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บทสรุปผู้บริหาร 

 

โครงการวิจัย เรื่อง การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 

คณะนักวิจัย 

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา  หัวหน้าโครงการวิจัย   
ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข  นักวิจัยร่วม    

ผศ.ดร.ทวิกา ตั้งประภา  นักวิจัยร่วม    

ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล นักวิจัยร่วม    

ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ  นักวิจัยร่วม    

ดร.พนิดา ศกุนตนาค  นักวิจัยร่วม    

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  
 จ านวนเงิน 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์ 
การวิจัย 6 ข้อ ซึ่งคณะผู้วิจัย แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ โดย ระยะที่ 1 เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ  ส่วน ระยะท่ี 2 เป็นการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง  และระยะที่ 3 เป็นการศึกษารูปแบบ
การประเมินผลนโยบายฯ และเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา ซึ่งแต่ละระยะมีการด าเนินงานและผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้     
 ระยะที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ ปัจจัยที่ส่งเสริม และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการศึกษาและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลโรงเรียนในเครือข่าย
ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนทางศาสนา ผู้แทนจากสาธารณสุข และผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่นผู้ประกอบการ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ที่ครอบคลุมสถานศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ สถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมจ านวนทั้งสิ้น 120 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย  เป็นแบบสัมภาษณ์และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)   
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 ผลจากการศึกษาพบว่า สามารถสรุปประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ไปปฏิบัติในสถานศึกษา ได้เป็น 4 ประเด็น คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการ ด้านรูปแบบ
กิจกรรมที่น ามาใช้ และด้านการประเมินผลกิจกรรม โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละระดับสถานศึกษาฯ สรุปได้ดังนี้ 
  สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนส่วนใหญ่มีแนวทางด้านการบริหารจัดการ
คล้ายคลึงกันคือ ประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อรับทราบนโยบาย วางแผนให้กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ อยู่ใน
แผนงานของโรงเรียน สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบเพื่อช่วยดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม
ด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อประเมินความส าเร็จและ
รับทราบปัญหาอุปสรรคเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ด้านกระบวนการการด าเนินงาน สถานศึกษาส่วนใหญ่มี
กลไกขับเคลื่อนให้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่สามารถด าเนินไปได้ตามแผนงานหรือแผนปฏิบัติที่
วางไว้นั้น ด้วยการด าเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุน ด้านที่ 2 
การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่นักเรียน และด้านที่ 3 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ด้าน
รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่โรงเรียนน ามาใช้เพื่อตอบสนองนโยบาย ฯ มี
หลากหลายกิจกรรมดังนี้ 1) การสร้างนักเรียนแกนน า ให้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจาก
เหล้า บุหรี่ และสารเสพติดอื่น ๆ เพื่อน ามาขยายผลสู่นักเรียนคนอื่น ๆ 2) การรณรงค์ให้ความรู้ผ่านกิจกรรม
หรือโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น และเชื่อมโยงกับโครงการอื่น ๆ ที่ส่วนกลางมอบหมายให้โรงเรียนด าเนินการ และ 
3) การปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้แก่นักเรียน ด้านการประเมินผลกิจกรรม โรงเรียนใช้วิธีการประเมิน
ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะ
การสังเกตพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การขาดเรียน และการจัดกิจกรรมสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่ที่พบในโรงเรียน คือ การสูบบุหรี่ แต่ไม่พบปัญหาเรื่อง
การดื่มสุราในโรงเรียน  
  สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีแนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 
โดยสถานศึกษาบางแห่งได้ด าเนินการโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการพักปอดรอด
มะเร็ง ก่อนที่จะมีการก าหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ดังนั้น เมื่อมีการก าหนดนโยบายนี้
ขึ้นมาสถานศึกษาจึงสามารถจัดท าโครงการได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน ทั้งนี้ สถานศึกษา 
บางแห่งมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานและ
ช่วยกันป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนในพื้นที่ ส่วนด้านกระบวนการการด าเนินงาน สถานศึกษา
ก าหนดให้ฝ่ายปกครองท าหน้าที่หลักในการ “ป้องกัน ปราบปราม บ าบัด” ร่วมกับครูประจ าชั้น โดยมุ่งเน้น
การห้ามสูบบุหรี่ ไม่มีการจัดพื้นที่ส าหรับสูบบุหรี่ในสถานศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ความรู้ และ  
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง สร้างความร่วมมือกับภายนอกสถานศึกษา เช่น สารวัตรนักศึกษา 
เครือข่ายครูอาจารย์จากสถานศึกษาต่าง ๆ โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อบ าบัดนักเรียนที่มี
พฤติกรรมติดสารเสพติด เหล้า และบุหรี่ โดยจัดประชุมผู้ปกครองและติดตามผลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง   
ด้านรูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ พบว่า สถานศึกษามีรูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ในลักษณะที่หลากหลาย ได้แก่ 
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1) การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่และยาเสพติด 2) การจัด
กิจกรรมรณรงค์ในเชิงป้องกันปัญหายาเสพติด โดยเชิญบุคลากรจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ต ารวจ ทหาร 
นักจิตวิทยา เป็นต้น มาร่วมกันจัดโครงการ 3) การติดป้ายรณรงค์การลด ละ เหล่าและบุหรี่ในสถานศึกษา  
4) การสอดแทรกสาระเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ในรายวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การให้ค าปรึกษาและ
การเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูประจ าชั้น 6) การเทศนาโดยพระเพื่อให้นักเรียนได้คติเตือนใจในการใช้ชีวิต  
7) การมี เครือข่ายหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาในการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา และ  
8) การปราบปรามและขอความร่วมมือเทศบาลออกตรวจร้านค้าใกล้สถานศึกษา ขณะที่ด้านการประเมินผล
กิจกรรม แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ 1) การประเมินผลโครงการภาพรวม ด้วยการถอดบทเรียนความส าเร็จ ปัญหา 
แนวทางการแก้ไขจากการด าเนินโครงการ 2) การประเมินที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ด้วยการรวบรวม ติดตาม 
และสรุปผล จัดท าเป็นประวัติของนักเรียนที่มีปัญหา โดยสถานศึกษาจะมีการติดตามผลนักเรียนที่มีปัญหาทุก 
1-2 สัปดาห์ โดยให้นักเรียนมารายงานตัว และครูประจ าชั้นใช้การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อน าข้อมูลไปสู่
การพัฒนานักเรียนต่อไป ซึ่งผลการประเมินประสิทธิภาพพบว่า ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเดิมลดลงทั้งเรื่องบุหรี่
และยาเสพติดในสถานศึกษา แต่อย่างไรกลับ พบว่ามีผู้เสพและผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นทุกปี ท าให้สถานการณ์การ
เสพสิ่งเสพติดทรงตัว ไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ โดนฉีก เผา ท าลาย ส าหรับรายที่เต็มใจเข้ารับการ
บ าบัดพบว่า นักเรียนมีอาการดีขึ้น แต่รายที่ติดหนักมักจะพบแพทย์ในช่วงแรก ๆ และหายไปในช่วงหลัง 
  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการบริหารจัดการเพื่อน านโยบายเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่สู่การปฏิบัติโดยตรงในบริบทของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนเข้มข้นมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม 
จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับโทษภัยของเหล้าและบุหรี่ โดยมีโครงการ
รณรงค์ และเผยแพร่เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักศึกษาอยู่บ้าง 
โดยในด้านกระบวนการการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีผูร้ับผิดชอบด าเนินการ มีการประชาสัมพันธ์ 
และสื่อสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของงานกิจการนักศึกษา  ซึ่งหากมองการ
ด าเนินงานในมิติ “ป้องกัน ปราบปราม บ าบัด” พบว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ด าเนินงานอยู่ในขั้น “ป้องกัน” 
เท่านั้นส่วนการด าเนินงานในขั้น “ปราบปราม และบ าบัด” ยังไม่พบการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
อย่างไรก็ตามพบว่า มีนักศึกษาบางคนขอเข้ารับค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการติดบุหรี่กับอาจารย์สาขาจิตวิทยา
เป็นการส่วนตัว ขณะที่รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ สามารถจัดได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 1) การจัดโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการรณรงค์ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เป็นการบรรยายให้ความรู้
ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2) การจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษา โดยบางชมรมมีกิจกรรมเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ 
เช่น ชมรมเกี่ยวกับสุขภาพ 3) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้า/บุหรี่ ด้วยป้ายนิเทศ 
เอกสาร แผ่นพับ 4) การสอดแทรกเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับโทษของเหล้าและบุหรี่ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน และ 6) การให้ค าปรึกษานักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต มีความเสี่ยง รวมไปถึง
นักศึกษาที่ติดเหล้า/บุหรี่ เป็นรายบุคคล ส าหรับด้านการประเมินผลกิจกรรม พบว่ายังไม่ชัดเจนมากนัก  
ส่วนใหญ่เน้นประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการในภาพรวม แต่ไม่ได้มุ่งเน้นประเมินหรือติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะของผลลัพธ์หรือผลกระทบจากโครงการปลอดเหล้าบุหรี่  
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 ส าหรับการศึกษาประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยน าเสนอแยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ความตระหนักต่อความส าคัญของ
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  และ 2) ความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหรี่  และ 
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน โดยในแต่ละประเด็นสรุปผลได้ดังนี้ 

1) ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ผลจาก
การศึกษาพบว่า สถานศึกษาทุกระดับมีความตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การก าหนดบทลงโทษและกฎกติกาในสถานศึกษาที่ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเข้มงวดจริงจัง โดยผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูอาจารย์ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เมื่อมีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่เข้ามา สถานศึกษาก็มีการรณรงค์และจัดกิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ท าให้สามารถลด
ปริมาณของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเหล้าหรือเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดอื่น ๆ ได้ 
แต่ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมปัญหาคือสภาพแวดล้อมใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม หากยังคงไม่ตระหนักถึงปัญหาของเหล้าและบุหรี่ ก็อาจท าให้พฤติกรรมของ
นักเรียนไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ขณะที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาบางแห่งเห็นว่านักศึกษามี 
วุฒิภาวะและมีความเป็นผู้ใหญ่สามารถตัดสินใจต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ และนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาเหล้า 
บุหรี่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ในสถานศึกษาของตนเอง จึงไม่ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ส าหรับสถานศึกษาที่เห็นตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ว่ามีผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม ได้ก าหนดกฎและมาตรการในการดูแลนักศึกษาอย่าง
เข้มงวด โดยอาจารย์และนักศึกษาเห็นว่านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ จะน ามาซึ่งประโยชน์ต่อ
บุคคล สถานศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สร้างความรู้สึกปลอดภัย เป็นการฝึกการ
บริหารจัดการกับตนเอง ลดปัญหาความรุนแรงทางอารมณ์ และส่งเสริมสุขภาพให้กับคนในชุมชน 

2) ความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหรี่ และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน 
พบว่า สถานศึกษาทุกระดับมีความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหรี่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นได้จากการที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่นักเรียน และช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน แม้ครูบางคนจะไม่ได้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงก็ตาม ขณะที่นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น มีจ านวนนักเรียนที่ 
สูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเน่ืองทุกปีส่งผลให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ขณะที่ในระดับอาชีวศึกษานักเรียนมีความ
ตระหนักและการเปลี่ยนแปลงยังไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากสภาพแวดล้อมในครอบครัวของนักเรียนมี 
ผู้ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ หรือนักเรียนไม่ได้อยากลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ เกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่   
ส่วนระดับอุดมศึกษา แม้ว่าอาจารย์และนักศึกษาจะมีความตระหนักต่อโทษ ผลเสียหรือผลกระทบของเหล้า 
บุหรี่ แต่นักศึกษาบางส่วนยังคงดื่มสุราและสูบบุหรี่ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพราะถือว่าเป็นสิทธิและการ
ด าเนินชีวิตของนักศึกษาในแต่ละบุคคล  
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ในครั้งนี้ พบว่าสถานศึกษาทุกระดับ

สะท้อนถึงผลกระทบของนโยบายฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน าเสนอผลในภาพรวมโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ ผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ สรุปได้ดังนี้  

1) ผลกระทบทางบวก 
   ผลกระทบทางบวกของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ที่มีต่อสถานศึกษา
และชุมชนจากการด าเนินโครงการของสถานศึกษานั้น คือการที่สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการด้วยกิจกรรม
และรูปแบบที่หลากหลาย สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนานักเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ แม้จะไม่ทุกคน แต่ก็พบความส าเร็จกับนักเรียนส่วนหนึ่ง และ 
ยังมีผลกระทบบางส่วนที่เกิดขึ้นกับชุมชน ดังนี้ 
   1.1) การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ เป็นจุดเริ่มต้นที่น าไปสู่อบายมุขอื่น ๆ ดังนั้น การ
ก าหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ จึงเป็นการสกัดกั้นหรือขจัดเงื่อนไขของการก่อตัวทาง
พฤติกรรมที่เป็นอบายมุขที่ขยายผลมาจากเหล้าและบุหรี่ ซึ่งหากปล่อยปละละเลยหรือไม่มีการตีกรอบตาม
ความเหมาะสม ก็เสมือนเป็นการส่งเสริมโดยไม่ได้มีเจตนา  
   1.2) นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เป็นการสกัดกั้นการมีผู้เสพหน้าใหม่ 
กล่าวคือ นักเรียนหรือนักศึกษาเข้าถึงเหล้าและบุหรี่ได้ยากขึ้น เพราะวุฒิภาวะของเด็กอยู่ในระดับที่ถูกชักจูงได้
ง่ายเหล้าและบุหรี่อาจเป็นต้นทางที่ลุกลามไปสู่สารเสพติดอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในวงกว้าง 
เช่น สุขภาพไม่แข็งแรง การทะเลาะวิวาท การค้าประเวณีในเพศหญิง หรือการค้ายาเสพติดในเพศชาย และ
ประการส าคัญ คือ การน าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นบทบาทและความรับผิดชอบตามวัย  
   1.3) นโยบายเป็นผลดีต่อชุมชน ซึ่งหากผลสัมฤทธิ์ของนโยบายนี้ขยายผลจาก
สถานศึกษาออกไปสู่ชุมชน โดยที่ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเป็นการขายที่จ ากัดประเภทของเครื่องดื่ม  
ที่ให้บริการทั่วไปและในสถานบันเทิงยามวิกาล ก็เป็นการลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น คดีอาชญากรรม การจี้
ปล้น การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุทางการจราจร การเสพและค้ายาเสพติด และด้วยความร่วมมือของชุมชนที่
ช่วยกันขจัดเงื่อนไขที่จะสร้างปัญหาต่าง ๆ นั้น ชุมชนเองก็ได้รับผลดีจากพฤติกรรมการบริโภคและการเสพที่
ลดลง และยังเป็นการช่วยเหลือเยาวชนบางส่วน ไม่ให้เข้าถึงเหล้าและบุหรี่ หรือสารเสพติดอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน   
  2) ผลกระทบทางลบ 
    จากการศึกษาพบเพียงผลกระทบของนโยบายที่ท าให้สถานศึกษาต้องด าเนินท า
รายงานผลการด าเนินโครงการต่อต้นสังกัดเพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบายในลักษณะนี้มีความซ้ าซ้อนกับสิ่งที่สถานศึกษา
ได้ด าเนินการและมีนโยบายอื่น ๆ อีกหลายโครงการที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  สถานศึกษาจึงควรต้อง 
บูรณาการโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้  ในทางชุมชนนโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อร้านค้าที่มีสินค้าประเภทนี้จ าหน่าย ซึ่งอาจจะขายได้ใน
ปริมาณที่น้อยลงบ้างแต่ก็ยังขายได้เรื่อย ๆ  
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 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเงื่อนไขทางสังคม น าเสนอแยกตามระดับของสถานศึกษา 
สรุปได้ดังนี้ 

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การ

ปฏิบัติในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประสบความส าเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีดังนี้ 1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี โดยผู้บริหารต้องมีความทุ่มเท ตั้งใจและจริงจังกับการ
ท างาน กระตุ้นให้ครูทุกคนตระหนักและเห็นความส าคัญของบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาพฤติกรรมของ
นักเรียน มอบหมายงานและสร้างระบบงานที่ชัดเจน โดยติดตามการท างานอย่างต่อเนื่องทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ และประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกไปสู่ภายนอกโรงเรียนในหลากหลายรูปแบบ 2) ครูร่วมมือกัน
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มที่ สามัคคีและทุ่มเทท างานเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยความเต็มใจ สื่อสารการท างาน
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ โดยใช้หลักจิตวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหา 3) ระบบทีมงาน
นักเรียนมีความเข้มแข็ง นักเรียนในโรงเรียนมีการท างานร่วมกัน เพื่อคอยดูแลพฤติกรรมของเพื่อนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการนักเรียนในห้องเรียน สภานักเรียนของโรงเรียน และรายงานให้ครูทราบเพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา 4) สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นการบูรณาการ
วิสัยทัศน์และนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนานักเรียน 5) การสร้างความร่วมมือกับชุมชน 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อช่วยกันดูแล
สอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน  

ขณะที่พบว่า ปัจจัยส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา คือ ภูมิหลังทางครอบครัวของนักเรียน สภาพแวดล้อมที่นักเรียนอาศัยอยู่ และ
ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนในช่วงวัยรุ่น โดยมีประเด็นย่อยคือ 1) พ่อแม่ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2) การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนใน
ครอบครัวหรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ เน่ืองจากบางครอบครัวดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เป็นกิจวัตร โดยเฉพาะในวัน
เทศกาลต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักท าที่บ้าน ท าให้เด็กซึมซับพฤติกรรมและ/หรือเข้าใจผิดว่าการดื่มเหล้าและการสูบ
บุหรี่ไม่ได้ท าความเดือดร้อนให้ใคร จึงเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรืออาจเลียนแบบพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของดาราหรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบตามที่ได้รับข้อมูลทางสื่อออนไลน์ นอกจากนี้ปัจจัยทาง
สังคมอื่น ๆ ได้แก่ 1) บทลงโทษผู้ที่จ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ให้แก่เยาวชนยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร เยาวชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และ 2) ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนตามพัฒนาการในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยอยากรู้
อยากลอง และต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน  

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 1) การขับเคลื่อนนโยบายที่จ ากัดเฉพาะในบริบทของสถานศึกษา 
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เกิดจากความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้สื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ และการบอกต่อกัน 
เพื่อให้เห็นถึงโทษจากการบริโภคหรือเสพ และประโยชน์ที่จะได้รับส าหรับผู้ที่สามารถเลิกได้  2) การปรับ
สภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา โดยไม่ให้ใบอนุญาตกับร้านค้าในการจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ 3) การบังคับใช้
กฎหมายต้องมีประสิทธิภาพ และควรใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันกับทุกร้านค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
4) การจัดล าดับพื้นที่ด าเนินการตามความเร่งด่วน โดยสังคมครอบครัว เป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดตัวเด็กและ
เยาวชนมากที่สุด รองลงมาคือ สังคมโรงเรียนหรือสถานศึกษา รายล้อมไปด้วยเพื่อนร่วมห้องเรียนและเพื่อน
ร่วมชั้นเรียนที่มีความหลากหลาย และชุมชน เป็นพื้นที่แวดล้อมหรือมีอาณาเขตติดต่อกับสถานศึกษา โดยทั้ง 3 
พื้นที่ต้องด าเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน 5) ความร่วมมือของทุกฝ่ายในสถานศึกษาและการประสาน
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา อาจารย์ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสอดส่อง
ดูแลนักศึกษา รวมถึงมีกลยุทธ์ในการด าเนินการที่เน้นการใช้จิตวิทยามาแก้ปัญหาก่อนที่จะใช้กฎหมาย โดยมี
หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรทางศาสนา มามีส่วนร่วมในการคัดกรอง บ าบัด และอบรมพัฒนาจิตใจให้กับ
นักเรียน 6) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรณรงค์โครงการ โดยสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นช่องทาง
ส าคัญในการติดต่อประสานการติดตามนักเรียน  

 ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา มีดังนี้ 1) ปัจจัยด้านครอบครัวของนักเรียน เพราะปัญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจาก
ครอบครัวของนักเรียนที่เป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตน ผู้ปกครองบางส่วนไม่เห็นความส าคัญใน  
การแก้ปัญหา รวมถึงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของนักเรียนอาจเป็นแหล่งที่มีเหล้าและบุหรี่ ท าให้นักเรียน
สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย 2) ลักษณะของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นลักษณะทวิภาคี มีการ
ฝึกงานในสถานประกอบการในสภาพสังคมชีวิตจริงที่นักเรียนอาจมีความเสี่ยง ท าให้การควบคุม ดูแลนักเรียน
ที่อยู่ภายนอกสถานศึกษาอาจไม่ทั่วถึง ท าให้ไม่อาจควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ได้เท่าที่ควร 
3) การมีรายได้และการเข้าถึงเหล้าและบุหรี่ เนื่องจากนักเรียนบางคนที่มีความสามารถในการหาเงิน มีรายได้ 
รับงานเสริม ท าให้โอกาสในการซื้อหาเหล้าและบุหรี่มีมากขึ้น 4) ครูหรือผู้รับผิดชอบโครงการขาดความสามารถใน
การถอดบทเรียน ขาดทักษะในการสรุปองค์ความรู้จากการด าเนินงานโครงการ ขาดการสะท้อนคิดแลกเปลี่ยน
บทเรียนซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคคลอื่น ๆ ท าให้ข้อค้นพบในการด าเนินโครงการยัง
ขาดการต่อยอดหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  ไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) ความร่วมมือจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริโภคหรือ ผู้เสพ ผู้ขาย 
และผู้ก าหนดนโยบาย ด้วยความจริงจังในภาคปฏิบัติและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 2) กระบวนการและวิธีการ
ในภาคปฏิบัติ ได้แก่ การก าหนดแนวทางปฏิบัติ กลไกการขับเคลื่อนนโยบาย และการสร้างความตระหนักถึงโทษ
ภัยของเหล้าและบุหรี่ ซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นในระยะสั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว 3) การคัดสรร
กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนค่านิยมและให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการสร้างความสุขให้กับ
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ตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาเหล้าและบุหรี่  4) การด าเนินนโยบายแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
สถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานในพื้นที่ ในบริบทของชุมชน เพื่อให้มีการขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางอย่าง
เป็นรูปธรรม พร้อมกับประสานความร่วมมือจากกลุ่มจิตอาสาเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม 5) การสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน โดยจัดการประชุมชี้แจงส าหรับบุคลากร นักศึกษา และคนในชุมชน 6) การมีกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการติดตามและรายงานผลโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการหรือการด าเนินการในระยะต่อไป  
  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคซึ่งท าให้นโยบายไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อาจเป็นผล   มา
จากการขาดจิตส านึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง การละเลยโดยไม่บังคับใช้กฎหมาย การผลิตสินค้ากระท าโดยรัฐ และ
สภาพทางสังคมของชุมชน โดยพบประเด็นย่อยดังนี้ 1) ความชัดเจนของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ในระดับอุดมศึกษายังไม่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม เน่ืองจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
มีบริบทเชิงพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน คุณลักษณะและวิถีชีวิตของนักศึกษาก็มีความแตกต่างกัน  จึงควรมีการ
ระบุนโยบายเฉพาะหรือก าหนดขอบเขตในเชิงรายละเอียดที่เหมาะสมส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อ
เป็นมาตรฐานและบรรทัดฐานกลางที่ใช้ร่วมกัน 2) การจัดโครงการกิจกรรมที่ไม่น่าสนใจและไม่ดึงดูดใจส าหรับ
นักศึกษา 3) การขาดจิตส านึกของผู้บริโภคสินค้าและผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ รวมถึงการขาดความชัดเจน
ในการควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา 4) กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายนี้มีอยู่แล้ว 
แต่ขาดความเป็นรูปธรรมในการน ากฎหมายนั้นมาควบคุมด้วยการบังคับใช้ 5) แหล่งผลิตสินค้าด าเนินงานโดยรัฐ 
ดังนั้น จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทั้งนี้ สภาพของสังคมไทยในปัจจุบันที่ยังคงมีเหล้าและบุหรี่ในทุกพื้นที่ 
มีการบริโภคและมีการจ าหน่ายอยู่ทั่วไป จึงไม่อาจอนุมานได้ว่านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่จะ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน 6) สภาพทางสังคมของชุมชนที่มี
ความเป็นเอกเทศ แยกออกจากสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็นสังคมปัจเจกที่มีความเป็นอิสระ และไม่มีประเด็น
ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่อกัน 7) ช่วงวัยของการมีอิสระทางความคิดของนักศึกษา รวมถึงการมีวุฒิภาวะที่
แตกต่างกัน 
 
 ระยะที่ 2 การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่
ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยระยะนี้ เป็นผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน      
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาภาคกลาง จ านวน 1,342 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตร
ประเมินค่า (rating scale) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling (SEM)) ผลจาการศึกษาพบว่าโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้อง

ตนเองจากเหล้าและบุหรี่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (2=3.35, df=1, p=.06, 
GFI=1.00,  AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA=0.04, SRMR=0.01) โดยพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเป็นบวกสูงสุด
เท่ากับ 0.59 และได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์
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อิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ 0.32 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ 0.21 ตามล าดับ 
 

 
2=3.35, df=1, p=.06, GFI=1.00, AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA=0.04, SRMR=0.01 

 

ภาพประกอบ โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ 
ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง (ภาพรวม) 

 
 ระยะที่ 3  การศึกษารูปแบบการติดตามประเมินผลนโยบายฯ และเสนอแนวทางการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยระยะนี้ เป็นผู้แทนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลโรงเรียน
ในเครือข่าย ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและผู้เรียน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัดประเมินผลจ านวน 10 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สนทนากลุ่มและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   

จากผลการวิจัยพบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดประชุมติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน โดยการรายงานผลในที่ประชุมติดตามการด าเนินงานในลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ทั้งนี้ กลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้ตั้งข้อสังเกตว่าสารสนเทศที่ได้เป็นข้อมูลในมุมกว้าง 
อาจยังไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง ซึ่งการประชุมติดตามผลเพียงปีละ 1 ครั้ง อาจไม่เพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ และในช่วงที่ผ่านมาพบว่าผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ทราบผลการ
ประเมินในมิติของประสิทธิผล ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังประกาศนโยบาย  ด้วยเหตุนี้ 
คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษารูปแบบการติดตามประเมินผลนโยบาย ฯ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินในภาพกว้าง 
แสดงให้เห็นถึงมิติกระกระบวนการในการติดตามประเมินผล รูปแบบการประเมินผลนโยบาย ฯ นี้ คณะผู้วิจัย
ได้ใช้กรอบแนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม  CIPPIEST ที่มีมิติการประเมิน 7 มิติ ได้แก่ การประเมินบริบท  
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การประเมินปัจจัย การประเมนิกระบวนการ การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล การประเมินความยั่งยืน 
และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ ซึ่งในแต่ละมิติมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

 
 

ภาพประกอบ รูปแบบการติดตามประเมินผลฯ 
 

การประเมินบริบท เป็นการประเมินก่อนการด าเนินงาน เพื่อตัดสินใจวางแผน โดยพิจารณา
ความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษาและชุมชนที่ต้องด าเนินกิจกรรม/โครงการนั้นความเหมาะสม
ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายกิจกรรม/โครงการ และความสอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด 

การประเมินปัจจัยน าเข้า  เป็นการประเมินก่อนด าเนินงาน เพื่อก าหนดโครงสร้าง 
การด าเนินงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรม/โครงการ ความเหมาะสมและความพอเพียงของ
ทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เวลา 
เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ แผนการด าเนินงาน 

การประเมินกระบวนการ  เป็นการประเมินระหว่างด าเนินงาน เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติ โดยหาข้อบกพร่องของการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง
ให้การด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยบันทึกหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของ
กิจกรรม/โครงการ 

การประเมินผล เป็นการประเมินเพื่อทบทวนกิจกรรม/โครงการ โดยจ าแนกออกเป็น 
(1) การประเมินผลกระทบซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ทั้งผลในทางบวกและทางลบ (2) การประเมิน
ประสิทธิผล เพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรม/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ (3) การประเมิน
ความยั่งยืน เพื่อพิจารณาความต่อเนื่อง วิธีการรักษาไว้ซึ่งความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ และ (4) การประเมิน
การถ่ายทอดส่งต่อเพื่อพิจารณาว่ามีการน ากิจกรรม/โครงการไปประยุกต์หรือปรับปรุงใช้ในที่อื่น ๆ หรือไม่ 
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ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรใช้เครื่องมือหลากหลายประเภท เช่น 
บันทึกการประชุม การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตและบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
ในกระบวนการต่าง ๆ ต่อเน่ืองกันครบวงจร 
 

จากการข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงน าเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยเป็นข้อเสนอแนวทางตามความรับผิดชอบของหน่วยงานใน
ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียน นักศึกษา สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ หน่วยงานระดับนโยบาย 
หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานระดับสถานศึกษา รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

หน่วยงานระดับนโยบาย: สื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน 
1) ผลการวิจัยพบว่าแนวทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึง

โทษของเหล้าและบุหรี่ คือ การประชาสัมพันธ์โทษของเหล้าและบุหรี่ผ่านสื่อสาธารณะ ดังนั้นหน่วยงานระดับ
นโยบายจึงควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โทษของเหล้าและบุหรี่ เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บุคคลที่ 
มีชื่อเสียงมาร่วมรณรงค์ต่อต้านเหล้าและบุหรี่  และ/หรืออาจจัดเป็นโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์  
ใช้กลไกเครือข่ายทางสังคมในการขับเคลื่อน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กร และ
หน่วยงานต่าง ๆ 

2) ผลการวิจัยพบว่าครูแนะแนวในสถานศึกษาแต่ละแห่งมีจ านวนไม่เพียงพอ ทั้งยังมีภาระ
งานอื่น ๆ ที่ต้องรับผิดชอบ และครูทั่วไปยังขาดความสามารถในการแนะน าให้ค าปรึกษาผู้เรียนกลุ่มเสี่ ยง 
ดังนั้น หน่วยงานระดับนโยบายควรส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพในการให้ค าปรึกษา และสถาบันการผลิตครูควร
ปลูกฝังให้เป็นความสามารถพื้นฐานของนิสิตนักศึกษาครูทุกคน  

 
หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา: สื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน 

1) ผลการวิจัยพบว่าสถานศึกษารับทราบนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า และบุหรี่ 
แต่ไม่ทราบวิธีการ/แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูล
สารสนเทศวิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

2) ผลการวิจัยพบว่าการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานระดับนโยบายและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จที่ส าคัญ ดังนั้น เขตพื้นที่การศึกษาควรมีระบบการก ากับติดตาม  
การด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการติดตามประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
รวมทั้งร่วมมือกับสถานศึกษาในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 

3) ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมเชิงพื้นที่ที่จัดบนฐานความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เป็น
กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง ดังนั้น เขตพื้นที่ควรสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 



บทสรุป-12 
 

หน่วยงานระดับสถานศึกษา: ป้องกัน ปราบปราม เปลี่ยนแปลง 
1) ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและมีพฤติกรรม

ปกป้องตนเองได้ดีในกลุ่มผู้เรียนที่ยังไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า แต่กิจกรรมป้องกันที่โรงเรียนจัดขึ้น ไม่มีผลต่อ 
การเกิดความตระหนักหรือการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เรียนกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้ามาแล้ว 
น ามาสู่แนวออกแบบกิจกรรมในสถานศึกษา ดังนี้  

- ควรออกแบบกิจกรรมเชิงรุก ให้ผู้เรียนริเริ่ม ออกแบบ ขับเคลื่อน โดยครูเป็นที่ปรึกษา 
- ควรออกแบบกิจกรรมโดยสร้างแรงขับจากพลังบวกในจิตใจ โดยวิเคราะห์ลักษณะและความ

สนใจของผู้เรียน ดึงจุดเด่นของผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงออกมาพัฒนา เพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียน เพื่อ
เบ่ียงเบนความสนใจของผู้เรียนออกจากยาเสพติด 

- ควรมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) ผลจากการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยที่ส าคัญสู่ความส าเร็จ ดังนั้น
สถานศึกษาจึงควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ท างานร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้เรียน 
ให้ชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในชุมชน ให้งดการลักลอบจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน  

3) ผลการวิจัยพบว่าในบริบทของผู้ เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี  เกี่ยวพันกับสถาน
ประกอบการ ซึ่งท าให้หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมการดื่มเหล้าและการสูบบุหรี่ได้ยาก ดังนั้น สถานศึกษาทุกระดับ
ต้องสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่  จากผลการวิจัยนั้นพบว่าได้รับอิทธิพล
จากการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่สูงสุด ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษของ
เหล้าและบุหรี่ ฝึกทักษะการต่อรองและทักษะการปฏิเสธ เพื่อหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ นอกจากนี้ 
การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ทางโรงเรียนอาจ
ประชาสัมพันธ์และด าเนินการโครงการนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้น 
   1.2 การขับเคลื่อนแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาในระดับหน่วยงานระดับนโยบาย และระดับเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทในการสื่อสาร ส่งเสริม 
สนับสนุน ด้วยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสารสนเทศของเหล้าและบุหรี่ผ่านสื่อสาธารณะ ในรูปแบบการ
รณรงค์ โครงการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถของครูในการแนะน าให้ค าปรึกษาผู้เรียนกลุ่ม
เสี่ยงจากเหล้าและบุหรี่เพิ่มมากขึ้น  

  1.3 บทบาทของเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนแนวทางการน านโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ในเชิงปฏิบัติ ท าได้โดยการจัดระบบสารสนเทศการด าเนินงานของนโยบายตามสภาพ
บริบทของสถานศึกษา รวมถึงการสร้างระบบการก ากับติดตามการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยร่วมมือ
กับสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
    1.4 บทบาทของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ในเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์นั้น  สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุม ครบถ้วนตามกระบวนการ ตามสภาพปัญหาและลักษณะของผู้เรียน  
โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนในการร่วมกันด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การประสานงานร่วมกันกับชุมชน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 จากแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป็น
รูปธรรมในการด าเนินการให้เด่นชัด การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ในการฝึกอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่แก่ผู้เรียน
เพื่อให้ผลลัพธ์ของการน านโยบายสู่การปฏิบัติชัดเจนมากขึ้น   
    2.2 จากข้อค้นพบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่
ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีนั้นพบว่า ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านอื่นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษา การวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรขยาย
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันผลที่ชัดเจนตามสภาพบริบทของผู้เรียน
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องมากยิ่งขึ้น  
   2.3 ผลการศึกษาในครั้งนี้พบความแตกต่างของพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและ
บุหรี่ของผู้เรียนจ าแนกตามบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยายการศึกษาโมเดลเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนโดยการวิเคราะห์กลุ่มพหุ จ าแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา และประเภทของสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ในกลุ่มที่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
 

การน านโยบายไปสู่การปฏบิัติ: นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ 
ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ  
เพื่อศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนใน
สถานศึกษาภาคกลาง และเพื่อศึกษารูปแบบการประเมินผลนโยบายฯ และเสนอแนวทางการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 
การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค เป็นการศึกษา 
เชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้แทนทางศาสนา ผู้แทนจากสาธารณสุข และผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่นผู้ประกอบการ ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ท่ีครอบคลุมสถานศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมจ านวนท้ังส้ิน 120 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็น
แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะท่ี 2 การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง เป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง จ านวน 1,342 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดล
สมการโครงสร้าง (SEM) ส่วนระยะท่ี 3 การศึกษารูปแบบการติดตามประเมินผลนโยบาย และเสนอแนว
ทางการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สนทนากลุ่ม (focus group) กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกระทรวง
สาธารณสุข ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัดประเมินผล รวมจ านวนท้ังส้ิน 10 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัย   

1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 
  ด้านการบริหารจัดการ พบว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่มีแนวทาง
คล้ายคลึงกัน คือ มีการประชาสัมพันธ์ การบรรจุกิจกรรม/โครงการไว้ในแผนงานของโรงเรียน การสร้างการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ การส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในงานกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น และมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ส่วนสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา พบว่า บางแห่งสามารถจัดท าโครงการท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยในบางสถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่ามีการบริหารจัดการท่ียังไม่เข้มข้น
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มากนัก ด้านกระบวนการการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนให้นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เป็นไปได้ตามแผนงานท่ีวางไว้ สรุปได้ 3 กระบวน ได้แก่ 1) การสร้างความ
ตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุน 2) การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่นักเรียน และ 3) การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ส่วนสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ใช้หลักการ “ป้องกัน ปราบปราม บ าบัด” โดย
ก าหนดให้ฝ่ายปกครองท างานร่วมกับครูประจ าช้ัน และมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
สถานศึกษาสนับสนุนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ขณะท่ีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีการรณรงค์โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ และประชาสัมพันธ์ส่ือสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของงาน
กิจการนักศึกษา ด้านรูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ พบว่า สถานศึกษาทุกระดับมีรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย
คล้ายคลึงกัน อาทิ การสร้างนักเรียนแกนน า การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของเหล้า บุหรี่ 
การอบรมให้ความรู้โดยเชิญบุคลากรจากภายนอกมาร่วมด้วย การสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา ชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการสอดแทรกประสบการณ์ความรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน 
และด้านการประเมินผลกิจกรรม พบว่า สถานศึกษาทุกระดับมีการด าเนินงานคล้ายคลึงกัน แบ่งได้เป็น 2 
ระดับ คือ การประเมินผลในภาพรวม พิจารณาจากผลการด าเนินงานของโครงการด้วยการถอดบทเรียน
ความส าเร็จ ปัญหา แนวทางการแก้ไขจากการด าเนินโครงการ การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อ
กิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น และการประเมินผลในระดับบุคคล โดยการติดตามและสังเกตการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนท้ังแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท้ังนี้ ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาถือว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการการด าเนินงานกับโครงการและแผนงานหลักท่ีมีอยู่เดิมแต่
สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงให้ เกิดขึ้นได้ตามนโยบาย ส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่ายังมี
ประสิทธิภาพไม่มากนัก 

2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบาย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนมี

ความตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่เพิ่มข้ึน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการก าหนด
บทลงโทษและโรงเรียนมีมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง ขณะท่ีการขับเคล่ือนนโยบาย ฯ ก็สามารถลดปริมาณ
ของเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเหล้า บุหรี่ และสารเสพติดอื่น ๆ ได้เช่นกัน ส่วนในสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและแก้ปัญหาของ
นักเรียน โดยให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ขณะท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาบางแห่งยังไม่
มีความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ เท่าท่ีควร แต่บางแห่งเห็นถึง
ความส าคัญถึงปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม แต่หากครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อม
โดยรอบยังคงไม่ตระหนักถึงปัญหาของเหล้าและบุหรี่ ก็อาจท าให้พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาไม่ได้รับการ
แก้ปัญหาอย่างแท้จริง 
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 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหร่ีและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน พบว่า 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนให้ความส าคัญต่อการรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่  โดยประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ท าให้มีจ านวนนักเรียนท่ีสูบบุหรี่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และมีความเส่ียงต่อการติดยาเสพติดลดลง ส่งผลให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น ส าหรับ
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาพบว่า นักเรียนบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น แต่
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในครอบครัวของนักเรียนมีผู้ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ หรือนักเรียนไม่อยากลด ละ เลิก 
พฤติกรรม จึงยังไม่สามารถลดพฤติกรรมหรือความข้องเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ได้เท่าท่ีควร ขณะท่ีอาจารย์และ
นักศึกษาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยมีความตระหนักต่อโทษ ผลเสียหรือผลกระทบของเหล้า บุหรี่ โดยพื้นฐานอยู่
แล้ว แต่ยังไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม นักศึกษาบางส่วนยังคงด่ืมสุราและสูบบุหรี่ท้ังในและนอกสถานศึกษา  

3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าต่อสถานศึกษาและชุมชน 
      ผลกระทบทางบวกของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่คือ  สถานศึกษาทุกระดับให้
ความส าคัญกับการพัฒนานักเรียน/นักศึกษา โดยผู้บริหาร ครูอาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของโทษภัยและ
ปัญหา และนักเรียน/นักศึกษาได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด้วยรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ส่งผลให้ทุกฝ่ายเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น และส่งผลกระทบท่ีดีต่อชุมชนและสังคมโดยรวม 
ส่วนผลกระทบทางลบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ พบเพียงเป็นการเพิ่มภาระงานของสถานศึกษา
ท่ีต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มขึ้น ในส่วนร้านค้าชุมชนท่ีจ าหน่ายเหล้าบุหรี่พบว่าไม่ได้ส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงนัก  
 
 

 4. ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอปุสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเง่ือนไขทางสังคม 
      จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทุก
ระดับมีความสอดคล้องกัน สรุปได้ดังนี้ 1) ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง 2) การสร้างความเข้าใจ โดยการประชาสัมพันธ์ ส่ือสารช้ีแจงใหทุ้กฝ่ายเห็น
ความส าคัญของปัญหา 3) การเลือกใช้รูปแบบกิจกรรมและโครงการท่ีเหมาะสมในการพัฒนาและแก้ปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียน/นักศึกษา 4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ท่ีเข้มแข็งจากหน่วยงานภายนอก 
ครอบครัว และชุมชน 5) การสร้างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม 6) การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและบูรณาการกับพันธกิจหลักของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน 
และ 7) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ 1) ภูมิหลังทางครอบครัวของนักเรียนและ
สภาพแวดล้อมท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม แหล่งฝึกงาน และกลุ่มเพื่อน ท าให้นักเรียนเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบและมีโอกาสเข้าถึงแหล่งท่ีมีการมั่วสุมยาเสพติด เหล้าและบุหรี่ได้ง่าย 3) การจัดกิจกรรม
หรือโครงการไม่น่าสนใจและไม่กระตุ้นให้นักเรียน/นักศึกษา เกิดความปรับเปล่ียนความคิดและพฤติกรรม  
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4) การขาดจิตส านึกของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการในการจ าหน่ายเหล้า บุหรี่ให้แก่นักเรียน 5) ความไม่ชัดเจน
ของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับอุดมศึกษา 6) ขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง และ 
6) ต้นก าเนิดหรือแหล่งผลิตสินค้าเป็นการด าเนินงานโดยรัฐ 
 5. โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหร่ี พบว่า     
โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ (2=3.35, df=1, p=.06, GFI=1.00, AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA=0.04, SRMR=0.01) 
โดยพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการตระหนักรู้โทษของเหล้าและ
บุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเป็นบวกสูงสุดเท่ากับ 0.59 และได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ 0.32 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจาก
การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ 0.21 ตามล าดับ 

6. รูปแบบการติดตามประเมินผล  ในส่วนของการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีการจัดประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้วยการรายงานผลในท่ีประชุม
ในลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้ต้ัง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการประเมินท่ีอาจไม่เพียงพอและอาจไม่สะท้อนผลการด าเนินงานท่ีแท้จริง  

7. แนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
หน่วยงานระดับนโยบาย: ควรจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์โทษของเหล้าและบุหรี่เพื่อเผยแพร่ใน

รูปแบบต่าง ๆ และควรส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพในการให้ค าปรึกษา นอกจากนี้ สถาบันการผลิตครูควรปลูกฝัง
ให้เป็นความสามารถพื้นฐานของนิสิตนักศึกษาครูทุกคน ส่วนหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา: ควรมีระบบ
การก ากับติดตามการด าเนินงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง และควรสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี เพื่อบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนกลุ่มเส่ียงให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ส าหรับหน่วยงานระดับสถานศึกษา: ควร
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ผู้เรียน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน และสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง 
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Abstract 
 

Policy Implementation: the alcohol and tobacco free policy for academic institutions 

 

This research is an evaluation research with objectives to evaluate efficiency, 
effectiveness, impact, facilitating factors and restraining factors in implementation of the 
alcohol and tobacco free policy for academic institutions in order to study the causal model 
of factors that have impacts on self-protection behavior that prevents students, studying at 
academic institutions in the central region, from getting involved with alcohol beverages and 
tobacco products.  The research also aims to study patterns for policy evaluation and 
provide recommendations for implementation of the alcohol and tobacco free policy for 
academic institutions.  The research was divided into 3 phases.  Phase 1 covers an 
evaluation of efficiency, effectiveness, impact, facilitating factors and restraining factors.  This 
phase is a qualitative study that collects data via interviews with total of 120  interviewees 
who are representatives from the regional education offices, religious groups, health 
department, and local communities, entrepreneurs in Bangkok, Nakhon Pathom and Phra 
Nakhon Si Ayutthaya provinces which cover 3  levels of academic institutions namely the 
Basic Education, Vocational Education, and Higher Education.  Research tools used include 
an interview form and the content analysis technique.  Phase 2 is a study on causal model 
of factors that have impacts on self-protection behavior that prevents students studying at 
academic institutions in the central region.  This phase is a quantitative study with samples 
consisted of 1,342 students from academic institutions located in the central region.  These 
samples were obtained by using the Multi-Stage Random Sampling method.  A questionnaire 
survey was used as a research tool and the Structural Equation Modeling (SEM) analysis was 
used for data analysis.  Phase 3 is a study on patterns for policy evaluation and provides 
recommendations for implementation of the policy in academic institutions.  This is a 
qualitative study that collects data by using the focus group method with targeted group of 
10 representatives from the Ministry of Education, the Regional Education Offices, academic 
institutions, local communities, and evaluation experts.  The content analysis method was 
then used for data analysis.    
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 Research Results   
1. Efficiency of implementing the alcohol and tobacco free policy in academic 

institutions 
  In terms of management, it was found that most Basic Education institutions 
have similar approaches including public relations, embedding activities or projects with the 
institutions’ work plan, encouraging participation from related parties and communities, 
promoting responsibility of students, teachers, and staffs of academic institutions in the 
organized activities or projects, and monitoring the results for further reports to original 
affiliation offices.  Regarding the Vocational Education institutions, it was found that some 
institutions have successfully managed projects that respond well to students’ problems 
through received budget and networking with external agencies.  For the Higher Education 
institutions, it was found that their management is not yet comprehensive.  In terms of 
working process, it was found that schools have their working process in order to drive the 
academic institutions’ alcohol and tobacco free policy and achieve the planned results by 3 
processes, namely 1) raising awareness, promoting, and providing supports, 2) increasing 
students’ strength, and 3) building relations between schools and communities.  Meanwhile, 
vocational education institutions have applied the concept of “Prevention, Suppression, 
Recuperation” by designating the administration section to work with the class teacher as 
well as create cooperation network with agencies outside the academic institution in order 
to seek their supports for the institution’s projects.  For the Higher Education institutions, 
their approaches include running campaigns by designated responsible persons and 
communicating means of public relations to relevant agencies, especially the student affairs 
sections.  Concerning the patterns of the implemented activities, it was found that all 
level of academic institutions have similarly carried out various activities such as creating 
student leaders, running campaigns to promote knowledge on harms of alcohol and 
tobacco, organizing training with invited external guests, establishing networks between 
academic institutions, communities, and relevant agencies from both private and 
government sectors, and embedding knowledge and experiences through teaching/learning 
activities.  For activities evaluation, it was found that all level of academic institutions have 
similarly carried out their working processes divided into 2 levels, namely the overall 
evaluation and the individual evaluation.  The overall evaluation considers results of the 
project’s working process by examining success, problems, and remedial measures derived 
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from project implementation, assessment of participants’ satisfaction on activities organized 
by schools.  Meanwhile, the individual evaluation considers monitoring and observing, 
formally and informally, students’ behavioral changes.  In this regards, resulting changes to 
the Basic Education and Vocational Education institutions are considered highly efficient 
compared with the resource management which focuses on integrating works with the 
existing projects and plans.  Such results can lead to desired changes as specified in the 
policy.  However, it was found that the implementation in the Higher Education institutions 
is not quite efficient.  
 

2. Effectiveness of implementing the alcohol and tobacco free policy in 
academic institutions 

Awareness on significance of the policy.  In the Basic Education level, it was 
found that students are increasingly aware of the alcohol and tobacco free policy in 
academic institutions.  This is resulted from the issued regulation on punishment and 
school’s strict implementation.  Meanwhile, the driven policy has also reduced number of 
youth involved with alcohol, tobacco and other drugs.  In the Vocational Education 
institutions, it was found that the institutions’ executives and teachers are all aware of 
significance of preventing and solving students’ problems and they intend to cooperate for 
systematic problem resolution.  Meanwhile, some of the Higher Education institutions are 
not yet adequately aware of the alcohol and tobacco free policy in academic institutions 
but some of the institutions have already perceived significance of the problems that would 
have overall impact on the society.  However, if families, communities, and surrounding 
environments are still not aware of the significance of alcohol and tobacco problems, 
students’ behavioral problems would not be truly resolved.   

Awareness of alcohol and tobacco harms and students’ behavioral 
changes.  It was found that schools’ executives and teachers are well aware of such harms 
and they place importance on campaigns for reduction of alcohol and tobacco 
consumption.  They also behave as a good role model and help monitor students’ behavior 
so that the number of smoking students gradually decreased every year and the risk of 
getting involved with drugs is also reduced.  This results in improved image of schools.  For 
the Vocational Education institutions, it was found that some students have improved their 
behavior.  However, due to the environments of students’ families, in which some family 
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members consume alcohol and smoke cigarette or students themselves do not wish to stop 
drinking alcohol or quit smoking, their behaviors of consuming alcohol and tobacco have not 
been adequately changed.  Meanwhile, most of students and teachers in the Higher 
Education institutions are basically aware of harms and impacts from alcohol and tobacco ut 
they have not changed their behavior and still consume alcoholic beverages and smoke 
cigarette both within and outside the academic institutions.  

3 .  Impacts of the alcohol and tobacco free policy on academic institutions and 
communities  
  Positive impacts of the alcohol and tobacco free policy for academic 
institutions include an importance placed on student development with awareness of 
executives and teachers on related harms and problems so that students’ behaviors can be 
developed and their behavioral problems resolved through various patterns of activities that 
result in improvement of behavioral changes leading to positive impacts on communities 
and the overall society.  Considering negative impacts of the alcohol and tobacco free 
policy for academic institutions, it was found that there was only an impact on an increase 
of the institutions’ workload so that they have to carry out and report on additional 
projects.  For impacts on alcohol and tobacco shops, it was found that there was no 
significant impact. 
 
 

 4. Facilitating factors and restraining factors for implementation of the alcohol 
and tobacco free policy for academic institutions based on conditional social contexts. 
  From the study, it was found that the factors that facilitate implementation 
of the alcohol and tobacco free policy for academic institutions are conforming in all levels.  
This result can be summarized as follows: 1) Cooperation from all relevant sectors is an 
important mechanism that drive the policy to actual implementation, 2) Promotion of 
understanding through public relations that communicate with all sectors to realize 
significance of the problem, 3) Selection of patterns for activities and projects suitable for 
the development and resolution of students’ behavioral problems, 4) Creation of 
cooperation network with external agencies, families, and communities, 5) Creation of 
environments, inside and outside the academic institutions, that facilitate behavioral 
changes, 6) Continuation of work and integration with the academic institution’s main 
mission for student development, and 7) Continuous monitoring and evaluation of working 
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performance.  Regarding the restraining factors for implementation of the alcohol and 
tobacco free policy for academic institutions, the result can be summarized as follows: 1) 
Student’s family background and living environments, 2) Social environment, training 
location, and groups of friends which cause students to imitate behavior and easily gain 
access to indulge in drug-taking and consumption of alcohol and tobacco products, 3) 
Organization of uninteresting activities that fail to encourage students to change their 
mindsets and behavior, 4) Lack of consciousness of merchants, retailers, or service providers 
who sell or supply their products to students, 5) Inadequate clarity of policy 
implementation in the Higher Education level, 6) Lack of strict law enforcement, and 7) 
Origins or sources of goods production are operated by the government.   
 
 5.  A causal model of factors affecting behavior that protects oneself from 
alcohol and tobacco products.  It was found that a causal model of factors affecting 
behavior that protects oneself from alcohol and tobacco products harmoniously conforms 

to empirical data (2=3.35, df=1, p=.06, GFI=1.00, AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA=0.04, SRMR=0.01).  
The behavior that protects oneself from alcohol and tobacco products has the highest 
positive influencing factor value of 0.59 and is directly influenced by the awareness of the 
alcohol and tobacco free academic institutions with the positive influencing value of 0.32 
while indirectly influenced by the awareness of the alcohol and tobacco free academic 
institutions with the positive influencing value of 0.21 respectively. 
 

6. Patterns of monitoring and evaluation.  Regarding monitoring and evaluation of 
the work carried out by the Ministry of Education, it was found that there were meetings 
organized to monitor and evaluate the work by reporting the quantitative data collected 
from questionnaire survey once a year.  The involved groups have observed and 
commented on evaluation result which could be inadequate and not truly reflect actual 
performance.   

  
7. Guidelines for implementation of the alcohol and tobacco free policy for 

academic institutions 
Agency at Policy Level should create public relations media to communicate 

the harms of alcohol and tobacco in various ways.  Also, teachers should be supported for 
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development of their counseling potential.  Furthermore, the teacher production institutions 
should foster creation of basic capability for all teaching students.  Agency at Regional 
Education Office Level should have a clear and continuous monitoring and control system 
with both qualitative and quantitative monitoring and evaluation.  Also, there should be a 
cooperative network with agencies from regional government and private sectors in order to 
integrate resources and body of knowledge for changing behaviors of students, who are at 
risk, to a better direction.  Agency at Academic Institution Level should proactively design 
activities and create good relations with communities to collaboratively work together for 
student development. Also, there should be a creation of consciousness among community 
entrepreneurs and support for students to build their self-immunization.  
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ควำมส ำคัญและท่ีมำของปัญหำกำรวิจัย 
 นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนโยบายท่ีมีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา เพื่อด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น  
กับผู้เรียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ปลอดเหล้า 100 เปอร์เซ็นต์ 
และได้ส่ังการให้ครูเป็นต้นแบบสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  โดยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 
รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัย ได้แก่ การห้ามนักเรียนไม่ให้ใช้โทรศัพท์ระหว่าง
การเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น และการห้ามไม่ให้นักเรียน
หรือครูสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด  หากนักเรียนหรือครูฝ่าฝืนให้แจ้งข้อมูลมายังเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือส่วนกลาง  ก็จะช่วยให้สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ได้ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
2560: ออนไลน์) นโยบายดังกล่าวนอกจากจะมุ่งไปท่ีการศึกษาในระดับพื้นฐานแล้วยังรวมไปถึงในบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาด้วย ท้ังนี้ ท่ีผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการมอบหมายนโยบายไปยังสถาบันการศึกษา
ท่ัวประเทศ ให้ควบคุมดูแลกิจกรรมในสถาบันการศึกษา รวมถึงกิจกรรมการรับน้องให้มีความสร้างสรรค์ 
หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีใช้ความรุนแรงต่อกัน และไม่ให้มีอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นต้องอยู่  
ในการควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับรู้ถึงการจัดกิจกรรมและ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ โดยมีนโยบายให้สถานศึกษาต้องมีศูนย์รับแจ้งข้อมูลกิจกรรม 
รวมทั้งมีกฎลงโทษตามระเบียบของสถาบันหรือตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังมีนโยบาย
ในการด าเนินการในเชิงรุก 3 ด้าน คือ 1) การด าเนินงานในเชิงรุกระดับนโยบายของกระทรวงและสถาบัน โดย
ปรับทิศทางการท างานให้กิจกรรมปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยมุ่งเน้นขับเคล่ือนนโยบายร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงและท างานกับเครือข่ายนิสิต นักศึกษา 2) การจัดกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษาปลอดเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ มีการจัดเวทีประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงประเด็นท่ีสร้างสรรค์ เพื่อเสริมแนวคิดวิธีปฏิบัติ 
ภายใต้แนวคิด  Activity No L in Campus โดยปลูกฝังการจัดกิจกรรมท่ีเต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี 
เกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยไม่พึ่งพาแอลกอฮอล์ และ 3) การมุ่งเน้นการรณรงค์สู่สังคมรอบสถาบันครอบคลุมทุก ๆ 
เทศกาลของไทยร่วมกับภาคี เช่น ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2555: ออนไลน์) 
 ด้วยการเห็นความส าคัญของปัญหาเหล้าและบุหรี่ในเยาวชน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสมองท่ียัง
เจริญเติบโตไม่เต็มท่ี ท าให้คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนลดน้อยลง อีกท้ังการเห็นบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคล 
ในส่ือด่ืมสุราและสูบบุหรี่ ท าให้นักเรียนมีการซึมซับพฤติกรรมดังกล่าวและก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ 
ส่งผลท าให้นักเรียนมีการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง มีพฤติกรรม
ความรุนแรงรวมถึงการเกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น ท าให้นักเรียนต้องลาออกกลางคัน ก่อให้เกิดปัญหาทาง
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สังคมขึ้นอีกมากมาย (ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า. ม.ป.ป.: ออนไลน์; ส านักงานเครือข่ายองค์กร 
งดเหล้า. 2555: ออนไลน์)  และจากผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า  
วัยรุ่นส่วนใหญ่ท่ีด่ืมแอลกอฮอล์  ส่วนใหญ่อยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมาคือ ภาคเหนือ และ
กรุงเทพฯและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 21.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 19.00 และภาคใต้ 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ ท้ังนี้ ก่อให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ ได้แก่  การทะเลาะเบาะแว้ง     
การชกต่อยตบตีกัน การมีเพศสัมพันธ์ การเคยต้ังครรภ์หรือท าให้ผู้อื่นต้ังครรภ์ อารมณ์ซึมเศร้า การเล่นการพนัน
และมีพฤติกรรมติดเกมส์ และมีการคิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้น (อุดมศักด์ิ แซ่โง้ว พลเทพ วิจิตรคุณากร และสาวิตรี 
อัษณางค์กรชัย. 2559: 15; 20-21) ด้วยการเห็นความส าคัญของปัญหาเหล้าและบุหรี่ท่ีเกิดขึ้นในเยาวชน 
จึงท าให้มีการประกาศใช้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และให้ทุกโรงเรียนน านโยบายสถานศึกษา 
ปลอดเหล้าบุหรี่ไปปฏิบัติมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปปฏิบัติในลักษณะการประเมินผลจากนโยบายอย่างชัดเจน 
 จากความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
และผลการวิจัยข้างต้นในมิติของความแตกต่างทางภูมิภาค โดยเฉพาะภาคกลาง และกรุงเทพฯและปริมณฑล 
คณะนักวิจัยจึงสนใจศึกษาเชิงประเมินนโยบาย ในประเด็นของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่
ไปสู่การปฏิบัติ โดยศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ผลกระทบของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ  ปัจจัยท่ีส่งเสริม ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดท าข้อเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด   

 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาเป็นอย่างไร 
 2. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชนเป็นอย่างไร 
 3. ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเงื่อนไขทางสังคมมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 4. โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียน 
ในสถานศึกษาภาคกลางมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ อย่างไร 
 5. รูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เป็นอย่างไร 
 6. แนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษามีอะไรบ้าง 
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จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 2. เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชน 
 3. เพื่อประเมินปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเงื่อนไขทางสังคม 
 4. เพื่อศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง 
 5. เพื่อเสนอรูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 6. เพื่อเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  

 
ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานโครงการเพื่อ
ตอบสนองนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการสามารถใช้รูปแบบ 
การประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ท่ีงานวิจัยนี้พัฒนาขึ้นมาประกาศใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการประเมินนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 งำนวิจัยระยะที่ 1 กำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลกระทบของกำรน ำนโยบำย
สถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ีไปสู่กำรปฏิบัติ ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำย
สถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ีไปสู่กำรปฏิบัติ  
 กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัย  
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลโรงเรียน 
ในเครือข่ายผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนทางศาสนา ผู้แทนจากสาธารณสุข และผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่น
ผู้ประกอบการ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจ านวนท้ังส้ิน 
120 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ  
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 งำนวิจัยระยะท่ี 2 กำรศึกษำโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรปกป้องตนเองจำก
เหล้ำและบุหร่ีของผู้เรียนในสถำนศึกษำภำคกลำง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
ในสถานศึกษาภาคกลาง 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ในสถานศึกษาภาคกลาง จ านวน 1,342 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
โดยคณะผู้วิจัยมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างตามแนวคิดของแฮร์
และคณะ (Hair et al. 2010: 101) ท่ีก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างต้องมี
จ านวน 10-20 เท่าต่อข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ  
 
 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  1. ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) คือ การรับรู้นโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ 
  2. ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) มีดังนี้ 
   2.1 การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
การตระหนักรู้โทษของเหล้า และการตระหนักรู้โทษของบุหรี่ 
   2.2 พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า และพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ 
 

 งำนวิจัยระยะที่ 3 กำรศึกษำรูปแบบกำรประเมินผลนโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ี
และสร้ำงข้อเสนอแนวทำงกำรน ำนโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ีไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ    
 กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลโรงเรียนในเครือข่าย ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัดประเมินผลจ านวน 10 คน 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยรูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ และแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา    
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1. ประสิทธิภำพของกำรน ำนโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ีไปสู่กำรปฏิบัติ หมายถึง
ความสามารถในการด าเนินงานในการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา ในทรัพยากรท่ีมีอยู่ในบริบทของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการกระบวนการ การ
ด าเนินงานรูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ และรูปแบบการประเมินผลกิจกรรม และผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา 
 

 2. ประสิทธิผลของกำรน ำนโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ีไปสู่กำรปฏิบัติ หมายถึง 

ผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 

ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ความตระหนักต่อ

โทษของเหล้าและพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าของนักเรียน  และความคิดเห็นต่อนโยบาย

สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3. ผลกระทบของนโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ี หมายถึง ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับ
สถานศึกษาและชุมชนหลังการด าเนินงานในการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปปฏิบัติใน
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ ดังนี้ 

  3.1 ผลกระทบทำงบวก หมายถึง ผลท่ีพึงประสงค์ท่ีเกิดกับสถานศึกษาและชุมชนหลัง 
การด าเนินงานในการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปปฏิบัติในสถานศึกษา ท่ีเกี่ยวกับอัตราการ
ด่ืมของผู้ปกครองหรือคนในชุมชน จ านวนนักด่ืม/นักสูบเยาวชน การเปล่ียนแปลงทางด้านสุขภาพ การ
เปล่ียนแปลงปัญหาในสถานศึกษาหรือชุมชนท่ีเกิดจากสุราและบุหรี่ และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับชุมชน  

  3.2 ผลกระทบทำงลบ หมายถึง ผลท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดกับผู้เกี่ยวข้องหลังการด าเนินงาน 
ในการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปปฏิบัติในสถานศึกษา ท่ีเกี่ยวกับร้านค้าท่ีจ าหน่ายสุราหรือ
บุหรี่ หรือผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นท่ีได้รับผลกระทบ 

 4. ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรน ำนโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ี
ไปสู่กำรปฏิบัติ หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้การน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมาย ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีส่งเสริม 
และปัจจัยเป็นอุปสรรค ดังนี้ 
  4.1 ปัจจัยที่ส่งเสริม หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยผลักดัน ส่งเสริม หรือสนับสนุนให้การน านโยบาย

สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาประสบผลส าเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 
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  4.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นปัญหาหรือขัดขวางให้การน านโยบายสถานศึกษา

ปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาประสบผลส าเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

 5. กำรรับรู้นโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ี หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนนักศึกษา
เกี่ยวกับ เป้าหมาย ความส าคัญ ผลกระทบ ของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ท่ีมีต่อท้ังตนเอง 
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 6. กำรตระหนักรู้โทษของเหล้ำและบุหร่ี หมายถึง การรับรู้ การรู้คิดของนักเรียนนักศึกษาต่อโทษ
ของเหล้าและบุหรี่ท่ีมีต่อตนเองและสังคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การตระหนักรู้โทษของเหล้า 
และการตระหนักรู้โทษของบุหรี่ 

 7. พฤติกรรมกำรปกป้องตนเองจำกเหล้ำและบุหร่ี หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนนักศึกษา
ในการปกป้องตนเองจากการชักชวน ทดลอง เหล้าและบุหรี่ โดยการปฏิเสธ หลีกหนี อยู่ห่าง หรือไม่สนใจ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า และพฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากบุหรี่ 

 8. รูปแบบกำรประเมินผลนโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ี หมายถึง กรอบความคิดหรือ
แบบแผนในการประเมินท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการประเมินการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ไปปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นส่ิงท่ีควรมุ่งประเมิน (what) และวิธีพิจารณาหรือตรวจสอบ 
(how) เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายในช่วงเวลาต่าง ๆ 
 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินในประเด็นของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่
ไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการน านโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ  ปัจจัยท่ีส่งเสริมปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ  โดยใช้กรอบแนวคิดบทบาททางสังคมมาร่วมอธิบายในเชิงเงื่อนไขทางสังคมต่อ
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และศึกษารูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
จัดท าข้อเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
ดังภาพประกอบ 1 



 

ภาพประกอบ 1-1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 งานวิจัยเรื่อง การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
1.1 นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
1.2 นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
1.3 นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าของกระทรวงศึกษาธิการ 
1.4 การจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาตามประกาศ คสช. 

2. การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
2.1 ความหมายของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
2.3 ปัจจัยท่ีก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

3. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน 
3.1  สถานการณ์ความรุนแรงของการดื่มเหล้าของเด็กและเยาวชน 
3.2 การตระหนักรู้ถึงโทษของเหล้าและบุหรี่ 
3.3 พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า 
4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
4.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
4.4 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน 
 

1. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
1.1 นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

ประเทศไทยมีกฎหมายจ ากัดพื้นท่ีการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 มีการก าหนดว่าโรงเรียนท่ีต่ ากว่าระดับอุดมศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ท้ังหมด แสดงให้เห็นว่า
บุคคลไม่สามารถสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงเรียนได้โดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งผู้อ านวยการในฐานะเจ้าของสถานศึกษา
ต้องด าเนินการจัดสถานศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ท าให้ผู้ท่ีเข้ามาในบริเวณทุกคนรับทราบกันอย่างชัดเจนว่า
ไม่สามารถสูบบุหรี่ในโรงเรียนได้ (เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่. 2558: 9) 
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เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (2558: 12-30) ได้กล่าวถึงการด าเนินงานนโยบาย
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ไว้ดังนี้ 

1) การก าหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของ
โรงเรียน ประกอบด้วย การมีนโยบายท่ีทุกคนได้มีส่วนร่วมและไม่สร้างศัตรูต่อผู้อื่น โดยการจัดท านโยบาย
โรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและสามารถน าเนินการได้จริง และ
ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

2) การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ
แนวทางในการด าเนินงานและมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและด าเนินการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
ประกอบด้วย การจัดต้ังคณะท างานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ติดตามผลการด าเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ และ
ส ารวจข้อมูลการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

3) การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งการจัดสถานท่ีมีอิทธิพลต่อ
ค่านิยมไม่สูบบุหรี่ของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน จะซึมซับบรรยากาศของสังคม
ท่ีไม่ยอมรับการสูบบุหรี่ และเมื่อต้องสูบบุหรี่ นักเรียนจะละอายใจในการสูบบุหรี่ ประกอบด้วยติดเครื่องหมาย
ห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกช่องทาง ไม่มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกใน  
การสูบบุหรี่ เช่น ท่ีเข่ียบุหรี่ และการจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

4) การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียน 
ไม่มีความต้องการท่ีจะสูบบุหรี่ ถึงแม้จะพบเจอสถานการณ์ท่ียากล าบากก็ตาม ประกอบด้วย การวางแผนและ
ก าหนดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร การเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน 

5) การมีส่วนร่วมของนักเรียนเพื่อการขับเคล่ือนโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนเข้ามาร่วมเป็นคณะท างานในการขับเคล่ือนในโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีดังนี้ 

5.1) การเรียนรู้ผ่านการการปฏิบัติจริงจะท าให้นักเรียนเกิดองค์วามรู้เรื่องบุหรี่  สร้างความ
ตระหนักและซึมซับค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ 

5.2) นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความคิดสร้างสรรค์จะท าให้สามารถ
จัดงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้น่าสนใจ 

5.3) นักเรียนจะรู้ว่าควรใช้การส่ือสารแบบใดท่ีจะเข้าถึงเพื่อนในวัยเดียวกันหรือรุ่นน้องของ
วัยที่ไม่แตกต่างกันมาก 

6) การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่  เป็นการสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนปลอดบุหรี่  
แต่ถ้านักเรียนบางคนติดบุหรี่ ครูต้องให้มีเมตตาให้โอกาสนักเรียนในการปรับปรุงตัวให้เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ โดย
การคัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเส่ียงเพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียน มีความพร้อมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ และมีความสามารถในการส่งต่อนักเรียนท่ีสูบบุหรี่เข้าสู่ระบบบริการเลิกบุหรี่
ตามความเหมาะสม 

7) การมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อสร้างโรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ควบคู่
กันไป ประกอบด้วย การมีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่ร่วมกับชุมชน การผลักดันให้ผู้น าชุมชนมี
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นโยบายสนับสนุนการด าเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ และการช้ีแจงและขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนไม่ขาย
บุหรี่ให้กับเยาวชน 

 
1.2 นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 1) ได้กล่าวถึง นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไว้ดังนี้ 
1) ให้สถานศึกษาด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ

พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
2) ให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นสถานท่ีปลอดจากการสูบบุหรี่และการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
3) ให้ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา ไม่สูบบุหรี่และด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ในสถานศึกษา 

4) ห้ามนักเรียน นักศึกษาสูบบุหรี่หรือด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ขณะท่ีสวมเครื่องแบบของ
สถานศึกษา 

5) ให้สถานศึกษาสอดแทรกและเน้นย้ าเรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่และการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนทุกระดับ 

6) ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพอนามัย ติดป้าย                                 
ห้ามสูบบุหรี่ และห้ามด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานศึกษาทุกระดับ 

7) ให้หน่วยงานต้นสังกัด/สถานศึกษาสนับสนุนการผลิตส่ือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้                                                                     
ด้านพิษภัยจากบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมถึงการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ด้านสุขภาพ 
 นอกจากนี้ นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ยังมีโครงการอื่นๆ เพื่อให้บ้านและโรงเรียน
ปลอดเหล้าและบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วย โครงการครูดีไม่มีอบายมุข โครงการโรงเรียนตามค าพ่อสอน โครงการ
โพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) โครงการครูดีไม่มีอบายมุข 
 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานเครือข่ายองค์กร  

งดเหล้า (สคล.) ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(มจร.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขรุ่น 1-6  
มีความเห็นว่าครูเป็นผู้ท่ีท าหน้าท่ีอบรมส่ังสอนศิษย์ให้เป็นคนดี ครูจึงควรเป็นตัวอย่างท่ีดีในสังคม ไม่มี
อบายมุข ท าให้นักเรียนสามารถเคารพครูได้อย่างสนิทใจและมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ  
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างค่านิยม มีการยกย่อง ประกาศเกียรติคุณ รวมถึงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นท่ีการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหลังจากการคัดเลือกและยกย่อง
ครูไปแล้วนั้น ครูได้ท าหน้าท่ีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุข ให้กับเยาวชนเกิดการต่ืนรู้ 
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เกิดการลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่  อบายมุขในกลุ่มครูท่ัวประเทศ ท าให้ครูท่ีไม่มีอบายมุขได้มีความภาคภูมิใจ
เพราะคนภายนอกมองเห็นความดี และมีการประสานความร่วมมือในการรณรงค์ให้เยาวชนได้ลด ละ เลิก 
เหล้า บุหรี่ กับเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 

 

2) โครงการโรงเรียนตามค าพ่อสอน 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนค าพ่อสอน 4 ภาค สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกันจัดโครงการโรงเรียนตามค าพ่อสอนในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นโครงการ
ท่ีกลุ่มโรงเรียนและครูรวมตัวกันเพื่อน้อมน าพระบรมราโชวาทและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชใน 3 ค าสอนหลัก ได้แก่ 1) บ้าน วัด โรงเรียน 2) ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู และพระบรมราโชวาท 
ในการด าเนินชีวิตมิให้ตกเป็นทาสอบายมุขมาสู่การปฏิบัติท่ีเน้นการป้องกันการแก้ปัญหายาเสพติด เหล้า เบียร์ 
เครื่องด่ืมแอลกอออล์ทุกชนิด และบุหรี่ท่ีส่งผลกระทบต่อนักเรียน ซึ่งนักเรียนต้องไม่ใช้อบายมุขและด าเนิน
ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมีความพอเพียง มีการพึ่งพาตนเอง (โครงการ “ค าพ่อสอน” สืบสานพระราชปณิธาน 
2560: ออนไลน์) โดยมีแนวปฏิบัติโรงเรียนตามค าพ่อสอนดังนี้ 

2.1) บ บ้าน สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
2.1.1) ไม่เป็นเครื่องมือให้ธุรกิจเหล้า เบียร์ในการโฆษณาแฝงต่อเยาวชนด้วยการงดรับ

การสนับสนุนทุกรูปแบบจากธุรกิจเหล้า เบียร์ บุหรี่ 
2.1.2) ประกาศเป็นนโยบายของโรงเรียน โรงเรียนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ด้วยค าพ่อสอน 
2.1.3) คณะกรรมการผู้บริหาร พระ ครู ผู้น าชุมชนและนักเรียนมีส่วนในการขับเคล่ือน

โครงการ 
2.1.4) การจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรือการขอใช้สถานท่ีโรงเรียนจัดงานต้องปลอดเหล้า 

เบียร์ บุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2.1.5) ติดป้ายรณรงค์โรงเรียนปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ด้วยค าพ่อสอน (สคล. จัดให้) 
2.1.6) มีร้านค้าต้นแบบชุมชน งดขายเหล้า เบียร์ บุหรี่ในวันพระ และไม่ขายให้เด็กตาม

กฎหมาย อย่างน้อย 1 ร้าน ด้วยความสมัครใจ และยิ่งถ้าสามารถท าให้เกิดมติของชุมชนท่ีจะไม่เล้ียงเหล้าใน
งานบุญต่าง ๆ จะดีมาก 

2.1.7) ติดป้ายรณรงค์และยกย่องผู้ปกครองท่ีลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ บุหรี่ อบายมุข  
มีศีล 5 (ภาคปฏิบัติ) ให้เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนทุกปีการศึกษา และขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีให้กับลูก 

2.1.8) มีกิจกรรมรณรงค์และยกย่องครู บุคลากรโรงเรียนท่ีลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ บุหรี่ 
อบายมุข และรณรงค์ให้ครู บุคลากรในโรงเรียน ลด ละ เลิกเหล้า เบียร์ บุหรี่ทุกปี เพื่อเป็นแบบอย่างต่อนักเรียน 
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2.2) ว วัด เป็นสถานท่ีอบรมส่ังสอนให้เป็นคนดี เราสามารถน าธรรมะมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

2.2.1) มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติศีล 5 ในครู นักเรียน ผู้ปกครอง และมีการทบทวน
ศีล 5 อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อให้ศีล 5 เป็นสติด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยสามารถน าตารางทบทวนศีล 5 
เป็นเครื่องมือ 

2.2.2) มีกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้ปกครองงดเหล้า เบียร์ บุหรี่ทุกวันพระ และน าเงินนั้นออม
เป็นการศึกษาให้ลูก 

2.2.3) มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนตามสภาพของโรงเรียนกับชุมชน และขอบคุณ
ชุมชนท่ีมีจิตสาธารณะ ไม่ขายเหล้าบุหรี่ทุกวันพระ ไม่ขายเหล้าบุหรี่ให้บุคคลท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี ตาม
กฎหมาย และเป็นตัวอย่างท่ีดี ไม่ใช้อบายมุข 

2.3) โรงเรียน มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
2.3.1) การบูรณาการวันส าคัญของโรงเรียน เช่น วันเปิดเทอม วันเข้าพรรษา วันแม่ 
2.3.2) การบูรณาการกลุ่มสาระวิชา เช่น สังคม คณิตศาสตร์ สุขศึกษา 
2.3.3) การบูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้  

 

3) โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” 
  ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขได้จัดโครงการ
โพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” เพื่อป้องกันมิให้เกิดนักดื่มแอลกอฮอล์หน้าใหม่ในเยาวชน และลดนักดื่ม
หน้าเก่าคือ ผู้ปกครอง เป็นการรณรงค์อย่างเป็นองค์รวมเพื่อน าไปสู่ประโยชน์สูงและประหยัดสุด โดยมีการ
ด าเนินงานให้ผู้ปกครองงดเหล้าครบพรรษา เกิดการเลิกด่ืมเหล้าได้จริง และลดรายจ่ายในครอบครัว รวมถึง  
มีส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ซึ่งเป็นการปลูกจิตส านึกให้รู้ถึงโทษและรู้เท่าทัน ห่างไกลจาก 
ส่ิงเสพติด เหล้า และบุหรี่ 

 
1.3 นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าของกระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการสถานศึกษาปลอดเหล้าเป็นโครงการท่ีน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 มาสู่โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียนให้เป็นพลเมืองดีต่อชุมชน  
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าและบุหรี่ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสมองท่ียังเจริญเติบโตไม่ เต็มท่ี ท าให้
คุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนลดน้อยลง อีกท้ังการเห็นบุคคลใกล้ชิดหรือส่ือในการด่ืมสุราและสูบบุหรี่ ท าให้
นักเรียนมีการซึมซับพฤติกรรมก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ท าให้นักเรียนมีการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่  
เพิ่มมากขึ้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง มีพฤติกรรมความรุนแรงเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดอาชญากรรม ท าให้
นักเรียนต้องลาออกกลางคัน ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมขึ้นอีกมากมาย (ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า . 
ม.ป.ป.: ออนไลน์; ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า. 2555: ออนไลน์) 
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2553: 7-8) ได้กล่าวถึง แนวทางการ
ด าเนินการโครงการสถานศึกษาปลอดเหล้า เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วม มี 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและสนับสนุนการด าเนินงานสู่โรงเรียนปลอดเหล้า
ของครูและเด็ก โดยการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม และประเมินผลการท างาน 

2) ครู มีหน้าท่ีในการปฏิบัติงานตามแผนงานโรงเรียนปลอดเหล้า มีการส ารวจข้อมูลกับเยาวชน
กลุ่มเส่ียง การจ าหน่ายสุราของร้านค้า พฤติกรรมการกินเหล้าของเยาวชนและชุมชน เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูล
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดการเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู้มีการสอดแทรกเรื่องเหล้า 
เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันอบายมุข มีการจัดกิจกรรมการสร้างสุขภาวะท่ีดี และการจัดกิจกรรมปลอดเหล้าใน  
วันส าคัญ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มเหล้า 

3) เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในผลเสียของการด่ืมเหล้าในโรงเรียนและชุมชน มีการ
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เช่น การจัดกิจกรรมวันวิชาการ การเข้าค่ายธรรมะ และการแข่งขันกีฬา เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนมีความตระหนักรู้และไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้า 

4) ชุมชน มีการสนับสนุนนโยบายชุมชน และทรัพยากรในชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อม
ปลอดเหล้ารอบสถานศึกษาและลดพื้นท่ีเส่ียงต่ออบายมุขแก่เด็กและเยาวชน  
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2555: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง การด าเนินการ
ของโครงการสถานศึกษาปลอดเหล้าของกระทรวงศึกษาธิการ มีการมอบหมายนโยบายไปยังสถาบัน  
ท่ัวประเทศให้ควบคุมดูแลกิจกรรมในสถาบันการศึกษา รวมถึงกิจกรรมการรับน้องให้มีความสร้างสรรค์ 
หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีใช้ความรุนแรงต่อกัน และไม่ให้มีอบายมุขเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมท่ีจัดขึ้นต้องอยู่ใน
การควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับรู้ถึงการจัดกิจกรรมและสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ โดยสถานศึกษาต้องมีศูนย์รับแจ้งข้อมูลกิจกรรม รวมท้ังมีกฎลงโทษทาง
สถาบัน หรือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้  ยังมีการด าเนินการในเชิ งรุก 3 ด้าน คือ  
1) การด าเนินงานในเชิงรุกระดับนโยบายกระทรวงสถาบัน โดยปรับทิศทางการท างานให้กิจกรรมปลอด
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยมุ่งเน้นขับเคล่ือนนโยบายร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและท างานกับเครือข่ายนิสิต 
นักศึกษา 2) การจัดกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษาปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่ มีการจัดเวทีประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เชิงประเด็นท่ีสร้างสรรค์ เพื่อเสริมแนวคิด วิธีปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด  Activity No L in 
Campus โดยปลูกฝังการจัดกิจกรรมท่ีเต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยไม่พึ่งพา
แอลกอฮอล์ และ 3) เน้นการรณรงค์สู่สังคมรอบสถาบันครอบคลุมทุก ๆ เทศกาลของไทยร่วมกับภาคี เช่น 
ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 
 ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ม.ป.ป.: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง การด าเนินการของโครงการ
สถานศึกษาปลอดเหล้าไว้ดังนี้ 

1) การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมุ่งเน้นด้านคุณธรรม และการพึ งพาตนเองตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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2) การบูรณาการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ ได้แก่ วันเปิดเทอม วันเข้าพรรษา วันพ่อ วันแม่ และ
วันเยาวชนแห่งชาติ 

3) การบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาท้ัง 8 สาระ เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาทางสังคม 
เพื่อให้รู้เท่าทันสังคมให้มากขึ้น 
 ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (2555: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง การรณรงค์ ลด ละ เลิก เหล้า
และบุหรี่ในสถาบันศึกษา ต้องให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย ดังนี้ 1) ครอบครัว ต้องเป็นตัวอย่างท่ีดี มีการปลูกฝัง
ให้บุตรหลานปฏิบัติตนไปในทางท่ีดี เพื่อให้มีทักษะชีวิต จะได้ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับอบายมุข 2) ครูอาจารย์                         
ต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีถูกต้องเหมาะสมอยู่ในศีลธรรม การให้นักเรียนนักศึกษา                                                     
จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีสัมพันธภาพท่ีดีและความสามัคคีระหว่างรุ่นน้องและ
รุ่นพี่ มีความห่างไกลจากสารเสพติด รวมถึงการตรวจสอบดูแลกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาให้ไม่มีอบายมุข
เข้ามาเกี่ยวข้อง และ 3) สถานศึกษา ต้องผลักดันนโยบายเพื่อสถานศึกษาปลอดเหล้าและน าไปบังคับใช้ใน
สถานศึกษาอย่างจริงจัง 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560: ออนไลน์) ได้ส่ังการให้ครูเป็นต้นแบบสถานศึกษา                                                   
ปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียน รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตน                                                        
ตามกฎระเบียบวินัย ได้แก่ การห้ามนักเรียนไม่ให้ใช้โทรศัพท์ระหว่างการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีสมาธิ
ในการเรียน สามารถคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น และการห้ามไม่ให้นักเรียนหรือครูสูบบุหรี่หรือด่ืมเหล้า                                                                
ในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด หากนักเรียนหรือครูฝ่าฝืนให้แจ้งข้อมูลมายังเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือส่วนกลาง                                                        
ได้ทันที ก็จะช่วยให้สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ได้ 

 
1.4 การจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาตามประกาศ คสช. 

