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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการดาเนินการป้องกันปั ญหา
ยาเสพติ ด ของเยาวชนมุสลิม จัง หวัด ภูเ ก็ ต ในปั จ จุบัน 2) ศึ ก ษาปั ญ หาอุป สรรคใน
การป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิมจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อเสนอรู ปแบบการ
บูรณาการบ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม
จังหวัดภูเก็ต ใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) ศึกษาเอกสาร
ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล สา คั ญ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ผู้ นา ท้ อ ง ถิ่ น
ผู้นาท้ องที่ ผู้อานวยการโรงเรี ยน และโต๊ ะอีหม่าม จัดสัมมนาวิชาการ และวิเคราะห์
ข้ อมูลเพื่อจัดทาร่างรูปแบบการบูรณาการบ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหายา
เสพติดของเยาวชน จังหวัดภูเก็ต ” และจัดสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อยืนยันร่างรูปแบบ
ผลการวิจยั พบว่า
การดาเนินการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิมจังหวัดภูเก็ ตใน
ปั จจุบนั ผู้นาท้ องที่ มุ่งเน้ นการปราบปรามมากกว่าการป้องกัน การดาเนินการปลาย
เหตุ ไม่มีรูปแบบแนวทางที่ชัดเจน ไม่มีบ้าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการดาเนินการแก้ ไข
ปั ญหายาเสพติด ไม่มีการบูรณาการที่ชดั เจน ผู้บริ หารสถานศึกษามองปั ญหาในมุมมอง
ค่อนข้ างแคบ และข้ อมูลเรื่ องยาเสพติดไม่เป็ นระบบ ขาดการมีสว่ นร่วมของมัสยิด
ปั ญหา อุปสรรคในการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัด
ภูเ ก็ ต พบว่า ภาครั ฐ ให้ ค วามสาคัญ ของปั ญ หา แยกส่ว นการป้อ งกัน ผู้น าท้ อ งถิ่ น
ผู้นาท้ องที่เกิดความขัดแย้ งกัน เป็ นอุปสรรคในการดาเนินงาน ไม่ประสบความสาเร็ จ
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ชุมชนไม่กล้ าเข้ ามาเกี่ยวข้ องดาเนินการ เพราะไม่ปลอดภัยชีวิตตัวเอง พ่อแม่เลี ้ยงลูก
ผิดทาง โต๊ ะอีหม่ามเน้ นเรื่ องพิธีกรรมมากกว่ามองปั ญหาชุมชน ผู้อานวยการโรงเรี ยน
มองปั ญหาที่ปลายเหตุ ไม่จดั เก็บข้ อมูลนักเรี ยนที่ติดยาในอดีต
รู ปแบบการบูรณาการบ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหายาเสพติด
ของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต เรี ยกว่า BAROM model มีรายละเอียดดังนี ้ B แทน
คาว่า Brainstorming หมายถึง การรวมพลังความคิด ประสบการณ์และองค์ความรู้ของ
ผู้มี บ ทบาท อ านาจหน้ า ที่ ข อง บ้ า น โรงเรี ย น มัสยิ ด และเครื อ ข่า ย เพื่ อค้ น หาแนว
ทางแก้ ไขปั ญหา A แทนคาว่า Antibody หมายถึง การผนึกกาลังในการปลูกฝั ง
เชื่อมโยงประสบการณ์ ความรู้ และจิตวิญญาณที่บ้าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการสร้ าง
ความเข้ มแข็งและมั่นคงให้ แก่เยาวชน R แทนคาว่า Responsibility หมายถึง การ
เสริ มสร้ างความรับผิดชอบ ต่อผู้มีบทบาท อานาจหน้ าที่ของ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในวิถี
ชีวิตของเยาวชน O แทนคาว่า Organizing หมายถึง การสร้ างองค์กรแบบเบ็ดเสร็ จ
(One Stop Service) คือองค์กรที่มีองค์ประกอบของการให้ ความสาคัญกับผู้รับบริ การ
ผู้รับบริ การจะต้ องมีภาวะผู้นา มีเทคนิคและเครื่ องมือการบริ หาร มีธรรมาภิบาล การใช้
องค์กรเป็ นคู่เทียบเคียง การสร้ างคุณภาพบุคลากรและการบริ หารงานอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงกระบวนการในการดาเนินการบริ หารที่ริเริ่ มจากผู้บริ หารระดับสูง มี การสร้ าง
องค์ กรและทีมงาน มีเครื่ อ งมือคุณภาพ ให้ ความรู้ แก่บุคลากร ติ ดตาม ประเมินผล
ทบทวนการ ให้ รางวัลผู้ประสบผลสาเร็ จ และการเทีย บเคียงกับหน่ว ยงานที่ ประสบ
ผลสาเร็ จขององค์กร เพื่อในการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดของเยาวชน M แทนคาว่า
Management หมายถึง การบริ หารจัดการตามแนวคิดทฤษฎีการบูรณาการ ทฤษฎี
ความขัดแย้ งและการบริ หารจัดการรู ปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม กับบริ บทตามภูมิศาสตร์
ภูมิสงั คมในการแก้ ไขปั ญหา
คาสาคัญ : การบูรณาการ การป้องกันปั ญหายาเสพติด เยาวชนมุสลิม
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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
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 219

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
บทนา
ปั จจุบนั การแพร่ ระบาดของยาเสพติดเป็ นปั ญหาที่นบั วันจะทวีความรุ นแรง
มากขึ ้น ลุกลามแผ่ขยายเข้ าไปในชุมชน และโรงเรี ยน ทาลายอนาคตเยาวชนของชาติ มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและ
ความมั่นคงของประเทศ ภัยของยาเสพติดจึ งเป็ น ภัยร้ ายแรงที่ทาลายชาติ ท าลาย
แผ่นดิน ทังๆ
้ ที่มีกฎหมายควบคุม ปราบปรามและรณรงค์แก้ ปัญหาด้ วยวิธีต่าง ๆ มา
โดยตลอด แต่กลับมีจานวนผู้เสพเพิ่มมากขึ ้น
ปั ญหายาเสพติด เป็ นปั ญหาที่คนส่วนใหญ่มกั จะมุง่ ความสนใจไปที่กลุม่ ผู้ผลิต
ผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะผู้เสพยาเสพติดที่เป็ นเยาวชน ซึ่งเป็ นผู้เสียหาย
โดยตรงจึงทาให้ ทุกฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ นบิดามารดา ครู ผู้ปกครอง องค์ กรภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ตลอดจนสือ่ มวลชนต่างก็ให้ ความสนใจที่จะเข้ ามามีสว่ นร่วมในการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด โดยเฉพาะการพยายามสื่อ สารเพื่ อสร้ างความเข้ า ใจที่
ถูกต้ องแก่เด็กและเยาวชนให้ มีชีวิตที่ดีงาม ห่างไกลจากยาเสพติด ซึง่ ต้ องระมัดระวังทัง้
