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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ

อบายมุขแบบมีส่วนร่วม 2) การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมี
ส่วนร่วม 3) ทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม  และ  
4) เผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย เป็น
ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คู่ มือ แบบประเมิน แบบวัดทัศนคติ และ
แบบสอบถามการยอมรับคู่มือ  สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วน
ร่วม มีองค์ประกอบ 7 ส่วน ได้แก่ นโยบายภาครัฐ  กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาว หลักการทฤษฎี  
กรอบสถานศึกษาสีขาว ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ผู้มีส่วนร่วม และปัจจัยสู่ความส าเร็จ  โดยใช้กระบวนการ 4 ข้ัน คือ   
ข้ันวางแผน  ข้ันปฏิบัติ  ข้ันตรวจสอบ  และข้ันสะท้อนผล  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของ
รูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด  2) คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาว มีองค์ประกอบ 7 ตอน ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของคู่มืออยู่ในระดับมากที่สุด  3) ทัศนคติด้านการรับรู้ต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทัศนคติด้านการปฏิบัติตาม   
การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  และผลการประเมินห้องเรียนสีขาวอยู่ในระดับมากที่สุด  4) การยอมรับคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

ค าส าคัญ: การบริหารจัดการ, สถานศึกษาสีขาว, ยาเสพติดและอบายมุข, การมีส่วนร่วม 
 

Abstract 
 

This research aimed 1) to synthesize models of participatory management for white 
schools without drugs, addictive substances, and gambling 2 to develop a handbook on 
participatory management for white schools without drugs, addictive substances and gambling, 3 
to tryout the handbook on participatory management for white schools, and 4 to promote the 
handbook. The target population was one hundred and thirty eight participants consisting of 
teachers, educational personnel and students at Ban Nong Du Don Puay School, members of the 
networks, and school council. The instrument was an assessment form, an attitude test, and a 
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questionnaire on acceptance of the handbook. The statistics used were the percentage, mean, 
and standard deviation. 
 The research results showed that 1) the model of the participatory management for the 
white school consisted of seven components: policies, a process of white school management, 
concepts and theories, framework, indicators, participants and factors for the achievement. The 
process of white school management consisted of four steps: planning, implementing, monitoring 
and reflection. 2) The average appropriateness of the handbook assessed by the experts was at 
the highest level. 3) The overall opinion of the research participants toward the model of the 
participatory management as at the highest level. The overall attitude of the participants toward 
the participatory management for the white school was at the highest level. The overall white 
school project and the white classroom project assessed by the experts was at the highest level. 
The overall acceptance of the participants of the handbook on the participatory management for 
white school was at the highest level. 
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บทน า 
 

ยาเสพติดและอบายมุขก าลังเป็นปัญหาส าคัญของทุกประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่
กระทบต่อทุกด้าน เป็นปัญหาส าคัญในการพัฒนาประเทศได้แพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคต
ของชาติ ยาเสพติดในสถานศึกษาจึงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว รุนแรงมากข้ึน  [1] สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมี      
การเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเกิดความซับซ้อนมากข้ึน ปัญหายาเสพติดจึงแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว เป็น
เรื่องยากท่ีจะปราบปรามให้หมดสิ้นไป กลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น เน่ืองจากขาดหลักคิดถึงโทษภัยของยาเสพติด 
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในกลุ่มวัยรุ่นนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน หรือแม้แต่ กลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา 
[2] ท าให้รัฐบาลได้ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือหาทางป้องกันและ
แก้ปัญหาร่วมกัน  คือ นโยบาย 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง 4 ต้อง 2 ไม่  

 จากนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้การด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นการด าเนินงานที่มีความต่อเน่ือง เข้มแข็ง และย่ังยืน ตาม
นโยบายรัฐบาลจึงก าหนดแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษาด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  โดยด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด ให้เป็นสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดทุกชนิด  
ภายใต้แผนปฏิบัติการตามแนวทาง 5 มาตรการ โดยมีกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ ต้องมียุทธศาสตร์ ต้องมีแผนงานยา
เสพติด ต้องมีระบบงานรองรับยุทธศาสตร์ ต้องมีเครือข่ายการท างาน ไม่ปกปิดข้อมูล และไม่ไล่นักเรียนนักศึกษา 
ออกจากระบบการศึกษา อันจะไปก่อเกิดปัญหาสังคม ท้ังน้ีให้การด าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบความคิดสถานศึกษา   
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข [2]  ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา ไม่สามารถแก้ไขได้โดย
องค์กรของรัฐเพียงอย่างเดียว  การด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต้องน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา [3] 
การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงโดยเฉพาะ  ทุกส่วน
ราชการและภาคเอกชนโดยประชาชนทุกหมู่บ้าน  ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ต้องผนึกก าลังกันร่วมต่อต้านยาเสพติด  
ดังน้ันเพ่ือให้การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบายของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ต้องเริ่มจากสถานศึกษาท้ังด้านนโยบายและการปฏิบัติ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เปิดสอนระดับปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษา เป็นพ้ืนที่สีแดงที่ทางราชการดูแล 
เป็นพิเศษเป็นสภาพชุมชนที่มีความเสี่ยงในด้านยาเสพติดและอบายมุข จึงท าให้เกิดความเสี่ยงต่อนักเรียนและ
เยาวชน  ทางโรงเรียนเห็นสภาพปัญหาและความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด        
ยาเสพติดและอบายมุขอย่างต่อเน่ือง ร่วมกับ อบต.ป่าปอ  ทหาร โรงพยาบาล ผู้น าชุมชน ท าความร่วมมือป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เป็นสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข   

 จากนโยบายภาครัฐ โครงการโรงเรียนสีขาว และปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขดังกล่าว จึงน ามาสู่
กรอบแนวคิดของผู้วิจัยซึ่งท าหน้าทีเ่ป็นผู้บริหารสถานศึกษา จึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบบริการจัดการสถานศึกษา   
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม  เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาได้รับความช่วยเหลือ         
ได้รับค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ หลีกเลี่ยงป้องกันจากสารเสพติด พฤติกรรมเสี่ ยงต่อโรคเอดส์  
สามารถบริหารจัดการในห้องเรียนให้ผู้เรียนปลอดสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง โรงเรียนจึงได้ก าหนดนโยบาย
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
ต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบ          
มีส่วนร่วม 
 1.2 เพ่ือการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 1.3 เพ่ือทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 1.4 เพ่ือเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  คือ นโยบายสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดและ
ปัจจัยเสี่ยงทุกชนิด มีการด าเนินงานตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย มาตรฐานด้านการป้องกัน  มาตรฐานด้านการค้นหา  มาตรฐาน
ด้านการรักษา มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ [4] 
 การบริหารจัดการ คือ การใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการน าเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบการตาม
กระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปัจจัยในการบริหาร
โดยทั่วไปจะมีปัจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการ หรือ เรียกว่า ทรัพยากรการบริหาร (Administration resources) คือ คน 
(Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) หรือ เรียกสั้นๆ ว่า 4 M ปัจจัยทั้ง 
4 ประการ นับว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ทั้งน้ีเพราะว่าการบริหารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรัฐ หรือเอกชนก็ตาม
จ าเป็นต้องอาศัย คน เงิน วัสดุ และการจัดการองค์การ [5] 
 การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ชุมชนในพ้ืนที่น้ัน ๆ  สามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่มี
ผลกระทบร่วมกันเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ ต้องการ   โดยมีการจัดการ  การควบคุม  การใช้และ            
การกระจายทรัพยากรซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยการผลิต เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ และสังคม
ตามความจ าเป็น [6] 
 วงจรคุณภาพ PDCA คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart)
ผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงาน
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ภายในโรงงานให้ดีย่ิงข้ึน และช่วยค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละข้ันตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรน้ีเป็นที่
รู้จักกันในอีกชื่อว่า “วงจรเด็มมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA สามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม 
วงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย วางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (DO) ตรวจสอบ (Check) และปรับปรุง
ด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน (Action) [7] 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. กลุ่มเป้าหมาย  
 1.1 ผู้เชี่ยวชาญ ส าหรับการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือ จ านวน 5 คน เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา 1 คน ศึกษานิเทศก์ 2 คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาด้านการศึกษา หรือเป็นครูที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญข้ึนไป 
 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย จ านวน 11 คน ภาคีเครือข่าย จ านวน  
4 คน นักเรียน จ านวน 114 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 138 คน ส าหรับทดลองใช้
คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 1.3 ผู้อ านวยการสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จ านวน 50 คน 
ส าหรับการศึกษาการยอมรับคู่มือ 
 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 
 2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 2.3 แบบวัดทัศนคติที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 2.4 แบบประเมินห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจากส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.5 แบบสอบถามการยอมรับคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมี
ส่วนร่วม 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 ประกอบด้วย 4 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1 สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แบบมีส่วนร่วม 
 ระยะที่ 2 พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 ระยะที่ 3 ทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 ระยะที่ 4 ศึกษาผลการเผยแพร่คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
แบบมีส่วนร่วม 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย   
 คือ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
 