ราชกิจจานุเบกษา (2558 : 11) ห้ามมิให้สถานท่ีขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต้ังอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้นโดยเด็ดขาดและเคร่งครัด รวมท้ังให้มีอ านาจในการส่ังปิดสถานท่ีดังกล่าวทันที ให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือเจ้าพนักงานต ารวจและพนักงานเจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยมีอ านาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับ
เจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคสองด้วย ในกรณีท่ีสถานบริการหรือสถานประกอบการใดท่ีเปิด
ให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานประกอบการซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา หรือหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ห้ามมิให้ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีดังกล่าวด้วย ให้ผู้มีอ านาจตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส่ังเพิกถอนใบอนุญาต หรือส่ังปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการ 
หรือสถานประกอบการในสถานท่ีดังกล่าวอีก 

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วย
ระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2560: 6-7) ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการจัด
โซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาตามประกาศ คสช. ไว้ดังนี้ 
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1) การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการบังคับใช้กฎหมาย โดยก าหนดระยะห่างหรือรัศมีของการห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
รอบมหาวิทยาลัย เช่น 300 หรือ 500 เมตร 

2) มาตรการก าหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาต้องมี
ระยะเปล่ียนผ่าน ต้องให้ข้อมูลอนุญาตให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการผันตัวเองไปประกอบอาชีพอื่นหรือคืน
ทุนได้ในระดับหนึ่งแล้วจึงควบคุมไม่ให้ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยในระยะเปล่ียนผ่านนี้ รัฐจ าเป็นจะต้อง
ควบคุมไม่ให้มีร้านขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เกิดขึ้นใหม่ในสถานศึกษา 

3) ควบคุมเวลาเปิดและปิดร้านจ าหน่ายแอลกอฮอล์ให้เร็วขึ้น ควรห้ามการโฆษณาและการส่งเสริม
การขายผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในส่ือต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาเข้าถึงได้ง่าย อาทิ ส่ือทางอินเตอร์เน็ต ทางทีวี 
หนังสือพิมพ์ท่ีแจกฟรี หรือนิตยสารท่ีได้รับความนิยมของวัยรุ่นนักศึกษา เป็นต้น 

4) การด าเนินการตามมาตรการ คสช. อย่างเคร่งครัด การก าหนดเขตปลอดร้านจ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (โซนนิ่ง) บริเวณรอบสถานศึกษา การขอใบอนุญาตในการจ าหน่ายแอลกอฮอล์ต้องมี
กฎเกณฑ์เคร่งครัด หากฝ่าฝืนต้องถูกยึดใบอนุญาต 

5) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมจูงใจให้รางวัลแก่นักศึกษาท่ีท าประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
ร้านจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และสร้างวัฒนธรรมภายในสถานศึกษาให้ถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าสังคมโดย
ไม่จ าเป็นต้องด่ืมแอลกอฮอล์ 

6) หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถขอใช้เทคโนโลยีท่ีพัฒนาโดย ดร.พวงรัตน์ จินพล ท่ีพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีเว็บไซต์และซอฟแวร์ในกลุ่มมาตรฐานเปิด โดยมีระบบจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้ 
สามารถปรับปรุงข้อมูลร้านจ าหน่ายสุรา เพื่อให้ระบบสามารถแสดงรายงานตามรูปแบบท่ีต้องการ การแจ้งจุด
จ าหน่ายสุรา ระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับสุรา หรือยาเสพติดท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้งาน 
 

2. การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญมาก เพราะ
ถึงแม้ว่านโยบาย แผนงาน โครงการ จะจัดท าเป็นอย่างดีตามหลักวิชาการ แต่ถ้าน าไปปฏิบัติไม่ได้หรือน าไป
ปฏิบัติแล้วเกิดปัญหาอุปสรรค ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ก็ถือว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  
 

2.1 ความหมายของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 Walter Williams, Carl E. Van Horn, Donald S. Van Meter, Jeffrey Pressman and Aaron 
Wildavsky ได้ให้ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน คือ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นการศึกษาถึงความสามารถ
ท่ีจะผลักดันหรือกลไกท้ังมวลท่ีผลักดันให้นโยบายท่ีน าไปปฏิบัติสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งกลไกเหล่านี้ 
ได้แก่ องค์การ บุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเป็นตัวผลักดันให้นโยบายท่ีก าหนดขึ้นบรรลุผลส าเร็จ  
(วรเดช จันทรศร. 2543: 13) 
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 ส าหรับ Susan Barrett and Colin Fudge (1981 อ้างถึงใน พูลย์ชัย ยาวิราช. 2550: 28)  
กล่าวว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจะพิจารณาเฉพาะการผลักดันให้นโยบายบังเกิดผลด้านเดียวคงไม่ได้ 
การพิจารณาความหมายของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติควร รวมถึงการสังเกตปรากฏการณ์เป็นจริงท่ีเกิดขึ้น
ในกระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อแสวงหาค าอธิบายว่าปรากฏการณ์หรือการกระท านั้นเกิดขึ้นได้
อย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพราะเหตุใด การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในทรรศนะนี้จะอยู่ท่ีว่าอะไรคือส่ิงท่ีถูก
กระท า จุดสนใจของการมองในแนวทางนี้จึงอยู่ท่ีการกระท าของกลุ่มบุคคลและผู้มีหน้าท่ีก าหนดพฤติกรรม
ของการกระท านั้น นอกจากนั้นยังสนใจท่ีจะตรวจสอบระดับของการกระท าว่ามีความสัมพันธ์กับตัวนโยบาย
อย่างไรมากกว่าการตรวจสอบเพียงการคาดคะเน การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในลักษณะนี้จะเป็นการ
พิจารณาขั้นตอนของการตอบสนองต่อข้อผูกพันตามอุดมการณ์ของนโยบายต่อการกดดันจากสภาพแวดล้อม 
และต่อแรงกดดันจากหน่วยงาน หรือกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีพยายามจะเข้ามามีอิทธิพลหรือควบคุม  
การกระท านั้น 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533: 90) ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยสรุปได้
อย่างน้อย 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง 
มีขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม ไม่ใช่กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราวแล้วหายไป ไม่ใช่กิจกรรมท่ีเ กิดขึ้น 
ขยักขย่อน แต่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง แต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลา และประเด็นท่ีสอง
คือ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติเป็นการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของนโยบาย 
 จุมพล หนิมพานิช (2549: 182) กล่าวว่า การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง การบริหาร
นโยบายท่ีครอบคลุมท้ังการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์กร ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล สมรรถนะและ
ความร่วมมือของพนักงานของรัฐและเอกชน สภาพแวดล้อมของระบบ และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ 
การบรรลุเป้าหมายนโยบาย 
 วรเดช จันทรศร (2551: 1) ได้ขยายความว่า การศึกษาเรื่องเกี่ยวข้องกับนโยบายแม้จะมีผู้ศึกษา
มากมาย แต่ส่วนใหญ่เน้นไปท่ีการศึกษากระบวนการของการก าหนดนโยบายและศึกษาผลกระทบของนโยบาย
เป็นส่วนใหญ่ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเช่ือมโยงท่ีส าคัญระหว่างการก าหนดนโยบายกับ
การประเมินนโยบาย กลับกลายเป็นช่องว่างท่ีไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร ซึ่งเป็นผลให้เกิดความล้มเหลวใน
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 วรเดช จันทรศร (2551: 129-146) ได้ประมวลตัวแบบของนักวิชาการท่ีได้ศึกษาเพื่อสังเคราะห์
แนวคิดท่ีได้จากการศึกษาและพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎี เพื่อใช้อธิบายว่าองค์กร ต่าง ๆ ท่ีสามารถน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีปัจจัยอะไรท่ีเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีจะท าให้นโยบาย
ด าเนินการส าเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตัวแบบท่ีเอื้ออ านวยต่อการน านโยบายไปปฏิบัติรวม 6 ตัวแบบ ดังนี้ 

2.2.1 ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้มีแนวคิดว่าการใช้หลักด้าน
เหตุผลเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุดท่ีจะช้ีวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ องค์กร
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หรือหน่วยงานท่ีปฏิบัติการนั้นจะต้องมีค่านิยมแบบยึดหลักเหตุผลเป็นเหตุผลส าคัญในการตัดสินใจ ด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องยึดหลักมีเหตุมีผลเป็นส่ิงท่ีจะต้องขยายผลให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางท่ีสุด  นโยบาย 
แผนงาน หรือโครงการท่ีจะประสบความส าเร็จ จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจอย่างชัดเจน  
มีการมอบหมายงาน มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหลักการท่ีมีเหตุผลชัดเจน อาจกล่าวได้ว่า
องค์กรหรือหน่วยงานจะมีองค์ประกอบในการด าเนินงานอยู่ 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์
ท่ีชัดเจน ซึ่งหน่วยงานสามารถแปรวัตถุประสงค์ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ  
2) ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุผลใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

โดยท่ัวไประดับความส าเร็จของการด าเนินนโยบายหรือโครงการไปสู่การปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย 5 ประการ ดังนี้ 1) ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบายหรือโครงการ 2) การก าหนดภารกิจและ
มอบหมายอย่างชัดเจน 3) การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4) การสร้างระบบประเมินผลท่ีเหมาะสม 
และ 5) การสร้างมาตรฐานการจูงใจ (ให้คุณให้โทษ) ท่ีเหมาะสม ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผลสามารถเขียนเป็น
ภาพได้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 2-1 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2551: 131) 

 
  

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

การก าหนดภารกิจและ
การมอบหมาย 

มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

ระบบการวัดผล 

มาตรฐานในการ 
ให้คุณให้โทษ 

ผลของการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 

การวางแผนและ
การควบคุม 
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2.2.2 ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้จะให้ความส าคัญในเรื่อง

สมรรถนะขององค์กรเป็นหลัก โดยถือว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบาย  แผนงาน หรือ

โครงการ ไปสู่การปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการไปปฏิบัติ

ว่าขีดความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของหน่วยงานเพียงใด องค์กรจ าเป็นต้องมี

โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านการบริหารและทางเทคนิคอย่าง

เพียงพอ มีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีท้ังทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี เครื่องมือ 

เครื่องใช้และงบประมาณ ตัวแบบนี้มีความพยายามท่ีจะศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน

ตามแผนงานและนโยบายในอดีต เช่น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ ความล่าช้าในการจัดต้ังระบบงานการแก้ไขปัญหาการประสานงาน  ตัวแบบด้านการจัดการ

สามารถเขียนเป็นภาพได้ดังนี้ 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2-2 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: ตัวแบบด้านการจัดการ 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2551: 134) 

 
2.2.3 ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development model) แนวคิดตาม

ตัวแบบนี้ได้ให้ความส าคัญเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก  โดยมีแนวคิดว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ี

ส าคัญท่ีสุดในองค์กร จึงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม (Participation) ของคนในองค์กร การท างานเป็นทีม 

โดยการท างานในทีมจ าเป็นต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม ค านึงถึงการจูงใจ การใช้ผู้น าอย่างเหมาะสม การสร้าง

สมรรถนะของ
องค์กร 

โครงสร้าง 

บุคลากร 

งบประมาณ 

สถานที่ 

วัสดุ/อุปกรณ/์

เครื่องมือเครื่องใช ้

ผลของการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 
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ความรู้สึกรักผูกพันกับองค์กร การยอมรับ การพัฒนาทีมงานมากกว่าการใช้ก าลังบังคับควบคุม ตัวแบบนี้จึงให้

ความส าคัญเพิ่มเติมต่อกระบวนการส่ือสารสองทาง  การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของผู้ปฏิบัติงาน

ระดับล่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักและผูกพันกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 

ขณะท่ีการให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ก าหนดนโยบายแต่เพียงล าพัง จะเป็นผลเสียและไม่สอดคล้องกับฐานคติ

การพัฒนาองค์กรตามแนวคิดนี้ ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์กรสามารถเขียนเป็นภาพได้ดังนี้ 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2-3 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์กร 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2551: 136) 

 

 2.2.4 ตัวแบบด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) เป็น

แนวคิดทางสังคมวิทยาท่ีอธิบายถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีกฎระเบียบขั้นตอนค่อนข้างมาก มีแบบแผน

ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ และมีการก าหนดระบบคุณธรรมเอาไว้อย่างแน่นอนตายตัว อย่างไรก็ตาม ภายใน

องค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ  (รูปนัย) เพียงอย่างเดียว แต่จะ

ประกอบด้วยแบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการด้วย แต่มักจะเป็นกรณีของข้าราชการระดับล่างท้ังส้ิน 

เพราะว่าข้าราชการระดับล่าง เป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และเป็นผู้ท่ีใช้วิจารณญาณของตนใน 

การตัดสินใจให้บริการประชาชนท้ังส้ิน ผู้บังคับบัญชาไม่มีโอกาสท่ีจะติดตามไปควบคุมบัญชาตลอดเวลาได้ 

ดังนั้นส่ิงท่ีจะวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้น านโยบาย แผนงาน 

หรือโครงการท่ีไปปฏิบัติโดยตรงว่ายินดีพร้อมทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการหรือมีอุปสรรคข้อจ ากัดมากน้อย

ประการใด ความพร้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ ประการแรก ระดับความ

ภาวะผู้น า 

ผลของการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 

การมีส่วนร่วม 

ความผูกพันและการยอมรับ การท างานเป็นทีม 

การจูงใจ 
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เข้าใจของผู้ก าหนดนโยบายต่อสภาพแวดล้อมความเป็นจริงของหน่วยงานและองค์กร สภาพปัญหา และ

ข้อจ ากัดต่างๆ เช่น ปริมาณงานเกินก าลัง การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะเรื่อง ขาดแรงจูงใจ 

ขาดขวัญก าลังใจท่ีเหมาะสมเพียงพอ เป็นต้น และประการท่ีสอง ระดับการยอมรับ เห็นพ้องในนโยบาย และ

การปรับนโยบายใหม่ ให้สอดคล้องกับภารกิจปกติหรือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าท่ีราชการของบุคลากรแต่ละคน 

ตัวแบบด้านกระบวนการของระบบราชการสามารถเขียนเป็นภาพได้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 2-4 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: ตัวแบบด้านกระบวนการของระบบราชการ 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2551: 138) 

 
2.2.5 ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้ยึดหลักการว่า นโยบายเป็นการแบ่งสรร

คุณค่าในสังคม ดังนั้นนโยบายในเรื่องหนึ่ง ๆ จะมีผู้ท่ีได้รับประโยชน์กับผู้ท่ีสูญเสียประโยชน์เสมอ และโดยปกติ

ในแต่ละฝ่ายจะให้คุณค่าของนโยบายแตกต่างกัน และจะเน้นการรักษาผลประโยชน์ของตนไว้เป็นอันดับแรก 

ดังนั้น จึงเป็นการยากท่ีทุกฝ่ายจะเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นเอกฉันท์ ตัวแบบนี้เห็นว่าจ านวน

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นประเด็นท่ีส าคัญในการเจรจาต่อรอง หากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีจ านวนน้อย 

โอกาสท่ีจะสร้างความเห็นพ้องต้องกันก็มีมากกว่า ในการเจรจาท่ีมีหน่วยงานมากๆ ความสามารถในการเจรจา

ต่อรองของผู้เล่นจะเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ความช านาญในการชักจูงต่อรอง สถานภาพ

ของผู้มีอ านาจและทรัพยากรขององค์กร ตลอดจนการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรต่างๆ เช่น บุคคลส าคัญ 

หัวหน้าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่ือมวลชน และกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ตัวแบบทางการเมืองสามารถเขียนเป็น

ภาพได้ดังนี้ 
 

ผลของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ระดับความส าเร็จของผู้ก าหนดนโยบาย
ต่อสภาพความเป็นจริงขององค์กร 

ระดับการยอมรับและปรับนโยบายให้
เป็นส่วนหน่ึงของภารกิจปกติของ

บุคลากร 
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ภาพประกอบ 2-5 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: ตัวแบบทางการเมือง 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2551: 140) 

2.2.6 ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model) ตัวแบบนี้เป็นตัวแบบท่ีรวบรวมจาก

แนวคิดของท้ัง 5 ตัวแบบ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติท่ี

ประสบความส าเร็จท้ังในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับ ส่วนตัวแปรอิสระท่ีน ามา

พิจารณา ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ สมรรถนะขององค์กร ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ภาวะผู้น า

และความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารส่ิงแวดล้อมภายนอก ตัวแบบเชิงบูรณาการสามารถเขียนเป็น

ภาพได้ดังนี้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 2-6 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: ตัวแบบเชิงบูรณาการ 
ท่ีมา: วรเดช จันทรศร (2551: 144) 

ผลของการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ 

จ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามนโยบาย 

ความสามารถ 
ในการต่อรอง 

บุคลิกภาพ 

ความรู้ความสามารถ 

สถานภาพของอ านาจ
และทรัพยากรขององค์กร 

การสนับสนุนจากหน่วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ประสิทธิภาพในการวางแผน
และการควบคุม 

ภาวะผู้น าและ 
ความร่วมมือ 

สมรรถนะของ
องค์กร 

การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดล้อมภายนอก 



บ ท ที่  2  | 22 
 

 
 2.3 ปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533: 101-118) ได้ทบทวนผลงานทางวิชาการท่ีผ่านมาพบว่ามีปัจจัย
หลายประการท่ีก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.3.1 ลักษณะของนโยบาย 

1) ประเภทของนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบายจะประสบความส าเร็จมากท่ีสุดเมื่อ
นโยบายนั้นมีการเรียกร้องให้เปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ น้อยท่ีสุด และมีความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์ใน
ระดับสูง 

2) ผลประโยชน์สัมพันธ์ของนโยบายนั้น ๆ ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจะ
ขึ้นอยู่กับความแพร่หลายของการรับรู้ว่านโยบายนั้นให้ประโยชน์มากกว่านโยบายอื่น ๆ ท่ีมีอยู่มากน้อยเพียงใด 

3) ความสอดคล้องกับค่านิยมท่ีมีอยู่ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาและความต้องการของผู้ท่ีจะ
ได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้น นโยบายจะได้รับการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยู่
กับขีดขั้นของความสอดคล้องระหว่างนโยบายนั้นกับค่านิยมท่ีมีอยู่ ประสบการณ์ท่ีผ่านมาและความต้องการ
ของผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นเป็นส าคัญ 

4) ความเป็นไปได้ในการทดลองปฏิบัติ นโยบายท่ีสามารถน ามาทดลองปฏิบัติก่อนได้จะมี
โอกาสประสบความส าเร็จมากกว่านโยบายท่ีไม่สามารถท าโครงการทดลองก่อนได้ 

5) ความเห็นผลได้ของนโยบายนั้น นโยบายท่ีช้ีให้เห็นผลท่ีชัดเจนจะมีโอกาสในการ
ประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายท่ีไม่สามารถช้ีให้เห็นผลท่ีชัดเจน 

6) คุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนกลับ คุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนกลับมีความส าคัญ
มากต่อความส าเร็จของนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายท่ีพยายามเสนอการเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ และ
นโยบายท่ีเป็นกิจวัตรและมีมานานแล้ว 

 

 2.3.2 วัตถุประสงคข์องนโยบาย 
1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ โอกาสการตีความผิดอันเป็นสาเหตุท่ีจะน าไปสู่ความ

ล้มเหลวของนโยบายนั้นจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก หากว่านโยบายนั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีไม่กระจ่างชัดและผู้ก าหนด
นโยบายเองก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นั้น 

2) ความสอดคล้องต้องกันของวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของนโยบายนอกจากจะต้อง
กระจ่างชัดแล้วยังจะต้องสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย 

3) ความยากในการรับรู้วัตถุประสงค์ ก่อนท่ีผู้น านโยบายไปปฏิบัติจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นได้จะต้องทราบว่านโยบายนั้น ๆ มีวัตถุประสงค์เช่นไร 

4) ดัชนีช้ีความส าเร็จของนโยบาย ความส าเร็จของนโยบายขึ้นอยู่กับว่านโยบายนั้นได้
แสดงให้เห็นว่าอะไรคือดัชนีท่ีจะช้ีว่านโยบายนั้นประสบความส าเร็จ 
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5) ความเท่ียงตรงของข่าวสารท่ีมีไปยังผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ถ้าค าส่ัง ข่าวสาร หรือ
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีผู้ก าหนดนโยบายมีไปยังผู้น าเอานโยบายไปปฏิบัติยิ่งชัดเจนเท่าไร โอกาสท่ีนโยบายนั้นจะได้รับ
การปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็มีมากขึ้นเท่านั้น 

 

 2.3.3 วัตถุประสงคข์องนโยบาย 
1) การเจรจาระหว่างรัฐบาลกับเอกชน ความส าเร็จของนโยบายจะขึ้นอยู่กับระดับของ

การสนับสนุนหรือคัดค้านท่ีกลุ่มธุรกิจเอกชนมีต่อนโยบายนั้น ๆ นโยบายท่ีจ าเป็นจะต้องมีการเจรจาตกลงกัน
ระหว่างรัฐบาลกับเอกชนอยู่เสมอ มักจะมีโอกาสท่ีจะประสบปัญหาเมื่อน ามาปฏิบัติ 

2) การสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง นโยบายประเภทท่ีจ าเป็นจะต้องอาศัย 
การสนับสนุนจากกลุ่มและบุคคลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อท่ีจะสร้างเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ขึ้นมา ถ้าปรากฏว่า
ผลของนโยบายนั้นยังไม่เป็นท่ีตกลงกันได้ระหว่างกลุ่มและบุคคลเหล่านั้น นโยบายเช่นนี้ก็จะประสบปัญหาใน
การน าไปสู่การปฏิบัติเป็นอย่างมาก ท้ังนี้เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวจะใช้อิทธิพลท้ังหลายท้ังการเมืองและเศรษฐกิจ
เพื่อท่ีจะยับย้ังการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

3) ผลกระทบของนโยบายท่ีมีต่อกลุ่มอาชีพท่ีมีอิทธิพล นโยบายท่ีกลุ่มอาชีพท่ีมีอิทธิพล
เล็งเห็นว่าจะส่งผลกระทบทางลบต่อกลุ่มของตน จะประสบปัญหาในการน าไปปฏิบัติเป็นอย่างมาก ท้ังนี้
เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวจะใช้อิทธิพลจะใช้อิทธิพลท้ังหลายท้ังการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อท่ีจะยับย้ังการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว 

4) การสนับสนุนจากชนช้ันน า ในประเทศก าลังพัฒนานโยบายท่ีไม่ได้รับการสนับสนุน
อย่างจริงจังจากชนช้ันน า จากฝ่ายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการ ตลอดจนกลุ่มประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากนโยบายนั้นแล้ว โอกาสท่ีการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จจะมีน้อยมาก 

5) การสนับสนุนจากส่ือมวลชน ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไปจะมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
การผลักดันให้นโยบายนั้นประสบผลส าเร็จ 

6) การสนับสนุนจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในประเทศก าลัง
พัฒนา ถ้าต้องการให้ประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติ โครงการนั้น ๆ จะต้องตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริง
ของชุมชนท่ีเป็นเป้าหมายของโครงการ 
 

 2.3.4 ความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี 
1) การร่างนโยบาย นโยบายท่ีมีลักษณะไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้องใน 

การด าเนินการไม่มากนัก จะมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายท่ีมีโครงสร้าง  
ท่ีสลับซับซ้อน มีผู้คนหรือหน่วยงานมาเกี่ยวข้องมาก 

2) ข้อเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
กรรมวิธีปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานจะช่วยประหยัดเวลาการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย อย่างไรก็ตาม
กรรมวิธีดังกล่าวนี้จะเป็นตัวถ่วงส าคัญ หากการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต้องอาศัยวิธีการหรือกระบวนการ
บางอย่างท่ีแตกต่างจากกรรมวิธีท่ีเคยปฏิบัติกันอยู่ 
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3) ทฤษฎีท่ีเช่ือถือได้ เปรียบเสมือนแผนท่ีท่ีดีนั่นเอง ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่งจะมีปัญหามากถ้าปราศจากแผนท่ีท่ีดี กรอบการมองปัญหาท่ีถูกต้องมีความส าคัญมากต่อการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายท่ีร่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์
เฉพาะหน้าหรือร่างขึ้นมาตอบสนองแรงกดดันทางการเมืองในขณะนั้น 

4) ลักษณะของเทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีจะน าไปใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายท่ีวางไว้
จะต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมท่ีจะน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอ
ต่าง ๆ ของนักวิชาการหรือท่ีปรึกษาต่างประเทศนั้นจะต้องน ามากล่ันกรองให้ดีเสียก่อน เพราะว่าข้อเสนอ
ดังกล่าวอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในประเทศก าลังพัฒนาก็เป็นได้ 

 

 2.3.5 ความเพียงพอของทรัพยากร 
1) การสนับสนุนทางการเงิน นโยบายจะประสบความส าเร็จในทางปฏิบัติได้ต้องได้รับ 

การสนับสนุนด้านการเงินอย่างเพียงพอ การขาดแคลนด้านการเงินมักจะเป็นข้ออ้างท่ีน ามาใช้เสมอ ๆ เมื่อ  
การปฏิบัติตามนโยบายมีปัญหา 

2) ก าลังและคุณภาพของบุคลากร ผลการขาดแคลนก าลังคนจะท าให้การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายไม่มีประสิทธิภาพ นโยบายท่ีประสบปัญหาด้านนี้มักจะเป็นนโยบายท่ีจ าเป็นต้องพึ่งพา 
การตัดสินใจของบุคลากรในระดับต่าง ๆ อยู่เสมอ ยิ่งนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิคมากเท่าใด  
ความต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะในด้านนั้น ๆ ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งความต้องการมีมาก ความขาดแคลน
ก็มักจะมีมากตามล าดับ 

3) ปัจจัยทางด้านบริการ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้ และ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกอื่น ๆ จะมีผลต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย 
 

 2.3.6 ลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
1) ประเภทของหน่วยงาน นโยบายท่ีประสบผลส าเร็จนั้นมักจะเป็นนโยบายท่ีมอบหมาย

ให้แก่หน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วและสนับสนุนนโยบายนั้น เป็นหน่วยงานท่ีมีก าลังคนและทรัพยากรอื่น ๆ พร้อมอยู่แล้ว 
หรือไม่ก็ต้องเป็นหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นใหม่โดยแรงผลักดันของกลุ่มการเมืองท่ีมีอ านาจในขณะนั้น 

2) โครงสร้างและล าดับช้ันการบังคับบัญชา ถ้าการติดต่อส่ือสารและการควบคุมบังคับ
บัญชาเป็นเรื่องท่ีส าคัญส าหรับนโยบายมาก หน่วยงานขนาดเล็กท่ีมีระดับช้ันการบังคับบัญชาน้อย จ านวนผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชามาก จะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติมากกว่าหน่วยงาน 
ขนาดใหญ่ท่ีมีระดับช้ันและสายบังคับบัญชามาก แต่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาน้อย 

3) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานท่ีก าหนดนโยบาย สายใยแห่งความสัมพันธ์อย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างหน่วยปฏิบัติตามนโยบายกับหน่วยงานก าหนดนโยบายยิ่งมีมาก โอกาสท่ีนโยบายจะประสบ
ความส าเร็จก็จะยิ่งมากตาม 

4) ความสามารถของผู้น า ภาวะผู้น าท่ีเข้มแข็งเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
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5) ล าดับข้ันของการส่ือสารแบบเปิด การเปิดโอกาสให้มีการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ 
ท้ังในแนวตั้งและแนวนอนและอื่น ๆ จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย 
 

 2.3.7 ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
1) ทัศนคติท่ีมีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย นโยบายท่ีผู้ปฏิบัติจะน าไปปฏิบัติด้วยดี 

ต้องเป็นนโยบายท่ีผู้ปฏิบัติเข้าใจ เห็นด้วย และมีความรู้สึกผูกพัน 
2) ผลกระทบท่ีจะมีต่อพฤติกรรมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายท่ีมีผลท าให้ผู้ปฏิบัติ

ต้องเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากแนวทางเดิมท่ีปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานแล้วมักจะประสบความล้มเหลว 
3) ความขัดแย้งท่ีมีต่อค่านิยมของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ถ้าผู้น านโยบายไปปฏิบัติ

เพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายเท่านั้นก็จะน าไปสู่การเพิกเฉยละเลย ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือเลือกปฏิบัติ
เฉพาะส่วนท่ีไม่ขัดกับคุณค่าท่ีตนเองยึดถือ ซึ่งในท่ีสุดจะท าให้นโยบายนั้นล้มเหลว 
 

 2.3.8 ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่าง ๆ ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
1) จ านวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ยิ่งจ านวนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามนโยบายมีมากขึ้นเท่าใด ปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานเหล่านั้นก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น และ
ยิ่งปัญหาเรื่องการประสานงานมีมากเท่าใด โอกาสท่ีนโยบายจะล้มเหลวก็มีมากขึ้นเท่านั้น 

2) จ านวนจุดตัดสินใจ ยิ่งจ านวนจุดตัดสินใจมีมากเท่าใด ความล่าช้าในการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบายก็มีมากขึ้นเท่านั้น จุดตัดสินใจจ านวนมากนี้เองท่ีเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้นโยบายรัฐบาล
กลางมักประสบปัญหามากกว่านโยบายรัฐบาลท้องถิ่น 

3) ความสัมพันธ์ดั้งเดิม ความร่วมมือกันอย่างดีในอดีตระหว่างหน่วยงานท่ีร่วมกันปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนโยบายจะส่งผลให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปด้วยดี และความขัดแย้งด้ังเดิมก็จะพาไปสู่
ความล้มเหลว 

4) การแทรกแซงของหน่วยงานระดับบน ถึงแม้นโยบายจะมีจุดตัดสินใจไม่มาก มีล าดับ
ขั้นบังคับบัญชาน้อย นโยบายนี้อาจประสบปัญหาได้ถ้าถูกแทรกแซงจากหน่วยงานระดับบนมากเกินไป  

 

ความล้มเหลวของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากเงื่อนไขหรือปัจจัยท่ีได้
กล่าวมาข้างต้นประสบปัญหา ซึ่งลักษณะการเกิดขึ้นของปัญหาดังกล่าวไม่จ าเป็นจะต้องเกิดขึ้นเป็นล าดับๆ ไป
ทีละขั้น อีกนัยหนึ่งลักษณะของปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแปรเปล่ียนไปเรื่อย ๆ ตามลักษณะและ
เงื่อนไขของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในกระบวนการของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
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3. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน 

3.1 สถานการณ์ความรุนแรงของการด่ืมเหล้าของเด็กและเยาวชน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2555: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า กิจกรรมปลอด

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษาในกิจกรรมรับน้องมีการด่ืมแอลกอฮอล์ลดน้อยลง  
อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว พลเทพ วิจิตรคุณากร และสาวิตรี อัษณางค์กรชัย (2559: 15; 20-21) กล่าวว่า 

วัยรุ่นจะเริ่มด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ มีอายุเฉล่ีย 20.80 ปี โดยวัยรุ่นชายเริ่มด่ืมแอลกอฮอล์เร็วกว่าวัยรุ่นหญิง 
(อายุ 19.40 ปี และ 25 ปี) ส่วนใหญ่มีสาเหตุการด่ืมแอลกอฮอล์มาจากการเข้าสังคมและสังสรรค์ คิดเป็น 
ร้อยละ 41.90 รองลงมาคือ เลียนแบบเพื่อนหรือเพื่อนชักชวนให้ด่ืม คิดเป็นร้อยละ 27.30 และอยากทดลองด่ืม 
คิดเป็นร้อยละ 24.40 วัยรุ่นท่ีด่ืมแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่อยู่ภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 23.00 รองลงมาคือ 
ภาคเหนือ และกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 21.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 
19.00 และภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 16.00 ตามล าดับ ก่อให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ ได้แก่ การทะเลาะ
เบาะแว้ง การชกต่อยตบตีกัน การมีเพศสัมพันธ์ การเคยต้ังครรภ์หรือท าให้ผู้อื่นต้ังครรภ์  อารมณ์ซึมเศร้า  
การเล่นการพนันและมีพฤติกรรมติดเกม และมีการคิดฆ่าตัวตายเกิดข้ึน 

ผลการวิจัยของ กนิษฐา ไทยกล้า พบว่า เยาวชนท่ีมีอายุ 15-24 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ขอนแก่น จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครปฐม มีเยาวชนนอกระบบการศึกษา เคยด่ืมแอลกอฮอล์ คิดเป็น  
ร้อยละ 69.50 และมีความเส่ียงในการใช้สารเสพติดสูงมากถึง 2.80 เท่า ท้ังนี้เกิดจากการท่ีนักเรียนท่ีมีปัญหา
ในการเรียน ไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้รู้เรื่อง ท าให้เมื่ออยู่นอกห้องเรียนจึงมีความเส่ียงมากขึ้น เพราะ  
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้และไม่มีความยับยั้งช่ังใจ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2560: ออนไลน์) 
 

3.2 การตระหนักรู้ถึงโทษของเหล้าและบุหร่ี 
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการตระหนักรู้ไว้ดังนี้ 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2525: 138) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความตระหนักรู้เป็นพฤติกรรมข้ันแรกสุดของ    

เจตคติ โดยเป็นความสามารถนึกคิด ความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในสภาวะทางจิตใจ  

สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2553: 352) ได้กล่าวว่า ความตระหนักรู้ เป็นคุณลักษณะของจิตพิสัยท่ีมี
การรับรู้ถึงส่ิงท่ีเกิดขึ้นในจิตส านึกท้ังด้านความคิดและความรู้สึก ก่อให้เกิดความตระหนัก ซึ่งน ามาสู่ความคิด 
ก่อให้เกิดการควบคุมตนเองได้  

จากความหมายของความตระหนักรู้ในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความตระหนักรู้เป็นพฤติกรรม
ขั้นแรกของเจตคติ โดยเป็นส่ิงท่ีบุคคลมีการรับรู้ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในจิตส านึกท้ังด้านความคิดและความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น 
ก่อให้เกิดการควบคุมตนเอง ท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสมมากขึ้น  

ส่วนการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่นั้น พริ้มเพรา ผลเจริญสุข (2545: 59) ได้กล่าวว่า 
การตระหนักรู้ถึงโทษของเหล้าและบุหรี่ เป็นการท่ีบุคคลได้ศึกษาโทษของเหล้าและบุหรี่ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ท าลายสุขภาพ บุคลิกภาพ การใช้จ่ายเงินโดยไม่จ าเป็นเพื่อตนเอง และสมาชิกครอบครัวได้ทราบถึงผลเสียจาก
การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ และมีเจตคติทางลบต่อเหล้าและบุหรี่ 
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3.3 พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหร่ี 
นักวิชาการได้กล่าวถึงพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเหล้าและบุหรี่ไว้ดังนี้ 
อัมพร โอตระกูล (2538: 141-142) กล่าวว่า การป้องกันตนเองจากเหล้าบุหรี่นั้น บุคคลจะต้องมี

ความรู้ในโทษของเหล้าและบุหรี่ อันตรายของเหล้าและบุหรี่ท่ีมีต่อสุขภาพของตนเอง รวมถึงผลกระทบหรือ
อันตรายท่ีมีต่อสังคมด้วย มีความคิดในเชิงบวก มีความพึงพอใจในตนเอง มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อผู้อื่น มีทักษะ  
ในการคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง มีการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

พริ้มเพรา ผลเจริญสุข (2545: 52-53; 59-60) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ไว้ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเหล้า ประกอบด้วย การมีความคิดเชิงบวก ด าเนินชีวิตอยู่
ในทางสายกลาง การหากิจกรรมส่งเสริมความสุขท่ีมีผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ การท างานอดิเรก การเล่น
กีฬา และการท่องเท่ียวเพื่อให้สดช่ืนและมีความสุขได้ การไม่อยากรู้อยากลองท่ีจะด่ืมเหล้า รู้จักปฏิเสธการด่ืม
เหล้าเมื่อมีผู้ชักชวน ไม่เดินผ่านร้านเหล้า 

2) พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากบุหรี่ ประกอบด้วย การมีความรู้เท่าทันโทษของบุหรี่ ไม่เช่ือ
โฆษณาเชิญชวนในการสูบบุหรี่ การไม่คึกคะนองหรือทดสองสูบบุหรี่ เมื่อมีผู้ชักชวนต้องปฏิเสธอย่างเด็ดขาด 
เมื่อมีความเครียดไม่ควรสูบบุหรี่คลายอารมณ์ แต่ควรพักผ่อนและออกก าลังกายแทน และไม่ควรซื้อบุหรี่มา
เก็บไว้ เพราะอาจท าให้ใจไขว้เขวอยากสูบบุหรี่ได้ 

 กัญญา ธัญมันตา (2547: 64) กล่าวว่า การป้องกันตนเองจากเหล้าและบุหรี่นั้น บุคคลจะต้องมี
ความรู้ความเท่าทันต่อเหล้าและบุหรี่ มีมุมมองว่าเหล้าและบุหรี่เป็นส่ิงท่ีไม่ดี ไม่ควรทดลองใช้ เพราะครั้งเดียว 
ก็สามารถติดเหล้าและบุหรี่ได้ มีทักษะในการปฏิเสธไม่ใช้เหล้าและบุหรี่ มีการแก้ไขและเผชิญปัญหาในเชิงบวก 
เพื่อไม่ให้ตนเองเข้าสู่อบายมุข จนก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ 

โกศล วงศ์สวรรค์ และเลิศลักษณ์ วงศ์สวรรค์ (2551: 197) กล่าวว่า การป้องกันตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ บุคคลจะต้องรู้เท่าทันในโทษของเหล้าและบุหรี่ ไม่ทดลองท่ีจะด่ืมเหล้าหรือสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด 
เพราะมันสามารถติดได้ง่ายและสามารถเลิกได้ยาก 

วิชา มหาคุณ (2551: 91) ได้กล่าวว่า บุคคลท่ีมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเหล้าและบุหรี่นั้น
จะมีความเป็นตัวของตัวเอง มีการเข้าใจ มีการยอมรับตนเองและผู้อื่น มองเห็นคุณค่าในตนเอง มีความเช่ือมั่น
ในตนเอง มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตท่ีชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น จะไม่เข้าหา
อบายมุข แต่จะพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อผู้อื่น สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

จากเอกสารข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่นั้น 
หมายถึง การท่ีบุคคลมีมุมมองต่อเหล้าและบุหรี่ว่าส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยบุคคลไม่ทดลองด่ืม
เหล้าและสูบบุหรี่ โดยมีมุมมองว่าคนเราติดเหล้าและบุหรี่ได้ง่ายแต่เลิกได้ยาก และเมื่อถูกชักชวนให้ด่ืมเหล้า
หรือสูบบุหรี่ควรหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธ เพื่อไม่ให้ตนเองต้องด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ รวมถึงบุคคลไม่ควรใช้เหล้า
และบุหรี่ในการแก้ไขปัญหา แต่ควรคิดและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า 

เบญจพร บัวส าลี (2559: ออนไลน์) ได้ท าการศึกษากลยุทธ์ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยใน 
การกระตุ้นอุปสงค์ของนักศึกษา ผู้ประกอบการ ต ารวจ และคนในชุมชนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การโฆษณาไปยัง
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านส่ือออนไลน์ท้ังเฟสบุ๊คและไลน์ การลดแลกแจกแถมเพื่อส่ง เสริมการขาย 
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี การใช้พนักงานขายท าหน้าท่ีแนะน าหรือการบริการซึ่งหน้า และ
การส่งเสริมการตลาดโดยการใช้กิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นความต้องการให้อยากดื่ม ท าให้นักศึกษามีทัศนคติ
เชิงบวกต่อร้านเหล้า และ 2) นักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีใช้บริการในร้านเหล้าของมหาวิทยาลัย จะมีพฤติกรรม 
การด่ืมแอลกอฮอล์สูง เนื่องจากร้านเหล้าอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ท าให้มีความสะดวกและไม่เสียเวลาใน  
การเดินทาง มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าร้านเหล้าท่ีอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษามีความต้องการกลับไปใช้
บริการซ้ าอีกเพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง นอกจากนี้ ถ้าไม่มีร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะมี 
ความต้องการใช้บริการร้านเหล้าลดลง 

พรรณปพร ลีวิโรจน์ และคณะ (2559: 37) ได้ท าการศึกษานโยบายควบคุมการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ของเยาวชนในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ควรจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
และสร้างกิจกรรมชมรมเพื่อสกัดกั้นการด่ืมแอลกอฮอล์ในโรงเรียน เช่น ชมรมคนไม่ด่ืม แกนน าต้นแบบ 
ครอบครัวต้นแบบชุมชน เป็นต้น โดยครูควรให้เยาวชนท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะบ่อยๆ เพื่อสร้างจิตสาธารณะ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมถึงครูต้องเป็นต้นแบบท่ีดีแก่เยาวชน
ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และควรมีนโยบายป้องกันการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดและ  
มีบทลงโทษท่ีชัดเจน 

ณรงค์ พลีรักษ์ และคณะ (2560: ก) ได้ท าการศึกษาการกระจายตัวของร้านจ าหน่ายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า ร้านจ าหน่ายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการกระจายตัวรอบพื้นท่ีสถานศึกษา ส่วนร้านจ าหน่ายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ท่ีต้ังอยู่รอบมหาวิทยาลัยบูรพามีการกระจายตัวแบบกลุ่ม โดยจะพบร้านจ าหน่ายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์หนาแน่นท่ีสุดในบริเวณแถวถนนลงหาดบางแสนจนถึงชายหาด จึงควรออกกฎหมายการต้ังร้าน
จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รอบวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดโซนนิ่งร้าน ท าให้ลดการจ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้น้อยลงได้ 

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (2561: 31) ได้ท าการส ารวจการรับรู้และความคิดเห็น
ต่อพระราชบัญญัติการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของประชาชนอายุ 11 ปี ในท่ัวทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย จ านวน 3,028 คน ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสังคมควรมี
กฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ ท่ีเข้มงวดเพื่อควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยมีการรับรู้มาตรการควบคุม
แอลกอฮอล์ในการห้ามจ าหน่ายในสถานท่ีต่างๆ เช่น วัด สถานศึกษา ปั๊มน้ ามัน การห้ามจ าหน่ายเครื่องด่ืม
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แอลกอฮอล์แก่เยาวชนท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี  การห้ามโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทางป้ายกลางแจ้งรอบ
สถานศึกษา ในรัศมี 500 เมตร และห้ามโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในส่ือโทรทัศน์และวิทยุในเวลา  
05.00-22.00 น  

จากงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีการโฆษณาไปยัง
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านส่ือออนไลน์ท้ังเฟสบุ๊คและไลน์ การลดแลกแจกแถมเพื่อส่งเสริมการขาย 
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี การใช้พนักงานขายท าหน้าท่ีแนะน าหรือการบริการซึ่งหน้า และ
การส่งเสริมการตลาดโดยการใช้กิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นความต้องการให้อยากดื่ม ท าให้นักศึกษามีทัศนคติ
เชิงบวกต่อร้านเหล้า สถานศึกษาจึงควรมีควรจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับโทษของเหล้า มีการจัดกิจกรรม
ชมรมเพื่อสกัดกั้นการด่ืมเหล้าในโรงเรียน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมเพื่อสาธารณะ
บ่อย ๆ เพื่อสร้างจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า โดยครูต้อง เป็น
ต้นแบบท่ีดีแก่เยาวชน ไม่ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และควรมีนโยบายป้องกันการด่ืมเหล้าอย่างเข้มงวดและมี
บทลงโทษท่ีชัดเจน 

 
4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหร่ี 

พระมหาศุภชัย แซ่เถียร (2550: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิเคราะห์การน านโยบายโรงเรียนปลอด
บุหรี่ไปปฏิบัติในกลุ่มนักเรียนและครูอาจารย์โรงเรียนอาชีวศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 798 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การน านโยบายโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ไปปฏิบัติประสบความส าเร็จในนักเรียนอยู่ ในระดับค่อนข้างมาก ส่วนครูอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
2) ปัจจัยส่วนบุคคลของนักเรียนท้ังหมดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ผลกระทบของการสูบบุหรี่ ค่านิยมการสูบ
บุหรี่ ภาษีบุหรี่ การเอาแบบอย่างตามกลุ่ม การได้รับอิทธิพลจากส่ือต่าง ๆ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งซื้อ 
กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ กลุ่มผลประโยชน์ ทัศนคติในการปฏิบัติงาน และการติดต่อส่ือสารแตกต่างกัน 3) ปัจจัย
ส่วนบุคคลของครูอาจารย์ท่ีรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมการสูบบุหรี่   
การเอาแบบอย่างตามกลุ่ม ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งซื้อภาษีบุหรี่  กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ ทรัพยากร  
การติดต่อส่ือสาร และวัตถุประสงค์ของนโยบายแตกต่างกัน 4) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการน านโยบายโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ไปปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ปัจจัยการติดต่อส่ือสาร รองลงมาคือ ปัจจัยทัศนคติในการปฏิบัติงาน และ
การรับรู้ผลกระทบของการสูบบุหรี่ การเอาแบบอย่างตามกลุ่ม กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ กลุ่มผลประโยชน์ และ
ภาษีบุหรี่ร่วมกันพยากรณ์ผลของการน านโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ไปปฏิบัติได้ส าหรับนักเรียนท้ังหมด และ 
5) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการน านโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ไปปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ปัจจัยทรัพยากร รองลงมา
คือ ปัจจัยวัตถุประสงค์ของนโยบายร่วมกันพยากรณ์ผลของการน านโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ไปปฏิบัติได้
ส าหรับครูอาจารย์ท่ีรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมท้ังหมด 

มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์และคณะ (2550 : 83-84; 86-87) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้หลักสูตร
โรงเรียนปลอดบุหรี่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ปีการศึกษา 2549 จ านวน 1,212 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังเรียนหลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ นักเรียน  
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มีค่าเฉล่ียความรู้เรื่องบุหรี่ เจตคติต่อการสูบบุหรี่ ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อการสูบบุหรี่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 2) นักเรียนหญิงมีค่าเฉล่ียความรู้เรื่องบุหรี่ เจตคติต่อ  
การสูบบุหรี่ และความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .01 

กนกวรรณ ชมเชยและคณะ (2552: 38-41) ได้ท าการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และโรงเรียนนอกเครือข่ายรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 
จ านวน 936 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ทักษะการตัดสินใจ 
ทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และการจัดการกับอารมณ์และความเครียดสูงกว่านักเรียนโรงเรียน  
นอกเครือข่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายเจตคติต่อการไม่สูบบุหรี่
สูงกว่านักเรียนนอกเครือข่ายอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ 2) นักเรียนท่ีไม่สูบบุหรี่มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่  
เจตคติต่อการสูบบุหรี่ ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และการจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดสูงกว่านักเรียนท่ีสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

พัชมน ใจสะอาด และเบญจวรรณ ธรรมรัตน์ (2557: 15-16) ได้ท าการศึกษามาตรการกฎหมาย 
ในการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จ านวน 210 คน และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 30 คน ผลการวิจัย  
พบว่า 1) ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการสูบบุหรี่ในสถานศึกษามีความรู้ ทัศนคติ และความเช่ือในการสูบบุหรี่ 
มีมุมมองว่าสารพิษในควันบุหรี่และโรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ได้ท าร้ายคนข้างเคียง เป็นควันบุหรี่มือสอง และ  
มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมพิเศษท่ีเชิญชวนหรือช่วยเหลือให้นักศึกษาเลิกบุหรี่
สูงสุดและมีการบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพในรายวิชาต่างๆ 2) การศึกษาปัญหามาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา พบว่า ผู้ท่ีสูบบุหรี่บนอาคารเรียนและบริเวณท่ีมีป้ายห้ามสูบบุหรี่
ในมหาวิทยาลัยถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยมหาวิทยาลัยมีการก าหนดบทลงโทษ
แก่บุคลากรและนักศึกษาท่ีสูบบุหรี่ในบริเวณมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง และมหาวิทยาลัยไม่มีกฎกระทรวง  
ท่ีชัดเจนในการลงโทษ รวมถึงการท่ีอธิการหรือรองอธิการบดีมีการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนตามวาระ ท าให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยได้ไม่เต็มท่ีนัก และ 3) การศึกษาแนวทางในการปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา พบว่า ควรก าหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตหวงห้าม 
ในการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด กฎหมายต้องบังคับใช้อย่างชัดเจน อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีควรกระตุ้นและ 
ปลูกจิตส านึกในการงดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา โดยก าหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม และจัดหา
พื้นท่ีการสูบบุหรี่ให้เหมาะสม 

ศรีศิริ ศิริวนารังสรรค์ และพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ (2561: 177) ได้ท าการศึกษาแนวทางในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครปี 2560 ผลการศึกษาพบว่า  
1) แนวทางในการด าเนินการ 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย การก าหนดนโยบายโรงเรียน
ปลอดบุหรี่ การบริหารจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ การสอดแทรก
เรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนโรงเรียน
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ปลอดบุหรี่ การสูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ และการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และ 
2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดบุหรี่ ควรมีกิจกรรมเช่ือมโยงระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อให้ครอบครัว
ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และครูควรออกเย่ียมบ้านนักเรียนเป็นประจ าจะช่วยให้ลดความเส่ียงในการติด
บุหรี่ลดน้อยลง 

จากงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา 
มีความรู้ ทัศนคติ และความเช่ือท่ีถูกต้องเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ รวมท้ังมีการสอนเรื่องโทษของบุหรี่ โดย
มีกิจกรรมพิเศษท่ีเชิญชวนหรือช่วยเหลือให้ผู้เรียนเลิกสูบบุหรี่และมีการบูรณาการความรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ
ในรายวิชาต่าง ๆ ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ประสบผลส าเร็จ ควรมีการก าหนดนโยบาย
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีการเรียน
การสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ และการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

 
4.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

พูลย์ชัย ยาวิราช (2550) ได้ท าการพัฒนารูปแบบการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางสู่ความส าเร็จในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยวิธีการ  
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบและสร้างรูปแบบโดยวิธีการสัมภาษณ์
ผู้เช่ียวชาญ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบในระดับปฏิบัติโดยผู้บริหารโรงเรียน  
4) ตรวจสอบรูปแบบขั้นสุดท้ายโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิ และ 5) ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบ
โดยการประมวลผลข้อมูลในขั้นตอนท่ีผ่านมา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันและปัญหาของการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติยังขาดกระบวนการท่ีเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการ
ด าเนินงาน 2) ยุทธศาสตร์หรือแนวทางในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม 
และยุทธศาสตร์การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3) รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบในเชิงกระบวนการและยุทธศาสตร์ 
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นกระบวนการในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ส าหรับสถานศึกษา 7 ขั้นตอน ได้แก่ การตีความนโยบาย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดหา /ระดม
ทรัพยากร การด าเนินงาน การประเมินผล และการสร้างความต่อเนื่อง  และส่วนท่ีสอง คือ ยุทธศาสตร์ 
สู่ความส าเร็จท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการทุกขั้นตอน 

จารุจน์ ฤทธิไกร (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการน านโยบายการ
จัดการแก้ปัญหาการป้องกันการแพร่ระบาดและปราบปรามยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  โดยใช้การศึกษาเชิงส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิผลของการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาพรวม)  
อยู่ในระดับสูง 2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการแก้ปัญหาการป้องกันการแพร่
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ระบาดและปราบปรามยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับมาก  
2 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่ือสารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย  และด้านความร่วมมือและ 
การตอบสนองจากผู้น าองค์การ และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรของนโยบาย  
ด้านลักษณะองค์การท่ีน านโยบายไปปฏิบัติ ด้านสภาพทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ และด้านมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ของนโยบาย 3) ประสิทธิผลของการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กับปัจจัยท่ีมีผลต่อการน านโยบาย 
การป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิผล 
ได้ร้อยละ 57.7 

รังสี พจน์ธนมาศ (2559) ได้ท าการศึกษาการน านโยบายการปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติ กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ด าเนินการวิจัย 
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา , ครูผู้รับผิดชอบงาน
ปราบปรามยาเสพติด และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา รวมถึงเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีดูแลงาน
ด้านการปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นท่ี, ผู้ปกครองนักเรียน, ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการท่ีดูแลงานด้าน
การปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นท่ี รวม 10 คน และการวิจัยเอกสารจากข้อมูลในเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยการจูงใจ ภาวะผู้น า ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วม และการท างาน
เป็นทีม เป็นปัจจัยท่ีสามารถแสดงถึงความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของกระบวนการน านโยบายการปราบปราม 
ยาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติได้ โดยปัจจัยด้านการจูงใจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 ด้านคือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก ส่วนปัจจัยด้านผู้น า สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประการคือ 
ประการท่ี 1 ผู้น ามีการก าหนดแนวทางหลัก (Pathfinding) ประการท่ี 2 ผู้น าต้องสามารถสร้างระบบ 
การท างานท่ีมีประสิทธิผลหรือการท าให้องค์การด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนประการท่ี 3 ผู้น าต้องมี 
การมอบอ านาจให้แก่บุคลากรอย่างจริงจัง  ส าหรับปัจจัยด้านความผูกพันและการยอมรับของสมาชิก  
เป็นความจงรักภักดี ความภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ ท าให้ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ยอมรับ
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายขององค์การเพื่อความก้าวหน้าและผลประโยชน์ขององค์การด้วยความผูกพันต่อ
องค์การ ส่วนปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม คือ การท่ีบุคลากรร่วมกันในการด าเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะ
เพื่อผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าและร่วมแก้ไข
ในด้านนโยบายและการวางแผน การด าเนินงาน การประสานงาน การติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิด 
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ และสุดท้ายปัจจัยด้านท างานเป็นทีม จะมีความหมายมากกว่ากลุ่มคนท่ีมา
รวมกัน เพราะทีมงาน จะรวมความถึงความเป็นผู้ร่วมกระบวนการตัดสินใจของกลุ่ม การใช้ทรัพยากรของกลุ่ม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อการท างานร่วมกัน 

จากงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัญหาของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ การขาด
กระบวนการท่ีเป็นแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินงาน ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ได้แก่ การส่ือสารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย ความร่วมมือและการตอบสนอง
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จากผู้น าองค์การ ปัจจัยการจูงใจ ภาวะผู้น า ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิกในองค์การ รวมท้ังการมี
ส่วนร่วม และการท างานเป็นทีม  

 
4.4 งานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการด่ืมเหล้าและการสูบบุหร่ีของเด็กและเยาวชน 

ฉัฏฐินี จันทร์ก้อน (2544 : 96) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดส านักงานเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 370 คน ผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้ความรุนแรงของพิษท่ีเกิดจากบุหรี่มีผลต่อการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนสูงสุด รองลงมา
คือ ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อการมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่  ความคาดหวัง
ในความสามารถของตนเองต่อการมีพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ และการสูบบุหรี่ของเพื่อนในกลุ่ม 
ตามล าดับ ซึ่งทุกปัจจัยสามารถอธิบายการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนได้ร้อยละ 28.50 

สุพรรณษา แก้วพินิจ และคณะ (2547: 31-32) ได้ท าการศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม ศูนย์มีนบุรี ท่ีมีต่อการสูบบุหรี่ จ านวน 335 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ 
มีค่าเฉล่ียทัศนคติการสูบบุหรี่ท าให้เกิดโรคท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตมากท่ีสุด รองลงมาคือ การสูบบุหรี่ใน  
ท่ีสาธารณะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น ควรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่แก่เยาวชนตามสถานศึกษา
ต่าง ๆ การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความร าคาญทางสังคม การสูบบุหรี่ท าให้เกิดกล่ินปากและกล่ินตัว สถานท่ี
สาธารณะทุกแห่งควรเป็นเขตปลอดบุหรี่ ควรมีบทลงโทษท่ีรุนแรงส าหรับผู้ท่ีสูบบุหรี่ในท่ีห้ามสูบบุหรี่ สาเหตุ
หนึ่งของการสูบบุหรี่ของเยาวชนมาจากการท่ีผู้ใหญ่สูบบุหรี่ให้เห็นเป็นประจ า จากค่านิยมการสูบบุหรี่
ต่างประเทศท าให้ต่างประเทศต้องสูญเสียเงินเป็นจ านวนมากในการน าเข้าบุหรี่นอก การสูบบุหรี่เป็นการบ่อน
ท าลายเศรษฐกิจของชาติโดยรวม ถ้าบุหรี่มีราคาแพงขึ้นจะช่วยลดอัตราของคนสูบบุหรี่ได้ การสูบบุหรี่ท าให้
เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ถ้าเลิกผลิตบุหรี่ในประเทศจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศแย่ลง การสูบบุหรี่ท าให้
คลายเครียด เมื่อกินเหล้าแล้วต้องสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของเยาวชนเพราะต้องการเป็น ท่ียอมรับของเพื่อน 
ในกลุ่ม การบุหรี่เป็นเพื่อนท่ีดีในยามเครียด การสูบบุหรี่ช่วยให้เกิดความมั่นใจ และการสูบบุหรี่สามารถดึงดูด
ความสนใจจากเพศตรงข้ามได้มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ตามล าดับ 

อภินันท์ ปัญญานุภาพ (2549: 94) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่ของนักศึกษาชายในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม จ านวน 388 คน ผลการวิจัยพบว่า         
1) นักศึกษาชายมีความเช่ือในความสามารถของตนเองสูงสุด รองลงมาคือ แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรม
การป้องกันการสูบบุหรี่ และความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ตามล าดับ และ 2) แรงสนับสนุนทางสังคมและความเช่ือ                 
ในความสามารถของตนส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ ซึ่งปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมและ                  
ความเช่ือในความสามารถของตนสามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 68.90 

นันทิชา ฤาชา (2550: 70) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย             
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จ านวน 813 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยทางชีวสังคม 
ได้แก่ ลักษณะท่ีพักอาศัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายได้ต่อเดือนของบิดามารดา ความสัมพันธ์กับสมาชิก                                             
ในครอบครัว สถานภาพครอบครัวของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเหตุผลท่ีสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์



บ ท ที่  2  | 34 
 

กับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ปัจจัยน า ได้แก่ 
ความรู้ท่ัวไปในเรื่องของบุหรี่ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่ การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรง
ของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการปฏิบัติในการป้องกันตนเองจาก                                                       
การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                                                            
ท่ีระดับ .01 3) ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การใช้เวลาว่าง รายได้ในแต่ละวัน สถานท่ีหรือร้านค้าท่ีมีการจ าหน่ายบุหรี่                                                  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ                                                      
4) ปัจจัยเสริม ได้แก่ แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากส่ือต่างๆ แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากเพื่อน ครู และ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จันทนา ค าน้อย (2552 : 69) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียน                   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 351 คน ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า                                               
ด้านการไม่ทดลองสูบบุหรี่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.50 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 ด้านการจัดการความเครียด    
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.04 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.02 ด้านการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนท่ีสูบบุหรี่ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 7.78 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.16 ด้านการปฏิเสธการชักชวนให้สูบบุหรี่ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
14.80 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.00 และด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 10.03 
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.32  

สุรศักด์ิ จงเชิดชูตระกูล (2552 : 72) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                      
การไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมกล้านนทบุรี จ านวน 215 คน 
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนสูงสุด รองลงมาคือ      
การไม่สูบบุหรี่ของเพื่อนและเจตคติต่อการไม่สูบบุหรี่ ซึ่งทุกปัจจัยสามารถท านายพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่                                                            
ได้ร้อยละ 21.40 

มนัสนันท์ กุมภีพงษ์ (2553: 69) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ของนักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสร ณ์ ส านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร                                                                                       
จ านวน 941 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการหลีกเล่ียงโดยรวมอยู่ในระดับท่ีปฏิบัติได้บ่อย และ                       
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการควบคุมตนเองเพื่อหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่และด้านการใช้เวลาว่าง                    
ให้เป็นประโยชน์เพื่อหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการรับรู้โอกาสเส่ียงและ                                               
ความรุนแรงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ ด้านการปฏิเสธเพื่อหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ และด้านการส่ือสารเพื่อ
หลีกเล่ียงการสูบบุหรี่มีค่าเฉล่ียต่ าสุด ตามล าดับ  

อรัญ คูณค า (2553: 114) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน 
การสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานีเขต 2                                                                  
จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยน าความเช่ือความสามารถในการป้องกันการสูบบุหรี่ของตนเอง 
ปัจจัยเสริมตัวแปรแรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยทางชีวสังคม ตัวแปรรายได้ท่ีได้รับจากผู้ปกครอง 
และตัวแปรความรู้ เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย                                                               
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งปัจจัยทุกตัวสามารถอธิบายพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่                                                               
ของนักเรียนได้ร้อยละ 41.00 

อาทิตยา โปณะทอง (2553 : 89-90) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม 
การป้องกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ านวน 217 คน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ปัจจัยน า ประกอบด้วย ความรู้ท่ัวไปในเรื่องบุหรี่ ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่ การรับรู้
โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบ
บุหรี่ของนักศึกษาชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ปัจจัยเอื้อ ประกอบด้วย การมีคนในครอบครัว          
การมีเพื่อนหรือผู้อยู่รอบข้างสูบบุหรี่ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สถานท่ีหรือร้านค้าท่ีมีการจ าหน่ายบุหรี่ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     
3) ปัจจัยเสริม ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ บิดามารดา อาจารย์ และเพื่อน 
นโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์เพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักศึกษาชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) ความเช่ือในความสามารถของตนเอง                                                    
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จิรัชญา บุญปัญญา และนาถ พันธุมนาวิน (2557: 135-138) ได้ท าการศึกษากลไกการป้องกัน
ตนเองจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จ านวน 18 คน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษากลุ่มท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล์มีกลไกการป้องกันตนเอง ประกอบด้วย 1.1) การใช้
ทักษะการปฏิเสธ โดยใช้เหตุผลหรือข้ออ้างและการปฏิเสธแบบแสดงความไม่พอใจเพื่อหลีกเล่ียงให้พ้นจาก
สถานการณ์การถูกชวนให้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 1.2) การควบคุมตนเองโดยเลือกคบเพื่อนกลุ่มท่ีไม่ด่ืมเหล้า 
มีการเตือนตนเองไม่ให้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เนื่องจากน าเงินท่ีพ่อแม่หามาได้ไปใช้ในทางท่ีไม่เป็นประโยชน์ 
1.3) การมุ่งอนาคต มีการรู้จักหน้าท่ีของตนเองว่าเป็นนักศึกษา ควรต้ังใจเรียนเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ท่ีสูงขึ้น เพื่อให้ได้ท างานท่ีตนเองต้ังใจไว้ในอนาคต 1.4) การใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม เช่น อ่านหนังสือ  
ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน ช่วยครอบครัวหารายได้ เป็นต้น และ 1.5) การรับรู้โทษของการด่ืมแอลกอฮอล์จาก
บุคคลรอบข้างหรือส่ือว่าแอลกอฮอล์เป็นส่ิงท่ีไม่ดี ท าให้ขาดเรียนบ่อย เป็นผลเสียต่อการเรียน ไม่สามารถ
ควบคุมตนเองได้ ท าให้เกิดการทะเลาะวิวาท เกิดอุบัติเหตุ พิการ หรือเสียชีวิตได้ และ 2) นักศึกษากลุ่มท่ีด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มีกลไกการป้องตนเอง ประกอบด้วย 2.1) การรู้ จักปฏิเสธหรือการกระท าจริง                                                                  
ตามค าปฏิเสธ มีการผัดผ่อนค าเชิญชวนในการด่ืมเครื่องด่ืมแอลอฮอล์ 2.2) การควบคุมตนเองโดยการ
เปล่ียนไปเข้าหาเพื่อนท่ีไม่ ด่ืมแอลกอฮอล์ การท าอ่านหนังสือ เล่นกีฬา เล่นดนตรีเพื่อใช้เวลาว่าง                                                          
ให้เป็นประโยชน์ การคิดถึงอนาคต การประมาณตนและความพยายามการปฏิบัติตนตามท่ีตนต้ังใจไว้ และ                                                                   
3) การมุ่งอนาคต โดยมุ่งเน้นการส าเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้งานท่ีตนเองต้องการ และ
ตอบแทนผู้มีพระคุณท่ีส่งเสียให้เรียนหนังสือ 

มนัสนันท์ ผลานิสงค์และสุพัฒนา ค าสอน (2559: 740) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมละเว้นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น อ าเภอเมือง                                                                
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 398 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยน า ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโทษของ                                             
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การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และทัศนคติต่อการละเว้นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์                                                            
กับพฤติกรรมละเว้นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 2) ปัจจัยเอื้อ 
ประกอบด้วย ลักษณะท่ีพักอาศัยและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม                                                        
ละเว้นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) ปัจจัยเสริม 
ประกอบด้วย แรงสนับสนุนจากครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพื่อน และแรงสนับสนุนจากสถานศึกษา                           
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมละเว้นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ดรุณวรรณ สมใจ (2560 : 128; 135) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมป้องกันการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน 380 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแปรการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์สูงสุด รองลงมาคือ ลักษณะท่ีอยู่อาศัย 
เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และแรงสนับสนุนจากเพื่อน 
ซึ่งตัวแปรอิสระสามารถอธิบายพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ร้อยละ 43.40 และ 2) การเสริมสร้าง
พฤติกรรมป้องกันการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ควรเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองให้กับนักศึกษา 
เช่น การท ากิจกรรมในรูปของชมรมตามท่ีนักศึกษามีความสนใจและสร้างประโยชน์แก่ชีวิตตนเอง ท าให้ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้การท างานกับผู้อื่น จะช่วยให้ได้รับการเสริมแรงจากเพื่อน ท าให้รับรู้
ความสามารถของตนเองได้ง่าย และมหาวิทยาลัยควรให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมการป้องกันการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มากขึ้น       
เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

จากงานวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บุคคลท่ีมีพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่                    
จะมีความเป็นตัวของตัวเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อการด าเนินชีวิต มีความเข้าใจและยอมรับศักยภาพของตนเอง                                       
มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิตชัดเจน ถึงแม้บุคคลจะมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น บุคคลจะไม่ด่ืม เหล้าและ                   
สูบบุหรี่เพื่อผ่อนคลายความเครียดหรือแก้ไขปัญหา แต่บุคคลนั้นจะมีความมุ่งมั่นต้ังใจจนสามารถแก้ไขปัญหา
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี รวมถึงมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อผู้อื่น ส่งผลให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  
แต่ในทางกลับกันถ้าบุคคลไม่มีพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ย่อมขาดสติในการคิดไตร่ตรอง 
ท าให้ถูกชักจูงให้ด่ืมสุราและสูบบุหรี่ได้ง่าย ท าให้สุขภาพร่างกายอ่อนเพลีย มีอาการเจ็บป่วยได้ง่าย เมื่อไม่ได้
ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่จะมีอาการหงุดหงิด กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ท าให้บุคคลท าตัวแปลกแยกจากผู้อื่น 
ไม่ไปเรียนหนังสือหรือไม่ไปท างาน ขาดความรับผิดชอบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้สูญเสียรายได้และ
อนาคต ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นภาระแก่สมาชิกในครอบครัว รวมถึง
ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพื่อให้ได้เงินไปซื้อสุเหล้าและบุหรี่ และเกิดความเส่ียงท่ีจะใช้สารเสพติดท่ีรุนแรง        
ในอนาคต  

 
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน โดยประเมินการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่
การปฏิบัติซึ่งมีเป้าหมายของการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 1) การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ผลกระทบของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ 2) การประเมินปัจจัยท่ีส่งเสริม
และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเงื่อนไขทางสังคม 3) การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ของ ผู้เรียน 4) การเสนอรูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่   
5) การจัดท าข้อเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
โดยแบ่งวิธีด าเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ระยะ สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาในแต่ละระยะ มีรายละเอียด
การด าเนินงานดังนี้ 
 

 ระยะท่ี 1 กำรประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ผลกระทบของกำรน ำนโยบำย
สถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหรี่ไปสู่กำรปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริม และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
กำรน ำนโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหรี่ไปสู่กำรปฏิบัติ  
 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวิจัย  
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลโรงเรียน 
ในเครือข่ายผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนทางศาสนา ผู้แทนจากสาธารณสุข และผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่น
ผู้ประกอบการ ครอบคลุม 3 ประเภทสถาบันการศึกษา คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
จาก 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 40 คน รวมจ านวนท้ังส้ิน 
120 คน ดังตาราง 3-1 
 
ตาราง 3-1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย จ าแนกตามจังหวัด (n=120) 
 

ประเภทสถำบันกำรศึกษำ จังหวัด 
 กรุงเทพมหำนคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยำ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 20 20 20 
อาชีวศึกษา 10 10 10 
อุดมศึกษา 10 10 10 

รวมจ ำนวนคน 40 40 40 
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 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของ 
การน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริม และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured interview)  
 
 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือวิจัย 
  1. คณะผู้วิจัยศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
งานวิจัย บทความวิชาการ รายงานประจ าปี ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนิยามศัพท์เฉพาะ 
  2. คณะผู้วิจัยท าการสร้างแบบสัมภาษณ์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริม และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ 
      3. คณะผู้วิจัยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความชัดเจนของประเด็น
สัมภาษณ์ก่อนจัดท าร่างแบบสัมภาษณ์น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพในล าดับถัดไป 
  4. คณะผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริม และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติไปให้ ผู้เ ช่ียวชาญทางด้านการศึกษา จ านวน 3 คน  
เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณาความสอดคล้อง
ของเนื้อหาตามนิยามศัพท์เฉพาะ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence : 
IOC) ระหว่าง 0.66-1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์คุณภาพ จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้น ท้ังนี้สาระส าคัญท่ีผู้เช่ียวชาญเสนอแนะให้ปรับแก้ คือ การเพิ่มเติมรายละเอียดของ
ข้อค าถามสัมภาษณ์ ให้มีความชัดเจนและครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการสัมภาษณ์มากขึ้น 
  5. คณะผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริม และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติไปสัมภาษณ์กับผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแล
โรงเรียนในเครือข่ายผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนทางศาสนา ผู้แทนจากสาธารณสุข และผู้แทนจากชุมชน/
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะผู้วิจัยวางแผนการด าเนินงานโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการสัมภาษณ์ข้อมูลในแต่ละ
จังหวัด จากนั้นผู้รับผิดชอบจึงท าการติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนัดหมายวัน-เวลา ในการเข้า
สัมภาษณ์ เมื่อถึงก าหนดวันดังกล่าวจึงเดินทางลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสัมภาษณ์ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ผลกระทบของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริม 
และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ไปท าการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายตามวัน-เวลาและสถานท่ีท่ีนัดหมาย 
 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะท่ี 1  เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) จากนั้นคณะผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มา
ท าการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เพื่อหา ( Content Analysis)  
 

 ระยะท่ี 2 กำรศึกษำโมเดลเชิงสำเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรปกป้องตนเอง
จำกเหล้ำและบุหรี่ของผู้เรียนในสถำนศึกษำภำคกลำง 
 

 ประชำกรในกำรศึกษำคร้ังนี้ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
ในสถานศึกษาภาคกลาง เนื่องจากผลการวิจัย พบว่าภาคกลางเป็นภาคท่ีมีสถิติจ านวนวัยรุ่นด่ืมแอลกอฮอล์
มากเป็นอันดับหนึ่ง  
 

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
ในสถานศึกษาภาคกลาง โดยคณะผู้วิจัยมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการ  
เชิงโครงสร้างตามแนวคิดของแฮร์และคณะ (Hair et al. 2010: 101) ท่ีก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
โมเดลสมการเชิงโครงสร้างต้องมีจ านวน 10-20 เท่าต่อข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ ซึ่งงานวิจัยนี้มีข้อค าถามจ านวน 
63 ข้อ จึงควรมีกลุ่มตัวอย่าง 20 เท่าต่อข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ จึงท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวนท้ังส้ิน 1,342 คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ขั้นท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) โดยมีประเภทสถานศึกษา 3 ประเภท 
คือ สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เป็นช้ัน (Strata) และมีโรงเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
  ขั้นที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในระยะท่ี 2 ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการรับรู้นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีจ านวน 5 ระดับ 
ประกอบด้วย มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 2) แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของเหล้า 
3) แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของบุหรี่ 4) แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า และ 
5) แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
มีจ านวน 4 ระดับ ประกอบด้วย จริงท่ีสุด ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง และไม่จริงเลย 
 

 ข้ันตอนกำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย 
  1. คณะผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะและสร้างแบบสอบถามการรับรู้นโยบายสถานศึกษา 
ปลอดเหล้าและบุหรี่ แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของเหล้า แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของบุหรี่ 
แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า และแบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ 
  2. คณะผู้วิจัยท าการสร้างแบบสอบถามการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่
จ านวน 10 ข้อ  แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของเหล้า จ านวน 12 ข้อ แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษ
ของบุหรี่ จ านวน 7 ข้อ แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า จ านวน 13 ข้อ และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ จ านวน 14 ข้อ 
  3. คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ แบบสอบถาม
การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่  และแบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ไปให้
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญทางด้านจิตวิทยา จ านวน 3 คน โดยประเด็นส าคัญในการปรับแก้คือ การปรับแก้ไข
ข้อความและภาพ ให้ส้ัน กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมนิยามศัพท์ให้มากขึ้น แล้วผู้วิจัยน าข้อค าถามของ
แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้น 
  4. คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ แบบสอบถาม
การตระหนักรู้โทษของเหล้า แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของบุหรี่ แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากเหล้า และแบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ไปทดลอง ( Try Out) เก็บข้อมูลกับ
ผู้เรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน แล้วน าข้อมูล
มาท าการตรวจสอบคุณภาพด้านอ านาจจ าแนกด้วยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวม (Item - Total Correlation) โดยการคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต้ังแต่ 0.20 ขึ้นไปและคุณภาพ
ด้านความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวม ซึ่งหาได้จากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) พบว่า แบบสอบถามทุกฉบับมีคุณภาพด้านความเช่ือมั่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป มี ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคต้ังแต่ 0.65-0.92 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วงระหว่าง 0.22-0.84 
รายละเอียดแสดงตามตาราง 3-2 
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ตาราง 3-2 ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (n=100) 
 

แบบสอบถำม จ ำนวน
ข้อ 

ค่ำอ ำนำจ
จ ำแนก 

ค่ำควำม
เชื่อม่ัน 

แบบสอบถามการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 10 0.55-0.84 0.92 
แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของเหล้า 12 0.43-0.79 0.87 
แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของบุหรี่ 7 0.23-0.73 0.79 
แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า 13 0.28-0.51 0.65 
แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ 14 0.22-0.61 0.79 

 
 
 ตัวอย่ำงแบบสอบถำมกำรรับรู้นโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ี 
ค ำช้ีแจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ และเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ ดังต่อไปนี้ 

มากท่ีสุด หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่มากท่ีสุด 
มาก หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ค่อนข้างมาก 
ปานกลาง หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ปานกลาง 
น้อย หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ค่อนข้างน้อย 
น้อยที่สุด หมายถึง ข้อความน้ันไม่สอดคล้องการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่น้อยที่สุด 

 

ข้อ 
 

ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

00. โครงการสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ช่วยให้ปัญหาการดื่ม
เหล้าสูบบุหรี่ของผู้เรียนลดลง 

     

00. โครงการสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ช่วยให้ข้าพเจ้าเห็น
ความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดจากเหล้าและบุหรี่มากขึ้น 

     

  
 เกณฑ์กำรให้คะแนน กำรรับรู้นโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ี  

ระดับควำมถ่ี มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

ข้อค าถามทางบวก 5 4 3 2 1 
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  เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยกำรรับรู้นโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหร่ี 
ระดับค่ำเฉลี่ยรำยข้อ กำรแปลควำมหมำย 

4.51-5.00 มีการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 มีการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 มีการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 มีการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับน้อย 
1.00-1.50 มีการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
 ตัวอย่ำงแบบสอบถำมกำรตระหนักรู้โทษของเหล้ำและบุหร่ี 
ค ำช้ีแจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ และเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ ดังต่อไปนี้ 

จริงที่สุด หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับการตระหนักรูโ้ทษของเหล้าและบุหรี่มากท่ีสุด 
ค่อนข้างจริง หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับการตระหนักรูโ้ทษของเหล้าและบุหรี่ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างไม่จริง หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับการตระหนักรูโ้ทษของเหล้าและบุหรี่น้อย 
ไม่จริงเลย หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับการตระหนักรูโ้ทษของเหล้าและบุหรี่น้อยที่สุด 

 

ข้อ ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

จริง
ที่สุด 

ค่อนข้ำง
จริง 

ค่อนข้ำง
ไม่จริง 

ไม่จริง
เลย 

กำรตระหนักรู้โทษของเหล้ำ     
00. ข้าพเจ้าพยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่ด่ืมเหล้าเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าการ

ด่ืมเหล้าท าให้ตับถูกท าลายได้ 
    

00. ข้าพเจ้าพยายามหลีกเลี่ยงหรือไม่ด่ืมเหล้าเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้ด่ืม
เหล้ามักพูดจาเอะอะ หยาบคาย โวยวายหรือก้าวร้าวต่อผู้อื่น 

    

กำรตระหนักรู้โทษของบุหร่ี     
00. ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าโรคที่เกิดจาก

การสูบบุหรี่จะท าให้ทุกข์ทรมานมาก 
    

00. ข้าพเจ้าเคยสูบบุหรี่เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าการสูบบุหรี่ท าให้สมอง
ปลอดโปร่งคิดอะไรได้ง่าย 

    

  
 เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรตระหนักรู้โทษของเหล้ำและบุหร่ี 

ระดับควำมถ่ี จริงที่สุด ค่อนข้ำงจริง ค่อนข้ำงไม่จริง ไม่จริงเลย 
ข้อค าถามทางบวก 4 3 2 1 
ข้อค าถามทางลบ 1 2 3 4 
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 เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยกำรตระหนักรู้โทษของเหล้ำและบุหร่ี 
ระดับค่ำเฉลี่ยรำยข้อ กำรแปลควำมหมำย 
3.01-4.00 มีการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับมาก 
2.01-3.00 มีการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง 
1.00-2.00 มีการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับน้อย 

 
ตัวอย่ำงแบบสอบถำมพฤติกรรมกำรปกป้องตนเองจำกเหล้ำและบุหร่ี 
ค ำช้ีแจง จงพิจารณาข้อความแต่ละข้อ และเขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องค าตอบท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ ดังต่อไปนี้ 

จริงที่สุด หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่มากท่ีสุด 
ค่อนข้างจริง หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างไม่จริง หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่น้อย 
ไม่จริงเลย หมายถึง ข้อความน้ันสอดคล้องกับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่น้อยที่สุด 

 

ข้อ ข้อควำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

จริง
ที่สุด 

ค่อนข้ำง
จริง 

ค่อนข้ำง
ไม่จริง 

ไม่จริง
เลย 

 พฤติกรรมกำรปกป้องตนเองจำกเหล้ำ     
00. เมื่อเพื่อนชวนข้าพเจ้าให้ด่ืมเหล้า ข้าพเจ้าปฏิเสธท่ีจะด่ืม

เหล้า 
    

00. เมื่อเห็นเพื่อนด่ืมเหล้าข้าพเจ้าจะมองด้วยความสนใจ     
 พฤติกรรมกำรปกป้องตนเองจำกบุหร่ี     

00. ข้าพเจ้าขอบุหรี่เพื่อนสูบเพราะอยากลอง     
00. ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจท่ีตนไม่สูบบุหรี่ เมื่อเพื่อนชักชวนให้สูบ

บุหรี่ 
    

  
  
 เกณฑ์กำรให้คะแนนพฤติกรรมกำรปกป้องตนเองจำกเหล้ำและบุหร่ี 

ระดับควำมถ่ี จริงที่สุด ค่อนข้ำงจริง ค่อนข้ำงไม่จริง ไม่จริงเลย 
ข้อค าถามทางบวก 4 3 2 1 
ข้อค าถามทางลบ 1 2 3 4 
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 เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยพฤติกรรมกำรปกป้องตนเองจำกเหล้ำและบุหร่ี 
ระดับค่ำเฉลี่ยรำยข้อ กำรแปลควำมหมำย 
3.01-4.00 มีพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับมาก 
2.01-3.00 มีพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง 
1.00-2.00 มีพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่อยู่ในระดับน้อย 

 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. คณะผู้วิ จัยน าหนังสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจัย ท่ีได้จากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกับผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลางท่ี
เป็นกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  2. คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงกับผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง จ านวน 1,700 คน 
ตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ 
  3. คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด ได้แบบสอบถาม จ านวน
ท้ังหมด 1,342 ชุด คิดเป็นร้อยละ 78.94 ของแบบสอบถามจ านวนท้ังส้ิน 1,700 ชุด 
  4. คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ แบบสอบถาม
การตระหนักรู้โทษของเหล้า แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของบุหรี่ แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากเหล้า และแบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ มาท าการหาค่าความสัมพันธ์ 
ของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษา
ภาคกลางเพื่อน าไปสู่การตรวจสอบและศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเอง
จากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลางต่อไป 
 

 สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย 
  1. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้ 
   1.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) 
   1.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับภาพรวม (Item-Total Correlation) ซึ่งหาได้จากสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product-Moment Coefficient Correlation) 
   1.3 การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับซึ่งหาได้จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 



บ ท ที่ 3  | 45 
 

  2. สถิติท่ีใช้ในการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ซึ่งมีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ซึ่งพิจารณาจาก

ค่าไค-สแควร์ (2) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index) ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความ
คลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation) และค่าดัชนีรากมาตรฐานของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (Standard Root Mean Square Residual) 
 

 ระยะท่ี 3 กำรศึกษำรูปแบบกำรประเมินผลนโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหรี่
และเสนอแนวทำงกำรน ำนโยบำยสถำนศึกษำปลอดเหล้ำและบุหรี่ไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
 ส าหรับการด าเนินงานวิจัยในระยะท่ี 3 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาสรุปสังเคราะห์และสร้างรูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่
และเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา    
 
 กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรวิจัย   กลุ่มเป้าหมายส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีดูแลโรงเรียนในเครือข่าย  
ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัดประเมินผล ท่ีมีประสบการณ์
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพสถานการณ์และผู้เรียนโดยเฉพาะการรณรงค์ส่งเสริมการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปใช้ในสถานศึกษา จ านวน 10 คน 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ1) เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย รูปแบบการ
ประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และ 2) ประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
 
 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือวิจัยเอกสำรประกอบกำรสนทนำกลุ่ม  
  1. คณะผู้วิจัยน าผลการวิจัยในระยะท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของ
การน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริม ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ มาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
  2. คณะผู้วิจัยท าการสร้างรูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และ
แนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จากนั้นคณะผู้วิจัยน า
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รูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  และแนวทางการน านโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษา จ านวน 3 คน เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหาตามนิยามศัพท์เฉพาะ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง1.00 ทุกประเด็นจากนั้น
ผู้วิจัยน ารูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  และแนวทางการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษามาท าการปรับปรุงให้เหมาะสมตามค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญ  
  
 แนวค ำถำมในกำรสนทนำกลุ่ม 
  1. คณะผู้วิจัยน ารูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และแนวทาง
การน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา มาเป็นแนวทางในการสร้างแนว
ค าถามในการสนทนากลุ่ม 
  2. คณะผู้วิจัยท าการสร้างข้อค าถามในการสนทนากลุ่มซึ่งเป็นข้อค าถามปลายเปิด จากนั้น 
น าแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม ไปให้ ผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านการศึกษา จ านวน 3 คน เพื่อพิจารณา 
ความสอดคล้องของเนื้อหาตามนิยามศัพท์เฉพาะ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง1.00 ทุกประเด็น แล้วผู้วิจัยน าข้อ
ค าถามของแบบสัมภาษณ์และประเด็นการสนทนามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้น 
  3 . คณะผู้วิ จัยน าแนวค าถามในการสนทนากลุ่มไปท าการสนทนากลุ่มกับเป็น ผู้แทน 
จากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแล
โรงเรียนในเครือข่าย ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัดประเมินผล 
จ านวน 10 คน 
 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะผู้วิจัยติดต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลโรงเรียนในเครือข่าย ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัดประเมินผล จากนั้นท าการจัดการสนทนากลุ่มตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ 
เพื่อศึกษารูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และเสนอแนวทางการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา    
 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การศึกษารูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และสร้างเสนอแนวทาง 
การน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและ 
การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปสู่รูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และ 
เสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์มากขึ้น 
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สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์ท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  n   แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
  MIN  แทน ค่าต่ าสุด 
  MAX  แทน ค่าสูงสุด 
  X̅   แทน ค่าเฉล่ีย 
  S.D.   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  C.V.  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน 
  SK   แทน ค่าความเบ้ 
  KU   แทน ค่าความโด่ง 
  p   แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ   

  2   แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) 
  GFI   แทน ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
  AGFI  แทน ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index) 
  CFI   แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
  RMSEA  แทน ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 
(Root Mean Square Error of Approximation) 
  SRMR  แทน ค่าดัชนีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ  (Standard 
Root Mean Square Residual) 
  DE   แทน อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
  IE   แทน อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
  TE   แทน อิทธิพลรวม (Total Effect) 