ในเรื่ องของการสรรหาวิธีการและเลือกเฟ้นเนื ้อหา ข้ อความที่เข้ าถึงเยาวชนได้ ตรงจุด
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ทังนี
้ ้เพราะเด็กและเยาวชนนันจะมี
้
ลกั ษณะพิเศษ เช่น ไม่ชอบให้ ใครว่ากล่าวตักเตือน
ตรงๆ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ แต่จะรับ ข่าวสารข้ อมูลได้ มากขึ ้นถ้ าเยาวชนด้ วยกันเป็ นผู้ให้
ข่าวสารข้ อมูลนัน้ หรื อตนเองเป็ นผู้ที่เข้ ามามีส่วนร่ วมในการสื่อสาร (กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน, 2552) ปั ญหายาเสพติดจึงมิใช่ปัญหาเฉพาะของคนใดคน
หนึง่ หรื อสังคมหนึง่ เท่านันแต่
้ เป็ นปั ญหาของทุกคนในสังคมทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่ต้อง
ร่ วมมือป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดอย่างจริ งจัง ซึ่งปั จจุบนั ปั ญหายาเสพติดมี
ความรุ นแรงและขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมในยุคที่มีการพัฒนา และถึงแม้ ว่าจะมีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนได้
เข้ ามาร่ วมมือในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาอยู่หลายหน่วยงานก็ ตาม แต่การแพร่
ระบาดของยาเสพติดในสังคมกลับมีปริ มาณที่เพิ่มมากขึ ้น โดยกลุ่มประชากรที่ติดยา
เสพติดส่วนใหญ่จะเป็ นกลุม่ เด็กและเยาวชน (สุวจั นา ตรี รส, 2553 : 2)
การแก้ ไขปั ญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน คงไม่สามารถที่จะผลักความ
รั บ ผิ ด ชอบและภาระหน้ า ที่ ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไขไปให้ ส ถาบัน ครอบครั ว หรื อ
สถาบันการศึกษาเท่านัน้ เพราะสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ก็มีสว่ นที่ทาให้ เด็กและเยาวชน
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่สาคัญคือ เมื่อเกิดปั ญหาขึน้
มาแล้ วสถาบันต่าง ๆ ได้ ทาอะไรเพื่อช่วยบรรดาเด็ก ๆ และเยาวชนกันบ้ าง จากแนวคิด
บวร ซึง่ เป็ นแนวคิดในการรวมตัวกันของ บ้ าน วัด โรงเรี ยน ที่จะเข้ ามามีสว่ นร่วมป้องกัน
และแก้ ไขพฤติ ก รรมการเสพยาเสพติ ด ของเด็ ก และเยาวชน เพราไม่ว่าจะเป็ น การ
ป้องกัน แก้ ไข หรื อพัฒนาก็ไม่สามารถทาได้ เพียงลาพังโดยสถาบันหรื อหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเท่านัน้ จาเป็ นอย่า งยิ่งที่จะต้ อ งอาศัยความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย ที่
เกี่ยวข้ องอื่น ๆ เช่น สถาบันในสังคม ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรต่าง ๆ เป็ น
ต้ น เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา ตลอดจนร่วมป้องกันและแก้ ไขปั ญหาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั โดยเฉพาะในเรื่ องของปั ญหายาเสพ
ติ ด เพราะเด็ ก และเยาวชนเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ทางโครงสร้ างขงสัง คม ซึ่ ง
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่
ส่งเสริ มให้ มีการเสริ มสร้ างบทบาทของสถาบันครอบครัว (บ้ าน) สภาบันทางศาสนา
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(วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรี ยน) ในการยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้ างศรัทธาและปลูกฝั ง
ให้ คนหยัง่ ลึกใน “ศีลธรรมพื ้นฐาน” คือ “การเคารพในศักดิ์ศรี คุณค่า สิทธิและหน้ าที่
ของความเป็ นคนอย่างเท่าเทียมกัน” ยึดมัน่ ในคุณความดีทงต่
ั ้ อตนเองและผู้อื่น สานึก
ใน “คุณธรรม” มีจริ ยธรรมในการดาเนินชีวิตและปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่นด้ วยความซื ้อสัตย์
สุจริ ต ความไม่โลภและมีเบียดเบียนผู้อื่น ความเมตตาความรู้ รัก สามัคคี ความรักชาติ
และทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม และมี “ความเพียร” คือความอดทนขยันหมัน่ เพียร มีสติ
ปั ญญาและรอบคอบ อันจะทาให้ ดาเนินวิถีชีวิตอย่างมีความสุข การรู้จกั ประมาณตน มี
เหตุผลและรอบคอบระมัดระวัง นาไปสู่ “สังคมแห่งศีลธรรมความดี” ที่มีความสมดุล
ระหว่าง “โลกวัตถุ” กับ “วิญญาณ” เพราะคน เป็ นทุนสังคมที่สาคัญที่สดุ และมีบทบาท
เป็ นทังผู
้ ้ สร้ างการพัฒนาและผู้ได้ รับผลจากการพัฒนา จึงเป็ นต้ องพัฒนาศักยภาพคน
ในทุกมิติ ทังด้
้ านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา โดยเริ่ มจากการเสริ มสร้ าง “สุขภาวะ”
ของประชาชนให้ มีสขุ ภาพแข็งแรงและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้ สามารถดูแลตนเองได้
และมีกาลังทาประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2550)
จังหวัดภูเก็ต เป็ นจังหวัดเมืองท่องเที่ยว ที่ติดอันดับโลกที่มีผ้ คู นหลากหลายทัง้
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบอาชีพหรื อภารกิจที่มีทงถู
ั ้ กกฎหมายและผิดกฎหมาย หนึ่ง
ในประเด็นที่ผิดกฎหมาย ยาเสพที่มีทุกชนิดที่น่าตกใจ บริ เวณรอบนอกเมืองภูเก็ต มี
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ด้ านยาเสพติดที่มีความรุ นแรงมากขึน้ และสถิ ติการ
จับกุม คดีย าเสพติดมี เพิ่ม มากขึน้ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในกลุ่ มเด็ กและเยาวชนที่เป็ น
อนาคตของชาติ ถือว่าเป็ นกลุม่ เสี่ยงต่อการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สดุ ดังนันควร
้
ต้ องส่งเสริ มสถาบันครอบครัวให้ มีความเข้ มแข็ง เนื่องจากสถาบันครอบครัวเป็ นปั จจัย
ส าคั ญ ที่ มี ผ ลท าให้ เกิ ด การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด อย่ า งได้ ผล ใน
ขณะเดียวกันสังคมต้ องการปรับเปลีย่ นทัศนคติตอ่ ผู้ที่เคยติดยาเสพติดเพื่อให้ โอกาสใน