1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม
 ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์รูปแบบโดยน าข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การส ารวจ
บริบท และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นแนวทางในการสังเคราะห์รูปแบบ  จากน้ันน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ดังน้ี 

  

ภาพที ่1 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 

  จากภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
มีองค์ประกอบ 7 ส่วน ได้แก่ นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมี     
ส่วนร่วม  กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม  หลักการทฤษฎี  
กรอบสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ผู้มีส่วนร่วม  และปัจจัยสู่
ความส าเร็จ  หลังจากน้ันผู้วิจัยด าเนินการออกแบบกระบวนการด าเนินการ ประกอบด้วย 4 ข้ัน คือ ข้ันตอน     
การวางแผน  ข้ันปฏิบั ติ  ข้ันตรวจสอบ  และข้ันสะท้อนผล  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และนักเรียน 
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านการวางแผน ( Plan )  
    1.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.51 0.50 มากที่สุด 
    1.2 ความเหมาะสมของบทบาทของผู้มีส่วนร่วม 4.45 0.55 มาก 
    1.3 ความเหมาะสมของตัวชี้วัด 4.47 0.53 มาก 
    1.4 ความเหมาะสมของปัจจัยสู่ความส าเร็จ 4.60 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.51 มากที่สุด 
2. ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do) 
    2.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.47 0.52 มาก 
    2.2 ความเหมาะสมของบทบาทของผู้มีส่วนร่วม 4.48 0.53 มาก 
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รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 
    2.3 ความเหมาะสมของตัวชี้วัด 4.52 0.51 มากที่สุด 
    2.4 ความเหมาะสมของปัจจัยสู่ความส าเร็จ 4.60 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.50 มากที่สุด 
3. ด้านการตรวจสอบ ( Check ) 
    3.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.51 0.51 มากที่สุด 
    3.2 ความเหมาะสมของบทบาทของผู้มีส่วนร่วม 4.53 0.51 มากที่สุด 
    3.3 ความเหมาะสมของตัวชี้วัด 4.52 0.50 มากที่สุด 
    3.4 ความเหมาะสมของปัจจัยสู่ความส าเร็จ 4.50 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.53 มากที่สุด 
4. ด้านการปรบัปรุงแก้ไข ( Action ) 
    4.1 ความเหมาะสมของกิจกรรม 4.40 0.54 มาก 
    4.2 ความเหมาะสมของบทบาทของผู้มีส่วนร่วม 4.62 0.46 มากที่สุด 
    4.3 ความเหมาะสมของตัวชี้วัด 4.42 0.54 มาก 
    4.4 ความเหมาะสมของปัจจัยสู่ความส าเร็จ 4.90 0.25 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.45 มากที่สุด 
โดยรวม 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 1  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
2. ผลการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วน
ร่วม ตามรูปแบบที่สังเคราะห์ ข้ึนเป็นแนวทางในการพัฒนา  จากน้ันน าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือ ประเมิน          
ความเหมาะสมของรูปแบบ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
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  จากภาพที่ 2 คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม มี
องค์ประกอบ 7 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ตอนที่ 2 รูปแบบ      
การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม  ตอนที่ 3 ด้านการวางแผน 
(Planning) ตอนที่ 4 ด้านการปฏิบัติตามแผน (DO)  ตอนที่ 5 ด้านการตรวจสอบ (Check)  ตอนที่ 6 ด้านการ
ปรับปรุง (Action) และตอนที่ 7 มาตรการส าหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 
รายการ X  SD. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านภาพรวมของคู่มือ 4.51 0.50 มากที่สุด 
2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 4.54 0.50 มากที่สุด 
3. ด้านการวางแผน 4.45 0.56 มาก 
4. ด้านการด าเนินการตามแผน 4.40 0.53 มาก 
5. ด้านตรวจสอบ 4.60 0.47 มากที่สุด 
6. ด้านการปรับปรุงแก้ไข 4.65 0.40 มากที่สุด 
7. ด้านมาตรการในการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขแบบมีส่วนร่วม 

4.60 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 4.54 0.50 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการปรับปรุงแก้ไข ด้านตรวจสอบ ด้านมาตรการในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข ด้านภาพรวมของคู่มือ และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการวางแผน และด้านการ
ด าเนินการตามแผน ตามล าดับ 
 