  R2   แทน ค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณยกก าลังสอง (Squared Multiple Correlation) 
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ตัวอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน คณะผู้วิจัยได้ก าหนดตัวอักษรย่อท่ีใช้แทนตัวแปรแฝง
และตัวแปรสังเกตได้ ดังนี้ 
  POLI  แทน การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
  AWAL  แทน การตระหนักรู้โทษของเหล้า  
  AWSM  แทน การตระหนักรู้โทษของบุหรี่ 
  PRAL  แทน พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า 
  PRSM  แทน พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปนน 5 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 2 การประเมินผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและ
ชุมชน 
  ตอนท่ี 3 การประเมินปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเปนนอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษา                                                  
ปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเงื่อนไขทางสังคม 
  ตอนท่ี 4 การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและ
บุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง 
  ตอนท่ี 5 การน าเสนอรูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
  ตอนท่ี 6 การน าเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ 
ในสถานศึกษา  
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ตอนท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

 1.1 การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.1.1 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติ                                                 
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1.1.1.1 การบริหารจัดการ 
   ผลจากการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนเพื่อน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีแนวทางการบริหารจัดการคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ                                                       
มีการประชาสัมพันธ์โครงการ การวางแผนการด าเนินงาน โดยก าหนดให้กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ บรรจุอยู่                                   
ในแผนงานของโรงเรียน การสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ การส่งเสริมให้
นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น 
และการติดตามผลการด าเนินงาน ท้ังนี้ สาระส าคัญของแต่ละประเด็นในการบริหารจัดการสามารถสรุปได้ดังนี้ 
    1) การประชาสัมพันธ์โครงการ ภายหลังจากรับทราบนโยบายผู้บริหารมีการจัดประชุม
ช้ีแจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติร่วมกันแก่คณาจารย์ในโรงเรียนเพื่อรับทราบ โดยได้มอบหมายหน้าท่ี
รับผิดชอบให้แก่หัวหน้างานยาเสพติดหรือครูท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเกี่ยวข้องกัน อาทิ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
ฝ่ายปกครอง ครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา หัวหน้างานกิจการนักเรียน เปนนต้น เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน นอกจากนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเปนนไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โรงเรียนได้มีการส่งครูเข้าร่วมการอบรมความรู้และเทคนิคในการพัฒนานักเรียนตามท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันนักเรียนจากส่ิงเสพติด 
    2) การบรรจุกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องในแผนงานของโรงเรียน โรงเรียนมีการ
บรรจุกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องไว้ในแผนงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน เพื่อให้รูปแบบ                                                                   
การด าเนินงานต่าง ๆ มีความชัดเจนและน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ท้ังนี้ กิจกรรมส่วน
ใหญ่เน้นการบูรณาการการพัฒนานักเรียนในหลายคุณลักษณะและบูรณาการการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้
เช่ือมโยงกับนโยบายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนตามท่ีส่วนกลางก าหนด เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน เปนนต้น เพื่อมิให้เปนนการเพิ่ม
ภาระงานแก่ครู แต่วางแผนในทุกกิจกรรมหรือโครงการให้สามารถตอบสนองต่อแนวนโยบายและเกิดผล
ประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างคุ้มค่าให้มากท่ีสุด ท้ังนี้ บางโรงเรียนสามารถด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการ   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเปนนท่ียอมรับแก่บุคคลภายนอกและเปนนแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
    3) การสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ เพื่อให้การด าเนิน
กิจกรรมหรือโครงการเปนนไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน จึงมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อ
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รายงานผลการจัดกิจกรรมตามนโยบายท่ีก าหนด ชุมชนผผู้น าชุมชน และสถานีต ารวจ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนในหลากหลายรูปแบบ เช่น โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลใน
การจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม มีพระเข้ามาสอนคุณธรรมให้กับนักเรียน ชุมชนโดยรอบและต ารวจใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพฤติกรรมนักเรียนภายนอกโรงเรียนหรือพื้นท่ีเส่ียง
รอบสถานศึกษา สถานพยาบาลผ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีส่วนร่วมในการตรวจเพื่อค้นหาและคัดกรองสารเสพติด
ในนักเรียนตามท่ีโรงเรียนร้องขอทุกภาคเรียน เปนนต้น ท้ังนี้ โรงเรียนบางแห่งได้มีการแต่งต้ังคณะท างานเพื่อ
รับผิดชอบการด าเนินงานโดยตรง ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรในโรงเรียนและเครือข่ายความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก 
    4) การส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม โรงเรียนมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ ๆ ท่ีจัดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วม โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเคยมีประวัติพฤติกรรมการกระท าผิดเข้ามามี
ส่วนร่วม หรือเปนนผู้น าในการท ากิจกรรม เพื่อบอกเล่าและแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้แก่เพื่อนนักเรียน และ
เปนนแกนน าในการจัดกิจกรรม หรือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ มีการมอบหมายให้
สารวัตรนักเรียนร่วมท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน ท้ังในห้องเรียนและสถานท่ีเส่ียงภายใน
โรงเรียน เมื่อพบปัญหาสามารถแจ้งครูท่ีปรึกษาหรือผู้บริหารทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขในทันที การมอบหมาย
ให้ครูเวรประจ าวันหรือตัวแทนนักเรียนอาสาช่วยดูแลสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน
ท้ังในช่วงเช้า กลางวัน และเย็น เปนนต้น ซึ่งท าให้สามารถป้องปรามการเกิดพฤติกรรมเส่ียงได้ นอกจากนี้ การท่ี
มีครูท่ีปรึกษาหรือครูประจ าช้ันท าหน้าท่ีติดตามเยี่ยมนักเรียนจากสภาพจริง ณ ท่ีอยู่อาศัยของนักเรียน เพื่อท า
ความรู้จักครอบครัว สภาพแวดล้อม ช่วยท าให้เข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนได้มากขึ้น เมื่อพบปัญหาจะได้
สามารถหาทางส่งเสริมและช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
    5) การติดตามผลการด าเนินงาน โรงเรียนมีวิธีการติดตามผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรม 
หรือโครงการด้วยการท ารายงานสรุปโครงการ เพื่อประเมินว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด กิจกรรม 
หรือโครงการมีจุดอ่อน จุดแข็ง หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร หรือได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการท า
กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนหรือไม่ โดยเสนอต่อหน่วยงาน  
ต้นสังกัดพิจารณาเปนนล าดับ 
   1.1.1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 

   ส าหรับกระบวนการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีน ามาใช้เพื่อเปนนกลไกขับเคล่ือนให้นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่สามารถด าเนินไปได้ตามแผนงานหรือแผนปฏิบัติท่ีวางไว้นั้น ประกอบด้วย                                                              
การด าเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 การสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุน ด้านท่ี 2 การสร้าง
เสริมความเข้มแข็งให้แก่นักเรียน และด้านท่ี 3 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ซึ่งในแต่ละ
ด้านสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
  



บ ท ที่ 4  | 51 

 
     ด้านที่ 1 การสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุน (ในบทบาทของโรงเรียน) 

     1.1 ผู้บริหารก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ระบุใน
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน และประกาศให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนรับทราบโดยท่ัวกัน 
     1.2 ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ให้แก่ครูท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเปนนระบบและเปนนล าดับขั้น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น 
ในระดับห้องเรียน ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการห้องเรียน มีหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง และ
คณะกรรมการห้องเรียน 3 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ซึ่งฝ่ายสารวัตร
นักเรียนจะท าหน้าท่ีคอยดูแลและสอดส่องพฤติกรรมของเพื่อน เพื่อรายงานให้ครู ท่ีปรึกษารับทราบ                     
ในระดับช้ันเรียน ประกอบด้วย ครูท่ีปรึกษา ครูหัวหน้าระดับช้ันเรียน ในระดับโรงเรียน ประกอบด้วย ครูเวร
ประจ าวันหน้าประตูโรงเรียนและครูฝ่ายปกครองท่ีท าหน้าท่ีตรวจกระเป๋าของนักเรียนในช่วงเช้า และ                              
ครู เวรประจ าวัน  ท่ีท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนบริ เวณจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน                           
ตรวจความเรียบร้อยในช่วงเช้า ช่วงพักกลางวัน และช่วงเย็น ตามห้องน้ า โรงอาหาร และบริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียน 
     1.3 ก าหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีตอบสนองนโยบายและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่นักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียน 
สีขาว การตรวจนักเรียนในช่วงเช้าในขณะเ ดินเข้าโรงเรียน การสุ่มตรวจสารเสพติดของนักเรียน                          
(ตรวจปัสสาวะ) จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักเรียน (เช่น ใส่บาตรทุกวันพระ นั่งสมาธิ
ก่อนเข้าเรียน) เปนนต้น และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่ างให้เปนนประโยชน์                      
ไม่ไปมั่วสุม หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
     1.4 การสร้างช่องทางการส่ือสารความรู้เกี่ยวกับปัญหาและโทษของเหล้าหรือบุหรี่                                                                 
โดยครูผู้สอนสอดแทรกการให้ความรู้ในแต่ละรายวิชา ครูประจ าช้ันเรียนอบรมในช่ัวโมงโฮมรูม รวมถึงการ
ประกาศหน้าเสาธงเมื่อมีข่าวสารทางสังคมท่ีเปนนผลจากเหล้าหรือบุหรี่ และการติดป้ายประชาสัมพันธ์                            
เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เรียน 
     1.5 การก าหนดท่ีต้ังของฝ่ายบริหารและฝ่ายปกครอง ซึ่งเปนนฝ่ายดูแลนักเรียนด้าน
ความประพฤติ ในจุดหรือต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นความเคล่ือนไหวของนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง แม้นักเรียนจะ
อยู่ในมุมอับซึ่งเปนนท่ีลับตาก็ตาม เพื่อป้องปรามการเกิดพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน 
     1.6 การป้องกันมิให้เกิดผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่และบ าบัดรักษานักเรียนท่ีพบว่า                                
มีพฤติกรรมท่ีเปนนปัญหา เช่น การตรวจคัดกรองเพื่อส ารวจสภาพร่างกายของนักเรียนหรือพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อ
ยาเสพติดภาคเรียนละ 1 ครั้ง  การตรวจกระเป๋านักเรียน เปนนกลุ่มเส่ียงหรือมีพฤติกรรมน่าสงสัย                  
การจัดกิจกรรมช้ีแจงเกี่ยวกับโทษภัยของการติดเหล้าและบุหรี่ รวมถึงบทลงโทษทางสังคมหากพบว่ามีการ
กระท าผิด ในวันปฐมนิเทศนักเรียนท่ีเข้าใหม่ช้ัน ม.1 และ ม.4 เปนนต้น 
     1.7 การก ากับติดตามการด าเนินงานและผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ังใน
รูปแบบเปนนทางการ เช่น การประชุมอาจารย์ รายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมหรือโครงการ และ
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แบบไม่เปนนทางการ เช่น การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ติดตามดูสภาพจริงท่ีบ้านของนักเรียนเพื่อท าความ
เข้าใจนักเรียน เพื่อจะได้หาทางส่งเสริมและช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

   ด้านที่ 2 การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่นักเรียน  
     2.1 ปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักเรียนตามโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างเปนนทางการ       
โดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและผลกระทบต่างๆ ท่ีจะได้รับจากการด่ืมเหล้า 
สูบบุหรี่ และเสพสารเสพติดอื่น ๆ โดยจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลตาม    
ท่ีต่าง ๆ ภายในโรงเรียนนอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูมีการสอดแทรกข้อมูลโดยให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
     2.2 เสริมสร้างทักษะในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผน                                                   
การด าเนินชีวิตได้อย่างเปนนระบบ และมีกระบวนการท่ีสามารถบริหารจัดการกับตนเองได้อย่างเหมาะสม                                                         
ในสภาพชีวิตปัจจุบัน 
     2.3 ก าหนดกลยุทธ์เพี่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียนมีวินัยในตนเองในการไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
เหล้าและบุหรี่  ด้วยการมอบหมายให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 
โดยเฉพาะการส่งเสริมและให้ความส าคัญต่อนักเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมท่ีเปนนปัญหา ให้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไข
ตนเอง เปนนผู้น ากิจกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์สู่นักเรียนคนอื่น ๆ  
     2.4 เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมต่าง  ๆ                                     
ท่ีหลากหลาย เพื่อการท านายอนาคตของตนเองจากพฤติกรรมท่ีเลือกจะท า ให้ความรู้และโน้มน้าวให้นักเรียน                                                 
ได้เห็นถึงโทษและพิษภัยท่ีเกิดจากการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่รวมท้ังส่ิงเสพติดชนิดอื่น ๆ สร้างฐานความคิด                                                               
ในการปฏิเสธและสร้างพลังทางบวกผเสริมแรงทางบวก เพื่อเปนนกลไกผลักดันให้นักเรียนมีความสุขท่ีได้ร่วม
กิจกรรมหรือโครงการ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปรกติสุข 
     ด้านที่ 3 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
     โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ เช่น อบต. วัดชาวบ้านในชุมชนในการจัด
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากเหล้า บุหรี่ และส่ิงเสพติด      
ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือและเกิดความเข้มแข็งในหลาย ๆ ด้าน อาทิ โรงเรียนบางแห่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม ได้รับการอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ีในการท ากิจกรรมได้รับความรู้
จากพระอาจารย์เข้ามาสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกวันพระ และครูจะน านักเรียนเข้าวัดเพื่อใส่บาตร ฟังเทศน์ 
ฟังธรรมได้รับความรู้จากต ารวจเกี่ยวกับโทษภัยและปัญหาท่ีเกิดจากเหล้าบุหรี่และส่ิงเสพติดในชุมชน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตนจากสถานพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้ ชุมชนมี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ภายนอกโรงเรียน เช่น ร้านค้าในชุมชนร่วม
ส่งเสริมการงดขายบุหรี่หรือเหล้าให้แก่นักเรียน การสอดส่องดูแลพฤติกรรมเส่ียงโดยแจ้งข้อมูลกลับมายัง
โรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
 
 



บ ท ที่ 4  | 53 

 
   1.1.1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 

   ส าหรับกิจกรรมท่ีโรงเรียนน ามาใช้เพื่อตอบสนองนโยบาย ฯ มีหลายกิจกรรมดังนี้ 
    1) การสร้างนักเรียนแกนน าเพื่อน าเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลกระทบท่ีได้รับจาก
เหล้า บุหรี่ และสารเสพติดอื่น ๆ โดยเรียนรู้วิธีการหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธส่ิงเหล่านั้น และน ามาขยายผลสู่
นักเรียนคนอื่น ๆ การสอดแทรกความรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนหรื อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น          
การบูรณาการผ่านรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
กิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
    2) การรณรงค์ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการท่ีโรงเรียนจัดขึ้น และเช่ือมโยงกับ
โครงการอื่น ๆ ท่ีส่วนกลางมอบหมายให้โรงเรียนด าเนินการ เช่น กิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพติด การจัดงานวัน
ต่อต้านยาเสพติด การเชิญผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้เช่น ศาลเยาวชนมาให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย สาธารณสุขมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการ
ห้องเรียนสีขาว โครงการครู D.A.R.E. เปนนความร่วมมือระหว่างต ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลและโรงเรียน 
    3) การปลูกฝังพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน เช่นกิจกรรมท าบุญตักบาตรตอน
เช้าการนิมนต์พระสงฆ์มาอบรมให้ความรู้กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมค่ายคุณธรรม โครงการสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน โดยปลายปีจะมีการสอบเพื่อผ่านนักธรรมช้ันต่าง ๆ (นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก)  
   1.1.1.4 การประเมินผลกิจกรรม 

   โรงเรียนมีแนวทางในการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการ โดยใช้วิธีการประเมินร่วมกับ
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในหลากหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเปนนทางการและไม่เปนนทางการ เช่น โรงเรียนมี
การจัดท ารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบการประเมินโครงการในช่วงปลายปีการศึกษา 
และรายงานผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรับทราบ หรืออาจสรุปผลการประเมิน  ในลักษณะ
ของการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น มีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ต้ังแต่พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน เพราะนักเรียนท่ีมีปัญหามักจะเข้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลา การขาดเรียน สังเกตจาก
บุคลิกลักษณะ เช่น กล่ินบุหรี่ การจับกลุ่มในท่ีลับตา การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเส่ียง  การคัดกรอง
รายช่ือนักเรียนกลุ่มเส่ียงจากครูประจ าช้ันและครูหัวหน้าระดับ และการสังเกตพฤติกรรมผิดปกติของนักเรียนกลุ่ม
เส่ียง ท้ังนี้ ผลการจากเก็บข้อมูลพบว่าปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่ท่ีพบในโรงเรียน คือ การสูบบุหรี่ แต่
ไม่พบปัญหาเรื่องการดื่มสุราในโรงเรียน 
   1.1.1.5 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การ
ปฏิบัติ 
           โรงเรียนส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการการด าเนินงานโดยก าหนดให้กิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ บรรจุอยู่ในแผนงานของโรงเรียนในลักษณะการบูรณาการกับแผนงานเดิม ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาผลการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษาในส่วนของประสิทธิผลรวมถึงผลการด าเนินงานต่าง ๆ ถือว่ามี
ประสิทธิภาพค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการการ
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ด าเนินงานกับโครงการและแผนงานหลักท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นมีการ
ใช้ทรัพยากรไม่มากนักแต่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนได้ตามนโยบาย 

 
  1.1.2 ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

   1.1.2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
   สถานศึกษาถือเปนนส่วนส าคัญท่ีจะมีบทบาทหน้าท่ีดูแลนักเรียนแทนผู้ปกครอง จึงต้องเปนน

สถานท่ีท่ีปลอดภัยและพัฒนาความรู้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้แก่ผู้เรียน ผู้บริหารและบุคลากร                          
ให้ความส าคัญกับทุกนโยบายท่ีเข้ามาในสถานศึกษา ก่อนท่ีจะมีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่                                                    
โรงเรียนมีโครงการผกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
นักเรียนให้เปนนคนดีและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีโรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว การสร้างจิตส านึกให้กับ
นักเรียนป้องกันตนเองไม่ให้เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติดเปนนส่ิงท่ีสถานศึกษาปฏิบัติอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามปัจจุบัน
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่เพิ่มขึ้น อาจเนื่องจากมีการก าหนด
บทลงโทษท่ีมากขึ้น คือ ในอดีตหากสูบบุหรี่ในสถานศึกษาจะมีโทษปรับ 2,000 บาท แต่ในปัจจุบันมีโทษปรับ 
5,000 บาท ท าให้นักเรียนเกรงกลัวมากขึ้น รวมท้ังทางโรงเรียนมีมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง  

   ท้ังนี้ การขับเคล่ือนนโยบายฯ ช่วยลดปริมาณของเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเหล้า 
หรือเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดอื่น ๆ แต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติ ท่ีขึ้นอยู่
กับการจัดกระบวนการขับเคล่ือนนโยบายว่ามีความเข้มข้นในการควบคุมและก ากับดูแลในระดับท่ีมากน้อย
เพียงใด อีกท้ังสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนท่ีอาศัยโดยรอบของนักเรียนก็ถือเปนนปัจจัยส าคัญอีก
ประการหนึ่ง เพราะครูสามารถควบคุมและดูแลพฤติกรรมได้เฉพาะในบริบทสถานศึกษาเท่านั้น นักเรียนอาจ
ไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวให้เห็นในโรงเรียน แต่หากสภาพแวดล้อมทางบ้านและชุมชนยังคงไม่ตระหนักถึง
ปัญหาของเหล้าและบุหรี่ ก็อาจท าให้พฤติกรรมดังกล่าวของนักเรียนไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 

   1.1.2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหร่ี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
นักเรียน 

   เหล้าและบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อนักเรียนซึ่งเปนนเด็กและเยาวชน โดยมีผลต่อร่างกายและ
สภาพจิตใจ อีกท้ัง ท าให้มีวิถีชีวิตท่ีบกพร่อง สูญเสียคุณภาพชีวิตและไม่มีความสุขตามวัย ได้แก่ ผลการเรียน
ตกต่ าอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว ภาวะอารมณ์รุนแรงหรือแปรปรวน ชอบแกล้งเพื่อนหรือเงียบซึม มีโลกส่วนตัวสูง 
หรือคบเพื่อนเฉพาะกลุ่มอย่างจ ากัด เปนนต้น   

   ผู้บริหารและครูในโรงเรียนตระหนักถึงโทษของเหล้าและบุหรี่ รวมถึงให้ความส าคัญ                                                    
ของการรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่โดยประพฤติปฏิบัติตนเปนนแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน และช่วยกันสอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน แม้จะไม่ได้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง  

   การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข                                                               
มีส่วนช่วยให้จ านวนนักเรียนท่ีสูบบุหรี่ลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่องทุกปี การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ                                                              
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ท าให้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท้ังในเรื่องการประพฤติตนให้ห่างไกลยาเสพติดและการพัฒนา
ลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย นักเรียนมีความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่มากขึ้นและ
มีความเส่ียงต่อการติดยาเสพติดลดลง นอกจากผลท่ีเกิดกับนักเรียนแล้ว ยังเกิดผลกับครู และโรงเรียน โดยครู
มีความสามัคคี และโรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น อย่างไรก็ตามโรงเรียนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
นักเรียนได้ 100%  

   1.1.2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
   นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เปนนนโยบายท่ีดี ช่วยกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนัก

และให้ความส าคัญกับเรื่องยาเสพติดมากขึ้น ชุมชนให้ความร่วมมือมากขึ้น หากมีการขอใช้สถานท่ีโรงเรียน  
ในการจัดงานเหล้า บุหรี่ก็จะมีจ านวนลดน้อยลง แต่ท้ังนี้สถานศึกษามีการด าเนินโครงการผกิจกรรมต่อต้าน 
ยาเสพติดและอบายมุขมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ก่อนประกาศนโยบายนี้  เนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนได้รับมอบ
นโยบายต่าง ๆ จากส่วนกลางจ านวนมาก บางครั้งมาจากแนวคิดและหน่วยงานส่วนกลางท่ีหลากหลาย ซึ่ง
หลายนโยบายมีประเด็นท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนคล้ายคลึงกันสามารถเช่ือมต่อกันได้ เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม และนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีนโยบายจาก
ส่วนกลาง โรงเรียนก็ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาลูกศิษย์ให้เปนนคนดี ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในทางปฏิบัติ
โรงเรียนพยายามด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆให้สอดคล้องไปพร้อม ๆ กันและสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
ของแต่ละรายวิชา เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อภาระงานและคุณภาพการสอนของครู เพราะทุกโครงการมี
เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนไม่แตกต่างกัน ผลจากท่ีส่วนกลางมีนโยบายจ านวนมากส่วนหนึ่งอาจเปนนการเพิ่ม
ภาระให้แก่โรงเรียนท่ีต้องจัดท ารายงาน ผลการด าเนินงานแก่ส่วนกลาง ดังนั้น หากเปนนไปได้ส่วนกลางควรมี
การพิจารณาหารือร่วมกันเพื่อสรุปเปนนแนวนโยบายหรือโครงการท่ีส าคัญแจ้งต่อทางโรงเรียนให้ด าเนินการ   

   ความส าเร็จของนโยบายต่อรายบุคคลท่ีเปนนเด็กและเยาวชนนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับระดับภูมิคุ้ม
กันทางความคิดของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ท่ีเคยผ่านการฝึกฝนอบรมหรือได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวและทาง
โรงเรียนก็จะไม่มีการคล้อยตามเมื่อถูกชักจูงไปสู่พฤติกรรมการด่ืมเหล้าหรือสูบบุหรี่ได้โดยง่าย เพราะมีการ
ยับย้ังช่ังใจและมีระบบความคิดท่ีเปนนเหตุเปนนผล   

   นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่นั้น ควรเคร่งครัดตามแนวปฏิบัติด้วย เพื่อให้
เปนนไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยอาศัยปัจจัย 3 ประการ คือ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการ
รู้คิด บทบาทความเปนนครู และกระบวนการภายในโรงเรียน 

   ควรมีข้อตกลงกับร้านค้าอย่างจริงจังในการไม่ขายสินค้าประเภทส่ิงเสพติดให้กับเด็กและ
เยาวชนตามข้อบังคับของกฎหมาย โดยท่ีผู้ขายต้องยอมรับสภาพท่ีจะต้องเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงยอดการ
จ าหน่ายท่ีมีผลกระทบต่อการค้า ดังนั้น จึงควรมีเงินชดเชยให้กับทางร้านค้าหรือมีส่ิงตอบแทนอื่น ๆ ด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งในกรณีท่ีมีรายได้ลดลง และควรพิจารณาถึงรายละเอียดของความเปนนไปได้ในหนทางการ
ปฏิบัติด้วย เพื่อเปนนการสร้างแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบาย 
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 1.2 การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
  1.2.1 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

   1.2.1.1 การบริหารจัดการ 
   การบริหารจัดการเกี่ยวกับการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ

ในสถานศึกษาในบริบทอาชีวศึกษา พบว่า สถานศึกษาบางแห่งได้ด าเนินการโครงการไปก่อนหน้าการก าหนด
นโยบาย เช่น โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการพักปอดรอดมะเร็ง เมื่อมีการก าหนดนโยบายนี้ขึ้นมา ทาง
สถานศึกษาจึงสามารถจัดกิจกรรมสอดรับได้ทันท่วงที ท าให้การบริหารจัดการสะดวกขึ้น โดยสถานศึกษาได้
ด าเนินการจัดท าโครงการท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการรณรงค์เพื่อลดปัญหา
เกี่ยวกับการด่ืมสุรา บุหรี่ และยาเสพติด นอกจากนี้บางสถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก โดยสถานศึกษาเปนนศูนย์ปกครองกลางท่ีท าหน้าท่ีประสานงานการป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
นักเรียนในพื้นท่ี รูปแบบการท างานในสถานศึกษาเปนนแบบร่วมมือร่วมกัน ครู ร่วมท างานมุ่งไปในทิศทาง
เดียวกันและมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
   1.2.1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 

   สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าโครงการตามนโยบาย โดยมีฝ่ายปกครองท าหน้าท่ีในการ
ท างาน “ป้องกัน ปราบปราม บ าบัด” โดยงานป้องกัน มุ่งเน้นการห้ามสูบบุหรี่ ไม่มีการจัดพื้นท่ีส าหรับสูบบุหรี่             
ในสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันยาเสพติด และมีการจัดโครงการกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง งานปราบปรามเปนนการด าเนินงานท่ีมีความร่วมมือกับภายนอกสถานศึกษา มีระบบสารวัตรนักศึกษา 
ซึ่งเปนนเครือข่ายครูอาจารย์จากสถานศึกษาต่าง ๆ และงานบ าบัด เปนนการร่วมมือกับโรงพยาบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข 
   สถานศึกษาเริ่มต้นส ารวจนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ท้ังกลุ่มนักเรียนท่ัวไปและกลุ่ม
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมหรือแนวโน้มท่ีข้องเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ โดยการจัดกิจกรรมเปนนไปในลักษณะของการ
ให้ค าแนะน า การจัดการอบรมให้ความรู้ตามแผนกิจกรรมของโครงการ โดยครูประจ าช้ันเปนนบุคคลหลัก
เนื่องจากเปนนผู้ท่ีทราบรายละเอียดและมีข้อมูลเชิงลึกของนักเรียนแต่ละคน และท างานร่วมกันกับฝ่ายปกครอง
ของสถานศึกษา เช่น การตรวจหาสารเสพติดก่อนเข้าเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากทางสาธารณสุข โดยมี
ระบบการตรวจนักศึกษาท่ีเข้าออกสถานศึกษา มีระบบการสุ่มตรวจนักศึกษาภายในสถานศึกษา ฝ่ายปกครอง
สุ่มตรวจบริเวณประตู หากผิดสังเกตจะขอตรวจค้นสัมภาระในกระเป๋า ครูร่วมกันสุ่มตรวจตามจุดเส่ียง เช่น 
ตามห้องน้ าและสถานท่ีต่าง ๆ มีการสุ่มตรวจสารเสพติดเปนนประจ า มีระบบการท าประวัตินักศึกษาท่ีมีปัญหา
และมีการตัดคะแนนความประพฤติ หากตรวจพบการกระท าผิดเกี่ยวกับส่ิงเสพติด (ส่วนใหญ่พบบุหรี่) จะตัด
คะแนนความประพฤติ และหากเปนนนักศึกษาท่ีเคยท าความผิดมาแล้วจะให้โอกาสตักเตือน 2 ครั้ง แต่หากพบ
การกระท าผิดเปนนครั้งท่ี 3 จะเชิญผู้ปกครองมาพบ โดยมีการประสานกับผู้ปกครองในกรณีท่ีพบนักเรียนท่ีมี
ปัญหา และมีประวัติส่ิงเสพติด ฝ่ายปกครองจะท าประวัติแยกเปนนแฟ้มประเภทสารเสพติด และประเภทมั่วสุม 
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ซึ่งนักเรียนต้องมารายงานตัวให้ครบตามท่ีก าหนด และต้องไปบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อลบล้างความผิด นอกจากนี้
ครูประจ าช้ันด าเนินการเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกคนเพื่อท าความเข้าใจนักเรียนในเบื้องต้น มีการจัดประชุม
ผู้ปกครองและมีการติดตามผลนักเรียนเปนนระยะอย่างต่อเนื่อง 
   1.2.1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 

   สถานศึกษาได้ด าเนินโครงการตามนโยบายโดยมีรูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในลักษณะ                                                              
ท่ีหลากหลาย ดังนี้ 

    1) การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมเปนนไปในลักษณะของการ
จัดการอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่และยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกและภายในในการจัดกิจกรรม เช่น สาธารณสุข วัด เปนนต้น 

   2) การจัดกิจกรรมรณรงค์ในเชิงป้องกันปัญหายาเสพติด การจัดโครงการรณรงค์วัน 
ยาเสพติด กิจกรรมเผาบุหรี่ และการจัดกิจกรรมค่ายโดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม การท ากิจกรรมตามฐาน
การจับกลุ่มสร้างแผนผังความคิดท่ีมุ่งปรับทัศนคติและพฤติกรรม ลดความเกลียดชังเพื่อนต่างสถาบัน ตระหนัก
ถึงอนาคตของตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยมีเรื่องของการป้องกันยาเสพติดร่วมอยู่ในโครงการ และ 
มีบุคลากรมาร่วมกันจัดโครงการจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ต ารวจ ทหาร อาจารย์จากสถานศึกษา นักจิตวิทยา 
นักสังคมสงเคราะห์ เปนนต้น  
    3) การติดป้าย เชิง สัญลักษณ์เพื่อ รณรง ค์เกี่ยวกับการลด ละ เหล้าและบุหรี่ 
ในสถานศึกษา โดยมีการติดป้ายสต๊ิกเกอร์ในบริเวณโดยรอบสถานศึกษาในทุกพื้นท่ี โดยใช้ตัวการ์ตูนเปนนส่ือ
เชิญชวน เปนนต้น 

    4) การสอดแทรกสาระเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ในรายวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
เช่น รายวิชาทักษะชีวิต ท่ีมีเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพ การบูรณาการเรื่องเหล้าและบุหรี่ลง
ไปในเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอน เช่น เรื่องบุหรี่ ท่ีครูผู้สอนได้ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ โทษ
ของบุหรี่ ปัญหาและอันตรายของบุหรี่ เปนนต้น และมีการประเมินผลการด าเนินงานของนักเรียน และให้
นักเรียนไปให้ความรู้และแลกเปล่ียนความรู้กับเพื่อนในห้องเรียนอื่น ๆ  

    5) การให้ค าปรึกษาและการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยครูประจ า ช้ันให้ค าปรึกษากับ
นักเรียนท่ีมีปัญหาหรือมีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ โดยมีการพูดคุยเพื่อติดตามผล 1-2 ครั้งต่อ
สัปดาห ์หรือติดตามผลเปนนระยะ ๆ นอกจากนี้ ครูประจ าช้ันได้เย่ียมบ้านนักเรียนเพื่อท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับชีวิตความเปนนอยู่และความเส่ียงต่อเหล้าและบุหรี่และความเส่ียงในด้านการใช้ชีวิต เปนนต้น 

    6) การเทศนาโดยพระ โดยสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากวัดอยู่ในบริเวณใกล้เคียง                                                                    
ในการมาเทศนา การอบรมส่ังสอนเพื่อให้นักเรียนได้คติเตือนใจในการใช้ชีวิต 
    7) การประสานต ารวจเข้ามาตรวจท่ีสถานศึกษาทุกวันในเวลาเช้า-เย็น มีเครือข่าย
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาในการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา เช่น ต ารวจ ทหาร สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล สถานศึกษาอื่น มีเครือข่ายสารวัตรนักศึกษา ซึ่งครูแต่ละโรงเรียนท่ีว่างจากภารกิจการสอนจะร่วมกัน
ตรวจตามจุดเส่ียงต่าง ๆ 
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   8) สถานศึกษามีการปราบปราม ขอความร่วมมือเทศบาลออกตรวจร้านค้าใกล้

สถานศึกษา ไม่ให้จ าหน่วยบุหรี่และสุรากับนักศึกษา ถ่ายคลิปและภาพนิ่งของร้านค้าท่ีแอบขายบุหรี่และสุรา
ให้นักศึกษาแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   1.2.1.4 การประเมินผลกิจกรรม 

   การประเมินผลกิจกรรมของสถานศึกษาแบ่งออกเปนนสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเปนน                                                     
การประเมินผลโครงการภาพรวม โดยสถานศึกษาได้ด าเนินการประเมินผลกิจกรรมโครงการด้วยการถอด
บทเรียน การด าเนินงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับความส าเร็จ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ส่วนท่ีสองเปนนการ
ประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน โดยสถานศึกษาท าการประเมินผลจากการจัดท าประวัติของนักเรียนท่ีมี
ปัญหา และมีการรวบรวม ติดตาม และสรุปผลในแต่ละประเด็น รวมถึงมีการจัดเก็บของกลางท่ียึดมาได้จาก
นักศึกษา เช่น อุปกรณ์ส าหรับเสพสารเสพติด โดยสถานศึกษาได้พูดคุยและการติดตามผลกับนักเรียนท่ีมี
ปัญหาดังกล่าว ทุก 1-2 สัปดาห์ โดยการให้นักเรียนมารายงานตัว และครูประจ าช้ันใช้การพูดคุยกับนักเรียน
อย่างไม่เปนนทางการเพื่อน าข้อมูลไปสู่การพัฒนานักเรียนต่อไป ท้ังนี้ ผลจากการประเมินพบว่าปัญหาของ
นักเรียนกลุ่มเดิมลดลงท้ังเรื่องบุหรี่และยาเสพติดในสถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีผู้เสพและผู้ค้าราย
ใหม่เกิดขึ้นทุกปี เข้ามาแทนท่ีผู้เสพและผู้ค้ารายเดิม ท าให้สถานการณ์การเสพส่ิงเสพติดทรงตัว ไม่มีแนวโน้มดีขึ้น 
ป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ซึ่งติดท่ีห้องน้ า โดนฉีก เผา ท าลาย ส าหรับการส่งบ าบัดในรายท่ีเต็มใจพบว่านักเรียน
จะมีอาการดีข้ึน ในรายท่ีติดหนักมักจะพบแพทย์ในช่วงแรก ๆ และหายไปในช่วงหลัง 
   1.2.1.5 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การ
ปฏิบัติ 
            สถานศึกษามีการบริหารจัดการการด าเนินงานโดยก าหนดให้กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ 
บรรจุอยู่ในแผนงานของโรงเรียนในลักษณะการบูรณาการกับแผนงานเดิม รวมถึงการบูรณาการการด าเนินงาน
กับกิจกรรมประจ าวันของสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาผลการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา พบว่า ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเดิมลดลงท้ังเรื่องบุหรี่และยาเสพติดใน
สถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้เสพและผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นทุกปี ท าให้สถานการณ์การเสพส่ิงเสพติด
ทรงตัว ไม่มีแนวโน้มดีขึ้น และ ในส่วนของประสิทธิผลท่ีพบว่าสถานศึกษาเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของเหล้า
และบุหรี่ในสถานศึกษา และนักเรียนเริ่มมีความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่  ถือว่ามีประสิทธิภาพ
ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการการด าเนินงานกับ
โครงการและกิจกรรมหลักท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นมีการใช้ทรัพยากรไม่
มากนักแต่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนได้ตามนโยบาย 
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 1.2.2 ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

 ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา                                                         
แบ่งออกเปนน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่                                                             
2) ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักเรียนและ 3 ) ความคิดเห็นต่อ
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1.2.2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
  ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ของสถานศึกษานั้น 

พบว่า สถานศึกษาเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของเหล้าและบุหรี่ในสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์
ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนท้ังเรื่องเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และการ
ทะเลาะวิวาท และร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอย่างเปนนระบบ เมื่อมีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่
เข้ามา ในสถานศึกษาก็มีการรณรงค์มากยิ่งขึ้น เน้นย้ าอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นให้มีการด าเนินงาน
อย่างเต็มท่ีมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ น ามาซึ่งประโยชน์ต่อบุคคล ได้แก่ เปนน
การสร้ างภูมิ ต้านทานทางความคิด  เปนนการฝึกฝนการควบคุมตนเองและได้รับการปรับแนวคิด  
โดยเปนนการสร้างภูมิต้านทานทางความคิด ในกรณีท่ีสถานศึกษานั้นอยู่ในระดับโรงเรียน และท าการปลูกฝัง
แนวคิดเกี่ยวกับโทษภัยจากการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ให้กับนักเรียนต้ังแต่อายุยังน้อยท่ีเปนนช่วงรอยต่อระหว่าง
ความเปนนเด็กและวัยรุ่น และเมื่อเขาเหล่านั้นกลับไปสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีเปนนชุมชน แล้วเห็นคนในสังคมนั้นมี
พฤติกรรมการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ก็จะเกิดความรู้สึกต่อต้าน เพราะส่ิงท่ีเขาได้พบเห็นนั้นมีความขัดแย้งกับ 
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาจากโรงเรียน นับเปนนการบ่มเพาะทางความคิดท่ีสามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใดควรและไม่ควร  
ซึ่งได้หลอมรวมแล้วตกผลึกกลายเปนนธรรมชาติของตนเอง นอกจากนี้ การก าหนดนโยบายท่ีสถานศึกษาเปนน
ล าดับแรก เปนนการฝึกฝนการควบคุมตนเองด้วยการหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธเหล้าและบุหรี่ ซึ่งเมื่อได้รับการปรับ
แนวคิดและยอมรับสภาพท่ีถูกวางเงื่อนไขด้วยข้อห้าม นักเรียนหรือนักศึกษาก็คงไม่มีพฤติกรรมการบริโภคหรือ
เสพส่ิงเหล่านั้นภายนอกสถานศึกษาเพราะปรับตัวได้แล้ว 

  1.2.2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหร่ี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
นักเรียน 

  ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักเรียนท่ีเกิดขึ้นนั้น               
จากการด าเนินการของสถานศึกษาท่ีมีความเข้มงวด ท้ังงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัด การประสานงาน
กับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีระบบ และมีการจัดกิจกรรม โครงการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้เกี่ยวข้อง 
และนักศึกษาเริ่มมีความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหรี่ นักศึกษาบางส่วนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางท่ีดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงส่วนหนึ่งเปนนผลเนื่องมาจากการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีได้
ด าเนินการก่อนการประกาศนโยบาย ส่วนผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาคงเปนนส่วนหนึ่งท่ีเกิดจากการเสริมด้วยนโยบายจากส่วนกลาง ท้ังนี้ ความ
ตระหนักและการเปล่ียนแปลงของนักเรียนบางส่วนยังไม่ชัดเจนมากนัก ปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากครอบครัว
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ของนักเรียนท่ีมีผู้ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ หรือนักเรียนพักอาศัยอยู่ในแหล่งหรือบริเวณท่ีมีเหล้าและสูบบุหรี่ ท าให้
นักเรียนมองว่าเปนนเรื่องปกติธรรมดาท่ีพบเห็นได้ตามท่ัวไป ไม่ได้เปนนพิษภัยหรือมีผลเสียแต่อย่างใด หรือ
นักเรียนไม่ได้อยากลด ละ เลิก พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ ท าให้ความตระหนักและความ
เปล่ียนแปลงของนักเรียนไม่เกิดขึ้น เพราะส่ิงเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการภายในตนเองและความต้ังใจ
จริงในการลด แม้มีการด าเนินโครงการในลักษณะหรือรูปแบบใด นักเรียนอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดความ
สนุกสนาน หรือมีการติดป้ายรณรงค์ ส่งเสริมมากมายในทุกพื้นท่ีของสถานศึกษา แต่ก็ยังไม่สามารถลด
พฤติกรรมหรือความข้องเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ได้ 

  1.2.2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
  ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ของสถานศึกษานั้น พบว่า แบ่งออกเปนน 2 

ส่วน คือ 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน และ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนโยบายสถานศึกษา                                                                  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่  
สถานศึกษายังไม่ทราบหรือขาดข้อมูลท่ีเพียงพอเกี่ยวกับความชัดเจนในเรื่องของนโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ว่าเปนนอย่างไร และนโยบายดังกล่าวนั้นแตกต่างจากส่ิงท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการตามปกติอยู่
แล้วหรือไม่ ท้ังในรูปของกิจกรรมและโครงการ การสนับสนุนของนโยบายเปนนอย่างไร ในลักษณะใดบ้าง และเมื่อน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติแล้ว สถานศึกษาต้องด าเนินการอย่างไร มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร บุคคลใดท่ีต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้อง และต้องประเมินผล และรายงานผลต่อใคร อย่างไรบ้าง ในช่วงท่ีผ่านมาสถานศึกษาต้องเรียนรู้ 
สอบถามและศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง จึงไม่มั่นใจต่อการด าเนินงานโครงการว่าท าได้อย่างถูกต้อง ถูกทาง และ
ตอบสนองต่อนโยบายหรือไม่ 
   2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่นั้น การก าหนดนโยบาย               
ควรพิจารณาถึงความเปนนไปได้ในภาคปฏิบัติอย่างรอบด้านด้วย ซึ่งไม่ใช่แต่เพียงก าหนดมาตรการควบคุม                                                       
โดยปราศจากการปลูกจิตส านึกเพื่อสร้างความเปนนบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม รวมถึงการก าหนดนโยบาย 
และแนวทางการปฏิบัติ จึงควรมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน และชุมชนสามารถเข้ามาเสริมแรง                                                   
โดยมีส่วนช่วยในการขับเคล่ือนนโยบาย ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากศักยภาพของชุมชนด้วยการแสดงบทบาท                                                   
การรณรงค์ให้สังคมได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วม คนในชุมชนเปนนแบบอย่างท่ีดี และการจัดสรรพื้นท่ีเปนนเขต                                                
ปลอดเหล้าและบุหรี่ เช่น จัดต้ังชุมชนปลอดเหล้าและบุหรี่ จัดพื้นท่ีภายในชุมชน และความร่วมมือของคนใน
ชุมชน จัดพื้นท่ีภายในชุมชนเพื่อการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ เปนนต้น 
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 1.3 การประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

      1.3.1 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
 1.3.1.1 การบริหารจัดการ 

    การน านโยบายเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ สู่การปฏิบัติโดยตรงในบริบทของ
มหาวิทยาลัยยังเห็นภาพความเปนนรูปธรรมในการบริหารจัดการท่ีไม่ เข้มข้นมากนัก ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้
เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องเหล้าและบุหรี่ โดยมีโครงการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการ
เผยแพร่เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่เพื่อสร้างความตระหนักของนักศึกษา 
 1.3.1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี
กระบวนการจัดท าโครงการรณรงค์เรื่องเหล้าและบุหรี่ มีการก าหนดผู้ด าเนินการ ก าหนดกิจกรรม ก าหนดการ
ประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในส่วนของงาน
กิจการนักศึกษา 

 อย่างไรก็ตาม หากมองในส่วนการด าเนินงานในมิติ “ป้องกัน ปราบปราม บ าบัด” พบว่า
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ด าเนินงานถึงขั้น “ป้องกัน” โดยรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการด าเนินงานขั้น 
“ปราบปราม และบ าบัด” ยังไม่พบการด าเนินงานอย่างเปนนรูปธรรม อย่างไรก็ตาม มีนักศึกษาบางคนเข้าขอรับ
ค าปรึกษากับอาจารย์สาขาจิตวิทยาเปนนการส่วนตัวเพื่อปรึกษาปัญหาการติดบุหรี่ 
 1.3.1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 
 รูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ สามารถจัดกลุ่ม ได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การจัดโครงการผกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ โดยเปนนส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 โดยกิจกรรมเปนนลักษณะ
การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

2. การจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาจมีบางชมรมท่ีมีกิจกรรม
บางส่วนเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่เช่น ชมรมเกี่ยวกับสุขภาพ 

3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่โดยเปนนการ
ประชาสัมพันธ์ทางป้ายนิเทศ เอกสาร แผ่นพับ 

4. การสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนมีการสอดแทรกเรื่องราว
และประสบการณ์เกี่ยวกับโทษของเหล้าและบุหรี่ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 

5. การให้ค าปรึกษานักศึกษาท่ีมีปัญหาชีวิต มีความเส่ียง รวมไปถึงนักศึกษาท่ีติดเหล้าผ
บุหรี่ เปนนรายบุคคล 
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 1.3.1.4 การประเมินผลกิจกรรม 

 การประเมินผลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนมากนัก โดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมผโครงการในภาพรวม แต่ไม่ได้มุ่งเน้นประเมินการเปล่ียนแปลงในลักษณะของ
ผลลัพธ์หรือผลกระทบจากโครงการปลอดเหล้าและบุหรี่  นอกจากนี้การประเมินผลการจัดกิจกรรมยังไม่เปนนท่ี
รับรู้ของนักศึกษาท่ัวไป 
 1.3.1.5 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติ 
 สถานศึกษามีการบริหารจัดการการด าเนินงานโดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีหลากหลาย 
แต่ยังเน้นในเชิงป้องกัน ส่วนการด าเนินงานขั้น “ปราบปราม และบ าบัด” ยังไม่พบการด าเนินงานอย่างเปนน
รูปธรรม ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับสถานศึกษา พบว่า ยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ในส่วน
ของประสิทธิผล พบว่ามหาวิทยาลัยยังไม่มีความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่เท่าท่ีควร อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ 
อีกท้ัง อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยมีความตระหนักต่อโทษ ผลเสียหรือผลกระทบของเหล้า 
บุหรี่ โดยพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การน านโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่ายังมีประสิทธิภาพไม่มากนัก 

 
1.3.2 ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 
 1.3.2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัยท่ีความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ไม่มากนัก อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
เนื่องจาก เห็นว่านักศึกษามีวุฒิภาวะและมีความเปนนผู้ใหญ่ท่ีจะสามารถตัดสินใจต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ ท้ังนี้ 
พฤติกรรมเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ของนักศึกษามักเกิดในช่วงวัยรุ่นก่อนท่ีจะเข้าสู่มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาเหล้าบุหรี่ไม่ได้เปนนปัญหาใหญ่ในสถานศึกษาของตนเอง 

2) มหาวิทยาลัยท่ีความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ ได้เห็นถึงความส าคัญถึงปัญหาเรื่องของเหล้าและบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัยท่ีจะมีผลกระทบต่อสังคมใน
ภาพรวม โดยก าหนดกฎและมาตรการในการดูแลนักศึกษาอย่างเข้มงวด แม้จะไม่มีนโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ มหาวิทยาลัยก็คอยสอดส่องดูแล แต่หากมีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนและเปนนรูปธรรมและ
เข้าถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มและนักศึกษา ย่อมเปนนผลดีต่อการบริหารจัดการและการด าเนินการท่ี
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยอาจารย์และนักศึกษาเห็นว่านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ น ามาซึ่งประโยชน์
ต่อบุคคล สถานศึกษา และชุมชน ได้แก่ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลบล้างเงื่อนไขท่ีท าให้หลงผิด  สร้าง
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ความรู้สึกปลอดภัย ฝึกการบริหารจัดการกับตนเอง ลดปัญหาความรุนแรงทางอารมณ์ และส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับคนในชุมชน ซึ่งสรุปได้ดังนี้     
 2.1) ส่งเสริมสุขภาพหรือสุขภาวะของผู้บริโภคและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง 
ในลักษณะท่ีเปนนรายบุคคล แม้จะเปนนช่วงเวลาของการใช้ชีวิตในสถานศึกษาเท่านั้น 
 2.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลโดยรวมในสถานศึกษาให้ดีขึ้น เช่น การลดมลพิษ
จากควันบุหรี่ บริเวณพื้นท่ีสาธารณะท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 2.3) การขับเคล่ือนนโยบาย เปนนแรงผลักท่ีท าให้เยาวชนหลุดพ้นจากการแสวงหาการ
ยอมรับจากเพื่อนด้วยการพึ่งเหล้าและบุหรี่ เพื่อเปนนตัวช่วยในการเข้ากลุ่มเพื่อน ซึ่งเปนนการลบล้างเงื่อนไขทาง
ความคิดท่ีว่า “การเป็นเพื่อนกันได้นั้นต้องท าอะไรท่ีเหมือนกัน ” 
 2.4) ลดการมั่วสุมในยามวิกาลของนิสิตและวัยรุ่นท่ีเปนนบุคคลท่ัวไป ซึ่งหากเปนน
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาด่ืมเหล้าหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์แล้วขาดสติก็อาจจะก่อเหตุต่าง ๆ ท่ีไม่คาดคิด 
เช่น ทะเลาะวิวาท ล่วงละเมิดทางเพศ หรือชิงทรัพย์ เปนนต้น 
 2.5) สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับบุคลากรท่ีท างานล่วงเวลาและ
นิสิตท่ีท ากิจกรรมในช่วงหลังเวลาราชการหรือในวันหยุด 
 2.6) ผู้ท่ีจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายนี้คือ นิสิต ซึ่งเปนนคนรุ่นใหม่ (new 
generation) และเปนนอนาคตของชาติ โดยสามารถบริหารจัดการกับตนเองได้ดี ด้วยการใช้เงินและเวลาอย่าง
มีคุณค่าไม่หมดเปลืองไปกับส่ิงท่ีเปนนอบายมุข และเปนนตัวอย่างท่ีดีให้กับเยาวชนในสังคมอื่น ๆ จนถึงเยาวชน
รุ่นหลัง อีกท้ัง เสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีและท าให้เปนนสังคมท่ีน่าอยู่  
 2.7) ลดปัญหาความรุนแรงทางอารมณ์ในระดับท่ีอาจส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาท 
การก่อคดีความ และการรวมตัวกันท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอื่นๆ   
 2.8) สถานศึกษาท่ีปลอดเหล้าและบุหรี่จะเปนนพื้นท่ีรองรับคนในชุมชน เพื่อเข้ามาใช้
ประโยชน์ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและสามารถจัดกิจกรรมของครอบครัว กรณีคนในชุมชนมีท่ีพักอาศัยคับ
แคบและเปนนชุมชนท่ีแออัด  
 1.3.2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้า บุหร่ี และสภาวะทางพฤติกรรมของบุคคล 

ความตระหนักต่อโทษของเหล้า บุหรี่ และสภาวะทางพฤติกรรมของบุคคล ขึ้นอยู่กับบริบทของ
สถานศึกษา ดังนี้ 

1) มหาวิทยาลัย ท่ีมีความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ แต่ผู้ เกี่ยวข้องไม่ได้มีการ
เปล่ียนแปลงของพฤติกรรมมากนัก โดยอาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่  
ทราบถึงโทษและผลเสียหรือผลกระทบของการบริโภคสุราและบุหรี่โดยพื้นฐานอยู่แล้ว  แต่ไม่ได้มีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนรับรู้ถึงปัญหาของเหล้าบุหรี่ในสถานศึกษาว่ามีไม่มากนัก 
บางส่วนเห็นว่าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาไม่สามารถระบุได้ชัดเจนอย่างเปนนรูปธรรม เนื่องจาก
เปนนลักษณะส่วนบุคคล แม้จะมีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ แต่การด าเนินการดังกล่าวอาจขัดแย้งกับ
สภาพความเปนนจริงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ว่านักศึกษาบางส่วนอาจยังคงมีการด่ืมสุราและสูบบุหรี่ท้ังในและนอก
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สถานศึกษาหรืออาจควบคุมได้ภายในสถานศึกษา แต่ภายนอกสถานศึกษานั้นอาจจะเกิดความสามารถในการ
ควบคุม เพราะเปนนสิทธิและการด าเนินชีวิตของนักศึกษาแต่ละบุคคลท่ีอาจมีสังคมกลุ่มเพื่อน ความอยากรู้
อยากลอง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีเปนนปัจจัยท าให้ความตระหนักรวมถึงการปฏิบัติตนสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา 

2) มหาวิทยาลัยท่ีมีความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่และสภาวะทางพฤติกรรมมีลักษณะดังนี้ 
  2.1) ความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหรี่โดยเล็งเห็นถึงผลกระทบต่อเยาวชน ได้แก่ มี
ค่านิยมท่ีผิดเพี้ยนในมิติทางสังคม ขาดจิตส านึกในความรับผิดชอบ สุขภาพถูกลดทอนลง และอาจมีพฤติกรรม
ท่ีบกพร่องทางด้านจริยธรรมและผิดต่อศีลธรรม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
   2.1.1) การด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ได้อย่างอิสระโดยปราศจากขอบเขตหรือข้อจ ากัด ส่งผลให้
เกิดค่านิยมท่ีผิดเพี้ยนในมิติทางสังคม ซึ่งได้สร้างบุคลิกภาพด้านลบ แม้ตัวผู้เสพอาจมีมุมมองด้านบวกต่อ
พฤติกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เยาวชนคล้อยตามค่านิยมท่ีผิดเพี้ยน มีการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งการ
เสพของมึนเมาประเภทแอลกอฮอล์และสารเสพติดในบุหรี่ อาจน าไปสู่ส่ิงเสพติดอื่น ๆ ท่ีมีความเข้มข้นมากขึ้น
เปนนล าดับ หรืออาจเปนนแรงผลักให้เขาเหล่านั้นถล าลึกจมลงไปในอบายมุขอื่น ๆ ด้วย 
   2.1.2) ท าให้เสียทรัพย์ท่ีผู้ปกครองจัดหามาให้เพื่อใช้ในการศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงการขาด
จิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ด้วยการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจ าเปนน  
   2.1.3) มีผลกระทบต่อต้นทุนชีวิตท่ีเปนนสุขภาพ ซึ่งเมื่อถูกลดทอนลงก็เปนนการยากหรือต้อง                                                       
ใช้เวลาและทรัพย์สินในการฟื้นฟูเพื่อให้สุขภาพท่ีดีกลับคืนมาอีกครั้ง ดังนั้น สุขภาวะจึงมีคุณค่ามากกว่าต้นทุน
ชีวิตท่ีเปนนทรัพย์สิน และทรัพยากรบุคคลของชาติก็จะไม่เข้มแข็งและด้อยศักยภาพ  
   2.1.4) การด่ืมเหล้าจนขาดสติ ท าให้เยาวชนขาดการยั้งคิด ขาดการควบคุมตนเองต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และกล้าแสดงออกในทางท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งอาจท าให้มีพฤติกรรมท่ีบกพร่องทางด้าน
จริยธรรมและผิดต่อศีลธรรม เช่น ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท หรือก่อคดีอาชญากรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่ออนาคต
ของตนเอง อีกท้ังเปนนการท าลายโครงสร้างและระบบของสังคมอันดีงาม 
  2.2) การเลียนแบบพฤติกรรมจากคนใกล้ชิดโดยท่ีคนใกล้ชิด ประกอบด้วย บุคคลรอบข้างหรือ
บุคคลแวดล้อม บุคคลในส่ือประเภทต่าง ๆ กลุ่มเพื่อน และผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือชุมชนย่อมมีอิทธิพลต่อ
เยาวชนในการเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่งในบางกรณีก็เปนนการสร้างความคิดท่ีเปนนมุมกลับต่อปรากฏการณ์หรือ
ประสบการณ์ท่ีได้รับ ท้ังนี้แล้วแต่ตัวบุคคล ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

   2.2.1) คนใกล้ชิดท่ีเปนนบุคคลรอบข้างหรือบุคคลแวดล้อมของเยาวชน ก็มีส่วนท่ีสร้าง
ความรู้สึกเคยชินหรือคุ้นเคยกับส่ิงต่าง ๆ ท่ีเยาวชนผู้นั้นได้สัมผัส จนกระท่ังรู้สึกว่าส่ิงเหล่านั้นเปนนเรื่องปกติ
ธรรมดาซึ่งใคร ๆ เขาก็ท ากันท้ังนั้น 
   2.2.2) บุคคลในส่ือประเภทต่าง ๆ ซึ่งอาจนับได้ว่าเปนนคนใกล้ชิดของผู้ท่ีเสพส่ือท่ีมีความ
หลากหลาย ซึ่งหากส่ือมีการคัดกรองในการน าเสนอเรื่องราวท่ีเปนนข้อเท็จจริง ให้ความชัดเจน สร้างสรรค์                                                 
หรือให้แนวคิดท่ีถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรมด้านบวก ก็จะเปนนประโยชน์ส าหรับผู้เสพส่ือนั้น ๆ 
และส่งผลดีต่อสังคม 
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   2.2.3) กรณีกลุ่มเพื่อนชักชวนเพื่อนเยาวชนด้วยกัน โดยสร้างแรงจูงใจให้อยากลองด่ืมเหล้า
และสูบบุหรี่ย่อมมีผลเปนนอย่างมาก แต่บางกรณีเพื่อนบางคนก็ไม่มีลักษณะนิสัยท่ีจะชักจูงให้คนอื่นท า
เหมือนกับตนเองโดยให้อิสระแก่เพื่อน ซึ่งเยาวชนบางคนก็มีจิตส านึกและความตระหนักรู้ถึงโทษภัยจากการ
เสพของมึนเมา เพราะสามารถแยกแยะส่ิงต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ไปแสวงหามาเสพหรือบริโภคและรู้จัก
การปฏิเสธเมื่อถูกหยิบย่ืนให้  
   2.2.4) การอยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ ก็ไม่ได้เปนนแรงผลักท่ีท าให้ต้องประพฤติ
ตามนั้น หากบุคคลนั้นสามารถด ารงตนเปนนตัวของตัวเองได้ด้วยการควบคุมและจัดการกับตนเอง โดยไม่มี
ปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
   2.2.5) การเห็นต้นแบบท่ีเปนนผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือชุมชน ซึ่งเปนนส่ิงแวดล้อมท่ีสร้างความ
เคยชิน แล้วน าไปสู่การสืบทอดพฤติกรรมจากรุ่นสู่รุ่น เสมือนหนึ่งเปนนการสืบทอดวัฒนธรรมเทียมของครอบครัว
หรือชุมชน 
   2.2.6) ความใกล้ชิดกับเพื่อน คนในครอบครัวหรือชุมชน และส่ือประเภทต่าง  ๆ แม้จะ                                                       
มีอิทธิพลต่อบุคคลอยู่บ้าง แต่ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดคือตัวบุคคล ซึ่งเปนนผู้ก าหนดพฤติกรรมให้กับตนเอง โดยอาศัย                                         
การมีความคิดเปนนของตนเองมากกว่าการคล้อยตามส่ิงแวดล้อม 
   2.2.7)  พฤติกรรมการ ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่  มีผลกระทบต่อสภาพความเปนนอยู่                                                              
ภายในครอบครัว เช่น มีการทะเลาะวิวาท หัวหน้าครอบครัวขาดความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่
เพียงพอ หรือเปนนผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเปนนปรากฏการณ์ด้านลบภายในครอบครัวท้ังส้ิน ท าให้
เยาวชนมีความคิดท่ีเปนนมุมกลับแล้วปฏิเสธพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อครอบครัว 
   2.2.8) การเลียนแบบพฤติกรรมขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ในการใช้ดุลยพินิจแยะแยะว่าส่ิงใดควร
หรือไม่ควรอย่างไร แล้วเลือกส่ิงท่ีดีกว่า หรืออาจจะเลือกส่ิงท่ีตนเองรู้สึกพึงพอใจ ซึ่งหากครอบครัวมีสภาวะท่ี
เปนนปัญหาค่อนข้างถาวรก็จะสร้างแรงกดดันต่อเยาวชน โดยต้องเก็บกดความรู้สึกนั้นไว้ แล้วปลดปล่อยความ
คับข้องใจนั้นด้วยพฤติกรรมด้านลบในสถานศึกษา  
   2.2.9) วัยรุ่นบางคนมีเหตุจ าเปนนท่ีต้องคล้อยตามเพื่อนเพื่อการเข้ากลุ่ม เปนนการแสดงท่าที
ว่ายอมรับพฤติกรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเปนนเพียงการกระท านอกบ้านเท่านั้น และจะมีพฤติกรรม
เปนนปกติเมื่อเขากลับมาอยู่กับครอบครัว 

1.3.2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ของมหาวิทยาลัย มีประเด็นส าคัญดังนี้ 
1) มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความส าคัญและด าเนินการอย่างจริงจังตามนโยบาย

สถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่มากนัก มีการจัดกิจกรรมบ้าง แต่ไม่ได้เปนนจุดเน้นส าคัญ 
2) การนิยามความหมายของค าว่า “ปลอด” ว่ามีขอบเขตท่ีมากน้อยเพียงใด ภายในสถานศึกษา 

บริเวณรอบสถานศึกษาเพียงใด และสาระรายละเอียดของค าว่าปลอดมีการระบุถึงช่วงอายุ ช่วงวัย ระยะเวลา
หรือไม่อย่างไร 
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3) การแก้ไขปัญหาบริเวณสถานศึกษา อาจต้องพิจารณาว่าเปนนการแก้ปัญหาท่ีแท้จริงอย่างยั่งยืน

หรือไม่ การขีดเส้นบริเวณท่ีอนุญาตให้จ าหน่ายสุราและบุหรี่ แม้ว่าร้านค้าจะย้ายออกไปแต่หากนักศึกษาขาด
ความตระหนักหรือมีความต้องการบริโภค นักศึกษาก็อาจตามไปอยู่ดี 

4) นโยบายควรมาพร้อมกับวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน หรือคู่มือท่ีมีความชัดเจน และเข้าใจได้อย่าง
ตรงกัน การก าหนดนโยบายอาจมีการให้ข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นหรือกระบวนการเชิงระบบท่ีชัดเจน 
รวมถึงความยั่งยืนและต่อเนื่องในการด าเนินการ เพราะระบบการให้การศึกษาเปนนส่ิงท่ีส าคัญและเปนนต้นทาง
ของการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ให้ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  

5) การด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายในเชิงสัญลักษณ์ อาจพิจารณาถึงการด าเนินการท่ีชัดเจน เช่น การ
มีป้ายต้ัง การประชาสัมพันธ์ การมีบุคคลคอยสอดส่องดูแล ให้เปนนกิจกรรมท่ีชัดเจน ท้ังนี้ต้องพิจารณาเพิ่มเติม
ว่าได้ผลหรือมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

6) โครงสร้างทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับสุราและบุหรี่ กล่าวคือ สุราและบุหรี่ยังถือว่าเปนนเรื่องปกติท่ียังมี
อยู่ในสังคมและมีการจ าหน่ายโดยท่ัวไป แม้สถานศึกษามีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า แต่เมื่อนักศึกษาก้าว
ออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถพบเจอสุราและบุหรี่ได้ตามปกติ เพราะสังคมยังมีส่ิงเหล่านี้อยู่ รวมถึง
ค่านิยม ความคิด ประเพณีท่ีมีอยู่ในสังคม ดังนั้น การด าเนินการของสถานศึกษาเกิดขึ้นได้ มีการปฏิบัติได้ แต่
ไม่อาจคาดเดาหรือรับรองผลท่ีเกิดขึ้น หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเปนนรูปธรรม 
 7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย ซึ่งส่ิงท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
ของนโยบาย ได้แก่ มีกลไกในการขับเคล่ือนนโยบาย โดยใช้วิธีการยืดหยุ่นและเปนนท่ียอมรับมีการก ากับดูแลใน
ภาคปฏิบัติซึ่งมีความเข้มงวดและจริงจังกับการด าเนินนโยบาย และได้รับความร่วมมือจากชุมชนโดยรอบ 
ส าหรับในส่วนของประสิทธิผลท่ีจะได้รับจากนโยบาย ได้แก่  ความเปนนรูปธรรมของปรากฏการณ์ท่ีเปนน
พฤติกรรมคือปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยสรุปได้ดังนี้ 
  7.1) การด าเนินนโยบายต้องส่งผลให้มีความเปนนรูปธรรมของปรากฏการณ์ท่ีเปนนพฤติกรรม และ
ครอบคลุมบุคลากรในทุกระดับ โดยไม่ก าหนดบุคคลเป้าหมายเฉพาะนิสิตเท่านั้น และมีผลบังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีมีความเปนนปัจจุบัน อีกท้ังมีการก ากับดูแลและประเมินผลตามช่วงเวลาท่ี
ก าหนดอย่างเหมาะสม 
  7.2) ในภาคปฏิบัติต้องกระท าอย่างจริงจัง ไม่ใช่เปนนเพียงการก าหนดแนวทางอย่างลอย ๆ แต่
ไม่มีการปฏิบัติหรือปราศจากกลไกในการขับเคล่ือนนโยบาย และไม่ใช้วิ ธีการท่ีแข็งกร้าวจนรู้สึกว่าถูกกดดัน
ทางด้านจิตใจ คือไม่ใช้มาตรการเชิงบังคับเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีวิธีการท่ียืดหยุ่นและเปนนท่ียอมรับได้ 
  7.3) ผู้ใหญ่กับวัยรุ่นนั้นมีช่องว่างระหว่างวัย ดังนั้น  การก ากับดูแลเพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมโดยปราศจากเหล้าและบุหรี่ ควรจัดต้ังเครือข่ายหรือตัวแทนในลักษณะของรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง และ
เพื่อนช่วยเพื่อน ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ท่ีเปนนระดับผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนควรมีสัมพันธภาพกับนิสิตให้
ใกล้ชิดกันมากขึ้น  
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  7.4) การสร้างความยืดหยุ่นในเชิงปฏิบัติตามนโยบาย ในระยะแรกสถานศึกษาควรจัดหาพื้นท่ี
ส าหรับผู้ติดบุหรี่เปนนการเฉพาะ แยกส่วนระหว่างบุคลากรกับนิสิต แต่ควรเปนนสถานท่ีนอกเขตอาคารและมี
ลักษณะเปิดเผย มองเห็นได้ ไม่ลับตา เพื่อไม่ใช้เปนนท่ีหลบซ่อนในการกระท าส่ิงท่ีไม่เหมาะสมในด้านอื่นๆ  
  7.5) หากมีความเข้มงวดและจริงจังกับการด าเนินนโยบาย ก็มีความเปนนไปได้ในผลสัมฤทธิ์ท่ีจะ
เกิดขึ้นภายในขอบเขตของสถานศึกษา แต่ไม่สามารถควบคุมอย่างเด็ดขาดกับพฤติกรรมท่ีปรากฏภายนอก
บริบทของสถานศึกษา เนื่องจากไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการจ ากัดเสรีภาพของผู้ขายและผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้ 
  7.6) นโยบายของสถานศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง ด้วยว่าชุมชนอยู่นอกบริบทและ
ไม่ได้เปนนองค์กรของสถานศึกษา อีกท้ังการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ก็เปนนพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของ
ตัวบุคคลและกลุ่มเพื่อนท่ีคบหา ซึ่งเปนนการใช้ชีวิตท่ีเขาเหล่านั้นได้เลือกด้วยความสมัครใจ 
  7.7) นโยบายนี้ต้องบังคับใช้กับทุกคนท่ีอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา โดยไม่จ ากัดเฉพาะนิสิตเท่านั้น 
เพียงเพราะเห็นว่าเปนนผู้ท่ีต้องอยู่ในกฎระเบียบเปนนหลักกลุ่มเดียว เพื่อไม่ให้เกิดปรากฎการณ์ท่ีเลือกปฏิบัติ ซึ่ง
จะเปนนภาพท่ีขัดแย้งกันระหว่างการเข้มงวดกวดขันกับการปล่อยปละละเลย 
  7.8) การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ควรเปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนได้แสดงความคิดเห็นต่อ
นโยบายอย่างเปนนทางการ ซึ่งเปนนการก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดเปนนนโยบายสาธารณะ 
  7.9) บุคลากรและองค์กรระดับล่างต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายด้วยการปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนด ควบคู่ไปกับผู้บริหารระดับบนท่ีเปนนผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมและก ากับ
ดูแลการปฏิบัติ 
  7.10) ควรด าเนินนโยบายในลักษณะคู่ขนานระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งควรมีการปรับภูมิ
ทัศน์ของชุมชนโดยรอบสถานศึกษา โดยชักชวนให้กรุงเทพมหานครเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา
ภูมิทัศน์ ซึ่งมีผลด้านบวกต่อสุขภาพจิตของคนในชุมชน คือการมีความรู้สึกผ่อนคลายและไม่แสวงหาความสุข
จากอบายมุขต่างๆ 
 8) บทบาทของชุมชนท่ีมีต่อนโยบาย ได้แก่ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ครอบครัวในชุมชนดูแล
เอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง โดยจัดสภาพครอบครัวให้เปนนส่ิงแวดล้อมท่ีดีส าหรับเด็กและเยาวชน และมีการ
แก้ปัญหาในระดับครอบครัว อีกท้ัง กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าปรับแนวคิดในกรอบของนโยบายให้เปนนไปใน
แนวทางเดียวกันกับกลุ่มผู้พักอาศัย ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
  8.1) การประชาสัมพันธ์ โดยอาศัยการติดป้ายห้ามสูบบุหรี่พร้อมกับพูดคุย ตักเตือน และ
แนะน าให้ลดปริมาณการบริโภคหรือเสพ เพราะในช่วงแรกคงห้ามโดยเด็ดขาดไม่ได้ โดยใช้ภาษาท่ีไม่ก่อให้เกิด
การต่อต้าน ด้วยท่าทีของความรักและความห่วงใยต่อสุขภาพ 
  8.2) การด าเนินนโยบายมีความเปนนไปได้ โดยอาศัยชุมชนผ่านทางครอบครัวที่คอยดูแลเอาใจใส่
บุตรหลาน ซึ่งหากผู้ใหญ่ไม่มีเวลาใกล้ชิดและรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของเยาวชน เขาก็จะแสวงหาทางออกเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ทดแทนกับกลุ่มเพื่อน และถ้าหากเปนนผู้ด้อยวุฒิภาวะด้วยแล้ว ก็จะขาดดุลยพินิจในการ
พิจารณาถึงการใช้ชีวิตท่ีถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น การมีสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัว ก็เปนนการช่วยเหลือ
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ชุมชนแบบแยกส่วน เมื่อหลาย ๆ ครอบครัวกระท าได้ตามนี้ขุมชนก็จะเข้มแข็ง ท้ังนี้ เปนนการช่วยขับเคล่ือน
นโยบายอีกทางหนึ่งด้วย 
  8.3) สภาพครอบครัวก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเยาวชน ในกรณีท่ีคนในครอบครัวด่ืมเหล้า
และสูบบุหรี่ก็เปนนการส่งเสริมหรือยกระดับความเข้มข้นของการเสพให้กับเยาวชน เพราะคล้ายกับว่าเปนนส่ิงท่ี
ยอมรับได้ในครอบครัว ด้วยว่าครอบครัวไม่ปฏิเสธการเสพหรือไม่สามารถห้ามปรามได้อย่างเด็ดขาดแบบ
ตรงไปตรงมา เพราะเปนนวิถีชีวิตในลักษณะท านองเดียวกัน จึงเสมือนหนึ่งเปนนกึ่งให้การสนับสนุน ถึงแม้จะไม่
เต็มใจเท่าใดนัก    
  8.4) การสนับสนุนนโยบายโดยชุมชนต้องลงลึกในระดับครอบครัว ด้วยว่าสภาพของชุมชนไม่ได้
เอื้อต่อการรวมตัวกันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาใด ๆ ท่ีเกิดขึ้น เพราะถูกมองว่าเปนนปัญหาระดับครอบครัว โดยแต่
ละครอบครัวต้องแก้ปัญหาของตนเองด้วยตนเอง ท้ังท่ีภายในชุมชนก็มีหลายส่ิงหลายอย่าง ท่ีมอมเมาเยาวชน 
ท้ังเหล้า บุหรี่ และอื่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนในภาพรวม 
  8.5) การสร้างความเข้าใจในชุมชน ท่ีประกอบด้วยกลุ่มผู้พักอาศัยและกลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านค้า เพื่อปรับแนวคิดให้เปนนไปในแนวทางเดียวกัน เช่นเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ อันเปนนผลสืบเนื่องมาจากการ
ด่ืมเหล้าหรือเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ หากไม่ให้ความร่วมมือตามนโยบาย ผลสะท้อนก็จะกลับมาท่ีตัวเขา
คือชุมชนนั่นเอง ท้ังนี้ โดยอาศัยความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน เพราะร้านค้าก็มีความเปนนเอกเทศในการค้า และ
คนในชุมชนเองก็ต้องขับเคล่ือนภายในครอบครัวของตนเอง ซึ่งเปนนความร่วมมือในกรอบท่ีสามารถจะกระท าได้ 
  8.6) เมื่อโครงสร้างของชุมชนมีการโยงยึดความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนกันแบบหลวม ๆ ซึ่ง
ความเปนนอยู่ในชุมชนเปนนสังคมแบบตัวใครตัวมัน ดังนั้น ความร่วมมือในภาพรวมของชุมชนจึงเปนนไปได้ยาก 
เพราะเกรงว่าจะเปนนการแทรกแซงความเปนนส่วนตัวในครอบครัวของผู้อื่น การว่ากล่าวตักเตือนจึงกระท าได้ใน
ขอบเขตครัวเรือนของตนเองเท่านั้น  
  8.7) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เปนนศักยภาพท่ีชุมชนสามารถกระท าได้ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้เปนนชุมชนปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยขับเคล่ือนไปพร้อม ๆ กับแนวทางส าหรับนิสิต ซึ่งในระยะต้นคนใน
ชุมชนควรได้รับรู้ถึงผลกระทบท่ีเปนนพิษภัยจากเหล้าและบุหรี่ โดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการแสวงหา
ความสุขด้วยการเสพของมึนเมาและสารเสพติด แล้วทดแทนด้วยการเล่นกีฬาและออกก าลังกายในพื้นท่ีของ 
มศว  ซึ่งในการนี้ยังส่งผลให้เด็กและเยาวชนภายนอกจากชุมชนอื่น ๆ ได้เห็นตัวอย่างท่ีดี เพราะ มศว เปนน
ศูนย์กลางของการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับบุคคลท่ัวไปหลังเลิกงานและเปนนปอดของชุมชนด้วย   
  8.8) ชุมชนไม่สามารถก าหนดรูปแบบหรือวิธีการสนับสนุนนโยบาย เพราะเปนนความรับผิดชอบ
โดยตรงท่ีจะด าเนินการหรือขับเคล่ือนนโยบายโดยสถานศึกษา ซึ่งหากชุมชนก าหนดแนวทางขึ้นแล้ว อาจจะไม่
สอดคล้องกับแนวทางของสถานศึกษา ท าให้ชุมชนเสียเวลา ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องเปนนผู้ริเริ่มก่อนในการ
ก าหนดความต้องการว่าความช่วยเหลือจากชุมชนนั้นคืออะไรหรือเปนนด้านใด 
 9) การจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลโดยรวม ซึ่งมีความรุนแรง
มากกว่าผลกระทบต่อรายได้ของร้านค้าท่ีได้รับประโยชน์เฉพาะตน และหากมีมาตรการควบคุมท่ีเข้มงวด
เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าประเภทนี้ให้กับเยาวชน รัฐก็จะสูญเสียรายได้ส่วนนี้ ไปจ านวนหนึ่ง แต่ก็ไปเพิ่ม



บ ท ที่ 4  | 69 

 
มูลค่าและคุณค่าให้กับสังคมในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ท่ีดีก็จะส่งกลับมาสู่ภาครัฐ เช่น การลดอุบัติเหตุทาง
การจราจรท่ีเปนนผลมาจากผู้ขับข่ีเสพของมึนเมา การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชากรเพราะมีสุขภาพท่ีดี ขจัด
ปัญหาการถดถอยด้านศักยภาพของทรัพยากรบุคคล และการขับเคล่ือนสังคมก็ล่ืนไหลอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ไม่สะดุดจากปัญหาเรื่องยาเสพติด เปนนต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีเหล้าและบุหรี่ไว้จ าหน่ายควรมี
จิตส านึก การตระหนักรู้ และมีมุมมองท่ีค านึงถึงส่วนรวม โดยไม่แสวงหารายได้อย่างไม่จ ากัด ด้วยการ
หลีกเล่ียงข้อยกเว้นในการห้ามขายให้กับเด็กและเยาวชน ตามเกณฑ์อายุท่ีกฎหมายก าหนด ดังนั้น จึง
จ าเปนนต้องเข้มงวดในประเด็นนี้โดยอาศัยความร่วมมือจากร้านค้า อีกท้ัง ผู้ประกอบการร้านค้าและคนในชุมชน 
จะต้องมีแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องกันแล้วร่วมกันส่งเสริมนโยบายนี้ไปพร้อม ๆ กัน  

 
ตอนท่ี 2 การประเมินผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษา
และชุมชน 
 
 การประเมินผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 
  ผลกระทบทางบวก 
  ผลกระทบทางบวกของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชนจาก
การด าเนินโครงการของสถานศึกษานั้น พบว่า ผลกระทบทางบวกคือการท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินโครงการด้วย
กิจกรรมและรูปแบบท่ีหลากหลาย สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนานักเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่แม้จะไม่ทุกคน แต่พบความส าเร็จกับนักเรียนส่วนหนึ่ง 
และยังมีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) การด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ เปนนจุดเริ่มต้นท่ีน าไปสู่อบายมุขอื่น  ๆ ดังนั้น การก าหนด
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่จึงเปนนการตัดไฟเสียแต่ต้นลม ด้วยการสกัดกั้นหรือขจัดเงื่อนไขของ
การก่อตัวทางพฤติกรรมท่ีเปนนอบายมุขโดยขยายผลมาจากเหล้าและบุหรี่ และทางกลับกันหากไม่มีการควบคุม 
กล่าวคือ มีลักษณะของการปล่อยปละละเลยหรือไม่มีการตีกรอบตามความเหมาะสม ก็เสมือนเปนนการส่งเสริม
โดยไม่ได้มีเจตนา ท้ังนี้ ถึงแม้ว่าการห้ามปรามนักเรียนและนักศึกษาไม่ให้ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ จะกระท าได้
เพียงภายในสถานศึกษาเท่านั้น ก็ยังดีกว่าการไม่มีมาตรการใด ๆ มาควบคุม 
   2) นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เปนนการสกัดกั้นการมีผู้เสพหน้าใหม่ กล่าวคือ 
ท าให้นักเรียนหรือนักศึกษาเข้าถึงเหล้าและบุหรี่ได้ยากขึ้น เพราะวุฒิภาวะของเด็กอยู่ในระดับท่ีถูกชักจูงได้ง่าย 
หากเขาไม่มีภูมิต้านทานทางจิตใจท่ีเพียงพอ หรือหากไม่มีการสกัดกั้นเหล้าและบุหรี่ในสถานศึกษา ก็จะเปนนต้น
ทางท่ีลุกลามไปสู่สารเสพติดอื่น ๆ ด้วยว่าเหล้าและบุหรี่คือสารเสพติดล าดับแรกหรือเปนนสารเริ่มต้น ท่ีสามารถ
ส่งผลกระทบเปนนลูกโซ่ต่อเด็กและเยาวชนในวงกว้าง เช่น สุขภาพไม่แข็งแรง การทะเลาะวิวาท การค้าประเวณี
ในเพศหญิงหรือการค้ายาเสพติดในเพศชาย (เพื่อน าเงินมาเปนนค่าใช้จ่ายในสถานเริงรมย์และบ ารุงความสุขโดย
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มีสารเสพติดเปนนตัวประกอบ) และประการส าคัญ คือ การน าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเปนน
บทบาทและความรับผิดชอบตามวัย  
   3) นโยบายเปนนผลดีต่อชุมชน ซึ่งหากผลสัมฤทธิ์ของนโยบายนี้ขยายผลจากสถานศึกษาออก
ไปสู่ชุมชนแล้ว โดยท่ีไม่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือเปนนการขายท่ีจ ากัดประเภทของเครื่องด่ืมท่ีให้บริการท่ัวไป
และในสถานบันเทิงยามวิกาล ก็เปนนการลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น คดีอาชญากรรม การจ้ีปล้น การ
ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุทางการจราจร การเสพและค้ายาเสพติด และด้วยความร่วมมือของชุมชนท่ีช่วยกันขจัด
เงื่อนไขท่ีจะสร้างปัญหาต่าง ๆ นั้น ชุมชนเองก็ได้รับผลดีจากพฤติกรรมการบริโภคและการเสพท่ีลดลง และยัง
เปนนการช่วยเหลือเยาวชนบางส่วน ไม่ให้เข้าถึงเหล้าและบุหรี่หรือสารเสพติดอื่น ๆ ก่อนท่ีเขาเหล่านั้นจะมีวุฒิ
ภาวะท่ีสามารถควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบท่ีสามารถตัดสินใจเองได้ หรืออยู่ในภาวะท่ีสามารถเล้ียงดู
ตนเอง แต่ก่อนจะถึงเวลานั้นปัญหาก็อาจไปเกิดขึ้นท่ีอื่นหรือสังคมในวงกว้าง ซึ่งเปนนพื้นท่ีท่ีไม่มีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนนโยบาย  
  ผลกระทบทางลบ 
  ผลกระทบทางลบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชน
โดยรอบสถานศึกษานั้นยังไม่พบอย่างชัดเจน พบเพียงผลกระทบของนโยบายท่ีท าให้สถานศึกษาต้องด าเนินท า
รายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มข้ึน ซึ่งนโยบายในลักษณะนี้มีความซ้ าซ้อนกับส่ิงท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการ 
และมีนโยบายอื่น ๆ อีกหลายโครงการท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันท าให้สถานศึกษาต้องจัดการและบูรณาการ
โครงการเพื่อตอบสนองนโยบายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไม่ได้
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อร้านค้าท่ีมีสินค้าประเภทนี้จ าหน่าย ซึ่งอาจจะขายได้ในปริมาณท่ีน้อยลง แต่ก็ยัง
ขายได้เรื่อย ๆ  
 

ตอนท่ี 3 การประเมินปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเงื่อนไขทางสังคม 
 

 3.1 การประเมินปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหร ี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ตามบริบทเง่ือนไขทางสังคมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

  3.1.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
  การน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสามารถ                                                             
ประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน มีรายละเอียดดังนี้  
   1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีความมุ่งม่ันในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี 
ผู้บริหารมีความทุ่มเท ต้ังใจ และจริงจังกับการท างาน มีการกระตุ้นให้ครูทุกคนตระหนักและเห็นความส าคัญ
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ของบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนเปนนส าคัญ มีการมอบหมายงานและสร้างระบบงานท่ี
ชัดเจน การเข้มงวดครูให้แสดงพฤติกรรมท่ีเปนนแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน การเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัยของ
นักเรียน มีการติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง ท้ังการติดตามแบบเปนนทางการและไม่เปนนทางการ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกไปสู่ภายนอกโรงเรียนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอาสาเปนนเจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ การเชิญนักข่าวมาท าข่าวการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  
   2) ครูร่วมมือกันดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มที่ ครูมีความสามัคคีและทุ่มเทท างานเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนด้วยความเต็มใจ มีการส่ือสารการท างานโดยการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ และมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งครูใช้หลักจิตวิทยาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียน
ท่ีมีปัญหา เพราะปัญหายาเสพติดเปนนเรื่องของจิตใจ ครูจึงจ าเปนนต้องพูดคุยกับนักเรียนด้วยความเข้าใจ จึงจะ
ท าให้นักเรียนเปิดใจและกล้าท่ีจะเล่าปัญหาของตนเองให้ครูฟัง  
   3) ระบบทีมงานนักเรียนมีความเข้มแข็ง นักเรียนในโรงเรียนมีการท างานร่วมกันเพื่อคอย
ดูแลสอดส่องพฤติกรรมของเพื่อนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการนักเรียนในห้องเรียน สภานักเรียนของ
โรงเรียน และหากพบเพื่อนท่ีมีปัญหาก็จะรายงานให้ครูทราบในทันที ท าให้ครูสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้
ทันเวลา นอกจากนี้ยังมีระบบการช่วยเหลือเพื่อนท่ีมีปัญหา เช่น การติวหนังสือให้เพื่อนท่ีมีปัญหาการเรียน 
เพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
   4) สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูรณาการ
วิสัยทัศน์และนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนให้เปนนคนดีและมีคุณลักษณะท่ี  
พึงประสงค์ ท าให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังส่ิงท่ีดีและเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเข้าร่วม
กิจกรรมจะช่วยแก้ไขและป้องกันให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด  
   5) การสร้างความร่วมมือกับชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เช่น โรงเรียนอื่นในบริเวณใกล้เคียง อบต. สถานีต ารวจ สถานี
อนามัย โรงพยาบาล รวมทั้งหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ท าให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือเปนนอย่างดีจากชุมชนใน
การดูแลสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน เมื่อคนในชุมชนพบเห็นนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจะแจ้ง
มายังโรงเรียน เพื่อด าเนินการตรวจสอบและหยุดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที ร้านค้า
รอบ ๆ โรงเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยไม่ขายบุหรี่และเหล้าให้แก่นักเรียน รวมท้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษามีการรายงานพฤติกรรมของนักเรียนให้โรงเรียนรับทราบในท่ีประชุม  
 