การกลับคืนสูส่ งั คม และเมื่อบุคคลเหล่านี ้มีที่ยืนอย่างมัน่ คงในสังคมแล้ วก็จะเป็ นการ
ปิ ดประตูที่ทาให้ ไม่หวนกลับไปสู่เส้ นทางแห่งความมืดนัน้ ได้ อีก (ศูนย์ ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต, 2555)
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ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบูรณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด
ในการป้องกันปั ญหา ยาเสพติดของเยาวชน จังหวัดภูเก็ ต โดยศึกษาสภาพทัว่ ไป
บทบาท สถานภาพของสถาบันบ้ าน โรงเรี ยน และมัสยิด (บรม) ในการบูรณาการโดยใช้
พลัง ศาสนา ด้ านจริ ย ธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ในการดาเนิน งานป้องกันแก้ ไข
ปั ญหายาเสพติด เพื่อให้ ปัญหายาเสพติดลดน้ อยลงหรื อหมดไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาการดาเนินการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม
จังหวัดภูเก็ต ในปั จจุบนั
2. เพื่อศึกษาปั ญหา อุปสรรคในการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชน
มุสลิม จังหวัดภูเก็ต
3. เพื่อเสนอรูปแบบการบูรณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหา
ยาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้มุง่ ศึกษา การบูรณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกัน
ปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต โดยกาหนดขอบเขตด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ในการศึกษาครั ง้ วิจัยในนี ้ ผู้วิ จัยได้ ศึกษาครอบคลุมเนื อ้ หาเกี่ ย วกับการ
ดาเนินการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ตในปั จจุบนั ศึกษา
ปั ญหา อุปสรรคในการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิมจังหวัดภูเก็ต และการ
สร้ างรู ปแบบการบูรณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกัน ยาเสพติด เยาวชน
มุสลิม จังหวัดภูเก็ต
2. ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลสาคัญและประชากร
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้วจิ ยั แบ่งแยกตามกระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
และวิเคราะห์สงั เคราะห์ข้อมูล 3 ระยะ จึงแบ่งประชากรออกเป็ น 3 กลุม่
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ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้จดั ได้ กาหนดผู้ให้ ข้อมูลโดยใช้ วิธีการ เลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จาก
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) รวมทังสิ
้ ้น 40 คนประกอบด้ วย ผู้ใหญ่บ้าน นายก
องค์การบริ หารส่วนตาบล รวมจานวน 20 ท่าน ผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้อานวยการ
โรงเรี ยนหรื อรองผู้อานวยการ จานวน 10 ท่าน ผู้นาศาสนา โต๊ ะอีหม่าม จานวน 10 ท่าน
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ 3 ประเด็น แล้ วนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นสาคัญ ๆ
ระยะที่ 2 จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้ อ การบูรณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ใน
การป้องกันปั ญหา ยาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ ต ตามวัตถุประสงค์ 3
ประเด็น ประกอบด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผู้ที่เข้ าร่ วมสัมมนาวิชาการ 85 ท่าน
นามาสรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นสาคัญ ๆ จากข้ อมูลการสัมมนาวิชาการ
ระยะที่ 3 ได้ นาร่างรูปแบบการบูรณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกัน
ปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต มาดาเนินการจัด Focus Group จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน เพื่อเป็ นการยืนยันร่างรูปแบบให้ มีความชัดเจนยิ่งขึ ้น
3. ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาศึกษาวิจยั มกราคม 2557 - มีนาคม 2559
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การบูรณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหายาเสพ
ติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยมีขนตอนและกระบวนการ
ั้
ดังรายละเอียดขันตอนต่
้
อไปนี ้
กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ แบ่ งออกเป็ น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้จดั ได้ กาหนดผู้ให้ ข้อมูลโดยใช้ วิธีการ เลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จาก
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) รวมทัง้ สิ ้น 40 ท่าน ประกอบด้ วย ผู้นาชุมชน
ผู้ใหญ่ บ้าน นายกองค์ การบริ ห ารส่วนตาบล จานวน 20 ท่าน ผู้บริ หารสถานศึกษา
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ผู้อานวยการโรงเรี ยนหรื อรองผู้อานวยการ จานวน 10 ท่าน ผู้นาศาสนา โต๊ ะอีหม่าม
จานวน 10 ท่าน
ระยะที่ 2 การจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อเก็บข้ อมูลโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3
ท่าน ผู้เข้ าร่วมสัมมนาวิชาการ 85 ท่าน
ระยะที่ 3 จัดสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ดาเนินการวิพากย์ ร่าง
รูปแบบการบูรณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชน
มุสลิม จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็ นการยืนยันและปรับปรุงข้ อมูลให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นี ้ใช้ เครื่ องมือการวิจัยแบบ
สัม ภาษณ์ โดยแนวทางในการก าหนดกรอบค าถามส าหรั บ การสัม ภาษณ์ (Main
Question) ผู้วิจยั ได้ ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังปั
้ ญหาของ
คาถามในการวิจยั สาหรับการสัมภาษณ์ให้ ครอบคลุมเนื ้อหาตามที่ต้องการดาเนินการ
เก็ บ ข้ อ มูล ด้ า นการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบมี โครงสร้ าง โดยผู้ใ ห้ ข้ อ มูล สาคัญ (Key
Informants) ได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ภาพใต้ บรรยากาศการสนทนาแลกเปลี่ยน
แบบเป็ นกันเอง ด้ วยกรอบคาถามที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบ แนวคิดและ
วัตถุประสงค์การวิจยั
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื ้อหาตามแนวคิดและ
ทฤษฎี เพื่อให้ การนาเสนอเนื ้อหาเกิดความสมบูรณ์และเข้ าใจมากขึ ้น โดยมี
กระบวนการวิเคราะห์ตามรายละเอียด ดังนี ้
1. ผู้วิจยั จะนาข้ อมูลทุกประเภทของข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากเอกสารและข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากกลุม่ ผู้ที่ เกี่ยวข้ องและนามาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ
สาคัญ คือ ความมีระเบียบในการวิเคราะห์ การตีความ การจัดแบ่งหมวดหมู่โดยอิง
หลัก เกณฑ์ จ ากแนวคิ ด ทฤษฎี เ ป็ น ส าคัญ น าเสนอในรู ป แบบของการบรรยายเชิ ง
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พรรณนา (Descriptive Analysis) การสัมภาษณ์ เชิงลึกและจัดสัมมนาวิชาการโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และผู้เข้ าร่วมสัมมนา 85 ท่าน
2. นาผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ของการสัมภาษณ์ เชิ งลึก และนาผล
จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ของการสัมมนาวิชาการ มาดาเนินการร่ างรู ปแบบการบูร
ณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต
3. นา “ร่ างรู ปแบบการบูรณาการ บ้ านโรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหา
ยาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต มาสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน
เพื่อวิพากย์ยืนยันร่างรูปแบบ การบูรณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหา
ยาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต
4. สร้ างรู ปแบบบูรณาการ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหายาเสพ
ติดของเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
ผลการศึกษา
1. การดาเนินการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ตใน
ปั จจุบนั มองว่าการติดยาเสพติดเกิดมาจากพฤติกรรมของทุกคนในครอบครัว และกลุม่
เพื่อน ทุกคนมองผู้ติดยาเสพติดเป็ นเรื่ องเลวร้ าย ต้ องดาเนินคดีอย่างเดียว ผู้นาท้ องถิ่น
มุ่งเน้ นการปราบปรามมากกว่าการป้องกัน ปั ญหายาเสพติดจึงไม่สิ ้นสุด เพราะไม่ได้
ควบคุมตังแต่
้ ต้นเหตุ แต่ไปดาเนินการปลายเหตุ การประสานความร่ วมมือ ระหว่างรัฐ
และประชาชนไม่มีรูปแบบ และแนวทางที่ชัดเจน บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ไม่ได้ นามา
ดาเนินการ แก้ ปัญหายาเสพติด ไม่มีหน่วยงานไหนที่เข้ ามาประสานความร่ วมมือใน
ด้ า นการบูร ณาการ พ่อ แม่ หรื อ ผู้ปกครองไม่เ คร่ งครั ดในเรื่ อ งของศาสนา ส่ง ผลให้
เยาวชนหันมาเสพยาเสพติด หากพ่อ แม่ให้ ความเข็มงวดเรื่ อง ศาสนามากกว่านี เ้ ด็กที่
จะติด ยาเสพติ ดก็ น้อ ยลง เพราะเยาวชนจะหัน มาเข้ า มัสยิด และทากิ จ กรรมต่า งๆ
ร่วมกัน เยาวชนขาดความรักความเอาใจใส่ เมื่อไหร่ ก็ตามที่เขาได้ รับความรัก การดูแล
เอาใจใส่ที่ดีอย่างถูกวิธี เขาก็จะไม่มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป ผู้บริ หารสถานศึกษายัง
มองปั ญหาเรื่ องยาเสพติดในมุมมองที่ค่อนข้ างแคบ ถึงแม้ จะจัดโครงการอบรมอะไร
ขึ ้นมา แต่โครงการจัดขึ ้นแล้ วก็ไม่ได้ หมายความว่าจะเกิดผลกับตัวบุคคลที่ติดยาเสพติด
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เพราะบุคคลที่ติดยาเสพติดไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการ ข้ อมูลยาเสพติดไม่มีความชัดเจนไม่มี
การจัดเก็บข้ อมูลให้ เป็ นระบบ ไม่วา่ จะทางตารวจ กรมการปกครอง และโรงเรี ยน
2. ปั ญหา อุปสรรคในการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัด
ภูเก็ต พบว่า ภาครัฐไม่ได้ มองถึงความสาคัญในการแก้ ไขปั ญหายาเสพติด และแยก
ส่วนในการป้องกัน แก้ ไขปั ญหายาเสพติดยังไม่มีการรวบรวมข้ อมูลที่แน่ชัด และไม่มี
คนรั บผิดชอบในเรื่ องนี ้ ผู้นาชุมชนในทุกท้ องถิ่ น เกิ ดความขัดแย้ งกัน ไม่ว่าจะเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน เลือก อบต. หรื อเลือกกานันก็จะขัดแย้ ง กันทังหมดจึ
้
งเกิดอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน เรื่ อง การป้องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติด คือ ทาเพื่อได้ ผลงาน และเพื่อ
วัดจานวนโครงการ แต่ไม่หวังผลลัพธ์ ของความสาเร็ จ และเมื่อยาเสพติดเยอะขึ ้นก็จัด
โครงการอบรมอะไรขึ ้นมา แต่โครงการจัดขึ ้นแล้ วก็ไม่ได้ หมายความว่าจะเกิดผลกับตัว
บุคคลที่ติดยาเสพติดเพราะบุคคลที่ติดยาเสพติดไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการประกอบกับทาง
อาเภอไม่มี ง บประมาณในส่ว นนี จ้ ึ งจ าเป็ นจะต้ องของบประมาณจาก อบต. ซึ่ง ไม่
สอดคล้ องกับหลักการ และชุมชนควรจะเน้ นหลักการบาบัด แต่ในปั จจุบนั คนในชุมชน
ต่า งคนต่ า งอยู่ ทางประชาชนไม่ มี ตัว ชี ว้ ัด ว่ า จะรั ก ษาความปลอดภัย ได้ จึ ง ไม่ ไ ด้
แก้ ปัญหาอย่างแท้ จริ งเลย การอบรมเลี ้ยงดูของพ่อแม่ส่วนมากตามใจลูก ลูกจะเอา
อะไรก็ ให้ บางครอบครั วไม่อบอุ่นทาให้ เกิ ดปั ญหาสังคม รวมถึงพ่อ แม่ ขาดความรู้
ในการเลี ้ยงดูบุตร ชาวมุสลิมภูเก็ตดังเดิ
