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การบูรณาการ บ้าน โรงเรียน มัสยดิ ในการป้องกนัปัญหายาเสพตดิ 
ของเยาวชนมุสลิม จังหวดัภเูก็ต 

Integration among  Homes, Schools, and Mosques to Prevent the Drug 
Problems among Young Muslims in Phuket Province 

 
สนัติ เกาะกาว ี

Sunti  Kohkawee 
บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อ  1) ศึกษาการด าเนินการป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดของเยาวชนมุสลิมจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคใน 
การป้องกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิมจังหวดัภเูก็ต 3) เพื่อเสนอรูปแบบการ 
บูรณาการบ้าน โรงเรียน มัสยิด ในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม
จงัหวดัภเูก็ต ใช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research Method) ศึกษาเอกสาร 
ก า รสัมภาษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก  ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล ส า คัญป ร ะกอบ ด้ ว ย  ผู้ น า ท้ อ ง ถ่ิ น   
ผู้น าท้องที่ ผู้อ านวยการโรงเรียน และโต๊ะอีหม่าม จัดสมัมนาวิชาการ  และวิเคราะห์
ข้อมลูเพื่อจดัท าร่างรูปแบบการบรูณาการบ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายา
เสพติดของเยาวชน จงัหวดัภูเก็ต” และจดัสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
โดยผู้ทรงคณุวฒุิ  เพื่อยืนยนัร่างรูปแบบ 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 การด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิมจังหวดัภูเก็ตใน
ปัจจุบนั  ผู้น าท้องที่ มุ่งเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกนั การด าเนินการปลาย
เหตุ ไม่มีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจน ไม่มีบ้าน โรงเรียน มัสยิด ในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ไมม่ีการบรูณาการท่ีชดัเจน ผู้บริหารสถานศกึษามองปัญหาในมมุมอง
คอ่นข้างแคบ และข้อมลูเร่ืองยาเสพติดไมเ่ป็นระบบ ขาดการมีสว่นร่วมของมสัยิด 
 ปัญหา อุปสรรคในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัด
ภูเก็ต พบว่า ภาครัฐให้ความส าคัญของปัญหา แยกส่วนการป้องกัน ผู้ น าท้องถ่ิน     
ผู้น าท้องที่เกิดความขดัแย้งกนั  เป็นอปุสรรคในการด าเนินงาน ไม่ประสบความส าเร็จ 
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ชุมชนไม่กล้าเข้ามาเก่ียวข้องด าเนินการ เพราะไม่ปลอดภยัชีวิตตวัเอง พ่อแม่เลีย้งลกู
ผิดทาง โต๊ะอีหม่ามเน้นเร่ืองพิธีกรรมมากกว่ามองปัญหาชุมชน ผู้อ านวยการโรงเรียน
มองปัญหาที่ปลายเหต ุไมจ่ดัเก็บข้อมลูนกัเรียนที่ติดยาในอดีต 
 รูปแบบการบูรณาการบ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนมสุลิม จงัหวดัภเูก็ต เรียกว่า BAROM model  มีรายละเอียดดงันี ้B แทน
ค าวา่ Brainstorming หมายถึง การรวมพลงัความคิด ประสบการณ์และองค์ความรู้ของ
ผู้มีบทบาท อ านาจหน้าที่ของ บ้าน โรงเรียน มัสยิด และเครือข่าย เพื่อค้นหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา A แทนค าว่า  Antibody หมายถึง การผนึกก าลงัในการปลูกฝัง 
เช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้ และจิตวิญญาณที่บ้าน โรงเรียน มัสยิด ในการสร้าง
ความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เยาวชน R แทนค าว่า Responsibility  หมายถึง การ
เสริมสร้างความรับผิดชอบ ตอ่ผู้มีบทบาท อ านาจหน้าที่ของ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในวิถี
ชีวิตของเยาวชน O แทนค าว่า Organizing หมายถึง การสร้างองค์กรแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service)  คือองค์กรที่มีองค์ประกอบของการให้ความส าคญักบัผู้ รับบริการ 
ผู้ รับบริการจะต้องมีภาวะผู้น า มีเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหาร มีธรรมาภิบาล การใช้
องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง การสร้างคุณภาพบุคลากรและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงกระบวนการในการด าเนินการบริหารที่ริเร่ิมจากผู้บริหารระดบัสงู มีการสร้าง
องค์กรและทีมงาน มีเคร่ืองมือคุณภาพ ให้ความรู้แก่บุคลากร ติดตาม ประเมินผล 
ทบทวนการ ให้รางวัลผู้ประสบผลส าเร็จและการเทียบเคียงกับหน่วยงานที่ประสบ
ผลส าเร็จขององค์กร เพื่อในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน M แทนค าว่า  
Management  หมายถึง การบริหารจดัการตามแนวคิดทฤษฎีการบรูณาการ   ทฤษฎี
ความขดัแย้งและการบริหารจดัการรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม กบับริบทตามภมูิศาสตร์ 
ภมูิสงัคมในการแก้ไขปัญหา 
 
ค าส าคัญ : การบรูณาการ  การปอ้งกนัปัญหายาเสพติด  เยาวชนมสุลมิ 
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ABSTRACT 
 The purposes of the research were: 1) to study the current ways to 
prevent the drug use problems among young Muslims in Phuket province;  
2) to investigate problems that have occurred; and 3) to propose a model to 
prevent the drug use problems among young Muslims in Phuket Province.  
This was a qualitative research.  The research instrument s included document 
analysis and an in-depth interview.  The main informants included leaders of 
the community, school directors, as well as Imams.  A focus group discussion 
was organized to confirm a model to prevent drug problems which was 
created by the researcher. 
 The study revealed : 
 Currently, the community leaders used a suppression strategy to 
prevent  drug problems among young Muslims in Phuket Province.  However, 
the strategy was found unclear and ineffective.   Schools worked separately 
and solved the problems in a limited way.  No system for disseminating drug 
information was found.  The most important factor is that there was no 
integration among the young people’s homes, schools, and mosques. 
 The problems found was that the government focused on the drug 
problems, but neglected the prevention of the problems. There was an interest 
conflict among the community leaders. Most of the community residents were 
afraid to become involved in drug problems.  Many of the parents spoiled their 
children, while a lot of Imams focused only at the religious rites.  The schools 
were not taking this problems seriously. There was no history of the risk 
students found in the schools. 
 The researcher proposed a model called BAROM to encourage the 
integration among the students’ homes, schools, and mosques to prevent the 
drug problems. “B” comes from Brainstorming to collect concepts and 
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guidelines from experts to prevent the drug problems; “ A” comes from 
Antibody which refers to integration among the children’s homes, schools and 
mosques to build an awareness among the young people about drug  
disadvantages;  “R “comes from Responsibility which refers to encouraging  
parents, teachers, and Imams to realize their roles in preventing  the young 
Muslims from becoming involved in drugs; “O” comes from Organizing which 
means the establishment of a one stop service center in the community to 
prevent the drug problems; “M” comes from Management which means the 
usage of  management principles for the drug problem  based on the theory of 
integration and integration  and the community context. 