  3.1.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา 

  อุปสรรคในการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเกิด
จากปัจจัยท่ีส าคัญ คือ ภูมิหลังทางครอบครัวของนักเรียน สภาพแวดล้อมท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ และปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียนในช่วงวัยรุ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
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   1) พ่อแม่ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียน  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดส่วนใหญ่เกิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ เพราะต้องประกอบอาชีพต้ังแต่เช้าจนมืดค่ า 
ท าให้นักเรียนรู้สึกขาดความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัว นักเรียนจึงเกิดพฤติกรรมการติดเพื่อน และมี
แนวโน้มน าไปสู่พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด  
   2) การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนในครอบครัวหรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ 
การดื่มเหล้าและการสูบบุหรี่ในบางครอบครัวปฏิบัติกันเปนนกิจวัตร โดยเฉพาะในวันเทศกาลต่าง ๆ จะมีการดื่ม
กินเพื่อเปนนการเข้าสังคม ซึ่งส่วนใหญ่มักท าท่ีบ้าน รวมกลุ่มเพื่อนมาด่ืม มากิน เพื่อความสนุกสนาน ท าให้เด็ก
ซึบซับพฤติกรรม เห็นผู้ใหญ่ท าแล้วไม่ผิด ไม่มีใครว่ากล่าว หรือเข้าใจผิดว่าการด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่ไม่ได้ท า
ความเดือดร้อนให้ใคร เด็กจึงเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม นอกจากนี้ในปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่
เข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้เด็กเห็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของดาราหรือบุคคลท่ีตนเองช่ืนชอบแล้วน ามา
เลียนแบบ   
   3) บทลงโทษผู้ที่จ าหน่ายบุหร่ีและเหล้าให้แก่เยาวชนยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร  การ
จ าหน่ายบุหรี่และเหล้ายังสามารถวางขายได้ท่ัวไป คนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย และร้านค้าส่วนใหญ่ยัง
จ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ให้กับเยาวชน เพราะมาตรการควบคุมและบทลงโทษยังไม่เข้มงวดอย่างจริงจัง 
   4) ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น นักเรียนท่ีมีปัญหาการใช้ยาเสพติด
ส่วนใหญ่เปนนนักเรียนในช่วงวัยรุ่น เพราะเปนนช่วงวัยท่ีอยากรู้อยากลอง ติดเพื่อน และมองว่าการด่ืมเหล้าและ
สูบบุหรี่เปนนพฤติกรรมท่ีเท่ห์ และท าให้ตนเองเปนนท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อน นอกจากนี้ในยุคปัจจุบันมีการขาย
สินค้าออนไลน์ เด็กสมัยนี้จึงมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า โดยเด็กรู้เท่าไม่ถึงการณ์คิดว่าเปนนการสูบและปล่อย
ควันกล่ินผลไม้ ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายและไม่ผิดกฎหมาย มีสีสันสวยงาม ถ้ามีแล้วเท่ เพราะเพื่อน ๆ จะช่ืนชม จึง
อยากมีไว้ครอบครองบ้าง นอกจากนี้ยังพบปัญหาว่านักเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะหยุดแสดง
พฤติกรรมเพียงช่ัวคราวแล้วกลับมาแสดงพฤติกรรมใหม่เมื่อถูกกลุ่มเพื่อนชักชวน หรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่
อย่างต่อเนื่อง 
 3.2 การประเมินปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ตามบริบทเง่ือนไขทางสังคมระดับอาชีวศึกษา 

 ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเงื่อนไขทางสังคมแบ่งออกเปนน 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและ 2) ปัจจัยท่ีเปนนอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
บุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  3.2.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

  ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
นั้นมีหลายประการ ดังนี้ 
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   1) การขับเคล่ือนนโยบายท่ีจ ากัดเฉพาะในบริบทของสถานศึกษาย่อมอยู่ ในขีด

ความสามารถท่ีจะกระท าได้ ด้วยความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ประโยชน์จากส่ือ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ และการบอกต่อกัน เพื่อให้เห็นถึงโทษจากการบริโภคหรือเสพ และเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ
ส าหรับผู้บริโภคหรือผู้เสพท่ีสามารถเลิกได้ ซึ่งอย่างน้อยก็เปนนผลดีต่อสุขภาพและเปนนการประหยัดรายจ่ายท่ี
ต้องสูญเสียไปจากการซื้อสินค้าประเภทนี้ 
   2) การปรับสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา โดยไม่ให้ใบอนุญาตกับร้านค้าในการจ าหน่าย
เหล้าและบุหรี่ในรัศมีท่ีก าหนดไว้ กล่าวคือ ไม่อนุญาตต้ังแต่แรกเริ่มเปิดกิจการ ไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดผลกระทบต่อ
นักเรียนและนักศึกษาแล้วจึงน าปัญหานั้นมาพิจารณาด าเนินการภายหลัง 
   3) การบังคับใช้กฎหมายต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีร้านสะดวกซื้อโดยรอบสถานศึกษา และ
ควรใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันกับทุกร้านค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยอาศัยการท างานของบุคคลหลาย
ฝ่ายท่ีเปนนเจ้าหน้าท่ีรัฐซึ่งประกอบด้วย นักกฎหมายในการร่างระเบียบข้อบังคับและการวางแนวทางการปฏิบัติ 
ต ารวจร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะต้องท างานร่วมกัน แต่บุคลากรกลับไม่เพียงพอ อีกท้ัง 
การเข้าด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย อาจถูกมองว่าเปนนเพียงเรื่องเล็กน้อยและไม่ให้ความส าคัญ
เท่ากับการท าผิดกฎหมายในลักษณะอื่น จึงละเลยเพิกเฉย หรือต่างฝ่ายต่างท า ขาดการบูรณาการในการ
ท างานร่วมกัน 

   4) การจัดล าดับพื้นท่ีด าเนินการตามความเร่งด่วน ได้แก่ สังคมครอบครัว ซึ่งเปนน
ส่ิงแวดล้อมท่ีใกล้ชิดตัวเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด สังคมโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งรายล้อมไปด้วยเพื่อนร่วม
ห้องเรียนและเพื่อนร่วมช้ันเรียนท่ีมีความหลากหลาย และสังคมท่ีขยายวงกว้างออกไปสู่ชุมชน ซึ่งเปนนพื้นท่ี
แวดล้อมหรือมีอาณาเขตติดต่อกับสถานศึกษา ส่วนครอบครัวนั้นก็อาจจะอยู่ต่างชุมชนออกไป โดยท้ัง 3 พื้นท่ี 
ต้องมีความสอดรับกันและด าเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน 

   5) มุมมองถึงความเปนนไปได้ในการขับเคล่ือนนโยบายนี้ มุ่งเน้นท่ีเยาวชนซึ่งเปนนคนรุ่นใหม่                                                            
ท่ีเคยผ่านการปลูกฝังในโรงเรียนด้วยการเสริมในบทเรียน และชุดความรู้ทางส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเปนนการ                                                                
ปูพื้นฐานทางแนวคิดต้ังแต่วัยเด็ก ส่วนกรณีคนรุ่นเก่าท่ีเปนนผู้ใหญ่  บางคนก็ไม่ได้เปนนแบบอย่างท่ีดีในการ
ควบคุมตนเองเกี่ยวกับการด่ืมเหล้า การสูบบุหรี่ และการหมกมุ่นในอบายมุขอื่นอีกด้วย แต่ก็ยอมรับว่าการท่ี
จะให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเช่นนั้นคงเปนนการยากเพราะได้ท าจนติดเปนนนิสัยแล้ว 
   6) ภาพปรากฏท่ีสร้างบรรยากาศของการยั่วยุ เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือเปนนการโน้มน้าวให้มี
พฤติกรรมการบริโภคหรือเสพสินค้าดังกล่าว ด้วยการโฆษณาผ่านทางออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ หน่วยงาน
ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องจ าเปนนต้องเข้าไปจัดการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 

   7) ความร่วมมือของทุกฝ่ายในสถานศึกษาและการประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องของสถานศึกษา โดยผู้บริหารและครูในสถานศึกษามีความสามัคคี ทุ่มเทท างานร่วมกัน
การแก้ปัญหาอย่างเต็มท่ี นอกจากภาระงานสอนแล้ว อาจารย์ทุกคนยังร่วมแรงร่วมใจกันในการท างาน เช่น 
การออกตรวจนักศึกษา รวมถึงครูฝ่ายปกครองมีความเข้มแข็งในการด าเนินการ รวมถึงการมีกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการของอาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีเน้นการใช้จิตวิทยามาแก้ปัญหาก่อนท่ีจะใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังมี
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หน่วยงานสาธารณสุขท่ีให้การช่วยเหลือในเรื่องของการคัดกรองผู้ติดบุหรี่ สารเสพติด และการให้ความรู้และ
ข้อมูลท่ีจ าเปนน ให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสุขอนามัย สุขวิทยาส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีองค์กรทางศาสนา 
มาท าการเทศนาอบรมพัฒนาจิตใจให้กับนักเรียน 

   8) การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการรณรงค์โครงการให้ส าเร็จ เนื่องจากนักเรียนส่วนมากของ
สถานศึกษาได้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับสมาร์ทโฟน ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร และการสืบค้น
ความรู้ ดังนั้น ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้เปนนช่องทางท่ีส าคัญในการน ามาด าเนิ นการเผยแพร่ ให้ข้อมูล
สารสนเทศ รวมถึงการใช้ในการติดต่อประสาน การติดตามนักเรียน เปนนต้น 

   9) นักเรียนแต่ละคนมีความสนใจ และมีศักยภาพภายในตนท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง และการได้ท าในส่ิงท่ีสนใจเช่น ดนตรี กีฬา จึงเปนนอีก
ทางเลือกหนึ่งท่ีจะท าให้นักเรียนใช้เวลาหลักกับส่ิงท่ีตนเองรักและสนใจตามศักยภาพของตน เพื่อลดพฤติกรรม
และภาวะการข้องเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ได้ 

   10) การให้เวลาและความใกล้ชิดของครูประจ าช้ันหรือครูในสถานศึกษา รวมถึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ท่ีให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาหรือการส่งเสริมการลดพฤติกรรมการข้องเกี่ยวกับ
เหล้าและบุหรี่ของนักเรียน ในการให้ค าปรึกษา พูดคุย การแก้ไขปัญหานักเรียนเปนนรายกรณี การประสานกับ
ผู้ปกครอง รวมถึงการติดตามหรือการให้นักเรียนรายงานตัวเปนนระยะ ๆ เพื่อน าข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
  3.2.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา 

  ปัจจัยท่ีเปนนอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษานั้นมีหลายประการ มีดังนี้ 

   1) ปัจจัยด้านครอบครัวของนักเรียน ปัญหาของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากครอบครัว
ของนักเรียนท่ีเปนนต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตน และผู้ปกครองนักศึกษาบางคนก็เปนนผู้ค้ายาเสพติด 
ผู้ปกครองบางส่วนไม่เห็นความส าคัญในการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวก็ท าให้
ประสบความส าเร็จได้ยาก นอกจากนี้รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของนักเรียนท่ีอาจเปนนแหล่งท่ีมีเหล้า
และบุหรี่ เช่น ร้านขายเหล้าและบุหรี่ ท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ท่ีพ้นจากของเขตของ
สถานศึกษาในการควบคุมและดูแลได้อย่างท่ัวถึง 

   2) ลักษณะของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีเปนนลักษณะทวิภาคี มีการฝึกงานใน
สถานประกอบการในสภาพสังคมชีวิตจริง ท่ีนักเรียนอาจมีความเส่ียง ท าให้การควบคุม ดูแลนักเรียนท่ีอยู่
ภายนอกสถานศึกษาอาจไม่ท่ัวถึง ท้ังการนิเทศติดตาม ดังนั้น จึงไม่อาจควบคุมพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้า
และบุหรี่ได้เท่าท่ีควร 

   3) การมีรายได้และการเข้าถึงเหล้าและบุหรี่ เนื่องจากบริบทนักเรียนของนักเรียนบางคน                                                        
ท่ีมีความสามารถในการหาเงิน มีรายได้ รับงานเสริม เมื่อมีรายได้โอกาสในการซื้อหาเหล้าและบุหรี่จึงมีความ
เปนนไปได้สูงกว่านักเรียนท่ียังไม่มีรายได้  
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   4) ครูหรือผู้รับผิดชอบโครงการขาดความสามารถในการถอดบทเรียน ขาดทักษะในการ

สรุปองค์ความรู้จากการด าเนินงานโครงการขาดการสะท้อนคิดแลกเปล่ียนบทเรียนซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้บริหารครูนักเรียน และบุคคลอื่น ๆ ท าให้ข้อค้นพบในการด าเนินโครงการยังขาดการต่อยอดหรือพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ต่อไป 

   5) ความปลอดภัยของอาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีปกครองท่ีต้องตรวจในจุดเส่ียงต่าง  ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งในบางครั้งมีการด าเนินการท่ีไปกระทบหรือเกี่ยวข้องกับขบวนการการค้า
ยาเสพติด แม้ว่าจะมีการประสานหรือส่งต่อต ารวจเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งอาจารย์ไม่ได้ด าเนินการ
จับกุมด้วยตนเอง แต่ก็ส่งผลถึงความปลอดภัยของอาจารย์เช่นกัน 

   6) ความคาดหวังต่อความส าเร็จของนโยบายในระยะยาว อาจมีความเปนนไปได้น้อยในวิถี
ปฏิบัติของชีวิตประจ าวันของนักเรียนหรือเมื่อนักเรียนอยู่นอกสถานศึกษา โดยมี 2 ความหมาย คือ 
ความหมายแรกเมื่อเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนในแต่ละวัน เขาได้หลุดพ้นจากข้อบังคับตามนโยบาย จึง
มีภาวะท่ีเปนนอิสระจากทางสถานศึกษา และความหมายประการท่ีสอง เมื่อส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น
ไปแล้ว และไม่ได้เรียนหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษาใด ๆ ก็ตาม ท่ีมีนโยบายในลักษณะนี้ โดยท้ัง
สองความหมายนั้นมีนัยท่ีเหมือนกัน คือเขาเหล่านั้นสามารถมีพฤติกรรมตามแนวทางของตนเองได้อย่างอิสระ 
เช่น การด่ืมเหล้าหรือสูบบุหรี่ ซึ่งเปนนเสรีภาพของบุคคลโดยท่ัวไป และไม่ควรถูกตีกรอบด้วยการสร้างข้อจ ากัด
จากผู้อื่น เพราะเปนนการแทรกแซงความเปนนส่วนตัว ซึ่งมีผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของบุคคล 

   7) การด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ในครั้งแรกนั้น เยาวชนส่วนใหญ่ล้วนมีเหตุผลในลักษณะท่ี
คล้ายกัน กล่าวคือ ความอยากลอง หลังจากได้เข้ากลุ่มเพื่อนแล้ว ซึ่งเปนนสังคมแรกของชีวิตวัยรุ่น อีกท้ัง การท่ี
จะให้เพื่อนยอมรับ จึงจ าเปนนต้องมีเรื่องพูดคุยในลักษณะท านองเดียวกัน โดยมีเหล้าและบุหรี่เปนนตัวเช่ือมเพื่อ
การหลอมรวมเปนนกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะมีการพบปะสังสรรค์หลังเลิกเรียน ดังนั้น คนท่ีไม่เคยด่ืมเหล้า จึงต้องด่ืม
เพื่อการเข้ากลุ่ม มิเช่นนั้นก็จะโดดเด่ียวในสถานศึกษา เพราะกลุ่มท่ีต้ังใจเรียนเปนนพิเศษมีจ านวนน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับกลุ่มท่ีคึกคะนองตามวัย 

   8) ส่ิงท่ีควรน ามาพิจารณาเปนนพิเศษคือ เด็กและเยาวชนบางคนซึ่งอาจมีจ านวนไม่น้อย 
ขาดส่ิงท่ีต้องได้รับจากครอบครัวซึ่งเขาเหล่านั้นโหยหาคือ ความรักและความอบอุ่นใจ และเปนนจุดอ่อนท่ีเปนน
การง่ายต่อการถูกชักจูงจากกลุ่มเพื่อนและคนในสังคมท่ีไม่ปรารถนาดีหรือแสวงประโยชน์ โดยมีการด่ืมเหล้า
และสูบบุหรี่เปนนพฤติกรรมแรกเริ่ม ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมอื่น ๆ ท่ีไม่เหมาะสม ด้วยเหตุว่าความรู้สึกโดดเด่ียว
นั้นได้สร้างแรงผลักท่ีท าให้เด็กและเยาวชนต้องการเพื่อนท่ีให้ความใกล้ชิด เพื่อทดแทนในส่วนท่ีขาดหายไป
จากครอบครัว ดังนั้น จึงเกิดความพยายามท่ีจะเข้ากลุ่มเพื่อน และยอมท าทุกอย่างตามท่ีเพื่อนเรียกร้อง เพื่อ
ไม่ให้เกิดความแปลกแยก และมีการใช้ชีวิตท่ีผสมกลมกลืนกับเพื่อนๆ ได้ 
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 3.3 การประเมินปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ตามบริบทเง่ือนไขทางสังคมระดับอุดมศึกษา 
  3.3.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

  ปัจจัยท่ีขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงได้แก่ ความร่วมมือจากบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ท้ังผู้บริโภคหรือผู้เสพ ผู้ขาย และผู้ก าหนดนโยบาย กระบวนการและวิธีการในภาคปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ                                               
การปรับเปล่ียนค่านิยมท่ีผิดเพี้ยนเพื่อให้มีทัศนคติท่ีถูกต้อง การด าเนินนโยบายแบบทวิภาคีการสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน และการรวมตัวกันท ากิจกรรมรองรับนโยบาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้   
   1) ความร่วมมือจากบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังผู้บริโภคหรือผู้เสพ ผู้ขาย และ ผู้ก าหนด
นโยบาย ด้วยความจริงจังในภาคปฏิบัติ โดยท่ีบุคลากรในสถานศึกษาก็ต้องปฏิบัติในทิศทางเดียวกันด้วย ไม่ใช่
เน้นย้ าเพียงเฉพาะนิสิตเท่านั้น และเปนนการขับเคล่ือนในทุกภาคส่วนและทุกองค์ประกอบ ควบคู่กันไปอย่าง
เปนนกระบวนการ มีความต่อเนื่อง และมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ ท้ังนี้ อาจเปนนการสร้างความร่วมมือ
จากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะท าให้โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  เช่น การเชิญ
ผู้เช่ียวชาญ นักจิตวิทยา กลุ่มบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในสังคม เพื่อโน้มน้าว ดึงดูดความสนใจ เนื่องจากนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีความเปนนวัยรุ่นและความเปนนผู้ใหญ่ การส่ือสารจึงเปนนเรื่องท่ีส าคัญและจ าเปนนมาก 
   2) กระบวนการและวิธีการในภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ การก าหนดแนวทางท่ีปฏิบัติได้ กลไกใน
การขับเคล่ือนนโยบาย และการสร้างความตระหนักถึงโทษภัยของเหล้าและบุหรี่ ซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นในระยะ
ส้ัน แต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวหรือในช่วงบั้นปลายของชีวิตนอกจากนี้ อาจมีกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น มีระบบใบทรานสคริปต์กิจกรรม ซึ่งใช้ประกอบการส าเร็จ
การศึกษา การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการด าเนินการ เนื่องจากวิถีชีวิตของนักศึกษานั้น การใช้โทรศัพท์มือถือ
หรือสมาร์ทโฟนเปนนส่ิงท่ีจะเข้าถึงนักศึกษาได้เปนนจ านวนมากและอย่างรวดเร็วในการเผยแพร่ข่าวสาร การ
รณรงค์ การส่ือสารเรื่องราวต่าง ๆ เปนนต้น 
   3) การคัดสรรกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนค่านิยมท่ีผิดเพี้ยน ให้เกิดมี
ทัศนคติท่ีถูกต้องในการสร้างความสุขให้กับตนเอง โดยไม่จ าเปนนต้องพึ่งพาเหล้าและบุหรี่ เช่น ส่งเสริมการเล่น
กีฬาหรือการออกก าลังกาย ท้ังเปนนการส่วนตัวหรือเปนนหมู่คณะและเนื่องจากสถานศึกษากับชุมชน เปนน
สภาพแวดล้อมซึ่งกันและกัน ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรายรอบ โดยอาศัยการจัด
กิจกรรมต่างๆ ตามโอกาสอันเหมาะสม และอนุญาตให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเปนนครั้งคราวในเบื้องต้น 
เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือต่อกันในระยะยาว 

   4) การด าเนินนโยบายแบบทวิภาคี ซึ่งเปนนการด าเนินการร่วมกันระหว่าง มศว ในบริบท
ของสถานศึกษา กับกรุงเทพมหานครโดยเขตในพื้นท่ี ในบริบทของชุมชน โดยท าข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้มีการ
ขับเคล่ือนนโยบายตามแนวทางอย่างเปนนรูปธรรม พร้อมกับประสานความร่วมมือจากกลุ่มจิตอาสาเพื่อเข้ามามี
ส่วนร่วม   
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   5) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยจัดการประชุมช้ีแจง ส าหรับบุคลากร นิสิต และคนใน
ชุมชนซึ่งเน้นเยาวชนโดยรอบสถานศึกษา เพื่อให้ข้อมูลท่ีเปนนรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ                        
ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลในแต่ละภาคส่วน 
   6) การส ารวจข้อมูลประชากร เพื่อเปนนข้อมูลพื้นฐานในการรวมตัวกันท ากิจกรรมรองรับ
นโยบาย โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือและให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการอบรม
เชิงนันทนาการ อีกท้ังจัดท าข้อบังคับเพิ่มเติมท่ีมีผลต่อชุมชนโดยรอบสถานศึกษา และมีแนวทางสนับสนุนใน
กรณีคนในชุมชนแสดงความประสงค์ท่ีจะเลิกดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ โดยให้บริการท่ีไม่คิดค่าใช้จ่าย 

   7) การมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่สู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและเปนนรูปธรรม มีการติดตามเปนนระยะ ๆ มีการ
รายงานติดตามผลโดยผู้เช่ียวชาญท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเปนนประโยชน์ในการพัฒนาโครงการหรือการ
ด าเนินการในระยะต่อไป รวมถึงให้แต่ละสถานศึกษาได้มีการน าเสนอองค์ความรู้ในการด าเนินการเพื่อเปนนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้บทเรียนท่ีดีของสถานศึกษาในแต่ละบริบทท่ีแตกต่างกัน 

 
  3.3.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

  ปัจจัยท่ีเปนนอุปสรรค ซึ่งท าให้นโยบายไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อาจเปนนผลมาจาก                                    
การขาดจิตส านึกของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การละเลยโดยไม่บังคับใช้กฎหมาย การผลิตสินค้านั้นกระท าโดยรัฐ และ                                                       
สภาพทางสังคมของชุมชน ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

   1) ความชัดเจนของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ในระดับอุดมศึกษาควรมีความ
ชัดเจนอย่างเปนนรูปธรรม ท้ังนี้เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทเชิงพื้นท่ีท่ีมีความ
แตกต่างกัน คุณลักษณะและวิถีชีวิตของนักศึกษาก็มีความแตกต่างกัน อาจมีการระบุนโยบายเฉพาะ หรือ
ก าหนดขอบเขตในเชิงรายละเอียดของนโยบายท่ีเหมาะสมส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเปนน
มาตรฐานและบรรทัดฐานกลางท่ีใช้ร่วมกัน  

   2) การจัดโครงการกิจกรรมท่ีไม่น่าสนใจและไม่ดึงดูดใจส าหรับนักศึกษา โดยการจัด
กิจกรรมปลอดเหล้าบุหรี่ควรมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจท่ีจะช่วยสร้างความตระหนักของโทษของเหล้าบุหรี่ เช่น การ
เชิญผู้ท่ีมีประสบการณ์ผบทเรียนจากเหล้าบุหรี่ เช่น ผู้ประสบอุบัติเหตุผผู้พิการผผู้สูญเสีย มาเล่าประสบการณ์ 
การจัดโครงการผค่ายบ าบัดส าหรับแก้ปัญหานักศึกษาท่ีติดเหล้าผบุหรี่ การมีกิจกรรมบันเทิง เปนนต้น 
   3) การขาดจิตส านึกของผู้บริโภคสินค้าและผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ รวมถึงการขาด
ความชัดเจนในการควบคุมก ากับดูแลให้เปนนไปตามนโยบายของสถานศึกษา และเปนนการยากท่ีจะก าหนด
บทลงโทษได้ ซึ่งในปัจจุบัน ก็ไม่มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ จะท าได้ก็เปนนเพียงการตักเตือนกัน
ในกลุ่มท่ีมีความคุ้นเคยกันในวงแคบ   
   4) กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับนโยบายนี้มีอยู่แล้ว แต่ขาดความเปนนรูปธรรมในการน ากฎหมาย
นั้นมาควบคุมด้วยการบังคับใช้  
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   5) ต้นก าเนิดหรือแหล่งผลิตสินค้า เปนนการด าเนินงานโดยรัฐ การก าหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว จึงเปนนการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ ซึ่งเปนนปลายทางคือผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อ
นอกจากนี้ สภาพของสังคมไทยในปัจจุบันท่ียังคงมีเหล้าและบุหรี่ในทุกพื้นท่ี มีการบริโภคและมีการจ าหน่าย
อยู่ท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน รวมถึงค่านิยม ความคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่อาจอนุมานได้ว่า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในสภาพของสังคมไทยใน
ปัจจุบัน 
   6) เยาวชนท่ีอยู่ในระดับอุดมศึกษา เปนนวัยท่ีก้าวพ้นจุดเปล่ียน (Turning Point) ของชีวิต
ไปแล้ว จึงไม่อยู่ในเกณฑ์เส่ียงท่ีจะคล้อยตามหรือโน้มเอียงไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ด้วยการเข้าใจท่ี
ผิดพลาดหรือหลงผิดเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นจึงมีความคิดเปนนของตนเองและเลือกท าส่ิงต่างๆ ตามท่ี
ตนเองสมัครใจ ซึ่งความรู้สึกท่ีชอบการด่ืมและสูบบุหรี่นั้น เปนนความพึงพอใจท่ีไม่ใช่การหลงผิดท่ีเกิดจากการ
ชักจูง แต่เปนนความเคยชินท่ีอยากจะท าจนติดเปนนนิสัยท่ีมีความคงท่ีแล้ว   
   7) สภาพทางสังคมของชุมชนท่ีมีความเปนนเอกเทศ แยกออกจากสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
เปนนสังคมปัจเจกท่ีมีความเปนนอิสระ และไม่มีประเด็นท่ีจะเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งต่างจากกลุ่มบ้านท่ี
อาศัยเส้นทางเข้าออกโดยต้องผ่านพื้นท่ีของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาแบบพึ่งพิง ดังนั้น 
บุคคลท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ท่ีมีความแตกต่างกันในเรื่องลักษณะของพื้นท่ีอยู่อาศัย ก็จะมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายนี้ต่างกันด้วย  

   8) การควบคุมพื้นท่ีท่ีมีเหล้าและบุหรี่ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย แม้จะมีการก าหนด
เขตพื้นท่ีท่ีมีการจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ แต่หากนักศึกษาต้องการบริโภคก็สามารถไปยังสถานท่ีดังกล่าวได้ ท้ังนี้
เนื่องจากนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีอิสระทางความคิดและการแสดงออกส่วนบุคคลรวมถึงการมีวุฒิภาวะท่ี
แตกต่างกัน 
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ตอนท่ี 4 การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 คณะผู้วิจัย มีการน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย จ านวน และร้อยละ ดังตาราง 4-1 

 

 ตาราง 4-1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (n=1,342) 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 583 43.40 
หญิง 759 56.60 

รวม 1,342 100.00 
2. อายุ   

อายุ 11-15 ปี 440 32.77 
อายุ 16-20 ปี 744 55.43 
อายุ 21-25 ปี 141 10.55 
อายุ 26-30 ปี 5 0.37 
อายุ 31 ปีข้ึนไป 6 0.44 
ไม่ระบ ุ 6 0.44 

รวม 1,342 100.00 
3. ระดับการศึกษาปัจจุบัน   

มัธยมศึกษาตอนต้น 388 28.90 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 238 17.70 
อาชีวศึกษา 362 27.00 
ปริญญาตรี 354 26.40 

รวม 1,342 100.00 
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ตาราง 4-1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
4. โรงเรียน/มหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 70 5.22 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 114 8.49 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 74 5.51 
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 97 7.23 
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 172 12.82 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 70 5.22 
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 120 8.94 
โรงเรียนนนทรีวิทยา 81 6.00 
โรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูล 94 7.00 
โรงเรียนราชินีบูรณะ 84 6.26 
โรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย ์ 78 5.81 
โรงเรียนวัดราชบพิตร 79 5.89 
โรงเรียนวิเชียรกล่ินสุคนธ์อุปถัมภ์ 62 4.62 
โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม 65 4.84 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 82 6.11 

รวม 1,342 100.00 
5. จังหวัด   

กรุงเทพฯ 540 40.20 
พระนครศรีอยุธยา 432 32.20 
นครปฐม 370 27.60 

รวม 1,342 100.00 
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 ตาราง 4-1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
6. สถานภาพทางครอบครัว   

บิดามารดาอยู่ด้วยกัน 893 66.60 
บิดามารดาแยกทางกัน 328 24.40 
บิดา/มารดาเสียชีวิต 114 8.50 
ไม่ระบ ุ 7 0.50 

รวม 1,342 100.00 
7. อาชีพของบิดา   

รับจ้าง 816 60.80 
รับราชการ 83 6.20 
ธุรกิจส่วนตัว 218 16.24 
ไม่ระบ ุ 225 16.76 

รวม 1,342 100.00 
8. อาชีพของมารดา   

รับจ้าง 849 63.26 
รับราชการ 41 3.07 
ธุรกิจส่วนตัว 287 21.38 
ไม่ระบ ุ 165 12.29 

รวม 1,342 100.00 
9. รายได้ของครอบครัว   

ต่ ากว่า 20,000 บาทลงมา 708 52.75 
20,001-40,000 บาท 253 18.85 
40,001-60,000 บาท 80 5.96 
60,001-80,000 บาท 20 1.49 
80,001-100,000 บาท 16 1.21 
100,000 บาทขึ้นไป 18 1.34 
ไม่ระบ ุ 247 18.40 

รวม 
 

1,342 100.00 
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 ตาราง 4-1 (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
10. กลุ่มตัวอย่างเคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า
หรือไม่ 

  

เคย 795 59.20 
ไม่เคย 547 40.80 

รวม 1,342 100.00 
11. กลุ่มตัวอย่างถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ีหรือไม่   

เคย 437 32.60 
ไม่เคย 905 67.40 

รวม 1,342 100.00 
 
 จากตาราง 4-1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปนนเพศหญิง จ านวน 759 คน (คิดเปนนร้อยละ 56.60)  
มีอายุอยู่ในช่วง 16-20 ปี จ านวน 744 คน (คิดเปนนร้อยละ 55.43)  ศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
อาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี จ านวนใกล้เคียงกัน คือ 388 คน 362 คน และ 354 คน ตามล าดับ (คิดเปนน
ร้อยละ 28.90 27.00 และ 26.40 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาสถานภาพทางครอบครัว พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญี่มีบิดาและมารดาอยู่ด้วยกัน จ านวน 893 คน (คิดเปนนร้อยละ 66.60) โดยมีบิดาและมารดาประกอบ
อาชีพรับจ้างมากกว่าร้อยละ 50 ท้ังนี้ ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 20,000 บาท (คิด
เปนนร้อยละ 52.75) และกลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ 60 เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า มีจ านวน 795 คน ขณะท่ี
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 32.60 เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ 
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 4.2 ข้อมูลทั่วไปของการมีปัญหาบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างต้องการค าปรึกษา 

 คณะผู้วิจัยมีการน าเสนอข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย จ านวน และร้อยละ ดังตาราง 4-2 
 

    ตาราง 4-2 ค่าความถ่ีและร้อยละของการมีปัญหาเกิดขึ้นกลุ่มตัวอย่างต้องการค าปรึกษา (n=1,342) 
 

การมีปัญหาเกิดขึ้นกลุ่มตัวอย่าง
ต้องการค าปรึกษา 

เลือกปรึกษา ไม่เลือกปรึกษา รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บิดา 630 46.90 712 53.10 1,342 100.00 
มารดา 932 69.40 410 30.60 1,342 100.00 
ญาติ 333 24.80 1,009 75.20 1,342 100.00 
เพื่อน 779 58.00 563 42.00 1,342 100.00 
ครู 268 20.00 1,074 80.00 1,342 100.00 
คนรัก 230 17.10 1,112 82.90 1,342 100.00 

 

 จากตาราง 4-2 พบว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่างเลือกท่ีจะขอค าปรึกษาจากมารดาเปนนล าดับ
แรก รองลงมาคือ เพื่อน และบิดา ขณะท่ีกลุ่มบุคคลท่ีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่
ขอค าปรึกษา คือ คนรัก ครู และญาติ ตามล าดับ 
 

 4.3 ค่าสถิติพื้นฐานของแบบวัดการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
 คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของแบบวัดการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ดังตาราง 4-3 
 

ตาราง 4-3 ค่าสถิติพื้นฐานของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  
(n=1,342) 

การน านโยบายไปสู่การปฏบิัติ: นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้า และบุหร่ี 

MIN MAX �̅� S.D. CV SK KU ระดับ 

การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี ่ 1.00 5.00 3.61 0.69 19.11 -0.27 0.53 มาก 
การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี ่ 1.69 4.00 3.32 0.48 14.45 -0.33 -0.82 มาก 
การตระหนักรู้โทษของเหล้า  1.00 4.00 3.41 0.51 14.95 -1.10 1.64 มาก 
การตระหนักรู้โทษของบุหรี ่ 2.25 4.00 3.23 0.62 19.19 -0.17 -1.43 มาก 
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ 1.66 3.91 2.99 0.41 13.71 -0.31 -0.30 ปานกลาง 
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า 1.50 3.83 2.90 0.39 13.44 -0.55 0.16 ปานกลาง 
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี ่ 1.40 4.00 3.08 0.53 17.20 -0.11 -0.83 มาก 

 
 จากตาราง 4-3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยรวม       
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.61 (S.D.=0.69) อยู่ในระดับมาก การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง
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โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 (S.D.=0.48) อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียการตระหนักรู้โทษของเหล้าสูงสุด
เท่ากับ 3.41 (S.D.=0.57) อยู่ ในระดับมาก ส่วนการตระหนักรู้ โทษของบุหรี่  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 
(S.D.=0.62) อยู่ในระดับมาก ขณะท่ีมีพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่โดยรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
2.99  อยู่ในระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.08 
(S.D.=0.53) ส่วนพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาลักษณะการกระจายของข้อมูลพบว่าข้อมูลมีการกระจายแตกต่างจากโค้งปกติเพียงเล็กน้อย  
 
 4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหร่ีภาพรวม 
  4.4.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
เหล้าและบุหรี่ภาพรวม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นนี้ คณะผู้วิจัยได้น าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ภาพรวมมาท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อ
น ามาใช้เปนนสถิติพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีดังตาราง 4-4 
 
ตาราง 4-4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเอง
จากเหล้าและบุหรี่ภาพรวม (n=1,342) 
 

 ตัวแปร 
สังเกตได้ 

POLI AWAL AWSM PRAL PRSM 

POLI 1.00     
AWAL 0.23** 1.00    
AWSM 0.02 0.44** 1.00   
PRAL 0.17** 0.53** 0.31** 1.00  
PRSM 0.02 0.47** 0.53** 0.54** 1.00 

**p<.01 
 จากตาราง 4-4 พบว่า ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
เหล้าและบุหรี่ภาพรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.17-0.54 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า (PRAL) กับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
บุหรี่ (PRSM) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.54 ส่วนการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ (POLI) กับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า (PRAL) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดเท่ากับ 0.17 
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  4.4.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหร่ีภาพรวม 
  ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเอง
จากเหล้าและบุหรี่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ดังตาราง 4-5 
 
ตาราง 4-5 ค่าดัชนีความความสอดคล้องและดัชนีเปรียบเทียบของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ภาพรวม (n=1,342) 
 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติในโมเดล 
2 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3.35 df=1 p=.06 
GFI มากกว่า 0.95 1.00 
AGFI มากกว่า 0.95 0.99 
CFI มากกว่า 0.95 1.00 

RMSEA น้อยกว่า 0.05 0.04 
SRMR น้อยกว่า 0.05 0.01 

 

 จากตาราง 4-5 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ภาพรวมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า          

ค่าไค-สแควร์  (2) เ ท่ากับ 3.3.5,  df=1, p=.06,  GFI=1.00, AGFI=0.99, RMSEA=0.04, SRMR=0.01  
ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่า CFI=1.00 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ตามสอดคล้อง พบว่า ค่าไค-สแควร์
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังช้ีให้เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม
การปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ภาพรวมมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถ
น ามาอธิบายค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมได้ 
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  4.4.3 การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและ
บุหร่ีภาพรวม ดังตาราง 4-6 
 
ตาราง 4-6 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ภาพรวม (n=1,342) 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุ ความสัมพันธ์เชิงผล 
 การตระหนักรู้โทษของเหล้า 

และบุหร่ี 
พฤติกรรมการปกป้องตนเอง 

จากเหล้าและบุหร่ี 
 DE IE TE DE IE TE 
การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหร่ี 

0.35** - 0.35** 0.32** 0.21** 0.53** 

การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหร่ี - - - 0.59** - 0.59** 
R2 0.13 0.59 

2=3.35, df=1, p=.06, GFI=1.00, AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA=0.04, SRMR=0.01 
**p<.01 

 จากตาราง 4-6 แสดงค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่โดยรวม พบว่าพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกสูงสุดเท่ากับ 0.59 และ
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวก
เท่ากับ 0.32 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.21 และสามารถพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของของโมเดลความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ ได้ดังนี้ 
 โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการ
รับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.35 ส่วนค่า
สัมประสิทธิ์พยากรณ์ พบว่า การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่และการตระหนักรู้โทษของเหล้า
และบุหรี่ร่วมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ได้ร้อยละ 59 (R2=0.59) 
ขณะท่ีการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ร่วมกันอธิบายการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ได้
ร้อยละ 13 (R2=0.13) 
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2=3.35, df=1, p=.06, GFI=1.00, AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA=0.04, SRMR=0.01 

 
ภาพประกอบ 4-1 โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ 

ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง (ภาพรวม) 
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 4.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหร่ีของกลุ่มตัวอย่างที่เคยและไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า 
  4.5.1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยถูกชักชวนให้
ลองด่ืมเหล้า 
  คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคย
ถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้าเพื่อน ามาใช้เปนนสถิติพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีดังตาราง4-7 
 

ตาราง 4-7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า 
(n=795) 
 

 ตัวแปร 
สังเกตได้ 

POLI AWAL AWSM PRAL PRSM 

POLI 1.00     
AWAL 0.18** 1.00    
AWSM -0.01 0.38** 1.00   
PRAL 0.12** 0.53** 0.25** 1.00  
PRSM -0.03 0.45** 0.49** 0.50** 1.00 
�̅� 3.56 3.32 3.15 2.82 3.02 

S.D. 0.71 0.54 0.60 0.38 0.53 
**p<.01 

 

 จากตาราง 4-7 พบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้ามีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.82-3.56 โดยการรับรู้นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ (POLI) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 
ส่วนพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า (PRAL) มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเท่ากับ 2.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.38  
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.12-0.53 โดยการ
ตระหนักรู้ โทษของเหล้า (AWAL) กับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า (PRAL) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.53 ส่วนการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ (POLI) กับพฤติกรรมการ
ปกป้องตนเองจากเหล้า (PRAL) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดเท่ากับ 0.12  
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  4.5.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและ
บุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า 
  ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเอง
จากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ดังตาราง 4-8 
 
ตาราง 4-8 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิผลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า (n=795) 

 
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ 

ความสัมพันธ์เชิงผล 
การตระหนักรู้โทษของเหล้า

และบุหรี่ 
พฤติกรรมการปกป้องตนเอง

จากเหล้าและบุหรี่ 
 DE IE TE DE IE TE 
การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 0.01 - 0.01 0.29** 0.01 0.30** 
การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ - - - 0.67** - 0.67** 

R2 0.00 0.53 

2=1.06, df=1, p=.30, GFI=1.00, AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA=0.00, SRMR=0.00 
**p<.01 **p<.05 

 จากตาราง 4-8 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้ากับข้อมูล        

เชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ (𝑥2) เท่ากับ 1.06, df=1, p=.30, GFI=1.00, 
AGFI=0.99, RMSEA=0.02, SRMR=0.00 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่า CFI=1.00 เมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์ตามสอดคล้อง พบว่า ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังช้ีให้เห็นว่าโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคย
ถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งสามารถน ามาอธิบายค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมได้  
 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้าพบว่า พฤติกรรมการปกป้องตนเอง
จากเหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนน
บวกสูงสุดเท่ากับ 0.67 และได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.29 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่  มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.01 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  และสามารถ
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้โทษของ
เหล้าและบุหรี่ ได้ดังนี้ 
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 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.01 
อยา่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ พบว่า การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และการ
ตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ร่วมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ได้ร้อยละ 
53 (R2=0.53) ส่วนการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ร่วมกันอธิบายการตระหนักรู้โทษของ
เหล้าและบุหรี่ได้ร้อยละ 0 (R2=0.00) 
 

 
 

2=1.79 df=1 p=.18GFI=1.00 AGFI=0.99 CFI=1.00 RMSEA=0.02 SRMR=0.00 
ภาพประกอบ 4-2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี ่

กลุ่มตัวอย่างทีเ่คยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า
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  4.5.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรีข่องกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า 
  คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคย
ถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้าเพื่อน ามาใช้เปนนสถิติพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีดังตาราง 4-9 
 
ตาราง 4-9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า 
(n=547) 

 ตัวแปร 
สังเกตได้ 

POLI AWAL AWSM PRAL PRSM 

POLI 1.00     
AWAL 0.31** 1.00    
AWSM 0.06 0.49** 1.00   
PRAL 0.23** 0.47** 0.35** 1.00  
PRSM 0.09** 0.49** 0.56** 0.57** 1.00 
X̅ 3.67 3.52 3.33 3.00 3.15 

S.D. 0.65 0.44 0.61 0.37 0.50 
**p<.01 

 จากตาราง 4-9 พบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้ามีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.00-3.67 โดยการรับรู้นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ (POLI) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.67 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ส่วน
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า (PRAL) มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเท่ากับ 3.00 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 
ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.09-0.57 โดย
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า (PRAL) กับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ (PRSM) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.57 ส่วนการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  (POLI) กับพฤติกรรมการ
ปกป้องตนเองจากบุหรี่ (PRSM) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดเท่ากับ 0.09  
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  4.5.4 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่
ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า 
  ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
เหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์             
ดังตาราง 4-10 
 
ตาราง 4-10 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเอง
จากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า (n=547) 

 
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ 

ความสัมพันธ์เชิงผล 
การตระหนักรู้โทษของเหล้า

และบุหรี่ 
พฤติกรรมการปกป้องตนเอง

จากเหล้าและบุหรี่ 
 DE IE TE DE IE TE 
การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 0.39** - 0.39** 0.56** 0.18** 0.74** 
การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ - - - 0.45** - 0.45** 

R2 0.15 0.71 

2=1.47, df=1, p=.22, GFI=1.00, AGFI=0.98, CFI=1.00, RMSEA=0.02, SRMR=0.01 
**p<.01 

 จากตาราง 4-10 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้ากับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์(2) เท่ากับ 1.47,df=1, p=.22, GFI=1.00, AGFI=0.98, 
RMSEA=0.02, SRMR=0.01 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่า CFI=1.00 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ตาม
สอดคล้อง พบว่า ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังช้ีให้เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถน ามาอธิบายค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมได้  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้าพบว่า พฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากเหล้าและบุหรี่ ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกสูงสุดเท่ากับ 0.56 และได้รับอิทธิพลทางตรงจากการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ 
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.45 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
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และบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.18 และสามารถพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ ได้ดังนี้ 
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.39 
 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ พบว่า การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่และการตระหนักรู้
โทษของเหล้าและบุหรี่ร่วมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ได้ร้อยละ 71 
(R2=0.71) ส่วนการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ร่วมกันอธิบายการตระหนักรู้โทษของเหล้าและ
บุหรี่ได้ร้อยละ 15 (R2=0.15) 
 

 
2=1.47, df=1, p=.22, GFI=1.00, AGFI=0.98, CFI=1.00, RMSEA=0.02, SRMR=0.01 

ภาพประกอบ 4-3 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ 
กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองด่ืมเหล้า 
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 4.6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและ
บุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างเคยและไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ี 
  4.6.1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ 
  คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูก
ชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ เพื่อน ามาใช้เปนนสถิติพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีดังตาราง4-11 
 

ตาราง 4-11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่ เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ี 
(n=437) 

 ตัวแปรสังเกตได้ POLI AWAL AWSM PRAL PRSM 

POLI 1.00     
AWAL 0.17** 1.00    
AWSM 0.00 0.40** 1.00   
PRAL 0.11** 0.54** 0.20** 1.00  
PRSM -0.02 0.50** 0.45** 0.53** 1.00 
X̅ 3.59 3.22 3.03 2.75 2.83 

S.D. 0.78 0.58 0.57 0.41 0.50 
**p<.01 

 จากตาราง 4-11 พบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.75-3.59 โดยการรับรู้นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ (POLI) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ส่วน
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า (PRAL) มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเท่ากับ 2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 
ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.11-0.54 โดยการตระหนักรู้
โทษของเหล้า (AWAL) กับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า (PRAL) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 
0.54 ส่วนการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  (POLI) กับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า 
(PRAL) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดเท่ากับ 0.11  



บ ท ที่ 4  | 95 

 
  4.6.2 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่
ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ี 
  ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
เหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรีม่ีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังตาราง 4-12  
 
ตาราง 4-12 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเอง
จากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ี (n=437) 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุ ความสัมพันธ์เชิงผล 
 การตระหนักรู้โทษของเหล้า

และบุหรี่ 
พฤติกรรมการปกป้องตนเอง

จากเหล้าและบุหรี่ 
 DE IE TE DE IE TE 
การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 0.41** - 0.41** 0.02 0.30** 0.32** 
การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ - - - 0.73** - 0.73** 

R2 0.17 0.55 

2=5.79, df=3, p=.12, GFI=0.99, AGFI=0.97, CFI=0.99, RMSEA=0.04, SRMR=0.02 
**p<.01 

 จากตาราง 4-12 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่กับข้อมูล          

เชิงประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 5.79,df=3, p=.12, GFI=0.99, AGFI=0.97, 
RMSEA=0.04, SRMR=0.02 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าค่า CFI=0.99 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ตาม
สอดคล้อง พบว่าค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังช้ีให้เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์ซึ่งสามารถน ามาอธิบายค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมได้  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีเคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่พบว่า พฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากเหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เปนนบวกสูงสุดเท่ากับ 0.73 และได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.02 มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และได้รับอิทธิพลทางอ้อม
จากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.30 และสามารถ
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พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้โทษของเหล้า
และบุหรี่ ได้ดังนี้ 
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.41  
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ พบว่าการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่และการตระหนักรู้โทษของ
เหล้าและบุหรี่ร่วมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ได้ร้อยละ 55 (R2=0.55)  
ส่วนการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ร่วมกันอธิบายการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ได้ร้อยละ 
17 (R2=0.17) 
 

 
2=5.79, df=3, p=.12, GFI=0.99, AGFI=0.97, CFI=0.99, RMSEA=0.04, SRMR=0.02 

ภาพประกอบ 4-4 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ 
กลุ่มตัวอย่างทีเ่คยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ี
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  4.6.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรีข่องกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ี 
  คณะผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคย
ถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่ เพื่อน ามาใช้เปนนสถิติพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีดังตาราง 4-13 
 
ตาราง 4-13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ี
(n=905) 

 ตัวแปร 
สังเกตได้ 

POLI AWAL AWSM PRAL PRSM 

POLI 1.00     
AWAL 0.29** 1.00    
AWSM 0.04 0.42** 1.00   
PRAL 0.22** 0.47** 0.31** 1.00  
PRSM 0.05 0.39** 0.52** 0.48** 1.00 
X̅ 3.61 3.49 3.32 2.97 3.19 

S.D. 0.64 0.45 0.61 0.36 0.50 
**p<.01  

 จากตาราง 4-13 พบว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า
และบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่มีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 2.97-3.61 โดยการรับรู้นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ (POLI) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.61 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ส่วน
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า (PRAL) มีค่าเฉล่ียต่ าสุดเท่ากับ 2.97 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 
ตามล าดับ 
 ส่วนความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองลองสูบบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.22-0.52 โดยการตระหนัก
รู้โทษของบุหรี่ (AWSM) กับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่  (PRSM) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด
เท่ากับ 0.52 ส่วนการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ (POLI) กับพฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
เกล้า (PRAL) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ าสุดเท่ากับ 0.22  
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  4.6.4 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่
ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ี 
  ผลการวิจัย พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
เหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์             
ดังตาราง 4-14 
 
ตาราง 4-14 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิผลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเอง
จากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ี (n=905) 
 

ความสัมพันธ์เชิงเหตุ ความสัมพันธ์เชิงผล 
 การตระหนักรู้โทษของเหล้า

และบุหรี่ 
พฤติกรรมการปกป้องตนเอง

จากเหล้าและบุหรี่ 
 DE IE TE DE IE TE 
การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 0.35** - 0.35** 0.43** 0.16** 0.59** 
การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ - - - 0.45** - 0.45** 

R2 0.12 0.52 

2=3.10 df=2 p=.21GFI=1.00 AGFI=0.99 CFI=1.00 RMSEA=0.02 SRMR=0.01 
**p<.01 

 จากตาราง 4-14 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่กับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 3.10 ,df=2, p=.21, GFI=1.00, AGFI=0.99, 
RMSEA=0.02, SRMR=0.01 ส่วนในดัชนีกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่าค่า CFI=1.00 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ตาม
สอดคล้อง พบว่าค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังช้ีให้เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสามารถน ามาอธิบายค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมได้  
 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหรี่พบว่า พฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
เหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวก
สูงสุดเท่ากับ 0.45 และได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  มีค่า
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สัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.43 และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.16 และสามารถพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของของโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ ได้ดังนี้ 
 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเปนนบวกเท่ากับ 0.35  
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ พบว่า การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่และการตระหนักรู้โทษของ
เหล้าและบุหรี่ร่วมกันสามารถอธิบายพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ได้ร้อยละ 52 (R2=0.52) ส่วน
การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ร่วมกันอธิบายการตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ได้ร้อยละ 12 
(R2=0.12) 

 
 

 
2=3.10, df=2, p=.21, GFI=1.00, AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA=0.02, SRMR=0.01 

 
ภาพประกอบ 4-5 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยถูกชักชวนให้ลองสูบบุหร่ี 
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ตอนท่ี 5 รูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
จากผลการวิจัยข้างต้น พบว่า ในส่วนของการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ

ได้มีการจัดประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยเปนนการรายงานผลในท่ีประชุมติดตามการด าเนินงานใน
ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้ต้ังข้อสังเกตว่ า
สารสนเทศท่ีได้เปนนข้อมูลในมุมกว้าง นอกจากนี้ยังอาจไม่สะท้อนผลการด าเนินงานท่ีแท้จริง ซึ่งการประชุมติดตาม
ผลเพียงปีละ 1 ครั้ง อาจไม่เพียงพอต่อการขับเคล่ือนการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ด้วยลักษณะของการ
ติดตามประเมินผลนโยบายฯ ท่ีผ่านมาท าให้พบว่าผู้บริหารระดับสูงจะไม่ได้ผลการประเมินในมิติของประสิทธิผล 
ผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นหลังประกาศนโยบาย ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบการ
ประเมินผลนโยบายฯ ซึ่งเปนนกรอบการประเมินในภาพกว้าง แสดงให้เห็นถึงมิติกระบวนการในการติดตาม
ประเมินผล รูปแบบการประเมินผลนโยบายฯ นี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม 
CIPPIEST ซึ่งเปนนการประเมินท่ีเปนนกระบวนการต่อเนื่องใช้ควบคู่กับการบริหาร เพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยพิจารณาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในมิติการประเมิน  7 มิติ ได้แก่ การประเมิน
บริบท การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล  
การประเมินความยั่งยืน และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ ดังภาพประกอบ 4-6 

 

 
 

ภาพประกอบ 4-6 รูปแบบการประเมินผลฯ 
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จากภาพประกอบ 4-6 รูปแบบการประเมินผลท่ีประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม 
CIPPIEST ท่ีมีมิติการประเมิน 7 มิติ ได้แก่ การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ  
การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล การประเมินความยั่งยืน  และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินบริบท เปนนการประเมินก่อนการด าเนินงาน เพื่อตัดสินใจวางแผนก่อนเริ่มช่วงปีการ
ด าเนินงานใหม่ โดยพิจารณาความต้องการและความจ าเปนนของสถานศึกษาและชุมชนท่ีต้องด าเนินกิจกรรมผ
โครงการตามนโยบาย ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายกิจกรรมผโครงการ และความสอดคล้องกับ
นโยบายของต้นสังกัด 

ส่ิงท่ีควรมุ่งประเมิน (what) ในการประเมินบริบท มีดังนี้  
1) ความต้องการและความจ าเปนนของสถานศึกษาและชุมชน ในการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า

และบุหรี่ไปปฏิบัติ  
2) ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมผโครงการ ท่ีสถานศึกษาก าหนดขึ้นตาม

แนวนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
3) ความสอดคล้องของกิจกรรมผโครงการท่ีสถานศึกษาก าหนดขึ้น กับแนวนโยบายสถานศึกษาปลอด

เหล้าและบุหรี่ รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
วิธีพิจารณาหรือตรวจสอบ (how) สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี อาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี

ร่วมกัน จากวิธีการดังนี้  
1) การจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้แทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง 

และผู้แทนชุมชน 
2) การสอบถามโดยใช้แบบสอบถามเปนนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู นักเรียนนักศึกษา 

ผู้ปกครอง 
3) การสัมภาษณ์เชิงลึกนักเรียนนักศึกษาท่ีมีปัญหาติดสารเสพติด และผหรือผู้ปกครองของนักเรียน

นักศึกษาเหล่านั้น และผหรือผู้ประกอบการท่ีขายเหล้าและบุหรี่บริเวณใกล้สถานศึกษา และผหรือครูท่ี
ได้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับสารเสพติดในสถานศึกษา 

4) การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ รวมท้ังนโยบายอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

5) การใช้บันทึกข้อมูลสถิตินักเรียนนักศึกษา และผหรือผลการประเมินกิจกรรมผโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ในอดีต มาประกอบการประเมินบริบท 
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การประเมินปัจจัยน าเข้า เปนนการประเมินก่อนด าเนินงาน เพื่อก าหนดโครงสร้างการด าเนินงาน โดย

พิจารณาถึง ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจกรรมผโครงการ เช่น 
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เวลา เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ ความเปนนไปได้ของแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรมผโครงการ 

ส่ิงท่ีควรมุ่งประเมิน (what) ในการประเมินปัจจัยน าเข้า มีดังนี้  
1) ความเหมาะสมและความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินกิจกรรมผโครงการ เช่น 

งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี เวลา เทคโนโลยี ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
2) ความเปนนไปได้ของแผนการด าเนินงานกิจกรรมผโครงการ 
วิธีพิจารณาหรือตรวจสอบ (how) สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี อาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี

ร่วมกัน จากวิธีการดังนี้  
1) การจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้แทนนักเรียนนักศึกษา โดยอาจมีผู้แทน

ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกิจกรรมผโครงการ 
2) การสอบถามโดยใช้แบบสอบถามเปนนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) การใช้บันทึกข้อมูลสถิตินักเรียนนักศึกษา และผหรือผลการประเมินกิจกรรมผโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ

นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ในอดีต มาประกอบการประเมินปัจจัยน าเข้า 
4) การวิเคราะห์ SWOT แยกจุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่งเปนนปัจจัยภายในท่ีเกิดจากสถานศึกษา และโอกาส 

อุปสรรค ซึ่งเปนนปัจจัยจากภายนอกสถานศึกษา 
 

การประเมินกระบวนการ เปนนการประเมินระหว่างด าเนินงาน เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยหา
ข้อบกพร่องของการด าเนินกิจกรรมผโครงการท่ีจะใช้เปนนข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้การด าเนินการช่วง
ต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรท่ีใช้ การมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยบันทึกหลักฐานท่ีเปนนประโยชน์ต่อการค้นหาจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนาของกิจกรรมผโครงการ 

ส่ิงท่ีควรมุ่งประเมิน (what) ในการประเมินกระบวนการ มีดังนี้  
1) ความเหมาะสมของการด าเนินกิจกรรมผโครงการ เกี่ยวกับกิจกรรม เวลา ทรัพยากร การมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2) จุดเด่นของกิจกรรมผโครงการ 
3) จุดท่ีควรพัฒนาในการด าเนินกิจกรรมผโครงการ 
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วิธีพิจารณาหรือตรวจสอบ (how) สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี อาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี

ร่วมกัน จากวิธีการดังนี้  
1) การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมผโครงการ 
2) การสอบถามโดยใช้แบบสอบถามเปนนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) การบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการจัดกิจกรรมผโครงการ 
4) การจัดประชุมทบทวนหลังกิจกรรม (AAR: After action review) ในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงของการ

จัดกิจกรรมผโครงการ โดยเปนนการหารือทบทวนวิธีการท างาน ท้ังด้านความส าเร็จและปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
แลกเปล่ียนประสบการณ์การท างาน เพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นอีก และคงไว้ซึ่งวิธีการท่ีดีอยู่แล้ว 

 
การประเมินผล เปนนการประเมินเพื่อทบทวนกิจกรรมผโครงการ โดยจ าแนกออกเปนน (1) การประเมินผล

กระทบซึ่งเปนนส่ิงท่ีได้รับเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ ท้ังผลในทางบวกและทางลบ (2) การประเมินประสิทธิผล เพื่อ
ตรวจสอบว่ากิจกรรมผโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ (3) การประเมินความยั่ งยืน เพื่อ
พิจารณาความต่อเนื่อง วิธีการรักษาไว้ซึ่งความส าเร็จของกิจกรรมผโครงการ และ (4) การประเมินการถ่ายทอดส่ง
ต่อเพื่อพิจารณาว่ามีการน ากิจกรรมผโครงการไปประยุกต์หรือปรับปรุงใช้ในท่ีอื่น ๆ หรือไม่ 

ส่ิงท่ีควรมุ่งประเมิน (what) ในการประเมินผลกระทบ มีดังนี้  
1) ผลกระทบในทางบวก ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมผโครงการ 
2) ผลกระทบในทางลบ ซึ่งเกิดขึ้นนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของกิจกรรมผโครงการ 
ส่ิงควรมุ่งประเมิน (what) ในการประเมินประสิทธิผล มีดังนี้ 
1) ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
2) ความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหรี่ 
3) พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ 
4) พฤติกรรมการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ 
ส่ิงควรมุ่งประเมิน (what) ในการประเมินความยั่งยืน มีดังนี้ 
1) ความต่อเนื่องของกิจกรรมผโครงการ 
2) วิธีการรักษาไว้ซึ่งความส าเร็จของกิจกรรมผโครงการ 
ส่ิงควรมุ่งประเมิน (what) ในการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ มีดังนี้ 
1) การน าความรู้ท่ีได้รับจากการท าหรือเข้าร่วมกิจกรรมผโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2) การถ่ายทอดความรู้และความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหรี่สู่ผู้อื่น 
วิธีพิจารณาหรือตรวจสอบ (how) สามารถปฏิบัติได้หลายวิธี อาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายวิธี

ร่วมกัน จากวิธีการดังนี้  
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1) การสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ท่ีผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมผโครงการ 
2) การสอบถามโดยใช้แบบสอบถามเปนนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) การจัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรมผโครงการ ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

ผู้แทนนักเรียนนักศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน 
4) การวิเคราะห์ SWOT แยกจุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่งเปนนปัจจัยภายในท่ีเกิดจากสถานศึกษา และโอกาส 

อุปสรรค ซึ่งเปนนปัจจัยจากภายนอกสถานศึกษา ท่ีเกิดหลังจากการด าเนินกิจกรรมผโครงการ 
5) การสังเกตและบันทึกข้อมูลสถิตินักเรียนนักศึกษา หลังจากการด าเนินกิจกรรมผโครงการ มา

ประกอบการประเมินผล 
 

 การน ารูปแบบการประเมินไปใช้จะต้องประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจตามช่วง
ระยะเวลาของการบริหารนโยบาย โดยการประเมินบริบทเพื่อการตัดสินใจก่อนเริ่มช่วงปีการด าเนินงานใหม่ของ
นโยบาย การประเมินปัจจัยน าเข้าเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนด าเนินงานตามนโยบาย การประเมิน
กระบวนการเพื่อการตัดสินใจปรับปรุงวิธีการด าเนินงานตามนโยบาย และท้ายสุดจึงประเมินผลของนโยบายเพื่อ
ตัดสินคุณค่าและอนาคตของนโยบาย โดยใช้เครื่องมือหลากหลายประเภท เช่น บันทึกการประชุม การสัมภาษณ์ 
การสอบถาม การสังเกตและบันทึกข้อมูล เพื่อเปนนข้อมูลย้อนกลับในกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องกันครบวงจร 
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ตอนท่ี 6 แนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

  หน่วยงานระดับนโยบาย: สื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน 
1. ผลการวิจัยพบว่าแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต่ืนตัวและตระหนักถึงโทษของเหล้า

และบุหรี่ คือ การประชาสัมพันธ์โทษของเหล้าและบุหรี่ผ่านส่ือสาธารณะ ดังนั้นหน่วยงานระดับ
นโยบายจึงควรจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์โทษของเหล้าและบุหรี่ เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้
บุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมรณรงค์ต่อต้านเหล้าและบุหรี่  และผหรืออาจจัดเปนนโครงการประกวดส่ือ
ประชาสัมพันธ์ ใช้กลไกเครือข่ายทางสังคมในการขับเคล่ือน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ 

2. ผลการวิจัยพบว่าครูแนะแนวในสถานศึกษาแต่ละแห่งมีจ านวนไม่เพียงพอ ท้ังยังมีภาระงานอื่น ๆ ท่ี
ต้องรับผิดชอบ และครูท่ัวไปยังขาดความสามารถในการแนะน าให้ค าปรึกษาผู้เรียนกลุ่มเส่ียง ดังนั้น 
หน่วยงานระดับนโยบายควรส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพในการให้ค าปรึกษา และสถาบันการผลิตครูควร
ปลูกฝังให้เปนนความสามารถพื้นฐานของนิสิตนักศึกษาครูทุกคน 

  หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา: สื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน 
1. ผลการวิจัยพบว่าสถานศึกษารับทราบนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า แต่ไม่ทราบวิธีการผแนวทางท่ี

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนั้นเขตพื้นท่ีการศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศวิธีการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

2. ผลการวิจัยพบว่าการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานระดับนโยบายและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
เปนนปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จท่ีส าคัญดังนั้น เขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีระบบการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการติดตามประเมินผลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
รวมทั้งร่วมมือกับสถานศึกษาในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 

3. ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมเชิงพื้นท่ีท่ีจัดบนฐานความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เปนนกิจกรรมท่ี
ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนกลุ่มเส่ียง ดังนั้น เขตพื้นท่ีควรสร้างภาคี
เครือข่ายความร่วมมือท้ังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี เพื่อบูรณาการทรัพยากรและองค์
ความรู้ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนกลุ่มเส่ียงให้เปนนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

   หน่วยงานระดับสถานศึกษา: ป้องกัน ปราบปราม เปลี่ยนแปลง 
1. ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและมีพฤติกรรมปกป้อง

ตนเองได้ดีในกลุ่มผู้เรียนท่ียังไม่สูบบุหรี่หรือด่ืมเหล้า แต่กิจกรรมป้องกันท่ีโรงเรียนจัดขึ้นไม่มีผลต่อ
การเกิดความตระหนักหรือการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เรียนกลุ่มท่ีเคยสูบบุหรี่หรือด่ืมเหล้า
มาแล้ว น ามาสู่แนวออกแบบกิจกรรมในสถานศึกษา ดังนี้  
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1.1 ควรออกแบบกิจกรรมเชิงรุก ให้ผู้เรียนริเริ่ม ออกแบบ ขับเคล่ือน โดยครูเปนนท่ีปรึกษา 
1.2 ควรออกแบบกิจกรรมโดยสร้างแรงขับจากพลังบวกในจิตใจ โดยวิเคราะห์ลักษณะและความ

สนใจของผู้เรียน ดึงจุดเด่นของผู้เรียนกลุ่มเส่ียงออกมาพัฒนา เพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของ
ผู้เรียน เพื่อเบ่ียงเบนความสนใจของผู้เรียนออกจากยาเสพติด 

1.3 ควรมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. ผลจากการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเปนนปัจจัยท่ีส าคัญสู่ความส าเร็จ ดังนั้นสถานศึกษาจึง
ควรสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ท างานร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้เรียน ให้
ชุมชนรู้สึกเปนนส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้ 
ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน ให้งดการลักลอบจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน 

3. ผลการวิจัยพบว่าในบริบทของผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี เกี่ยวพันกับสถานประกอบการ ซึ่งท าให้
หลีกเล่ียงส่ิงแวดล้อมการด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่ได้ยาก ดังนั้น สถานศึกษาทุกระดับต้องสร้างผู้เรียน
ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง 
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 2. เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชน 
 3. เพื่อประเมินปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเงื่อนไขทางสังคม 
 4. เพื่อศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง 
 5. เพื่อเสนอรูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 6. เพื่อเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ มีการแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ โดยงานวิจัยระยะท่ี 1 เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ  
ปัจจัยท่ีส่งเสริมปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ  
ส่วนงานวิจัยระยะท่ี 2 การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและ
บุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง และงานวิจัยระยะท่ี 3 การศึกษารูปแบบการประเมินผลนโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 งานวิจัยระยะที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยที่ส่งเสริม ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติ  
 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลโรงเรียนใน
เครือข่ายผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนทางศาสนา ผู้แทนจากสาธารณสุข และผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่น
ผู้ประกอบการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา รวมจ านวนท้ังส้ิน 120 คน 
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 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ 
  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริม ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ  
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยท าการติดต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัย และน าแบบสัมภาษณ์ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ผลกระทบของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ปัจจัยท่ีส่งเสริม
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ ไปท าการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เป็นการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ 
ข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
  2. สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
  
 งานวิจัยระยะท่ี 2 การศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
เหล้าและบุหร่ีของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง 
 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561                 
ในสถานศึกษาภาคกลาง 
 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561           
ในในสถานศึกษาภาคกลาง จ านวน 1,342 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ( Multi-Stage 
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Sampling)โดยคณะผู้วิจัยมีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างตาม
แนวคิดของแฮร์และคณะ (Hair et al. 2010: 101) ท่ีก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลสมการ          
เชิงโครงสร้างต้องมีจ านวน 10-20 เท่าต่อข้อค าถามจ านวน 1 ข้อ  
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable) คือ การรับรู้นโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ 
  2. ตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous Variables) มีดังนี้ 
   2.1 การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย                    
การตระหนักรู้โทษของเหล้า และการตระหนักรู้โทษของบุหรี่ 
   2.2 พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า และพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่ 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ 2) แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของเหล้า 3) แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของบุหรี่              
4) แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า และ 5) แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี ่
 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. คณะผู้วิ จัยน าหนังสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจัยท่ีได้ จากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณบดีมหาวิทยาลัย
ในระดับอุดมศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการทดลองใช้แบบสอบถามกับผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลางท่ี      
มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน เพื่อท าการปรับปรุงและพัฒนาข้อค าถาม               
ในแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น  
  2. คณะผู้วิ จัยน าหนังสือขอความร่วมมือเพื่อการวิจัยท่ีได้จากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณบดีมหาวิทยาลัย
ในระดับอุดมศึกษา เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามกับผู้เรียนในสถานศึกษา                 
ภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  3. คณะ ผู้วิ จัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงกับผู้ เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง                   
จ านวน 1,700 คนตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ 
  4. คณะผู้วิจัยท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด และน าแบบสอบถาม                
การรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ แบบสอบถามการตระหนักรู้โทษของเหล้าแบบสอบถาม               
การตระหนักรู้โทษของบุหรี่ แบบสอบถามพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า และแบบสอบถามพฤติกรรม
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การปกป้องตนเองจากบุหรี่ มาท าการหาค่าความสัมพันธ์ของโมเดลเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลางเพื่อน าไปสู่การตรวจสอบและ ศึกษาโมเดล             
เชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลางต่อไป 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  1. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีดังนี้ 
   1.1การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item-
Objective Congruence: IOC) 
   1.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับภาพรวม (Item-Total Correlation) ซึ่งหาได้จากสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product-Moment Coefficient Correlation) 
   1.3การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับซึ่งหาได้จากสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
  2. สถิติท่ีใช้ในการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้า และ
บุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง ซึ่งมีการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์โดยใช้วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood: ML)  
 
 งานวิจัยระยะที่3 การศึกษารูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีและ
สร้างข้อเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา    
 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้แทนจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลโรงเรียนในเครือข่าย ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่น 
และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัดประเมินผล จ านวน 10 คน 
 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย รูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ และแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา    
 
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ1) เอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย รูปแบบการประเมินผล
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่ 
การปฏิบัติในสถานศึกษา และ 2) แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม 
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะนักวิจัยติดต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทน
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลโรงเรียนในเครือข่าย ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้แทนจากชุมชน/ท้องถิ่น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัดประเมินผล จากนั้นท าการจัดการสนทนากลุ่มตามวันและเวลาท่ีก าหนดไว้ เพื่อศึกษา
รูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และเสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา    
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษารูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และสร้างข้อเสนอ 
แนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
และการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปสู่รูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ และ
เสนอแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาท่ีสมบูรณ์มากขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 
  1.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1.1.1 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1.1.1.1 การบริหารจัดการ 
    โรงเรียนส่วนใหญ่มีแนวทางการบริหารจัดการคล้ายคลึงกัน  กล่าวคือ มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ การวางแผนการด าเนินงานโดยก าหนดให้กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ บรรจุอยู่ใน
แผนงานของโรงเรียน การสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบเพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความต่อเนื่องในการดูแลพฤติกรรมนักเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  
การส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น และการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อประเมินความส าเร็จ และรับทราบปัญหา
อุปสรรค โดยเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาต่อไป   
    1.1.1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 
    ส าหรับกระบวนการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีน ามาใช้เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนให้
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่สามารถด าเนินไปได้ตามแผนงานหรือแผนปฏิบัติท่ีวางไว้นั้น 
ประกอบด้วย การด าเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 การสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุน โดยมีการ



บ ท ที่ 5  | 112 
 

ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไป ด้านท่ี 2 การสร้าง
เสริมความเข้มแข็งให้แก่นักเรียน เช่น ปลูกฝังจิตส านึก ความมีวินัย ทักษะในการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างพลัง
บวก และด้านท่ี 3 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน เพื่อช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเส่ียงของ
นักเรียนและแจ้งข้อมูลกลับมายังโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
    1.1.1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 

    ส าหรับกิจกรรมท่ีโรงเรียนน ามาใช้เพื่อตอบสนองนโยบาย ฯ มีหลายกิจกรรมดังนี้  1) 
การสร้างนักเรียนแกนน า ให้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลกระทบท่ีได้รับจากเหล้า บุหรี่ และสารเสพติดอื่น ๆ 
เพื่อน ามาขยายผลสู่นักเรียนคนอื่น ๆ 2) การรณรงค์ให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการท่ีโรงเรียนจัดขึ้น และ
เช่ือมโยงกับโครงการอื่น ๆ ท่ีส่วนกลางมอบหมายให้โรงเรียนด าเนินการ 3) การปลูกฝังพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ให้แก่นักเรียน  
    1.1.1.4 การประเมินผลกิจกรรม 

    โรงเรียนใช้วิธีการประเมินร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในหลากหลาย
รูปแบบ ท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อรับทราบหรืออาจสรุปผลการประเมินในลักษณะของการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น ใช้ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียน โดยเฉพาะการเข้าช้ันเรียน การขาดเรียน การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเส่ียง ท้ังนี้ผลการจาก
เก็บข้อมูลพบว่าปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่ท่ีพบในโรงเรียน คือ การสูบบุหรี่ แต่ไม่พบปัญหาเรื่องการ
ด่ืมสุราในโรงเรียน 
    1.1.1.5 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การ
ปฏิบัติ 
                  โรงเรียนส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการการด าเนินงานโดยก าหนดให้กิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ บรรจุอยู่ในแผนงานของโรงเรียนในลักษณะการบูรณาการกับแผนงานเดิม ท้ังนี้ เมื่อพิจารณา
ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษาในส่วนของประสิทธิผลรวมถึงผลการด าเนินงานต่าง ๆ ถือว่ามี
ประสิทธิภาพค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมุ่ งเน้นการบูรณาการ  
การด าเนินงานกับโครงการและแผนงานหลักท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น 
มีการใช้ทรัพยากรไม่มากนักแต่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนได้ตามนโยบาย 
 
   1.1.2 ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
    1.1.2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหร่ี 
    นักเรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่
เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากการก าหนดบทลงโทษท าให้นักเรียนเกรงกลัวมากขึ้น รวมทั้งทางโรงเรียน
มีมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตามการขับเคล่ือนนโยบาย ฯ สามารถลดปริมาณของเยาวชนท่ีมี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเหล้าหรือเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดอื่น ๆ ได้เช่นกัน แต่ก็อยู่
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ภายใต้เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมทางบ้านและชุมชน หากยังคงไม่ตระหนักถึงปัญหาของเหล้าและบุหรี่ ก็อาจ
ท าให้พฤติกรรมของนักเรียนไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 

    1.1.2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหร่ี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
นักเรียน 

    ผู้บริหารและครูในโรงเรียนตระหนักถึงโทษของเหล้าและบุหรี่ รวมถึงให้ความส าคัญ
ของการรณรงค์งดเหล้าและบุหรี่โดยประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียน ช่วยกันสอดส่องดูแล
พฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน แม้ครูบางคนจะไม่ได้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงก็ตาม ท้ังนี้ จากการศึกษา
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีจ านวนนักเรียนท่ีสูบบุหรี่ลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่องทุกปี นักเรียนมีความตระหนักต่อ
โทษของเหล้า บุหรี่มากขึ้น และมีความเส่ียงต่อการติดยาเสพติดลดลง ส่งผลให้โรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดีขึ้น  

 
  1.2 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
   1.2.1 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
    1.2.1.1 การบริหารจัดการ 

    เนื่องจากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาบางแห่งได้ด าเนินการโครงการไปก่อนหน้าการ
ก าหนดนโยบาย เช่น โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการพักปอดรอดมะเร็ง ดังนั้น เมื่อมีการก าหนดนโยบาย
นี้ขึ้นมาทางสถานศึกษาจึงสามารถจัดกิจกรรมสอดรับได้ทันท่วงที สามารถจัดท าโครงการท่ีสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของนักเรียน นอกจากนี้ บางสถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดยมี
สถานศึกษาเป็นศูนย์ปกครองกลาง ท่ีท าหน้าท่ีประสานงานการป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนใน
พื้นท่ีรูปแบบ และมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
    1.2.1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 

    สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท าโครงการตามนโยบาย มีฝ่ายปกครองท าหน้าท่ี  
“ป้องกัน ปราบปราม บ าบัด” โดยครูประจ าช้ันจะเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกคนเพื่อท าความเข้าใจในเบ้ืองต้น 
มุ่งเน้นการห้ามสูบบุหรี่ ไม่มีการจัดพื้นท่ีส าหรับสูบบุหรี่ในสถานศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ จัดอบรมให้ความรู้
ตามแผนกิจกรรมของโครงการ โดยมีครูประจ าช้ันเป็นบุคคลหลักและท างานร่วมกันกับฝ่ายปกครองของ
สถานศึกษา และจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือกับภายนอกสถานศึกษา เช่น สารวัตร
นักศึกษา เครือข่ายครูอาจารย์จากสถานศึกษาต่าง ๆ มีการสุ่มตรวจนักศึกษาภายในสถานศึกษา และร่วมมือกับ
โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อบ าบัดนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมติดสารเสพติด เหล้า และบุหรี่ โดยมี
การจัดประชุมผู้ปกครองและมีการติดตามผลนักเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
    1.2.1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 

    สถานศึกษามีรูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในลักษณะท่ีหลากหลาย ได้แก่ 1) การอบรมให้
ความรู้กับนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่และยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจาก
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หน่วยงานภายนอกและภายในในการจัดกิจกรรม เช่น สาธารณสุข วัด เป็นต้น 2) การจัดกิจกรรมรณรงค์ในเชิง
ป้องกันปัญหายาเสพติด โดยเชิญบุคลากรจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ต ารวจ ทหาร นักจิตวิทยา เป็นต้น 
มาร่วมกันจัดโครงการ 3) การติดป้ายรณรงค์การลด ละ เหล้าและบุหรี่ในสถานศึกษา 4) การสอดแทรกสาระ
เกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ในรายวิชาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 5) การให้ค าปรึกษาและการเย่ียมบ้านนักเรียน
โดยครูประจ าช้ัน ท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และความเส่ียงต่อเหล้าและบุหรี่และความ
เส่ียงในด้านการใช้ชีวิต 6) การเทศนาโดยพระจากวัดในบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนได้คติเตือนใจในการใช้
ชีวิต 7) การมีเครือข่ายหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาในการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหา และ 8) การ
ปราบปรามและขอความร่วมมือเทศบาลออกตรวจร้านค้าใกล้สถานศึกษา ไม่ให้จ าหน่วยบุหรี่และสุรากับ
นักศึกษา และสอดส่องร้านค้าท่ีแอบขายบุหรี่และสุราให้นักศึกษา เพื่อแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
    1.2.1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
    การประเมินผลกิจกรรมของสถานศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 1) การประเมินผล
โครงการภาพรวม ด้วยการถอดบทเรียนความส าเร็จ ปัญหา แนวทางการแก้ไขจากการด าเนินโครงการ 2) การ
ประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ด้วยการรวบรวม ติดตาม และสรุปผล จัดท าเป็นประวัติของนักเรียนท่ีมี
ปัญหา โดยสถานศึกษาจะมีการติดตามผลนักเรียนท่ีมีปัญหาทุก 1-2 สัปดาห์ โดยให้นักเรียนมารายงานตัว 
และครูประจ าช้ันใช้การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อน าข้อมูลไปสู่การพัฒนานักเรียนต่อไป  ซึ่งผลการ
ประเมินพบว่า ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเดิมลดลงท้ังเรื่องบุหรี่และยาเสพติดในสถานศึกษา แต่อย่างไรกลับ 
พบว่ามีผู้เสพและผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นทุกปี ท าให้สถานการณ์การเสพส่ิงเสพติดทรงตัว ไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ป้าย
รณรงค์ต่าง ๆ โดนฉีก เผา ท าลาย ส าหรับรายท่ีเต็มใจเข้ารับการบ าบัดพบว่า นักเรียนมีอาการดีขึ้น แต่รายท่ี
ติดหนักมักจะพบแพทย์ในช่วงแรก ๆ และหายไปในช่วงหลัง 
    1.2.1.5 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การ
ปฏิบัติ 
                  สถานศึกษามีการบริหารจัดการการด าเนินงานโดยก าหนดให้กิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ บรรจุอยู่ในแผนงานของโรงเรียนในลักษณะการบูรณาการกับแผนงานเดิม รวมถึงการบูรณาการ 
การด าเนินงานกับกิจกรรมประจ าวันของสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ เมื่อ
พิจารณาผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา พบว่า ปัญหาของนักเรียนกลุ่มเดิมลดลงท้ังเรื่องบุหรี่และ
ยาเสพติดในสถานศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้เสพและผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นทุกปี ท าให้สถานการณ์การเสพ
ส่ิงเสพติดทรงตัว ไม่มีแนวโน้มดีขึ้น และ ในส่วนของประสิทธิผลท่ีพบว่าสถานศึกษาเห็นถึงความส าคัญในเรื่อง
ของเหล้าและบุหรี่ในสถานศึกษา และนักเรียนเริ่มมีความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ ถือว่ามีประสิทธิภาพ
ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมุ่งเน้นการบูรณาการการด าเนินงานกับ
โครงการและกิจกรรมหลักท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นมีการใช้ทรัพยากรไม่
มากนักแต่สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนได้ตามนโยบาย 
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   1.2.2 ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

    1.2.2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
    สถานศึกษาเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของเหล้าและบุหรี่ในสถานศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูอาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน ท้ังเรื่องเหล้าบุหรี่ 
ยาเสพติด และการทะเลาะวิวาท โดยให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เมื่อมีนโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่เข้ามา ในสถานศึกษาก็มีการรณรงค์มากยิ่งขึ้น เน้นย้ าอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาก
ยิ่งขึ้นให้มีการด าเนินงานอย่างเต็มท่ีมากยิ่งขึ้น  

    1.2.2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหร่ี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
นักเรียน 

    นักเรียนเริ่มมีความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ โดยบางส่วนมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรื่ไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาส่วนหนึ่งเกิดจากการเสริมด้วยนโยบายจากส่วนกลาง แต่อย่างไรก็ตาม ความตระหนัก
และการเปล่ียนแปลงของนักเรียนบางส่วนยังคงไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากสภาพแวดล้อมในครอบครัวของ
นักเรียนมีผู้ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ หรือนักเรียนไม่ได้อยากลด ละ เลิก พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ 
ดังนั้น แม้มีการด าเนินโครงการในลักษณะหรือรูปแบบใด นักเรียนอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่ก็ยังไม่สามารถ
ลดพฤติกรรมหรือความข้องเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ได้เท่าท่ีควร 

 
  1.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   1.3.1 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    1.3.1.1 การบริหารจัดการ 

       การน านโยบายเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่สู่การปฏิบัติโดยตรงในบริบทของ
มหาวิทยาลัยยังเห็นภาพความเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการท่ีไม่เข้มข้นมากนัก ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้
เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องเหล้าและบุหรี่ โดยมีโครงการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการ
เผยแพร่เนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่เพื่อสร้างความตระหนักของนักศึกษา 
    1.3.1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 

          มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการรณรงค์เรื่องเหล้าและบุหรี่ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ ก าหนดกิจกรรม ก าหนดการประชาสัมพันธ์ และการส่ือสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะในส่วนของงานกิจการนักศึกษา หากมองการด าเนินงานในมิติ “ป้องกัน ปราบปราม บ าบัด” พบว่า
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ด าเนินงานถึงขั้น “ป้องกัน” โดยรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนการด าเนินงานขั้น 
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“ปราบปราม และบ าบัด” ยังไม่พบการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามมีนักศึกษาบางคนเข้าขอรับ
ค าปรึกษากับอาจารย์สาขาจิตวิทยาเป็นการส่วนตัว เพื่อปรึกษาปัญหาการติดบุหรี่ 
    1.3.1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 
    รูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ สามารถจัดกลุ่ม ได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 1) การจัดโครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยเชิญวิทยากร
มาบรรยายให้ความรู้ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2) การจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยบางชมรมมีกิจกรรมบางส่วนเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ เช่น ชมรมเกี่ยวกับสุขภาพ 3) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้า/บุหรี่  ด้วยป้ายนิเทศ เอกสาร แผ่นพับ 4) การสอดแทรกเรื่องราวและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับโทษของเหล้าและบุหรี่ในการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน และ 6) การให้
ค าปรึกษานักศึกษาท่ีมีปัญหาชีวิต มีความเส่ียง รวมไปถึงนักศึกษาท่ีติดเหล้า/บุหรี่เป็นรายบุคคล 
    1.3.1.4 การประเมินผลกิจกรรม 

    การประเมินผลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนมากนัก โดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ได้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการในภาพรวม แต่ไม่ได้มุ่งเน้นประเมินการเปล่ียนแปลงในลักษณะ
ของผลลัพธ์หรือผลกระทบจากโครงการปลอดเหล้าบุหรี่ นอกจากนี้การประเมินผลการจัดกิจกรรมไม่เป็นท่ีรับรู้
ของนักศึกษาท่ัวไป 
       1.3.1.5 ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การ
ปฏิบัติ 
                  สถานศึกษามีการบริหารจัดการการด าเนินงานโดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี
หลากหลาย แต่ยังเน้นในเชิงป้องกัน ส่วนการด าเนินงานขั้น “ปราบปราม และบ าบัด” ยังไม่พบการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษา พบว่า ยังไม่ชัดเจน 
นอกจากนี้ ในส่วนของประสิทธิผล พบว่า มหาวิทยาลัยยังไม่มีความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ เท่าท่ีควร อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับนโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ อีกท้ัง อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยมีความตระหนักต่อโทษ 
ผลเสียหรือผลกระทบของเหล้า บุหรี่ โดยพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพบว่ายังมี
ประสิทธิภาพไม่มากนัก 

 
   1.3.2 ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    1.3.2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

   ส าหรับบางมหาวิทยาลัยท่ีไม่มีความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่เท่าท่ีควร อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ เนื่องจากเห็นว่านักศึกษามีวุฒิภาวะแล้วและมีความเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งท่ีจะสามารถ
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ตัดสินใจต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาเหล้า บุหรี่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ใน
สถานศึกษาของตนเอง ขณะท่ีมหาวิทยาลัยท่ีความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ เห็นถึงความส าคัญถึงปัญหาเรื่องของเหล้าและบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย ท่ีจะมีผลกระทบต่อ
สังคมในภาพรวม ได้ก าหนดกฎและมาตรการในการดูแลนักศึกษาอย่างเข้มงวด คอยสอดส่องดูแล โดยอาจารย์
และนักศึกษาเห็นว่านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ น ามาซึ่งประโยชน์ต่อบุคคล สถานศึกษา และ
ชุมชน ได้แก่ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลบล้างเงื่อนไขท่ีท าให้หลงผิด สร้างความรู้สึกปลอดภัย ฝึกการบริหาร
จัดการกับตนเอง ลดปัญหาความรุนแรงทางอารมณ์ และส่งเสริมสุขภาพให้กับคนในชุมชน     
    1.3.2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหร่ี และสภาวะทางพฤติกรรมของบุคคล 

   อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยมีความตระหนักต่อโทษ ผลเสียหรือ
ผลกระทบของเหล้า บุหรี่ โดยพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แม้จะมีนโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้า บุหรี่ นักศึกษาบางส่วนยังคงด่ืมสุราและสูบบุหรี่ท้ังในและนอกสถานศึกษา เพราะเป็นสิทธิและการ
ด าเนินชีวิตของนักศึกษาในแต่ละบุคคล รวมถึงมีปัจจัยอื่น ๆ ท่ีท าให้ความตระหนักรวมถึงการปฏิบัติสามารถ
เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ขณะท่ีมหาวิทยาลัยบางแห่งท่ีมีความตระหนักต่อโทษของเหล้า บุหรี่ โดยเล็งเห็นถึง
ผลกระทบต่อเยาวชน ได้แก่ การมีค่านิยมท่ีผิดเพี้ยนในมิติทางสังคม ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ขาดจิตส านึกใน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และอาจมีพฤติกรรมท่ีบกพร่องทางด้านจริยธรรมและผิดต่อศีลธรรม เนื่องจากขาด
สติยั้งคิด ขาดการควบคุมตนเอง และกล้าแสดงออกในทางท่ีไม่เหมาะสม  

 
 2. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าต่อสถานศึกษาและชุมชน 

  2.1 ผลกระทบทางบวก 
  ผลกระทบทางบวกของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชนจากการ
ด าเนินโครงการของสถานศึกษานั้น พบว่า ผลกระทบทางบวกคือการท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินโครงการด้วย
กิจกรรมและรูปแบบท่ีหลากหลาย สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนานักเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ แม้จะไม่ทุกคน แต่พบความส าเร็จกับนักเรียนส่วนหนึ่ง 
และยังมีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) การด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ เป็นจุดเริ่มต้นท่ีน าไปสู่อบายมุขอื่น ๆ ดังนั้น การก าหนด
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ จึงเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม ด้วยการสกัดกั้นหรือขจัดเงื่อนไขของ
การก่อตัวทางพฤติกรรมท่ีเป็นอบายมุขโดยขยายผลมาจากเหล้าและบุหรี่ และทางกลับกัน หากไม่มีการ
ควบคุม กล่าวคือ มีลักษณะของการปล่อยปละละเลย หรือไม่มีการตีกรอบตามความเหมาะสม ก็เสมือนเป็น
การส่งเสริมโดยไม่ได้มีเจตนา ท้ังนี้ ถึงแม้ว่า การห้ามปรามนักเรียนและนักศึกษาไม่ให้ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ จะ
กระท าได้เพียงภายในสถานศึกษาเท่านั้น ก็ยังดีกว่าการไม่มีมาตรการใดๆ มาควบคุม 
   2) นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เป็นการสกัดกั้นการมีผู้เสพหน้าใหม่ กล่าวคือ 
ท าให้นักเรียนหรือนักศึกษาเข้าถึงเหล้าและบุหรี่ได้ยากขึ้น เพราะวุฒิภาวะของเด็กอยู่ในระดับท่ีถูกชักจูงได้ง่าย 
หากเขาไม่มีภูมิต้านทานทางจิตใจท่ีเพียงพอ ซึ่งหากไม่มีการสกัดกั้นเหล้าและบุหรี่ในสถานศึกษาจะเป็นต้นทาง
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ท่ีลุกลามไปสู่สารเสพติดอื่น ๆ ด้วยว่าเหล้าและบุหรี่คือสารเสพติดล าดับแรกหรือเป็นสารเริ่มต้น ท่ีสามารถ
ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเด็กและเยาวชนในวงกว้าง เช่น สุขภาพไม่แข็งแรง การทะเลาะวิวาท การค้าประเวณี     
ในเพศหญิงหรือการค้ายาเสพติดในเพศชาย (เพื่อน าเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในสถานเริงรมย์และบ ารุงความสุขโดย
มีสารเสพติดเป็นตัวประกอบ) และประการส าคัญ คือ การน าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็น
บทบาทและความรับผิดชอบตามวัย  
   3) นโยบายเป็นผลดีต่อชุมชน ซึ่งหากผลสัมฤทธิ์ของนโยบายนี้ขยายผลจากสถานศึกษา
ออกไปสู่ชุมชนแล้ว โดยท่ีไม่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือเป็นการขายท่ีจ ากัดประเภทของเครื่องด่ืม ท่ีให้บริการ
ท่ัวไปและในสถานบันเทิงยามวิกาล ก็เป็นการลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น คดีอาชญากรรม การจ้ีปล้น การ
ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุทางการจราจร การเสพและค้ายาเสพติด และด้วยความร่วมมือของชุมชนท่ีช่วยกันขจัด
เงื่อนไขท่ีจะสร้างปัญหาต่าง ๆ นั้น ชุมชนเองก็ได้รับผลดีจากพฤติกรรมการบริโภคและการเสพท่ีลดลง และยัง
เป็นการช่วยเหลือเยาวชนบางส่วน ไม่ให้เข้าถึงเหล้าและบุหรี่หรือสารเสพติดอื่น ๆ ก่อนท่ีเขาเหล่านั้นจะมีวุฒิ
ภาวะท่ีสามารถควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบท่ีสามารถตัดสินใจเองได้ หรืออยู่ในภาวะท่ีสามารถเล้ี ยงดู
ตนเอง แต่ก่อนจะถึงเวลานั้นปัญหาก็อาจไปเกิดขึ้นท่ีอื่นหรือสังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนนโยบาย  
  2.2 ผลกระทบทางลบ 
  ผลกระทบทางลบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบ
สถานศึกษานั้นยังไม่พบอย่างชัดเจน พบเพียงผลกระทบของนโยบายท่ีท าให้สถานศึกษาต้องด าเนินท ารายงาน
ผลการด าเนินโครงการเพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบายในลักษณะนี้มีความซ้ าซ้อนกับส่ิงท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการ และมี
นโยบายอื่น ๆ อีกหลายโครงการท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันท าให้สถานศึกษาต้องจัดการและบูรณาการ
โครงการเพื่อตอบสนองนโยบายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน นอกจากนี้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไม่ได้
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อร้านค้าท่ีมีสินค้าประเภทนี้จ าหน่าย ซึ่งอาจจะขายได้ในปริมาณท่ีน้อยลง แต่ก็ยัง
ขายได้เรื่อย ๆ  
 
 3. ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเง่ือนไขทางสังคม 
  3.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเง่ือนไขทางสังคมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3.1.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   การน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
และมีความมุ่งม่ันในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีผู้บริหารต้องมีความทุ่มเท ต้ังใจและจริงจังกับการท างาน 



บ ท ที่ 5  | 119 
 

มีการกระตุ้นให้ครูทุกคนตระหนักและเห็นความส าคัญของบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 
มีการมอบหมายงานและสร้างระบบงานท่ีชัดเจน มีการติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง ท้ังการติดตามแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกไปสู่ภายนอกโรงเรียนในหลากหลายรูปแบบ 
2) ครูร่วมมือกันดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเต็มที่ ครูมีความสามัคคีและทุ่มเทท างานเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วย
ความเต็มใจ มีการส่ือสารการท างานโดยการประชุมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ และมีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังครูใช้หลักจิตวิทยาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีปัญหา 
3) ระบบทีมงานนักเรียนมีความเข้มแข็ง นักเรียนในโรงเรียนมีการท างานร่วมกันเพื่อคอยดูแลสอดส่อง
พฤติกรรมของเพื่อนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการนักเรียนในห้องเรียน สภานักเรียนของโรงเรียน และ
หากพบเพื่อนท่ีมีปัญหาก็จะรายงานให้ครูทราบในทันที ท าให้ครูสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา  
4) สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการบูรณาการวิสัยทัศน์และนโยบาย
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 5) การสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน จะท าให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนในการดูแลสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน 
   3.1.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

   อุปสรรคในการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
เกิดจากปัจจัยท่ีส าคัญ คือ ภูมิหลังทางครอบครัวของนักเรียน สภาพแวดล้อมท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ และปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียนในช่วงวัยรุ่น พบว่า 1) พ่อแม่ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียน นักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่เกิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ 2) การเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนในครอบครัวหรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบการด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่ในบาง
ครอบครัวปฏิบัติกันเป็นกิจวัตร โดยเฉพาะในวันเทศกาลต่าง ๆ จะมีการด่ืมกินเพื่อเป็นการเข้าสังคม ซึ่งส่วน
ใหญ่มักท าท่ีบ้าน รวมกลุ่มเพื่อนมาด่ืม มากิน เพื่อความสนุกสนาน ท าให้เด็กซึบซับพฤติกรรม เห็นผู้ใหญ่ท า
แล้วไม่ผิด ไม่มีใครว่ากล่าว หรือเข้าใจผิดว่าการด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่ไม่ได้ท าความเดือดร้อนให้ใคร เด็กจึง
เกิดการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม นอกจากนี้ในปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่เข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์ ท าให้
เด็กเห็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของดาราหรือบุคคลท่ีตนเองช่ืนชอบแล้วน ามาเลียนแบบ  3) บทลงโทษผู้ที่
จ าหน่ายบุหร่ีและเหล้าให้แก่เยาวชนยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควรการจ าหน่ายบุหรี่และเหล้ายังสามารถวางขายได้
ท่ัวไป คนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย และร้านค้าส่วนใหญ่ยังจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ให้กับเยาวชน เพราะ
มาตรการควบคุมและบทลงโทษยังไม่เข้มงวดอย่างจริงจัง4) ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น 
นักเรียนท่ีมีปัญหาการใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในช่วงวัยรุ่น เพราะเป็นช่วงวัยท่ีอยากรู้อยากลอง ติด
เพื่อน และมองว่าการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมท่ีเท่ห์ และท าให้ตนเองเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพื่อน  
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  3.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเง่ือนไขทางสังคมระดับอาชีวศึกษา 
   3.2.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาตามบริบทเง่ือนไขทางสังคมระดับอาชีวศึกษา 

   ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา พบว่า 1) การขับเคลื่อนนโยบายที่จ ากัดเฉพาะในบริบทของสถานศึกษา ย่อม
อยู่ในขีดความสามารถท่ีจะกระท าได้ ด้วยความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ประโยชน์
จากส่ือ ป้ายประชาสัมพันธ์ และการบอกต่อกัน เพื่อให้เห็นถึงโทษจากการบริโภคหรือเสพ และเห็นถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับส าหรับผู้บริโภคหรือผู้เสพท่ีสามารถเลิกได้ 2) การปรับสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา 
โดยไม่ให้ใบอนุญาตกับร้านค้าในการจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ ในรัศมีท่ีก าหนดไว้ กล่าวคือ ไม่อนุญาตต้ังแต่
แรกเริ่มเปิดกิจการ ไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษา แล้วจึงน าปัญหานั้นมาพิจารณา
ด าเนินการภายหลัง 3) การบังคับใช้กฎหมายต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีร้านสะดวกซื้อโดยรอบสถานศึกษา 
และควรใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันกับทุกร้านค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยอาศัยการท างานของบุคคล
หลายฝ่ายท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ 4) การจัดล าดับพื้นที่ด าเนินการตามความเร่งด่วน ได้แก่ 1) สังคมครอบครัว 
ซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีใกล้ชิดตัวเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด 2) สังคมโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งรายล้อมไปด้วย
เพื่อนร่วมห้องเรียนและเพื่อนร่วมช้ันเรียนท่ีมีความหลากหลาย และ 3) ขยายวงกว้างออกไปสู่ชุมชน ซึ่งเป็น
พื้นท่ีแวดล้อมหรือมีอาณาเขตติดต่อกับสถานศึกษา ส่วนครอบครัวนั้นก็อาจจะอยู่ต่างชุมชนออกไป โดยท้ัง 3 
พื้นท่ี ต้องมีความสอดรับกันและด าเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน 5) ความ ร่ วม มื อ ขอ งทุ ก ฝ่ า ย ใ น
สถานศึกษาและการประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องของสถานศึกษา  โดย
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษามีความสามัคคี ทุ่มเทท างานร่วมกันการแก้ปัญหาอย่างเต็มท่ี นอกจากภาระงาน
สอนแล้ว อาจารย์ทุกคนยังร่วมแรงร่วมใจกันในการท างาน เช่น การออกตรวจนักศึกษา รวมถึงครูฝ่ายปกครอง
มีความเข้มแข็งในการด าเนินการ รวมถึงการมีกลยุทธ์ในการด าเนินการของอาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีเน้นการ
ใช้จิตวิทยามาแก้ปัญหาก่อนท่ีจะใช้กฎหมายนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสาธารณสุขท่ีให้การช่วยเหลือในเรื่องของ
การคัดกรองผู้ติดบุหรี่ สารเสพติด และการให้ความรู้และข้อมูลท่ีจ าเป็น ให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสุขอนามัย 
สุขวิทยาส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีองค์กรทางศาสนา มาท าการเทศนาอบรมพัฒนาจิตใจให้กับนักเรียน  
8) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการรณรงค์โครงการให้ส าเร็จ เนื่องจากนักเรียนส่วนมากของสถานศึกษาได้ใช้
เวลาส่วนใหญ่กับสมาร์ทโฟน ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร และการสืบค้นความรู้ ดัง นั้น  
ส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นช่องทางท่ีส าคัญในการน ามาด าเนินการเผยแพร่ ให้ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง  
การใช้ในการติดต่อประสาน การติดตามนักเรียน เป็นต้น 

   3.2.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

   ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านครอบครัวของนักเรียน ปัญหาของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นบางส่วน เกิดจาก
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ครอบครัวของนักเรียนท่ีเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตน ผู้ปกครองบางส่วนไม่เห็นความส าคัญในการ
แก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวก็ท าให้ประสบความส าเร็จได้ยาก นอกจากนี้รวมถึง
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของนักเรียนท่ีอาจเป็นแหล่งท่ีมีเหล้าและบุหรี่ เช่น ร้านขายเหล้าและบุหรี่ท่ีนักเรียน
สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ท่ีพ้นจากของเขตของสถานศึกษาในการควบคุมและดูแลได้อย่างท่ัวถึง  
2) ลักษณะของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นลักษณะทวิภาคี มีการฝึกงานในสถานประกอบการใน
สภาพสังคมชีวิตจริง ท่ีนักเรียนอาจมีความเส่ียง ท าให้การควบคุม ดูแลนักเรียนท่ีอยู่ภายนอกสถานศึกษาอาจ
ไม่ท่ัวถึง ท้ังการนิเทศติดตาม ดังนั้น จึงไม่อาจควบคุมพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ได้เท่าท่ีควร   
3) การมีรายได้และการเข้าถึงเหล้าและบุหร่ี เนื่องจากบริบทนักเรียนของนักเรียนบางคนท่ีมีความสามารถใน
การหาเงิน มีรายได้ รับงานเสริม เมื่อมีรายได้โอกาสในการซื้อหาเหล้าและบุหรี่จึงมีความเป็นไปได้สูงกว่า
นักเรียนท่ียังไม่มีรายได้ 4) ครูหรือผู้รับผิดชอบโครงการขาดความสามารถในการถอดบทเรียน ขาดทักษะใน
การสรุปองค์ความรู้จากการด าเนินงานโครงการขาดการสะท้อนคิดแลกเปล่ียนบทเรียนซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครูนักเรียน และบุคคลอื่น ๆ ท าให้ข้อค้นพบในการด าเนินโครงการยังขาดการต่อยอดหรือพัฒนาให้
เกิดประโยชน์ต่อไป 

 
  3.3 การประเมินปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเง่ือนไขทางสังคมระดับอุดมศึกษา 
   3.3.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า 1) ความร่วมมือจากบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้อง ท้ังผู้บริโภคหรือผู้
เสพ ผู้ขาย และผู้ก าหนดนโยบาย ด้วยความจริงจังในภาคปฏิบัติ โดยท่ีบุคลากรในสถานศึกษาก็ต้องปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกันด้วย 2) กระบวนการและวิธีการในภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ การก าหนดแนวทางท่ีปฏิบัติได้ กลไก
ในการขับเคล่ือนนโยบาย และการสร้างความตระหนักถึงโทษภัยของเหล้าและบุหรี่ ซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นใน
ระยะส้ัน แต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวหรือในช่วงบั้นปลายของชีวิต  3) การคัดสรรกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนค่านิยมท่ีผิดเพี้ยน ให้เกิดมีทัศนคติท่ีถูกต้องในการสร้างความสุขให้กับ
ตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาเหล้าและบุหรี่ 4) การด าเนินนโยบายแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่าง สถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานในพื้นท่ี ในบริบทของชุมชน โดยท าข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้มี
การขับเคล่ือนนโยบายตามแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับประสานความร่วมมือจากกลุ่มจิตอาสาเพื่อเข้า
มามีส่วนร่วม   5) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยจัดการประชุมช้ีแจง ส าหรับบุคลากร นักศึกษา และคนใน
ชุมชนซึ่งเน้นเยาวชนโดยรอบสถานศึกษา เพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลในแต่ละภาคส่วน 6) การมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการท่ี
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่สู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการติดตาม
เป็นระยะ ๆ มีการรายงานติดตามผลโดยผู้เช่ียวชาญท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการ
หรือการด าเนินการในระยะต่อไป รวมถึงให้แต่ละสถานศึกษาได้มีการน าเสนอองค์ความรู้ในการด าเนินการเพื่อ
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้บทเรียนท่ีดีของสถานศึกษาในแต่ละบริบทท่ีแตกต่างกัน 
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   3.3.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

   ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค ซึ่งท าให้นโยบายไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อาจเป็นผล
มาจากการขาดจิตส านึกของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การละเลยโดยไม่บังคับใช้กฎหมาย การผลิตสินค้านั้นกระท าโดยรัฐ 
และสภาพทางสังคมของชุมชน โดยพบว่า 1) ความชัดเจนของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีใน
ระดับอุดมศึกษาควรมีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งมีบริบทเชิงพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน คุณลักษณะและวิถีชีวิตของนักศึกษาก็มีความแตกต่างกัน อาจมีการ
ระบุนโยบายเฉพาะ หรือก าหนดขอบเขตในเชิงรายละเอียดของนโยบายท่ีเหมาะสมส าหรับสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นมาตรฐานและบรรทัดฐานกลางท่ีใช้ร่วมกัน 2) การจัดโครงการกิจกรรมที่ไม่น่าสนใจ
และไม่ดึงดูดใจส าหรับนักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมปลอดเหล้าบุหรี่ควรมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจท่ีจะช่วยสร้าง
ความตระหนักของโทษของเหล้าบุหรี่ เช่น การเชิญผู้ท่ีมีประสบการณ์/บทเรียนจากเหล้าบุหรี่ เช่น ผู้ประสบ
อุบัติเหตุ/ผู้พิการ/ผู้สูญเสีย มาเล่าประสบการณ์ การจัดโครงการ/ค่ายบ าบัดส าหรับแก้ปัญหานักศึกษาท่ี ติด
เหล้า/บุหรี่ การมีกิจกรรมบันเทิง เป็นต้น 3) การขาดจิตส านึกของผู้บริโภคสินค้าและผู้ขายสินค้าหรือผู้
ให้บริการ รวมถึงการขาดความชัดเจนในการควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา และ
เป็นการยากท่ีจะก าหนดบทลงโทษได้ ซึ่งในปัจจุบัน ก็ไม่มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ จะท าได้ก็
เป็นเพียงการตักเตือนกันในกลุ่มท่ีมีความคุ้นเคยกันในวงแคบ  4) กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับนโยบายนี้มีอยู่แล้ว 
แต่ขาดความเป็นรูปธรรมในการน ากฎหมายนั้นมาควบคุมด้วยการบังคับใช้ 5) ต้นก าเนิดหรือแหล่งผลิตสินค้า 
เป็นการด าเนินงานโดยรัฐ การก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว จึงเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลาย
เหตุ ซึ่งเป็นปลายทางคือผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อนอกจากนี้ สภาพของสังคมไทยในปัจจุบันที่ยังคงมีเหล้าและบุหรี่
ในทุกพื้นท่ี มีการบริโภคและมีการจ าหน่ายอยู่ท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน รวมถึงค่านิยม ความคิดของบุคคลท่ีมีต่อ
ส่ิงดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่อาจอนุมานได้ว่านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริงในสภาพของสังคมไทยในปัจจุบัน 6) สภาพทางสังคมของชุมชนที่มีความเป็นเอกเทศ แยกออก
จากสถานศึกษาอย่างชัดเจน เป็นสังคมปัจเจกท่ีมีความเป็นอิสระ และไม่มีประเด็นท่ีจะเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ต่อกัน ซึ่งต่างจากกลุ่มบ้านท่ีอาศัยเส้นทางเข้าออกโดยต้องผ่านพื้นท่ีของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
สถานศึกษาแบบพึ่งพิง ดังนั้น บุคคลท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ท่ีมีความแตกต่างกันในเรื่องลักษณะของพื้นท่ีอยู่อาศัย 
ก็จะมีความคิดเห็นต่อนโยบายนี้ต่างกันด้วย 8) ช่วงวัยของการมีอิสระทางความคิดของนักศึกษา ถึงมีการ
ควบคุมพื้นท่ีท่ีมีเหล้าและบุหรี่ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย แต่หากนักศึกษาต้องการบริโภคก็สามารถไปยัง
สถานท่ีดังกล่าวได้ ท้ังนี้เนื่องจากนักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีอิสระทางความคิดและการแสดงออกส่วนบุคคล 
รวมถึงการมีวุฒิภาวะท่ีแตกต่างกัน 
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 4. โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหร่ี 
   โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่มีความสอดคล้อง

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2=3.35, df=1, p=.06, GFI=1.00, AGFI=0.99, CFI=1.00, RMSEA=0.04, 
SRMR=0.01) โดยพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการตระหนักรู้โทษ
ของเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเป็นบวกสูงสุดเท่ากับ 0.59 และได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ 0.32 และได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเป็นบวกเท่ากับ 0.21 
ตามล าดับ 
 

 5. รูปแบบการประเมินผลนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี  
 ในส่วนของการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจัดประชุม

ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยเป็นการรายงานผลในท่ีประชุมติดตามการด าเนินงานในลักษณะข้อมูล
เชิงปริมาณท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้ต้ังข้อสังเกตว่าสารสนเทศท่ี
ได้เป็นข้อมูลในมุมกว้าง นอกจากนี้ยังอาจไม่สะท้อนผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงนอกจากนี้ การประชุมติดตาม
ผลเพียงปีละ 1 ครั้ง อาจไม่เพียงพอต่อการขับเคล่ือนการด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ ด้วยลักษณะของ
การติดตามประเมินผลนโยบายฯ ท่ีผ่านมาท าให้พบว่าผู้บริหารระดับสูงจะไม่ได้ผลการประเมินในมิติของ
ประสิทธิผล ผลกระทบ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นหลังประกาศนโยบาย ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษารูปแบบการประเมินผลนโยบายฯ ซึ่งเป็นกรอบการประเมินในภาพกว้าง แสดงให้เห็นถึงมิติ
กระบวนการในการติดตามประเมินผล รูปแบบการประเมินผลนโยบายฯ นี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดการ
ประเมินของสตัฟเฟิลบีม CIPPIEST ท่ีมีมิติการประเมิน 7 มิติ ได้แก่ การประเมินบริบท การประเมินปัจจัย  
การประเมินกระบวนการ การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล การประเมินความยั่งยืน และ  
การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ 

 
6. แนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
หน่วยงานระดับนโยบาย: สื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน 

1. ผลการวิจัยพบว่าแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต่ืนตัวและตระหนักถึงโทษ
ของเหล้าและบุหรี่ คือ การประชาสัมพันธ์โทษของเหล้าและบุหรี่ผ่านส่ือสาธารณะ ดังนั้นหน่วยงานระดับ
นโยบายจึงควรจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์โทษของเหล้าและบุหรี่ เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงมาร่วมรณรงค์ต่อต้านเหล้าและบุหรี่  และ/หรืออาจจัดเป็นโครงการประกวดส่ือประชาสัมพันธ์  
ใช้กลไกเครือข่ายทางสังคมในการขับเคล่ือน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กร และ
หน่วยงานต่าง ๆ 

2. ผลการวิจัยพบว่าครูแนะแนวในสถานศึกษาแต่ละแห่งมีจ านวนไม่เพียงพอ ท้ังยังมีภาระงาน
อื่น ๆ ท่ีต้องรับผิดชอบ และครูท่ัวไปยังขาดความสามารถในการแนะน าให้ค าปรึกษาผู้เรียนกลุ่มเส่ียง ดังนั้น 
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หน่วยงานระดับนโยบายควรส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพในการให้ค าปรึกษา และสถาบันการผลิตครูควรปลูกฝังให้
เป็นความสามารถพื้นฐานของนิสิตนักศึกษาครูทุกคน  

หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา: สื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน 
1. ผลการวิจัยพบว่าสถานศึกษารับทราบนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ แต่ไม่ทราบ

วิธีการ/แนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ดังนั้นเขตพื้นท่ีการศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลสารสนเทศ
วิธีการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

2. ผลการวิจัยพบว่าการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานระดับนโยบายและระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาเป็นปัจจัยส่งเสริมความส าเร็จท่ีส าคัญ ดังนั้น เขตพื้นท่ีการศึกษาควรมีระบบการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการติดตามประเมินผลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ัง
ร่วมมือกับสถานศึกษาในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 

3. ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมเชิงพื้นท่ีท่ีจัดบนฐานความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกิจกรรม
ท่ีประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนกลุ่มเส่ียง ดังนั้น เขตพื้นท่ีควรสร้างภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือท้ังจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี เพื่อบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้ในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนกลุ่มเส่ียงให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

 
หน่วยงานระดับสถานศึกษา: ป้องกัน ปราบปราม เปลี่ยนแปลง 

1. ผลการวิจัยพบว่ากิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและมีพฤติกรรม
ปกป้องตนเองได้ดีในกลุ่มผู้เรียนท่ียังไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า แต่กิจกรรมป้องกันท่ีโรงเรียนจัดขึ้นไม่มีผลต่อการ
เกิดความตระหนักหรือการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เรียนกลุ่มท่ีเคยสูบบุหรี่หรือด่ืมเหล้ามาแล้ว น ามา
สู่แนวออกแบบกิจกรรมในสถานศึกษา ดังนี้  

1.1 ควรออกแบบกิจกรรมเชิงรุก ให้ผู้เรียนริเริ่ม ออกแบบ ขับเคล่ือน โดยครูเป็นท่ีปรึกษา 
1.2 ควรออกแบบกิจกรรมโดยสร้างแรงขับจากพลังบวกในจิตใจ โดยวิเคราะห์ลักษณะและ

ความสนใจของผู้เรียน ดึงจุดเด่นของผู้เรียนกลุ่มเส่ียงออกมาพัฒนา เพิ่มการเห็นคุณค่า
ในตนเองของผู้เรียน เพื่อเบ่ียงเบนความสนใจของผู้เรียนออกจากยาเสพติด 

1.3 ควรมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. ผลจากการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัจจัยท่ีส าคัญสู่ความส าเร็จ ดังนั้น
สถานศึกษาจึงควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ท างานร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้เรียน 
ให้ชุมชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าในชุมชน ให้งดการลักลอบจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน  

3. ผลการวิจัยพบว่าในบริบทของผู้เรียนอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี เกี่ยวพันกับสถานประกอบการ 
ซึ่งท าให้หลีกเล่ียงส่ิงแวดล้อมการด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่ได้ยาก ดังนั้น สถานศึกษาทุกระดับต้องสร้างผู้เรียน
ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1.ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา  
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาในส่วนการบริหารจัดการของโรงเรียนเพื่อน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่       
การปฏิบัติในสถานศึกษาพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีแนวทางการบริหารจัดการคล้ายคลึงกันคือ  มีการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ การวางแผนการด าเนินงานโดยก าหนดให้กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ บรรจุอยู่ใน
แผนงานของโรงเรียน การสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ การส่งเสริมให้นักเรียน 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น และ 
การติดตามผลการด าเนินงาน ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการน านโยบายท่ี
ได้มอบหมายจากต้นสังกัดไปปฏิบัติ โดยได้บูรณาการร่วมกับแผนการด าเนินงานหลักของสถานศึกษา 
นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์ขับเคล่ือนการบริหารจัดการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม รวมถึงสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบการด าเนินงาน
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักในการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
เหล้าและบุหรี่ อีกท้ังยังเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมและโครงการร่วมกัน 
 ส าหรับกระบวนการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีน ามาใช้เพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนให้นโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่สามารถด าเนินไปได้ตามแผนงานหรือแผนปฏิบัติท่ีวางไว้นั้น ประกอบด้วยการ
ด าเนินงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 การสร้างความตระหนัก ส่งเสริม และสนับสนุน ด้านท่ี 2 การสร้างเสริม
ความเข้มแข็งให้แก่นักเรียน  ท้ังนี้ การพัฒนานักเรียนให้มีความเข้มแข็งถือเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
เนื่องจากเมื่อสามารถสร้างให้นักเรียนเข้มแข็งได้ก็จะส่งผลให้เกิดเครือข่าย วัฒนธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ของสังคม อันจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญตามเป้าหมายในส่วนด้านท่ี 3 การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการใช้กลยุทธ์ในการขับเคล่ือนกระบวนการด าเนินงาน ท้ัง
การใช้กลยุทธ์ในการขับเคล่ือนด้วยวิธีการท่ีน ามาใช้สร้างความตระหนัก สอดคล้องกับ เครือข่ายครูเพื่อ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ (2558: 28 - 30) ท่ีกล่าวว่าควรมีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่ร่วมกับชุมชน การ
ผลักดันให้ผู้น าชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่ นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาในบริบทของสังคมในภาพรวม ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนมีความเกี่ยวข้อง
กับสถาบันครอบครัว สังคม และชุมชนโดยรอบ การพัฒนานักเรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย สอดคล้องกับเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่  (2558: 28 - 30) ท่ีกล่าวถึงการ
ด าเนินงานนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ว่า ควรมีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อสร้างโรงเรียน
และชุมชนปลอดบุหรี่ควบคู่กันไป ประกอบด้วย การมีกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องบุหรี่ร่วมกับชุมชน    
การผลักดันให้ผู้น าชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่มีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน เพื่อสร้างโรงเรียนและชุมชนปลอดบุหรี่ควบคู่กันไป   
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 ในส่วนของรูปแบบกิจกรรมท่ีโรงเรียนน ามาใช้เพื่อตอบสนองนโยบาย ฯ มีหลายกิจกรรม ท่ีส าคัญ 
ได้แก่ การสร้างนักเรียนแกนน าเพื่อน าเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลกระทบท่ีได้รับจากเหล้า บุหรี่ และสาร
เสพติดอื่น ๆ โดยเรียนรู้วิธีการหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธส่ิงเหล่านั้น และน ามาขยายผลสู่นักเรียนคนอื่น ๆ 
นอกจากนี้ ยังมีการสอดแทรกความรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการรณรงค์ให้
ความรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการท่ีโรงเรียนจัดขึ้น และเช่ือมโยงกับโครงการอื่น ๆท่ีส่วนกลางมอบหมายให้
โรงเรียนด าเนินการกิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพติด การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการห้องเรียนสีขาวท้ังนี้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มีการเชิญผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอด
ความรู้เช่น ผู้แทนจากศาลเยาวชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ผู้แทนสาธารณสุขมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติด ซึ่งถือเป็นผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวท่ีมาถ่ายทอดท้ังความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นผลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังถือเป็น
การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอีกด้วย สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ (2560: 1)      
ท่ีระบุว่าให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพอนามัย ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ และห้าม
ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานศึกษาทุกระดับและสอดแทรกและเน้นย้ าเรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่
และการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนทุกระดับ 
  ในส่วนของการประเมินผลกิจกรรมพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนใหญ่ท่ีพบในโรงเรียน 
คือ การสูบบุหรี่ แต่ไม่พบปัญหาเรื่องการด่ืมสุราในโรงเรียนท้ังนี้ โรงเรียนมีแนวทางในการประเมินผลกิจกรรม
หรือโครงการ โดยใช้วิธีการประเมินร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในหลากหลายรูปแบบ ท้ังท่ีเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น โรงเรียนมีการจัดท ารายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมหรือโครงการในรูปแบบ
การประเมินโครงการในช่วงปลายปีการศึกษา หรืออาจสรุปผลการประเมินในลักษณะของการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีแนวทางการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบในการติดตามและประเมินผลกรณีการจัดกิจกรรมและโครงการท่ีมีการด าเนินการ
อยู่แล้ว เมื่อมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ โรงเรียนจึงมีการติดตามการด าเนินงานตามจุดประสงค์และ
เป้าหมายของกิจกรรมโครงการ รวมถึงมีการรายงานผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรับทราบ  
นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีการติดตามและประเมินผลในลักษณะอื่นๆ เช่นมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
ต้ังแต่พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนเพราะนักเรียนท่ีมีปัญหามักจะเข้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลา การขาดเรียน การ
สังเกตจากบุคลิกลักษณะเช่นกล่ินบุหรี่ การจับกลุ่มในท่ีลับตา การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเส่ียง การ
คัดกรองรายช่ือนักเรียนกลุ่มเส่ียงจากครูประจ าช้ันและครูหัวหน้าระดับ และการสังเกตพฤติกรรมผิดปกติของ
นักเรียนกลุ่มเส่ียง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การติดตามและประเมินผลการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษานั้น จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีรอบด้าน นอกจากนี้ ในส่วนของการติดตามผลอย่างเป็นทางการยังถือเป็นมาตรการ
หรือกลยุทธ์ในการป้อมปรามและป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดอีกด้วย ดังท่ี เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียน   
ปลอดบุหรี่ (2558: 28 - 30) กล่าวว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ เป็นการสร้างบรรยากาศให้
โรงเรียนปลอดบุหรี่ แต่ถ้านักเรียนบางคนติดบุหรี่ ครูต้องให้มีเมตตาให้โอกาสนักเรียนในการปรับปรุงตัวให้เลิก
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สูบบุหรี่ให้ได้ โดยการคัดกรองและติดตามนักเรียนกลุ่มเส่ียงเพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียน มีความ
พร้อมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ และมีความสามารถในการส่งต่อนักเรียนท่ีสูบบุหรี่เข้าสู่
ระบบบริการเลิกบุหรี่ตามความเหมาะสม 
 
 2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 ผลจากการศึกษาประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และสภาวะการเปล่ียนแปลงทาง
พฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งผลพบว่า ก่อนท่ีจะมีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่จากภาครัฐ ผู้บริหาร
และบุคลากรในสถานศึกษาได้มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับทุกนโยบายท่ีได้รับเข้ามาอยู่เดิมแล้ว โดย
โรงเรียนได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษาเป็นสถาบันส าคัญท่ี
มีบทบาทหน้าท่ีดูแลนักเรียนแทนผู้ปกครอง นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ท่ีเพิ่มขึ้นมาจึง
เปรียบเสมือนส่ิงท่ีช่วยกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนัก และปกป้องนักเรียนให้ออกห่างจากเหล้าและบุหรี่ 
ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เห็นได้จากนโยบายบางส่วน อาทิ ให้สถานศึกษาสอดแทรกและ
เน้นย้ าเรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนทุกระดับ ห้ามนักเรียน 
นักศึกษาสูบบุหรี่หรือด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ขณะท่ีสวมเครื่องแบบของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัด
กิจกรรมรณรงค์ สร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพอนามัย ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ และห้ามด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
บริเวณสถานศึกษาทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 1) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศศิธร 
ชิดนายี และวราภรณ์ ยศทวี (2561: 83-92) ท่ีพบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา พื้นท่ีต้ังของ
โรงเรียน เพื่อนสนิทชักชวนให้สูบบุหรี่ และการมีคนสูบบุหรี่มาอยู่ใกล้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของวัยรุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวคือ โรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในเมืองมีอัตราการสูบบุหรี่สูงกว่า
อ าเภออื่น และหากนักเรียนอยู่ในสภาพท่ีแวดล้อมด้วยเพื่อนท่ีสูบบุหรี่จะยิ่งท าให้เกิดความเส่ียงในการแสดง
พฤติกรรมสูบบุหรี่มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับผลการวิจัยบางส่วนของ อาทิตยา โปณะทอง (2553: 89-
90) ท่ีพบว่า การท่ีผู้เรียนมีความรู้ท่ัวไปในเรื่องบุหรี่ มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่ มีการรับรู้โอกาส
เส่ียงและความรุนแรงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ และการมีเพื่อนหรือผู้อยู่รอบข้างสูบบุหรี่ จะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหรี่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

ดังนั้น การท่ีผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนมีความตระหนักต่อความส าคัญของ
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าแล้วย่อมเป็นปัจจัยส าคัญแรกเริ่มท่ีจะช่วยให้ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน
เกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ลดลงได้ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าบุหรี่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการรณรงค์และก าหนดบทลงโทษท่ีมากขึ้น กล่าวคือ ในอดีตหากสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษาจะมีโทษปรับ 2,000 บาท แต่ในปัจจุบันมีโทษปรับ 5,000 บาท ท าให้นักเรียนเกรงกลัวมากขึ้น 
รวมท้ังทางโรงเรียนมีมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง ซึ่งจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังพบผลท่ีน่าสนใจอีกประการ
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หนึ่ง คือ สภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนท่ีอาศัยโดยรอบของนักเรียนก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีควรต้อง
รับทราบและเสริมหนุนนโยบายฯ ต่อจากสถานศึกษา เพราะเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เนื่องจากครูสามารถควบคุมและดูแลพฤติกรรมได้เฉพาะในบริบทสถานศึกษาเท่านั้น นักเรียนอาจไม่
แสดงพฤติกรรมดังกล่าวให้เห็นในโรงเรียน แต่หากสภาพแวดล้อมทางบ้านและชุมชนยังคงไม่ตระหนักถึง
ปัญหาของเหล้าและบุหรี่ ก็อาจท าให้พฤติกรรมดังกล่าวของนักเรียนไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งหาก
ผู้เรียนได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว แรงสนับสนุนจากเพื่อน และแรงสนับสนุนจากสถานศึกษา ก็จะมีส่วน
ช่วยให้พฤติกรรมละเว้นการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนลดลงได้เช่นเดียวกัน (มนัสนันท์ ผลานิสงค์ 
และสุพัฒนา ค าสอน. 2559: 740)  

เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลของนโยบายฯ ในด้านความตระหนักของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อโทษของเหล้า
บุหรี่ พบว่า ผู้บริหารและครูในโรงเรียนตระหนักถึงโทษของเหล้าและบุหรี่ รวมถึงให้ความส าคัญของการ
รณรงค์งดเหล้าและบุหรี่ โดยประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้นักเรียนเห็น รวมถึงครูทุกคนช่วยกัน
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน แม้จะไม่ได้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงก็ตาม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายฯ ท่ีระบุว่า ให้ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา ไม่สูบบุหรี่และด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 1) ท้ังนี้ จากการท่ีสถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าบุหรี่อย่างต่อเนื่องและเช่ือมโยงไปยังกิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น รวมถึงสอดแทรกไปกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา จึงส่งผลให้ผู้เรียนรับทราบถึงโทษภัยของเหล้าบุหรี่มากขึ้น และท าให้
นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นเช่นกัน 
 
 3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 

 จากผลการวิจัย ท่ีพบว่า ผลกระทบทางบวกของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อ
สถานศึกษา คือการท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินโครงการด้วยกิจกรรมและรูปแบบท่ีหลากหลาย สถานศึกษาให้
ความส าคัญกับการพัฒนานักเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและ
บุหรี่ แม้จะไม่ทุกคน แต่ก็พบความส าเร็จกับนักเรียนส่วนหนึ่ง ในมิติของ “การสกัดกั้นการมีผู้เสพหน้าใหม่” 
กล่าวคือ ท าให้นักเรียนหรือนักศึกษาเข้าถึงเหล้าและบุหรี่ได้ยากขึ้น เพราะด้วยวุฒิภาวะของเด็กอยู่ในระดับท่ี
ถูกชักจูงได้ง่าย หากเขาไม่มีภูมิต้านทานทางจิตใจท่ีเพียงพอ ซึ่งหากไม่มี การสกัดกั้นเหล้าและบุหรี่ใน
สถานศึกษา ก็จะเป็นต้นทางท่ีลุกลามไปสู่สารเสพติดอื่น ๆ เห็นได้ว่าการด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่ เป็น
จุดเริ่มต้นท่ีน าไปสู่อบายมุขอื่น ๆ ดังนั้นเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม ด้วยการสกัดกั้นหรือขจัดเงื่อนไขของการ
ก่อตัวทางพฤติกรรมท่ีเป็นอบายมุขโดยขยายผลมาจากเหล้าและบุหรี่ และทางกลับกัน หากไม่มีการควบคุม 
กล่าวคือ มีลักษณะของการปล่อยปละละเลย หรือไม่มีการตีกรอบตามความเหมาะสม ก็เสมือนเป็นการ
ส่งเสริมโดยไม่ได้มีเจตนา ถึงแม้ว่า การห้ามปรามนักเรียนและนักศึกษาไม่ให้ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ จะกระท าได้
เพียงภายในสถานศึกษาเท่านั้น ก็ยังดีกว่าการไม่มีมาตรการใด ๆ มาควบคุม ในมิติของผลกระทบทางบวกท่ี
เกิดขึ้นกับชุมชน เห็นได้ว่า นโยบายฯ เป็นผลดีต่อชุมชน ซึ่งหากผลสัมฤทธิ์ของนโยบายนี้ขยายผลจาก
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สถานศึกษาแล้วออกไปสู่ชุมชน โดยท่ีไม่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือเป็นการขายท่ีจ ากัดประเภทของเครื่องด่ืม 
ท่ีให้บริการท่ัวไปและในสถานบันเทิงยามวิกาล ก็เป็นการลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น คดีอาชญากรรม การจ้ี
ปล้น การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุทางการจราจร ชุมชนเองก็ได้รับผลดีจากพฤติกรรมการบริโภคและการเสพท่ี
ลดลง และยังเป็นการช่วยเหลือเยาวชนบางส่วน ไม่ให้เข้าถึงเหล้าและบุหรี่ หรือสารเสพติดอื่น ๆ ก่อนท่ีเขา
เหล่านั้นจะมีวุฒิภาวะท่ีสามารถควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบท่ีสามารถตัดสินใจเองได้ หรืออยู่ในภาวะท่ี
สามารถเล้ียงดูตนเอง แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น ปัญหาก็อาจไปเกิดข้ึนท่ีอื่นหรือสังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มี
ส่วนร่วมในการขับเคล่ือนนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ท่ีคนในชุมชนเห็นว่า 
“เมื่อมีนโยบายนี้มาสู่สถานศึกษาท าให้ชาวบ้านท่ีมาขอใช้สถานท่ีโรงเรียนในการจัดงานต่าง ๆ มีความเกรงใจ
ในสถานท่ี ก็จะท าให้ปริมาณการดื่มเหล้าลดน้อยลง ปัญหาการทะเลาะวิวาทตีกันก็ลดลง” 
  ผลกระทบทางลบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ต่อสถานศึกษานั้นยังไม่พบอย่าง
ชัดเจน พบเพียงผลกระทบของนโยบายท่ีท าให้สถานศึกษาต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มข้ึน ซึ่ง
นโยบายในลักษณะนี้มีความซ้ าซ้อนกับส่ิงท่ีสถานศึกษาได้ด าเนินการ และมีนโยบายอื่น ๆ อีกหลายโครงการท่ี
มีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันท าให้สถานศึกษาต้องจัดการและบูรณาการโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายต่าง ๆ   
เข้าด้วยกัน  ในส่วนผลกระทบทางลบของนโยบายฯ ต่อชุมชนร้านค้า พบว่า นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อร้านค้าท่ีมีสินค้าประเภทนี้จ าหน่าย ซึ่งอาจจะขายได้ในปริมาณท่ี
น้อยลง แต่ก็ยังขายได้เรื่อย ๆ โดยร้านค้ามีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มยอดขาย ซึ่งจากงานวิจัยของ 
เบญจพร บัวส าลี (2559: ออนไลน์) ท่ีได้ท าการศึกษากลยุทธ์ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยในการกระตุ้น     
อุปสงค์ของนักศึกษา ผู้ประกอบการ ต ารวจ และคนในชุมชนมหาวิทยาลัยฯ พบว่า ร้านค้ามีการใช้กลยุทธ์ร้าน
เหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านส่ือออนไลน์ท้ังเฟสบุ๊ค
และไลน์ การลดแลกแจกแถมเพื่อส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี การใช้พนักงาน
ขายท าหน้าท่ีแนะน าหรือการบริการซึ่งหน้า และการส่งเสริมการตลาดโดยการใช้กิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้น
ความต้องการให้อยากด่ืม แต่จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ก็ยังพบว่า มีบางสถานศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ 
โดยกลุ่มผู้ค้าเสียผลประโยชน์ เข้าก่อกวนสร้างความเสียหายให้โรงเรียน เช่น ให้เยาวชนจากท่ีอื่นมารุมท าร้าย
นักศึกษาหน้าสถานศึกษา 
 

4. ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเงื่อนไขทางสังคม 

4.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาตามบริบทเงื่อนไขทางสังคม 

จากข้อค้นพบท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนและมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี 2) ครูร่วมมือกันดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่า งเต็มท่ี 3) ระบบ
ทีมงานนักเรียนมีความเข้มแข็ง 4) สถานศึกษามีการด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และ 5) การ
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สร้างความร่วมมือกับชุมชน ส่วนระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ 1) การขับเคล่ือนนโยบายท่ีจ ากัดเฉพาะในบริบทของ
สถานศึกษา 2) การปรับสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา 3) การบังคับใช้กฎหมายต้องมีประสิทธิภาพ 4) การ
จัดล าดับพื้นท่ีด าเนินการตามความเร่งด่วน 5) ความร่วมมือของทุกฝ่ายในสถานศึกษาและการประสานความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องของสถานศึกษา และ 6) การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการรณรงค์
โครงการให้ส าเร็จ และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) ความร่วมมือจากบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 2) กระบวนการ
และวิธีการในภาคปฏิบัติ 3) การคัดสรรกิจกรรมท่ีเหมาะสม 4) การด าเนินนโยบายแบบบูรณาการ 5) การ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน และ 6) การมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปัจจัยส่งเสริมต่อ
การน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเหล่านี้ สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ (2558: 12-30) และ
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ของกระทรวงศึกษาธิการ (2560: 1) ท่ีได้กล่าวถึงการก าหนดนโยบาย
โรงเรียนปลอดบุหรี่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน ประกอบด้วย การจัดท านโยบาย
โรงเรียนปลอดบุหรี่เป็นลายลักษณ์อักษร ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติและสามารถน าเนินการได้จริง และ
ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกคนเข้าใจแนวทางในการด าเนินงานและมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนและ
ด าเนินการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ท้ังนี้ยังให้ความส าคัญกับการสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน การวางแผนและก าหนดกิจกรรมสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตร การสอดแทรกและเน้นย้ าเรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่และการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในการ
เรียนการสอนทุกระดับ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพอนามัย ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ 
และห้ามด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานศึกษา และสนับสนุนการผลิตส่ือนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้าน
พิษภัยจากบุหรี่และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมถึงการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้าน
สุขภาพ 

  ส าหรับปัจจัยในการส่งเสริมการขับเคล่ือนแบบมีส่วนร่วมนั้นสอดคล้องกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2553: 7-8) ท่ีได้กล่าวถึง แนวทางการด าเนินการโครงการสถานศึกษาปลอด
เหล้า เป็นการท างานแบบมีส่วนร่วม มี 4 ส่วน กล่าวคือ 1) ผู้บริหาร มีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและ
สนับสนุนการด าเนินงานสู่โรงเรียนปลอดเหล้าของครูและเด็ก โดยการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม และประเมินผล
การท างาน 2) ครู มีหน้าท่ีในการปฏิบัติงานตามแผนงานโรงเรียนปลอดเหล้า มีการจัดการเรียนการสอนในทุก
สาระการเรียนรู้มีการสอดแทรกเรื่องเหล้า 3) เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในผลเสียของการด่ืมเหล้า
ในโรงเรียนและชุมชน มีการท ากิจกรรมร่วมกับ และ 4) ชุมชน มีการสนับสนุนนโยบายชุมชน และทรัพยากร
ในชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมปลอดเหล้ารอบสถานศึกษาและลดพื้นท่ีเส่ียงต่ออบายมุขแก่เด็กและ
เยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (2555: ออนไลน์) ได้กล่าวถึง การรณรงค์ ลด ละ 
เลิก เหล้าและบุหรี่ในสถาบันศึกษา ต้องให้ความร่วมมือกันทุกฝ่าย ได้แก่ 1) ครอบครัว ต้องเป็นตัวอย่างท่ีดี  
มีการปลูกฝังให้บุตรหลานปฏิบัติตนไปในทางท่ีดี เพื่อให้มีทักษะชีวิต จะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข 2) ครูอาจารย์ 
ต้องเป็นตัวอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตนท่ีถูกต้องเหมาะสมอยู่ในศีลธรรม การให้นักเรียนนักศึกษาจัด
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กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีสัมพันธภาพท่ีดีและความสามัคคีระหว่างรุ่นน้องและ  
รุ่นพี่ มีความห่างไกลจากสารเสพติด รวมถึงการตรวจสอบดูแลกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาให้ไม่มีอบายมุข
เข้ามาเกี่ยวข้อง และ 3) สถานศึกษา ต้องผลักดันนโยบายเพื่อสถานศึกษาปลอดเหล้าและน าไปบังคับใช้ใน
สถานศึกษาอย่างจริงจัง 

  นอกจากนี้ ปัจจัยส่งเสริมท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนนโยบายท่ีจ ากัดเฉพาะในบริบทของ
สถานศึกษา ผลการวิจัยได้สอดคล้องกับศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
และหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2560 : 6-7) ท่ีได้กล่าวถึง
ข้อเสนอแนะในการจัดโซนนิ่งร้านเหล้ารอบสถานศึกษาตามประกาศ คสช. ท่ีได้กล่าวถึงบทบาทของ
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมจูงใจให้รางวัลแก่นักศึกษาท่ีท าประโยชน์ในการแก้ปัญหาร้านจ าหน่ายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์และสร้างวัฒนธรรมภายในสถานศึกษาให้ถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าสังคมโดยไม่จ าเป็นต้องด่ืม
แอลกอฮอล์ ท้ังนี้เป็นไปตามข้อเสนอแนะการด าเนินงานนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของเครือข่ายครูเพื่อ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ (2558: 12-30) ท่ีเน้นการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เช่น การ
ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นชัดเจนบริเวณทางเข้าโรงเรียนทุกช่องทาง ไม่มีอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการสูบบุหรี่ เช่น ท่ีเข่ียบุหรี่ และการจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการสูบบุหรี่ในโรงเรียน เป็นต้น 

 
 4.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การ

ปฏิบัติในสถานศึกษาตามบริบทเงื่อนไขทางสังคม 
  จากข้อค้นพบท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า

และบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1) พ่อแม่ผู้ปกครองขาดการดูแลเอาใจ
ใส่นักเรียน 2) การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของคนในครอบครัวหรือบุคคลท่ีตนเองช่ืนชอบ  
3) บทลงโทษผู้ท่ีจ าหน่ายบุหรี่และเหล้าให้แก่เยาวชนยังไม่เข้มงวดเท่าท่ีควร และ 4) ปัญหาพฤติกรรมของ
นักเรียนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านครอบครัวของนักเรียน 2) ลักษณะของการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นลักษณะทวิภาคี 3) การมีรายได้และการเข้าถึงเหล้าและบุหรี่ และ 4) ครูหรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความสามารถในการถอดบทเรียน และระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) ความชัดเจนของ
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าบุหรี่ในระดับอุดมศึกษาควรมีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 2) การจัด
โครงการกิจกรรมท่ีไม่น่าสนใจและไม่ดึงดูดใจส าหรับนักศึกษา 3) การขาดจิตส านึกของผู้บริโภคสินค้าและ
ผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ 4) การขาดความเป็นรูปธรรมในการน ากฎหมายมาควบคุมด้วยการบังคับใช้ 5) ต้น
ก าเนิดหรือแหล่งผลิตสินค้า เป็นการด าเนินงานโดยรัฐ และ 6) สภาพทางสังคมของชุมชนท่ีมีความเป็นเอกเทศ 
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเหล่านี้ 
ในประเด็นของพฤติกรรมการเลียนแบบตามบุคคลนั้นสอดคล้องกับพระมหาศุภชัย แซ่เถียร (2550: บทคัดย่อ) 
ท่ีได้ท าการวิเคราะห์การน านโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ไปปฏิบัติในกลุ่มนักเรียนและครูอาจารย์โรงเรียน
อาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การเอาแบบอย่างตามกลุ่มเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
น านโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ไปปฏิบัติ นอกจากนี้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่นท่ีเป็น
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อุปสรรคต่อการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของอุดมศักด์ิ แซ่โง้ว พลเทพ วิจิตรคุณากร และ
สาวิตรี อัษณางค์กรชัย. (2559: 15; 20-21) ท่ีพบว่าวัยรุ่นจะเริ่มด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ มีอายุเฉล่ีย 20.80 ปี 
โดยวัยรุ่นชายเริ่มด่ืมแอลกอฮอล์เร็วกว่าวัยรุ่นหญิง (อายุ 19.40 ปี และ 25 ปี) ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการด่ืม
แอลกอฮอล์มาจาก การเข้าสังคมและสังสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 41.90 รองลงมาคือ เลียนแบบเพื่อนหรือเพื่อน
ชักชวนให้ด่ืม คิดเป็นร้อยละ 27.30 และ อยากทดลองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 24.40 ส่วนด้านการขาดจิตส านึก
ของผู้บริโภคสินค้าและผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจพร บัวส าลี (2559 : 
ออนไลน์) ท่ีได้ท าการศึกษากลยุทธ์ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยในการกระตุ้นอุปสงค์ของนักศึกษา ในชุมชน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
รังสิต และเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีพบว่า กลยุทธ์ร้านเหล้ารอบรั้วมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การโฆษณา
ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรงผ่านส่ือออนไลน์ท้ังเฟซบุ๊กและไลน์ การลดแลกแจกแถมเพื่อส่งเสริมการขาย     
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการส่งเสริมการตลาดโดยการใ ช้กิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้น
ความต้องการให้อยากดื่ม ท าให้นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อร้านเหล้า  

 
5. โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหร่ีของผู้เรียนใน

สถานศึกษาภาคกลาง 
    โมเดลเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนใน

สถานศึกษาภาคกลางกับข้อมูลเชิงประจักษ์  มีค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 3.35 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 1 
มีค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .06 แสดงให้เห็นว่า โมเดลเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
เหล้าและบุหรี่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สอดคล้องกับนงลักษณ์ วิรัชชัย (2542: 53-57) 
ท่ีกล่าวว่า ถ้าค่าไค-สแควร์มีค่าเข้าใกล้ศูนย์แสดงให้เห็นว่า โมเดลเชิงสาเหตุมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์  ส่วนการพิจารณาได้จากค่าดัชนีในกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ  0.99 และค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00ซึ่งค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบมีค่าเข้าใกล้หนึ่ง แสดงว่าโมเดลเชิง
สาเหตุมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย 2542: 53-57) ส่วนค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.04 และค่าดัชนีรากมาตรฐานของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.01 ซึ่งนงลักษณ์ วิรัชชัย (2542: 53-57) ได้กล่าวว่าค่า
ดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) และค่าดัชนีรากมาตรฐานของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (SRMR) มีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ยิ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นท่ี
น่าพอใจแสดงให้เห็นว่า โมเดลเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียน
ในสถานศึกษาภาคกลางมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพฤติกรรมการปกป้องตนเองจาก
เหล้าและบุหรี่ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่และการตระหนักรู้
โทษของเหล้าและบุหรี่ สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ
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ไอเซ็นและฟิสไบต์ ท่ีอธิบายว่า การท่ีบุคคลมีความเช่ือพื้นฐานต่อสุขภาพ บุคคลจ าเป็นต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในพฤติกรรมท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ท าให้บุคคลมีทัศนคติเขิงลบต่อพฤติกรรมท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ท าให้บุคคลมีความเช่ือว่าบุคคลท่ีตนเองรักจะเห็นด้วยกับการกระท าของตนเอง ท าให้บุคคลมีการรับรู้
ว่าตนเองสามารถควบคุมพฤติกรรมท่ีจะกระท าได้ น าไปสู่การน าไปสู่การป้องกันพฤติกรรมท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (สิทธิโชค วรานุสันติกุล 2546 : 148-149) ซึ่งดังค ากล่าวของเติมศักด์ิ คทวณิช (2546 : 193) และ
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2556: 48-49) ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) เป็น
การท่ีบุคคลมีการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคคล ส่ิงแวดล้อม และพฤติกรรม ซึ่งบุคคลมีการ
เรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบท่ีมีความใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อผู้เรียน เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ครูอาจารย์ บุคคลท่ี
ตนเองช่ืนชอบ หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ซึ่งมีบุคลิกภาพท่ี เหมาะสมและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่บุคคล 
รวมถึงตัวแบบท่ีเป็นเรื่องราวจากหนังสือและส่ือท่ีมีความหลากหลาย ท าให้บุคคลมีการจดจ าและได้รับ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ ก่อให้เกิดมีการเลียนแบบและแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ และดังค ากล่าวของ
สุรีย์ กาญจนวงศ์ (2551: 130-131) ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ (Health Belief Model 
Theory) เป็นการท่ีบุคคลรวมถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลรอบข้างและการเข้าถึง ส่ือท่ีมีความ
หลากหลาย ท าให้บุคคลมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมความเส่ียงท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ การ
ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ช่วยให้บุคคลได้ผ่อนคลายความเครียดท่ีเกิดขึ้น ท าให้บุคคลได้รับการยอมรับและเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม แต่ในขณะเดียวกันการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ก็ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ท าให้บุคคลมีอาการ
เจ็บป่วยได้ง่าย ท้ังเสียเวลาและค่าจ่ายในการรักษาสุขภาพ รวมถึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความเดือดร้อนต่อ
ตนเองและผู้อื่นย่อมท าให้บุคคลมีการตัดสินใจและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่ม
มากขึ้น และสอดคล้องกับอังศินันท์ อินทรก าแหง (2560: 119) ท่ีกล่าวถึง แนวคิดการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการดูแลสุขภาพไว้ว่า การท่ีบุคคลจะดูแลสุขภาพของตนเองได้ดีนั้น บุคคลต้องมีความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพของตนเอง ย่อมมีการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเองเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นต้ังใจในการท าส่ิงต่าง ๆ 
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ในทางกลับกับถ้าบุคคลไม่มีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตนเอง บุคคลนั้นจะ
มีความท้อแท้ส้ินหวังในการด าเนินชีวิต เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น บุคคลย่อมท่ีจะด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่
เพื่อผ่อนคลายความเครียดและหลีกหนีปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
 เมื่อพิจารณาจากโมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่
ของผู้เรียนในสถานศึกษาภาคกลาง พบว่า การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้อง
ตนเองจากเหล้าและบุหรี่สูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงสูงสุดเท่ากับ 0.59 ท้ังนี้เป็นเพราะผู้เรียนได้รับ
การอบรมเล้ียงดูจากครอบครัวท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน มีการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ท าให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และซึมซับพฤติกรรมจากครอบครัว ท าให้ผู้เรียนมีความเส่ียงในการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ลดลง 
ดังท่ี ประณต เค้าฉิม (2549: 355) ท่ีกล่าวว่า การอบรมเล้ียงดูในครอบครัว ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังและ
ซึมซับพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว ท าให้ผู้เรียนมีแนวโน้มท่ีจะปฏิบัติตามบุคคลในครอบครัว และทาง
โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงโทษของการด่ืมเหล้าและสูบ
บุหรี่ท่ีหลากหลาย ได้แก่ การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายลูกเสือยุวกาชาด 
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ค่ายทักษะชีวิต ท าให้ผู้เรียนมีมุมมองและเห็นภาพโทษของการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียน
มีการตระหนักรู้ต่อโทษของเหล้าและบุหรี่ ก่อให้เกิดความคิดและทัศนคติเชิงลบ ท าให้ผู้เรียนไม่ต้องการท่ีจะ
ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ และดังงานวิจัยของนันทิชา ฤาชา (2550: 70) ท่ีกล่าวว่า ความรู้ท่ัวไปในเรื่องของบุหรี่ 
ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการสูบบุหรี่ การรับรู้โอกาสเส่ียงและความรุนแรงของการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ 
การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากบุหรี่แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากส่ือ
ต่างๆ แหล่งข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากเพื่อน ครู และผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่
ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของดรุณวรรณ สมใจ (2560 : 
128; 135) ท่ีพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการด่ืมเหล้าส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ส่วนการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่สูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงต่ าสุด
เท่ากับ 0.32 ดังท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2560 : ออนไลน์) ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง 
ปลอดเหล้าและบุหรี่ จึงท าให้ทางโรงเรียนมีการปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยได้แก่ การ
ห้ามนักเรียนไม่ให้ใช้โทรศัพท์ระหว่างการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียน สามารถคิดวิเคราะห์
ได้ดียิ่งขึ้น และมีการห้ามไม่ให้นักเรียนสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด  หากนักเรียนฝ่าฝืนให้
ท าโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือแจ้งข้อมูลมายังเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือส่วนกลาง ก็จะช่วยให้
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ได้ ท าให้ผู้เรียนมรการรับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่และปฏิบัติ
ตนตามนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่อย่างเคร่งครัด ดังงานวิจัยของอาทิตยา โปณะทอง (2553: 
89-90) พบว่า นโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์เพื่อการป้องกันการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับการปกป้อง
ตนเองจากบุหรี่ของนักศึกษาส่วนงานวิจัยของมนัสนันท์ ผลานิสงค์ และสุพัฒนา ค าสอน (2559: 740) ท่ีพบว่า
แรงสนับสนุนจากสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมปกป้องตนเองจากเหล้า และงานวิจัยของอรวรรณ 
วรอรุณ และคณะ (2560: 80) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการควบคุมตนเองในพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้กฎระเบียบเรื่องบุหรี่
ของโรงเรียน มีความสัมพันธ์กับการควบคุมตนเองในพฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ จากผลการวิจัยนั้นพบว่าได้รับอิทธิพลจาก
การตระหนักรู้โทษของเหล้าและบุหรี่สูงสุด ดังนั้น ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษของเหล้า
และบุหรี่ ฝึกทักษะการต่อรองและทักษะการปฏิเสธ เพื่อหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ นอกจากนี้ การ
รับรู้นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ทางโรงเรียนอาจ
ประชาสัมพันธ์และด าเนินการโครงการนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้น 
   1.2 การขับเคลื่อนแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาในระดับหน่วยงานระดับนโยบาย และระดับเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทในการสื่อสาร ส่งเสริม 
สนับสนุน ด้วยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสารสนเทศของเหล้าและบุหรี่ผ่านสื่อสาธารณะ ในรูปแบบการรณรงค์ 
โครงการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถของครูในการแนะน าให้ค าปรึกษาผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงจาก
เหล้าและบุหรี่เพิ่มมากขึ้น  

  1.3 บทบาทของเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ในเชิงปฏิบัติ ท าได้โดยการจัดระบบสารสนเทศการด าเนินงานของนโยบายตามสภาพบริบทของ
สถานศึกษา รวมถึงการสร้างระบบการก ากับติดตามการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 
    1.4 บทบาทของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า
และบุหรี่ในเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์นั้น  สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุม ครบถ้วนตามกระบวนการ ตามสภาพปัญหาและลักษณะของผู้เรียน โดย
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนในการร่วมกันด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ประสานงานร่วมกันกับชุมชน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ เพื่อร่วมกันในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน  
 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 จากแนวทางการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป็น
รูปธรรมในการด าเนินการให้เด่นชัด การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
ในการฝึกอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่แก่ผู้เรียน
เพื่อให้ผลลัพธ์ของการน านโยบายสู่การปฏิบัติชัดเจนมากขึ้น   
    2.2 จากข้อค้นพบปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่
ตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีนั้นพบว่า ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านอื่นที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนในสถานศึกษา การวิจัยในครั้งต่อไปจึงควรขยาย
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การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อยืนยันผลท่ีชัดเจนตามสภาพบริบทของผู้เรียน
ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องมากยิ่งขึ้น  
   2.3 ผลการศึกษาในครั้งนี้พบความแตกต่างของพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่
ของผู้เรียนจ าแนกตามบริบทท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยายการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ของผู้เรียนโดยการวิเคราะห์กลุ่มพหุ จ าแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา และประเภทของสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบความไม่แปรเปล่ียนของโมเดลเชิงสาเหตุท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการปกป้องตนเองจากเหล้าและบุหรี่ในกลุ่มท่ีแตกต่างกัน 
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: 

นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

โรงเรียน 1 

 
1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

1.1 การบริหารจัดการ 
  ภายหลังจากรับทราบนโยบาย ผู้บริหารมีการจัดประชุมช้ีแจงแก่คณาจารย์ในโรงเรียนเพื่อ
รับทราบแนวปฏิบัติร่วมกันและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยของพฤติกรรม
ผู้เรียนให้แก่หัวหน้างานยาเสพติด ซึ่งเป็นครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา และหัวหน้างานกิจการ
นักเรียน เพื่อน าไปสู่การวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยแนวทางการจัดกิจกรรมจะเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ี
เคยมีประวัติพฤติกรรมการกระท าผิดเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม และมอบหมายให้
สารวัตรนักเรียนร่วมท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนท้ังในห้องเรียนและสถานท่ีเส่ียงภายใน
โรงเรียน หากพบปัญหาให้รีบแจ้งครูท่ีปรึกษาหรือผู้บริหารทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป 
  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานีต ารวจ ผู้ปกครอง ชุมชนโดยรอบ และ
โรงเรียนใกล้เคียง เพื่อช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพฤติกรรมนักเรียนภายนอกโรงเรียน หรือพื้นท่ี
เส่ียงรอบสถานศึกษา โดยสามารถแจ้งโดยตรงต่อรองผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีดูแลส่วนงานนี้ได้ทันที ขณะท่ีครูท่ี
ปรึกษามีหน้าท่ีติดตามดูสภาพจริงท่ีบ้านของนักเรียนเพื่อท าความรู้จักนักเรียนและจะได้หาทางส่งเสริมและ
ช่วยเหลือต่อไป 
  นอกจากนี้ โรงเรียนจัดให้มีการคัดกรองเพื่อส ารวจสภาพร่างกายของนักเรียนภาคเรียนละ 1 
ครั้ง ช่วงต้นภาคเรียน เพื่อค้นหาและคัดกรองนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของสถานพยาบาลประจ าโรงเรียน เป็นผู้ด าเนินการ 

1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 
  - จัดประชุมช้ีแจงแก่คณาจารย์ในโรงเรียนเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติร่วมกัน และมอบหมาย
หน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยของพฤติกรรมผู้เรียนให้แก่หัวหน้างานยาเสพติด ซึ่งเป็นครู
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา และหัวหน้างานกิจการนักเรียน เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน รวมถึง
ให้บุคลากรในโรงเรียนรับทราบนโยบายและร่วมกันด าเนินงาน  
  - สอดแทรกการอบรมให้ความรู้โดยครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา และผ่านครูประจ าช้ันเรียนใน
ช่ัวโมงโฮมรูม รวมถึงการประกาศหน้าเสาธงเมื่อมีข่าวสารทางสังคมท่ีเป็นผลจากเหล้าหรือบุหรี่ เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้แก่ผู้เรียน 
  - เพิ่มการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเป็นจุดเส่ียง 
ในโรงเรียน หรือช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนห้องเรียน  



ภ า ค ผ น ว ก  | 144 
 

- จัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ เช่น เดินรณรงค์ในชุมชนโดยรอบโรงเรียนเพื่อต่อต้านยาเสพติด 
การติดป้ายประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด การติดป้ายนิเทศในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดแข่งขัน
กีฬา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักเรียน (เช่น ใส่บาตรทุกวันพระ นั่งสมาธิก่อนเข้า
เรียน) สอดแทรกจริยธรรมในทุกกลุ่มสาระวิชาฯ และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ท้ังนี้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียน
พยายามให้นักเรียนท่ีเคยมีประวัติพฤติกรรมการกระท าผิดเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม 
และมีกลุ่มสารวัตรนักเรียนร่วมท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนท้ังในห้องเรียนและสถานท่ี
เส่ียง หากพบปัญหาจะรีบแจ้งให้ครูท่ีปรึกษาหรือผู้บริหารทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป  
  - การคัดกรองเพื่อส ารวจสภาพร่างกายของนักเรียนหรือพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อยาเสพติด โดย
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของสถานพยาบาลประจ าโรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

- โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนใกล้เคียง ผู้ปกครอง ชุมชนโดยรอบ สถานี
ต ารวจ และพ่อค้า วินมอเตอร์ไซด์ ในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในพื้นท่ีเส่ียงรอบสถานศึกษา 
และแจ้งข่าวสารหากพบการกระท าผิดนอกโรงเรียน 

- ครูท่ีปรึกษามีหน้าท่ีติดตามดูสภาพจริงท่ีบ้านของนักเรียนเพื่อท าความรู้จักนักเรียนและจะ
ได้หาทางส่งเสริมและช่วยเหลือต่อไป รวมถึงเมื่อพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมท่ีมีปัญหาจะเชิญผู้ปกครองมา
รับทราบและวางบทลงโทษ 

- เนื่องจากพบว่าในช่วงระยะหลังสถิติของนักเรียนท่ีด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ เกิดขึ้นกับนักเรียน
ในช่วงวัยท่ีอายุน้อยลง และบางส่วนติดมากับนักเรียนท่ีย้ายมาอยู่ใหม่ เนื่องจากนักเรียนท่ีอยู่เดิมจะรับทราบ
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติและบทลงโทษของโรงเรียนอยู่แล้ว ท าให้บางครั้งสาเหตุของพฤติกรรมเส่ียงในการ
กระท าผิดเป็นผลจากนักเรียนท่ีย้ายมาใหม่ ดังนั้น ในวันปฐมนิเทศนักเรียนท่ีเข้าใหม่ช้ัน ม.1 และ ม.4 โรงเรียน
จึงเชิญครูต ารวจเข้ามาร่วมกิจกรรมช้ีแจงเกี่ยวกับโทษภัยของการติดเหล้าและบุหรี่ รวมถึงบทลงโทษทางสังคม
หากพบว่ามีการกระท าผิด เนื่องจากโรงเรียนได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากสถานีต ารวจนางเล้ิง ท้ังนี้ 
ปัจจุบันโรงเรียนก าลังอยู่ระหว่างการยื่นส่งเอกสารเพื่อสมัครเข้ารับการประเมินผลงานในโครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน 

1.3 รูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ 
เป็นการน ากิจกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบมาใช้โดยส่วนใหญ่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับวัน

ส าคัญต่าง ๆ ท้ังนี้ กิจกรรมส่วนใหญ่จะมีนักเรียนเป็นแกนน าในการด าเนินการโดยมีครู เป็นท่ีปรึกษาคอยให้
ความช่วยเหลือดูแล โดยกิจกรรมมีท้ังรูปแบบการให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา กิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดภูมิคุ้นกัน และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาส าหรับนักเรียนท่ีติดเหล้าและบุหรี่
แล้ว  

- เชิญวิทยากรจากภายนอก เช่น ต ารวจท่ีดูแลเขตพื้นท่ีของโรงเรียนมาอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาสังคมท่ีเป็นผลอันเนื่องจากการติดเหล้าหรือบุหรี่ในวัยรุ่น และโทษของยาเสพติด  
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- โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ในโอกาสต่างๆ เช่น ในวันงดสูบบุหรี่โลกโรงเรียนจัดกิจกรรม
เดินรณรงค์ในชุมชนโดยรอบโรงเรียนเพื่อต่อต้านยาเสพติด การติดป้ายประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติด     
การติดป้ายนิเทศในห้องเรียนและนอกห้องเรียน วันส าคัญทางศาสนา 

- การจัดแข่งขันกีฬา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักเรียน (ใส่บาตรทุก
วันพระ นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน) สอดแทรกจริยธรรมในทุกกลุ่มสาระวิชาฯ และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 

- การใช้วิธีการมีส่วนร่วมของนักเรียนท่ีเคยกระท าผิดและกลับตัวได้มาเป็นแกนน าในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปล่ียนประสบการณ์แก่นักเรียนคนอื่นเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาใหม่ 

- การช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจนักเรียนท่ีพบว่ามีพฤติกรรมติดเหล้า บุหรี่ หรือ
ยาเสพติดอื่น ๆ โดยส่งตัวเข้ารับการบ าบัดรักษา 

1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
 โรงเรียนยังไม่มีการก าหนดรูปแบบหรือวิธีการประเมินผลกิจกรรมท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่

ใช้วิธีการสังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและจ านวนสถิตินักเรียนท่ีกระท าผิดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
และด่ืมเหล้าในสถานศึกษาท่ีค่อย ๆ ลดลง และมีตัวแทนนักเรียนรุ่นพี่อาสาช่วยครูท าหน้าท่ีสอดส่องดูแลความ
เรียบร้อยในโรงเรียนมากขึ้น ท าให้สามารถป้องปรามการเกิดพฤติกรรมเส่ียงได้ นอกจากนี้ นักเรียนท่ีเคย
กระท าผิดหรือมีพฤติกรรมเส่ียงเข้ามามีส่วนร่วม/ เป็นผู้น ากิจกรรม ช่วยครูและโรงเรียนเพื่อรณรงค์เกี่ยวกับ
โทษของเหล้าบุหรี่ให้แก่นักเรียนคนอื่น ๆ ด้วยความเต็มใจ 

 
2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 

2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน รวมถึงนักเรียน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

โรงเรียนจัดขึ้น โดยผู้บริหารเห็นว่าสถานศึกษาถือเป็นส่วนส าคัญท่ีจะมีบทบาทหน้าท่ีดูแลนักเรียนแทน
ผู้ปกครอง จึงต้องเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภัยและพัฒนาความรู้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้แก่ผู้เรียน 
ดังนั้น จึงเห็นด้วยว่าหากท าให้สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาพฤติกรรม
ของผู้เรียนได้ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้น สภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนท่ีอาศัยโดยรอบของนักเรียนก็ถือเป็นปัจจัย
ส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะครูสามารถควบคุมและดูแลพฤติกรรมได้เฉพาะในบริบทสถานศึกษาเท่านั้น 
นักเรียนอาจไม่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวให้เห็นในโรงเรียน แต่หากสภาพแวดล้อมทางบ้านและชุมชนยังคงไม่
ตระหนักถึงปัญหาของเหล้าและบุหรี่ ก็อาจท าให้พฤติกรรมดังกล่าวของนักเรียนไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่าง
แท้จริง 

2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน 
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนตระหนักถึงโทษของเหล้าและบุหรี่ รวมถึงให้ความส าคัญของการ

รณรงค์งดเหล้าและบุหรี่ โดยประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้นักเรียนเห็น รวมถึงครูทุกคนช่วยกัน
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สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน แม้จะไม่ได้มีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงก็ตาม ท าให้นักเรียนมี
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น  

 
 

2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมีความเห็นว่านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เป็น

แนวนโยบายท่ีดี แต่เนื่องจากในปัจจุบันโรงเรียนได้รับมอบนโยบายต่าง ๆ จากส่วนกลางจ านวนมาก บางครั้ง
มาจากแนวคิดและหน่วยงานส่วนกลางท่ีหลากหลาย ซึ่งหลายนโยบายมีประเด็นท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียคล้ายคลึง
กันสามารถเช่ือมต่อกันได้ เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม และนโยบายสถานศึกษา
ปลอดเหล้าและบุหรี่ ดังนั้น ในทางปฏิบัติโรงเรียนจึงพยายามด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องไปพร้อม ๆ 
กันและสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อภาระงานและ
คุณภาพการสอนของครู เพราะทุกโครงการมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนไม่แตกต่างกัน ผลจากท่ีส่วนกลางมี
นโยบายจ านวนมากส่วนหนึ่งอาจเป็นการเพิ่มภาระให้แก่โรงเรียนท่ีต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานแก่
ส่วนกลาง ดังนั้น หากเป็นไปได้ส่วนกลางควรมีการพิจารณาหารือร่วมกัน เพื่อสรุปเป็นแนวนโยบายหรือ
โครงการท่ีส าคัญแจ้งต่อทางโรงเรียนให้ด าเนินการ 

 
3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหลา้และบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 

3.1 ผลกระทบทางบวก 
โรงเรียนได้รับความมั่นใจจากผู้ปกครองในการมีส่วนช่วยในการดูแลพฤติกรรมของนักเรียน

มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผลของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ยังไม่ได้ส่งผลกระทบทางบวกท่ีชัดเจน
ต่อโรงเรียนมากนัก เนื่องจากเขตพื้นท่ีโดยรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นหน่วยงานราชการ และชุมชนอยู่อาศัย
โดยรอบมีความหลากหลาย ท้ังแต่ผู้ปกครองท่ีประกอบธุรกิจ (มีรายได้สูง) จนถึงผู้ปกครองท่ีประกอบอาชีพ
ค้าขาย ใช้แรงงาน มีรายได้ปานกลาง – ค่อนข้างต่ า และมีโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีมีความพร้อมอยู่ในบริเวณท่ีไม่
ห่างมากนัก ท าให้ผู้ปกครองท่ีมีความพร้อมจะนิยมน านักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอื่น ขณะท่ีผู้ปกครองท่ีมี
อาชีพค้าขายหรือใช้แรงงาน จะน านักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนี้ ท าให้ส่งผลต่อกระบวนการแก้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีอาจขาดความต่อเนื่อง กล่าวคือ แม้ว่านักเรียนจะได้รับการรณรงค์ปลูกฝังจากทาง
โรงเรียน แต่เมื่อกลับไปบ้านต้องเจอสภาพแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบท่ียังคงมีค่านิยมในการด่ืมเหล้าและสูบ
บุหรี่แบบเดิมท าให้ยากแก่การท าให้พฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนหมดไปอย่างแท้จริง 

3.2 ผลกระทบทางลบ 
 - ไม่มี – 
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4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเง่ือนไขทางสังคม 

4.1 ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
โรงเรียนยังไม่สามารถประเมินว่าตนเองด าเนินการเกี่ยวกับการน านโยบายสถานศึกษาปลอด

เหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากเช่ือว่าการแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ของนักเรียนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โรงเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีสามารถมีส่วนช่วยในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และป้องปรามได้เฉพาะในบางช่วงเวลาเท่านั้น กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอาจช่วย
กระตุ้นเตือนนักเรียนได้เพียงครั้งคราว แต่ครอบครัวหรือผู้ปกครองและชุมชนถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วย
กวดขันดูแลและเป็นหลักส าคัญในการด าเนินงาน เพราะเป็นสถาบันท่ีอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด แต่
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารในโรงเรียนได้กระตุ้นให้ครูทุกคนตระหนักและเห็นความส าคัญของบทบาทหน้าท่ีในการ
พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งเน้นให้สอดแทรกในระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ 
ถึงแม้จะไม่ได้มีนโยบายจากส่วนกลางก็ตาม 

 ท้ังนี้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนในบริเวณ
ใกล้เคียง สถานีต ารวจนางเล้ิง ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบ ถือเป็นปัจจัยท่ีมีส่วนท าให้การดูแลนักเรียน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อชุมชนพบเห็นนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจะแจ้ง
มายังโรงเรียน เพื่อด าเนินการตรวจสอบและหยุดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที 

 
4.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 
เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจ านวนไม่มากนักผนวกกับนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึง

พบว่ามีนักเรียนเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีปัญหาเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด จึง
ไม่เห็นการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนท่ีชัดเจนเท่าใดนัก อีกท้ังนักเรียนท่ีเคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจะหยุด
แสดงพฤติกรรมเพียงช่ัวคราวและกลับมาแสดงพฤติกรรมใหม่เมื่อถูกกลุ่มเพื่อนชักชวน และไม่ได้รับการดูแล
เอาใจใส่อย่างต่อเนื่องจากครอบครัวหรือผู้ปกครอง เนื่องจากสภาพครอบครัวยังขาดความพร้อมทาง        
เศรษฐานะ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนจึงขาดความต่อเนื่องและส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่ม
เดิมท่ีมีปัญหา  
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

โรงเรียน 2 

 

1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 1.1 การบริหารจัดการ 
 1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 

