยา นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระ โดยนายรังสี พจน์ธนมาศ ตามหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ (ส าหรับนักบริหาร) คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ซึ่งประกอบด้วยค าถาม 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2  การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ส่วนที่ 1ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อและนามสกุล: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง: ……………………………………………………………………………………………………………………..…...…… 
ชื่อองค์กร: ………………………………………………..………………………………………………………………………...…. 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………...……. 
ที่อยู่: ……………………………………………………………………….………………………………………………………...…. 
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………...…….…………………………………………………………..………………………………………………………
…………………...…….………………………………..…………………………………………………………………………...…… 
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………...……. 
เบอร์โทรศัพท์: ………………………………………..………… แฟกซ์: ………………………….……………………...…... 
อีเมลล์: ………………………………………………………………………………….………………………………………....…… 

แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก  

เร่ือง การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัต ิ 

โดยใช้กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
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ส่วนที่ 2 2.1 ปัจจัยด้านการจูงใจ 
ในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ การปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา มีการสร้างแรงจูงในการด าเนินงานอย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ มีการสร้างแรงจูงในการด าเนินงานอย่างไร 
5) การสร้างแรงจูงในการริเริ่มกิจกรรม/ โครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
6) การสร้างแรงจูงในขั้นตอนการวางแผน  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
7) การสร้างแรงจูงในขั้นด าเนินโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
8) การสร้างแรงจูงขั้นการประเมินผลโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ มีการสร้างแรงจูงในการด าเนินงานอย่างไร 
10) ผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝมีือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
11) บุคลากรครูหรืออาจารย์ 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
12) บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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13) นักเรียน นักศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
14) ผู้ปกครอง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อดี-ข้อเสีย ในการสร้างแรงจูงใจด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา มีหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
การสร้างแรงจูงในการด าเนินงานมีส่วนท าให้ การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จ
หรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการสร้างแรงจูงใจด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 2.2 ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
ผู้น า ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชา่งฝีมือปัญจวิทยา มีแนวคิด หรือวิสัยทัศน์ย่างไรต่อการปราบปรามยา
เสพติดในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ผู้น า ของวิทยาลัยเทคโนโลยีชา่งฝีมือปัญจวิทยา มีการด าเนินงานอย่างไรบ้าง ในการปราบปรามยา
เสพติดในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อดี-ข้อเสีย ของผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ในด้านการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา มีหรือไม่อย่างไร 
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…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
บทบาทของผู้น ามีส่วนท าให้การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จหรือไม่
อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ด้านบทบาทของผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ในการปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 2.3 ปัจจัยด้านความผูกพันและการยอมรับ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ ต่อไปนี้ มีความผูกพันและการยอมรับในการด าเนินงานการปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา หรือไม่อย่างไร 
6) ผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝมีือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
7) บุคลากรครูหรืออาจารย์ 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
8) บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
9) นักเรียน นักศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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10) ผู้ปกครอง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ความผูกพันและการยอมรับในการด าเนินงานการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามีส่วนท าให้การ
น านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ด้านความผูกพันและการยอมรับในการด าเนินงานการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 2.4 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 
ในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ การปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
อย่างไร 
5) การสร้างการมีส่วนร่วมในการริเริ่มกิจกรรม/ โครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
6) การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
7) การสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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8) การสร้างการมีส่วนร่วมข้ันการประเมินผลโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ มีการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานอย่างไร 
15) ผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝมีือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
16) บุคลากรครูหรืออาจารย์ 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
17) บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
18) นักเรียน นักศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….…………………………………………………
10) ผู้ปกครอง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….…………………………………………………
11) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อดี-ข้อเสีย ในการมีส่วนร่วมด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา มีหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีส่วนท าให้ การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จ
หรือไม่อย่างไร 
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…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการมีส่วนร่วมด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 2.5 ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม 
ในการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ การปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ช่างฝีมือปัญจวิทยา มีการท างานเป็นทีม หรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม/ โครงการ มีการท างานเป็นทีม หรือไม่อย่างไร 
2) การท างานเป็นทีม ในการริเริ่มกิจกรรม/ โครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
5) การท างานเป็นทีม ในขั้นตอนการวางแผน  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
6) การท างานเป็นทีม ในขั้นด าเนินโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
7) การท างานเป็นทีม ขั้นการประเมินผลโครงการ  
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
หากแบ่งตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ มีการท างานเป็นทีม หรือไม่อย่างไร 
7) ผู้น า วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝมีือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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8) บุคลากรครูหรืออาจารย์ 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
9) บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
10) นักเรียน นักศึกษา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
11) ผู้ปกครอง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
12) หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อดี-ข้อเสีย ในการท างานเป็นทีมด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา มีหรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
การท างานเป็นทีมมีส่วนท าให้ การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จหรือไม่
อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ในการท างานเป็นทีมด้านการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
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…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ท่านคิดว่า การน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ 
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว หรือไม่อย่างไร 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว ในการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดใน
สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………..……………………………….………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
      นายรังสี พจน์ธนมาศ 
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ชื่อ นายรังสี พจน์ธนมาศ 
วันเดือนปีเกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2525 
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