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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ก่อน
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 และหลังด าเนินงาน ปีการศึกษา 2557และเพ่ือเปรียบเทียบความพึง
พอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการด าเนินงานการ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียนปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2557 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียน โดยปีการศึกษา 2556 ใช้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในปีการศึกษา 2557 ใช้นักเรียนที่เลื่อนชั้นไป
เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จ านวน 241 คน ครู จ านวน 30 
คน ผู้ปกครอง จ านวน 241 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ผู้รายงานสร้างขึ้นประกอบด้วย แบบสอบถามการด าเนินงานการ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ด้านการบูรณาการท างาน ด้านการให้นักเรียนมีส่วนร่วม ด้าน
เฝ้าระวังปัญหา ด้านการจัดระเบียบสภาพแวดล้อม และด้านการสร้างเครือข่ายการท างาน ของ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประถมศึกษาภูเก็ต การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
ได้ค าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS V.19  
 ผลการศึกษาพบว่า  

1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย เป็น
นักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 

2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดภายในโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ทั้ง 5 ด้าน ปี 2556 และปี 2557 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียน 
ปี 2557 สูงกว่าปี 2556 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ความคิดเห็นของครูผู้สอน ปี 
2556 อยู่ในระดับปานกลาง และ ปี 2557 อยู่ในระดับมากที่สุด มี่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ความคิดเห็น
ของผู้ปกครอง ปี 2556 อยู่ในระดับมาก และปี 2557 อยู่ในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2556 อยู่ในระดับมาก และปี 2557 อยู่ในระดับมากที่สุด  

3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดภายในโรงเรียนวัดสว่างอารมรณ์ ทั้ง 5 ด้าน ปี 2556 และปี 2557 พบว่าความคิดเห็นของนักเรียน



ให้ความส าคัญกับด้านการเผ้าระวังปัญหายาเสพติดมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.64 ในปี 2557และปี 
2556 ให้ความส าคัญกับด้านการให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 ความคิดเห็นของครูผู้สอน 
ปี 2557 ให้ความส าคัญกับด้านการจัดระเบียบสภาพแวดล้อม และด้านการเฝ้าระวังยาเสพติด โดยมี
ค่าเท่ากันคือ 4.65 ส่วนในปี 2556 มีค่าเฉลี่ย 3.53 คือด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ความคิดเห็น
ของผู้ปกครอง ปี 2556 ให้ความส าคัญกับด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด และในปี 2557 ให้
ความส าคัญกับด้านการเฝ้าระวังยาเสพติด โดยมีค่าเท่ากันคือ 4.65 และตามความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ปี 2556 พบว่าด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.21 
และในปี 2557 ให้ความส าคัญด้านการให้นักเรียนมีส่วนร่วม โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.65 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Research topic :  Operation for Prevention and Monitoring of Drug Problems at  

    Watsawangarom School, Phuket Province 

Researcher  :   Mr. Chaiyot Phrommat 

Academic year  :   2013 – 2014 

School   :   Watsawangarom School, Mueang District, Phuket Province 

_________________________________________________________________________ 

 

 This research had objectives for studying operation for prevention and 
monitoring of drug problems at Watsawangarom School, under Phuket Primary 
Educational Service Area Office, both before academic year 2013 and after academic 
year 2014 as well as to compare the satisfactions of students, teachers, parents and 
Basic Education Commission concerning the operation for prevention and monitoring 
of drug problems at schools for academic year 2013 and academic year 2014.  The 
samples for this research consisted of 241 students of primary level 4-5 and of 
secondary level 1-2 for year 2013 and students of primary level 5-6 and of secondary 
level 2-3 for year 2014 together with 30 teachers, 241 parents and 13 members of 
Basic Education Commission.  The tools being used for this research were produced 
by researcher consisting of questionnaires operation for prevention and monitoring of 
drug problems in aspects of work integration, students’ participation, problem 
monitoring, environment organization and network operation at Watsawangarom 
School, under Phuket Primary Educational Service Area Office.  For the data analysis, 
the researcher analyzed the data acquired from the questionnaire by using SPSS 
V.19.  The study discovered that: 

 1. Most of questionnaire respondents are female students and parents.  The 
next ones were teacher and members of Basic Education Commission. 
 2. The results of data analysis for prevention and monitoring of drug 
problems at Watsawangarom School in 5 aspects for academic year 2013 and 2014 
found as follows: Opinion of students in year 2014 is higher than year 2013 which 
was at highest level with average 4.60.  Opinion of teachers for year 2013 was at 



moderate level and for year 2014 was at highest level with average of 4.57.  Opinion 
of parents for year 2013 was at high level and for year 2014 was at highest level.  
Opinion of members of Basic Education Commission for year 2013 was at high level 
and for year 2014 was at highest level. 
 3. The results of data analysis for prevention and monitoring of drug 
problems at Watsawangarom School in 5 aspects for academic year 2013 and 2014 
also found opinions as follows: Students gave importance to the monitoring of drug 
problems at highest level with average 4.64 in year 2014 and they gave importance 
to students’ participation with average 3.80 in year 2013.  Teachers gave importance 
to environment organization and the monitoring of drug problems at same average 
value of 4.65 in year 2014 and 3.53 for year 2013 in aspects of prevention of drug 
problems.  Parents gave importance to prevention of drug problems for year 2013 
and they gave importance to the monitoring of drug problems for year 2014 with 
same average value of 4.65.  Members of Basic Education Commission gave 
importance to prevention of drug problems with average 3.21 in year 2013 and they 
gave importance to students’ participation with average 4.65 in year 2014. 
 