การขับเคล่ือนนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  ด้วยกระบวนการภายในโรงเรียนนั้น 
จ าเป็นต้องอาศัยกลไกท้ังระบบในโครงสร้างของโรงเรียน กล่าวคือ บุคลากรทุกคนย่อมมีส่ วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนนโยบายนี้ ด้วยแนวปฏิบัติท่ีน าไปสู่ความเป็นไปได้ และสรุปได้ดังนี้ 
  1) ปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักเรียน ตามโอกาสท่ีเหมาะสมอย่างเป็นทางการ โดยเชิญวิทยากร
มาบรรยายเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีจะได้รับจากการด่ืมเหล้า สูบบุหรี่ และเสพสารเสพติด
อื่นๆ  
  2) เสริมสร้างทักษะในการมองเห็นเป้าหมายของตนเองในอนาคต และรับรู้หรือพิจารณาได้
ว่าตนเองนั้นควรเตรียมความพร้อมหรือเตรียมตัวอย่างไร และสามารถวางแผนการด าเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ
และมีกระบวนการท่ีสามารถบริหารจัดการกับตนเองได้ในสภาพชีวิตปัจจุบัน 

3) ก าหนดกลยุทธ์เพี่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียนมีวินัยในตนเองอย่างถาวร  
  4) สร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการคาดหวังในการได้มาของส่ิงท่ีต้องการ คงไม่เป็น
การง่ายเสียทีเดียว แต่จ าเป็นต้องใช้ความพยายามด้วยความสามารถของตนเองเป็นหลัก เพื่อน าไปสู่
ความส าเร็จนั้น  
  5) สนับสนุนการสร้างความสุขอย่างถูกวิธี โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งเหล้าและบุหรี่ ด้วยกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน 
  6) เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
เพื่อการท านายอนาคตของตนเองจากพฤติกรรมท่ีเลือกจะท า  
  7) การก าหนดท่ีต้ังของฝ่ายปกครองซึ่งเป็นฝ่ายดูแลนักเรียนด้านความประพฤติ ควรมาอยู่ใน
จุดหรือต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นความเคล่ือนไหวของนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง แม้นักเรียนจะอยู่ในมุมอับซึ่ง
เป็นท่ีลับตา เพราะนักเรียนบางคนใช้สภาพดังกล่าวเพื่อการสูบบุหรี่ซึ่งในปัจจุบันท่ีต้ังฝ่ายปกครองอยู่ด้านหน้า
ตรงประตูทางเข้า-ออกของโรงเรียน 
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 1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 
การท าให้นโยบายนี้สามารถขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติได้จริง ย่อมต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อใช้เป็น

แรงผลักดันการด าเนินนโยบาย ได้แก่การก าหนดให้สถานศึกษาเป็นโรงเรียนสีขาวหรือโรงเรียนปลอดสารเสพ
ติด ซึ่งช่วยผลักดันให้มีกลไกในการขับเคล่ือนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการปฏิบัติจริง ได้แก่ 
  1) นักเรียนแกนน าเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลกระทบท่ีได้รับจากเหล้า บุหรี่ และสารเสพ
ติดอื่นๆ โดยเรียนรู้วิธีการหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธส่ิงเหล่านั้น  
  2) แกนน าของโรงเรียนต่างๆ มาประชุมและจัดกิจกรรมร่วมกัน ตามโอกาสท่ีเหมาะสมเพื่อ
รักษาความต่อเนื่องและยกระดับการพัฒนาแนวปฏิบัติอย่างได้ผล ซึ่งแกนน าส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนในสภา
นักเรียน  
  3) มีครูเวรอยู่ประจ าจุดอับต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการสูบบุหรี่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ได้แก่ บริเวณ
ห้องน้ า และโรงอาหาร และมีการตรวจกระเป๋านักเรียนในคาบ Home Room ท้ังนี้ เมื่อนักเรียนออกนอก
บริเวณโรงเรียนไปแล้ว การจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของนักเรียนแต่ละคน ท่ีจะมี
จิตส านึกในการบริหารจัดการกับตนเองในลักษณะแบบใด 

1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
    โรงเรียนมีการสรุปประเมินผลกิจกรรมท่ีจัดขึ้น ในลักษณะของการประเมินความพึงพอใจใน

กิจกรรม    
 

2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

การขับเคล่ือนนโยบาย เป็นการช่วยลดปริมาณของเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเหล้าหรือ
เครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆแต่ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติ ท่ีขึ้นอยู่กับการ
จัดกระบวนการขับเคล่ือนนโยบายว่ามีความเข้มข้นในการควบคุมและก ากับดูแลในระดับท่ีมากน้อยเพียงใด 
 2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหร่ี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน 
  1) เหล้าและบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อนักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน โดยมีผลต่อร่างกายและ
สภาพจิตใจ อีกท้ัง ท าให้มีวิถีชีวิตท่ีบกพร่อง สูญเสียคุณภาพชีวิต และไม่มีความสุขตามวัย ได้แก่ ผลการเรียน
ตกต่ า อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว ภาวะอารมณ์รุนแรงหรือแปรปรวน ชอบแกล้งเพื่อนหรือเงียบซึม มีโลกส่วนตัว
สูงหรือคบเพื่อนเฉพาะกลุ่มอย่างจ ากัด เป็นต้น   
  2) ความตระหนักต่อโทษท่ีจะได้รับ ด้วยความคิดเห็นเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่
สรุปได้ว่า การด่ืมเหล้าสร้างปัญหาท่ีเกิดจากการขาดสติ แล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ เช่น อุบัติเหตุทางการจราจร 
ก่อคดีอาชญากรรม ท าร้ายผู้อื่น ท้ังคนในครอบครัวและนอกครอบครัว ร่างกายก็ทรุดโทรม เพราะมีผลต่อ
สุขภาพ ส่วนบุหรี่ ค่าใช้จ่ายถูกกว่า สูบแล้วไม่ขาดสติ ส าหรับคนท่ีไม่ติด ก็สามารถระงับการสูบได้  
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 2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
 1) นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่นั้นเป็นส่ิงดี หากแต่ควรเคร่งครัดตามแนวปฏิบัติ

ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ท้ังนี้โดยอาศัย ครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน ท่ีให้
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความใส่ใจ ไม่ปล่อยปละละเลยในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ดังนั้น 
นโยบายก็จะส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนด้วยบริบทชองโรงเรียน และความเป็นไปได้ดังกล่าวนั้น ย่อมต้องอาศัย
ปัจจัย 3 ประการ คือ การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการรู้คิด บทบาทความเป็นครู และกระบวนการ
ภายในโรงเรียน 
  ในประเด็นนี้ บุคคลท่ัวไปยังมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับบทบาทความเป็นครู ใน
ลักษณะท่ีว่าครูเป็นแต่เพียงผู้มีความรับผิดชอบเฉพาะวิชาท่ีตนเองสอนเท่านั้น ส่วนความประพฤติของนักเรียน
นั้นเป็นบทบาทของฝ่ายปกครอง ครูจึงไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในบทบาทดังกล่าว ดังนั้น จึงควรก าหนดแนวทาง
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ในบทบาทของความเป็นครูในองค์รวม เพื่อให้นักเรียนสามารถจัดการกับ
ตนเองได้เป็นอย่างดี และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ หรือสารเสพติดอื่นๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
   1.1) ครูนอกจากจะรับผิดชอบวิชาท่ีตนเองสอนแล้ว ยังต้องท าหน้าท่ีเป็นครูท่ี
ปรึกษา โดยเอาใจใส่ต่อความประพฤติของนักเรียน ด้วยการเฝ้าสังเกตท่ีไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการรับรู้ถึงท่าที 
ความคิด ความรู้สึก ท่ีอาจสะท้อนว่านักเรียนคนนั้นก าลังประสบกับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
   1.2) ครูท่ีปรึกษาควรท าความเข้าใจต่อสภาพปัญหาทางครอบครัว ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อนักเรียน กรณีขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ 
   1.3) การท าหน้าท่ีครูด้วยความเสียสละ โดยไม่คิดว่าเป็นการเปลืองตัว หากให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความขาดพร่องทางสภาพจิตใจและในส่วนท่ีมีผลต่อการเรียน 
   1.4) ครูควรเป็นได้ทุกอย่างส าหรับลูกศิษย์ในบริบทของความเป็นครู โดยมีความหวัง
ดี ปรารถนาดี และเป็นแม่พิมพ์ของชาติด้วยการเป็นต้นแบบท่ีดี 
   1.5) การสอนในห้องเรียนด้วยเนื้อหาทางวิชาการ สามารถสอดแทรกทักษะชีวิตใน
จังหวะท่ีเหมาะสม ด้วยการเช่ือมโยงเชิงบูรณาการ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปรับตัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
และการสร้างแบบแผนของการใช้ชีวิต เป็นต้น 
  2) ข้อสังเกตหรือส่ิงท่ีควรน ามาพิจารณาเพื่อให้การด าเนินนโยบายเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง
นั้น สรุปได้ดังนี้ 
   2.1) สร้างแรงดึงดูดเพื่อให้บุคคลหลายฝ่าย เกิดความสนใจท่ีจะเข้าร่วมหรือให้ความ
ร่วมมือในการขับเคล่ือนนโยบาย ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินนโยบาย ซึ่งเป็นการขยายการปฏิบัติในวงกว้าง โดยให้ข้อมูลข่าวสารด้าน
นี้ และสร้างเครือข่ายท่ีประกอบด้วย ครู นักเรียน คนในชุมชน และบุคคลท่ัวไป พร้อมกับจัดสรรงบประมาณ 

  2.2) ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากนโยบายนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการปฏิบัติ ท่ีขึ้นอยู่
กับการจัดกระบวนการขับเคล่ือนนโยบายว่ามีความเข้มข้นในการควบคุมและก ากับดูแลในระ ดับท่ีมากน้อย
เพียงใด 
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   2.3) การประสานขอความร่วมมือจากคนในชุมชน ควรมีการสร้างปฏิสัมพันธ์เป็น
ล าดับแรก เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ การเห็นด้วยและยอมรับกับแนวทางของนโยบาย มิเช่นนั้น ก็จะเป็นเพียง
การให้เกียรติกันแต่เฉพาะหน้า และหลังจากนั้นแนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายก็ไม่ได้น าไปใช้ 
เพราะขาดการสานต่อในทางปฏิบัติ กล่าวคือการกลับไปสู่สภาวะท่ีเป็นสภาพแวดล้อมเดิม 
   2.4) เมื่อขาดการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจาก
นโยบายก็สรุปไม่ได้ว่าบรรลุความส าเร็จ โดยเป็นเพียงการเห็นผลในช่วงเวลาระหว่ างท่ีด าเนินการเท่านั้น 
กล่าวคือไม่บังเกิดผลอย่างแท้จริงในระยะยาว หรือเป็นเพียงการสร้างตัวเลขเท่านั้น แต่ขาดความส าเร็จท่ีเป็น
รูปธรรม 

  2.5) ความส าเร็จของนโยบายต่อรายบุคคลท่ีเป็นเด็กและเยาวชนนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับ
ระดับภูมิคุ้มกันทางความคิดของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ ท่ีเคยผ่านการฝึกฝนอบรมหรือได้รับการปลูกฝังจาก
ครอบครัวและทางโรงเรียน ก็จะไม่มีการคล้อยตามเมื่อถูกชักจูงไปสู่พฤติกรรมการด่ืมเหล้าหรือสูบบุหรี่ได้
โดยง่าย เพราะมีการยับยั้งช่ังใจและมีระบบความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล 

 3) ร้านค้าในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมกับการรณรงค์เพื่อสนับสนุนนโยบาย ด้วยการติดป้าย
รณรงค์หน้าร้านค้าหรือร้านอาหาร และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดในส่วนปลีกย่อยของรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องกับการขายเหล้าหรือเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ และบุหรี่ โดยมีจิตส านึกและแก้ไขความเคยชินท่ี
บกพร่องหรือละเลยต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย เนื่องจากบางพื้นท่ีของชุมชนไม่ค่อยมีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐเข้ามาตรวจดูแลความเรียบร้อยและความถูกต้องของการประกอบการค้า ท้ังนี้เพื่อเป็นภาพลักษณ์ท่ีดี
ของชุมชน 
  อีกท้ัง ควรมีข้อตกลงกับร้านค้าเหล้านั้น เพราะเป็นนโยบายรัฐ ท่ีต้องปฏิบัติอย่างจริงจังใน
การไม่ขายสินค้าประเภทดังกล่าวให้กับเด็กและเยาวชนตามข้อบังคับของกฎหมาย โดยท่ีผู้ขายต้องยอมรับ
สภาพท่ีจะต้องเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงยอดการจ าหน่ายท่ีมีผลกระทบต่อการค้า ดังนั้น จึงควรมีเงินชดเชย
ให้กับทางร้านค้าหรือมีส่ิงตอบแทนอื่นๆ ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในกรณีท่ีมีรายได้ลดลง และควรพิจารณาถึง
รายละเอียดของความเป็นไปได้ในหนทางการปฏิบัติด้วย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนนโยบาย 
 

4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม

บริบทเง่ือนไขทางสังคม 

 4.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 

ความเป็นไปได้ของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ย่อมต้องอาศัยปัจจัย 4 ประการ คือ การ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการรู้คิดบทบาทความเป็นครูกระบวนการภายในโรงเรียนและการก าหนดให้
เป็นโรงเรียนสีขาวหรือโรงเรียนปลอดสารเสพติดซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
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  1) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการรู้คิด ได้แก่สร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบหรือ
ความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นต่อตนเองในอนาคต ท้ังเรื่องใกล้ตัวและเรื่องไกลตัวซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีความรอบคอบและใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องปลีกย่อยท่ีอาจมี
อิทธิพลหรือจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตอีกท้ัง มีการวางแผนท่ีดีและคิดการณ์ไกล 
  2) บทบาทความเป็นครู ได้แก่สอดแทรกทักษะชีวิตในจังหวะท่ีเหมาะสมระหว่างการสอน
เนื้อหาทางวิชาการ ด้วยการเช่ือมโยงเชิงบูรณาการ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปรับตัว การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
และการสร้างแบบแผนของการใช้ชีวิต เป็นต้นอีกท้ัง ท าหน้าท่ีเป็นครูท่ีปรึกษา โดยรับรู้ถึงท่าที ความคิด 
ความรู้สึก ท่ีอาจสะท้อนว่านักเรียนคนนั้นก าลังประสบกับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง  
  3) กระบวนการภายในโรงเรียนได้แก่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย เพื่อการท านายอนาคตของตนเองจากพฤติกรรมท่ีเลือกจะท าอีกท้ัง
สนับสนุนการสร้างความสุขอย่างถูกวิธี โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งเหล้าและบุหรี่ ด้วยกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
  4) การก าหนดให้เป็นโรงเรียนสีขาวหรือโรงเรียนปลอดสารเสพติด ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อ
ความส าเร็จของนโยบาย ด้วยการสร้างกลไกเพื่อใช้เป็นแรงผลักดันในการขับเคล่ือนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
และสามารถปฏิบัติได้จริง 
 
 4.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 

 ศักยภาพด้านการรู้คิด ของนักเรียนบางคนยังมีความอ่อนด้อยซึ่งจะแสดงท่าทีว่ามีความเช่ือฟังในส่ิงท่ี
ได้รับการแนะน า แต่บางครั้งก็วางเฉยโดยไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆ คล้ายว่าตกอยู่ในภาวะจ ายอมท่ีไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้  และเมื่อกลับไปบ้านก็ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าหรือค าตักเตือนนั้นเพราะไม่ได้เก็บมาคิด โดยท า
ตามใจท่ีตนเองอยากจะท า จึงไม่เกิดการพัฒนาตนเองท่ีมาจากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอาจเป็นได้ว่าด้วย
ธรรมชาติความเป็นเด็กท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมในปรากฏการณ์ปัจจุบัน มีลักษณะอันไม่พึงประสงค์และควร
แก้ไข ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 1) ไม่ได้คิดถึงอนาคตของตนเอง มีความคุ้นเคยกับค าว่า “ เด๋ียวก่อน ” หรือมีลักษณะของ
การผัดวันประกันพรุ่ง 

 2) ขาดการวางแผนท่ีดีและไม่คิดการณ์ไกล โดยจะท าอะไรแบบสุกเอาเผากินและหวังน้ าบ่อ
หน้า โดยมีความคิดว่าการหาเงินไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เพราะเป็นความรับผิดชอบของครอบครัว  
  3) ขาดความรอบคอบและไม่ใส่ใจในเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องปลีกย่อย ท่ีมีอิทธิพลหรือจะส่งผล
กระทบวิถีชีวิต 

 4) ไม่ได้รับบทเรียนในกรณีท่ีถูกลงโทษเมื่อกระท าผิดระเบียบของโรงเรียน โดยไม่รู้สึกผิดและ
ยอมถูกพักการเรียน หรือเลือกการศึกษานอกโรงเรียนเพียงเพื่อเอาวุฒิการศึกษา 

 5) ขาดการควบคุมตนเอง และแสวงหาทางออกแบบง่ายๆ เมื่อประสบกับปัญหา  
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 6) การเลียนแบบพฤติกรรมหรือการเลือกบุคคลต้นแบบ ส่วนมากนักเรียนจะให้ความสนใจ
กับคนท่ีมีช่ือเสียงในวงการบันเทิง 

 7) ไม่รักษาสิทธิอันพึงได้ของตนเอง ขาดความรับผิดชอบ และไม่มีวินัยในตนเอง 
  8) ไม่ตระหนักถึงผลกระทบหรือความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นต่อตนเองในอนาคต ท้ังเรื่องใกล้
ตัวและเรื่องไกลตัวกล่าวคือ ไม่เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ท้ังนี้ นักเรียนท่ีด่ืมเหล้า สูบบุหรี่ หรือเสพสารเสพติดอื่นๆมีสาเหตุมาจากการลองครั้งแรกก็ด้วยมี
สภาวะทางความคิดในลักษณะท่ีไม่มีความคาดหวังในอนาคตของตนเอง ต้องการลืมปัญหาเพื่อสร้างความ
สบายใจ โดยไม่แสวงหาวิธีอื่นท่ีเหมาะสมกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะไม่ได้คิดหรือคิดไม่ได้ ด้วยความเป็นผู้ชายต้อง
ลองให้รู้ ดังนั้น จึงเกิดความเส่ียงท่ีจะถล าลึกและเลิกพฤติกรรมการเสพไม่ได้ เพราะในระยะแรกของการ
บริโภคหรือเสพนั้น มีความคิดว่าถึงอย่างไรก็คงเลิกได้โดยไม่เสพติด และมีความเช่ือมั่นในตนเองว่าสามารถหัก
ดิบคือสามารถเลิกได้โดยทันทีหรือในช่วงเวลาส้ันๆ 
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: 
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

โรงเรียน 3 

 
1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

1.1 การบริหารจัดการ 
โรงเรียนด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (เดิมช่ือ โครงการสถานศึกษา

สีขาว) โดยน าเสนอโครงการผ่านทางแผนงานของโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณมาใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ การน านักเรียนไปบ าบัดนอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ส่งครูเข้าร่วมการอบรมท่ี
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น แล้วน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการด าเนินงานภายในโรงเรียน 

 
1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 
โรงเรียนด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้ PIN Model ต้ังแต่ 

ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นโมเดลท่ีครูและแกนน านักเรียนของแต่ละห้องร่วมกันคิดขึ้นมา โดย P = Parent หมายถึง 
พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว I = Information หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ตามแผ่นป้ายต่าง ๆ ของโรงเรียน N = Network 
หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ เฟสบุ๊คส์ ซึ่งบางรายวิชาจะให้นักเรียน
โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการลด ละ เลิก การใช้สารเสพติดและอบายมุข ผ่านทางเฟสบุ๊คส์ และถ้าโพสใดมีจ านวน
คนเข้ามากดไลค์มากท่ีสุดก็จะได้รับคะแนนสูงสุด เช่น 36,000 กับ 365 วัน ถ้าเราไม่สูบบุหรี่เราจะมีเงินเก็บ 
 ส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ทาง
โรงเรียนมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดนโยบายท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน การ
ด าเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของนักเรียนด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการห้องเรียน โดยมี
หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง และคณะกรรมการห้องเรียน 3 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายธุรการ ซึ่งฝ่ายสารวัตรนักเรียนจะท าหน้าท่ีคอยดูแลและสอดส่องพฤติกรรมของเพื่อน เพื่อ
รายงานให้ครูทราบ ส าหรับส่วนของครู ประกอบด้วยครู4 ฝ่าย ประกอบด้วยครูท่ีปรึกษา ครูหัวหน้าระดับช้ัน
เรียน ครูเวรหน้าประตูโรงเรียนและครูฝ่ายปกครองท่ีท าหน้าท่ีตรวจกระเป๋าของนักเรียนในช่วงเช้า และครูเวร
ประจ าวันท่ีท าหน้าท่ีตรวจในช่วงพักกลางวันตามห้องน้ า และบริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียน 

นอกจากนี้ชุมชนก็มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
โดยการร่วมมือของผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เช่น การน าหน่วยงาน
ภายนอกมาอบรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดให้แก่นักเรียน การน าต ารวจเข้ามาตรวจสารเสพติดของ
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมน่าสงสัย รวมท้ังการส่งนักเรียนเข้ารับการบ าบัดสารเสพติดท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดนครปฐม   
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1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 
กิจกรรมท่ีใช้ในการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีหลายกิจกรรม

ดังนี้ 
1) กิจกรรมโฮมรูม เป็นกิจกรรมท่ีให้ครูและนักเรียนได้พบปะพูดคุยกันทุกวันประมาณ 15-20 นาที 

ในช่วงเช้าก่อนเริ่มเรียน กิจกรรมนี้ช่วยให้ครูได้รับทราบพฤติกรรมของนักเรียนท่ีตนเองดูแล 
2) การบูรณาการเรื่องอันตรายหรือโทษของยาเสพติดในการเรียนการสอน เช่น ถ้าสมมติเราไม่สูบ

บุหรี่ ปีหนึ่งเราจะมีเงินเก็บ 36,000 บาท หรือการสอนเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆท่ีอยู่ในบุหรี่ รวมท้ังมีการนิมนต์
พระสงฆ์เข้ามาสอนนักเรียนในทุกระดับช้ัน 

3) การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม
ลูกเสือ กิจกรรมค่ายคุณธรรม  

4) กิจกรรมรณรงค์เรื่องยาเสพติด การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด 
5) กิจกรรมท าบุญตักบาตรตอนเช้าในทุกวันพฤหัสบดีและวันพระโดยมีการสวดมนต์ท าวัตรเช้า30 

นาทีหลังจากนั้นก็จะมีการอบรมให้ความรู้อีกประมาณ 30 นาที บางครั้งก็จะมกีารนิมนต์พระสงฆ์มาอบรมให้
ความรู้เพิ่มเติม 

6) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน โดยครูทุกคนต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมนี้ท าให้ครูเห็น
สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ภูมิหลังทางครอบครัวของนักเรียน รวมทั้งพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ท่ีบ้าน  
ซึ่งช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น  

7) การประชุมผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง ปีละ 2 ครั้ง กิจกรรมนี้ท าให้พ่อแม่
ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมของบุตรหลานของตนเองเมื่ออยู่ท่ีโรงเรียน 

1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
โรงเรียนมีการส ารวจจ านวนนักเรียนท่ีติดยาเสพติดในทุกปี โดยใช้วิธีการท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การได้

กล่ินบุหรี่จากตัวนักเรียน การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเข้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลา ท้ังนี้พบว่าปัญหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดส่วนใหญ่ท่ีพบในโรงเรียน คือ การสูบบุหรี่ แต่ไม่พบปัญหาเรื่องการดื่มสุราในโรงเรียน    

 
2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 

2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
ปัจจุบันนักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เพิ่มขึ้น อาจ

เนื่องมาจากมีการก าหนดบทลงโทษท่ีมากขึ้น คือ ในอดีตหากสูบบุหรี่ในสถานศึกษาจะมีโทษปรับ 2,000 บาท 
แต่ในปัจจุบันมีโทษปรับ 5,000 บาท ท าให้นักเรียนเกรงกลัวมากขึ้น รวมท้ังทางโรงเรียนมีมาตรการลงโทษ
อย่างจริงจัง คือ โทรเรียกต ารวจมาจับและให้เสียค่าปรับ 
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2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหร่ี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน 
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีส่วนช่วยให้

จ านวนนักเรียนท่ีสูบบุหรี่ลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจากการส ารวจล่าสุดพบว่าท้ังโรงเรียนมีนักเรียนท่ี
ติดบุหรี่ 25 คน 

2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
ครูมีความคิดเห็นว่านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เป็นนโยบายท่ีดี เพราะช่วยกระตุ้นให้ทุก

ฝ่ายตระหนักและให้ความส าคัญกับเรื่องยาเสพติดมากขึ้น แต่ท้ังนี้สถานศึกษามีการด าเนิน โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ก่อนประกาศนโยบายนี้  

อย่างไรก็ตาม ครูมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าหน่วยงานส่วนกลางควรจัดให้มีผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยามา
ให้ข้อมูลหรือมาพูดคุยเพื่อให้ค าปรึกษากับนักเรียน 
3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหลา้และบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 

3.1 ผลกระทบทางบวก 
การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างต่อเนื่อง ท าให้ พ.ศ. 2559 

โรงเรียนได้รับประทานโล่รางวัลเกี่ยวกับการด าเนินงานโรงเรียนปลอดสุราจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และได้รับการคัดเลือกจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่ของจังหวัดนครปฐม 

3.2 ผลกระทบทางลบ 
ไม่มี 
 

4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเง่ือนไขทางสังคม 

4.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ คือ ความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
ท้ังครู นักเรียน และชุมชน ซึ่งครูมีบทบาทส าคัญเพราะเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน หากครูดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด พูดคุยกับนักเรียนทุกวัน เข้าใจนักเรียน จะท าให้นักเรียนรู้สึกกล้าพูดคุยแบบเปิดใจ และมีส่วนช่วยให้
นักเรียนเลิกสูบบุหรี่ได้  

ปัจจัยท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความเข้มแข็งของชุมชน เพราะทุกคนต้องการให้ชุมชนท่ีตนเอง
อาศัยอยู่ปลอดยาเสพติด ดังนั้นทุกคนจึงช่วยกันคอยดูแลสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน หากพบนักเรียนท่ีมี
ปัญหาพฤติกรรมก็จะรีบแจ้งให้โรงเรียนรับทราบ ร้านค้ารอบ ๆ โรงเรียนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยไม่ขาย
บุหรี่และสุราให้แก่นักเรียน รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษามีการรายงานพฤติกรรมของนักเรียนให้โรงเรียน
รับทราบในท่ีประชุม  
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4.2 ปัจจัยที่เป็นอปุสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 
ปัจจัยส าคัญท่ีเป็นอุปสรรคของการด าเนินงาน คือ การเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีจากพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่น 

พ่อแม่ผู้ปกครองด่ืมสุราหรือสูบบุหรี่ ท าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ รวมท้ังการขาดการดูแลเอาใจ
ใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ครอบครัวของนักเรียนบางคนมีฐานะยากจน ท าให้นักเรียนต้องท างาน
เพื่อหารายได้พิเศษ เช่น รับจ้างเสิร์ฟอาหารโต๊ะจีน ขับรถสิบล้อ ท าให้เห็นตัวอย่างท่ีไม่ดีจากคนในท่ีท างาน  
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: 

นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

โรงเรียน 4 

โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่  จังหวัดนครปฐม  บุคลากรของโรงเรียน

ประกอบด้วยครูประจ าการ 87 คน อัตราจ้าง 3 คน มีจ านวนนักเรียน 1,757 คน  

โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากวัดในพื้นท่ี ท้ังเรื่องสถานท่ีต้ังโรงเรียน งบประมาณสนับสนุน 

ตลอดจนสนับสนุนพระวิทยากรให้การอบรมฐานคุณธรรมเพื่อฝึกอบรมนั กเรียนในด้านคุณลักษณะ             

อันพึงประสงค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมสอบธรรมศึกษาของนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับ

ความร่วมมือด้วยดีจากชุมชน และสมาคมฟุตบอลวีไอพี จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ให้ข้อคิด ให้ค าแนะน าด้านการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนดูแลใน

ด้านของงบประมาณท่ีขาดแคลน โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏ ให้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูท าให้โรงเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคนิควิธีการเรียนการ

สอน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนให้กับนักเรียนและครูนอกจากโรงเรียนได้ให้บริการด้านสถานท่ี

กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมอบรมของหน่วยงานรัฐบาล การใช้สนามฟุตบอลในการซ้อมและ

แข่งขันของสมาคมฟุตบอลวีไอพี จังหวัดนครปฐม 

โรงเรียน มีข้อจ ากัดในเรื่องความหลากหลายของนักเรียนซึ่งมาจากหลายพื้นท่ีและสภาพทางเศรษฐกิจ 

สังคมของครอบครัวตลอดจนอาชีพของผู้ปกครอง ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลตามสถานภาพของ

ชุมชนและเศรษฐกิจรอบโรงเรียน อาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ฐานะทางเศรษฐกิจจึงไม่

ดีเท่าท่ีควร 

1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

1.1 การบริหารจัดการ 

โรงเรียนเริ่มด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 และ

ด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณะท างานในโครงการประมาณ 5-6 คน รวมท้ังมีเครือข่ายการ
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ท างานจากหน่วยงานภายนอกเช่น วัดห้วยจระเข้ ศาลเยาวขน โรงพยาบาลนครปฐม สาธารณสุข ต ารวจภูธร

จังหวัดนครปฐม  

1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติดด าเนินการร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ในระดับห้องเรียนจะมีคณะกรรมการนักเรียน แบ่ง

ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายการเรียน รวมท้ังมีครูท่ีปรึกษา

คอยดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ในระดับช้ันเรียนจะมีครูหัวหน้าระดับช้ัน และระดับสถานศึกษาจะมีครูเวร

ประจ าวันท่ีท าหน้าท่ีคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนบริเวณจุดต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น โรงอาหาร 

ห้องน้ า หลังโรงเรียน โดยมีครูตรวจท้ังในช่วงเช้า ช่วงพักกลางวัน และช่วงเย็น โดยใช้วิทยุส่ือสารในการติดต่อ

ประสานงาน 

“ในห้องเรียนมันก็จะมีแบ่งฝ่ายออกเป็น 4 ฝ่าย ฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายกิจกรรม 

ฝ่ายการเรียนแบบน้ีประมาณน้ีนะครับ แล้วแต่ละฝ่ายจะมีหัวหน้าทีม ในทีมก็จะมีลูกน้อง 4 คน มันก็จะ

ตรวจสอบ ส่องดูแลกันเองในห้อง บางทีก็จะมีสายสืบ คนไหนพฤติกรรมเสี่ยงมันจะมาสะกิดครูแล้ว เราก็จะ

ลงไปดู คือส่วนใหญ่เราจะไปตามก่อนที่มันจะเกิด” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

ในช่วงเช้าจะมีครูเวรประจ าวันและ รปภ. ของโรงเรียนคอยตรวจกระเป๋าของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง

หรือมีพฤติกรรมน่าสงสัย หากพบว่านักเรียนคนใดมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบจะ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นโดยให้นักเรียนด่ืมน้ าสมุนไพรหญ้าดอกขาวประมาณ 10 วัน วันละ 3 เวลา คือ 

เช้า กลางวัน และเย็นก่อนกลับบ้าน เพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่   

“ถ้าตรวจเจอปั๊ป เราจะมีการให้มาด่ืมหญ้า หญ้าดอกขาวมันจะเป็นสมุนไพรครับ คือกิน 10 ครั้ง 

ใกล้กับปฐมโอสถเนอะ เราจะเอาสมุนไพรพวกน้ันที่เขามีลดอาการอยากบุหรี่ แล้วก็เราก็ลองเอามาใช้ดู 

อย่างอันแรกเลยเราใช้ยาสมุนไพรหญ้าดอกขาว ก็คือ เอามาต้มแล้วก็ให้เด็กที่เราตรวจเจอว่าเขาสูบบุหรี่ 

กิน 3 เวลาครับ ตอนเช้าแล้วก็กลางวัน แล้วก็ก่อนกลับบ้าน แล้วก็จะมีแบบบันทึกลงชื่อเอาไว้ดูว่าได้ผล

อย่างไร ประมาณ 10 วันครับ” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
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การด าเนินงานจะมีท้ังลักษณะ top-downและ bottom-upคือ ถ้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียนพบนักเรียน

ท่ีมีปัญหา ก็จะแจ้งครูท่ีปรึกษาและครูหัวหน้าระดับช้ัน หลังจากนั้นครูท่ีปรึกษาจะคอยดูแลพฤติกรรมของ

นักเรียนคนนั้น และหากนักเรียนคนนั้นมีปัญหาเกิดขึ้นอีก ครูท่ีปรึกษาจะแจ้งมายังฝ่ายกิจการนักเรียน เพื่อให้

ฝ่ายกิจการส่งนักเรียนคนนั้นเข้ารับการบ าบัดต่อไป 

“เราจะมีครูเวรอยู่บางทีครูเขาอาจจะไปแอบอยู่ข้างๆ ไอเด็กคนน้ีก็ไม่รู้ไง ควันโขมงแบบน้ี พอจับ

ได้มาบางทีคนที่จับได้เขาอาจจะไม่ใช่ที่ปรึกษาเขาจะส่งมาห้องน้ีมันจะเหมือนแบบเป็น Top Down ครับ คือ 

กิจการเป็นคนเจอ รับเรื่อง พอรับเรื่องเสร็จเรียกที่ปรึกษา เรียกหัวหน้าระดับ พอที่ปรึกษาแล้วคือที่ปรึกษา

กับหัวหน้าระดับจะเป็นคนติดตามต่อ พอติดตามแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีปัญหาเกิดข้ึน เจาก็จะสะท้อนกลับมาที่

กิจการ คราวน้ีกิจการก็คือหน่วยงานของผม ก็จะรับเรื่องไปบ าบัดต่อ” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

นอกจากนี้จะมีการสุ่มตรวจปัจสาวะของนักเรียนกลุ่มเส่ียงท่ีได้รับรายช่ือมาจากครูหัวหน้าระดับช้ัน

หรือครูประจ าช้ันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยใช้ชุดตรวจสารเสพติดท่ีได้รับอนุเ คราะห์มาจาก

โรงพยาบาล แต่ชุดตรวจดังกล่าวสามารถตรวจพบสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีน กัญชา ยาอี ยาเค แต่ไม่

สามารถตรวจพบยาเสพติดชนิดใหม่ท่ีก าลังแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่นในปัจจุบัน เช่น ยาโปร เนื่องจากสารเสพติด

ชนิดใหม่นี้จะต้องใช้ชุดตรวจเฉพาะ ส าหรับการนัดหมายวันท่ีสุ่มตรวจจะไม่มีการแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้า 

เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงบางคนรับประทานยาขับปัสสาวะหรือยาล้างไตมาก่อนวันท่ีจะตรวจ ซึ่งจะ

ท าให้ตรวจแล้วไม่พบสารเสพติด 

“เราแค่แจ้งว่าสมมติว่าเดือนสิงหาคมมี 31 วันผมก็จะแจ้งว่าวันอังคารตอน 11 โมงจะมีการประชุม

ของฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับ 6 ระดับงานของฝ่ายทั้งหมดผมจะเป็นคนแจ้งในที่ประชุมว่าเดือนน้ีจะ

มีการตรวจผมก็ท าเรื่องขออนุญาตผอ.ก่อนแต่ผมไม่ระบุวันนะผมก็จะระบุว่าภายในช่วงเวลาน้ีเพราะว่าถ้า

ระบุวันเด็กรู้ตัว แต่บางครั้งถ้าสมมติเราเจอตัวแล้วเราสงสัยเราสามารถเรียกตรวจเด๋ียวน้ันได้เลยก็ท าได้แต่

ปัญหาคือตอนน้ีมันจะมีพวกเด็กที่รู้ตัวรู้มากคือเขาจะทานยาขับปัสสาวะยาล้างไตอะอย่างพวกกัญชาเนอะ

มันกินยาล้างไตเราก็ตรวจอย่างไรก็ตรวจไม่พบ” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

การด าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมใช้สารเสพติด ขั้นแรกจะเชิญผู้ปกครองมาพบและให้

นักเรียนเหล่านี้ลงทะเบียนเข้ารับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยเสียค่าลงทะเบียน 500 บาท หลังจากนั้นทาง

โรงเรียนจะนิมนต์พระมาบรรยายเรื่องการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และเชิญผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขมา

อบรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด 
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ส าหรับนักเรียนบางคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีมีปัญหาขั้นรุนแรง และมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน เช่น  

จ านวนครั้ง ท่ีพบการกระท าความผิดซ้ า ทางโรงเรียนก็จะเชิญทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน  

ท้ังผู้ปกครองนักเรียน ครูประจ าช้ัน ครูหัวหน้าระดับช้ัน และฝ่ายกิจการนักเรียน ถ้าทุกฝ่ายมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันว่านักเรียนคนนั้นไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาได้แล้ว ทางโรงเรียนก็จะเชิญนักเรียนคนนั้นออก

จากโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะประสานหาโรงเรียนใหม่ท่ีอยู่ใกล้บ้านของนักเรียนให้ 

วิธีการดูแลพฤติกรรมอีกวิธีการหนึ่งท่ีโรงเรียนด าเนินการอย่างจริงจัง คือ ความเข้มงวดเรื่องระเบียบ

วินัย เพราะการขาดระเบียบวินัยเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้นักเรียนเกิดปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดและอบายมุข

รวมทั้งครูจะต้องการหลักจิตวิทยาในการดูแลนักเรียน  

“เราก็ล าบากใจนะครับบางทีบางอย่างมันเหมือนการแสดงละครอย่างผมอยู่กิจการเราจะไม่ไปเล่น

กับเด็กแล้วค าว่าครูฝ่ายปกครองมันก็จะต้องวางตัวให้ดูน่าเกรงกลัวหน่อยการที่เราจะเข้าไปคอนโทรลเขาได้

เลยมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะเข้าไปลูบหลังเขาได้เลยว่าเฮ้ยเป็นยังไงมันใช้บารมีเยอะเหมือนกันบางอย่างการจะ

สร้างบรรยากาศแห่งการควบคุมได้มันต้องบีบให้เขามีพ้ืนที่น้อยที่สุดก่อนเพ่ือให้เขาเกิดความล าบากใจพอ

ในใจเขาเริ่มรู้สึกแล้วเราค่อยเข้าไปคอนโทรลพอหลังจากคอนโทรลแล้วเราอาจจะค่อยๆเพ่ิมพ้ืนที่ให้เขา

เพ่ือให้อิสระมากข้ึนเหมือนเรื่องระเบียบวินัยทุกอย่างที่เราพยายามบีบครอบ” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

“ผมก็บอกว่าอย่าท าให้ครูเสียชื่อนะน่ีครูไม่เคยรับรองใครนะเน่ียครูรับรองเธอคนแรกเซ็นก ากับไว้

ตอบสิจะไม่ท าความผิดอีกแล้วเช่นเรื่องบุหรี่เคยเจอบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปน้ีจะไม่ท าความผิดแบบน้ันแบบน้ีลงชื่อ

รับรองถ้าท าความผิดหรือจับแล้วเจอบุหรี่อีกยินดีจะย้ายโรงเรียนผมก็บอกว่าน่ีครูเอาของครูเป็นประกันนะ

เห็นใจครูด้วยนะเด็กคนน้ันก็ดีข้ึนนะเราใช้เทคนิคน้ีครับเพ่ือลดช่องว่างของการที่จะเข้าไปว่ากล่าวตักเตือน

เขาได้บางทีเราอาจจะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของห้องน้ีแต่พอใช้กรณีแบบน้ีเราจะสามารถเข้าไปว่ากล่าว

ตักเตือนเด็กคนน้ันได้คือการท างานแบบน้ีเราไปก้าวล่วงสิทธ์ิอ านาจของที่ปรึกษาก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับ

ฉะน้ันมันอาจจะต้องมีวิธีเข้าไป” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

 

“งานวันกีฬาสีช่วงหลังๆคือห้ามน ากระเป๋ามาโรงเรียนเด็ดขาดสองทุกอาคารปิดหมดเลยปิดอาคาร

หมดนักเรียนทุกคนต้องไปที่สนามฟุตบอลเป็นโซนครับใครเกินโรงอาหารมาโดนตัดคะแนนสีเราจะมี

หน่วยงานหรือหัวหน้าระดับไปยืนก ากับไว้คือเราจะเอาป้ายครับใครอยากจะออกไปไหนเราจะมีให้  

สีละ 10 ป้ายคือจะห้อยป้ายแล้วเราก็จะพูดซ้ าๆว่าใครออกตัดคะแนนสีนะไม่ได้รางวัลเด็กก็จะไม่ได้ 
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สีเราดูแลกันเองนอกเหนือจากการตัดคะแนนเราก็จะมีการลงโทษด้วยการตีก็จะมีบ้างส่วนใหญ่แล้วเราจะ

ใช้วิธีตัดคะแนนเราจะขู่กันมากกว่าแล้วอีกอย่างคือเวลามีกีฬาสีคนไหนขาดเรียนเราโทรแจ้งผู้ปกครองเลย

เด็กบางคนออกจากบ้านแต่ไม่ถึงโรงเรียนเราก็แจ้งผู้ปกครองผู้ปกครองบอกว่าเมื่อเช้าก็ออกจากบ้าน

เรียบร้อยพอวันรุ่งข้ึนเราจะไม่บอกเด็กว่าโดนเรื่องอะไรเราจะเรียกมาก่อนมีอะไรจะสารภาพไหมมีอะไรจะ

พูดกับครูไหม” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

 

1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 

รูปแบบกิจกรรมท่ีใช้ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติดมีหลายกิจกรรม บาง

กิจกรรมด าเนินการโดยโรงเรียน และบางกิจกรรมมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาด าเนินการให้ ซึ่งลักษณะกิจกรรม

ท่ีจัดจะมีท้ังกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ า และกิจกรรมเฉพาะกิจ ดังนี้ 

1) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% คือครูประจ าช้ันของทุกห้องจะต้องไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุก
คน ห้องเรียนหนึ่งจะมีนักเรียนประมาณ 30-40 คนจากการเยี่ยมบ้านท าให้ครูและผู้ปกครองได้พุคุย
แลกเปล่ียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน รวมท้ังท าให้ครูได้เห็นสภาพความ
เป็นอยู่ของนักเรียน เข้าใจสาเหตุท่ีท าให้นักเรียนมีปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ  

 

“การเย่ียมบ้านของโรงเรียนจะเย่ียมบ้าน 100% ครูทุกห้องครูที่ปรึกษาต้องเย่ียมบ้านทุกคน100% ถ้า

เป็นโรงเรียนอื่นอาจจะเย่ียมเฉพาะเด็กที่มีปัญหาแต่อันน้ีเรา  100% อันน้ีเป็นนโยบายให้ 100%เพราะฉะน้ัน

เราจะเห็นสภาพบ้านของเด็กสังเกตนะเด็กที่มีปัญหาประการที่ 1 พ่อแม่พร้อมทุกอย่างลูกชายคนเดียวทุก

อย่างจะเอาอะไรละที่เจอคือพ่อแม่พร้อมมากรวยมากแล้วเป็นบุหรี่ไฟฟ้าสองคือพ่อแม่แยกทางกันที่น่ีเด็ก

พ่อแม่แยกทางกันเกือบ 80% ที่น่ีนะอยู่กับยายอยู่กับป้าอยู่กับลุงทีน้ีเวลาจับเด็กพวกน้ีเราสุ่มตรวจเจอปั๊ป

เรียกผู้ปกครองมาส่วนใหญ่นะผู้ปกครองค้าขายกลุ่มที่สามคือจนมันท าให้ครูใจอ่อนด้วยนะครับบางอย่างถ้า

ตามกฎของโรงเรียนเราต้องฟันเป๊ะถ้าตามหลักกฎของมันแต่พอเรามาเห็นสภาพบ้านแล้วเราจะใช้

นิติศาสตร์ไม่ได้เราต้องใช้รัฐศาสตร์” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
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“อธิบายให้เข้าใจง่ายๆผมมองว่าเป็นเหมือนจิ๊กซอว์นะครับเหมือนเราเป็นครูที่เก็บจิกซอว์เช่นเรา

อยากจะรู้ว่าเด็กคนน้ีเขามาได้อย่างไรทั้งพฤติกรรมทุกๆอย่างเขามาได้อย่างไรพอเราไปสัมผัสเขาในโรงเรียน

พอเราไปที่บ้านเหมือนเราไปเก็บจิกซอว์อ๋อเป็นแบบน้ีสิ่งน้ีมีสิ่งน้ีจึงมีเขาเป็นแบบน้ีเพราะเขาเจอสิ่งน้ีเป็น

เหมือนการเก็บจิกซอว์ อย่างเด็กสูบบุหรี่ผู้ปกครองไม่รู้พอครูไปเย่ียมบ้านครูจะมีข้อมูลในมือแล้วเด็กชาย

คนน้ีสูบบุหรี่เราก็เอาข้อมูลไปบอกผู้ปกครองผู้ปกครองรู้แล้วสูบบุหรี่ใช่ไหมเขาก็จะสารภาพว่าผมลองผม

สูบไปแล้วผู้ปกครองก็จะเข้มงวดเด็กคนน้ีว่าสูบบุหรี่ใช่ไหมเขาจะช่วยดูแลอีกทอดนะเหมือนมีข้อมูลในมือ

ไปบอก” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

2) การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเส่ียงอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3) การลดอาการอยากสูบบุหรี่ของนักเรียน โดยให้นักเรียนด่ืมน้ าสมุนไพรหญ้าดอกขาว วันละ 3 เวลา 

คือ เช้า กลางวัน และเย็น หรือการใช้น้ ายาบ้วนปากของโรงพยาบาลนครปฐม 
4) การเชิญบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น ศาลเยาวชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมาย สาธารณสุขมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด นิมนต์พระมาบรรยายเรื่องธรรมะ  
5) กิจกรรมวันพระของโรงเรียนทุกวันพฤหัสบดี ช่วงเช้าจะเป็นกิจกรรมตักบาตร และคาบสุดท้ายของ

การเรียนจะเป็นคาบเรียนคุณธรรมโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่มตามระดับช้ันเรียน ม.1-6 โดยแต่ละกลุ่ม
จะมีพระสงฆ์ 1 รูป บรรยายให้ความรู้ พาสวดมนต์ และนั่งสมาธิ 

6) การติดป้ายประกาศห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาตามสถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน 

 

  

 

7) กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข 
8) กิจกรรมฟุตซอลต้านยาเสพติดเป็นกิจกรรมท่ีสามารถดึงนักเรียนกลุ่มเส่ียงให้หันมาเล่นกีฬาได้มาก

ขึ้น ซึ่งอาจจะช่วยให้ลดปัญหาเรื่องยาเสพติดของนักเรียนกลุ่มเส่ียงได้ 
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“กิจกรรมอีกอันหน่ึงคือฟุตซอลต้านยาเสพติดผมว่าอันน้ีสุดยอดนะคือต้องบอกให้เข้าใจก่อนว่าเด็ก

เก่งๆเขาจะเตะบอลไม่เป็นแต่เด็กกลุ่มเสี่ยงน่ีละมันจะเตะบอลเก่งดังน้ันผมก็เลยจัดกิจกรรมทุกเทอมก็คือ

ช่วงพักกลางวัน 12.15 น.นะเตะบอลฟุตซอลห้องจะสังเกตง่ายๆเด็กพวกน้ีเขาจะมาน่ังแทนที่มันจะใช้เวลาไป

ท าอย่างอื่นที่มันไม่ดีมันมาดูฟุตบอลหลังเลิกเรียนก็มาเหมือนเขามีสิ่งที่เขาชอบแล้วต้องการจะท าเราก็

ส่งเสริม” 

สัมภาษณ์คร,ู 26 กันยายน 2561 

 

9) การให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนโดยนักจิตวิทยาท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมายให้มาประจ าท่ีโรงเรียน
ในทุกวันอังคาร 

 
“ตอนแรกมีนักจิตวิทยาประจ าสพม.ก็คือแต่ละวันอังคาร เขาจะมาน่ังอยู่ที่น่ี เราก็พยายามส่งเคสให้

เขา แต่เด๋ียวน้ีไม่มีแล้ว คือมันเป็นของเขตเนอะ เขตส่งมา เหมือนมาประจ าโรงเรียน ให้ค าปรึกษาทุกด้าน

ครับ เกี่ยวกับเรื่องปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง การพนัน ยาเสพติด” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

 
10) การท าความร่วมมือกับร้านค้ารอบโรงเรียนเกี่ยวกับการงดจ าหน่ายบุหรี่และสุราให้แก่นักเรียน 

แต่ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีพบคือนักเรียนจะซื้อบุหรี่มาจากร้านค้าแถวบ้าน 
 

“เหมือนเราระดับตรวจเบื้องต้นก่อนคือซื้อจากไหนอย่างไรคือเด็กส่วนใหญ่ที่จับได้เขาจะไม่ซื้อเป็น

ซองคือลักษณะเหมือนการแบ่งขายคือร้านค้าก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือแต่เราก็เข้าใจเขานะครับเพราะเขาก็คง

แบบตามกฎหมายคือเขาห้ามแบ่งอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กและบุหรี่มันก็แพงเขาก็จะอยากขายแต่

ส่วนใหญ่ที่เราถามเด็ก ตรวจสอบเด็กเนอะพ่ีแมน ส่วนใหญ่ที่ได้บุหรี่มาจะไม่ใช่ร้านค้ารอบโรงเรียน ส่วน

ใหญ่จะเป็นจากบ้าน ที่อื่น แถวบ้าน” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
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1.4 การประเมินผลกิจกรรม 

การประเมินผลกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติดมีท้ังการ

ประเมินผลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเส่ียง การคัดกรอง

รายช่ือนักเรียนกลุ่มเส่ียงจากครูประจ าช้ันและครูหัวหน้าระดับ การสังเกตพฤติกรรมผิดปกติของนักเรียนกลุ่ม

เส่ียง การมอบหมายให้ครูเวรประจ าวันคอยดูแลสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนท้ัง

ในช่วงเช้า กลางวัน และเย็น ส าหรับวิธีการบ าบัดนักเรียนท่ีสูบบุหรี่โดยให้ด่ืมน้ าสมุนไพรหญ้าดอกขาว หรือ

การดื่มน้ ายาบ้วนปากของโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อลดความอยากสูบบุหรี่ ยังปรากฏผลไม่ชัดเจน  

 

“ได้ผลไหม ผมคิดว่ามันไม่ชัดเจนนะ แล้วอีกอย่างหญ้าดอกขาวมันเหมือนเป็นสมุนไพรพ้ืนบ้าน  

ไม่มีงานวิจัยมารับรองครับ อีกอันก็คือใช้เป็นลูกอมครับ แล้วพอทดสอบด้วยตัวเองเอามาอม มันคือท าให้

การรับรสของลิ้นเปลี่ยนไป ท าให้ผู้ที่ติดบุหรี่สูบบุหรี่แล้วก็จะไม่อร่อย ไม่รู้สึกดีอะไรแบบน้ีครับ อันที่สองก็

คือของโรงพยาบาลนครปฐมครับ เขาจะท าเป็นน้ ายาบ้วนปากสีฟ้า คือส าหรับลดอาการอยากบุหรี่ แต่ถ้า

สมมติว่าเด็กยังมีอาการอยากกลับไปสูบ ยังมีสูบบุหรี่ซ้ าๆอยู่ เราก็จะแจ้งผู้ปกครอง” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
 

2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

บุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่

เพราะสถานศึกษาเป็นสถานท่ีท่ีควรปลอดจากสารเสพติดและอบายมุขท้ังปวง และบุคลากรของโรงเรียนมีการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมายตามนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  ท้ังนี้ทางโรงเรียนเริ่มด าเนิน

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติดมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนท่ีจะ

ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
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2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหร่ี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน 

จากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติดมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2556 และ

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน คือ จ านวนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม

การใช้สารเสพติด โดยเฉพาะการสูบบุหรี่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไป  

“ผมว่าสถานการณ์เก่ียวกับพวกยาเสพติดผมว่าน้อยลงมากจากเมื่อก่อนติดลบนะก่อนปี 55 เนอะถ้า

เทียบเปอร์เซ็นต์จากการประสบความส าเร็จกับปีก่อนๆผมมันเกินครึ่งนะครับของพวกน้ีมันสปีดเลยไม่ได้

ต้องค่อยเป็นค่อยไปพอท าไปปีที่แล้วปัจจุบันไอเด็กกลุ่มเดิมไม่มีแล้ว ปีน้ีน้อยลง” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
 

“มีเคสทีส่ าเร็จตอนน้ีอยู่ม.6 แล้วทัศนัยเป็นเด็กมาเข้าม.4 ที่น่ีจบจากธรรมศาลาเข้าม.4 เทอมแรกเลย

ผมเป็นคนจับเองสูบบุหรี่ในห้องน้ าเด็กคนน้ีมีความสามารถพิเศษคือตีระนาดทีน้ีพอผมจับมาได้เรียกมา

สัมภาษณ์ท าบันทึกข้อความท าอะไรเรียบร้อยพฤติกรรมผู้ปกครองรับทราบผมก็พาเด็กคนน้ีไปเข้าชุมนุมไป

ฝากไว้กับครูมดครูดนตรีไทยมันมีพ้ืนฐานอยู่แล้ว ครูมดเลยเอาไปซ้อมสุดท้ายเด็กคนน้ีไปแข่งขันเป็นตัวแทน

ให้กับภาคนะผมบอกว่าอย่าใช้เวลาว่างให้เยอะถ้ามีเวลาว่างเยอะเด๋ียวก็กลับไปติดอีกจะพยายามดูว่าเด็ก

สูบบุหรี่มาน่ีมีความสามารถอะไรผมจับส่งเลยผมเป็นคนให้โอกาสเข้าชุมนุมหรืออะไรที่ชอบท าให้เต็มที่” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

 
2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

ครูแสดงความคิดเห็นว่านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เป็นเพียงสัญลักษณ์ท่ีสร้างขึ้นมา แต่

ในความเป็นจริงสถานศึกษาด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติดมาก่อนท่ีจะมี

นโยบาย และถึงแม้ว่าจะไม่มีนโยบาย สถานศึกษาก็ต้องด าเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว 

“ในมุมมองผมนะผมมองว่ามันคือการสร้างโลโก้ข้ึนมาเฉยๆเพียงแต่แท้ที่จริงแล้วสถานศึกษามันก็ไม่

ควรมีสิ่งเหล่าน้ีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะว่าสถานศึกษามันคือเบ้าท่ีจะหลอมพลเมืองออกไปดังน้ันมัน

ต้องเป็นเบ้าที่ดีแต่ของพวกน้ีด้วยสามัญส านึกเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ควรมีจริงๆไม่ต้องออกนโยบายก็ได้คือ

เราต้องท าอยู่แล้วถามว่าบุหรี่ในโรงเรียนมันไม่ควรมีอย่างที่บอกถึงแม้ไม่มีนโยบายน้ีแล้วเราเจอเราก็ต้องจับ

อยู่ดี” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
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 นอกจากนี้ครูยังให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สสส. ว่าควรจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน

ในรูปแบบกิจกรรมเชิงจิตวิทยาหรือกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด รวมท้ังการจัดอบรมครูให้

มีความสามารถด้านจิตวิทยาการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนท่ีมีปัญหาเรื่องยาเสพติด หรืออาจจะสนับสนุนให้มี

นักจิตวิทยาประจ าแต่ละเขตพื้นท่ี  

 

“ผมขอแบ่งเป็น 2 หัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือเรื่องของกิจกรรมคืออยากให้สสส.เอาข้อมูลที่คุยกับ

เราไปสร้างเป็นกิจกรรมเพ่ือน าเข้าสู่โรงเรียนของเราเรายินดีนะครับถ้ามีหน่วยงานภายนอกติดต่อมาท า

กิจกรรมให้ร่วมกับเราอันที่สองคือเรื่องของครูเราอยากให้สสส.ท าเสมือนแบบเป็นการอบรมเพ่ือที่ครูจะเอา

มาใช้แก้ปัญหาในส่วนของตรงน้ีคือเรื่องของยาเสพติดเรื่องของบุหรี่ผมมองว่าเป็นเรื่องของจิตใจดังน้ันผม

มองว่ามันต้องเป็นกิจกรรมแนวเชิงจิตวิทยาครับแล้วก็เป็นเหมือนกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าส่ง

พลังให้เด็กที่เขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงน้ันซึ่งตรงน้ันผมมองว่าสสส .น่าจะเข้ามาแต่ถ้าเกิดจะให้

ลักษณะแบบย่ังยืนนะผมว่าน่าจะเหมือนให้มีแบบนักจิตวิทยาประจ าเขตโดยที่สสส .อาจจะสนับสนุน

เพราะว่าองค์กรน้ีรู้สึกว่าน่าจะมีก าลังสามารถพอขับเคลื่อนอยู่แล้ว” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
 

3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 

3.1 ผลกระทบทางบวก 

จากการด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติดมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2556 ท าให้

โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติดในปี พ.ศ.2557 และส่งผลให้ภาพลักษณ์

ของโรงเรียนดีขึ้น ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากผู้ปกครองมากขึ้น ส่งผลให้จ านวนนักเรียนในปัจจุบัน

เพิ่มขึ้น 

“สมัยก่อนภาพลักษณ์ของโรงเรียนลบมากใครเข้าที่ไหนไม่ได้มาวัดห้วยเป็นเด็กเหลือขอพูดตรงๆ

แล้วทีน้ีพอภาพลักษณ์มันเสียมากตีกันหน้าโรงเรียนเอาบุหรี่มาสูบกันในโรงเรียนสมัยก่อนเขาก็จะเรียกวัด

ห้วยซ่องโจรพอผอ.คนน้ีมาผมก็ชื่นชมเรื่องการบริหารงานนะคือหน่ึงเขาหนุนเต็มที่เรื่องของระเบียบวินัยคือ

เรียนที่น่ีไม่ได้ก็ย้ายไปให้ผู้ปกครองเอาออกค าว่าเอาออกของเขาคือย้ายโรงเรียนหาที่เรียนที่ใหม่ให้ใกล้

บ้าน” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
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“เด็กวัดห้วยในปัจจุบันนะจาก  1,200-1,300 ตอนน้ี 1,900 แล้วปัจจุบันภาพลักษณ์ของเราดีมาก

เปรียบเทียบกับที่อื่นเนอะส่วนใหญ่ที่บอกแล้วว่าพอกระแสเรื่องของความดีโรงเรียนมันกระจายเข้าไป 

เด็กเขาอยากจะเข้าบางทีโรงเรียนใกล้บ้านก็มีไม่เรียนจะมาเรียนโรงเรียนน้ีส่วนใหญ่ก็จะเป็นความต้องการ

ของผู้ปกครองด้วย” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
 

3.2 ผลกระทบทางลบ 

ไม่มี 

 

4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม

บริบทเง่ือนไขทางสังคม 

4.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 

ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติดประสบ

ความส าเร็จคือความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะครู เพราะเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดกับนักเรียน  

ครูจะต้องใช้หลักจิตวิทยาในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีปัญหา เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมี

ลักษณะท่ีแตกต่างกัน และปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของจิตใจ จึงจ าเป็นต้องท าให้นักเรียนเปิดใจและกล้าท่ีจะ

พูดคุยก่อนเป็นส่ิงแรก 

“ปัญหาพวกยาเสพติดผมมองว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจนะมันเป็นที่พ่ึงทางใจของเด็กนะเพราะฉะน้ัน

การจะแก้ปัญหาพวกน้ีระยะเวลาค่อนข้างส าคัญการที่จะเข้าไปแก้พวกเขาน่ีผมว่าต้องให้เขาเปิดใจกับเรา

ก่อนแต่ค าว่าเปิดใจมันต้องใช้เวลาครับเราไม่สามารถต่อให้เรามีค าพูดที่ทรงพลังขนาดไหนถ้าเราไม่มีเวลาที่

จะไปดึงเขาออกมาจากห้วงความรู้สึกน้ันเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกครับคือเด็กบางคนเวลาข้างนอกครูจะ

เรียกเขาเข้ามาในห้องเย็นเข้ามาน่ังคุยเด็กบางคนสารภาพเรื่องครอบครัวนะร้องไห้เลยเหมือนกดดันบ้านตี

กรอบเยอะมากไปไหนไม่ได้เลยเหมือนพยายามโน้มน้าวคือต้องคุยกับเด็กก่อนแล้วค่อยเรียกผู้ปกครองบาง

ทีผู้ปกครองไม่เข้าใจนะแล้วเด็กบางคนนะจิตใจผมยังตกใจเลยนะจิตใจของเด็กบางคนลึกต้ืนไม่เท่ากัน

ฉะน้ันเวลาในการที่จะดึงเขาให้เปิดใจยากมากนานมากต้องมีเวลา” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 



ภ า ค ผ น ว ก  | 169 
 

 

 ผู้บริหารก็เป็นบุคคลส าคัญท่ีช่วยให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารมีการ

ด าเนินการอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียน และเข้มงวดกับครูทุกคนไม่ให้สูบบุหรี่ให้

นักเรียนเห็น เพื่อไม่ให้นักเรียนเลียนแบบ 

 

“ผอ.คนน้ีก็ดีคือเขามาเข้มงวดกับบุคลากรคือเราต้องยอมรับก่อนว่าบุคลากรของเราบางคนก็ยังมี

การสูบบุหรี่อยู่พอมีการสูบบุหรี่ทีน้ีผอ.เขากจ็ะเข้มงวดแล้วว่าถ้าจะสูบต้องแอบมิดชิดเพราะถ้าสมมติว่าคุณ

ไปดูดแบบเฉิดฉายเกิดเด็กมันย้อนข้ึนมาแล้วย่ิงสมัยน้ีมันมีสื่อในมือแล้วกลายเป็นว่าคุณต้ังโลโก้แต่คุณมา

บังคับแค่เด็กแต่ตัวคุณยังไม่ท าตามมันจะกลายเป็นข้อกังขาได้ดังน้ันผอ .ก็เลยเข้มงวดตรงน้ีมากข้ึนมันเลย

ชว่ยได้บ้างแล้วอย่างนโยบายของผอ.คือครูเขาไม่กล้าปริปากคือต้องให้ความร่วมมือถ้าไม่ให้ความร่วมมือผอ.

เขาจะเล่นมาท่ีครูเขาจะบี้เลยหละ” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
 

 4.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 

ภูมิหลังทางครอบครัวของนักเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นอุปสรรคของการด าเนินโครงการสถานศึกษาสี

ขาวปลอดอบายมุขและยาเสพติด เนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติ เนื่องจากพ่อแม่

ผู้ปกครองต้องออกไปประกอบอาชีพต้ังแต่เช้า และกลับถึงบ้านก็ค่ า ท าให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเอง 

หรือพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็ไม่ยอมรับความจริงว่าบุตรหลานของตนเองกระท าความผิด 

 

“ผู้ปกครองมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาคือต่ืนเช้ามาก็ไปท ามาหากินกลับมาทุ่มหน่ึงแล้วช่วงเวลาตอนเย็น

เด็กไม่รู้จะไปไหนมันก็ไปกับเพ่ือนผู้หญิงผู้ชายเป็นเหมือนกันหมดดังน้ันเด็กที่มีปัญหามันเกิดจากครอบครัว

เพราะพ่อแม่ไม่มีเวลามัวแต่ไปท ามาหากินคือบางทีเด็กมันเช่นท าการบ้านไม่เป็นแบบน้ีไปหาแม่แม่ก็บอกไม่

มีเวลา ต้องท ามาหากินเด็กเขาจะปรึกษาใครละในเมื่อเรียนไม่ทันอยู่แล้วก็ปล่อยไปมันก็เลยเป็นแบบน้ี” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
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“ถ้าพูดตรงๆต้ังแต่ท ามาน่ีครับส าเร็จน้อยมากเพราะปัจจัยที่เราควบคุมได้มันเกินครับแล้วสมมติว่า

เราพยายามควบคุมปัจจัยให้ได้แต่ปัจจัยทางบ้านพ่อแม่เขาไม่ได้มาช่วยเราแล้วความคาดหวังของพ่อแม่

คาดหวังว่าครูจะต้องแก้ให้ได้แต่ซึ่งจริงๆแล้วบทบาทหลักมันคือเขาเราแค่แนะน าเท่าน้ัน” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

 

“สิ่งที่ยากที่สุดส าหรับผู้ปกครองในการมาเจอกันคือการไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าลูกตัวเอง

ผิดจริงฉะน้ันเวลาเขามาเขาจะมาด่าครูด้วยล าบากครับบางค าพูดเราต้องสวนผู้ปกครองไปบ้างเพ่ือให้

ผู้ปกครองรู้ว่าเรามีอะไรเขาถึงจะยอมฟังเราส าหรับผู้ปกครองต้องมีหลักฐานชัดเจนผู้ปกครองบางคน

หัวหมอไหนหลักฐานครูบางคนไม่เก็บหลักฐานไว้เลยอ้าวเวรเขาจะบอกว่าเน่ียเป็นความผิดครั้งเดียวเองไหน

ละหลักฐานเราก็เล่นงานเด็กไม่ได้เพราะถือว่าไม่มีหลักฐาน” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

 

ช่วงวัยของนักเรียนก็เป็นปัจจัยส าคัญ คือ นักเรียนท่ีมีปัญหาติดยาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงท่ีเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ท าตามเพื่อน และชอบลองผิดลองถูก ท าให้เด็กในวัย

นี้เช่ือเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง   

“บางทีรู้แต่ท าอะไรไม่ได้เพราะลูกไม่ฟังจริงๆเพ่ือนมีอิทธิพลสูงมากเพ่ือนพูดเชื่อแต่พ่อแม่ไม่เชื่อ” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
 

นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้สถานท่ีโรงเรียนในการท ากิจกรรมในช่วงเย็นก็

เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้เกิดปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องท่ีโรงเรียนควบคุมได้ยาก 

“ปัญหาท่ีเมื่อก่อนเรามีเนอะก็คือตอนช่วงเย็นครับจะมีการมาเล่นกีฬาของคนจากภายนอกแล้วมันจะมี

ห้องน้ าอยู่ตรงน้ีครับเราจะพบอุปกรณ์แปลกๆเยอะเช่น บ้องกัญชาคือเราพยายามเข้ียวกับเด็กเราเด็กเราไม่มีแต่

มักจะเจอบุคคลภายนอกเพราะว่าตอนเย็นช่วงสัก 4-5 โมงเย็นจะมีคนมาเตะบอลเพราะเห็นประตูมันเปิดแล้วมี

ต้ัง 3 ด้านคือบางทีประตูหน้าคือยามก็ไม่รู้เพราะคิดว่าเป็นคนมาเตะบอลมัน Open เข้ามา” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 

 
การให้สิทธิแก่เด็กมากเกินไปก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จได้ยาก 

เนื่องจากเด็กในแต่ละประเทศมีลักษณะและได้รับการปลูกฝังท่ีแตกต่างกัน 
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 “ผมว่าปัจจุบันเรื่องของปัญหาที่บอกว่าบุหรี่เรื่องของการพนันอบายมุขต่างๆเกี่ยวกับเด็กนะสิทธิ

เด็กอะผมมองมุมน้ีนะจากการเป็นผู้ปฏิบัติผมมองเด็กม.ต้นมา 8-9 ปีสิทธิเด็กบางทีให้มากจนเกินไปบางทีผมมอง

ว่าเด็กจะท าความผิดจับได้ก็เยาวชนความผิดเหลือประมาณ 10% แต่ผมสัมผัสได้ว่าเด็กบางคนมันเกินเด็กนะ14-

15 น่ีโอ้โหความคิดน่ีไปถึงไหนแล้วมันไม่ได้เข็ดหลาบไม่ได้ส านึกคือเราไปเอาตัวอย่างของต่างประเทศมา

จนเกินไปโดยที่เราไม่ได้ดูบริบทสภาพเด็กของเราผมเข้าใจนะว่าสิทธิเด็กสากลมันควรเป็นแบบน้ีแต่ในประเทศก

เขามีระเบียบวินัยต้ังแต่ครอบครัวลงมาฉะน้ันจิตส านึกการตัดสินผิดชอบชั่วดีของเด็กเขาจะมีอยู่ในระดับหน่ึงที่

สูงกว่าของเราพอเขาใช้กฎที่เท่ากันของเราอุปนิสัยคือจริตของเด็กเรามันไม่ถูกกับกฎหมายมันไม่ถูกกับสิทธิเด็ก

เราใช้ค าว่าหัวหมอแล้วกันตรงน้ันมันเลยกลายเป็นช่องว่างให้เด็กเอาตัวรอดแล้วย่ิงนโยบายว่าห้ามตีเด็กห้าม

หลายๆอย่างคือผมพยายามพูดกับนักเรียนเด็กน่ีเราท าอะไรไม่ได้เลยครูปฏิบัติงานล าบากเช่นตีสมัยผมก็โดนตี

รับประกันครูรุ่นน้ีโดนตีทั้งหมดเลยผมก็โดนตีทุกวันไม่เคยโกรธครูเลยคือผิดก็ต้องตีแต่สมัยน้ีตีถ่ายคลิปโหครู

ซวยเลยแล้วถามว่าแล้วใครจะกล้าท างานตอนน้ีครูที่เขาบรรจุใหม่ๆไม่มีใครอยากท างานปกครองนะแต่พวกผม

เสนอตัวอยากอยู่กับเด็กไงได้บุญนะผมว่าอยู่พวกน้ีได้บุญ” 

สัมภาษณ์ครู, 26 กันยายน 2561 
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: 
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

โรงเรียน 5 

 
โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนในอ าเภอวังน้อย ซึ่งถือเป็นเขตพื้นท่ีสีแดงท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหา    

ยาเสพติด เนื่องจากในพื้นท่ีเป็นแหล่งของโรงงาน ท้ังนี้ โรงเรียนมีโรงงานโดยรอบ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตร
หลานของแรงงานท่ีท างานในโรงงานโดยรอบท่ีย้ายตามผู้ปกครองท่ีมาท างานในโรงงานต่างๆ (ประมาณ 60%) 
อีกส่วนเป็นนักเรียนท่ีมีภูมิล าเนาในพื้นท่ี (ประมาณ 40%) นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวท่ีมีปัญหา เช่น 
ปัญหาครอบครัวหย่าร้าง ปัญหาความยากจน จึงถือว่าเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องการยาเสพติด 
โดยก่อนหน้านี้ ประมาณ 4 – 5 ปี มีนักเรียนติดยาเสพติด และเป็นเอเย่นจ าหน่ายยาเสพติด ปัจจุบันถือว่า
นักเรียนได้รับการพัฒนาท่ีดีขึ้นมาก 

 
1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

1.1 การบริหารจัดการ 
 โรงเรียนมีการด าเนินการโครงการท่ีเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  เช่น โครงการ
สถานศึกษาสีขาว โครงการกีฬาต้นยาเสพติด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน และโครงการต่างๆ อีกมากมาย โดย
ลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรมเน้นการบูรณาการการพัฒนานักเรียนในหลายคุณลักษณะ โดยมีการจัด
กิจกรรมโครงการท่ีได้รับการยอมรับจนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 
ส าหรับการด าเนินการและกิจกรรมเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาผอ. 

โรงเรียนได้แจ้งนโยบาย และติดตามก ากับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในการประชุมอาจารย์ของโรงเรียน และ
มีครูฝ่ายกิจกรรมเรียนได้ร่วมกับสภานักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการ
ต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมในโครงการโรงเรียนสีขาว การตรวจนักเรียนในช่วงเช้าในขณะเดินเข้า
โรงเรียน การสุ่มตรวจสารเสพติดของนักเรียน (ตรวจปัสสาวะ) นอกจากนี้ โรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชนใน
การโครงการต่าง ๆ เช่น อบต. วัด   

1.3 รูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ 
โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษาในลักษณะการจัดโครงการ/กิจกรรมเน้นการบูรณาการการพัฒนานักเรียนในหลายคุณลักษณะ 
เช่น โครงการห้องเรียนสีขาว ซึ่งมีการด าเนินการมาได้ 1-2 ปี แล้ว โดยในห้องเรียนแต่ละห้องจะมีสมุดบันทึก
ของห้องเรียน ท่ีมีการบันทึกกิจกรรมเกี่ยวกับ 1) การท างาน 2) งานวิชาการ 3) งานปกครอง และ 4) งาน
กิจกรรม ซึ่งหัวหน้าห้องเป็นผู้ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานของห้องใน 4 งานหลักดังกล่าว และแต่
ละห้องมีการท าโครงงาน เรียกว่า “การท าโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน”ตัวอย่างเช่น การท ายาดม
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สมุนไพร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่ายคุณธรรม ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่าย
ลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นต้นโดยโรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเข้มแข็ง 

1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
โรงเรียนมีการติดตามการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง รวมถึงการติดตามการพัฒนา

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีท้ังการติดตามและประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการและการประเมินผลอย่างเป็น
ทางการ และมีการใช้ท่ีประชุมในการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานต่างๆ อย่างเข้มแข็ง ท้ังนี้ ผล
การด าเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้าและการพัฒนานักเรียนมีความโดดเด่น ได้รับรางวัล
ต่างๆ และได้รับการยอมรับจนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนอื่น 

 
2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 

2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญกับทุกนโยบายท่ีเข้ามาในสถานศึกษา โดยผู้บริหารมีนโยบายเน้น

การบูรณาการนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษากับจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักเรียนตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีโรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว 

2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน 
 นักเรียนมีความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่มากขึ้นและมีความเส่ียงต่อการติดยาเสพติดลดลง โดย
จากการตรวจนักเรียนในช่วงเช้าในขณะเดินเข้าโรงเรียน การสุ่มตรวจสารเสพติดของนักเรียน (ตรวจปัสสาวะ)
ไม่พบยาเสพติดและสารเสพติดในร่างกาย ไม่มีนักเรียนด่ืมเหล้า แต่มีนักเรียนบางส่วน (3 – 4 คน) สูบบุหรี่  
นอกจากนี้ จากการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท้ังในเรื่องการ
ประพฤติตนให้ห่างไกลยาเสพติดและการพัฒนาลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วย เช่น 
ความสามารถพิเศษ ความกล้าแสดงออก ความสามัคคี ความมีวินัย การท างานเป็นทีม การวางแผนงาน ทักษะ
การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น นอกจากผลท่ีเกิดกับนักเรียนแล้ว ยังเกิดผลกับครู และโรงเรียน โดยครูมีความ
สามัคคี และโรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับจนได้รับรางวัล  

2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูรณาการวิสัยทัศน์และ

นโยบายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมี
ความเห็นว่านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาถือเป็นส่วนเสริมและกระตุ้นการ
พัฒนานักเรียน โดยโรงเรียนใช้วิธีการบูรณาการกับระบบ/แนวทางการด าเนินการของโรงเรียนท่ีมีอยู่แล้วทั้งนี้ 
หากไม่มีนโยบายจากส่วนกลาง โรงเรียนก็ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
เหล้า บุหรี่ แต่การมีนโยบายมาเพิ่มเติมก็เป็นส่วนกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการพัฒนานักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 
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 ดังค ากล่าวของผู้บริหารโรงเรียนท่ีกล่าวว่า“นโยบายมาก็กระตุ้นได้หน่อยแค่นั้นแหละแต่จริงๆท่ีบอก
ว่าคอนเซปต์ผมเราดูแลลูกเราอย่างไรให้มันดีเท่านั้นแหละเราอบรมเราอยู่แล้วคุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่
ต้องมีนโยบายมาหรอกเพราะมันเป็นหน้าท่ีของครูอยู่แล้ว” 

 
3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหลา้และบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 

3.1 ผลกระทบทางบวก 
ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชนซึ่งเป็นผลมาจากการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจรวมนโยบายอื่นๆด้วย เนื่องจากแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน
เน้นการบูรณาการในการพัฒนาผู้เรียน มีดังนี้ 

   1. นักเรียนมีความเส่ียงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดลงนอกจากนี้ จากการจัดโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาลักษณะท่ีพึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถพิเศษ 
ความกล้าแสดงออก ความสามัคคี ความมีวินัย การท างานเป็นทีม การวางแผนงาน ทักษะการคิดแก้ปัญหา 
เป็นต้น  

   2. ครูในโรงเรียนมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการท างาน  
   3. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับจากการได้รับรางวัล 
   4. ความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนและโรงเรยีนมีความเข้มแข็ง 
3.2 ผลกระทบทางลบ 
ไม่มีผลกระทบทางลบจากนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชน 
 

4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเง่ือนไขทางสังคม 

4.1 ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน (ผอ.) มีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี ผอ. มีความทุ่มเท ต้ังใจ และจริงจังกับการท างาน โดยใช้กลยุทธ์การบริหาร
จัดการ ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน มีการส่ือสารให้บุคลกรทราบในการประชุมครู และส่ือสารให้
นักเรียนทราบ และมีการมอบหมายงาน และสร้างระบบงานท่ีชัดเจน โดยมีการแต่งต้ังอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่ง
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการซึ่งท าหน้าท่ีแทนต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ซึ่ง ผอ. ได้สนับสนุนครูรุ่นใหม่ท่ีมี
ความสามารถและมีทัศนคติท่ีดีในการท างานได้เติบโต (เนื่องจากก่อนหน้านี้มีปัญหาความขัดแย้งภายใน
โรงเรียน) นอกจากนี้ มีการติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง ท้ังการติดตามแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
และมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกไปสู่ภายนอกโรงเรียนในหลากหลายรูปแบบอีกท้ัง ได้พยายามสร้าง
นวัตกรรมทางความคิดในสโลแกนว่า “We love WKU” (WKU มาจาก Wisdom Kindness และ Universe  
ตามล าดับ)  
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ดังค ากล่าวของผู้บริหารโรงเรียนท่ีกล่าวว่า “เริ่มสร้างความภาคภูมิใจดึงแขกมาครูนักเรียนมันก็
เรียบร้อยครูเกเรมันก็จะมาอยู่ในระเบียบในสายตาเราแล้วก็ดึงคนท่ีแบบนั้นละมาไว้ใกล้ๆเราแล้วก็เดินให้เห็น
แบบนี้เดินทุกวันแต่เช้ารอบสองรอบจนเมื่อยขาหมดเขาเรียกว่ายืนแผ่บารมีตอนเช้าผมนี่ก็จะยืนครูก็เกร็งผอ.
มาต้องมานั่งเสนอหน้าให้ผอ.ดู” 

ดังค ากล่าวของผู้บริหารโรงเรียนท่ีกล่าวว่า “ครู 6 คนตอนเช้าผมต้องเรียกมานั่งประชุมตรงนี้ทุกเช้า
เราก็บอกว่าไม่ได้ประชุมนะคุยกันเฉยๆ  Morning Teaอาทิตย์นี้เรามีกิจกรรมนั่นนี่ท าอย่างไรใครท าแบบนี้
ครับเพราะผมบอกว่าเราสร้างระบบผมไม่อยู่คุณก็ต้องท างานกันได้เพราะเด๋ียวนี้จะไม่อยู่แล้ว” 
 2. โรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จ านวนมากอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูรณาการ
วิสัยทัศน์และนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ โดยการด าเนินการทุกโครงการ/กิจกรรมมุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นดังเป้าหมาย ส่วนนโยบายต่าง ๆ จาก
หน่วยงานต้นสังกัดถือเป็นส่วนเสริมและกระตุ้นการพัฒนานักเรียน โดยโรงเรียนใช้วิธีการบูรณาการกับระบบ/
แนวทางการด าเนินการของโรงเรียนท่ีมีอยู่แล้ว เช่น นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าไปสู่การปฏิบั ติใน
สถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆท าให้นักเรียนมีความสนใจ และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น มีตัวอย่างนักเรียนท่ีท ากิจกรรมในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จนพัฒนาไปเป็นนักร้องลูกทุ่งและวง
ดนตรีลูกทุ่ง การเข้าค่ายคุณธรรม เป็นต้น ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนจะช่วยในการแก้ไขและป้องกัน
นักเรียนจากปัญหายาเสพติดได้ท้ังนี้ หากไม่มีนโยบายจากส่วนกลาง โรงเรียนก็ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาลูกศิษย์ให้
เป็นคนดี ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เหล้า บุหรี่ เนื่องจากเป็นนโยบายของโรงเรียนอยู่แล้วแต่การมีนโยบายมา
เพิ่มเติมก็เป็นส่วนกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการพัฒนานักเรียน อีกท้ังยังมีแนวทางท่ีเป็นข้อแนะน าให้
การด าเนินงานดีขึ้น 
 ดังค ากล่าวของผู้บริหารโรงเรียนท่ีกล่าวว่า“นโยบายแค่มากระตุ้นบอกเฉยๆจริงๆเราต้องถ้าหลักแก่น
จริงๆก็คือท าอย่างไรให้นักเรียนเราลูกๆเราเป็นคนดีเอาคอนเซปต์แค่นี้ไอนโยบายบ้าบอคอแตกเยอะแยะไม่
ส าเร็จหรอกมาก็มั่วไปหมดแต่ขอให้ครูยึดหลักท าลูกให้นักเรียนเป็นคนดีแค่นั้นพอครูเป็นแบบอย่างแค่นั้นเอง
มาสักกี่ร้อยล้านนโยบายก็ท าได้เพราะลูกเขาดีอยู่แล้วนักเรียนเราดีอยู่แล้วครูเราสอนนักเรียนดีสักอย่างจะมา
นโยบายหรือโครงการเยอะๆก็เป็นเรื่องปกติมันก็จับเข้าได้หมดถ้าลูกนักเรียนเราดีจากประสบการณ์นะ” 
 3. โรงเรียนมีทีมครูท่ีเข้มแข็ง และทุ่มเทในการท างาน โดยสามารถน านโยบายจาก ผอ. ไปท างาน
ร่วมกับสภานักเรียนในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความส าเร็จ ซึ่ง ผอ. มีกลยุทธ์ในการสร้างทีมงาน
ครูท่ีเข้มแข็ง จากการสร้างทีมงานจากครูรุ่นใหม่ (เลือดใหม่) ท่ีมีใจในการท างาน ในส่วนคณะท างานต้านยา
เสพติดซึ่งอยู่ในงานกิจกรรมนักเรียน (6 – 7 คน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูรุ่นใหม่ มีความสามัคคี และทุ่มเทท างาน 
โดยมีการก ากับการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ มีการส่ือสารการท างานโดยการประชุมกับ
นักเรียนท่ีเป็นหัวหน้าช้ันเรียนทุกเช้า 
 4. สภานักเรียนมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จได้ 
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างระบบการท างานท่ีสนับสนุนการพัฒนานักเรียนได้อย่างเข้มแข็ง เช่น การสร้างระบบ
การรับนักเรียนในช่วงเช้าท่ีเข้าโรงเรียน ซึ่งระบบดังกล่าวด าเนินการโดยสภานักเรียน นักเรียนมีการตรวจความ
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เรียบร้อยของเพื่อนนักเรียน รวมถึงการสร้างความมีวินัย ความเคารพครู รุ่นพี่ นอกจากนี้มีระบบการติดตาม
การเรียนของเพื่อนนักเรียน และมีการจัดติวเพื่อช่วยเพื่อนนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน ซึ่งถือเป็นการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด การติดเหล้าและบุหรี่ได้อีกทาง นอกจากนี้นักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัด
กิจกรรมต่างๆ  
 ดังค ากล่าวของอาจารย์ท่ีกล่าวว่า “ยิ่งนักเรียนแต่ละห้องทุกห้องให้ความร่วมมือกันดีมากคือเราจะ
เรียกทุกเช้าเวลาเราจะให้ท าอะไรเราก็จะเรียกหัวหน้าห้องทุกเช้าอยู่แล้วถามเกี่ยวกับความคืบหน้ากิจกรรมเขา
แล้วก็ในกิจกรรมเขาก็จะต้องในห้องเขาจะต้องมีท าโครงงานเกี่ยวกับยาเสพติด” 
 5. โรงเรียนมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมี
การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานในเชิงรุก โดยโรงเรียนมีความสัมพันธ์ ท่ีดีและมีจัดกิจกรรมร่วมกับวัดท่ีต้ังอยู่
บริเวณใกล้เคียง (เช่น วัดลาดทราย วัดสิวาราม) อบต. และโรงเรียนอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังนี้ 
โรงเรียน โดย ผอ. ได้ด าเนินการในเชิงรุก เช่น การเสนอตัวอาสาของเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานภายนอก เช่น ปตท. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต นายอ าเภอ 
นายกอบจ./อบต. ท้ังในเรื่องงบประมาณ และความร่วมมือในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การเชิญนักข่าวมาท าข่าวการจัดกิจกรรม เป็นต้น 
 ดังค ากล่าวของผู้บริหารโรงเรียนท่ีกล่าวว่า“หลวงพ่อหลวงพี่ก็ศิษย์เก่าท่ีนี่ละเจ้าอาวาสขออะไร
กิจกรรมอะไรเราก็ไปหาเขาเขาก็มาหาเราจัดกฐินผ้าป่าเราก็เป็นเจ้าภาพสร้างห้อง To be No.1 อันนี้มันก็เรื่อง
ยาเสพติดอยู่แล้วของเรามีโครงการ To be No.1 ก็เก่งระดับอ าเภอระดับเพชรแล้วก็อีกอันหนึ่งท่ีเราพยายาม
เปล่ียนแปลงโรงเรียนของเราไฮไลท์ของเราอีกอันหนึ่งก็คือดึงชุมชนเข้ามาดึงโรงเรียนอื่นมาท ากิจกรรมโรงเรียน
เรากีฬาท้ังอ าเภอครูท้ังอ าเภอก็มาจัดท่ีนี่ก็ดีข้ึน” 
 ดังค ากล่าวของผู้บริหารโรงเรียนท่ีกล่าวว่า“เนี่ยก็ให้สนับสนุนปลอดยาเสพติดมีๆโรงงานนี่ละส่วนใหญ่
โรงงานเขาต้องการคนงานปลอดยาของเราเขาก็อยู่ด้วยอาจจะมาใช้ท่ีเราจัดอบรมอะไรแบบนี้ดึงคนของเราไป
ร่วมกันแต่ของเราไม่ค่อยดึงคนเข้ามาเวลาเราจัดกิจกรรมก็ได้แค่ชุมชนแต่พวกโรงงานเขาคงไม่มาเขาท างาน
อย่างมากก็ถ้าเขามาร่วมก็คือสนับสนุนให้เงินให้อะไรมาให้ตลอดบริจาคเป็นของอย่างจะท าโครงการ  To Be 
No.1 เจ้าภาพก็มาเพียบก็ท าห้อง To be แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จก็ดึงไฟฟ้าก็จะให้งบมาช่วยปตท. ท่ีเห็นนะไฟฟ้า
ปตท.ใหญ่ๆท่ีเห็นในละแวกนี้นายอ าเภอนายกอบต. เขาก็ให้ความส าคัญกับโรงเรียนเรานะอบจ.นี่นายกเขาเป็น
คนท่ีนี่เขาก็จะดูแลแต่ขอมาหลายปีไม่เคยได้ตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ส่ังคนงานนี่งดก่อนเขาจะมีประชุมผู้บริหารเขา
จะเอาของมาลงก็เด๋ียวจะแอบๆเก็บไว้เอามาลง 2 ตึกนี่เลยนะคลุมสูงด้วย” 
 ดังค ากล่าวของผู้บริหารโรงเรียนท่ีกล่าวว่า “เมื่อก่อนไม่มีแบบนี้ไงมันก็ปิดพอมีแขกเชิญมาแต่ก่อนนี่
ผู้บริหารโรงเรียนดังๆต้องมาแล้วก็มาพูดมาจัดงานเล้ียงแบบนี้พูดมาด่าครูได้เนี่ยคุณโรงเรียนคุณเคยแตกแยก
แบบไล่ผู้บริหารก็เอาผู้ใหญ่จริงๆระดับรองอธิบดีเลขาฯอะไรแบบนี้เราก็ต้องใช้แบบนั้นมาคุยในงานเขาก็มา
บอกถ้าเราบอกเขาไม่เช่ือเขาก็มาบอกว่าพวกคุณอย่าไปท านะยิ่งท าโรงเรียนคุณยิ่งเสียหายมึงอยู่ต้องช่วยกัน
ดูแลโรงเรียนสร้างภาพพจน์โรงเรียนขอเทปด้วยนะพูดได้ดีจะได้ไปเล่าให้คนอื่นฟังมั่งต้องท าพีอาร์ต้องสร้างข่าว
ช่อง 5 มาท าออกรายการทีวีครูมีนวัตกรรม” 
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4.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
 โรงเรียนไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าไปสู่การปฏิบัติ 
เนื่องจาก ผอ. มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายท่ีชัดเจน มีการวางระบบการท างานท่ีชัดเจน และมีการสนับสนุนและ
ร่วมแก้ปัญหาการด าเนินการต่างๆ โดยมุ่งสัมฤทธิผลของงาน ท าให้ทุกภาคส่วนสามารถด าเนินการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าไปสู่การปฏิบัติรวมถึงนโยบายต่างๆได้  
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: 
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