 
Key Words:  Integration, Prevention of Drug Abuse, Young Muslims 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่นบัวนัจะทวีความรุนแรง
มากขึน้ ลกุลามแผข่ยายเข้าไปในชมุชน และโรงเรียน ท าลายอนาคตเยาวชนของชาติ มี
ผลกระทบต่อการพฒันาประเทศ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครองและ
ความมั่นคงของประเทศ ภัยของยาเสพติดจึงเป็นภัยร้ายแรงที่ท าลายชาติ ท าลาย
แผ่นดิน ทัง้ๆ ที่มีกฎหมายควบคมุ ปราบปรามและรณรงค์แก้ปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ มา
โดยตลอด แตก่ลบัมีจ านวนผู้ เสพเพิ่มมากขึน้ 
 ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่คนสว่นใหญ่มกัจะมุง่ความสนใจไปท่ีกลุม่ผู้ผลิต
ผู้ ค้าและผู้ เสพยาเสพติด โดยเฉพาะผู้ เสพยาเสพติดที่เป็นเยาวชน ซึ่งเป็นผู้ เสียหาย
โดยตรงจึงท าให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา ครู ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนสือ่มวลชนตา่งก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีสว่นร่วมในการปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการพยายามสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถกูต้องแก่เด็กและเยาวชนให้มีชีวิตที่ดีงาม หา่งไกลจากยาเสพติด ซึง่ต้องระมดัระวงัทัง้
ในเร่ืองของการสรรหาวิธีการและเลือกเฟ้นเนือ้หา ข้อความที่เข้าถึงเยาวชนได้ตรงจุด 
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ทัง้นีเ้พราะเด็กและเยาวชนนัน้จะมีลกัษณะพิเศษ เช่น ไม่ชอบให้ใครว่ากล่าวตกัเตือน
ตรงๆ โดยเฉพาะผู้ ใหญ่ แต่จะรับข่าวสารข้อมูลได้มากขึน้ถ้าเยาวชนด้วยกันเป็นผู้ ให้
ข่าวสารข้อมูลนัน้ หรือตนเองเป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสาร (กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2552) ปัญหายาเสพติดจึงมิใช่ปัญหาเฉพาะของคนใดคน
หนึง่ หรือสงัคมหนึง่เทา่นัน้แตเ่ป็นปัญหาของทกุคนในสงัคมทัง้ภาครัฐและเอกชนที่ต้อง
ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบนัปัญหายาเสพติดมี
ความรุนแรงและขยายตัวเพิ่มมากขึน้ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและ
สงัคมในยคุที่มีการพฒันา และถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนได้
เข้ามาร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอยู่หลายหน่วยงานก็ตาม แต่การแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสงัคมกลบัมีปริมาณที่เพิ่มมากขึน้ โดยกลุ่มประชากรที่ติดยา
เสพติดสว่นใหญ่จะเป็นกลุม่เด็กและเยาวชน (สวุจันา ตรีรส, 2553 : 2) 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน คงไม่สามารถที่จะผลกัความ
รับผิดชอบและภาระหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขไปให้สถาบันครอบครัว หรือ
สถาบนัการศกึษาเทา่นัน้ เพราะสถาบนัทางสงัคมอื่น ๆ ก็มีสว่นท่ีท าให้เด็กและเยาวชน
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดงักล่าวเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ส าคญัคือ เมื่อเกิดปัญหาขึน้
มาแล้วสถาบนัตา่ง ๆ ได้ท าอะไรเพื่อช่วยบรรดาเด็ก ๆ และเยาวชนกนับ้าง จากแนวคิด
บวร ซึง่เป็นแนวคิดในการรวมตวักนัของ บ้าน วดั โรงเรียน ที่จะเข้ามามีสว่นร่วมปอ้งกนั
และแก้ไขพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชน เพราไม่ว่าจะเป็นการ
ป้องกัน แก้ไข หรือพฒันาก็ไม่สามารถท าได้เพียงล าพงัโดยสถาบนัหรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเท่านัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยที่
เก่ียวข้องอื่น ๆ เช่น สถาบนัในสงัคม ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรต่าง ๆ เป็น
ต้น เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันา ตลอดจนร่วมปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึน้ในปัจจุบนั โดยเฉพาะในเร่ืองของปัญหายาเสพ
ติด เพราะเด็กและเยาวชนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญทางโครงสร้างขงสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่
ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างบทบาทของสถาบนัครอบครัว (บ้าน) สภาบนัทางศาสนา 
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(วดั) และสถาบนัการศกึษา (โรงเรียน) ในการยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างศรัทธาและปลกูฝัง
ให้คนหยัง่ลึกใน “ศีลธรรมพืน้ฐาน” คือ “การเคารพในศกัดิ์ศรี คุณค่า สิทธิและหน้าท่ี
ของความเป็นคนอย่างเท่าเทียมกนั” ยึดมัน่ในคณุความดีทัง้ต่อตนเองและผู้อื่น ส านึก
ใน “คณุธรรม” มีจริยธรรมในการด าเนินชีวิตและปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่นด้วยความซือ้สตัย์
สจุริต ความไมโ่ลภและมีเบียดเบียนผู้อื่น ความเมตตาความรู้ รัก สามคัคี ความรักชาติ
และท าประโยชน์เพื่อสว่นรวม และมี “ความเพียร” คือความอดทนขยนัหมัน่เพียร มีสติ 
ปัญญาและรอบคอบ อนัจะท าให้ด าเนินวิถีชีวิตอยา่งมีความสขุ การรู้จกัประมาณตน มี
เหตุผลและรอบคอบระมดัระวงั น าไปสู่ “สงัคมแห่งศีลธรรมความดี” ที่มีความสมดุล
ระหวา่ง “โลกวตัถ”ุ กบั “วิญญาณ” เพราะคน เป็นทนุสงัคมที่ส าคญัที่สดุ และมีบทบาท
เป็นทัง้ผู้สร้างการพฒันาและผู้ ได้รับผลจากการพฒันา จึงเป็นต้องพฒันาศกัยภาพคน
ในทกุมิติ ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยเร่ิมจากการเสริมสร้าง “สขุภาวะ”
ของประชาชนให้มีสขุภาพแข็งแรงและมีพฤติกรรมสขุภาพที่ดีให้สามารถดแูลตนเองได้ 
และมีก าลงัท าประโยชน์ตอ่สว่นรวม (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ, 2550) 
 จงัหวดัภเูก็ต เป็นจงัหวดัเมืองทอ่งเที่ยว ที่ติดอนัดบัโลกที่มีผู้คนหลากหลายทัง้
นกัท่องเที่ยวและผู้ประกอบอาชีพหรือภารกิจที่มีทัง้ถกูกฎหมายและผิดกฎหมาย หนึ่ง