้ มเป็ นคนรวยมีที่ดิน มีเงินเยอะ จึงเป็ นโอกาส
ที่จะเปิ ดช่องทางทามาหากินของคนค้ ายาเสพติดที่เอาลูกไปเป็ นเครื อข่ายและอดีต
ผู้ชายจะติดสารเสพติดมากกว่าผู้หญิง แต่ปัจจุบนั ร้ อยละ 30 ผู้หญิ งจะเริ่ มทวีคูณขึ ้น
เรื่ อยๆ จนปริ มาณเกือบเท่าเทียมกันกับผู้ชายปั จจุบนั เยาวชนมองเรื่ องของศาสนาเป็ น
เรื่ องของผู้สงู อายุ ปั จจุบนั โต๊ ะอีหม่าม เน้ นหนักเรื่ องพิธีกรรมไม่ได้ มองปั ญหารอบด้ านที่
เกิดกับมุสลิมทุกคน (สัปบุรุษ) และมองว่าปั ญหาเรื่ องยาเสพติดไม่ได้ เป็ นหน้ าที่หลัก
ของมัสยิด ผู้อานวยการโรงเรี ยน มองการแก้ ไขปั ญหา เป็ นการแก้ ไขปั ญหาที่ปลายเหตุ
และทางโรงเรี ยนมองเรื่ องปั ญหายาเสพติด เป็ นเรื่ องไกลตัว เพราะไม่ใช่หน้ าที่หลัก การ
ขายยาเสพติดได้ พัฒนาไปมากกว่าการป้องกันแก้ ไขแบบเดิม ๆ และประกอบด้ ว ย
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โรงเรี ยนไม่ได้ เก็บข้ อมูลของนักเรี ยนที่ติดยาในอดีตแล้ วนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อเป็ นอาวุธที่ใช้ ในการป้องกันต่อไป
3. รูปแบบการบูรณาการบ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหายาเสพติด
ของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต เรี ยกว่า BAROM model มีรายละเอียดดังนี ้
B แทนคาว่า Brainstorming หมายถึง รวมพลังความคิดทังกาย
้
ใจ ทรัพย์สิน
ด้ วยความสมัครใจ โดยมีจิตอาสาที่กาหนดกรอบของการรวมพลังทังสามสถาบั
้
นละ 1
คน นามาบูร ณาการมาวิ เคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลปั ญ หาออกเป็ น หมวดหมู่ ใน
ประเด็นปั ญหาในอดีต ปั จจุบัน มาแก้ ไขปั ญหา ส่วนอนาคตนามาป้องกันให้ ตรงกับ
ข้ อเท็จจริ งของปั ญหา
A แทนคาว่า Antibody หมายถึง ปลูกฝั งจิตสานึกของเยาวชน เป็ นหลัก ด้ าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านจิตวิญญาณทังสามสถาบั
้
น นามาผนึกประสานภูมิค้ มุ กันเช่น
กตัญญู เห็นใจผู้อื่น การเสียสละพัฒนาความรู้ สร้ างทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติด เรี ยนรู้
ด้ านเทคนิคการปฏิเสธสิง่ ที่ไม่ดีจากเพื่อน
R แทนคาว่า Responsibility หมายถึง สร้ างความรั บผิดชอบต่อหน้ าที่มี
บทบาทของเยาวชนต่อ พ่อแม่ ครู บาอาจารย์และเคารพผู้นาศาสนา สร้ างความรับผิดชอบ
ต่อผู้นาชุมชนด้ วยรู ปแบบเดียวกัน สร้ างความปรองดองในบทบาทอานาจหน้ าที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน สร้ างธรรมะ ความจริ ง ธรรมชาติให้ เยาวชนรู้จกั หน้ าที่ของตนเอง
O แทนคาว่า Organizing หมายถึง สร้ างองค์กรแบบเบ็ดเสร็ จ หลักสาคัญ
ต้ องมีกิจกรรมต่อเนื่อง ต้ องนาผู้มีบารมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ชุมชนให้ ความเคารพนับถื อ
ศรัทธา ต้ องเชื่อฟั ง ผู้บงั คับบัญชาอย่างเคร่งครัด องค์ ประกอบขององค์กรต้ องมีเจ้ าภาพ
ที่ชดั เจนและมีเครื อข่ายร่วมกันบูรณาการให้ งานบรรลุเป้าหมาย
M แทนคาว่า Management หมายถึง การบริ หาร การจัดการเน้ นกิจกรรมด้ วย
การบูรณาการในการสร้ างพลัง อานาจ บารมีขององค์กร โดยการบริ หารการจัดการที่นา
ทฤษฎีการบูรณาการ ทฤษฎีการขัดแย้ ง แนวคิดในการสร้ างเครื อข่ายมาผสมประสาน
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้ วยกระบวนการ POLC ในการบริ หารให้ บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การดาเนินการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต ใน
ปั จจุบนั จากการวิจยั พบว่า การดาเนินการป้องกันของภาครัฐเน้ นราชการเป็ นหลักใน
การดาเนินงานป้องกันส่วนภาคประชาชนเป็ นเป้าหมายรอง ด้ านการทางานภารกิจหรื อ
กิจกรรม โดยแยกส่วนภารกิจหรื อกิจกรรมตามหน่วยราชการ เช่น การป้องกันปั ญหายา
เสพติดด้ านการปราบปรามให้ หน่วยงานเจ้ าหน้ าที่ตารวจ การบาบัดรักษาให้ หน่วยงาน
สาธารณะสุข โดยไม่มี ก ารประสานงานร่ ว มกัน ต่า งฝ่ ายต่ า งท าไม่ว่า สถาบัน บ้ า น
สถาบันโรงเรี ยน และสถาบันมัสยิดในการดาเนินงานการป้องกันไม่ได้ มองถึงองค์รวม
ของการทางานทุกภาคส่วน ไม่มีรูปแบบ ไม่มีแนวทางที่จะดาเนินการป้องกันปั ญหายา
เสพติดให้ เป็ นเอกภาพได้ ในการดาเนินงานการป้องกันให้ หน่วยงานที่ไม่เข้ าใจ เข้ าถึง
ของปั ญหา มาดาเนินการป้องกันปั ญหา อยากต่อความสาเร็ จทัง้ ๆ ที่ต้นเหตุของปั ญหา
อยู่ที่สถาบันบ้ านเป็ นสาคัญ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ คณะกรรมาธิ การวิสามัญ
ศึกษาปั ญหาการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด (2545) ได้ กล่าวถึง ด้ านนโยบาย
ของรัฐบาลต่าง ๆ ที่ผา่ นมา มุง่ เน้ นด้ านการปราบปราม มากกว่าการป้องกัน มุ่งเน้ นให้
ราชการเป็ นผู้ลงไปด าเนิน การเป็ น หลัก รั ฐบาลที่ผ่านมามองปั ญ หายาเสพติ ดเป็ น
ลักษณะแยกส่วน ทังด้
้ านการป้องกัน การปราบปรามการบาบัดรักษาและฟื น้ ฟู และยัง
กล่าวถึง ด้ านการบริ หารจัดการ คือการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิที่ผ่านมา เนื่องจาก
นโยบายมองปั ญหาแยกส่วน การดาเนินงานจึงทาแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทา ขาด
เอกภาพในการดาเนินการ ไม่มีหน่วยงานหลักในการรวมหรื อบูรณาการ ไม่มีแผนรวม
จึงขาดการเดินไปสู่เป้าหมายและทิศทางเทียวกัน ต่างคนจึงต่างทาตามอานาจหน้ าที่
และงบประมาณที่ตนมี โดยไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี ้ยังขาด
ดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จที่ชดั เจน ขาดการติดตามประเมินผล และขาดรู ปแบบแนวทางใน
การดาเนินงานในด้ านต่าง ๆ ที่ชัดเจน การสนับสนุนการดาเนินการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหายาเสพติดของภาครัฐเป็ นไปอย่างไม่ตอ่ เนื่อง และบางครัง้ ไม่สอดคล้ องกับสภาพ