โรงเรียน 6 

 
โรงเรียนนี้ ต้ังอยู่ใน จังหวัดพระนครรีอยุธยา  เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตชุมชน  ซึ่งอยู่ห่างจากอ าเภอ

ประมาณ 15 กิโลเมตร อยู่ติดกับเขตจังหวัดสระบุรี สภาพสังคมรอบโรงเรียนเป็นชุมชนริมคลองท่ีประกอบด้วย
คนศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม อาชีพโดยท่ัวไปของคนในชุมชนเป็นอาชีพ รับจ้าง ส่วนใหญ่สภาพครอบครัว
ไม่สมบูรณ์ เป็นพ่อเทียม แม่เทียม หรือพักอาศัยอยู่กับญาติ บางครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ อยู่รวมกัน
ท้ัง ลุง ป้า น้า อา สภาพแวดล้อมทางสังคม 

ปัญหาเหล้าและบุหรี่ท่ีโรงเรียนพบคือจิตส านึกส่วนบุคคลในการใช้สถานท่ีโรงเรียนท้ังศิษย์เก่าหรือ
บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้สถานท่ีของโรงเรียนในการเล่นกีฬาในช่วงเย็นกลุ่มวัยรุ่นท่ีเข้ามาในโรงเรียนแล้วสูบ
บุหรี่   
1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

1.1 การบริหารจัดการ 
โรงเรียนจะน านโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดมาก าหนดแผนงานในโครงการต่างๆของโรงเรียน  

ส่วนใหญ่งานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องปลอดเหล้า บุหรี่ จะเป็นงานในโครงการของฝ่ายบริหารท่ัวไปเช่น  
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา โครงการค่ายคุณธรรม โครงการลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งทุกโครงการจะอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน จะมีการจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียนทุกปีการศึกษา โดยโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับเขตพื้นท่ี ในเรื่องการจัด
กิจกรรมตามนโยบายและรายงานผลการจัดกิจกรรมให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ร่วมมือกับผู้น าชุมชน โดย
โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมร่วมมือกับ
ต ารวจ โดยมีโครงการเรียนจากครู D.A.R.E. ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และมีพระเข้ามาสอนคุณธรรมให้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-4 ในส่วนของการติดตามผลท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมก็จะเป็นตัวเล่มการสรุป
โครงการว่าประสบความส าเร็จ หรือได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการท ากิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 
โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนในการท างานร่วมกันในหลาย ๆ

กิจกรรม  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากส่ิงเสพติด  ท่ีเห็นชัดเจนคือสนับสนุนงบประมาณใน
การเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียน  และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด  โดยการแข่งขันกีฬา
ระหว่างโรงเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบล และชาวบ้านในชุมชนหมู่ต่างๆ   

โรงเรียนสามารถตอบสนองนโยบายได้ตามขอบเขตท่ีโรงเรียนกระท าได้  เช่น  การท ากิจกรรม
ตามโครงการและให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น  ในส่วนนี้จะประสบความส าเร็จ  ในด้านของ
สถานศึกษาจะเป็นปัจจัยในเรื่องของจิตวิทยา การโน้มน้าวให้เด็กได้เห็นถึงโทษ  พิษภัยท่ีเกิดจากการด่ืมเหล้า
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และสูบบุหรี่รวมท้ังส่ิงเสพติดชนิดอื่น ๆ  สร้างฐานความคิดในการปฏิเสธ  สร้างพลังทางบวกให้กับนักเรียนใน
การอยู่ในชุมชน 

ชาวบ้านหรือคนในชุมชนจะมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการท ากิจกรรมน้อย  ส่วนใหญ่โรงเรียนจะ
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  ร่วมกันเดินรณรงค์  แต่ไม่ได้เข้าลึกถึงปัญหา  การมีส่วนร่วมก็จะเป็นการ
ร่วมมือกับผู้น าชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลในการเดินรณรงค์ แจ้งข่าว บอกกล่าว หรือการปฏิญาณตน
เท่านั้น  กล่าวคือ โรงเรียนสามารถควบคุมนักเรียนภายในโรงเรียนได้  แต่ถ้าออกไปนอกโรงเรียน เช่น นักเรียน
อยู่ท่ีบ้านหรือจบการศึกษาไปแล้ว  ก็จะเป็นในส่วนของจิตส านึกของแต่ละบุคคล 

กิจกรรมท่ีวัดและโรงเรียนท าร่วมกัน  คือ มีพระอาจารย์เข้ามาสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ในทุกวัน
พระ  ครู-อาจารย์จะน านักเรียนเข้าวัดเพื่อใส่บาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม  กิจกรรมเดินรณรงค์ในวันส าคัญต่างๆ 

ส าหรับผู้ประกอบการร้านค้า  มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่  โดยหมั่นสังเกตพฤติกรรมของผู้ซื้อ  ต้องสอบถาม  ตักเตือนเด็กท่ีแอบอ้างมาซื้อเหล้าและบุหรี่ให้ผู้ใหญ่  
ให้ผู้ปกครอง  เพราะร้านค้ากับคนในชุมชนมีความสนิทสนมกัน  ใช้การพูดกล่าวเตือนหรือเป็นหูเป็นตาแจ้ง
ข้อมูลให้กบัผู้ปกครองหรือโรงเรียนให้ช่วยกันกวดขันดูแล 

1.3 รูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ 
 - กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  โรงเรียนจะให้นักเรียนต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 4 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยทางโรงเรียนจะท างานร่วมกันกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลในการร่วมกันเดินรณรงค์ เพื่อแจ้งถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงเหล้าบุหรี่ด้วย หลังจาก
การเดินรณรงค์จะเป็นการเข้ารับการอบรมจากผู้เช่ียวชาญหรือผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 - กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา  กิจกรรมนี้ โรงเรียนจะน านักเรียนท้ังโรงเรียนร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลถวายเทียนพรรษา  นักเรียนจะได้ซึมซับประเพณีของภาคกลางและร่วมกันต้ังปณิธานงด
เหล้าเข้าพรรษา   
 - กิจกรรมค่ายคุณธรรม  โรงเรียนจะแบ่งค่ายออกเป็น 2 รุ่น คือ 1.รุ่นช้ันอนุบาลถึง ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 การจัดกิจกรรมจะแบ่งเป็นฐานโดยครูเป็นวิทยากรประจ าฐานสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้
คุณธรรมพื้นฐาน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในชุมชน และการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 2. รุ่นช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นการอยู่ค่ายพักแรมเข้าปฏิบัติธรรม เรียนรู้คุณธรรมพื้นฐานโดยทีมวิทยากรท่ีค่าย
ฝึกอบรม บางปีจะเข้าค่ายคุณธรรมท่ีวัด บางปีจะเข้าค่ายคุณธรรมท่ีค่ายทหาร  โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  เป็นกิจกรรมใหม่ท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายให้
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของส่ิงเสพติด รวมท้ังเหล้าบุหรี่ท่ีจะเป็นจุดเริ่มต้นของการน าไปสู่ส่ิงเสพติดชนิด
อื่นๆ  โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 มีครูเป็นวิทยากรให้ความรู้และด าเนิน
กิจกรรมเป็นฐานให้กับนักเรียน 
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 - โครงการโรงเรียนสีขาว  โครงการนี้จะเป็นการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  และรายงานผลให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบเป็นร้อยละของนักเรียนท่ีมีแนวโน้มติดส่ิงเสพติด หรือมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีเข้าข่ายจะ
ติดส่ิงเสพติด 
 - โครงการครู D.A.R.E. เป็นความร่วมมือระหว่างต ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบล และโรงเรียน 
โดยมีต ารวจเข้ามาสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในทุกวันพฤหัสบดี เป็นโครงการท่ีโรงเรียนได้รับงบ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - โครงการสอนศีลธรรมในโรงเรียน เป็นความร่วมมือระหว่างวัดกับโรงเรียน โดยมีพระอาจารย์
เข้ามาสอนความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  โดยปลายปีจะมีการสอบเพื่อผ่าน
นักธรรมช้ันต่างๆ (นักธรรมตรี  นักธรรมโท  นักธรรมเอก) 
 

1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
ในการประเมินผลกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นในรูปแบบการประเมินโครงการ  โดยสรุปเป็นรายงาน

ปลายปีการศึกษา  และการรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบว่าโรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบาย 
จากการท ากิจกรรมตามโครงการต่างๆ ของโรงเรียน ร้อยละ 80 ประสบความส าเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงค์กิจกรรมท่ีโรงเรียนต้ังใจจะสร้างปลุกจิตส านึกให้กับนักเรียน 
 

2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 
2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 

ก่อนท่ีจะมีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  โรงเรียนก็มีโครงการกิจกรรมท่ีสร้าง
จิตส านึกให้กับนักเรียนอยู่แล้วในการป้องกันตนเองไม่ให้เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด  แต่เมื่อมีนโยบายลงมาสู่
สถานศึกษา  มองดูแล้วก็เหมือนมีกฎกติกาให้โรงเรียน  นักเรียนได้เคร่งครัดในการปฏิบัติให้มากกว่าเดิม  มี
บทลงโทษส าหรับผู้ขายท่ีขายให้กับเยาวชนอายุต่ ากว่า 18 ปี  แต่นโยบายจะส าเร็จหรือไม่นั้น  ขึ้นกับผู้น าไป
ปฏิบัติ  นโยบายนั้นห้ามท่ีปลายเหตุ  ถ้าจะให้ปลอดเหล้า บุหรี่จริง ต้องไม่มีการผลิตมาจ าหน่ายซึ่งเป็นไปได้
ยาก เพราะมีความเกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจ 

ผู้น าชุมชน และผู้น าทางศาสนาตระหนักว่านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ เป็นนโยบาย
ท่ีจะช่วยปลูกฝังค่านิยมให้คนในชุมชนมีความรู้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ช้ีให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงโทษ  และ
ถ้าปฏิบัติได้ตามนโยบาย  ชุมชนจะมีความสงบสุข  ปลอดภัยและมีความมั่นคง เพราะเหล้าเป็นเหตุของการ
ทะเลาะวิวาท  การเสียทรัพย์สินโดยไม่เกิดประโยชน์ 

2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน 
โรงเรียนตระหนังต่อโทษของเหล้าบุหรี่ว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพสูญเสียทรัพย์สินมีค่านิยมท่ีผิด  

และเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบเพื่อน  เลียนแบบคนใกล้ชิด 
 “นโยบายวางไว้สวยหรู  แต่การปฏิบัติตามนโยบายนั้นยาก” คือโรงเรียนไม่สามารถควบคุม

พฤติกรรมของนักเรียนได้ 100% แต่ดูแลเด็กไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ได้ในวงจ ากัดแค่ในสถานศึกษา   
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2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
หลังจากโรงเรียนประกาศใช้นโยบายสถานศึกษาปลอดหล้าและบุหรี่  ผลท่ีเกิดขึ้นคือชุมชนให้

ความร่วมมือมากขึ้น  เพราะหากมีการขอใช้สถานท่ีโรงเรียนในการจัดงานเหล้า บุหรี่ก็จะมีจ านวนลดน้อยลง 
หรือท ากันแบบไม่เปิดเผย คือมีการพันด้วยกระดาษท่ีขวดเหล้า ส่วนนักเรียนของเราไม่ค่อยมีผล  เพราะเป็น
โรงเรียนสีขาวคือปลอดจากส่ิงเสพติด  จากการรายงานของฝ่ายปกครองไม่มีนักเรียนท่ีกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การดื่มเหล้าหรือการสูบบุหรี่ในเวลาเรียน 

 
3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหลา้และบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 

3.1 ผลกระทบทางบวก 
การน านโยบายมาสู่การปฏิบัติ  ท าให้โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมกัน  ใกล้ชิดกันในการช่วยกัน

สอดส่องดูแลเด็กในชุมชนให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนก็มีหน้าท่ีปลูกฝังจิตส านึก  ชุมชนก็มีหน้าท่ี
สนับสนุนโครงการให้ส าเร็จ 

เมื่อมีนโยบายนี้มาสู่สถานศึกษาท าให้ชาวบ้านท่ีมาขอใช้สถานท่ีโรงเรียนในการจัดงานต่าง ๆ  มี
ความเกรงใจในสถานท่ีก็จะท าให้ปริมาณการดื่มเหล้าลดน้อยลง ปัญหาการทะเลาะวิวาทตีกันก็ลดลง 

3.2 ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบท่ีร้านค้าได้รับจากนโยบาย  อาจเป็นท่ีราคาขายสูงขึ้น  การจ ากัดเวลาในการขาย  ท า

ให้ขายได้ยากมากขึ้น โดยผลกระทบต่อร้านค้าสามารถแยกเป็น 2 ประเด็นคือ 1. ร้านค้าขนาดใหญ่  จะไม่ได้
รับผลกระทบจากนโยบาย ถ้ามีผล ก็มีผลน้อย เพราะร้านค้าขนาดใหญ่มีทุนสูงในการลงทุน ท าให้ได้สินค้าใน
ราคาส่ง ขายได้มากหรือน้อยก็ไม่ส่งผลกระทบ เพราะเหล้าบุหรี่ไม่หมดอายุเหมือนการค้าขายอาหารขนมและ
ร้านค้าขนาดใหญ่ ไม่ได้มีการค้าขายเฉพาะเหล้าและบุหรี่  มีการค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดด้วย จึงไม่มีผลกระทบ
2.ร้านค้าขนาดเล็ก จะได้รับผลกระทบ เพราะมีต้นทุนในการซื้อน้อย 

 
4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเง่ือนไขทางสังคม 

4.1 ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
ในการประชาสัมพันธ์หรือการท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก

ผู้น าชุมชน  เช่น  การร่วมเดินรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  หรือการเข้ารับการอบรม อีกท้ังผู้น าชุมชนจะมีการ
ประชาสัมพันธ์  เพื่อขอความร่วมมือให้ร้านค้าปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด  ไม่มีการค้าขายเหล้า บุหรี่ใน
บริเวณโรงเรียน  บริเวณวัด  และให้ความร่วมมือส าหรับร้านค้าท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง  ไม่ค้าขายสินค้าเหล้า 
บุหรี่ให้กับเยาวชน 

โครงการต่างๆของโรงเรียน เช่น โครงการเยี่ยมบ้าน ท าให้เข้าใจพื้นฐานครอบครัวของเด็กในการ
เข้าช่วยเหลือของโรงเรียนและชุมชน 
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การปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ ร้านค้าห้ามขายเหล้า บุหรี่แก่เยาวชนท่ีอายุต่ ากว่า 18 ปี มี
บทลงโทษทางกฎหมาย คือ ปรับเงิน โดยหน่วยงานกรมสรรพสามิตเข้ามาตรวจในชุมชนท่ีมีความเส่ียง 
เนื่องจากร้านค้าอยู่ติดกับสถานศึกษา 

4.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

อุปสรรคในการน านโยบายลงสู่ตัวเด็กซึ่งเป็นเยาวชน  คือ  ส่ิงแวดล้อม  บริบทในชุมชน  ภูมิหลัง
ของครอบครัวชุมชนมีความเส่ียงมากเพราะส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง  ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกหลาน  
เด็กๆจะอยู่กันเองหลายครอบครัวท าให้เด็กติดกลุ่มเพื่อน  มีพฤติกรรมเลียนแบบรุ่นพี่  และเด็กอยู่ในช่วงวัยท่ี
อยากรู้อยากลอง  และเทคโนโลยีก็เข้าถึงเด็กอย่ารวดเร็วไม่จ าเป็นที่แด็กต้องเดินไปซื้อบุหรี่ซองมาสูบ ยุคสมัย
นี้เด็กเดินถือบุหรี่ไฟฟ้าพ่นควันกัน โดยคิดว่าเท่ และไม่มีโทษเหมือนบุหรี่ซอง  และโทษของการด่ืมเหล้า บุหรี่ 
ก็ไม่ชัดเจน การค้าขายยังสามารถวางขายได้ท่ัวไป  คนทุกวัยสามารถเข้าถึงสินค้าได้ และเป็นการยากท่ี
โรงเรียนจะไปห้ามการค้าการขายของร้านค้า โรงเรียนท าได้เพียงการอบรมนักเรียนและสอดส่องพฤติกรรม
ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้า บุหรี่ 

การด่ืมเหล้าและการสูบบุหรี่ในบางครอบครัวปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรท าให้เด็กซึบซับพฤติกรรม  
เห็นผู้ใหญ่ท าแล้วไม่ผิด  ไม่มีใครว่ากล่าว  หรือความเข้าใจผิดว่า  ไม่ได้ท าความเดือดร้อนให้ใคร  เด็กก็จะ
อยากรู้  อยากลอง  โดยเฉพาะการด่ืมในวันเทศกาลต่างๆ  เด็กก็จะมีความเข้าใจท่ีผิดว่าเมื่อถึงเทศกาลก็จะมี
การด่ืมกินเพื่อเป็นการเข้าสังคมส่วนใหญ่มักท าท่ีบ้านรวมกลุ่มเพื่อนมาด่ืม มากิน เพื่อความสนุกสนาน  
ทัศนคติท่ีผิดของผู้ปกครองท่ีคิดว่าลูกหลานด่ืมอยู่ในสายตา ไม่เป็นไร และสนับสนุนซื้อมาให้เด็กและกลุ่มเพื่อน
ด่ืมในการสังสรรค์ 

อุปสรรคท่ีส าคัญอีกอย่างคือกระแสการเรียนรู้และการเลียนแบบพฤติกรรมจากโลกโซเชียล  
การค้าขายสินค้าออนไลน์  เพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ซื้อบุหรี่ซองมาสูบแล้ว  เด็กสมัยนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้า  ซึ่งมีขาย
ออนไลน์  และเด็กรู้เท่าไม่ถึงการณ์คิดว่าเป็นการสูบและปล่อยควันกล่ินผลไม้  ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายและไม่
ผิดกฎหมาย  มีสีสันสวยงาม  ถ้ามีแล้วเท่  เพราะเพื่อนๆจะคอมเม้นเหมือนช่ืนชม  และอยากมีไว้ครอบครองบ้าง 

ความกระตือรือร้น  ความใส่ใจของคนในชุมชนท่ีมีต่อนโยบายมีน้อย  เพราะเรื่องเหล้า บุหรี่ ใน
เรื่องการด่ืม การสูบเป็นการกระท าท่ีถูกกฎหมายนโยบายขาดความเข้มงวดในการปฏิบัติ  ร้านค้าส่วนใหญ่ขาย
ให้กับเยาวชน  โดยไม่สอบถาม  แต่เพียงบางร้านท่ีสอบถามเรื่องอายุของผู้ซื้อ 
 

“ไม่เห็นด้วยกับการเดินรณรงค์  เพราะเราเป็นชุมชนเล็ก ให้เด็กออกมาเดินรณรงค์  ก็ไม่
มีใครสนใจ  เพราะส่วนใหญ่เขาก็ไปท างานกัน  บางครอบครัวเขาก็นั่งดูทีวีกัน  ไม่เห็นมีใคร
ออกมาสนใจดูท่ีเดินรณรงค์” 

ผู้ประกอบการร้านค้า, สัมภาษณ์ 
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

สถาบัน 1 

 
1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 1.1 การบริหารจัดการ 

     วิทยาลัยได้มีกิจกรรมการต่อต้านการสูบบุหรี่ สุรา ยาเสพติด ก่อนจะมีนโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่  ซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการด่ืมสุรา บุหรี่ และยาเสพติด พอมีนโยบายนี้ขึ้นมา 
ทางวิทยาลัยก็มีกิจกรรมสอดรับได้ทันท่วงที ท าให้การบริหารจัดการสะดวกขึ้น 
 1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 

 ทางวิทยาลัยมีการส ารวจผู้เรียน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกี่ยวข้องกับเหล้าและ
บุหรี่   การจัดกิจกรรมเป็นไปในลักษณะของการจัดการอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักต่อโทษของ ส่ิง
เหล่านี้   โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมกับฝ่ายปกครองของวิทยาลัย มีการประสานกับผู้ปกครองในกรณีท่ีพบ
ผู้เรียนท่ีมีปัญหา  
 1.3 รูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ 

 - การอบรมให้ความรู้กับผู้เรียน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัด
กิจกรรม    

     - การรณรงค์เกี่ยวกับการลด ละ เหล่าและบุหรี่ในวิทยาลัย โดยมีการติดป้ายในบริเวณต่าง ๆ   
 1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
  อาจารย์ได้มีการติดตามประเมินผลของกิจกรรมท้ังในภาพรวมและกลุ่มเส่ียง 
 
2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ น ามาซึ่งประโยชน์ต่อบุคคล ได้แก่ เป็นการสร้างภูมิต้านทาน
ทางความคิด เป็นการฝึกฝนการควบคุมตนเอง และได้รับการปรับแนวคิด ซึ่งสรุปได้ดังนี้    
  1) เป็นการสร้างภูมิต้านทานทางความคิด ในกรณีท่ีสถานศึกษานั้นอยู่ในระดับโรงเรียน และ
ท าการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับโทษภัยจากการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ ให้กับนักเรียนต้ังแต่อายุยังน้อยท่ีเป็นช่วง
รอยต่อระหว่างความเป็นเด็กและวัยรุ่น และเมื่อเขาเหล่านั้นกลับไปสู่ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นชุมชน แล้วเห็นคนใน
สังคมนั้นมีพฤติกรรมการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ ก็จะเกิดความรู้สึกต่อต้าน เพราะส่ิงท่ีเขาได้พบเห็นนั้นมีความ
ขัดแย้งกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาจากโรงเรียน นับเป็นการเพาะบ่มทางความคิดท่ีสามารถแยกแยะได้ว่าส่ิงใดควรและ
ไม่ควร ซึ่งได้หลอมรวมแล้วตกผลึกกลายเป็นธรรมชาติของตนเอง 
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  2) เป็นการเริ่มต้นด้วยการก าหนดนโยบายท่ีสถานศึกษาเป็นล าดับแรก ก็มีเหตุผลท่ีรองรับได้ 
กล่าวคือเป็นการฝึกฝนการควบคุมตนเอง ด้วยการหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธเหล้าและบุหรี่ ซึ่งเมื่อได้รับการปรับ
แนวคิดและยอมรับสภาพท่ีถูกวางเงื่อนไขด้วยข้อห้าม นักเรียนหรือนักศึกษาก็คงไม่มีพฤติกรรมการบริโภคหรือ
เสพส่ิงเหล่านั้นภายนอกสถานศึกษาเพราะปรับตัวได้แล้ว 
 

2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหร่ี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน 
การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อนักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน ได้แก่การลองเสพยาเสพติด 

การมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยท่ีศักยภาพและความสามารถในด้านต่างๆ ก็จะถูกลดส่วนลง ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1) การสูบบุหรี่อาจน าไปสู่การลองยาเสพติดชนิดใดชนิดหนึ่ง และถ้ามีจ านวนความถี่ในการ
เสพมาก ก็จะท าให้ติดยาเสพติดประเภทนั้นได้ แต่การสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ยกระดับไปถึงขั้นการ
เสพยาเสพติด ก็ถือว่าไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้เสพเหมือนกับการด่ืมเหล้าจนขาดสติ  
  2) เหล้าและบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวกรณีท่ีเสพอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน คือมีอาการเจ็บป่วย ซึ่งในระยะแรกก็ย่อมทันต่อการเยียวยารักษา แต่บางรายก็มีอาการของโรคท่ี
เจ็บป่วยเรื้อรังในระดับท่ีรุนแรง จนกระท่ังผู้นั้นไม่สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ ซึ่งเป็นการสูญเสียทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณค่าของชาติ ด้วยว่าศักยภาพและความสามารถในด้านต่างๆ ถูกลดส่วนลงเป็นอย่างมาก อีกท้ัง 
เป็นการสร้างภาระให้กับผู้อื่นท่ีต้องคอยดูแล เสียทรัพย์สินในการรักษา และบั่นทอนสุขภาพจิตต่อบุคคล
ภายในครอบครัว  
  3)การมีอาการเสพติดต้ังแต่การลองครั้งแรกนั้นมีโอกาสสูงมาก ดังนั้น หากเด็กและเยาวชน
เข้าถึงเหล้าและบุหรี่เร็วเกินไปและสะดวกมากเกินไป ก็จะน าไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพ ดังท่ีกล่าวในข้อ 2) 
ลักษณะสังคมท่ีเป็นกลุ่มเพื่อนท่ีคบหาก็จะเปล่ียนไป ซึ่งอาจน าไปสู่อบายมุขอื่นๆ ด้วย และในอนาคตก็จะไม่
สร้างความพึงพอใจให้กับคู่สมรส จนเกิดเหตุทะเลาะวิวาท โดยเป็นผลกระทบแบบลูกโซ่ท่ีน าไปสู่ปัญหาอื่นๆ     

ท้ังนี้ เหตุปัจจัยท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่นั้น เป็นผลมาจากการตัดสินใจของตัว
บุคคล การเป็นภาวะท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ แรงจูงใจเป็นไปตามวัยและระดับวุฒิภาวะ และการยับยั้งหรือปฏิเสธได้ 
ด้วยความเป็นปัจเจกท่ีสามารถคิดเองได้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1) เหตุปัจจัยของการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ เป็นผลมาจากการตัดสินใจของตัวบุคคลท่ีจะเลือก
ส่ิงนั้นตามท่ีตนเองชอบหรือพอใจ ซึ่งตามแนวคิดท่ีเห็นว่าเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมจากต้นแบบท่ีเขา
ยอมรับหรือเป็นท่ีช่ืนชอบ แท้จริงแล้ว เป็นเพราะว่าเขาเหล่านั้นมีความชอบท่ีเหมือนกัน ไม่มีใครชักจูงใครได้
โดยตรง หากแต่ด้วยมีรสนิยมหรือมีวิธีคิดท่ีเป็นลักษณะหรือแนวทางเดียวกัน 
  2) การอยู่ในระบบสังคมครอบครัวหรือส่ิงแวดล้อมท่ีมีสภาวะเอื้อต่อการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่
ของเยาวชน ซึ่งเขาอาจจะมีท่าทีของการปฏิเสธพฤติกรรมใน 2 ลักษณะคือ 1) ลองบริโภคหรือเสพแล้ว มี
ความรู้สึกไม่ชอบ แล้วก็ปฏิเสธท่ีจะบริโภคหรือเสพในครั้งต่อไป และ 2) อีกลักษณะหนึ่งคือ เมื่อลองบริโภค
หรือเสพแล้ว มีความรู้สึกว่าเป็นส่ิงท่ีตนเองไม่ต้องการ แต่ก็เป็นเพียงการฝืนใจท าด้วยความจ ายอมในเวลาท่ีอยู่
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ในสังคมนั้น เพราะอยู่ในภาวะท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึ่งในเวลาปกติ เขาก็จะเป็นตัวของตัวเอง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ิง
เหล่านั้น 
  3) มีความเป็นไปได้พอสมควร ส าหรับเยาวชนท่ีจะเลียนแบบพฤติกรรมจากคนใกล้ชิด แต่
ท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีเขาได้รับจากการเล้ียงดู การอบรมส่ังสอนและการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตของแต่ละ
บุคคล โดยท่ีแรงจูงใจในการบริโภคหรือเสพนั้นเป็นไปตามวัย เช่น วัยรุ่นมักจะอยากรู้ อยากลอง ซึ่งแปร
เปล่ียนไปตามระดับวุฒิภาวะ  
  4) วัยรุ่นบางคนก็ไม่คล้อยตามทางพฤติกรรมเมื่อเห็นเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวด่ืมเหล้า
และสูบบุหรี่ โดยสามารถยับย้ังช่ังใจและปฏิเสธได้ เพราะเป็นส่ิงท่ีไม่พึ่งปรารถนาส าหรับตนเอง ท้ังนี้ วัยรุ่นอยู่
ในช่วงชีวิตท่ีส าคัญ เพราะเป็นวัยอยากลอง แต่เมื่อลองแล้ว อาจจะชอบหรือไม่ชอบ ก็เป็นการเลือกหรือ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง เพราะว่าความเป็นปัจเจกนั้นสามารถคิดเองได้  
 
 2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

ส่ิงท่ีสะท้อนถึงประสิทธิภาพของนโยบาย ได้แก่ การตระหนักรู้และการมีมุมมองท่ีดีขึ้น การสร้าง
จิตส านึกท่ีดี การขจัดเงื่อนไขของการก่อตัวทางพฤติกรรม และความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนหรือ
มีความยืดหยุ่นในเชิงนโยบาย ส าหรับในส่วนของประสิทธิผลท่ีจะได้รับจากนโยบาย ได้แก่ความเป็นรูปธรรม
ของปรากฏการณ์ท่ีเป็นพฤติกรรม คือปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยสรุปได้ดังนี้ 
  1) ความเป็นวัยรุ่นมักอยากจะท าอะไรตามใจตนเอง โดยไม่ได้แยกแยะถึงความเหมาะสม 
แล้วเมื่อเวลาผ่านไป ชีวิตก้าวเดินมาถึงจุดๆ หนึ่ง ก็จะคิดได้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “จุดเปล่ียน” ท่ีส าคัญของชีวิต 
เหมือนพบทางแยกท่ีจะต้องตัดสินใจว่าจะเสพต่อไปหรือเลิกโดยเด็ดขาด ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้น ต่อมาจะรู้ รับรู้ 
ตระหนักรู้ และเข้าใจถึงผลกระทบด้านลบจากการมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมนั้นหรือไม่ กล่าวคือ การมีมุมมอง
ท่ีดีขึ้น แล้วอยากใช้ชีวิตตามปกติเหมือนบุคคลโดยท่ัวไป ซึ่งเป็นจุดเปล่ียนสู่ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย 
  2) กลไกทางจิตส านึก เป็นเครื่องมือในการก ากับพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ มากกว่าการใช้
ข้อก าหนดตามกฎหมายดังนั้น จึงควรพิจารณาใช้วิธีการใดๆ ก็ตาม ท่ีเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีซึ่งน าไปสู่
พฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสมตามจริยธรรมและศีลธรรม ท่ีไม่เป็นการท าร้ายหรือเบียดเบียนท้ังตนเองและผู้อื่น 
โดยบุคคลสามารถก าหนดพฤติกรรมนั้นได้ด้วยตนเอง และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนหรือเป็นการถาวรมากกว่าการ
ใช้ข้อก าหนดตามกฎหมายมาตีกรอบหรือบีบบังคับเพื่อควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุและ
ไม่มีความเสถียรทางด้านพฤติกรรมเป้าหมาย  
  ท้ังนี้ การก าหนดนโยบาย ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในภาคปฏิบัติอย่างรอบด้านด้วย ซึ่ง
ไม่ใช่แต่เพียงก าหนดมาตรการควบคุม โดยปราศจากการปลูกจิตส านึกเพื่อสร้างความเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ของสังคม 
  3) แนวคิดเกี่ยวกับสถานเริงรมย์หรือสถานบันเทิงในเวลากลางคืน ท่ีอยู่ในบริเวณใกล้
สถานศึกษานั้นมีมุมมองในลักษณะหนึ่ง ท่ีเห็นว่าการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่ง ท่ีใช้
เวลายามค่ าคืนเพื่อการพักผ่อนในสถานบันเทิงต่างๆ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควรต้องใช้ดุลยพินิจในการ
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พิจารณาตัดสิน โดยแยกประเภทเป็นสถานบันเทิงหรือสถานเริงรมย์ส าหรับชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นพื้นท่ีส าหรับ
บุคคลเฉพาะกลุ่ม ท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนท่ีเป็นคนไทย ซึ่งเป็นความยืดหยุ่นในเชิงนโยบายเพื่อ
หลีกเล่ียงผลกระทบด้านลบต่อภาคธุรกิจการท่องเท่ียว 
  ดังนั้น การก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ จึงควรมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนเพื่อให้เขาพึงพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง โดยไม่ปิดกั้นหนทางการท ามาหากิน หากเป็นอาชีพโดย
สุจริตท่ีเป็นธุรกิจการค้า เพราะบางกรณีท่ีมีการส่ังปิดสถานเริงรมย์ เป็นผลให้พนักงานหลายๆ คน ต้องตกงาน
และส่งผลกระทบต่อหลายๆ ชีวิต ซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ต้องดูแล  
  4) ชุมชนสามารถเข้ามาเสริมแรงโดยมีส่วนช่วยในการขับเคล่ือนนโยบาย ได้แก่ การใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของชุมชนด้วยการแสดงบทบาท การรณรงค์ให้สังคมได้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วม คนใน
ชุมชนเป็นแบบอย่างท่ีดี และการจัดสรรพื้นท่ีเป็นเขตปลอดเหล้าและบุหรี่ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

  4.1) ชุมชนมีศักยภาพในการเสริมแรงเพื่อช่วยในการขับเคล่ือนนโยบายด้วยบทบาท
ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ จัดต้ังชุมชนปลอดเหล้าและบุหรี่ จัดพื้นท่ีภายในชุมชน และความร่วมมือของคนในชุมชน 
กล่าวคือ  
   - จัดต้ังชุมชนปลอดเหล้าและบุหรี่ หรือหากไม่สามารถด าเนินการให้ครอบคลุมพื้นท่ี
ชุมชนได้ท้ังหมด ก็ก าหนดเขตปลอดเหล้าและบุหรี่ขึ้นในชุมชน และจัดโครงการลด ละ เลิก การด่ืมเหล้าและ
สูบบุหรี่ โดยให้มีการลงช่ือผู้เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ พร้อมกับจัดกิจกรรมรองรับโครงการ เช่น มีพิธี
สาบานตน ท าสัญญาใจ ฝึกปฏิบัติธรรม และมีการอบรมโดยวิทยากรท่ีมีความรู้ท่ีจะแนะแนวทางในการลด ละ 
เลิก ซึ่งเป็นการปฏิบัติได้จริง โดยมีตัวอย่างบุคคลท่ีประสบความส าเร็จมาแล้ว 
   - จัดพื้นท่ีภายในชุมชนเพื่อการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ เป็นต้น ในกรณีท่ีชุมชนนั้นมีพื้นท่ีซึ่งสามารถด าเนินการได้ หรือหากชุมชนมีพื้นท่ีจ ากัด ก็อาจประสาน
ขอใช้พื้นท่ีของสถานศึกษา บริษัทห้างร้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีในชุมชนและเป็นการลดหรือท าให้ไม่มีอบายมุขต่างๆ ในชุมชน  
   - ความร่วมมือของคนในชุมชน สามารถกระท าในส่วนหรือในขอบเขตของตนเอง 
ได้แก่ ดูแลสมาชิกในครอบครัวตามบรรทัดฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมของการเป็นพลเมืองท่ีดี ไม่ประกอบ
ธุรกิจท่ีละเมิดกฎหมาย หรือไม่เป็นบุคคลท่ีมีส่วนของการเอื้อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเหล้าหรือเครื่องด่ืม
ประเภทแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือสารเสพติดอื่นๆโดยท่ีผู้ใหญ่ในครอบครัวของชุมชน ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นสมาชิกภายในครอบครัว 
   ท้ังนี้ การด าเนินการดังกล่าวจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและความร่วมมือของคนในชุมชน  

  4.2) การก าหนดแนวทางในการขอความร่วมมือจากทางร้านค้าและคนในชุมชน 
อาจขาดความชัดเจนในภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่ามีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินค้า
ประเภทนี้ ด้วยว่าผู้ซื้อและผู้ขายไม่ปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายท่ีได้มีการระบุไว้ดังนั้น จึงควรมีการรณรงค์ให้
สังคมได้รับรู้ด้วย เพื่อการเข้ามามีส่วนร่วมในหนทางท่ีสามารถกระท าได้ตามสมรรถนะของคนในชุมชนนั้นๆ 
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ซึ่งดีกว่าเป็นเพียงการนิ่งเฉย หรือไม่ทราบถึงลักษณะของวิธีการขับเคล่ือนนโยบาย และควรด าเนินนโยบายนี้  
โดยเริ่มต้นจากสถานศึกษาและสถานท่ีราชการ และผู้ใหญ่ต้องกระท าให้ได้ตามนโยบายเป็นล าดับแรกก่อน  

  4.3) คนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนนโยบาย ด้วยการตักเตือนและ
ให้ค าแนะน าแก่เด็กและเยาวชนในครอบครัวของตนเองหรือนอกครอบครัวท่ีรู้จักสนิทสนมกันอย่างใกล้ชิด ใน
กรณีท่ีพบว่าเขาเหล่านั้นประพฤติตนออกนอกลู่นอกทาง โดยมีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ หรือมั่ว
สุมกันในลักษณะท่ีมีแนวโน้มสู่การบริโภคหรือเสพส่ิงเหล่านั้น อีกท้ัง คนในชุมชนเป็นแบบอย่างท่ีดีและไม่ให้
การสนับสนุนท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่แล้วใช้ให้เด็กไป
ซื้อ การท่ีเด็กไปซื้อสินค้าประเภทนี้บ่อยๆ จะสร้างความรู้สึกเคยชินให้กับเด็กและผู้ขาย จนในท่ีสุด เด็กก็จะซื้อ
มาเพื่อบริโภคหรือเสพส าหรับตนเอง โดยท่ีผู้ขายก็จะยินยอมขายให้เพราะเข้าใจไปว่าผู้ใหญ่ใช้ให้เด็กมาซื้ อ
เหมือนท่ีผ่านมา 

  4.4) การบริหารจัดการเพื่อให้เป็นชุมชนและสถานศึกษาท่ีปลอดเหล้าและบุหรี่ซึ่ง
เป็นสารต้ังต้นของยาเสพติด โดยในเบื้องต้น จัดพื้นท่ีให้มีสวนหย่อมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และมีพื้นท่ี
ส าหรับการออกก าลังกายและ/หรือการเล่นกีฬา ท้ังนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา ซึ่งหาก
สถานศึกษามีพื้นท่ีจ ากัด ชุมชนก็จัดสรรพื้นท่ีส่วนหนึ่ง เพื่อให้บริการกับคนในชุมชนเป็นส่วนรวมและเยาวชน
จากชุมชนใกล้เคียง โดยก าหนดให้เป็นเขตพื้นท่ีปลอดเหล้า บุหรี่ และยาเสพติด  

 5) ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถมีส่วนร่วมหรือส่งเสริมนโยบาย ได้แก่ การมีดุลยพินิจและ
จิตส านึกต่อท่าทีในการขายสินค้า และปรับวิธีการขายให้อยู่ในขอบเขตของมาตรการควบคุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้   

  5.1) การจ าหน่ายสินค้าประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และบุหรี่ให้กับเด็กและ
เยาวชนนั้นได้มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว แต่ผู้ท่ีต้องการบริโภคหรือเสพ ใช้วิธีการให้ได้มาด้วยข้ออ้างว่าผู้ใหญ่ใช้
ให้มาซื้อ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ ผู้ขายควรมีดุลยพินิจและจิตส านึกท่ีจะปฏิเสธการจ าหน่ายให้กับผู้ซื้อท่ีมีอายุไม่ถึง
เกณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่การแบ่งขายบุหรี่ให้กับเด็กนั้นก็ยังมีปรากฏให้เห็นตามร้านค้าท่ัวไป และมี
ข้อสังเกตให้เห็นถึงความไม่จริงจังในการบังคับใช้ข้อกฎหมาย  

  5.2)แม้ว่านโยบายอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าท่ีจ าหน่ายเหล้าหรือ
เครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ในประเด็นท่ีรายได้จากการจ าหน่ายจะลดลง แต่ก็ควรเพิ่มมาตรการ
โดยยกระดับการควบคุม ด้วยการปรับเปล่ียนเวลาในการให้บริการขายสินค้าดังกล่าว ในย่านสถานบันเทิง
อย่างเหมาะสม ได้แก่เปิดการจ าหน่ายเป็นเวลาหรือให้บริการในช่วงหัวค่ าเป็นต้นไป งดการจ าหน่ายอย่าง
เคร่งครัดในวันส าคัญทางศาสนาหรือวันอื่นๆ ซึ่งการลด ละ เลิก ต้องด าเนินการอย่างหวังผลในแบบค่อยเป็น
ค่อยไป ทีละขั้นตอน จนถึงระดับความเข้มงวด 
  6) สภาพแวดล้อมหรือสภาวะทางสังคม ย่อมไม่มีอิทธิพลอย่างเบ็ดเสร็จต่อบุคคล ท่ีจะน าไปสู่
การแสดงพฤติกรรมการด่ืมเหล้าหรือสูบบุหรี่ ท้ังนี้ด้วยปัจจัยของความเป็นปัจเจก ได้แก่ ระดับวุฒิภาวะ ความ
สมัครใจโดยเสรีวิธีการสร้างความสุขให้กับตนเอง การเข้าใจถึงอาการเสพติดและขั้นตอนของความพยายามท่ี
จะเลิก และการถูกจ ากัดขอบเขตจนเกิดแรงต่อต้านหรือแสดงออกในทางท่ีไม่สร้างสรรค์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
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   6.1) การมีพฤติกรรมการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ ย่อมขึ้นอยู่กับระดับวุฒิภาวะท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจ และระดับวุฒิภาวะท่ีสามารถควบคุมตนเองได้ หลังจากบริโภคหรือเสพครั้งแรกไปแล้วด้วย
เหตุใดก็ตาม และปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือการมีสติ ท่ีเป็นสติในการเลือก การยับย้ังช่ังใจ ซึ่งการเสพของมึน
เมา ผู้มีวุฒิภาวะอาจขาดสติในช่วงเวลาส้ันๆ แล้วกลับมาควบคุมตนเองได้ในระดับหนึ่ง ผู้ด้อยวุฒิภาวะบางคน
นั้น อาจจะอ่อนแอทางความคิด ด้วยขาดประสบการณ์และทักษะในการพิจารณาใคร่ครวญ ดังนั้น ลักษณะ
ทางพฤติกรรมจึงสะท้อนถึงศักยภาพของบุคคล  
   6.2) บางคนก็อาจมีสันดานดิบท่ีตนเองพยายามซ่อนเร้นหรือกดทับเอาไว้ เพื่อไม่ให้
แสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก แต่เมื่อถึงเวลาท่ีชีวิตมีความเป็นอิสระมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะห่างไกลจาก
ครอบครัว หรือสภาพความเป็นอยู่ในสถานศึกษาใหม่นั้น ไม่เข้มงวดกวดขันในกฎระเบียบ เพราะเห็นว่าการมี
ระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น ย่อมมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่และสามารถดูแลตนเองได้ ดังนั้น นักเรียนหรือ
นักศึกษาจึงเปิดเผยตัวตนท่ีแท้จริงออกมา ด้วยการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความสมัครใจโดยเสรี หลังจากภาวะ
จ ายอมตามสถานการณ์ท่ีต้องปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยได้หมดไปแล้ว 
   6.3)กรณีสถานบันเทิงอยู่ใกล้สถานศึกษา ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนหรือนักศึกษาทุกคน เพราะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่ามีความต้องการท่ีจะบริโภคหรือเสพส่ิงต่างๆ ท่ีสถาน
บันเทิงนั้นมีให้หรือไม่ ดังนั้น สินค้าท่ีเป็นเหล้าหรือเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสารเสพติดอื่นๆ ท่ี
มีขายในสถานบันเทิงนั้น ก็ไม่ได้มีผลทางด้านจิตใจท่ีจะโน้มน้าวให้เยาวชนทุกคนเข้าไปใช้บริการ แล้วมี
พฤติกรรมการบริโภคหรือเสพได้ หากไม่ได้เป็นท่ีต้องการหรือเป็นสินค้าท่ีไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นต่อการสร้างความสุข
ส าหรับบุคคลนั้น 
   6.4)กรณีท่ีผู้ใหญ่ในครอบครัวด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ โดยท่ีกลุ่มคนท่ีไม่มีพฤติกรรม
ดังกล่าวมองว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ เป็นตัวอย่างท่ีดีส าหรับเด็กและเยาวชนในครอบครัว ซึ่งอาจท าให้ให้มี
พฤติกรรมเลียนแบบในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น ผู้ใหญ่ท่ีมีลักษณะทางพฤติกรรมดังกล่าว ควรอธิบายให้เขา
เหล่านั้นเข้าใจถึงเหตุผลในการเข้าสังคมท่ีต้องมีการสังสรรค์บ้างตามสมควร หรือหากมีอาการเสพติดซึ่งมีการ
บริโภคหรือเสพบ่อยครั้งอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถเลิกได้โดยทันที ก็ควรแสดงท่าทีว่าอยู่ในขั้นตอนของ
การใช้ความพยายาม เพื่อให้เขาเห็นถึงการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น และสร้างความเข้าใจว่า ส่ิงท่ีตนเองได้
บริโภคหรือเสพอยู่นั้น เป็นส่ิงท่ีให้โทษและไม่มีประโยชน์ ซึ่งตนเองก็พยายามท่ีจะค่อยๆ ลดปริมาณและ
ความถ่ีในการบริโภคหรือเสพส่ิงเหล่านั้นให้น้อยลงเป็นล าดับ จนสามารถเลิกได้อย่างเด็ดขาดในท่ีสุด  

  6.5) สภาพสังคมปัจจุบัน พื้นท่ีของชุมชนไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน และมีลักษณะ
เป็นครอบครัวเด่ียว บุคคลมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น ซึ่งเป็นการยากท่ีใครจะสนใจหรือเอาใจใส่ใคร และเป็น
มารยาทในรูปแบบใหม่ ท่ีจะไม่ห่วงใยลูกหลานของครอบครัวอื่นท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกัน ร้านค้าก็สนใจแต่รายได้
ของตนเอง เยาวชนก็คิดว่าตนเองมีสิทธิเสรีภาพหรือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว และต้ังค าถามว่าท าไมจึงต้องมาจ ากัด
ขอบเขตของตน ซึ่งอาจท าให้เกิดแรงต่อต้านและแสดงออกในทางท่ีไม่สร้างสรรค์ เช่น การมีพฤติกรรมก้าวร้าว 
เป็นต้น เพื่อลดความกดดันท่ีได้รับจากกฎเกณฑ์ของสังคม 



ภ า ค ผ น ว ก  | 190 
 

  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และความเป็นปัจเจกท่ีมี
ความคิดเป็นของตนเองซึ่งเป็นปัจจัยภายใน จึงมีอิทธิผลต่อทิศทางการตัดสินใจของบุคคล ท่ีจะเลือกพฤติกรรม
ท่ีตนเองเห็นว่าเหมาะสมหรือเป็นท่ีพึงพอใจส าหรับตนเอง โดยข้ึนอยู่กับว่าเขาจะโน้มเอียงไปในด้านใดมากกว่า
กัน ระหว่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายใน    
 
3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 
 3.1 ผลกระทบทางบวก 
  1) การด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ เป็นจุดเริ่มต้นท่ีน าไปสู่อบายมุขอื่นๆ ดังนั้น การก าหนดนโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ จึงเป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นลม ด้วยการสกัดกั้นหรือขจัดเงื่อนไขของการก่อตัว
ทางพฤติกรรมท่ีเป็นอบายมุขโดยขยายผลมาจากเหล้าและบุหรี่ และทางกลับกัน หากไม่มีการควบคุม กล่าวคือ 
มีลักษณะของการปล่อยปละละเลย หรือไม่มีการตีกรอบตามความเหมาะสม ก็เสมือนเป็นการส่งเสริมโดยไม่ได้
มีเจตนา ท้ังนี้ ถึงแม้ว่า การห้ามปรามนักเรียนและนักศึกษาไม่ให้ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ จะกระท าได้เพียงภายใน
สถานศึกษาเท่านั้น ก็ยังดีกว่าการไม่มีมาตรการใดๆ มาควบคุม 
  2) นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่เป็นการสกัดกั้นการมีผู้เสพหน้าใหม่กล่าวคือ ท า
ให้นักเรียนหรือนักศึกษาเข้าถึงเหล้าและบุหรี่ได้ยากขึ้น เพราะวุฒิภาวะของเด็กอยู่ในระดับท่ีถูกชักจูงได้ง่าย 
หากเขาไม่มีภูมิต้านทานทางจิตใจท่ีเพียงพอ ซึ่งหากไม่มีการสกัดกั้นเหล้าและบุหรี่ในสถานศึกษา ก็จะเป็นต้น
ทางท่ีลุกลามไปสู่สารเสพติดอื่นๆ ด้วยว่าเหล้าและบุหรี่คือสารเสพติดล าดับแรก หรือเป็นสารเริ่มต้น แล้วส่งผล
กระทบเป็นลูกโซ่ต่อเด็กและเยาวชนในวงกว้าง เช่น สุขภาพไม่แข็งแรง การทะเลาะวิวาท การค้าประเวณีใน
เพศหญิงหรือการค้ายาเสพติดในเพศชาย (เพื่อน าเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในสถานเริงรมย์และบ ารุงความสุขโดยมี
สารเสพติดเป็นตัวประกอบ) และประการส าคัญ คือ การน าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็น
บทบาทและความรับผิดชอบตามวัย  
  3) นโยบายเป็นผลดีต่อชุมชน ซึ่งหากผลสัมฤทธิ์ของนโยบายนี้ขยายผลจากสถานศึกษาแล้ว
ออกไปสู่ชุมชน โดยท่ีไม่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือเป็นการขายท่ีจ ากัดประเภทของเครื่องด่ืม ท่ีให้บริการ
ท่ัวไปและในสถานบันเทิงยามวิกาล ก็เป็นการลดปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น เช่น คดีอาชญากรรม การจ้ีปล้น การ
ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุทางการจราจร การเสพและค้ายาเสพติดและด้วยความร่วมมือของชุมชนท่ีช่วยกันขจัด
เงื่อนไขท่ีจะสร้างปัญหาต่างๆ นั้น ชุมชนเองก็ได้รับผลดีจากพฤติกรรมการบริโภคและการเสพท่ีลดลง และยัง
เป็นการช่วยเหลือเยาวชนบางส่วน ไม่ให้เข้าถึงเหล้าและบุหรี่ หรือสารเสพติดอื่นๆ ก่อนท่ีเขาเหล่านั้นจะมีวุฒิ
ภาวะท่ีสามารถควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบท่ีสามารถตัดสินใจเองได้ หรืออยู่ในภาวะท่ีสามารถเล้ียงดู
ตนเอง แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น ปัญหาก็อาจไปเกิดข้ึนท่ีอื่นหรือสังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนนโยบาย  
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3.2 ผลกระทบทางลบ 
  นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อร้านค้าท่ีมีสินค้า
ประเภทนี้จ าหน่าย ซึ่งอาจจะขายได้ในปริมาณท่ีน้อยลง แต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆ และในกรณีท่ีร้านอาหารหลาย
แห่งจะเข้มงวด โดยห้ามลูกค้าสูบบุหรี่ภายในอาคารของร้าน ผู้ท่ีต้องการจะเสพก็พยายามหาพื้นท่ีหรือมุม
เฉพาะของตนเองเพื่อการสูบบุหรี่ ซึ่งคงไม่มีใครสามารถท่ีจะไปตักเตือนหรือห้ามปรามได้ เพราะเป็นความ
ต้องการส่วนตัวที่คนอื่นจะเข้าไปก้าวล่วงคงไม่ได้ หากเขาไม่ได้เสพในเขตปลอดบุหรี่ 
 
4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเง่ือนไขทางสังคม 
 4.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ปัจจัยท่ีขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงได้แก่ ในระยะแรกของการด าเนินนโยบายท่ีจ ากัด
เฉพาะในบริบทของสถานศึกษา การปรับสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา การบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดล าดับพื้นท่ีด าเนินการตามความเร่งด่วน การมีมุมมองถึงความเป็นไปได้ และการจัดการ
ควบคุมการสร้างบรรยากาศของการยั่วยุ ซึ่งสรุปได้ดังนี้   
  1) การขับเคล่ือนนโยบายท่ีจ ากัดเฉพาะในบริบทของสถานศึกษา ก็ย่อมอยู่ ในขีด
ความสามารถท่ีจะกระท าได้ ด้วยความร่วมมือจากบุคคลทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ประโยชน์จากส่ือ
ต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ และการบอกต่อกัน เพื่อให้เห็นถึงโทษจากการบริโภคหรือเสพ และเห็นถึงประโยชน์
ท่ีจะได้รับส าหรับผู้บริโภคหรือผู้เสพท่ีสามารถเลิกได้ ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นผลดีต่อสุขภาพและเป็นการประหยัด
รายจ่ายท่ีต้องสูญเสียไปจากการซื้อสินค้าประเภทนี้ 
  2) การปรับสภาพแวดล้อมรอบสถานศึกษา โดยไม่ให้ใบอนุญาตกับร้านค้าในการจ าหน่าย
เหล้าและบุหรี่ ในรัศมีท่ีก าหนดไว้ กล่าวคือ ไม่อนุญาตต้ังแต่แรกเริ่มเปิดกิจการ ไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดผลกระทบต่อ
นักเรียนและนักศึกษา แล้วจึงน าปัญหานั้นมาพิจารณาด าเนินการภายหลัง 
  3) การบังคับใช้กฎหมายต้องมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีร้านสะดวกซื้อโดยรอบสถานศึกษา และควร
ใช้กฎเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันกับทุกร้านค้าโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยอาศัยการท างานของบุคคลหลายฝ่ายท่ี
เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐซึ่งประกอบด้วย นักกฎหมายในการร่างระเบียบข้อบังคับและการวางแนวทางการปฏิบัติ 
ต ารวจร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะต้องท างานร่วมกัน แต่บุคลากรกลับไม่เพียงพอ อีกท้ัง 
การเข้าด าเนินการเพื่อน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย อาจถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยและไม่ให้ความส าคัญ
เท่ากับการท าผิดกฎหมายในลักษณะอื่นๆ จึงละเลยเพิกเฉย หรือต่างฝ่ายต่างท า ขาดการบูรณาการในการ
ท างานร่วมกัน 

 4) การจัดล าดับพื้นท่ีด าเนินการตามความเร่งด่วน ได้แก่  1) สังคมครอบครัว ซึ่งเป็น
ส่ิงแวดล้อมท่ีใกล้ชิดตัวเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด 2) สังคมโรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งรายล้อมไปด้วยเพื่อน
ร่วมห้องเรียนและเพื่อนร่วมช้ันเรียนท่ีมีความหลากหลาย และ 3) ขยายวงกว้างออกไปสู่ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นท่ี
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แวดล้อมหรือมีอาณาเขตติดต่อกับสถานศึกษา ส่วนครอบครัวนั้นก็อาจจะอยู่ต่างชุมชนออกไป โดยท้ัง 3 พื้นท่ี 
ต้องมีความสอดรับกันและด าเนินนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน 

 5) มุมมองถึงความเป็นไปได้ในการขับเคล่ือนนโยบายนี้ มุ่งเน้นท่ีเยาวชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ท่ี
เคยผ่านการปลูกฝังในโรงเรียนด้วยการเสริมในบทเรียน และชุดความรู้ทางส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นการปู
พื้นฐานทางแนวคิดต้ังแต่วัยเด็ก ส่วนกรณีคนรุ่นเก่าท่ีเป็นผู้ใหญ่ บางคนก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างท่ีดี ในการควบคุม
ตนเองเกี่ยวกับการด่ืมเหล้า การสูบบุหรี่ และการหมกมุ่นในอบายมุขอื่นๆ อีกด้วย แต่ก็ยอมรับว่าการท่ีจะให้
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเช่นนั้น คงเป็นการยากเพราะได้ท าจนติดเป็นนิสัยแล้ว 
  6) ภาพปรากฏท่ีสร้างบรรยากาศของการยั่วยุ เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือเป็นการโน้มน้าวให้มี
พฤติกรรมการบริโภคหรือเสพสินค้าดังกล่าว ด้วยการโฆษณาผ่านทางออนไลน์ตามเว็บไซด์ต่างๆ หน่วยงาน
ของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง จ าเป็นต้องเข้าไปจัดการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 

 
4.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษา 
อุปสรรคท่ีมีต่อนโยบายนั้นเป็นผลมาจาก เหล้าและบุหรี่กลายเป็นส่ิงจ าเป็นทางความรู้สึกของผู้ท่ีเสพ

ติด การมีพฤติกรรมตามแนวทางของตนเองได้อย่างอิสระ การอยากลองและเพื่อเข้ากลุ่มเพื่อน การบังคับใช้
กฎหมายไม่ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีหรือในทุกเหตุการณ์ความเป็นเมืองมีสภาพเป็นพื้นท่ีทับซ้อนการแสวงหา
ทางเลือกใหม่เมื่อมีข้อจ ากัด การละเลยกฎหมายเพราะมีความเห็นว่ าเป็นพฤติกรรมปกติ ความต้องการ
ทดแทนในส่วนท่ีขาดหายไปจากครอบครัว ความหละหลอมในการท าตามกฎหมายของร้านค้า และการมีพื้นท่ี
หรือมุมเฉพาะของตนเอง ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1) การท่ีจะให้เหล้าและบุหรี่หมดไปจากสังคมนั้นคงเป็นการยาก ตราบใดท่ีรัฐเป็นผู้ค้าและมี
รายได้จากการเรียกเก็บภาษีสินค้าประเภทนี้อีกท้ังเหล้าและบุหรี่ก็มีการซื้อและขายกันโดยท่ัวไป เพราะจัดเป็น
สินค้าประเภทหนึ่งและก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตส าหรับผู้ท่ีเสพติด โดยท่ีเหล้าและบุหรี่กลายเป็นส่ิงจ าเป็น
ทางความรู้สึกส่วนบุคคลของคนบางกลุ่มเท่านั้น และไม่ได้เป็นสินค้าท่ีจ าเป็นส าหรับบุคคลท่ัวไป  

 2) ความคาดหวังต่อความส าเร็จของนโยบายในระยะยาว ไม่มีความเป็นไปได้อย่างแท้จริงใน
วิถีปฏิบัติของชีวิตประจ าวัน เมื่อนักเรียนหรือนักศึกษาอยู่นอกสถานศึกษา โดยมี 2 ความหมาย คือ  
   - ความหมายแรก เมื่อเดินทางกลับบ้านหลังจากเลิกเรียนในแต่ละวัน เขาได้หลุดพ้น
จากข้อบังคับตามนโยบาย จึงมีภาวะท่ีเป็นอิสระจากทางสถานศึกษา  
   - ความหมายประการท่ีสอง เมื่อส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้นไปแล้ว และ
ไม่ได้เรียนหรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในสถานศึกษาใดๆ ก็ตาม ท่ีมีนโยบายในลักษณะนี้  
  โดยท้ังสองความหมายนั้นมีนัยท่ีเหมือนกัน คือเขาเหล่านั้นสามารถมีพฤติกรรมตามแนวทาง
ของตนเองได้อย่างอิสระ เช่น การด่ืมเหล้าหรือสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นเสรีภาพของบุคคลโดยท่ัวไป และไม่ควรถูกตี
กรอบด้วยการสร้างข้อจ ากัดจากผู้อื่น เพราะเป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีผลกระทบต่อรูปแบบการ
ใช้ชีวิตของบุคคล 
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 3) การด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ในครั้งแรกนั้น เยาวชนส่วนใหญ่ล้วนมีเหตุผลในลักษณะท่ี
คล้ายกัน กล่าวคือ ก็ด้วยการอยากลอง หลังจากได้เข้ากลุ่มเพื่อนแล้ว ซึ่งเป็นสังคมแรกของชีวิตวัยรุ่น อีกท้ัง 
การท่ีจะให้เพื่อนยอมรับ จึงจ าเป็นต้องมีเรื่องพูดคุยในลักษณะท านองเดียวกัน โดยมีเหล้าและบุหรี่เป็นตัวเช่ือม
เพื่อการหลอมรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะมีการพบปะสังสรรค์หลังเลิกเรียน ดังนั้น คนท่ีไม่เคยด่ืมเหล้า จึงต้อง
ด่ืมเพื่อการเข้ากลุ่ม มิเช่นนั้นก็จะโดดเด่ียวในสถานศึกษา เพราะกลุ่มท่ีต้ังใจเรียนเป็นพิเศษมีจ านวนน้อยกว่า
เมื่อเทียบกับกลุ่มท่ีคึกคะนองตามวัย 
  4) อุปสรรคต่อการขับเคล่ือนนโยบาย แท้จริงแล้วคือตัวแปรท่ีไม่บังเกิดผลหรือเป็นส่ิงท่ีไม่
สามารถด าเนินการได้ตามความคาดหวังต่างๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่บังคับใช้กฎหมาย ด้วยมีการ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรืออาจเป็นด้วยมีบุคลากรไม่เพียงพอกับการด าเนินการตาม
กฎหมายหรือตามแนวทางท่ีนโยบายก าหนด และยอมรับได้ว่ามีข้อกฎหมายมากมายท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องเข้ามา
ดูแลเพื่อความสงบเรียบร้อยในสังคม ดังนั้น การด าเนินการจึงไม่ท่ัวถึงและไม่ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีหรือในทุก
เหตุการณ์ 
  5) ลักษณะประโยชน์ใช้สอย ของอาคารสถานท่ีโดยรอบหรือบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา 
ซึ่งยากต่อการปรับเปล่ียน เนื่องด้วยสังคมแคบลงและมีความหนาแน่น เพราะมีความจ ากัดของพื้นท่ีว่างใน
แนวราบ สภาพความเป็นเมืองนั้นขยายตัวในแนวด่ิงและมีความหลากหลายจนกลายเป็นพื้นท่ีทับซ้อน ด้วย
ลักษณะเป็นอาคารรวม (Complex Building) ท่ีประกอบด้วย ร้านค้าหรือร้านอาหาร ท่ีท างาน ท่ีพักอาศัย 
และเป็นพื้นท่ีใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจอื่นๆ ดังนั้น จึงไม่สามารถปรับสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยรอบ
สถานศึกษาเพื่อการรองรับนโยบายนี้ได้ เพราะมีข้อจ ากัดดังกล่าว 
  6) เมื่อมีข้อจ ากัด ก็แสวงหาทางเลือกใหม่ ต่อกรณีท่ีรัฐต้องการลดปริมาณผู้ด่ืมเหล้าและสูบ
บุหรี่ ด้วยการลดปริมาณการผลิตหรือจัดเก็บภาษีเป็นจ านวนท่ีมากขึ้น เพื่อส่งผลให้สินค้ามีราคาท่ีสูงขึ้น ท าให้
ผู้บริโภคหรือผู้เสพ จ าเป็นต้องลดปริมาณในการซื้อสินค้าประเภทดังกล่าว ซึ่งแนวทางดังกล่าวไม่ประสบ
ความส าเร็จ เพราะสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ กลับมีราคาท่ีถูกกว่าสินค้าท่ีผลิตในประเทศ หรือต่อมาก็จะมี
สินค้าตัวเลือกอื่นท่ีผลิตออกมาใหม่ภายในประเทศและมีราคาถูกกว่า กล่าวคือ มียี่ห้อแพง ก็มียี่ห้ออื่นท่ีถูกกว่า 
หรือในเครือผู้ผลิตเดียวกัน แต่มีสินค้าหลายทางเลือกท้ังราคาและคุณภาพ ดังนั้น ประชาชนท่ีนิยมการด่ืมเหล้า
และสูบบุหรี่ ก็ยังคงสามารถบริโภคหรือเสพได้เหมือนเช่นเดิม 
  7) การควบคุมการจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ ทางการได้มีข้อก าหนดตามกฎหมายอยู่แล้ว ซึ่ง
เป็นการสร้างข้อจ ากัดในการจ าหน่ายโดยใช้อายุของผู้ซื้อเป็นเกณฑ์ตัดสิน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อร้านค้า 
ด้วยว่าร้านค้าบางรายท่ีมีเหล้าและบุหรี่จ าหน่าย ก็มีวิธีการขายเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามเงื่อนไขว่าห้ามขาย 
และถึงแม้ว่าทางการจะเพิ่มระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ก็กระท าได้ในระยะส้ันของช่วงท่ีมีการ
รณรงค์ แล้วหลังจากนั้นก็มีการผ่อนปรนโดยอนุโลมหรือเรียกได้ว่าเป็นการละเลยในการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ท้ังเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้ซื้อและผู้ขาย เพราะเป็นได้ว่าการด่ืมเหล้าหรือเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ และการสูบ
บุหรี่นั้น คือพฤติกรรมปกติท่ีแทรกอยู่ในบริบทของสังคมไทย ในส่วนของการใช้ชีวิตและเป็นภาพท่ีเห็นเกล่ือน
ตา 
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 8) ส่ิงท่ีควรน ามาพิจารณาเป็นพิเศษคือ เด็กและเยาวชนบางคนซึ่งอาจมีจ านวนไม่น้อย ขาด
ส่ิงท่ีต้องได้รับจากครอบครัวซึ่งเขาเหล่านั้นโหยหาคือ ความรักและความอบอุ่นใจ และเป็นจุดอ่อนท่ีเป็นการ
ง่ายต่อการถูกชักจูงจากกลุ่มเพื่อนและคนในสังคมท่ีไม่ปรารถนาดีหรือแสวงประโยชน์ โดยมีการด่ืมเหล้าและ
สูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมแรกเริ่ม ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมอื่นๆ ท่ีไม่เหมาะสม ด้วยเหตุว่าความรู้สึกโดดเด่ียวนั้นได้
สร้างแรงผลักท่ีท าให้เด็กและเยาวชนต้องการเพื่อนท่ีให้ความใกล้ชิด เพื่อทดแทนในส่วนท่ีขาดหายไปจาก
ครอบครัว ดังนั้น จึงเกิดความพยายามท่ีจะเข้ากลุ่มเพื่อน และยอมท าทุกอย่างตามท่ีเพื่อนเรียกร้อง เพื่อไม่ให้
เกิดความแปลกแยกและมีการใช้ชีวิตท่ีผสมกลมกลืนกับเพื่อนๆ ได้ 
  ท้ังนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าว จะได้รับการแก้ไขหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับระดับความใส่ใจหรือ
การเอาใจใส่ของครอบครัว โดยมีพื้นฐานมาจากรูปแบบวิถีชีวิตซึ่งแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกันและเป็น
ผลสะท้อนของการอบรมเล้ียงดู 
  9) หากมีร้านค้ารายหนึ่งในชุมชนขายเหล้าและบุหรี่ ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์อายุท่ีอนุญาต ก็
จะท าให้รายค้ารายอื่นๆ หละหลอมในการท าตามกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยใช้เป็นข้ออ้างส าหรับตนเองว่า คน
อื่นท าได้ ตนก็ท าได้บ้าง ในท่ีสุดก็จะเป็นความเคยชินและเป็นเรื่องปกติ และในมุมมองท่ีกลับกัน หากยึดหลัก
ความถูกต้องตามหลักการของกฎหมายอย่างเข้มงวด ซึ่งบ่งบอกถึงการท าผิดกฎหมาย ผู้ท่ี ต้องการเสพก็จะ
แสวงหาสารเสพติดชนิดอื่นๆ เป็นการทดแทน ซึ่งอาจรุนแรงมากกว่าและเป็นการยากแก่การควบคุม เพราะ
สามารถซื้อได้ในท่ีลับหรือตลาดมืดและเรียกเก็บภาษีไม่ได้    
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: 
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

สถาบัน 2 

 
1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) กระบวนการการ
ด าเนินงาน 3) รูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ และ 4) การประเมินผลกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษาของวิทยาลัยนั้น วิทยาลัยได้ด าเนินการไปก่อนหน้าการก าหนดนโยบาย โดยวิทยาลัยได้ด าเนิน
โครงการ “วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมปลอดบุหรี่” จากนั้น เมื่อวิทยาลัยได้งบประมาณสนับสนุนจากทาง 
สสส. แล้ว วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียนในวิทยาลัย ดัง
ตัวอย่างเช่น “โครงการพักปอดรอดมะเร็ง” ท่ีเกี่ยวข้องกับการรณรงค์เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการด่ืมสุรา บุหรี่ 
และยาเสพติด โดยด าเนินการตามงบประมาณท่ีได้รับมา 

 

1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 
วิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโครงการตามนโยบาย โดยเริ่มต้นจากการส ารวจนักเรียนเพื่อเข้าร่วม

โครงการ ท้ังกลุ่มนักเรียนท่ัวไป กลุ่มนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมหรือแนวโน้มท่ีข้องเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ โดยการ
จัดกิจกรรมเป็นไปในลักษณะของการให้ค าแนะน า การจัดการอบรมให้ความรู้ตามแผนกิจกรรมของโครงการ 
ดังตัวอย่างโครงการของวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ “โครงการพักปอดรอดมะเร็ง” ท่ีเริ่มจากให้ครู
ประจ าช้ันด าเนินการส ารวจและคัดกรองนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมหรือมีแนวโน้มของพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
เหล้าและบุหรี่ ท้ังนี้ครูประจ าช้ันเป็นผู้ท่ีทราบรายละเอียดและมีข้อมูลเชิงลึกของนักเรียนแต่ละคน โดยครู
ประจ าช้ันท างานร่วมกันกับฝ่ายปกครองและงานสวัสดิการของวิทยาลัย เช่น การตรวจหาสารเสพติดก่อนเข้า
เรียน โดยได้รับความร่วมมือจากทางสาธารณสุข มีการประสานกับผู้ปกครองในกรณีท่ีพบนักเรียนท่ีมีปัญหา 
รวมถึงครูประจ าช้ันด าเนินการเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกคนเพื่อท าความเข้าใจนักเรียนในเบื้องต้น และมีการ
จัดประชุมผู้ปกครองของวิทยาลัย นอกจากนี้มีการติดตามผลนักเรียนเป็นระยะ ๆ 

1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 
วิทยาลัยได้ด าเนินโครงการตามนโยบายโดยมีรูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในลักษณะท่ีหลากหลาย ดังนี้ 
  1) การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและภายใน

ในการจัดกิจกรรม เช่น สาธารณสุข วัด เป็นต้น  
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  2) การติดป้ายรณรงค์เกี่ยวกับการลด ละ เหล่าและบุหรี่ในสถานศึกษา โดยมีการติดป้าย 
สต๊ิกเกอร์ในบริเวณต่าง ๆ โดยรอบวิทยาลัยในทุกพื้นท่ี โดยใช้ตัวการ์ตูนเป็นส่ือเชิญชวน การใช้คอมพิวเตอร์
กราฟิกท่ีจัดท าโดยครูท่ีมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  3) การสอดแทรกสาระเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ในรายวิชาตามหลักสูตรของวิทยาลัย เช่น 
รายวิชาทักษะชีวิต ท่ีมีเนื้อหาบางส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพ การบูรณาการเรื่องเหล้าและบุหรี่ลงไป
ในเนื้อหาสาระของรายวิชาท่ีสอน เช่น เรื่องบุหรี่ ท่ีครูผู้สอนได้ให้นักเรียนสืบค้นเกี่ยวกับสารพิษในบุหรี่ โทษ
ของบุหรี่ ปัญหาและอันตรายของบุหรี่ เป็นต้น และมีการประเมินผลการด าเนินงานของนักเรียน และให้
นักเรียนไปให้ความรู้และแลกเปล่ียนความรู้กับเพื่อน ในห้องเรียนอื่น ๆ  

  4) การให้ค าปรึกษาและการเย่ียมบ้านนักเรียน โดยครูประจ าช้ันให้ค าปรึกษากับนักเรียนท่ีมี
ปัญหาหรือมีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ โดยมีการพูดคุยเพื่อติดตามผล 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือ
ติดตามผลเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ครูประจ าช้ันได้เย่ียมบ้านนักเรียนเพื่อท าให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่และความเส่ียงต่อเหล้าและบุหรี่และความเส่ียงในด้านการใช้ชีวิต เป็นต้น 

  5) การเทศนาโดยพระ โดยวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากวัดไผ่ล้อมท่ีอยู่ใกล้วิทยาลัยในการ
มาเทศนา การอบรมส่ังสอนเพื่อให้นักเรียนได้คติเตือนใจในการใช้ชีวิต 

1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
การประเมินผลกิจกรรมของวิทยาลัยแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการประเมินผล

โครงการภาพรวม โดยวิทยาลัยได้ด าเนินประเมินผลกิจกรรมโครงการด้วยการถอดบทเรียนเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานโครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับความส าเร็จ ปัญหา แนวทางการแก้ไข และส่งรายงานไปยัง สสส. ส่วนท่ี
สองเป็นการประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน โดยวิทยาลัยได้พูดคุยและการติดตามผลกับนักเรียนท่ีมีปัญหา
พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ ทุก 1-2 สัปดาห์ โดยการให้นักเรียนมารายงานตัว และครูประจ าช้ัน 
การพูดคุยกับนักเรียนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อน าข้อมูลไปสู่การพัฒนานักเรียนต่อไป 

 
2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 

การประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
2) ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน และ 3) ความคิดเห็นต่อ
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ของวิทยาลัยนั้น พบว่า 

วิทยาลัยเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของเหล้าและบุหรี่ในวิทยาลัย ท้ังนี้วิทยาลัยได้ด าเนินการตามภารกิจและ
หน้าท่ีของสถานศึกษาอยู่แล้ว ในส่วนของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  วิทยาลัยมองว่าเป็น
นโยบายท่ีไม่แตกต่างจากการด าเนินงานของวิทยาลัยมากนัก ต่างกันเพียงมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
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ในบางส่วน หากแม้ไม่มีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ทางวิทยาลัยก็ยังต้องด าเนินการโครงการ
เหล่านี้ตามปกติ 

2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหร่ี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน 
ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักเรียนท่ีเกิดขึ้นนั้น พบว่า 

ความตระหนักและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนยังเกิดขึ้นไม่มากนัก หรือเกิดขึ้นแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยอุปสรรค โดยความตระหนักและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากกิจกรรม โครงการ นโยบาย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ความตระหนักและการเปล่ียนแปลงยังไม่ชัดเจนมากนัก ปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากครอบครัวของ
นักเรียนท่ีมีผู้ด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ หรือนักเรียนพักอาศัยอยู่ในแหล่งหรือบริเวณท่ีมีเหล้าและสูบบุหรี่  ท าให้
นักเรียนจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาท่ีพบเห็นได้ตามท่ัวไป ไม่ได้เป็นพิษภัยหรือมีผลเสียแต่อย่างใด 

2) นักเรียนไม่ได้อยากลด ละ เลิก พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ ท าให้ความตระหนักและ
ความเปล่ียนแปลงของนักเรียนไม่เกิดขึ้น เพราะส่ิงเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความต้องการภายในตนเองและความ
ต้ังใจจริงในการลด แม้มีการด าเนินโครงการในลักษณะหรือรูปแบบใด นักเรียนอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิด
ความสนุกสนาน หรือมีการติดป้ายรณรงค์ส่งเสริมมากมายในทุกพื้นท่ีของวิทยาลัย แต่ก็ยังไม่สามารถลด
พฤติกรรมหรือความข้องเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่ได้ 

2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ของวิทยาลัยนั้น พบว่า วิทยาลัยยังไม่ทราบ

หรือขาดข้อมูลท่ีเพียงพอท่ีเกี่ยวกับความชัดเจนในเรื่องของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ว่าเป็น
อย่างไร และนโยบายดังกล่าวนั้นแตกต่างจากส่ิงท่ีวิทยาลัยได้ด าเนินการตามปกติอยู่แล้วหรือไม่ ท้ังในรูปของ
กิจกรรมและโครงการ การสนับสนุนของนโยบายเป็นอย่างไร ในลักษณะใดบ้าง และเมื่อน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติแล้ว วิทยาลัยต้องด าเนินการอย่างไร มีกระบวนการขั้นตอนอย่างไร บุคคลใดท่ีต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ต้องประเมินผล และรายงานผลต่อใคร อย่างไรบ้าง ในช่วงท่ีผ่านมาวิทยาลัยต้องเรียนรู้ สอบถาม และศึกษา
ข้อมูลด้วยตนเอง จึงไม่มั่นใจต่อการด าเนินงานโครงการว่าท าได้อย่างถูกต้อง ถูกทาง และตอบสนองต่อ
นโยบายหรือไม่ 
3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหลา้และบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 

ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ต่อสถานศึกษาและชุมชน แบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น ได้แก่ 1) ผลกระทบทวงบวก และ 2) ผลกระทบทางลบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ผลกระทบทางบวก 
ผลกระทบทางบวกของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชน จากการ

ด าเนินโครงการของวิทยาลัยนั้น พบว่า ผลกระทบทางบวกคือการท่ีวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการด้วยกิจกรรม
และรูปแบบท่ีหลากหลาย วิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนานักเรียน นักเรียนได้รับการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ แม้จะไม่ทุกคน แต่พบความส าเร็จกับนักเรียนส่วนหนึ่ง ท้ังนี้ ยัง
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ไม่พบความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบทางบวกต่อชุมชน ว่าเกิดขึ้นในลักษณะใดและอย่างไรบ้าง เนื่องจาก
วิทยาลัยมีการด าเนินการและการประสานกับชุมชนไม่ชัดเจนมากนัก 

3.2 ผลกระทบทางลบ 
ผลกระทบทางลบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชนของวิทยาลัย

นั้นยังไม่พบอย่างชัดเจน พบเพียงผลกระทบของนโยบายท่ีท าให้วิทยาลัยต้องด าเนินท ารายงานผลการด าเนิน
โครงการเพิ่มขึ้น ซึ่งนโยบายในลักษณะนี้มีความซ้ าซ้อนกับส่ิงท่ีวิทยาลัยได้ด าเนินการ และมีนโยบายอื่น ๆ อีก
หลายโครงการท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันท าให้วิทยาลัยต้องจัดการและบูรณาการโครงการเพื่อตอบสนอง
นโยบายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเง่ือนไขทางสังคม 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเงื่อนไขทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และ 2) ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษานั้นมี
หลายประการ ได้แก่ 

1) การประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสาธารณสุขท่ีให้
การช่วยเหลือในเรื่องของการคัดกรองผู้ติดบุหรี่ สารเสพติด และการให้ความรู้และข้อมูลท่ีจ าเป็น ให้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับสุขอนามัย สุขวิทยาส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีองค์กรทางศาสนา คือ วัดไผ่ล้อมท่ีอยู่ใกล้
วิทยาลัย มาท าการเทศนาอบรมพัฒนาจิตใจให้กับนักเรียน 

2) การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการรณรงค์โครงการให้ส าเร็จ เนื่องจากนักเรียนส่วนมากของวิทยาลัยได้
ใช้เวลาส่วนใหญ่กับสมาร์ทโฟน ส่ือดิจิทัล และเทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร และการสืบค้นความรู้ ดังนั้น ส่ือ
ออนไลน์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นช่องทางท่ีส าคัญในการน ามาด าเนินการเผยแพร่ ให้ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการใช้
ในการติดต่อประสาน การติดตามนักเรียน เป็นต้น 

3) นักเรียนแต่ละคนมีความสนใจ และมีศักยภาพภายในตนท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง และการได้ท าในส่ิงท่ีสนใจ เช่น ดนตรี กีฬา จึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งท่ีจะท าให้นักเรียนใช้เวลาหลักกับส่ิงท่ีตนเองรักและสนใจตามศักยภาพของตน เพื่อลดพฤติกรรมเกี่ยวกับ
เหล้าและบุหรี่ได้ 

4) การให้เวลา ความใกล้ชิด ของครูประจ าช้ันหรือครูในวิทยาลัย รวมถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้บริหาร ท่ีให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาหรือการส่งเสริมการลดพฤติกรรมการข้องเกี่ยวกับเหล้าและบุหรี่
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ของนักเรียน ในการให้ค าปรึกษา พูดคุย การแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายกรณี การประสานกับผู้ปกครอง 
รวมถึงการติดตามหรือการให้นักเรียนรายงานตัวเป็นระยะ ๆ เพื่อน าข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

5) การมีท่ีปรึกษาโครงการและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการโดยตรง ท้ังภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย ท้ังนี้เนื่องจากครูส่วนใหญ่เป็นครูสายการสอน ปัญหาของนักเรียนบางอย่างต้องใช้
ผู้เช่ียวชาญในการช่วยเหลือ ดูแล วินิจฉัย เช่น นักสาธารณสุข นักจิตวิทยา เป็นต้น หากให้ครูแนะแนวเป็น
ผู้รับผิดชอบและดูแลคงไม่สามารถขับเคล่ือนได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจากครูแนะแนวมีหลายภารกิจและการ
ด าเนินการต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน นอกเหนือจากนี้อาจมีท่ี
ปรึกษาโครงการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรมโครงการตามเป้าหมายท่ีนโยบายได้ก าหนดไว้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และครอบคลุม 

4.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
นั้นมีหลายประการ ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านครอบครัวของนักเรียน ปัญหาของนักเรียนท่ีเกิดขึ้นบางส่วนนั้น เกิดจากปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากครอบครัวของนักเรียนท่ีเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตน รวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยของ
นักเรียนท่ีอาจเป็นแหล่งท่ีมีเหล้าและบุหรี่ เช่น ร้านขายเหล้าและบุหรี่ท่ีนักเรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย 
ท่ีพ้นจากของเขตของวิทยาลัยในการควบคุมและดูแลได้อย่างท่ัวถึง 

2) บริบทของวิทยาลัยแห่งนี้ บทบาทของชุมชนและท้องถิ่นยังขาดความชัดเจนในการให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ หากวิทยาลัยได้รับความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก การขับเคล่ือนนโยบายน่าจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ี
มากขึ้น 

3) ลักษณะของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยท่ีเป็นลักษณะทวิภาคี มีการฝึกงานในสถานประกอบการ 
ในสภาพสังคมชีวิตจริง ท่ีนักเรียนอาจมีความเส่ียง ท าให้การควบคุม ดูแลนักเรียนท่ีอยู่ภายนอกสถานศึกษา
อาจไม่ท่ัวถึง ท้ังการนิเทศติดตาม ดังนั้น จึงไม่อาจควบคุมพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ได้เท่าท่ีควร 

4) การมีรายได้และการเข้าถึงเหล้าและบุหรี่  เนื่องจากบริบทนักเรียนของนักเรียนบางคนท่ีมี
ความสามารถในการหาเงิน มีรายได้ รับงานเสริม เมื่อมีรายได้โอกาสในการซื้อหาเหล้าและบุหรี่จึงมีความ
เป็นไปได้สูงกว่านักเรียนท่ียังไม่มีรายได้  

5) ครูหรือผู้รับผิดชอบโครงการขาดความสามารถในการถอดบทเรียน ขาดทักษะในการสรุ ปองค์
ความรู้จากการด าเนินงานโครงการ ขาดการสะท้อนคิดแลกเปล่ียนบทเรียนซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหาร ครู
นักเรียน และบุคคลอื่น ๆ ท าให้ข้อค้นพบในการด าเนินโครงการยังขาดการต่อยอดหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: 
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

สถาบัน 3 

 
วิทยาลัยเทคนิคนี้  มีปัญหานักศึกษาสูบบุหรี่เป็นจ านวนมาก ซึ่งการสูบบุหรี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการ

เข้าสู่การติดส่ิงเสพติดประเภทอื่นท่ีร้ายแรงขึ้น เช่น เหล้า กัญชา และในปัจจุบันวัยรุ่นสนใจการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
เป็นจ านวนมาก บุหรี่เป็นปัญหาส่ิงเสพติดอันดับแรกท่ีพบในสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาประมาณครึ่งหนึ่งของ
วิทยาลัยท่ีสูบบุหรี่ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบนักเรียนแอบสูบในห้องน้ า ส าหรับปัญหาการด่ืมเหล้า ในสถานศึกษาไม่
พบปัญหานี้ แต่จะไปเกิดปัญหาภายนอกสถานศึกษา เนื่องจากนักศึกษาจะด่ืมเหล้ากันภายนอกวิทยาลัย ซึ่ง
การดื่มเหล้าก็จะน าไปสู่ปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น การทะเลาะวิวาท เป็นต้น 

 
1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

1.1 การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติใน

สถานศึกษาของวิทยาลัย ประกอบด้วย การมีศูนย์เสมารักษ์ การท างานของฝ่ายปกครอง การจัดโครงการต่างๆ 
ได้แก่ โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการอยุธยาโมเดล “เรียนช่างคนละท่ีแต่ว่าเลือดสีเดียวกัน”(ปรับมาจาก
โครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ)เป็นต้น รูปแบบการท างานในสถานศึกษาเป็นแบบร่วมมือร่วมกัน ครูร่วมท างานมุ่ง
ไปในทิศทางเดียวกัน และมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

นอกจากนี้ วิทยาลัย เป็นศูนย์ปกครองกลาง ท่ีท าหน้าท่ีประสานงานการป้องกันและแก้ปัญหา
ต่างๆของนักเรียนนักศึกษาในพื้นท่ี 

1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 
การด าเนินงานภายในส่วนของสถานศึกษา มีฝ่ายปกครองท าหน้าท่ีในการท างาน“ป้องกัน 

ปราบปราม บ าบัด”  โดยงานเน้นหนักท่ีการปราบปราม  
งานป้องกัน มีการห้ามสูบบุหรี่ ไม่มีการจัดพื้นท่ีส าหรับสูบบุหรี่ในสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรม

รณรงค์ในวันยาเสพติด และมีการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
งานปราบปรามการด าเนินงานท่ีมีความร่วมมือกับภายนอกสถานศึกษา มีศูนย์เสมารักษ์ เป็น

ศูนย์กลางการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก มีระบบสารวัตรนักศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายครูอาจารย์จาก
สถานศึกษาต่างๆ และมีการจัดโครงการอยุธยาโมเดล ซึ่งเป็นโครงการท่ีมีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
โดยท่ีวิทยาลัยท าหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการ 

งานบ าบัดโดยมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
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1.3 รูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ 
งานป้องกัน 
สถานศึกษามีกิจกรรมการรณรงค์ในเชิงป้องกันปัญหายาเสพติด การจัดโครงการรณรงค์วันยาเสพติด 

มีกิจกรรมเผาบุหรี่ และกิจกรรมอื่น ๆ 
งานปราบปราม 
ศูนย์เสมารักษ์ มีการจัดต้ังและด าเนินงานมาต่อเนื่องต้ังแต่ 20 -30 ปีท่ีแล้ว โดยเป็นศูนย์ประสานงาน

การป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และการเกิดความเส่ียงในเรื่องต่าง ๆ โดยมีการ
ประสานต ารวจเข้ามาตรวจท่ีสถานศึกษาทุกวันในเวลาเช้า-เย็น มีเครือข่ายหน่วยงานภายนอกวิทยาลัยในการ
ประสานงานเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น ต ารวจ ทหาร สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานศึกษา
อื่น มีเครือข่ายสารวัตรนักศึกษา ซึ่งครูแต่ละโรงเรียนท่ีว่างจากภารกิจการสอนจะร่วมกันตรวจตามจุดเส่ียงต่าง ๆ 

สถานศึกษามีการปราบปราม ขอความร่วมมือเทศบาลออกตรวจร้านค้าใกล้สถานศึกษา ไม่ให้จ า
หน่วยบุหรี่และสุรากับนักศึกษา ถ่ายคลิปและภาพนิ่งของร้านค้าท่ีแอบขายบุหรี่และสุราให้นักศึกษา แจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ด ารงธรรม และการบ าบัด  

งานปกครองของวิทยาลัย มีระบบการตรวจนักศึกษาท่ีเข้าออกวิทยาลัย มีระบบการสุ่มตรวจ
นักศึกษาภายในวิทยาลัย ฝ่ายปกครองสุ่มตรวจบริเวณประตูสถานศึกษา หากผิดสังเกตจะขอตรวจค้นสัมภาระ
ในกระเป๋า ครูร่วมกันสุ่มตรวจตามจุดเส่ียง เช่น ตามห้องน้ าและสถานท่ีต่าง ๆ มีการสุ่มตรวจสารเสพติดเป็น
ประจ า เดือนละมากกว่า 10 ครั้ง โดยสถานศึกษามีชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ มีระบบการท าประวัติ
นักศึกษาท่ีมีปัญหาและมีการตัดคะแนนความประพฤติ หากตรวจพบการกระท าผิดเกี่ยวกับส่ิงเสพติด (ส่วน
ใหญ่พบบุหรี่) จะตัดคะแนนความประพฤติ และหากเป็นนักศึกษาท่ีเคยท าความผิดมาแล้วจะให้โอกาสตักเตือน 
2 ครั้ง แต่หากพบการกระท าผิดเป็นครั้งท่ี 3 จะเชิญผู้ปกครองมาพบ นักศึกษาท่ีมีประวัติส่ิงเสพติด ฝ่าย
ปกครองจะท าประวัติ แยกเป็นแฟ้มประเภทสารเสพติด และประเภทมั่วสุม ซึ่งนักศึกษาต้องมารายงานตัวให้
ครบตามท่ีก าหนด และต้องไปบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อลบล้างความผิด ท้ังนี้ หากคะแนนความประพฤติต่ ากว่า
เกณฑ์ นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “เรียนคนละท่ี แต่เลือดสีเดียวกัน” ในโครงการอยุธยาโมเดล  

โครงการอยุธยาโมเดล เป็นโครงการท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากโครงการสุภาพบุรุษอาชีวะ โดยเป็น
โครงการท่ีประสบความส าเร็จอย่างมาก และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาได้น าไปเป็นหลักสูตร
ต้นแบบส าหรับการป้องกันและแก้ปัญหานักศึกษาอาชีวศึกษาส าหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ 
ลักษณะของกิจกรรมในโครงการเป็นการจัดค่ายส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษา ภายใต้แนวคิด “เรียนคนละท่ี แต่
เลือดสีเดียวกัน” โดยการน านักศึกษาจากต่างสถาบันในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเข้าค่ายเป็น
ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน โดยมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การท ากิจกรรมตาม
ฐานการท าจับกลุ่มสร้างแผนผังความคิด (mind map) ท่ีมุ่งปรับทัศนคติและพฤติกรรม ลดความเกลียดชัง
เพื่อนต่างสถาบัน ตระหนักถึงอนาคตของตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยมีเรื่องของการป้องกันยาเสพติด
ร่วมอยู่ในโครงการด้วย โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ประกอบด้วย สถานศึกษา 
ต ารวจ ทหาร โรงพยาบาล  โดยผู้ริเริ่ม คือ พ.ต.อ. ภูวะดิท ชนะคชภัทร์ และมีบุคลากรมาร่วมกันจัดโครงการ
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จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เช่น ต ารวจ ทหาร อาจารย์จากสถานศึกษา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 
เป็นต้น และมีการจัดกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันท ามาเป็นปีท่ี 11 แล้ว 

งานบ าบัด 
นักศึกษาท่ีเสพส่ิงเสพติด เมื่อติดแล้วอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ ครูฝ่ายปกครองจะพาไปบ าบัดท่ี

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
1.4 การประเมินผลกิจกรรม 

วิทยาลัยมีการประเมินผลจากการจัดท าประวัติต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีปัญหา และมีการรวบรวม 
ติดตาม และสรุปผลในแต่ละประเด็น รวมถึงมีการจัดเก็บของกลางท่ียึดมาได้จากนักศึกษาเช่น อุปกรณ์ส าหรับ
เสพสารเสพติด  ซึ่งผลจากการประเมินพบว่า ปัญหาต่างๆ ของนักศึกษากลุ่มเดิมลดลง ท้ังเรื่องบุหรี่และยาเสพ
ติดในสถานศึกษา  แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้เสพและผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นทุกปี เข้ามาแทนท่ีผู้เสพและผู้ค้ารายเดิม 
ท าให้สถานการณ์การเสพส่ิงเสพติดทรงตัว ไม่มีแนวโน้มดีขึ้น ป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ซึ่งติดท่ีห้องน้ า โดนฉีก 
เผา ท าลาย 

 
“มันก็เหมือนประมาณว่ามันเหมือนทรงๆนะครับเพราะว่าผู้เสพหรือผู้ดูดรายใหม่เขาก็เข้ามา

เหมือนมาเพิ่มขึ้นแต่เราก็มีการรณรงค์ตลอดมีการรณรงค์มีการจัดโครงการวันยาเสพติดอะไรแบบนี้
เผาบุหรี่ซองอะไรพวกนี้มีหมดมีการจัดโครงการแต่ก็ยังมีการเสพมีผู้สูบรายใหม่เพิ่มข้ึนมาเรื่อยๆมันแก้
ยากเราเข้าใจว่าเรามันปลายน้ าไม่ใช่ต้นน้ า” 

ส าหรับการส่งบ าบัดในรายท่ีเต็มใจพบว่านักศึกษาจะมีอาการดีขึ้น แต่ในรายท่ีติดหนักมักจะพบ
แพทย์ในช่วงแรก ๆ และหายไปในช่วงหลัง 

การประเมินผลโครงการอยุธยาโมเดล มีการด าเนินการประเมินตามลักษณะของการประเมิน
โครงการโดยท่ัวไป นอกจากนี้มีการประเมินผลโดยการประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องในลักษณะ
สภากาแฟซึ่งหลังจาการจัดโครงการ พบว่า ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาลดลง รวมถึงปัญหาอื่นๆด้วย 
นอกจากนี้ ยังท าให้ได้เครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหานักศึกษาอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 

2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาของวิทยาลัย และอาจารย์ในวิทยาลัย รวมถึงผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ี

ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาท้ังเรื่องเหล้าบุหรี่ ยาเสพติด และการ
ทะเลาะวิวาทและร่วมมือกันในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว เมื่อมีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและ
บุหรี่เข้ามา ในวิทยาลัยก็มีการรณรงค์มากยิ่งขึ้น เน้นย้ าอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นให้มีการด าเนินงาน
อย่างเต็มท่ีมากยิ่งขึ้น 
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“ก็จะมีการเข้มงวดข้ึนนะครับเข้มงวดหมายความว่าก็จะมีการจากเดิมครูเขาปล่อยปะละเลยก็จะเริ่ม
นะมันมนีโยบายนี้มานะหนูจะแบบนีไ้ม่ได้” 

2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักศึกษา 
จากการด าเนินการของวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ ท้ังจากการท างานของฝ่ายปกครองท่ีมีความเข้มงวด ซึ่ง

ด าเนินงานท้ังงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัด โดยงานปราบปรามถือว่ามีการด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง 
นอกจากนี้ การมีศูนย์เสมารักษ์ท่ีมีการด าเนินงานประสานกับหน่วยงานภายนอกอย่างมีระบบ และมีการจัด
กิจกรรม โครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอยุธยาโมเดล ท าให้ผู้เกี่ยวข้องและนักศึกษามี ความ
ตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่มากขึ้น อีกท้ังนักศึกษามีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น อย่างไรก็
ตาม การเปล่ียนแปลงส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการด าเนินงานของวิทยาลัยท่ีมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ส่วนผล
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาคงเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีเกิดจากการเสริมด้วยนโยบายจากส่วนกลาง 

2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
อาจารย์ในวิทยาลัยเห็นว่าผู้บริหารและบุคลากรในวิทยาลัยต่างก็ตระหนักถึงความส าคัญของการ

ป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ของนักศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งถือว่าเป็นท่ีมีความเส่ียงในเรื่องต่างๆสูงอยู่แล้ว อย่างไร
ก็ดี การมีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ก็จะช่วยเน้นย้ าและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักมากยิ่งขึ้น 
 

3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหลา้และบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 

3.1 ผลกระทบทางบวก 
การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาอาชีวศึกษามีลักษณะเป็นโครงการบูรณาการ

ในการป้องกันแก้ปัญหาและพัฒนานักศึกษาในมิติต่าง ๆ ซึ่งจากการจัดโครงการท าให้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
ของนักศึกษาลดลงด้วย 

3.2 ผลกระทบทางลบ 
กลุ่มผู้ค้าเสียผลประโยชน์ เข้าก่อกวนสร้างความเสียหายให้โรงเรียน เช่น ให้เยาวชนจากท่ีอื่นมา

รุมท าร้ายนักศึกษาหน้าสถานศึกษา 
 

4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเง่ือนไขทางสังคม 

4.1 ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
1) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและสนับสนุนการด าเนินงานทุกด้านอย่าง

เต็มท่ี รวมถึงการประสานกับผู้บริหารของหน่วยงานภายนอก 
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2) อาจารย์ในสถานศึกษามีความสามัคคี ทุ่มเทท างานร่วมกันการแก้ปัญหาอย่างเต็มท่ี นอกจาก
ภาระงานสอนแล้ว อาจารย์ทุกคนยังร่วมแรงร่วมใจกันในการท างานต่างๆ เช่น การออกตรวจนักศึกษา 

3) อาจารย์ฝ่ายปกครองมีความเข้มแข็งในการด าเนินการ  
“เราก็จะช่วยกันอย่างแรกคือครูด้วยกันต้องท างานร่วมกันครูต้องเป็นปึกแผ่นเดียวกันก่อน

รูปแบบของเราจะได้ไปในทางเดียวกันแต่บางโรงเรียนเขาจะประมาณว่าต่างคนต่างท ามันเลยออกมา
เหนื่อยแต่ถ้าเราท าด้วยกันจะไม่เหนื่อย” 

4) มีระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีศูนย์เสมารักษ์เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการ
ป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และการเกิดความเส่ียงในเรื่องต่างๆ ระหว่าง
หน่วยงาน โดยมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนเป็นงานปกติ  

5) มีโครงการอยุธยาโมเดลซึ่งเป็นโครงการท่ีประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาจากหลายภาค
ส่วน มีเครือข่ายความร่วมมือท่ีชัดเจน (มี MOU) และทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีต้ังแต่การ
รณรงค์เพื่อป้องการ การปราบปราม จนถึงการบ าบัดรักษานักศึกษาท่ีติดบุหรี่/ยาเสพติดชนิดต่างๆ มีการสร้าง
นักศึกษาแกนน า เมื่อโครงการเสร็จส้ินแล้วมีการติดตามการด าเนินต่างๆผ่านศูนย์เสมารักษ์ (หากเปรียบเทียบ
กับโครงการท่ัวไป เมื่อเสร็จส้ินโครงการก็ไม่ได้มีการด าเนินการต่อเนื่อง ต้องรออีกรอบปีจึงจะจัดโครงการอีก
ครั้ง) 

6) กลยุทธ์ในการด าเนินการของอาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีเน้นการใช้จิตวิทยามาแก้ปัญหาก่อนท่ี
จะใช้กฎหมายซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่า 

“การรณรงค์ติดป้ายว่าห้ามดูดบุหรี่เราท่ีห้องน้ าตรงสวนโดนฉีกออกเผาหมดคุยกับผู้บริหารนะ
ครับว่าเราจะเอาอย่างไรกันดีกรณีถ้าเกิดสูบบุหรี่ในวิทยาลัยนี่ฝ่ายจะติดว่าปรับ 2,000 บาทเราจะเอา
แบบนี้ไหมว่าคนไหนดูดเราเข้าใจว่าเด็กมันไม่มีเงินหรอกแล้วเราก็ใช้จิตวิทยาว่าถ้าเจอเมื่อไรนะเด๋ียวเรา
จะเอาผู้ปกครองมาปรับ 2,000 ถ้าไม่มีก็ทยอยจ่ายผ่อนจ่ายถ้าไม่มีก็เหมือนติดหนี้โรงเรียนไปพยายามใช้
จิตวิทยา” 

4.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

1) การแก้ปัญหาท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและต้องร่วมมือร่วมใจกันท้ังระบบ แต่จาก
บางส่วนงานอาจไม่เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือมากนัก เช่น โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 
“เช่นขาส้ันเขาจะไม่สนใจเลยว่าอย่างไรเวลาเราจับหรือว่าเราก าลังควบคุมตัวเด็กอยู่หรือว่า

ก าลังสอบสวนครูขอความร่วมมือจากเขาว่ามีลูกศิษย์ของท่านมาสูบบุหรี่นะแล้วก็ดื่มเหล้าอยู่ในกลุ่มเขา
ก็ส่งยามมาผมก็จะไม่ให้ไปเพราะว่าในบัญญัติของสภาคุ้มครองเด็กเราจะถือไว้ถือว่าเราไว้แจ้งให้เขารู้
เลยนะว่ากรณีคนท่ีจะมารับตัวเด็กต้องเป็นครูเท่านั้นเขาถึงสามารถรับเด็กเราให้ไปไม่ได้จนเขาต้อง
ออกมาพอออกมาเขาก็จะท าหน้าไม่ดีท้ังๆท่ีเขาน่าจะร่วมกับเรา” 
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 2) สถาบันครอบครัว ซึ่งผู้ปกครองนักศึกษาบางคนก็เป็นผู้ค้ายาเสพติด ผู้ปกครองบางส่วนไม่เห็น
ความส าคัญในการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวก็ท าให้ประสบความส าเร็จได้ยาก 

“ผู้ปกครองครับเข้าข้างลูกตัวเองไม่มองท่ีครูบอกลเยว่าลูกเป็นแบบนี้นะจะเข้าข้างลูกอย่างเดียว
ลูกเราต้องถูกนี่ปัญหาหลักเหมือนกันนะผู้ปกครองบางคนไม่เอาเลยนะครับยิ่งเป็นระดับสูงๆหน่อยไม่
ยอมจริงๆผู้บริหารเราก็ไม่ใส่ใจอยู่แล้วเป็นอะไรก็ช่างคุณอยู่ท่ีวิทยาลัยลูกคุณต้องอยู่ในการปกครองของ
พวกครู” 

“ผมเคยจับเคสหนึ่งได้ก็คือว่าครอบครัวเนี่ย มีส่วนรู้เห็นด้วยครับผู้ปกครองคือเขาจะรู้เห็นว่า
อย่างเราโทรไปว่าผู้ปกครองครับลูกเอากัญชามาอีกแล้วเขาบอกว่าอาจารย์จะเอาไงก็เอาเลยก็บ้านเขา
เป็นคนค้าอยู่แล้ว” 

“แต่ส่วนใหญ่ผู้ปกครองบางคนไม่ทราบเราก็จะพยายามบอกว่าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับมี
ความเส่ียงคือการดูดบุหรี่เสพบุหรี่แล้วกลัวจะเส่ียงต่อการเสพกัญชาแต่ถามว่านักศึกษาท่ีเสพกัญชา
แล้วเขาบางทีเขารู้ตัวว่าเหมือนอยากเลิกแต่เราเข้าใจว่าเขายังเลิกไม่ได้เราก็จะพาไปบ าบัดท่ี
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเราจะพาไปพบกับหมอจิตวิทยาก่อนในการพูดคุยกับเขาท่ีฝ่ายปกครอง
ส่งไปก็หลายสิบคน” 

3) ความปลอดภัยของอาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีปกครอง ท่ีต้องตรวจในจุดเส่ียงต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกวิทยาลัย ซึ่งในบางครั้งมีการด าเนินการท่ีไปกระทบหรือเกี่ยวข้องกับขบวนการการค้ายาเสพติด แม้ว่า
จะมีการประสานหรือส่งต่อต ารวจเพื่อด าเนินการตามกฎหมายซึ่งอาจารย์ไม่ได้ด าเนินการจับกุมด้วยตนเอง แต่
ก็ส่งผลถึงความปลอดภัยของอาจารย์เช่นกัน 

“ครูทุกคนมีความเส่ียงอยู่แล้วการป้องกันของเราก็คือว่าต้องเรียกเด็กมาคุยมาท าความเข้าใจ
ก่อนว่าครูไม่ได้ท าอะไรท าไปเพื่ออะไรคือว่าถ้าเกิดเราจะเอาเรื่องกฎหมายเข้ามาจริงๆเขาก็คุกก็ต ารวจอยู่
แล้วนะเอาตรงๆ เราก็จะไปพูดคุยกับเขาว่าอะไรเขาก็จะมีการช่วยเหลือเขาก็จะซอฟต์ลงไปบ้างเช่นกรณี
ท่ีเขาไม่ยอมเราก็จะรู้เลยว่าบางทีเราฟ้องต ารวจนี่เห็นแล้วนะมันอยู่หน้าโรงเรียน เราไม่รู้ว่ามันแค้นเรา
หรือเปล่าแต่คือเราเห็นแล้วเราออกไปปุ๊ปถ้าเห็นหน้าตานี่ถ้าเป็นเด็กเราโรงเรียนเราเราจะรู้แล้วว่าอ้อนี่ใช่
เลยเขาจะพยายามป่วนไม่ได้ท าร้ายเราด้วยนะ ใช้การป่วนเช่นเอาเด็กมารุมเด็กเราหน้าโรงเรียนคือ
พยายามป่วนให้เราอยู่ไม่สุขในเมื่ออยากท าหนักเอาเต็มท่ีเลยอยากท านิเหมือนท าให้เราเอือมให้ได้ก็ต้อง
มานั่งหวาดระแวงระวังให้กับเด็กเรา เราเลยต้องมีเจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้ามาร่วมด้วยต ารวจเราจะมานั่งตอน
เช้ากับตอนเย็นของเด็กช่างมันจะค่อนข้างเป็นแบบนี้ละครับ” 

4) นักศึกษามีวิธีการซ่อนอุปกรณ์หรือส่ิงเสพติดให้ตรวจสอบได้ยาก เช่น แยกช้ินส่วนอุปกรณ์ ท า
ให้อาจารย์ต้องเข้มงวดกับการตรวจนักศึกษาให้มาก  

 “ปรามให้เขาไม่ดูดให้เขาเบาลงทีนี้บุหรี่ไฟฟ้ามาแรงแล้วเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่เวลาผมสอนหนังสือ
หรือว่าไปบรรยายให้กับนักศึกษาอย่างแรกท่ีผมจะพูดเลยคือเรื่องนี้เรื่องบุหรี่กัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า
เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่เด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่นี่เห็นว่าเท่ดูดแล้วเท่ควันเยอะเขาก็จะดูดกันเยอะมากท้ังๆท่ีเขาก็
รู้อยู่แล้วว่ามันผิดมันเป็นส่ิงท่ีห้ามน าเข้าในราชอาณาจักรอยู่แล้วแต่เขาก็ยังพยายามแอบเอามาบางคน
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ถึงขนาดมาเป็นกลุ่มแต่แยกช้ินเพื่อจะได้เอาเข้าไปได้เช่นเขาจะเอาจุกไปฝากเพื่อนอีกคนหนึ่งเอาตัวไป
ฝากอีกคนหนึ่งเอาตัวไปฝากอีกคนหนึ่งแล้วเอาไปรวมกันประกอบทีหลังอันนี้ก็มีผมก็เจอบ่อยเพราะว่า
ผมเมื่อเข้าห้องน้ าแล้วเวลาตรวจจะเรียกมายืนพร้อมกันก็จะมีคุณครูถ้าเป็นผู้หญิงก็จะครูผู้หญิงถ้าเป็น
ผู้ชายก็จะมีอาจารย์ผู้ชายตรวจเอ๊ะเจออีกคนท าไมเจอแค่หัวเจออีกคนเจอตัวเขาก็รับว่าเขาแยกช้ินเข้า
มากลัวว่าอาจารย์จะค้นจากข้างหน้าแล้วเจอแล้วจะยึดเข้ามาเรายึดก็มาแบบนี้ครับมาเก็บเข้านี่เลย” 
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

มหาวิทยาลัย 1 
 
1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 1.1 การบริหารจัดการ 
  ไม่มีข้อมูล 
 1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 
  กระบวนการด าเนินงานอยู่ภายใต้โครงการท่ีนิสิตท า 
 1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 
  -กิจกรรมรณรงค์การงดสูบหรี่ในมหาวิทยาลัย 
  -การติดป้ายรณรงค์การงดสูบหรี่ จาก ชมรมนิสิต โครงการของนิสิต 
 1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
  ไม่มีข้อมูล 
2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
 นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ น ามาซึ่งประโยชน์ต่อบุคคล สถานศึกษา และชุมชน ได้แก่ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลบล้างเงื่อนไขท่ีท าให้หลงผิด สร้างความรู้สึกปลอดภัย ฝึกการบริหารจัดการกับ
ตนเอง ลดปัญหาความรุนแรงทางอารมณ์ และส่งเสริมสุขภาพให้กับคนในชุมชน ซึ่งสรุปได้ดังนี้     
  1) ส่งเสริมสุขภาพหรือสุขภาวะของผู้บริโภคและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย ใน
ลักษณะท่ีเป็นรายบุคคลแม้จะเป็นช่วงเวลาของการใช้ชีวิตในสถานศึกษาเท่านั้น 
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นของบุคคลโดยรวมในสถานศึกษา เช่น เป็นการลดมลพิษจาก
ควันบุหรี่ บริเวณพื้นท่ีสาธารณะท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
  3) การขับเคล่ือนนโยบาย เป็นแรงผลักท่ีท าให้เยาวชนหลุดพ้นจากการแสวงหาการยอมรับ
จากเพื่อน ด้วยการพึ่งเหล้าและบุหรี่เพื่อเป็นตัวช่วยในการเข้ากลุ่มเพื่อน ซึ่งเป็นการลบล้างเงื่อนไขทาง
ความคิดท่ีว่า “ การเป็นเพื่อนกันได้นั้นต้องท าอะไรท่ีเหมือนกัน ” 
  4) ลดการมั่วสุมในยามวิกาลของนิสิตและวัยรุ่นท่ีเป็นบุคคลท่ัวไป ซึ่งหากเป็นบุคคลภายนอก
ท่ีเข้ามาด่ืมเหล้าหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ แล้วขาดสติก็อาจจะก่อเหตุต่างๆ ท่ีไม่คาดคิด เช่น ทะเลาะวิวาท 
ล่วงละเมิดทางเพศ หรือชิงทรัพย์ เป็นต้น 
  5) สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับบุคลากรท่ีท างานล่วงเวลาและนิสิตท่ี
ท ากิจกรรมในช่วงหลังเวลาราชการหรือในวันหยุด 
  6) ผู้ ท่ีจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายนี้ คือ นิ สิต ซึ่ ง เป็นคนรุ่นใหม่  (new 
generation) และเป็นอนาคตของชาติ โดยสามารถบริหารจัดการกับตนเองได้ดี ด้วยการใช้เงินและเวลาอย่าง
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มีคุณค่า ไม่หมดเปลืองไปกับส่ิงท่ีเป็นอบายมุข และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับเยาวชนในสังคมอื่นๆ จนถึงเยาวชน
รุ่นหลัง อีกท้ัง เสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีและท าให้เป็นสังคมท่ีน่าอยู่  
  7) ลดปัญหาความรุนแรงทางอารมณ์ในระดับท่ีอาจส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาท การก่อคดี
ความ และการรวมตัวกันท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมอื่นๆ   
  8) สถานศึกษาท่ีปลอดเหล้าและบุหรี่ จะเป็นพื้นท่ีรองรับคนในชุมชนเพื่อเข้ามาใช้ประโยชน์
ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ และสามารถจัดกิจกรรมของครอบครัว กรณีคนในชุมชนมีท่ีพักอาศัยคับแคบและ
เป็นชุมชนท่ีแออัด  
 2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหร่ี และสภาวะทางพฤติกรรมของบุคคล 
  1) ความตระหนักต่อโทษของเหล้าและบุหรี่โดยเล็งเห็นถึงผลกระทบต่อเยาวชนได้แก่มี
ค่านิยมท่ีผิดเพี้ยนในมิติทางสังคมขาดจิตส านึกในความรับผิดชอบสุขภาพถูกลดทอนลง และอาจมีพฤติกรรมท่ี
บกพร่องทางด้านจริยธรรมและผิดต่อศีลธรรม ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
   1.1) การด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ได้อย่างอิสระโดยปราศจากขอบเขตหรือข้อจ ากัด 
ส่งผลให้เกิดค่านิยมท่ีผิดเพี้ยนในมิติทางสังคม ซึ่งได้สร้างบุคลิกภาพด้านลบ แม้ตัวผู้เสพอาจมีมุมมองด้านบวก
ต่อพฤติกรรมดังกล่าว ส่งผลให้เยาวชนคล้อยตามค่านิยมท่ีผิดเพี้ยนนั้น มีการแสดงออกเป็นพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม ซึ่งการเสพของมึนเมาประเภทแอลกอฮอล์และสารเสพติดในบุหรี่ อาจน าไปสู่ส่ิงเสพติดอื่นๆ ท่ีมี
ความเข้มข้นมากขึ้นเป็นล าดับหรืออาจเป็นแรงผลักให้เขาเหล่านั้น ถล าลึกจมลงไปในอบายมุขอื่นๆ ด้วย 
   1.2) ท าให้เสียทรัพย์ท่ีผู้ปกครองจัดหามาให้เพื่อใช้ในการศึกษา สะท้อนให้เห็นถึง
การขาดจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว ด้วยการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น  
   1.3) มีผลกระทบต่อต้นทุนชีวิตท่ีเป็นสุขภาพ ซึ่งเมื่อถูกลดทอนลง ก็เป็นการยาก
หรือต้องใช้เวลาและทรัพย์สินในการฟื้นฟูเพื่อให้สุขภาพท่ีดีกลับคืนมาอีกครั้ง ดังนั้น สุขภาวะจึงมีคุณค่า
มากกว่าต้นทุนชีวิตท่ีเป็นทรัพย์สิน และทรัพยากรบุคคลของชาติก็จะไม่เข้มแข็งและด้อยศักยภาพ  
   1.4)การด่ืมเหล้าจนขาดสติ ท าให้เยาวชนขาดการยั้งคิด ขาดการควบคุมตนเองต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และกล้าแสดงออกในทางท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งอาจท าให้มีพฤติกรรมท่ีบกพร่องทางด้าน
จริยธรรมและผิดต่อศีลธรรม เช่น ก่อเรื่องทะเลาะวิวาท หรือก่อคดีอาชญากรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่ออนาคต
ของตนเอง อีกท้ังเป็นการท าลายโครงสร้างและระบบของสังคมอันดีงาม 
  2) การเลียนแบบพฤติกรรมจากคนใกล้ชิดโดยท่ี คนใกล้ชิด ประกอบด้วย บุคคลรอบข้างหรือ
บุคคลแวดล้อม บุคคลในส่ือประเภทต่างๆ กลุ่มเพื่อน และผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือชุมชนย่อมมีอิทธิพลต่อ
เยาวชนในการเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่งในบางกรณีก็เป็นการสร้างความคิดท่ีเป็นมุมกลับต่อปรากฏการณ์หรือ
ประสบการณ์ท่ีได้รับ ท้ังนี้แล้วแต่ตัวบุคคล ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

  2.1) คนใกล้ชิดท่ีเป็นบุคคลรอบข้างหรือบุคคลแวดล้อมของเยาวชน ก็มีส่วนท่ีสร้าง
ความรู้สึกเคยชินหรือคุ้นเคยกับส่ิงต่างๆ ท่ีเยาวชนผู้นั้นได้สัมผัส จนกระท่ังรู้สึกว่าส่ิงเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา ซึ่งใครๆ เขาก็ท ากันท้ังนั้น 
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   2.2) บุคคลในส่ือประเภทต่างๆ ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นคนใกล้ชิดของผู้ท่ีเสพส่ือ ท่ีมี
ความหลากหลาย ซึ่งหากส่ือมีการคัดกรองในการน าเสนอเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริง ให้ความชัดเจน สร้างสรรค์ 
หรือให้แนวคิดท่ีถูกต้อง เพื่อน าไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรมด้านบวก ก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เสพส่ือนั้นๆ 
และส่งผลดีต่อสังคม 
   2.3) กรณีกลุ่มเพื่อน ชักชวนเพื่อนเยาวชนด้วยกัน โดยสร้างแรงจูงใจให้อยากลองด่ืม
เหล้าและสูบบุหรี่ ย่อมมีผลเป็นอย่างมาก แต่บางกรณี เพื่อนบางคนก็ไม่มีลักษณะนิสัยท่ีจะชักจูงให้คนอื่นท า
เหมือนกับตนเอง โดยให้อิสระแก่เพื่อน ซึ่งเยาวชนบางคนก็มีจิตส านึกและความตระหนักรู้ถึงโทษภัยจากการ
เสพของมึนเมา เพราะสามารถแยกแยะส่ิงต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ไปแสวงหามาเสพหรือบริโภคและรู้จัก
การปฏิเสธเมื่อถูกหยิบย่ืนให้  
   2.4) การอยู่ในกลุ่มเพื่อนท่ีด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ ก็ไม่ได้เป็นแรงผลักท่ีท าให้ ต้อง
ประพฤติตามนั้น หากบุคคลนั้นสามารถด ารงตนเป็นตัวของตัวเองได้ด้วยการควบคุมและจัดการกับตนเอง โดย
ไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
   2.5) การเห็นต้นแบบท่ีเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือชุมชน ซึ่งเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีสร้าง
ความเคยชิน แล้วน าไปสู่การสืบทอดพฤติกรรมจากรุ่นสู่รุ่น เสมือนหนึ่งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมเทียมของ
ครอบครัวหรือชุมชน 
   2.6) ท้ังนี้ ความใกล้ชิดกับเพื่อน คนในครอบครัวหรือชุมชน และส่ือประเภทต่างๆ 
แม้จะมีอิทธิพลต่อบุคคลอยู่บ้าง แต่ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดคือตัวบุคคล ซึ่งเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมให้กับตนเอง 
โดยอาศัยการมีความคิดเป็นของตนเอง มากกว่าการคล้อยตามส่ิงแวดล้อม 
   2.7) หากพฤติกรรมการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่
ภายในครอบครัว เช่น มีการทะเลาะวิวาท หัวหน้าครอบครัวขาดความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่
เพียงพอ หรือเป็นผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ด้านลบภายในครอบครัวท้ังส้ิน ท าให้
เยาวชนมีความคิดท่ีเป็นมุมกลับ แล้วปฏิเสธพฤติกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อครอบครัว 
   2.8) การเลียนแบบพฤติกรรมนั้น จึงขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ในการใช้ดุลยพินิจแยะแยะ
ว่าส่ิงใดควรหรือไม่ควรอย่างไร แล้วเลือกส่ิงท่ีดีกว่า หรืออาจจะเลือกส่ิงท่ีตนเองรู้สึกพึงพอใจ ซึ่งหากครอบครัว
มีสภาวะท่ีเป็นปัญหาค่อนข้างถาวร ก็จะสร้างแรงกดดันต่อเยาวชนแล้วต้องเก็บกดความรู้สึกนั้นไว้ แล้ว
ปลดปล่อยความคับข้องใจนั้นด้วยพฤติกรรมด้านลบในสถานศึกษา  
   2.9) วัยรุ่นบางคน มีเหตุจ าเป็นท่ีต้องคล้อยตามเพื่อนบ้างเพื่อการเข้ากลุ่ม ซึ่งเป็น
การแสดงท่าทีว่ายอมรับพฤติกรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงการกระท านอกบ้านเท่านั้น และ
จะมีพฤติกรรมเป็นปกติเมื่อเขากลับมาอยู่กับครอบครัว 

2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
  1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย ซึ่งส่ิงท่ีสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพของนโยบาย ได้แก่มีกลไกในการขับเคล่ือนนโยบาย โดยใช้วิธีการท่ียืดหยุ่นและเป็นท่ียอมรับมี
การก ากับดูแลในภาคปฏิบัติซึ่งมีความเข้มงวดและจริงจังกับการด าเนินนโยบาย และได้รับความร่วมมือจาก
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ชุมชนโดยรอบ ส าหรับในส่วนของประสิทธิผลท่ีจะได้รับจากนโยบาย ได้แก่ความเป็นรูปธรรมของปรากฏการณ์
ท่ีเป็นพฤติกรรม คือปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยสรุปได้ดังนี้ 
   1.1) การด าเนินนโยบาย ต้องส่งผลให้มีความเป็นรูปธรรมของปรากฏการณ์ท่ีเป็น
พฤติกรรม และครอบคลุมบุคลากรในทุกระดับ โดยไม่ก าหนดบุคคลเป้าหมายเฉพาะนิสิตเท่านั้น และมีผล
บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีมีความเป็นปัจจุบัน อีกท้ังมีการก ากับดูแลและประเมินผล
ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดอย่างเหมาะสม 
   1.2) ในภาคปฏิบัติ ต้องกระท าอย่างจริงจัง ไม่ใช่เป็นเพียงการก าหนดแนวทางอย่าง
ลอยๆ แต่ไม่มีการปฏิบัติหรือปราศจากกลไกในการขับเคล่ือนนโยบาย และไม่ใช้วิธีการท่ีแข็งกร้าวจนรู้สึกว่าถูก
กดดันทางด้านจิตใจ คือไม่ใช้มาตรการเชิงบังคับเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีวิธีการท่ียืดหยุ่นและเป็นท่ียอมรับได้ 
   1.3) ผู้ใหญ่กับวัยรุ่นนั้นมีช่องว่างระหว่างวัย ดังนั้นการก ากับดูแลเพื่อให้เกิด
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมโดยปราศจากเหล้าและบุหรี่ ควรจัดต้ังเครือข่ายหรือตัวแทนในลักษณะของรุ่นพี่ดูแลรุ่น
น้อง และเพื่อนช่วยเพื่อน ในขณะเดียวกัน ผู้ใหญ่ท่ีเป็นระดับผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ควรมีสัมพันธภาพกับ
นิสิตให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น  
   1.4) การสร้างความยืดหยุ่นในเชิงปฏิบัติตามนโยบาย ในระยะแรก สถานศึกษาควร
จัดหาพื้นท่ีส าหรับผู้ติดบุหรี่เป็นการเฉพาะ แยกส่วนระหว่างบุคลากรกับนิสิต แต่ควรเป็นสถานท่ีนอกเขต
อาคารและมีลักษณะเปิดเผย มองเห็นได้ ไม่ลับตา เพื่อไม่ใช้เป็นท่ีหลบซ่อนในการกระท าส่ิงท่ีไม่เหมาะสมใน
ด้านอื่นๆ  
   1.5) หากมีความเข้มงวดและจริงจังกับการด าเนินนโยบาย ก็มีความเป็นไปได้ใน
ผลสัมฤทธิ์ท่ีจะเกิดขั้นภายในขอบเขตของสถานศึกษา แต่ไม่สามารถควบคุมอย่างเด็ดขาดกับพฤติกรรมท่ี
ปรากฏภายนอกบริบทของสถานศึกษา เนื่องจากไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการจ ากัดเสรีภาพของผู้ขายและผู้บริโภค
สินค้าประเภทนี้ 
   1.6) นโยบายของสถานศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง ด้วยว่าชุมชนอยู่นอก
บริบทและไม่ได้เป็นองค์กรของสถานศึกษา อีกท้ังการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ ก็เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของตัวบุคคลและกลุ่มเพื่อนท่ีคบหา ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตท่ีเขาเหล่านั้นได้เลือกด้วยความสมัครใจ 
   1.7) นโยบายนี้ ต้องบังคับใช้กับทุกคนท่ีอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา โดยไม่จ ากัด
เฉพาะนิ สิตเท่านั้น เพียงเพราะเห็นว่าเป็นผู้ ท่ี ต้องอยู่ในกฎระเบียบเป็นหลักกลุ่มเดียว เพื่อไม่ ให้
เกิดปรากฎการณ์ท่ีเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นภาพท่ีขัดแย้งกันระหว่างการเข้มงวดกวดขันกับการปล่อยปละละเลย 
   1.8) การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ควรเปิดโอกาสให้ผู้แทนชุมชนได้แสดงความ
คิดเห็นต่อนโยบายอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นนโยบาย
สาธารณะ 
   1.9) บุคลากรและองค์กรระดับล่าง ต้องด าเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายด้วยการ
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีก าหนด ควบคู่ไปกับผู้บริหารระดับบน ท่ีเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ซึ่งมีบทบาทในการ
ควบคุมและก ากับดูแลการปฏิบัติ 
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   1.10) ควรด าเนินนโยบายในลักษณะคู่ขนานระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งควรมี
การปรับภูมิทัศน์ของชุมชนโดยรอบสถานศึกษา โดยชักชวนให้กรุงเทพมหานคร เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ ซึ่งมีผลด้านบวกต่อสุขภาพจิตของคนในชุมชน คือการมีความรู้สึกผ่อนคลาย และ
ไม่แสวงหาความสุขจากอบายมุขต่างๆ 
  2) บทบาทของชุมชนท่ีมีต่อนโยบาย ได้แก่ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ครอบครัวใน
ชุมชนดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง โดยจัดสภาพครอบครัวให้เป็นส่ิงแวดล้อมท่ีดีส าหรับเด็กและเยาวชน 
และมีการแก้ปัญหาในระดับครอบครัว อีกท้ัง กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ปรับแนวคิดในกรอบของนโยบายให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กับกลุ่มผู้พักอาศัย  ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
   2.1) การประชาสัมพันธ์ โดยอาศัยการติดป้ายบอกห้ามสูบบุหรี่พร้อมกับพูดคุย 
ตักเตือน และแนะน าให้ลดปริมาณการบริโภคหรือเสพเพราะในช่วงแรกนั้นคงห้ามโดยเด็ดขาดไม่ได้ โดยใช้
ภาษาท่ีไม่ก่อให้เกิดการต่อต้าน ด้วยท่าทีของความรักและความห่วงใยต่อสุขภาพ 
   2.2) การด าเนินนโยบายมีความเป็นไปได้ โดยอาศัยชุมชนผ่านทางครอบครัวที่คอย
ดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ซึ่งหากผู้ใหญ่ไม่มีเวลาใกล้ชิดและรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของเยาวชน เขาก็จะแสวงหา
ทางออกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทดแทนกับกลุ่มเพื่อน และถ้าหากเป็นผู้ด้อยวุฒิภาวะด้วยแล้ว ก็จะขาดดุลย
พินิจในการพิจารณาถึงการใช้ชีวิตท่ีถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น การมีสัมพันธภาพท่ีดีภายในครอบครัว ก็เป็นการ
ช่วยเหลือชุมชนแบบแยกส่วน เมื่อหลายๆ ครอบครัวกระท าได้ตามนี้ ขุมชนก็จะเข้มแข็ง ท้ังนี้ เป็นการช่วย
ขับเคล่ือนนโยบายอีกทางหนึ่งด้วย 
   2.3) สภาพครอบครัว ก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเยาวชน ในกรณีท่ีคนใน
ครอบครัวด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ก็เป็นการส่งเสริมหรือยกระดับความเข้มข้นของการเสพให้กับเยาวชน เพราะ
คล้ายกับว่าเป็นส่ิงท่ียอมรับได้ในครอบครัว ด้วยว่าครอบครัวไม่ปฏิเสธการเสพหรือไม่สามารถห้ามปรามได้
อย่างเด็ดขาดแบบตรงไปตรงมา เพราะเป็นวิถีชีวิตในลักษณะท านองเดียวกัน จึงเสมือนหนึ่งเป็นกึ่งให้การ
สนับสนุน ถึงแม้จะไม่เต็มใจเท่าใดนัก    
   2.4) การสนับสนุนนโยบายโดยชุมชน ต้องลงลึกในระดับครอบครัว ด้วยว่าสภาพ
ของชุมชนไม่ได้เอื้อต่อการรวมตัวกันเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาใดๆ ท่ีเกิดขึ้น เพราะถูกมองว่าเป็นปัญหาระดับ
ครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวต้องแก้ปัญหาของตนเองด้วยตนเอง ท้ังท่ีภายในชุมชนก็มีหลายส่ิงหลายอย่าง ท่ี
มอมเมาเยาวชน ท้ังเหล้า บุหรี่ และอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชนในภาพรวม 
   2.5) การสร้างความเข้าใจในชุมชน ท่ีประกอบด้วยกลุ่มผู้พักอาศัยและกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อปรับแนวคิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการด่ืมเหล้าหรือเครื่องด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ หากไม่ให้ความร่วมมือตามนโยบาย ผลสะท้อนก็
จะกลับมาท่ีตัวเขาคือชุมชนนั่นเอง ท้ังนี้ โดยอาศัยความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนเพราะร้านค้าก็มีความเป็น
เอกเทศในการค้า และคนในชุมชนเองก็ต้องขับเคล่ือนภายในครอบครัวของตนเอง ซึ่งเป็นความร่วมมือใน
กรอบท่ีสามารถจะกระท าได้ 
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   2.6) เมื่อโครงสร้างของชุมชนมีการโยงยึดความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนกันแบบ
หลอมๆ ซึ่งความเป็นอยู่ในชุมชนเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมัน ดังนั้น ความร่วมมือในภาพรวมของชุมชนจึง
เป็นไปได้ยาก เพราะเกรงว่าจะเป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวในครอบครัวของผู้อื่น การว่ากล่าวตักเตือน
จึงกระท าได้ในขอบเขตครัวเรือนของตนเองเท่านั้น  
   2.7) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เป็นศักยภาพท่ีชุมชนสามารถกระท าได้ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้เป็นชุมชนปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยขับเคล่ือนไปพร้อมๆ กับแนวทางส าหรับนิสิต ซึ่งในระยะ
ต้น คนในชุมชนควรได้รับรู้ถึงผลกระทบท่ีเป็นพิษภัยจากเหล้าและบุหรี่ โดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากการ
แสวงหาความสุขด้วยการเสพของมึนเมาและสารเสพติด แล้วทดแทนด้วยการเล่นกีฬาและออกก าลังกายใน
พื้นท่ีของ มหาวิทยาลัย  ซึ่งในการนี้ยังส่งผลให้เด็กและเยาวชนภายนอกจากชุมชนอื่นๆ ได้เห็นตัวอย่างท่ีดี 
เพราะ มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางของการพักผ่อนหย่อนใจส าหรับบุคคลท่ัวไปหลังเลิกงานและเป็นปอดของ
ชุมชนด้วย   
   2.8) ชุมชนไม่สามารถก าหนดรูปแบบหรือวิธีการสนับสนุนนโยบาย เพราะเป็นความ
รับผิดชอบโดยตรงท่ีจะด าเนินการหรือขับเคล่ือนนโยบายโดยสถานศึกษา ซึ่งหากชุมชนก าหนดแนวทางขึ้นแล้ว 
อาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางของสถานศึกษา ท าให้ชุมชนเสียเวลา ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้ริเริ่มก่อน
ในการก าหนดความต้องการว่าความช่วยเหลือจากชุมชนนั้นคืออะไรหรือเป็นด้านใด 
  3) การจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลโดยรวม ซึ่งมีความ
รุนแรงมากกว่าผลกระทบต่อรายได้ของร้านค้าท่ีได้รับประโยชน์เฉพาะตน และหากมีมาตรการควบคุมท่ี
เข้มงวดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าประเภทนี้ให้กับเยาวชน รัฐก็จะสูญเสียรายได้ส่วนนี้ไปจ านวนหนึ่ง แต่ก็ไป
เพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับสังคมในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ที่ดี ก็จะส่งกลับมาสู่ภาครัฐ เช่น การลดอุบัติเหตุทาง
การจราจรท่ีเป็นผลมาจากผู้ขับข่ีเสพของมึนเมา การเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชากรเพราะมีสุขภาพท่ีดี ขจัด
ปัญหาการถดถอยด้านศักยภาพของทรัพยากรบุคคล และการขับเคล่ือนสังคมก็ล่ืนไหลอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ไม่สะดุดจากปัญหาเรื่องยาเสพติด เป็นต้น     
  ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีเหล้าและบุหรี่ไว้จ าหน่าย ควรมีจิตส านึก การตระหนักรู้ และ
มีมุมมองท่ีค านึงถึงส่วนรวม โดยไม่แสวงหารายได้อย่างไม่จ ากัด ด้วยการหลีกเล่ียงข้อยกเว้นในการห้ามขาย
ให้กับเด็กและเยาวชน ตามเกณฑ์อายุท่ีกฎหมายก าหนด ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเข้มงวดในประเด็นนี้โดยอาศัย
ความร่วมมือจากร้านค้า อีกท้ัง ผู้ประกอบการร้านค้าและคนในชุมชน จะต้องมีแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องกัน 
แล้วร่วมกันส่งเสริมนโยบายนี้ไปพร้อมๆ กัน  
 
3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 
 3.1 ผลกระทบทางบวก 

นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ส่งผลดีต่อชุมชนด้วยว่า “ ความเป็นบุคคล ” คือ สมาชิกของ
ครอบครัว และครอบครัวก็เป็นหน่วยทางสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยของชุมชน ดังนั้น การปรับเปล่ียน
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พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ก็น าไปสู่การพัฒนาชุมชนโดยผ่านทางการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อ
สังคม ซึ่งสามารถสรุปแนวคิดในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ 

 1) นิสิตแต่ละคน มีความเป็นบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัว และครอบครัวก็เป็นหน่วย
ทางสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยของชุมชน ดังนั้น ปัญหาท่ีสืบเนื่องจากการด่ืมเหล้าและสูบบุหรี่ ท่ีเกิดขึ้นกับ
นิสิตเป็นรายบุคคล ก็ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนด้วย ไม่ว่าคนในครอบครัว
นั้นจะมีพฤติกรรมการเสพหรือไม่ก็ตาม  

 2) ถ้าพิจารณาด้วยใจท่ีเป็นกลางแล้ว ก็ย่อมเห็นถึงประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับจากนโยบาย
อย่างชัดเจน ซึ่งหากบริเวณโดยรอบสถานศึกษา เป็นพื้นท่ีเข้มงวดอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ าหน่ายเครื่องด่ืม
ประเภทแอลกอฮอล์ ก็จะช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสพของมึนเมาแล้วขาดสติ 
ควบคุมพฤติกรรมตนเองไม่ได้ 
  3) นโยบายจะเป็นผลดีต่อชุมชนอย่างแท้จริงหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับสภาพครอบครัวของแต่
ละบุคคลว่ามีรูปแบบการอบรมเล้ียงดูอย่างไร ซึ่งในกรณีนิสิตหรือบุคคลท่ัวไป ท่ีอยู่ในบริบทของสถานศึกษา ก็
ย่อมปฏิบัติตนได้ตามกรอบท่ีนโยบายก าหนด แต่เมื่อเขาเหล่านั้นกลับไปอยู่ในบริบทของชุมชน ท่ีไม่มีมาตรการ
ควบคุมดูแลโดยหัวหน้าชุมชนหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อีกท้ังนิสิตหรือบุคคลนั้น ไม่เห็นด้วยกับนโยบายท่ีจ ากัด
ขอบเขต เขาก็คงเลือกความเป็นอิสระท่ีจะท าตามใจของตนเอง ดังนั้น นโยบายก็อาจไม่ได้ส่งผลเท่าท่ีควรต่อ
ชุมชน  
 3.2 ผลกระทบทางลบ  - 
 
4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเง่ือนไขทางสังคม 
 4.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ปัจจัยท่ีขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้จริงได้แก่ ความร่วมมือจากบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท้ัง
ผู้บริโภคหรือผู้เสพ ผู้ขาย และผู้ก าหนดนโยบาย กระบวนการและวิธีการในภาคปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ปรับเปล่ียนค่านิยมท่ีผิดเพี้ยนเพื่อให้มีทัศนคติท่ีถูกต้อง การด าเนินนโยบายแบบทวิภาคีการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน และการรวมตัวกันท ากิจกรรมรองรับนโยบาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้   
  1) ความร่วมมือจากบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังผู้บริโภคหรือผู้เสพ ผู้ขาย และผู้ก าหนด
นโยบาย ด้วยความจริงจังในภาคปฏิบัติ โดยท่ีบุคลากรในสถานศึกษาก็ต้องปฏิบัติในทิศทางเดียวกันด้วย ไม่ใช่
เน้นย้ าเพียงเฉพาะนิสิตเท่านั้น และเป็นการขับเคล่ือนในทุกภาคส่วนและทุกองค์ประกอบ ควบคู่กันไปอย่าง
เป็นกระบวนการ มีความต่อเนื่อง และมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ 
  2) กระบวนการและวิธีการในภาคปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ การก าหนดแนวทางท่ีปฏิบัติได้ กลไกใน
การขับเคล่ือนนโยบาย และการสร้างความตระหนักถึงโทษภัยของเหล้าและบุหรี่ ซึ่งไม่ปรากฏให้เห็นในระยะ
ส้ัน แต่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวหรือในช่วงบั้นปลายของชีวิต 
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  3) การคัดสรรกิจกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปสู่การปรับเปล่ียนค่านิยมท่ีผิดเพี้ยน ให้เกิดมี
ทัศนคติท่ีถูกต้องในการสร้างความสุขให้กับตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาเหล้าและบุหรี่ เช่น ส่งเสริมการเล่น
กีฬาหรือการออกก าลังกาย ท้ังเป็นการส่วนตัวหรือเป็นหมู่คณะและเนื่องจากสถานศึกษากับชุมชน เป็น
สภาพแวดล้อมซึ่งกันและกัน ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรายรอบ โดยอาศัยการจัด
กิจกรรมต่างๆ ตามโอกาสอันเหมาะสม และอนุญาตให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้งคราวในเบื้องต้น 
เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือต่อกันในระยะยาว 

 4) การด าเนินนโยบายแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ใน
บริบทของสถานศึกษา กับกรุงเทพมหานครโดยเขตในพื้นท่ี ในบริบทของชุมชน โดยท าข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้
มีการขับเคล่ือนนโยบายตามแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับประสานความร่วมมือจากกลุ่มจิตอาสาเพื่อ
เข้ามามีส่วนร่วม   
  5) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยจัดการประชุมช้ีแจง ส าหรับบุคลากร นิสิต และคนใน
ชุมชนซึ่งเน้นเยาวชนโดยรอบสถานศึกษา เพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลในแต่ละภาคส่วน 
  6) การส ารวจข้อมูลประชากร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการรวมตัวกันท ากิ จกรรมรองรับ
นโยบาย โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือและให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการอบรม
เชิงนันทนาการ อีกท้ังจัดท าข้อบังคับเพิ่มเติมท่ีมีผลต่อชุมชนโดยรอบสถานศึกษา และมีแนวทางสนับสนุนใน
กรณีคนในชุมชนแสดงความประสงค์ท่ีจะเลิกดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ โดยให้บริการท่ีไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 
 4.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค ซึ่งท าให้นโยบายไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์อาจเป็นผลมาจากการ
ขาดจิตส านึกของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การละเลยโดยไม่บังคับใช้กฎหมาย การผลิตสินค้านั้นกระท าโดยรัฐ และสภาพ
ทางสังคมของชุมชน ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
  1) การขาดจิตส านึกของผู้บริโภคสินค้าและผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ รวมถึงการขาดความ
ชัดเจนในการควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา และเป็นการยากท่ีจะก าหนดบทลงโทษ
ได้ ซึ่งในปัจจุบัน ก็ไม่มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้ จะท าได้ก็เป็นเพียงการตักเตือนกันในกลุ่มท่ีมี
ความคุ้นเคยกันในวงแคบ   
  2) กฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกับนโยบายนี้มีอยู่แล้ว แต่ขาดความเป็นรูปธรรมในการน ากฎหมาย
นั้นมาควบคุมด้วยการบังคับใช้  
  3) ต้นก าเนิดหรือแหล่งผลิตสินค้า เป็นการด าเนินงานโดยรัฐ การก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ
รองรับนโยบายดังกล่าว จึงเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ ซึ่งเป็นปลายทางคือผู้ขายสินค้าและผู้ซื้อ 
  4) เยาวชนท่ีอยู่ในระดับอุดมศึกษา เป็นวัยท่ีก้าวพ้นจุดเปล่ียน (Turning Point) ของชีวิตไป
แล้ว จึงไม่อยู่ในเกณฑ์เส่ียงท่ีจะคล้อยตามหรือโน้มเอียงไปสู่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ด้วยการเข้าใจท่ีผิดพลาด
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หรือหลงผิดเพราะการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นจึงมีความคิดเป็นของตนเองและเลือกท าส่ิงต่างๆ ตามท่ีตนเอง
สมัครใจ ซึ่งความรู้สึกท่ีชอบการด่ืมและสูบบุหรี่นั้น เป็นความพึงพอใจท่ีไม่ใช่การหลงผิดท่ีเกิดจากการชักจูง 
แต่เป็นความเคยชินท่ีอยากจะท า จนติดเป็นนิสัยท่ีมีความคงท่ีแล้ว   
  5) สภาพทางสังคมของชุมชนท่ีมีความเป็นเอกเทศ แยกออกจากสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
เป็นสังคมปัจเจกท่ีมีความเป็นอิสระ และไม่มีประเด็นท่ีจะเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งต่างจากกลุ่มบ้านท่ี
อาศัยเส้นทางเข้าออกโดยต้องผ่านพื้นท่ีของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาแบบพึ่งพิง ดังนั้น 
บุคคลท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน ท่ีมีความแตกต่างกันในเรื่องลักษณะของพื้นท่ีอยู่อาศัย ก็จะมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายนี้ต่างกันด้วย  
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: 
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

มหาวิทยาลัย 2 
 
1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ 2) กระบวนการการ
ด าเนินงาน 3) รูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ และ 4) การประเมินผลกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การบริหารจัดการ 
การน านโยบายเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ สู่การปฏิบั ติโดยตรงในบริบทของ

มหาวิทยาลัยยังเห็นภาพความเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการท่ีไม่มากนัก แต่มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นและ
ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องเหล้าและบุหรี่ อันเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระทางวิชาการ และ
มหาวิทยาลัยก็มีกฎหรือมาตรการเกี่ยวกับสุราและบุหรี่อยู่ท่ียึดถือปฏิบัติอยู่ และควบคุมการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเคร่งครัด และมหาวิทยาลัยมีโครงการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการเผยแพร่เนื้อหาสาระท่ี
เกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่เพื่อสร้างความตระหนักของนักศึกษา  

1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี

กระบวนการท่ีสอดคล้องไปกับแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญและมี
เป้าหมายเพื่อสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและบรรยากาศของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการจัดท าโครงการ
รณรงค์เรื่องเหล้าและบุหรี่ มีการก าหนดผู้ด าเนินการ ก าหนดกิจกรรม ก าหนดการประชาสัมพันธ์ และการ
ส่ือสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในส่วนของงานกิจการนักศึกษา 

1.3 รูปแบบกิจกรรมที่น ามาใช้ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการตามนโยบายโดยมีรูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในลักษณะท่ีหลากหลาย 

เช่น การให้ความรู้กับนักศึกษาท้ังทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือการใช้สัญลักษณ์ ได้แก่ การติดป้ายรณรงค์
ส่งเสริมการไม่ด่ืมเหล้าสูบบุหรี่ การประชาสัมพันธ์ทางป้ายนิเทศ เอกสาร แผ่นพับ รวมถึงการมีบุคคลคอย
สอดส่องดูแลภายในมหาวิทยาลัย และในการจัดการเรียนการสอน ได้มีการสอดแทรกเรื่องราวและ
ประสบการณ์ในช้ันเรียนเกี่ยวกับโทษของเหล้าและบุหรี่ การอบรมตักเตือนนักศึกษาท่ีผู้สอนมองว่ามี
พฤติกรรมหรือมีแนวโน้มท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ รวมถึงการให้ค าปรึกษากับนักศึกษาท่ีมีปัญหาชีวิตใน
เรื่องต่าง ๆ เป็นรายบุคคล 

1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
การประเมินผลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนมากนัก เนื่องจากบริบทของความเป็น  

มหาวิทยาลัย การก าหนดขอบเขตของการประเมินรวมถึงกลุ่มนักศึกษาท่ีใช้ในการประเมินมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะของคณะ ช้ันปี และภูมิหลังอื่น ๆ ท าให้การประเมินเป็นการประเมินในลักษณะภาพรวม หรือการ
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ประเมินในเชิงบริบท ประเมินประสิทธิภาพโครงการท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมากกว่าประสิทธิผลท่ีเกิด
ขึ้นกับนักศึกษา ซึ่งเป็นส่ิงท่ีอธิบายได้ค่อนข้างยากเนื่องจากมีปัจจัยแทรกซ้อนอยู่มาก 
2. ประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 

การประสิทธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 
2) ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมศึกษา และ 3) ความคิดเห็นต่อ
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ของมหาวิทยาลัยนั้น 

พบว่า มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความส าคัญถึงปัญหาเรื่องของเหล้าและบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกฎและมาตรการในการดูแลนักศึกษาอย่างเข้มงวด 
แม้จะไม่มีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  มหาวิทยาลัยก็คอยสอดส่องดูแล แต่หากมีการก าหนด
นโยบายท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมและเข้าถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกกลุ่มและนักศึกษา ย่อมเป็นผลดีต่อ
การบริหารจัดการและการด าเนินการท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหร่ี และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักศึกษา 
ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักศึกษาท่ีเกิดข้ึนนั้น พบว่า 

ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่เป็นเรื่องท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ทราบถึงโทษและผลเสียหรือผลกระทบของ
การบริโภคสุราและบุหรี่โดยพื้นฐานอยู่แล้ว ส่วนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาไม่สามารถระบุได้
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นลักษณะส่วนบุคคล แม้จะมีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่  
แต่การด าเนินการดังกล่าวอาจขัดแย้งกับสภาพความเป็นจริงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ว่านักศึกษาบางส่วนอาจยังคงมี
การด่ืมสุราและสูบบุหรี่ ท้ังในและนอกสถานศึกษา หรืออาจควบคุมได้ภายในสถานศึกษา แต่ภายนอก
สถานศึกษานั้นอาจจะเกิดความสามารถในการควบคุม เพราะเป็นสิทธิและการด าเนินชีวิตของนักศึกษาในแต่
ละบุคคลท่ีอาจมีสังคมกลุ่มเพื่อน ความอยากรู้อยากลอง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเป็นปัจจัยท่ีท าให้
ความตระหนักรวมถึงการปฏิบัติสามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา 

2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 
ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ของมหาวิทยาลัยนั้น พบว่า มีประเด็นเพื่อ

การวิพากษ์ท่ีน่าสนใจหลายประเด็นดังนี้ 
1) การนิยามความหมายของค าว่า “ปลอด” ว่ามีขอบเขตท่ีมากน้อยเพียงใด ภายในสถานศึกษา 

บริเวณรอบสถานศึกษาเพียงใด และสาระรายละเอียดของค าว่าปลอดมีการระบุถึงช่วงอายุ ช่วงวัย ระยะเวลา
หรือไม่อย่างไร 

2) การขีดเส้นบริเวณของสถานศึกษา ดังนั้น อาจต้องพิจารณาว่าเป็นการแก้ปัญหาท่ีแท้จริงอย่าง
ยั่งยืนหรือไม่ หรือเป็นการเขยิบปัญหาออกไป ขีดเส้นบริเวณท่ีมีการจ าหน่ายสุราและบุหรี่ ร้านค้าย้ายออกไป 
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แต่ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาจะไม่ตามไป หากนักศึกษาขาดความตระหนัก หรือมีความต้องการบริโภค แม้
ร้านอยู่ไกลเพียงใดนักศึกษาก็อาจตามไปอยู่ดี 

3) นโยบายควรมาพร้อมกับวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน หรือคู่มือท่ีมีความชัดเจน และเข้าใจได้อย่าง
ตรงกัน การก าหนดนโยบายอาจมีการให้ข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นหรือกระบวนการเชิงระบบท่ีชัดเจน 
รวมถึงความยั่งยืนความและต่อเนื่องในการด าเนินการ เพราะระบบการให้การศึกษาเป็นส่ิงท่ีส าคัญและเป็นต้น
ทางของการเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ ให้ไปในทิศทางท่ีดีขึ้น  

4) การด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายในเชิงสัญลักษณ์ อาจพิจารณาถึงการด าเนินการท่ีชัดเจน เช่น การ
มีป้ายต้ัง การประชาสัมพันธ์ การมีบุคคลคอยสอดส่องดูแล ให้เป็นกิจกรรมท่ีชัดเจนท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ต้องพิจารณา
เพิ่มเติมว่าได้ผลหรือมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

5) โครงสร้างทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับสุราและบุหรี่ กล่าวคือ สุราและบุหรี่ยังถือว่าเป็นเรื่องปกติท่ียังมี
อยู่ในสังคม และมีการจ าหน่ายโดยท่ัวไป แม้สถานศึกษามีนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้า แต่เมื่อนักศึกษาก้าว
ออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็สามารถพบเจอสุราและบุหรี่ได้ตามปกติ เพราะสังคมยังมี ส่ิงเหล่านี้อยู่ รวมถึง
ค่านิยม ความคิด ประเพณีท่ีมีอยู่ในสังคม ดังนั้น การด าเนินการของสถานศึกษาเกิดขึ้นได้ มีการปฏิบัติได้ แต่
ไม่อาจคาดเดาหรือรับรองผลท่ีเกิดขึ้น หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหลา้และบุหรีต่่อสถานศึกษาและชุมชน 

ผลกระทบทางบวกของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชน จากการ
ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยนั้น พบว่า ผลกระทบทางบวกคือการท่ีมหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ 
ตามแผนงานของมหาวิทยาลัย โดยมีโครงการรณรงค์ส่งเสริม และการสอดส่องดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนานักศึกษา นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
พฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเหล้าและบุหรี่ แต่ท้ังนี้ ยังไม่พบความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบต่อชุมชน ว่าเกิดขึ้นใน
ลักษณะใดและอย่างไรบ้าง 
4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเง่ือนไขทางสังคม 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเงื่อนไขทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 1) ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และ 2) ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอด
เหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษานั้นมี
หลายประการ ได้แก่ 

1) การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะท าให้โครงการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ อาจเป็นความร่วมมือด้านบุคลากร เช่น การเชิญผู้เช่ียวชาญ นักจิตวิทยา กลุ่มบุคคล
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ท่ีมีช่ือเสียงในสังคม เพื่อโน้มน้าว ดึงดูดความสนใจ เนื่องจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีความเป็นวัยรุ่นและ
ความเป็นผู้ใหญ่ การส่ือสารจึงเป็นเรื่องท่ีส าคัญและจ าเป็นมาก 

2) การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการด าเนินการ เนื่องจากวิถีชีวิตของนักศึกษานั้น การใช้โทรศัพท์มือถือ
หรือสมาร์ทโฟนเป็นส่ิงท่ีจะเข้าถึงนักศึกษาได้เป็นจ านวนมากและอย่างรวดเร็วในการเผยแพร่ข่าวสาร การ
รณรงค์ การส่ือสารเรื่องราวต่าง ๆ  

3) การมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการน านโยบาย
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่สู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการติดตามเป็นระยะ ๆ มีการรายงาน
ติดตามผลโดยผู้เช่ียวชาญท่ีให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโครงการหรือการด าเนินการใน
ระยะต่อไป รวมถึงให้แต่ละสถานศึกษาได้มีการน าเสนอองค์ความรู้ในการด าเนินการเพื่อเป็นการแลกเปล่ียน
เรียนรู้บทเรียนท่ีดีของสถานศึกษาในแต่ละบริบทท่ีแตกต่างกัน 

4.2 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
นั้นมีหลายประการ ได้แก่ 

1) การควบคุมพื้นท่ีท่ีมีเหล้าและบุหรี่ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย แม้จะมีการก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีมี
การจ าหน่ายเหล้าและบุหรี่ แต่หากนักศึกษาต้องการบริโภคก็สามารถไปยังสถานท่ีดังกล่าวได้ ท้ังนี้เนื่องจาก
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษามีอิสระทางความคิดและการแสดงออกส่วนบุคคลรวมถึงวุฒิภาวะท่ีแตกต่างกัน 

2) ความชัดเจนของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ในระดับอุดมศึกษาควรมีความชัดเจน
อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทเชิงพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่าง
กัน คุณลักษณะและวิถีชีวิตของนักศึกษาก็มีความแตกต่างกัน อาจมีการระบุนโยบายเฉพาะ หรือก าหนด
ขอบเขตในเชิงรายละเอียดของนโยบายท่ีเหมาะสมส าหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อเป็นมาตรฐานและ
บรรทัดฐานกลางท่ีใช้ร่วมกัน  

3) สภาพของสังคมไทยในปัจจุบันท่ียังคงมีเหล้าและบุหรี่ในทุกพื้นท่ี มีการบริโภคและมีการจ าหน่าย
อยู่ท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน รวมถึงค่านิยม ความคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่อาจอนุมานได้ว่า
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงในสภาพของสังคมไทยใน
ปัจจุบนั 
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รายงานผลการประเมินการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ: 
นโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ี 

มหาวิทยาลัย 3 
 
1. ประสิทธิภาพของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

1.1 การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1และมีการจัดกิจกรรมของชมรมต่างๆ เช่น ชมรมเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้มี
การติดป้ายรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

1.2 กระบวนการการด าเนินงาน 
การด าเนินงานส่วนของ“ป้องกัน ปราบปราม บ าบัด” พบว่ามหาวิทยาลัยด าเนินงานถึงขั้น 

“ป้องกัน” โดยรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยมีการท าหนังสือแจ้งมายังคณะเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 ซึ่งกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมปฐมนิเทศ 

ส่วนการด าเนินงานขั้น “ปราบปราม และบ าบัด” ยังไม่พบการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
อย่างไรก็ตามมีนักศึกษาบางคนเข้าขอรับค าปรึกษากับอาจารย์สาขาจิตวิทยาเป็นการส่วนตัว เพื่อปรึกษา
ปัญหาการติดบุหรี่ 

“ผมว่ามันเป็นขั้นนะรณรงค์ป้องกันปราบปรามแล้วมาบ าบัดพอมันไม่มีข้ัน 2 ขั้น 3 ก็
เลยหายเพราะมันค่อนข้างเบานะครับส าหรับท่ีนี่” 

(อาจารย์ คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 
“มันจะไม่เชิงบ าบัดเลยค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่าเด็กเขาจะมีกลุ่มจิตวิทยาสมมติว่าเขา

อยากจะเลิกเองอย่างอาจารย์ในจิตวิทยาเพราะหนูสอนเด็กเห็นเขามีพฤติกรรอมะไรเหมือน
สัญชาติญาณเราเราก็จะถามเขาว่ามีปัญหาอะไรไหมพอเขาบอกเราบางเคสเขาบอกว่าเขามี
ปัญหานั่นนี่เขาติดบุหรี่แล้วเขาอยากเลิกเขาก็จะเข้ามาปรึกษาเราเองว่าเขามีกระบวนการอะไรท่ี
อาจารย์จะช่วยเหลือเขาได้บ้าง” 

(นักศึกษา คนท่ี 2, สัมภาษณ์) 
1.3 รูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ 

การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 โดยกิจกรรมเป็นลักษณะการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่  

ชมรมมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยอาจมีบางชมรมท่ีมีกิจกรรมบางส่วนเกี่ยวกับเหล้า
บุหรี่ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบในรายละเอียด ยกเว้นนักศึกษาท่ีไปร่วมกิจกรรม 
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“การจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มันจะไปในนามของชมรม ถ้าเป็นตัวชมรมอันนี้หนูไม่
ทราบนะคะว่ามีชมรมอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้เหมือนเห็นว่าตัวชมรมนี้เขาจะไปตามชุมชนเพื่อรณรงค์ก็คือ
แต่ละปีจะมีงานเปิดชมรมจัดค่ายแต่บางขมรมก็อยู่แค่ปีเดียวไม่ได้สานต่อ” 

(นักศึกษา คนท่ี 1,สัมภาษณ์) 
 
นอกจากนี้มีการติดป้ายรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ในบริเวณต่างๆของมหาวิทยาลัยและการสอน

ของอาจารย์ท่ีเสริมสร้างทัศนคติต่อการลดละเลิกส่ิงเสพติด 
1.4 การประเมินผลกิจกรรม 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมไม่เป็นท่ีรับรู้ของนักศึกษาท่ัวไป 

2. ประสทิธิผลของการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 
2.1 ความตระหนักต่อความส าคัญของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 

อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่
มากนัก เนื่องจากเห็นว่านักศึกษามีวุฒิภาวะแล้วและมีความเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งท่ีจะสามารถตัดสินใจต่างๆ
ด้วยตนเองได้ ท้ังนี้ พฤติกรรมเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ของนักศึกษามักเกิดในช่วงวัยรุ่นก่อนท่ีจะเข้าสู่มหาวิทยาลัย
แล้ว อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาเหล้า/บุหรี่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ในสถานศึกษาของ
ตนเอง 

“หนูคิดว่ามหาวิทยาลัยน่าจะรู้ว่าเราโตแล้วอะไรควรไม่ควรมากกว่า” 
(นักศึกษา คนท่ี 1,สัมภาษณ์) 

 
“เราก็จะท าได้แค่ประชาสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับเขาเอง ก็ต้องปลูกฝังว่าโทษของบุหรี่มันมี

อะไรบ้างให้เขาเกิดความตระหนักเอาเองครับ” 
(นักศึกษา คนท่ี 2,สัมภาษณ์) 

 
 “คือเพื่อนท่ีจบมาจากโรงเรียนเดียวกันเขาก็จะอยู่ด้วยกันตอนมาด้วยกันเขาจะมาพร้อมกัน
หรือบางคนมาเจอกันก็งั้นมาอยู่หอด้วยกันนะเป็นธรรมดาท่ีมันจะมีสูบบุหรี่กินเหล้า” 

(นักศึกษา คนท่ี 3,สัมภาษณ์) 
 

“ด้วยมหาวิทยาลัยความอิสระมันเยอะค่ะเราคงไม่สามารถไปจ้ีเด็กได้ไม่เหมือนโรงเรียนส่วน
ใหญ่ถ้าเราเป็นครูในโรงเรียนเด็กเขาก็จะไม่สูบคือเขาจะรณรงค์เหมือนเด็กจะไม่สามารถสูบได้เขาก็จะ
ไปแอบสูบคือโรงเรียนจะมีมาตรการท่ีเข้มข้นกว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเหมือนเด็กออกมาอีกโลก
หนึ่งแล้วที่เขาจะสามารถเป็นผู้ใหญ่ในอีกขั้นหนึ่งได้เขาสามารถท่ีจะท าอะไรก็ได้” 

(อาจารย์ คนท่ี 3, สัมภาษณ์) 
2.2 ความตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมนักเรียน 
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อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักต่อโทษของเหล้าบุหรี่ และเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
นักเรียนมากนัก  

 
“จริงๆมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายถูกไหมครับสูบบุหรี่มันแค่ผิดสถานท่ีผิดเวลาแค่นั้นเองจริงๆมันก็

เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาแล้วถามว่างานปราบปรามท่ีนี่มีไหมยังไม่เห็นปราบปรามเรื่องบุหรี่เพราะมัน
ไม่ใช่ปัญหาหลักพูดตรงๆคือมันไม่ได้เป็นปัญหามากกว่าครับ” 

(อาจารย์ คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 
2.3 ความคิดเห็นต่อนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 

มหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความส าคัญกับนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่มาก
นัก มีการจัดกิจกรรมบ้าง แต่ไม่ได้เป็นจุดเน้นส าคัญ ซึ่งอาจเป็นเพราะนักศึกษาอยู่ในวัยท่ีมีวุฒิภาวะในการใช้
ชีวิตแล้ว อีกท้ังกรณีนักศึกษาท่ีมีปัญหาเหล้าบุหรี่ ส่วนใหญ่เกิดในช่วงวัยก่อนเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว 
3. ผลกระทบของนโยบายสถานศึกษาปลอดเหลา้และบุหร่ีต่อสถานศึกษาและชุมชน 

3.1 ผลกระทบทางบวก 
การนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชนในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีการ

เปล่ียนแปลงชัดเจนมากนัก เนื่องจากพฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับเหล้า/บุหรี่ของนักศึกษาได้รับอิทธิพลมา
จากเพื่อน และได้รับการหล่อหลอมมาจากการศึกษาและสังคมในช่วงวัยก่อนเข้ามหาวิทยาลัยมาแล้ว 

อย่างไรก็ตาม สังเกตได้ว่าการสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะมีน้อยลง แม้จะยังมีการสูบบุหรี่อยู่ก็จะท าใน
ท่ีลับตา ขณะท่ีการด่ืมเหล้าในงานสังสรรค์ท่ีจัดภายในมหาวิทยาลัยจากเดิมจะมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ แต่
ในช่วงปีหลังนี้ไม่มีการเล้ียงเหล้าเบียร์ในงานท่ีจัดภายในมหาวิทยาลัยเลย 

นักศึกษาท่ีสามารถลด-เลิกเหล้าบุหรี่ได้ จะส่งผลม ีประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มขึ้น มีสมาธิและ
จดจ่อกับการเรียนเพิ่มขึ้น 

ในส่วนผู้ท่ีไม่สูบบุหรี่ รู้สึกว่าตนได้รับการปกป้องสิทธิมากขึ้น 
3.2 ผลกระทบทางลบ 

ไม่มีผลกระทบทางลงจากนโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ต่อสถานศึกษาและชุมชน 
4. ปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหร่ีไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาตาม
บริบทเง่ือนไขทางสังคม 

4.1 ปัจจัยท่ีส่งเสริมต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
                มีระบบใบทรานสคริปต์กิจกรรม ซึ่งใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษา โดยหากนักศึกษาท า
กิจกรรมเกิน 85% จะได้บันทึกกิจกรรมแต่ว่าถ้าจะผ่านหรือเรียบจบได้ต้องมีอย่างน้อย 60% ของกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมท่ีก าหนดไม่ได้มีจุดเน้นเกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ 

4.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา 
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การให้ความส าคัญของมหาวิทยาลัยและความร่วมมือของนักศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้
ให้ความส าคัญกับการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่มากนัก โดยไม่มีกิจกรรมหรือการรณรงค์ท่ี
ชัดเจน นอกจากการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในส่วนของนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
สถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ ซึ่งนักศึกษาสาขาท่ีไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่ก็ไม่ได้มีการด าเนินการอะไร
อยู่แล้ว ส่วนนักศึกษาสาขาท่ีมีนักศึกษาด่ืมเหล้า/สูบบุหรี่ ก็ไม่ได้มีมาตรการในการแก้ปัญหาชัดเจน และอาจ
มองเป็นเรื่องปกติ ซึ่งถือว่านักศึกษาเป็นผู้ใหญ่แล้วสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ ส าหรับการด่ืมเหล้านักศึกษา
ท่ีด่ืมเหล้าก็ไม่ได้ด่ืมภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล 

ส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ท่ีมีบางส่วนท่ีเป็นมุมอับ เช่น บริเวณท่ีจอดรถ บริเวณหลังอาคาร   
ท่ีมักมีคนแอบไปสูบบุหรี่  

การจัดโครงการกิจกรรมท่ีไม่น่าสนใจและไม่ดึงดูดใจส าหรับนักศึกษา โดยนักศึกษามีส าหรับ
ข้อเสนอแนะในการน านโยบายสถานศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาดังนี้ 

การจัดกิจกรรมปลอดเหล้าบุหรี่ควรมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจท่ีจะช่วยสร้างความตระหนักของโทษของ
เหล้าบุหรี่ เช่น การเชิญผู้ท่ีมีประสบการณ์/บทเรียนจากเหล้าบุหรี่ เช่น ผู้ประสบอุบัติเหตุ/ผู้พิการ/ผู้สูญเสีย 
มาเล่าประสบการณ์ การจัดโครงการ/ค่ายบ าบัดส าหรับแก้ปัญหานักศึกษาท่ีติดเหล้า/บุหรี่ การมีกิจกรรม
บันเทิง เป็นต้น 

นอกจากนี้ นักศึกษาเห็นว่าหากน ากฎหมายเกี่ยวกับเหล้า/บุหรี่มาบังคับใช้ในสถานศึกษาอย่าง
จริงจังและเคร่งครัดได้จะดีมาก 

 
“หัวข้ออะไรไร้สาระมันน่าเบ่ือแค่นั่งฟังน่าจะมีกิจกรรมบันเทิงใจเช่น มีคอนเสิร์ตหลัง

กิจกรรมนั้น” 
 (นักศึกษา คนท่ี 1, สัมภาษณ์) 

 “แล้วก็อาจจะเอาคนท่ีได้รับผลเสียจากการสูบบุหรี่กินเหล้ามาบรรยาย เหมือนว่ากิน
เหล้าแล้วไปขับรถชนจนพิการเสียอนาคตอะไรแบบนี้หรือคนท่ีติดบุหรี่จนแบบว่าต้องผ่าคอน่า
กลัว” 

(นักศึกษา คนท่ี 2, สัมภาษณ์) 
“ถ้าในความคิดหนูเอาคนท่ีสูบมาอยู่หรือว่ามาเข้าอบรมมาอยู่ด้วยกันโดยท่ีไม่ต้องสูบลอง

ไม่ต้องสูบเลยแล้วจะรู้สึกอย่างไรอะไรแบบนี้เหมือนเข้าค่ายเหมือนเอาเขาไปบ าบัด คือบ าบัดเขา
วันนี้ถ้าคุณไม่สูบเลยคุณจะเป็นอย่างไร” 

(นักศึกษา คนท่ี 3, สัมภาษณ์) 
 

 

 