ในประเด็นที่ผิดกฎหมาย ยาเสพที่มีทุกชนิดที่น่าตกใจ บริเวณรอบนอกเมืองภูเก็ต มี
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ด้านยาเสพติดที่มีความรุนแรงมากขึน้ และสถิติการ
จับกุมคดียาเสพติดมีเพิ่มมากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็น
อนาคตของชาติ ถือว่าเป็นกลุม่เสี่ยงต่อการยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดมากที่สดุ ดงันัน้ควร
ต้องสง่เสริมสถาบนัครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากสถาบนัครอบครัวเป็นปัจจยั
ส าคัญที่มีผลท าให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างได้ผล ใน
ขณะเดียวกนัสงัคมต้องการปรับเปลีย่นทศันคติตอ่ผู้ที่เคยติดยาเสพติดเพื่อให้โอกาสใน
การกลบัคืนสูส่งัคม และเมื่อบคุคลเหลา่นีม้ีที่ยืนอย่างมัน่คงในสงัคมแล้วก็จะเป็นการ
ปิดประตูที่ท าให้ไม่หวนกลบัไปสู่เส้นทางแห่งความมืดนัน้ได้อีก  (ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัภเูก็ต, 2555) 
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 ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบูรณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด 
ในการป้องกันปัญหา    ยาเสพติดของเยาวชน จังหวดัภูเก็ต โดยศึกษาสภาพทัว่ไป 
บทบาท สถานภาพของสถาบนับ้าน โรงเรียน และมสัยิด (บรม) ในการบรูณาการโดยใช้
พลงัศาสนา ด้านจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ในการด าเนินงานป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลงหรือหมดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม 
จงัหวดัภเูก็ต ในปัจจบุนั 
 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชน
มสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต 
 3. เพื่อเสนอรูปแบบการบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกนัปัญหา
ยาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษา การบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนั
ปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต โดยก าหนดขอบเขตด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 
 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 ในการศึกษาครัง้วิจัยในนี  ้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาครอบคลุมเนือ้หาเก่ียวกับการ
ด าเนินการป้องกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลิม จงัหวดัภเูก็ตในปัจจุบนั ศึกษา
ปัญหา อปุสรรคในการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลมิจงัหวดัภเูก็ต และการ
สร้างรูปแบบการบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกนั    ยาเสพติด เยาวชน
มสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต  
 2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญและประชากร  
 การศกึษาวิจยัในครัง้นีผู้้วจิยั แบง่แยกตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู 
และวิเคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลู 3 ระยะ จึงแบง่ประชากรออกเป็น 3 กลุม่  
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 ระยะที ่1 การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้จดัได้ก าหนดผู้ ให้ข้อมลูโดยใช้วิธีการ เลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) จาก
ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key informants) รวมทัง้สิน้ 40 คนประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน นายก
องค์การบริหารสว่นต าบล รวมจ านวน 20 ท่าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
โรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 10 ทา่น ผู้น าศาสนา โต๊ะอีหมา่ม จ านวน 10 ทา่น 
ด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ 3 ประเด็น แล้วน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึในประเด็นส าคญั ๆ  
 ระยะที ่2 จดัสมัมนาวิชาการ ในหวัข้อ การบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ใน
การป้องกันปัญหา  ยาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวดัภูเก็ต ตามวตัถุประสงค์ 3 
ประเด็น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผู้ที่เข้าร่วมสมัมนาวิชาการ 85 ท่าน 
น ามาสรุปวิเคราะห์ สงัเคราะห์ประเด็นส าคญั ๆ จากข้อมลูการสมัมนาวิชาการ 
 ระยะที่ 3 ได้น าร่างรูปแบบการบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกนั
ปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต มาด าเนินการจดั Focus Group จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิ 6 ทา่น เพื่อเป็นการยืนยนัร่างรูปแบบให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ 
 3. ขอบเขตด้านเวลา  
 ระยะเวลาศกึษาวิจยั มกราคม 2557 - มีนาคม 2559  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจยัเร่ือง การบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชนมสุลิม จงัหวดัภเูก็ต เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
โดยมีขัน้ตอนและกระบวนการ ดงัรายละเอียดขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ 
 ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้จดัได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลโดยใช้วิธีการ เลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) จาก
ผู้ ให้ข้อมูลหลกั (Key informants) รวมทัง้สิน้ 40 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ น าชุมชน 
ผู้ ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 20 ท่าน ผู้บริหารสถานศึกษา 
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ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการ จ านวน 10 ท่าน ผู้น าศาสนา โต๊ะอีหม่าม 