3. ผลการทดลองใช้คู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้คู่มือที่พัฒนาข้ึน ตามกระบวนการ PDCA กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 138 คน 
ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 11 คน ภาคีเครือข่าย จ านวน  4 คน นักเรียน จ านวน 114 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน จากน้ันเก็บรวบรวมข้อมูล น ามาสรุปผล ดังน้ี 
 3.1 ผลการวัดทัศนคติและการรับรู้ที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
แบบมีส่วนร่วม 
  ผู้วิจัยด าเนินการวัดทัศนคติและการรับรู้ที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยใช้แบบวัดทักศนคติที่ พัฒนาข้ึนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ภาคีเครือข่าย  และนักเรียน  ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3  ทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 

รายการ 
การรับรู ้ การปฏิบัต ิ

X  SD. ความหมาย X  SD. ความหมาย 

1. ด้านกรอบนโยบาย/โครงการ   4.88 0.43 มากที่สุด 4.86 0.52 มากที่สุด 
2. ด้านมาตรการผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้บริหารสถานศึกษา) 4.65 0.45 มากที่สุด 4.65 0.53 มากที่สุด 
3. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 4.73 0.46 มากที่สุด 4.72 0.43 มากที่สุด 

โดยรวม 4.75 0.45 มากท่ีสุด 4.74 0.49 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 3 ทัศนคติและการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ทัศนคติด้านการรับรู้ต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และทัศนคติ
ด้านการปฏิบัติตามการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4  ทัศนคติและการรับรู้ของครู 

รายการ 
การรับรู ้ การปฏิบัต ิ

X  SD. ความหมาย X  SD. ความหมาย 

1. ด้านกรอบนโยบาย/โครงการ   4.90 0.22 มากที่สุด 4.90 0.34 มากที่สุด 
2. ด้านมาตรการผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ครู) 4.68 0.51 มากที่สุด 4.68 0.48 มากที่สุด 

โดยรวม 4.79 0.37 มากท่ีสุด 4.79 0.41 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 4 ทัศนคติและการรับรู้ของครู พบว่า ทัศนคติด้านการรับรู้ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา  
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และทัศนคติด้านการปฏิบัติตาม
การบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 5  ทัศนคติและการรับรู้ของกรรมการสถานศึกษา 

รายการ 
การรับรู ้ การปฏิบัต ิ

X  SD. ความหมาย X  SD. ความหมาย 

1. ด้านกรอบนโยบาย/โครงการ   4.45 0.51 มาก 4.39 0.51 มาก 
2. ด้านมาตรการผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (กรรมการสถานศึกษา) 4.58 0.46 มากที่สุด 4.60 0.45 มากที่สุด 
3. ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี 4.89 0.33 มากที่สุด 4.60 0.66 มากที่สุด 

โดยรวม 4.64 0.43 มากท่ีสุด 4.53 0.54 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 5 ทัศนคติและการรับรู้ของกรรมการสถานศึกษา พบว่า ทัศนคติด้านการรับรู้ต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และทัศนคติ
ด้านการปฏิบัติตามการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 
ตารางที่ 6  ทัศนคติและการรับรู้ของผู้ปกครอง 

รายการ 
การรับรู ้ การปฏิบัต ิ

X  SD. ความหมาย X  SD. ความหมาย 

1. ด้านกรอบนโยบาย/โครงการ   4.90 0.28 มากที่สุด 4.89 0.27 มากที่สุด 
2. ด้านมาตรการผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ปกครอง) 4.67 0.45 มากที่สุด 4.65 0.45 มากที่สุด 

โดยรวม 4.79 0.37 มากท่ีสุด 4.77 0.36 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 6 ทัศนคติและการรับรู้ของผู้ปกครอง พบว่า ทัศนคติด้านการรับรู้ต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และทัศนคติด้าน    
การปฏิบัติตามการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 7  ทัศนคติและการรับรู้ของภาคีเครือข่าย 

รายการ 
การรับรู ้ การปฏิบัต ิ

X  SD. ความหมาย X  SD. ความหมาย 

1. ด้านกรอบนโยบาย/โครงการ   4.84 0.74 มากที่สุด 4.80 0.74 มากที่สุด 
2. ด้านมาตรการผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ภาคีเครือข่าย) 4.62 0.51 มากที่สุด 4.59 0.52 มากที่สุด 