ปั ญหาของพื ้นที่ที่มีความหลากหลาย การสนับสนุนก็ไม่ได้ มาจากความต้ องการของ
ชุมชนอย่างแท้ จริ ง เพราะขาดการประสานระหว่างภาครัฐกับประชาชน และการบังคับ
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ใช้ กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐรวมทังผู
้ ้ นาชุมชนในบางพื ้นที่
เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับกระบวนการค้ ายาเสพติด
การดาเนินการป้องกันปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้ ความสาคัญน้ อย ซึ่ง
ผู้บริ หารโรงเรี ยน ที่มีบคุ ลิกในการเข้ าถึงชุมชน สามารถบูรณาการสถาบันโรงเรี ยนกับ
ชุมชนควบคู่กนั กับการบริ หารจัดการป้องกันปั ญหายาเสพติดของสถาบันมัสยิดมีน้อย
มาก ซึ่งไปให้ นา้ หนักที่ชุมชนเป็ นส่วนใหญ่ ไม่สอดคล้ อ งกับแนวคิดของ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 33-34) กล่าวถึง การ
ป้องกันปั ญหายาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็ นหน้ าที่สาคัญที่โรงเรี ยนจะต้ อง
จัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้ ความรู้ เสริ มสร้ างจิตสานึก ทัศนะชีวิต และภูมิต้านทานยา
เสพติดและอบายมุขและจัดระบบดูแลนักเรี ยนให้ ทั่วถึง โดยสร้ างเครื อข่ายแนะแนว
ภายในโรงเรี ยน และให้ สถานศึกษานาศาสนาธรรมสูเ่ ด็กเยาวชน เพื่อเป็ นหลักในการ
ดารงชีวิตด้ วยความร่ วมมือระหว่างสถาบันศาสนา และโรงเรี ยนนอกจากการสัง่ สอน
อบรม ศาสนา และทาการเทศนา ประจาวันศุกร์ เรื่ องความกลัว เกรงในพระเจ้ า จะเน้ น
เรื่ องพิธีกรรมเป็ นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับแนวคิดของ สุภทั รา ลบล่าเลิศ (2542 : 110)
กล่าวว่า ศาสนายังเป็ นสถาบันที่มีสว่ นสัมพันธ์กบั ชีวิตประจาวันของมนุษย์แล้ วเป็ นส่วน
สาคัญต่อการช่วยยกระดับพื ้นฐานของจิตใจให้ สงู ขึ ้น ไม่วา่ จะอยูใ่ นศาสนาใดก็ตาม
2. ปั ญหา อุปสรรคในการป้องกันปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัด
ภูเก็ ต จากการวิจัยพบว่า ภาครั ฐจะมองปั ญหาระดับชาติแต่การกระทาเป็ นปั ญหา
ระดับท้ องถิ่น กระบวนการทางานแยกส่วน เนื่องจากการทางานของภาครัฐตังแต่
้ ระดับ
สัง่ การถึงระดับการปฏิบตั ิการยังขาดการประสานเชื่อมโยง หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและ
หน่วยงานที่มีผลกระทบ ต่อปั ญหายาเสพติดและยังขาดเจ้ าภาพหลัก ของสถาบันบ้ าน
สถาบันโรงเรี ยน และสถาบันมัสยิด ในการบูรณาการปั ญหาและอุปสรรคในการป้องกัน
แก้ ไขปั ญหายาเสพติดของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ตในชุมชนไม่เป็ นรู ปธรรมอย่าง
ชัดเจน ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปั ญหาการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติด (2545) ได้ กล่าวว่า การบริ หารจัดการโดย การนานโยบาย
ไปสู่ก ารปฏิ บัติ ที่ ผ่ า นมา มองปั ญ หาแยกส่ว น การด าเนิ น งานจึ ง ท าแบบแยกส่ว น
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ต่างคนต่างทา ขาดเอกภาพในการดาเนินการ ไม่มีหน่วยงานหลักในการรวมหรื อบูรณา
การ ไม่มีแผนรวม จึงขาดการเดินไปสูเ่ ป้าหมายและทิศทางเทียวกัน ต่างคนจึงต่างทา
ตามอานาจหน้ าที่และงบประมาณที่ตนมี โดยไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
นอกจากนี ้ยังขาดดัชนีชี ้วัดความสาเร็ จที่ชดั เจน ขาดการติดตามประเมินผล และขาด
รูปแบบแนวทางในการดาเนินงานในด้ านต่าง ๆ ที่ชดั เจน
จากสังคมปั จจุบนั ด้ วยเศรษฐกิจ เป็ นตัวแปรที่ทาให้ ครอบครัวยากจน ต้ องทิ ้ง
ลูกให้ กบั ผู้สงู อายุดแู ล ลูก ๆ ขาดความอบอุ่นทางด้ านจิตใจ จึงเปลี่ยนพฤติกรรมไปคบ
เพื่อน ๆ จึงหาทางออกด้ วยการติดยา และค้ ายาในที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
UNODCCP (2002: 15) กล่าวว่า กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา นักวิจยั พยายามหาคาตอบว่า
เหตุใดบุคคลกลุม่ หนึง่ จึงใช้ ยาเสพติด ในขณะที่อีกกลุม่ หนึง่ ไม่ใช้ ยาเสพติด โดยปั จจัยที่
เพิ่มโอกาสให้ บคุ คลเริ่ มใช้ ยาเสพติดเรี ยกว่า ปั จจัยเสี่ยง (Risk factors) ในทางกลับกัน
ปั จ จัย ที่ จ ะป้ อ งกัน บุค คลนั่น จากการใช้ ยาเสพติ ด เรี ย กว่ า ภูมิ ค้ ุม กัน (Protective
factors)โดยบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงจานวนมากกว่าภูมิค้ มุ กัน ก็จะมีแนวโน้ มที่จะใช้ ยา
เสพติดมากกว่า โดยระดับบุคคลจะมีลกั ษณะทางจิตยา เช่น มีการเห็นคุณค่าในตนเอง
ต่าการปกป้องสิทธิ์ตนเอง พฤติกรรมก้ าวร้ าว และมีทกั ษะการเข้ าสังคมต่า มีความเชื่อ
ที่ผิด ระดับ ครอบครั ว คื อ ไม่มี ค รอบครั ว การถูก ทอดทิ ง้ ในวัย เด็ ก การเลีย้ งดูที่ ไม่
เหมาะสม ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็ นปั ญหา ขาดความผูกพันกับพ่อแม่ บรรยากาศ
ภายในบ้ านวุน่ วาย และมีการใช้ ความรุนแรงในครอบครัวทังทางร่
้
างกาย วาจา หรื อล่วง
ละเมิดทางเพศ ส่วนระดับระดับโรงเรี ยนและชุมชนนันจะไม่
้
ได้ รับการศึกษา มีปัญหา
การเรี ยน คบเพื่อนที่เกี่ยวข้ องกับยาเสพติด มีพฤติกรรมก้ าวร้ าว หุนหันพลันแล่น เป็ น
เด็กเร่ร่อน ไม่มีที่อยูเ่ ป็ นหลักแหล่ง ชุมชนมีคา่ นิยมสนับสนุนการใช้ ยาเสพติดและอยู่ใน
แหล่งที่หายาเสพติดได้ ง่าย
3. รูปแบบการบูรณาการบ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหายาเสพติด
ของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต จากผลการวิจยั พบว่า ในการป้องกันปั ญหายาเพสติด
ของเยาวชนมุสลิมจังหวัดภูเก็ต ต้ องบูรณาการของ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด ในการผนวก
การประสานปั ญหาร่ วมเครื อข่ายทุกภาคส่วนที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียร่ วมกัน สอดคล้ องกับ