จ านวน 10 ทา่น 
 ระยะที่ 2 การจดัสมัมนาวิชาการ เพื่อเก็บข้อมลูโดย วิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิ 3 
ทา่น ผู้ เข้าร่วมสมัมนาวิชาการ 85 ทา่น  
 ระยะที่  3 จัดสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ด าเนินการวิพากย์ร่าง
รูปแบบการบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชน
มสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต เพื่อเป็นการยืนยนัและปรับปรุงข้อมลูให้ชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นีใ้ช้เคร่ืองมือการวิจัยแบบ
สัมภาษณ์ โดยแนวทางในการก าหนดกรอบค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ (Main 
Question) ผู้วิจยัได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ปัญหาของ
ค าถามในการวิจยั ส าหรับการสมัภาษณ์ให้ครอบคลมุเนือ้หาตามที่ต้องการด าเนินการ 
เก็บข้อมูล ด้านการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภาพใต้บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยน 
แบบเป็นกันเอง ด้วยกรอบค าถามที่ครอบคลมุประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบ แนวคิดและ
วตัถปุระสงค์การวิจยั 
 
วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้จากการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หาตามแนวคิดและ
ทฤษฎี เพื่อให้การน าเสนอเนือ้หาเกิดความสมบรูณ์และเข้าใจมากขึน้ โดยมี
กระบวนการวิเคราะห์ตามรายละเอียด ดงันี ้
 1. ผู้วิจยัจะน าข้อมลูทกุประเภทของข้อมลูที่รวบรวมได้จากเอกสารและข้อมลู
จากการสมัภาษณ์  เชิงลกึจากกลุม่ผู้ที่เก่ียวข้องและน ามาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
ส าคญั คือ ความมีระเบียบในการวิเคราะห์ การตีความ การจัดแบ่งหมวดหมู่โดยอิง
หลักเกณฑ์จากแนวคิดทฤษฎีเป็นส าคัญน าเสนอในรูปแบบของการบรรยายเชิง
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พรรณนา (Descriptive Analysis) การสมัภาษณ์เชิงลกึและจัดสมัมนาวิชาการโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่น และผู้ เข้าร่วมสมัมนา 85 ทา่น 
 2. น าผลจากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ของการสมัภาษณ์เชิงลึก และน าผล
จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ของการสมัมนาวิชาการ มาด าเนินการร่างรูปแบบการบรู
ณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต 
 3. น า “ร่างรูปแบบการบรูณาการ บ้านโรงเรียน มสัยิด ในการป้องกนัปัญหา
ยาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวดัภูเก็ต มาสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน 
เพื่อวิพากย์ยืนยนัร่างรูปแบบ การบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหา
ยาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต  
 4. สร้างรูปแบบบรูณาการ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการป้องกนัปัญหายาเสพ
ติดของเยาวชนจงัหวดัภเูก็ต 
 
ผลการศึกษา 
 1. การด าเนินการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลิม จงัหวดัภเูก็ตใน
ปัจจบุนั มองวา่การติดยาเสพติดเกิดมาจากพฤติกรรมของทกุคนในครอบครัว และกลุม่
เพื่อน ทกุคนมองผู้ติดยาเสพติดเป็นเร่ืองเลวร้าย ต้องด าเนินคดีอย่างเดียว ผู้น าท้องถ่ิน
มุ่งเน้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกัน ปัญหายาเสพติดจึงไม่สิน้สดุ เพราะไม่ได้
ควบคมุตัง้แตต้่นเหต ุแตไ่ปด าเนินการปลายเหต ุการประสานความร่วมมือ ระหว่างรัฐ 
และประชาชนไม่มีรูปแบบ และแนวทางที่ชัดเจน บ้าน โรงเรียน มัสยิด ไม่ได้น ามา
ด าเนินการ แก้ปัญหายาเสพติด ไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาประสานความร่วมมือใน
ด้านการบูรณาการ พ่อแม่ หรือผู้ ปกครองไม่เคร่งครัดในเร่ืองของศาสนา ส่งผลให้
เยาวชนหนัมาเสพยาเสพติด หากพ่อ แม่ให้ความเข็มงวดเร่ือง ศาสนามากกว่านี เ้ด็กที่
จะติดยาเสพติดก็น้อยลง เพราะเยาวชนจะหันมาเข้ามัสยิด และท ากิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกนั เยาวชนขาดความรักความเอาใจใส ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้รับความรัก การดแูล
เอาใจใส่ที่ดีอย่างถูกวิธี เขาก็จะไม่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป ผู้บริหารสถานศึกษายงั
มองปัญหาเร่ืองยาเสพติดในมุมมองที่ค่อนข้างแคบ ถึงแม้จะจัดโครงการอบรมอะไร
ขึน้มา แตโ่ครงการจดัขึน้แล้วก็ไมไ่ด้หมายความวา่จะเกิดผลกบัตวับคุคลที่ติดยาเสพติด
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เพราะบคุคลที่ติดยาเสพติดไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการ ข้อมลูยาเสพติดไมม่ีความชดัเจนไมม่ี
การจดัเก็บข้อมลูให้เป็นระบบ ไมว่า่จะทางต ารวจ กรมการปกครอง และโรงเรียน 
 2. ปัญหา อปุสรรคในการป้องกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลิม จงัหวดั
ภูเก็ต พบว่า ภาครัฐไม่ได้มองถึงความส าคญัในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และแยก
สว่นในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดยงัไม่มีการรวบรวมข้อมลูที่แน่ชัด  และไม่มี
คนรับผิดชอบในเร่ืองนี ้ผู้ น าชุมชนในทุกท้องถ่ิน เกิดความขัดแย้งกัน ไม่ว่าจะเลือก
ผู้ ใหญ่บ้าน เลือก อบต. หรือเลือกก านนัก็จะขดัแย้ง กนัทัง้หมดจึงเกิดอปุสรรคในการ
ด าเนินงาน เร่ือง การปอ้งกนั และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ท าเพื่อได้ผลงาน และเพื่อ
วดัจ านวนโครงการ แต่ไม่หวงัผลลพัธ์ของความส าเร็จ และเมื่อยาเสพติดเยอะขึน้ก็จัด
โครงการอบรมอะไรขึน้มา แต่โครงการจดัขึน้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดผลกบัตวั
บคุคลที่ติดยาเสพติดเพราะบคุคลที่ติดยาเสพติดไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการประกอบกบัทาง
อ าเภอไม่มีงบประมาณในส่วนนีจ้ึงจ าเป็นจะต้องของบประมาณจาก อบต . ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัหลกัการ และชุมชนควรจะเน้นหลกัการบ าบดั แต่ในปัจจุบนัคนในชุมชน
ต่างคนต่างอยู่ ทางประชาชนไม่มีตัวชีว้ัดว่าจะรักษาความปลอดภัยได้ จึงไม่ได้
แก้ปัญหาอย่างแท้จริงเลย การอบรมเลีย้งดูของพ่อแม่ส่วนมากตามใจลกู ลกูจะเอา
อะไรก็ให้ บางครอบครัวไม่อบอุ่นท าให้เกิดปัญหาสงัคม รวมถึงพ่อ แม่ ขาดความรู้     
ในการเลีย้งดบูุตร ชาวมุสลิมภูเก็ตดัง้เดิมเป็นคนรวยมีที่ดิน มีเงินเยอะ จึงเป็นโอกาส   
ที่จะเปิดช่องทางท ามาหากินของคนค้ายาเสพติดที่เอาลูกไปเป็นเครือข่ายและอดีต
ผู้ชายจะติดสารเสพติดมากกว่าผู้หญิง แต่ปัจจุบนัร้อยละ 30 ผู้หญิงจะเร่ิมทวีคูณขึน้
เร่ือยๆ จนปริมาณเกือบเท่าเทียมกนักบัผู้ชายปัจจุบนัเยาวชนมองเร่ืองของศาสนาเป็น
เร่ืองของผู้สงูอาย ุปัจจบุนัโต๊ะอีหมา่ม เน้นหนกัเร่ืองพิธีกรรมไมไ่ด้มองปัญหารอบด้านที่
เกิดกับมุสลิมทกุคน (สปับุรุษ) และมองว่าปัญหาเร่ืองยาเสพติดไม่ได้เป็นหน้าที่หลกั
ของมสัยิด ผู้อ านวยการโรงเรียน มองการแก้ไขปัญหา เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
และทางโรงเรียนมองเร่ืองปัญหายาเสพติด เป็นเร่ืองไกลตวั เพราะไม่ใช่หน้าที่หลกั การ
ขายยาเสพติดได้พัฒนาไปมากกว่าการป้องกันแก้ไขแบบเดิม ๆ และประกอบด้วย
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โรงเรียนไมไ่ด้เก็บข้อมลูของนกัเรียนที่ติดยาในอดีตแล้วน ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู
เพื่อเป็นอาวธุที่ใช้ในการปอ้งกนัตอ่ไป 

 3. รูปแบบการบรูณาการบ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต เรียกวา่ BAROM model  มีรายละเอียดดงันี ้    
 B แทนค าวา่ Brainstorming หมายถึง รวมพลงัความคิดทัง้กาย ใจ ทรัพย์สิน 
ด้วยความสมคัรใจ โดยมีจิตอาสาที่ก าหนดกรอบของการรวมพลงัทัง้สามสถาบนัละ 1 
คน น ามาบูรณาการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลปัญหาออกเป็นหมวดหมู่ ใน
ประเด็นปัญหาในอดีต ปัจจุบัน มาแก้ไขปัญหา ส่วนอนาคตน ามาป้องกันให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงของปัญหา 
 A แทนค าวา่ Antibody หมายถึง ปลกูฝังจิตส านึกของเยาวชน เป็นหลกั ด้าน
คณุธรรม จริยธรรม ด้านจิตวิญญาณทัง้สามสถาบนั น ามาผนึกประสานภมูิคุ้มกนัเช่น
กตญัญ ูเห็นใจผู้อื่น การเสยีสละพฒันาความรู้ สร้างทศันคติเก่ียวกบัสารเสพติด เรียนรู้
ด้านเทคนิคการปฏิเสธสิง่ที่ไมด่ีจากเพื่อน 
 R แทนค าว่า Responsibility หมายถึง สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่มี
บทบาทของเยาวชนต่อ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์และเคารพผู้น าศาสนา สร้างความรับผิดชอบ
ต่อผู้น าชุมชนด้วยรูปแบบเดียวกนั สร้างความปรองดองในบทบาทอ านาจหน้าที่ไปใน
ทิศทางเดียวกนั สร้างธรรมะ ความจริง ธรรมชาติให้เยาวชนรู้จกัหน้าที่ของตนเอง 
 O แทนค าว่า Organizing หมายถึง สร้างองค์กรแบบเบ็ดเสร็จ หลกัส าคญั
ต้องมีกิจกรรมต่อเนื่อง ต้องน าผู้มีบารมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ 
ศรัทธา ต้องเช่ือฟัง ผู้บงัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด องค์ประกอบขององค์กรต้องมีเจ้าภาพ
ที่ชดัเจนและมีเครือขา่ยร่วมกนับรูณาการให้งานบรรลเุปา้หมาย 
 M แทนค าวา่ Management หมายถึง การบริหาร การจดัการเน้นกิจกรรมด้วย
การบรูณาการในการสร้างพลงั อ านาจ บารมีขององค์กร โดยการบริหารการจดัการท่ีน า
ทฤษฎีการบรูณาการ ทฤษฎีการขดัแย้ง แนวคิดในการสร้างเครือข่ายมาผสมประสาน
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ด้วยกระบวนการ POLC ในการบริหารให้บรรลเุป้าหมายตาม
วตัถปุระสงค์ที่วางไว้ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 1. การด าเนินการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต ใน
ปัจจุบนั จากการวิจยัพบว่า การด าเนินการป้องกนัของภาครัฐเน้นราชการเป็นหลกัใน
การด าเนินงานปอ้งกนัสว่นภาคประชาชนเป็นเปา้หมายรอง ด้านการท างานภารกิจหรือ
กิจกรรม โดยแยกสว่นภารกิจหรือกิจกรรมตามหนว่ยราชการ เช่น การป้องกนัปัญหายา
เสพติดด้านการปราบปรามให้หนว่ยงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ การบ าบดัรักษาให้หน่วยงาน
สาธารณะสุขโดยไม่มีการประสานงานร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างท าไม่ว่าสถาบันบ้าน 
สถาบนัโรงเรียน และสถาบนัมสัยิดในการด าเนินงานการป้องกันไม่ได้มองถึงองค์รวม
ของการท างานทกุภาคสว่น ไมม่ีรูปแบบ ไม่มีแนวทางที่จะด าเนินการป้องกนัปัญหายา
เสพติดให้เป็นเอกภาพได้ ในการด าเนินงานการป้องกนัให้หน่วยงานที่ไม่เข้าใจ เข้าถึง
ของปัญหา มาด าเนินการปอ้งกนัปัญหา อยากตอ่ความส าเร็จทัง้ ๆ ที่ต้นเหตขุองปัญหา
อยู่ที่สถาบันบ้านเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปัญหาการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2545) ได้กลา่วถึง ด้านนโยบาย
ของรัฐบาลตา่ง ๆ ที่ผา่นมา มุง่เน้นด้านการปราบปราม มากกว่าการป้องกนั มุ่งเน้นให้
ราชการเป็นผู้ ลงไปด าเนินการเป็นหลัก รัฐบาลที่ผ่านมามองปัญหายาเสพติดเป็น
ลกัษณะแยกสว่น ทัง้ด้านการปอ้งกนั การปราบปรามการบ าบดัรักษาและฟืน้ฟู และยงั
กลา่วถึง ด้านการบริหารจดัการ คือการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิที่ผ่านมา เนื่องจาก
นโยบายมองปัญหาแยกสว่น การด าเนินงานจึงท าแบบแยกสว่น ต่างคนต่างท า ขาด
เอกภาพในการด าเนินการ ไม่มีหน่วยงานหลกัในการรวมหรือบูรณาการ ไม่มีแผนรวม 
จึงขาดการเดินไปสู่เป้าหมายและทิศทางเทียวกนั ต่างคนจึงต่างท าตามอ านาจหน้าที่
และงบประมาณที่ตนมี โดยไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน นอกจากนีย้งัขาด