โดยรวม 4.73 0.63 มากท่ีสุด 4.70 0.63 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 7 ทัศนคติและการรับรู้ของภาคีเครือข่าย พบว่า ทัศนคติด้านการรับรู้ต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และทัศนคติด้าน    
การปฏิบัติตามการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 8  ทัศนคติและการรับรู้ของนักเรียน 

รายการ 
การรับรู ้ การปฏิบัต ิ

X  SD. ความหมาย X  SD. ความหมาย 

1. ด้านกรอบนโยบาย/โครงการ   4.84 0.36 มากที่สุด 4.79 0.39 มากที่สุด 
2. ด้านมาตรการผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (นักเรียน) 4.46 0.50 มาก 4.48 0.50 มาก 

โดยรวม 4.65 0.43 มากท่ีสุด 4.64 0.45 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 8 ทัศนคติและการรับรู้ของนักเรียน พบว่า ทัศนคติด้านการรับรู้ต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และทัศนคติด้าน    
การปฏิบัติตามการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
 
 3.2 ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
  ผู้วิจัยสรุปผลด าเนินการและน าเสนอต่อคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 2  ดังน้ี 
 
ตารางที่ 9 ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

รายการ X  SD. ผลการประเมิน 
1. ด้านการป้องกัน (60 คะแนน) 4.40 0.49 มาก 
2. ด้านการค้นหา (10 คะแนน) 4.80 0.40 มากที่สุด 
3. ด้านการรักษา (10 คะแนน) 4.60 0.49 มากที่สุด 
4. ด้านการเฝ้าระวัง (10 คะแนน) 4.60 0.49 มากที่สุด 
5. ด้านการบริหารจัดการ (10 คะแนน) 4.40 0.80 มาก 

โดยรวม 4.56 0.53 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 9  ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เพ่ือพิจารณารายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการค้นหา 
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ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง  และมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการป้องกัน และด้านการบริหาร
จัดการ 
 

ตารางที่ 10 ผลการประเมินห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
รายการ X  SD. ผลการประเมิน 

1. ด้านฝ่ายการเรียน (25 คะแนน) 4.40 0.49 มาก 
2. ด้านฝ่ายการงาน  (25 คะแนน) 4.80 0.40 มากที่สุด 
3. ด้านฝ่ายสารวัตรนักเรียน  (25 คะแนน) 4.60 0.49 มากที่สุด 
4. ด้านฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  (25 คะแนน) 4.60 0.49 มากที่สุด 

โดยรวม 4.60 0.47 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางที่ 10  ผลการประเมินห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านฝ่ายการงาน ด้านฝ่ายสารวัตร
นักเรียน ด้านฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  และมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คือ ด้านฝ่ายการเรียน 
 

4. ผลการเผยแพร่คู่มอืการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 
 ผู้วิจัยน าคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม  พร้อม
สรุปผลการทดลอง  น าเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น     
เขต 2 จ านวน 50 คน เพ่ือสอบถามการยอมรับและน าไปใช้ตามตัวแบบการยอมรับและน าไปใช้ TAM ประกอบด้วย 
2 ด้าน คือ  ด้านความง่ายในการใช้ และด้านความมีประโยชน์ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 11 ผลการยอมรับคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 

รายการ X  SD. ระดับการยอมรับ 

1. ด้านความง่ายในการใช ้
1.1)  คู่มือมีเน้ือหาแบ่งเป็นตอนน าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.80 0.40 มากที่สุด 
1.2)  คู่มือมีกระบวนการที่ชัดเจนน าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.3)  คู่มือมีรายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้องบทบาทที่ชัดเจนน าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.80 0.40 มากที่สุด 
1.4)  คู่มือมีการก าหนดมาตรการที่ชัดเจนน าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
1.5) คู่มือมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนน าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.60 0.80 มากที่สุด 
1.6) คู่มือมีแบบตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดน าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.80 0.40 มากที่สุด 
1.7) มีการระบุปัจจัยความส าเร็จที่ชัดเจนน าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.80 0.40 มากที่สุด 
1.8) คู่มือมีการก าหนดมาตรการ ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วนน าสู่การปฏิบัติได้ง่าย 4.60 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.40 มากที่สุด 
2. ด้านความมีประโยชน์ 

2.1)  คู่มือมีเน้ือหาครบถ้วนเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร สถานศึกษาสีขาวปลอด       
ยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม 