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เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศักดิ์ (2546) กล่าวว่า การบูรณาการก็คือการผนวกการประสาน
การเติมเต็มการเชื่ อมโยง การรวมกัน ร่ วมกัน เป็ นต้ น ทฤษฎีการบูรณาการในทาง
การเมือง มุง่ ที่จะทาให้ องค์การระหว่างประเทศเป็ นเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึง่
โดยมีประเทศสมาชิ กเปรี ยบเสมือนสมาชิ กในครอบครั วเดียวกัน แนวความคิดของ
ทฤษฎี บูร ณาการนี อ้ าจจะเที ย บได้ กับ แนวความคิ ด เกไมน์ ช าฟ ของสัง คมวิ ท ยา
หมายถึง ลักษณะสังคมที่เน้ นความสาคัญของการที่สมาชิกในสังคมมีความใกล้ ชิดสนิท
สนมเป็ นกันเอง เน้ นความเคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมของชุมชน
รู ปแบบการบูรณาการ บ้ านโรงเรี ยน มัสยิด ในการป้องกันปั ญหายาเสพติด
ของเยาวชนมุสลิม จังหวัดภูเก็ต เรี ยกว่า BAROM Model มีรายละเอียด

B แทนคาว่า Brainstorming หมายถึง รวมพลังความคิดทังกาย
้
ใจ ทรัพย์สิน
ด้ วยความสมัครใจ โดยมีจิตอาสาที่กาหนดกรอบของการรวมพลังทังสามสถาบั
้
นละ 1
คน นามาบูรณาการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลปั ญหาออกเป็ นหมวดหมู่ ใน
ประเด็นปั ญหาในอดีต ปั จจุบัน มาแก้ ไขปั ญ หา ส่วนอนาคตนามาป้องกันให้ ตรงกับ
ข้ อเท็จจริ งของปั ญหา สอดคล้ องกับแนวคิดของ ประดินนั ท์ อุปรมัย (2550) กล่าวว่า
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เทคนิคการระดมสมองและการแก้ ไขปั ญหา การระดมสมอง (Brainstorming) คือ
เครื่ องมือในการหาแนวคิดที่เหมาะสมในการสร้ างผลงานใหม่ หรื อเครื่ องมือในการ
แก้ ไขปั ญหาที่ยงั ไม่เคยมีต้นแบบมาก่อนการระดมสมองกับการแก้ ไขปั ญหา ระบุปัญหา
ที่แท้ จริ ง สาเหตุที่แท้ จริ ง แสวงหาทางเลือก เลือกทางเลือก ปฏิบตั ิและพิจารณาผลคือ
การประเมินผลเพื่อการพิจารณาผล เช่นเดียวกับ วิโรจน์ ชานาญการ (2549 ) ศึกษา
การมีส่วนร่ วมของผู้นาชุมชนในการแก้ ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ใน
ตาบลเหมืองง่า อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน พบว่า ผู้นาชุมชนส่วนใหญ่มีสว่ นร่ วมในการ
แก้ ไขปั ญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน อยู่ในระดับมาก และมีความเห็นด้ วยอย่าง
ยิ่ ง ในการที่ จ ะช่ ว ยแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในกลุ่ม เด็ ก และเยาวชน ส่ง ผลให้ การ
ดาเนินงาน การมีส่วนร่ วมของผู้นาชุมชน และองค์ กรต่าง ๆ นันสามารถด
้
าเนินการ
ปราบปรามยาเสพติดที่ผา่ นมาในปี 2545-2548 นัน้ ทาให้ การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ลดลง
A แทนคาว่า Antibody หมายถึง ปลูกฝั งจิตสานึกของเยาวชน เป็ นหลัก ด้ าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านจิตวิญญาณทังสามสถาบั
้
น นามาผนึกประสานภูมิค้ มุ กันเช่น
กตัญญู เห็นใจผู้อื่น การเสียสละพัฒนาความรู้ สร้ างทัศนคติเกี่ยวกับสารเสพติด เรี ยนรู้
ด้ านเทคนิคการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีจากเพื่อน สอดคล้ องกับ ขวัญหทัย ยิ ้มละมัย (2556)
ศึกษา รู ปแบบการบริ หารกิจกรรมเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่า รูปแบบการบริ หารกิจกรรมเสริ มสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
สร้ างขึ น้ ประกอบด้ วย 3 องค์ ป ระกอบ และปั จ จั ย การสร้ างความส าเร็ จ ได้ แก่
1) คณะกรรมการเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันยาเสพติด 2) กิจกรรมการเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันยา
เสพติด 3) กระบวนการบริ หารกิจกรรมเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันยาเสพติด และปั จจัยการ
สร้ างความสาเร็ จในการจูงใจบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานการเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันยาเสพติดใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีความเหมาะสมและ
ผู้บริ หารสถานศึกษา และครู ที่ปฏิบตั ิงานเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันยาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปใช้ มีความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก
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R แทนคาว่า Responsibility หมายถึง สร้ างความรั บผิดชอบต่อหน้ า ที่
มีบ ทบาทของเยาวชนต่อ พ่อแม่ ครู บาอาจารย์ แ ละเคารพผู้น าศาสนา สร้ างความ
รับผิดชอบต่อผู้นาชุมชนด้ วยรู ปแบบเดียวกัน สร้ างความปรองดองในบทบาทอานาจ
หน้ าที่ไปในทิศทางเดียวกัน สร้ างธรรมะ ความจริ ง ธรรมชาติให้ เยาวชนรู้ จกั หน้ าที่ของ
ตนเอง สอดคล้ องกับ มนทกานต์ โสมกูล (2549) ศึกษา บทบาทและศักยภาพของชุมชน
ในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด พบว่า บทบาทในแต่ละหน้ าที่ที่ได้ รับเลือกตัง้
มา ไม่ว่าจะเป็ นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านสมาชิกองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลประจาหมูบ่ ้ าน ประธานกองทุนต่าง ๆ ในหมูบ่ ้ าน ผู้ประสานพลังแผ่นดินของ
หมู่บ้าน รวมถึงบทบาทของประชาชนทั่ว ไป ประชาชนทุกคนมีบทบาทหน้ าที่ที่ต้อ ง
ช่วยกัน ร่วมมือกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมรับผิดชอบและร่ วมรับผลที่
เกิดขึ ้นทังด้
้ านบวกและด้ านลบ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทาให้ ชุมชนห่างไกลยาเสพ
ติด ประชาชนทุ ก คนมี ส่ว นร่ ว มในทุกกิ จ กรรมของชุม ชน ได้ แ ก่ การท าบุญ หมู่บ้ า น