ดชันีชีว้ดัความส าเร็จที่ชดัเจน ขาดการติดตามประเมินผล และขาดรูปแบบแนวทางใน
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจน การสนบัสนนุการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของภาครัฐเป็นไปอยา่งไมต่อ่เนื่อง และบางครัง้ไมส่อดคล้องกบัสภาพ
ปัญหาของพืน้ที่ที่มีความหลากหลาย การสนบัสนุนก็ไม่ได้มาจากความต้องการของ
ชมุชนอยา่งแท้จริง เพราะขาดการประสานระหว่างภาครัฐกบัประชาชน และการบงัคบั
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ใช้กฎหมายยงัไมม่ีประสทิธิภาพเพียงพอ เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทัง้ผู้น าชมุชนในบางพืน้ท่ี
เข้าไปเก่ียวข้องกบักระบวนการค้ายาเสพติด 
 การด าเนินการปอ้งกนัปัญหายาเสพติดในสถานศกึษาให้ความส าคญัน้อย ซึ่ง
ผู้บริหารโรงเรียน ที่มีบคุลิกในการเข้าถึงชุมชน สามารถบรูณาการสถาบนัโรงเรียนกับ
ชมุชนควบคู่กนักบัการบริหารจดัการป้องกนัปัญหายาเสพติดของสถาบนัมสัยิดมีน้อย
มาก ซึ่งไปให้น า้หนักที่ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 33-34) กลา่วถึง การ
ปอ้งกนัปัญหายาเสพติดของกระทรวงศกึษาธิการ ถือเป็นหน้าที่ส าคญัที่โรงเรียนจะต้อง
จดัการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างจิตส านกึ ทศันะชีวิต และภมูิต้านทานยา
เสพติดและอบายมุขและจัดระบบดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง โดยสร้างเครือข่ายแนะแนว
ภายในโรงเรียน และให้สถานศึกษาน าศาสนาธรรมสูเ่ด็กเยาวชน เพื่อเป็นหลกัในการ
ด ารงชีวิตด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบนัศาสนา และโรงเรียนนอกจากการสัง่สอน
อบรม ศาสนา และท าการเทศนา ประจ าวนัศกุร์ เร่ืองความกลวั เกรงในพระเจ้า จะเน้น
เร่ืองพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับแนวคิดของ สภุทัรา ลบล ่าเลิศ (2542 : 110) 
กลา่ววา่ ศาสนายงัเป็นสถาบนัท่ีมีสว่นสมัพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัของมนษุย์แล้วเป็นสว่น
ส าคญัตอ่การช่วยยกระดบัพืน้ฐานของจิตใจให้สงูขึน้ ไมว่า่จะอยูใ่นศาสนาใดก็ตาม 
 2. ปัญหา อปุสรรคในการป้องกนัปัญหายาเสพติดของเยาวชนมสุลิม จงัหวดั
ภูเก็ต จากการวิจัยพบว่า ภาครัฐจะมองปัญหาระดับชาติแต่การกระท าเป็นปัญหา
ระดบัท้องถ่ิน กระบวนการท างานแยกสว่น เนื่องจากการท างานของภาครัฐตัง้แต่ระดบั
สัง่การถึงระดบัการปฏิบตัิการยงัขาดการประสานเช่ือมโยง หน่วยงานที่เก่ียวข้องและ
หนว่ยงานท่ีมีผลกระทบ ตอ่ปัญหายาเสพติดและยงัขาดเจ้าภาพหลกั ของสถาบนับ้าน 
สถาบนัโรงเรียน และสถาบนัมสัยิด ในการบรูณาการปัญหาและอปุสรรคในการป้องกนั
แก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวดัภูเก็ตในชุมชนไม่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชดัเจน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาปัญหาการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติด  (2545) ได้กลา่วว่า การบริหารจดัการโดย การน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่ผ่านมา มองปัญหาแยกส่วน การด าเนินงานจึงท าแบบแยกส่วน      
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ตา่งคนตา่งท า ขาดเอกภาพในการด าเนินการ ไมม่ีหนว่ยงานหลกัในการรวมหรือบรูณา
การ ไม่มีแผนรวม จึงขาดการเดินไปสูเ่ป้าหมายและทิศทางเทียวกนั ต่างคนจึงต่างท า
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่ตนมี โดยไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
นอกจากนีย้งัขาดดชันีชีว้ดัความส าเร็จที่ชดัเจน ขาดการติดตามประเมินผล และขาด
รูปแบบแนวทางในการด าเนินงานในด้านตา่ง ๆ ที่ชดัเจน 
 จากสงัคมปัจจบุนัด้วยเศรษฐกิจ เป็นตวัแปรที่ท าให้ครอบครัวยากจน ต้องทิง้
ลกูให้กบัผู้สงูอายดุแูล ลกู ๆ ขาดความอบอุ่นทางด้านจิตใจ จึงเปลี่ยนพฤติกรรมไปคบ
เพื่อน ๆ จึงหาทางออกด้วยการติดยา และค้ายาในที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
UNODCCP (2002: 15) กลา่วว่า กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา นกัวิจยัพยายามหาค าตอบว่า 
เหตใุดบคุคลกลุม่หนึง่จึงใช้ยาเสพติด ในขณะท่ีอีกกลุม่หนึง่ไมใ่ช้ยาเสพติด โดยปัจจยัที่
เพิ่มโอกาสให้บคุคลเร่ิมใช้ยาเสพติดเรียกว่า ปัจจยัเสี่ยง (Risk factors) ในทางกลบักนั
ปัจจัยที่จะป้องกันบุคคลนั่นจากการใช้ยาเสพติดเรียกว่า ภูมิคุ้ มกัน (Protective  
factors)โดยบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงจ านวนมากกว่าภูมิคุ้มกัน ก็จะมีแนวโน้มที่จะใช้ยา
เสพติดมากกวา่ โดยระดบับคุคลจะมีลกัษณะทางจิตยา เช่น มีการเห็นคณุค่าในตนเอง
ต ่าการปกปอ้งสทิธ์ิตนเอง  พฤติกรรมก้าวร้าว และมีทกัษะการเข้าสงัคมต ่า มีความเช่ือ
ที่ผิด ระดับครอบครัว คือไม่มีครอบครัว การถูกทอดทิง้ในวัยเด็ก  การเลีย้งดูที่ไม่
เหมาะสม ความสมัพนัธ์ในครอบครัวเป็นปัญหา ขาดความผกูพนักบัพ่อแม่ บรรยากาศ
ภายในบ้านวุน่วาย และมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวทัง้ทางร่างกาย วาจา หรือลว่ง
ละเมิดทางเพศ ส่วนระดบัระดบัโรงเรียนและชุมชนนัน้จะไม่ได้รับการศึกษา  มีปัญหา
การเรียน คบเพื่อนที่เก่ียวข้องกบัยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าว หนุหนัพลนัแลน่ เป็น
เด็กเร่ร่อน ไมม่ีที่อยูเ่ป็นหลกัแหลง่ ชมุชนมีคา่นิยมสนบัสนนุการใช้ยาเสพติดและอยู่ใน
แหลง่ที่หายาเสพติดได้ง่าย 
 3. รูปแบบการบรูณาการบ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการปอ้งกนัปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต จากผลการวิจยัพบวา่  ในการปอ้งกนัปัญหายาเพสติด
ของเยาวชนมสุลิมจงัหวดัภเูก็ต ต้องบรูณาการของ บ้าน โรงเรียน มสัยิด ในการผนวก
การประสานปัญหาร่วมเครือข่ายทกุภาคส่วนที่มีสว่นได้สว่นเสียร่วมกนั สอดคล้องกับ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 

 