4.60 0.49 มากที่สุด 

2.2)  คู่มือมีกระบวนการที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 4.60 0.49 มากที่สุด 
2.3)  คู่มือมีตัวชีวัดชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผล 4.20 0.40 มากที่สุด 
2.4)  คู่มือมีตัวชี้วัดชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร 4.60 0.49 มากที่สุด 
2.5) คู่มือมีมาตรการส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องชัดเจนเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ปฏิบัติ 4.80 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.45 มากที่สุด 
โดยรวม 4.71 0.42 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 11  ผลการยอมรับคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
แบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้าน          
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบ 7 
ส่วน ได้แก่ นโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม  กระบวนการ
บริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม  หลักการทฤษฎี  กรอบสถานศึกษา   
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม  ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ผู้มีส่วนร่วม  และปัจจัยสู่ความส าเร็จ  โดย
มีกระบวนการด าเนินการ 4 ข้ัน คือ ข้ันตอนการวางแผน  ข้ันปฏิบัติ  ข้ันตรวจสอบ  และข้ันสะท้อนผล  โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และนักเรียน  ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบ 7 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 นโยบายด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  ตอนที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมี
ส่วนร่วม  ตอนที่ 3 ด้านการวางแผน (Planning) ตอนที่ 4 ด้านการปฏิบัติตามแผน (DO)  ตอนที่ 5 ด้านการ
ตรวจสอบ (Check)  ตอนที่ 6 ด้านการปรับปรุง (Action) และตอนที่ 7 มาตรการส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง     
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของคู่มืออยู่ในระดับมากที่สุด  ทัศนคติด้านการรับรู้ต่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน  ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย  และนักเรียน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ทัศนคติด้านการปฏิบัติตามการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย  และนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการประเมินโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการประเมินห้องเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขอยู่ในระดับมากที่สุด  และผู้อ านวยการสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ยอมรับคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบอยู่
ในระดับมากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก การสังเคราะห์รูปแบบด าเนินการตามกระบวนการวิจัยอย่างละเอียดทุก
ข้ันตอน ท้ังการศึกษาบริบท แนวทาง และนโยบายภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามยามเสพติดในสถานศึกษา 
เด็ก และเยาวชน ลงสู่โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นแนวทางในการสังเคราะห์รูปแบบ 
อีกท้ังได้รับค าแนะน า ช่วยเหลือ จากท้ังผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ได้รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับบริบท 
และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนลงสู่การพัฒนาคู่มือที่เหมาะสม และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการด าเนินงาน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  สอดคล้องกับ โตมร โอริส, และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ [8] ได้
ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันยาเสพติดของกองทัพบกตามแนวคิดการบริหารจัดการ พบว่า ปัญหา
เก่ียวกับการบริหารจัดการคือ กองทัพบกจัดการฝึกอบรมทหารกองประจ าการเก่ียวกับการป้องกันยาเสพติดโดยใช้
เครือข่ายไม่มากเท่าท่ีควร อีกทั้งกองทัพบกขาดยุทธศาสตร์ของแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เพ่ือป้องกันยาเสพติดตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ย่ังยืน  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพคือ กองทัพบกควร
จัดการฝึกอบรมทหารกองประจ าการโดยใช้เครือข่ายภายในที่มีอยู่ และกองทัพบกควรก าหนดยุทธศาสตร์ของ     
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันยาเสพติดของกองทัพบกตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ย่ังยืนที่จัดแบ่งเป็น 5 ด้าน  สอดคล้องกับ ค าผล สุพร [9] ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการด าเนินงาน
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 
พบว่า ปัญหาและแนวทางทางการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปาน
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กลาง  ผลการเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับ สุริยันต์ เสรีเรืองยุทธ [10] ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษา
กระบวนการบริหารเพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
2  พบว่า ผลการศึกษากระบวนการบริหารเพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการเปรียบเทียบการศึกษากระบวนการบริหารเพ่ือป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ านวนตามสถานภาพ พบว่า 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน  และผลการเปรียบเทียบการศึกษากระบวนการบริหารเพ่ือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ าแนกตามช่วงชั้น พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วม มีองค์ประกอบ 7 
ส่วน กระบวนการหรือข้ันตอนการด าเนินงานอยู่ภายใต้บริบทของโรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย ซึ่งเป็นสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และเป็นพ้ืนที่สีแดงที่ทางราชการดูแลเป็นพิเศษเป็นสภาพชุมชนที่มีความเสี่ยงในด้านยาเสพติดและ
อบายมุข  หากจะน าผลการวิจัยไปใช้ควรปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งความร่วมมือ บทบาทหน้าท่ี ข้ันตอน 
และการติดตามผล 
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