232 

เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศกัดิ์ (2546) กล่าวว่า การบูรณาการก็คือการผนวกการประสาน 
การเติมเต็มการเช่ือมโยง การรวมกัน ร่วมกัน เป็นต้น ทฤษฎีการบูรณาการในทาง
การเมือง มุง่ที่จะท าให้องค์การระหวา่งประเทศเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึง่ 
โดยมีประเทศสมาชิกเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน แนวความคิดของ
ทฤษฎีบูรณาการนีอ้าจจะเทียบได้กับแนวความคิดเกไมน์ชาฟ ของสังคมวิทยา 
หมายถึง ลกัษณะสงัคมที่เน้นความส าคญัของการท่ีสมาชิกในสงัคมมีความใกล้ชิดสนทิ
สนมเป็นกนัเอง เน้นความเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและคา่นิยมของชมุชน 
 รูปแบบการบูรณาการ บ้านโรงเรียน มสัยิด ในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ของเยาวชนมสุลมิ จงัหวดัภเูก็ต เรียกวา่  BAROM Model มีรายละเอียด  
 

 
 

 B แทนค าวา่ Brainstorming หมายถึง รวมพลงัความคิดทัง้กาย ใจ ทรัพย์สิน 
ด้วยความสมคัรใจ โดยมีจิตอาสาที่ก าหนดกรอบของการรวมพลงัทัง้สามสถาบนัละ  1 
คน  น ามาบูรณาการมาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประมวลปัญหาออกเป็นหมวดหมู่ ใน
ประเด็นปัญหาในอดีต ปัจจุบัน มาแก้ไขปัญหา ส่วนอนาคตน ามาป้องกันให้ตรงกับ
ข้อเท็จจริงของปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ ประดินนัท์ อปุรมยั (2550) กลา่วว่า 
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เทคนิคการระดมสมองและการแก้ไขปัญหา การระดมสมอง (Brainstorming) คือ 
เคร่ืองมือในการหาแนวคิดที่เหมาะสมในการสร้างผลงานใหม่ หรือเคร่ืองมือในการ
แก้ไขปัญหาที่ยงัไมเ่คยมีต้นแบบมาก่อนการระดมสมองกบัการแก้ไขปัญหา ระบปัุญหา
ที่แท้จริง สาเหตทุี่แท้จริง แสวงหาทางเลือก เลือกทางเลือก ปฏิบตัิและพิจารณาผลคือ 
การประเมินผลเพื่อการพิจารณาผล เช่นเดียวกับ วิโรจน์ ช านาญการ (2549 ) ศึกษา 
การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ใน
ต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู พบวา่ ผู้น าชุมชนสว่นใหญ่มีสว่นร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยู่ในระดบัมาก และมีความเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ส่งผลให้การ
ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน และองค์กรต่าง ๆ นัน้สามารถด าเนินการ
ปราบปรามยาเสพติดที่ผา่นมาในปี 2545-2548 นัน้ ท าให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ลดลง 
 A แทนค าวา่ Antibody หมายถึง ปลกูฝังจิตส านึกของเยาวชน เป็นหลกั ด้าน
คณุธรรม จริยธรรม ด้านจิตวิญญาณทัง้สามสถาบนั น ามาผนึกประสานภมูิคุ้มกนัเช่น
กตญัญ ูเห็นใจผู้อื่น การเสยีสละพฒันาความรู้ สร้างทศันคติเก่ียวกบัสารเสพติด เรียนรู้
ด้านเทคนิคการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีจากเพื่อน สอดคล้องกับ ขวญัหทยั ยิม้ละมยั (2556) 
ศึกษา รูปแบบการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดในสถานศึกษาสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา พบวา่ รูปแบบการบริหารกิจกรรมเสริมสร้าง
ภมูิคุ้มกนัยาเสพติดในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาที่
สร้างขึน้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ และปัจจัยการสร้างความส าเร็จ ได้แก่              
1) คณะกรรมการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติด 2) กิจกรรมการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัยา
เสพติด 3) กระบวนการบริหารกิจกรรมเสริมสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด และปัจจัยการ
สร้างความส าเร็จในการจงูใจบคุลากรท่ีปฏิบตัิงานการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา มีความเหมาะสมและ
ผู้บริหารสถานศกึษา และครูที่ปฏิบตัิงานเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาไปใช้มีความเป็นไปได้อยูใ่นระดบัมาก  
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 R แทนค าว่า Responsibility หมายถึง สร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่          
มีบทบาทของเยาวชนต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และเคารพผู้ น าศาสนา สร้างความ
รับผิดชอบต่อผู้น าชุมชนด้วยรูปแบบเดียวกนั สร้างความปรองดองในบทบาทอ านาจ
หน้าที่ไปในทิศทางเดียวกนั สร้างธรรมะ ความจริง ธรรมชาติให้เยาวชนรู้จกัหน้าที่ของ
ตนเอง สอดคล้องกบั มนทกานต์ โสมกลู (2549) ศกึษา บทบาทและศกัยภาพของชมุชน
ในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า บทบาทในแต่ละหน้าที่ที่ได้รับเลือกตัง้
มา ไม่ว่าจะเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านสมาชิกองค์การบริหาร
สว่นต าบลประจาหมูบ้่าน ประธานกองทนุตา่ง ๆ ในหมูบ้่าน ผู้ประสานพลงัแผ่นดินของ
หมู่บ้าน รวมถึงบทบาทของประชาชนทั่วไป ประชาชนทุกคนมีบทบาทหน้าที่ที่ต้อง
ช่วยกนั ร่วมมือกนั ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลที่
เกิดขึน้ทัง้ด้านบวกและด้านลบ ประชาชนสว่นใหญ่ต้องการท าให้ชุมชนห่างไกลยาเสพ
ติด ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ การท าบุญหมู่บ้าน
ประจ าปีการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้าน มีการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประจ าและต่อเนื่อง การจดัตัง้ศนูย์สาธิตในชุมชน มีองค์กร
น าที่มีความเข้มแข็งน าพาหมูบ้่านผา่นพ้นวิกฤติตา่ง ๆ ได้  
 O แทนค าว่า Organizing หมายถึง สร้างองค์กรแบบเบ็ดเสร็จ หลกัส าคญั
ต้องมีกิจกรรมต่อเนื่อง ต้องน าผู้มีบารมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ชุมชนให้ความเคารพนับถือ 
ศรัทธา ต้องเช่ือฟัง ผู้บงัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด องค์ประกอบขององค์ต้องมีเจ้าภาพที่
ชดัเจนและมีเครือขา่ยร่วมกนับรูณาการให้งานบรรลเุปา้หมาย สอดคล้องกบั บณัฑิตตา  
จินดาทอง (2555) ศึกษา กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา พบว่า  องค์ประกอบของกลยทุธ์ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาจะต้องมี
การบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วม การจดัการความรู้ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ส านึกความ
รับผิดชอบ และ การศึกษาเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ซึ่งแนวทางด าเนินการตามกลยทุธ์ใน
การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด นัน้ในเร่ืองการมีสว่นร่วมทกุกิจกรรม จะต้องหา
บคุคลเข้ามาร่วมกิจกรรมต้องคดักรองคนที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระหว่าง
การด าเนินงาน และสอดคล้องกบันชุนาถ   ศรีเผด็จและคณะ (2551) ศึกษา  เครือข่าย
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ชมุชนด้านยาเสพติดกบัการปอ้งกนัการกระท าผิดซ า้ของ  ผู้ พ้นโทษคดียาเสพติด พบว่า 
บทบาทของเครือขา่ยชมุชนด้านยาเสพติดกบัการป้องกนัการกระท าผิดซ า้ผู้ พ้นโทษคดี
ยาเสพติดเป็นบทบาทที่เกิดขึน้จากการท าบนัทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความ
ร่วมมือด้านสงัคมสงเคราะห์ และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมี
หนว่ยงานภาครัฐ ผู้น าชมุชน ชาวบ้าน ร่วมเป็นเครือขา่ย นอกจากนีเ้ครือขา่ยชมุชนด้าน
ยาเสพติดมีแนวทางในการดูแล ป้องกนัการกระท าผิดซ า้ของผู้ ต้องขงัคดียาเสพติดใน
ด้านจิตใจ ด้านข้อมลูขา่วสาร ด้านวตัถสุิง่ของด้วย 
 M แทนค าวา่ Management หมายถึง การบริหาร การจดัการเน้นกิจกรรมด้วย
การบรูณาการในการสร้างพลงั อ านาจ บารมีขององค์กร โดยการบริหารการจดัการท่ีน า
ทฤษฎีการบรูณาการ ทฤษฎีการขดัแย้ง แนวคิดในการสร้างเครือข่ายมาผสมประสาน
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ด้วยกระบวนการ POLC  ในการบริหารให้บรรลเุป้าหมายตาม
วตัถปุระสงค์ที่วางไว้ สอดคล้องกบัทฤษฎีของ ดาร์ฟ  (Dalf, 2006) กลา่วว่า คนที่เป็น
ผู้บริหารจะต้องท ามีหน้าที่ส าคญัอยู ่4 ประการ คือ 1) การวางแผน  ประกอบด้วย การ
ก าหนดขอบเขตของธุรกิจ ตัง้เปา้หมายและวตัถปุระสงค์ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อให้
สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 2) การจัดองค์การ 
ประกอบด้วย การจัดบุคคล แบ่งแผนงาน และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
สอดคล้องกบัแผนงาน เพื่อให้องค์กรสามารถด าเนินการตามแผนให้บรรลวุตัถปุระสงค์
และเปา้หมายที่ก าหนด 3) การชีน้ า (Leading) ประกอบด้วยเนือ้หา 2 เร่ืองส าคญั คือ 
ภาวะผู้ น า (Leadership) ซึ่งเก่ียวกับการพัฒนาตัวผู้ บริหารเอง และการจูงใจ 
(Motivation) ซึ่งเก่ียวกบัการชกัจูง หรือการกระตุ้นให้ผู้อื่นท างานได้เต็มที่ตามความรู้
ความสามารถ และ4)การควบคมุองค์กร (Controlling) เป็นการควบคมุองค์กรให้การ
ด าเนินงานต่างๆภายในองค์กร เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวงัหรือมาตรฐานที่
ก าหนด  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยท าให้ทราบถึงการป้องกัน ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ๆ และ
ควรน าไปปฏิบัติ และวางแผนแก้ไขสามารถน าผลการวิจัยที่ได้น าไปปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์สงัคมตอ่ไป 
 ด้านนโยบาย 
 1. รัฐควรต้องมุง่เน้นการปอ้งกนัเพื่อลดงบประมาณที่มากกวา่การปราบปราม 
ในการด าเนินการปัญหายาเสพติดให้ประชาชนมองความส าคญั โดยภาครัฐเป็นเพียงพี่
เลีย้งให้การสนบัสนนุ 
 2. ภาครัฐควรมองการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปองค์รวมในด้านการป้องกนั 
ปราบปราม บ าบดัรักษา และการฟืน้ฟใูนจุดเดียว ต าแหน่งเดียว พืน้ที่เดียว เร่ิมจุดเล็ก
คอ่ยขยายไปจดุใหญ่ 
 ด้านบริหารจัดการ 
 3. ภาครัฐควรน านโยบายเร่ืองแผนการบรูณาการของชุมชนระดบัหมู่บ้าน ถึง
ระดบัจงัหวดัด้วยการบริหารเบ็ดเสร็จครบวงจร   
 4.ภาครัฐควรจดัตัง้ศนูย์ระดบัหมูบ้่าน ระดบัต าบล  ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั 
เช่ือมโยงการด าเนินการ ปัญหา อุปสรรค รูปแบบ ไปในทิศทางเดียวกนั โดยก าหนดมี
เจ้าภาพหลกั ระดบัต่าง ๆ รวมเป็นคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ท าการแก้ไขยาเสพติด
ระดบัจงัหวดั 
 5. ภาครัฐควรกระตุ้นหรือส่งเสริม ผู้น าท้องถ่ิน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น าทาง
ศาสนา ให้มีความรับผิดชอบ ให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ บทบาทให้เกิดประโยชน์
ตอ่ชมุชนสงูสดุ  
 6. ชุมชนควรผลกัดัน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน คณะกรรมการอิสลามประจ า
จงัหวดั เป็นแกนน าใน   การสร้างความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะเอาชนะ
ยาเสพติดทกุรูปแบบของชมุชน 
 7. ภาครัฐควรส่งเสริมให้องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ขององค์กรอิสระในการช่วยแก้ไขปัญหาในชมุชน  
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 8.ภาครัฐควรสร้างความปรองดอง ความสามคัคีของคนในชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดด้วยภมูิปัญญาท้องถ่ินและองค์ความรู้ทกุภาคสว่นเข้ามาเก่ียวข้อง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ควรศึกษาประเด็นการวิจัยเก่ียวกับเร่ือง ลกัษณะ หรือบริบท ของครอบครัว  
ที่สร้างภูมิคุ้มกัน และภูมิต้านทานยาเสพติด รวมถึงรูปแบบของครอบครัว โรงเรียน 
มสัยิด ที่ท่ีสร้างภมูิคุ้มกนั และภมูิต้านทานยาเสพติดอีกด้วย 
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