ประจาปี การกระตุ้นให้ เด็กและเยาวชนมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมของหมู่บ้าน มีการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็ นประจาและต่อเนื่อง การจัดตังศู
้ นย์สาธิตในชุมชน มีองค์กร
นาที่มีความเข้ มแข็งนาพาหมูบ่ ้ านผ่านพ้ นวิกฤติตา่ ง ๆ ได้
O แทนคาว่า Organizing หมายถึง สร้ างองค์กรแบบเบ็ดเสร็ จ หลักสาคัญ
ต้ องมีกิจกรรมต่อเนื่อง ต้ องนาผู้มีบารมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ชุมชนให้ ความเคารพนับถื อ
ศรัทธา ต้ องเชื่อฟั ง ผู้บงั คับบัญชาอย่างเคร่งครัด องค์ประกอบขององค์ต้องมีเจ้ าภาพที่
ชัดเจนและมีเครื อข่ายร่ วมกันบูรณาการให้ งานบรรลุเป้าหมาย สอดคล้ องกับ บัณฑิตตา
จิ น ดาทอง (2555) ศึ ก ษา กลยุ ท ธ์ ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์ ในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาจะต้ องมี
การบริ หารจัดการแบบมีสว่ นร่วม การจัดการความรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน สานึกความ
รับผิดชอบ และ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งแนวทางดาเนินการตามกลยุทธ์ ใน
การป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด นันในเรื
้
่ องการมีสว่ นร่ วมทุกกิจกรรม จะต้ องหา
บุคคลเข้ ามาร่ วมกิจกรรมต้ องคัดกรองคนที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ เกิดปั ญหาในระหว่าง
การดาเนินงาน และสอดคล้ องกับนุชนาถ ศรี เผด็จและคณะ (2551) ศึกษา เครื อข่าย
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ชุมชนด้ านยาเสพติดกับการป้องกันการกระทาผิดซ ้าของ ผู้พ้นโทษคดียาเสพติด พบว่า
บทบาทของเครื อข่ายชุมชนด้ านยาเสพติดกับการป้องกันการกระทาผิดซ ้าผู้พ้นโทษคดี
ยาเสพติดเป็ นบทบาทที่เกิ ดขึน้ จากการทาบันทึกข้ อตกลงว่าด้ ว ยการประสานความ
ร่ วมมือด้ านสังคมสงเคราะห์ และศูนย์ ปฏิ บัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมี
หน่วยงานภาครัฐ ผู้นาชุมชน ชาวบ้ าน ร่วมเป็ นเครื อข่าย นอกจากนี ้เครื อข่ายชุมชนด้ าน
ยาเสพติดมีแนวทางในการดูแล ป้องกันการกระทาผิดซ ้าของผู้ต้องขังคดียาเสพติดใน
ด้ านจิตใจ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร ด้ านวัตถุสงิ่ ของด้ วย
M แทนคาว่า Management หมายถึง การบริ หาร การจัดการเน้ นกิจกรรมด้ วย
การบูรณาการในการสร้ างพลัง อานาจ บารมีขององค์กร โดยการบริ หารการจัดการที่นา
ทฤษฎีการบูรณาการ ทฤษฎีการขัดแย้ ง แนวคิดในการสร้ างเครื อข่ายมาผสมประสาน
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้ วยกระบวนการ POLC ในการบริ หารให้ บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้ องกับทฤษฎีของ ดาร์ ฟ (Dalf, 2006) กล่าวว่า คนที่เป็ น
ผู้บริ หารจะต้ องทามีหน้ าที่สาคัญอยู่ 4 ประการ คือ 1) การวางแผน ประกอบด้ วย การ
กาหนดขอบเขตของธุรกิจ ตังเป้
้ าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนกาหนดวิธีการเพื่อให้
สามารถด าเนิ น งานได้ ต ามวัต ถุป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายที่ ตัง้ ไว้ 2) การจัด องค์ ก าร
ประกอบด้ วย การจัดบุคคล แบ่งแผนงาน และจัดสรรทรั พยากรต่าง ๆ ให้ เหมาะสม
สอดคล้ องกับแผนงาน เพื่อให้ องค์กรสามารถดาเนินการตามแผนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนด 3) การชี ้นา (Leading) ประกอบด้ วยเนื ้อหา 2 เรื่ องสาคัญ คือ
ภาวะผู้น า (Leadership) ซึ่ ง เกี่ ย วกับ การพัฒ นาตัว ผู้บ ริ ห ารเอง และการจู ง ใจ
(Motivation) ซึ่งเกี่ยวกับการชักจูง หรื อการกระตุ้นให้ ผ้ อู ื่นทางานได้ เต็มที่ตามความรู้
ความสามารถ และ4)การควบคุมองค์กร (Controlling) เป็ นการควบคุมองค์กรให้ การ
ดาเนินงานต่างๆภายในองค์ กร เป็ นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรื อมาตรฐานที่
กาหนด
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจัยทาให้ ทราบถึงการป้องกัน ปั ญหาและอุปสรรคที่สาคัญ ๆ และ
ควรน าไปปฏิ บัติ และวางแผนแก้ ไขสามารถน าผลการวิ จัย ที่ ได้ น าไปปฏิ บัติ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์สงั คมต่อไป
ด้ านนโยบาย
1. รัฐควรต้ องมุง่ เน้ นการป้องกันเพื่อลดงบประมาณที่มากกว่าการปราบปราม
ในการดาเนินการปั ญหายาเสพติดให้ ประชาชนมองความสาคัญ โดยภาครัฐเป็ นเพียงพี่
เลี ้ยงให้ การสนับสนุน
2. ภาครัฐควรมองการแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในรูปองค์รวมในด้ านการป้องกัน
ปราบปราม บาบัดรักษา และการฟื น้ ฟูในจุดเดียว ตาแหน่งเดียว พื ้นที่เดียว เริ่ มจุดเล็ก
ค่อยขยายไปจุดใหญ่
ด้ านบริหารจัดการ
3. ภาครัฐควรนานโยบายเรื่ องแผนการบูรณาการของชุมชนระดับหมู่บ้าน ถึง
ระดับจังหวัดด้ วยการบริ หารเบ็ดเสร็ จครบวงจร
4.ภาครัฐควรจัดตังศู
้ นย์ระดับหมูบ่ ้ าน ระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
เชื่อมโยงการดาเนินการ ปั ญหา อุปสรรค รู ปแบบ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยกาหนดมี
เจ้ าภาพหลัก ระดับต่าง ๆ รวมเป็ นคณะกรรมการระดับจังหวัด ทาการแก้ ไขยาเสพติด
ระดับจังหวัด
5. ภาครั ฐควรกระตุ้นหรื อส่งเสริ ม ผู้นาท้ องถิ่ น ผู้บริ หารโรงเรี ยน ผู้นาทาง
ศาสนา ให้ มีความรับผิดชอบ ให้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่ บทบาทให้ เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนสูงสุด
6. ชุมชนควรผลักดัน ผู้ป กครอง ผู้นาชุมชน คณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัด เป็ นแกนนาใน การสร้ างความเข้ มแข็งทางด้ านร่ างกายและจิตใจที่จะเอาชนะ
ยาเสพติดทุกรูปแบบของชุมชน
7. ภาครั ฐ ควรส่งเสริ มให้ องค์ ก รบริ ห ารส่ว นท้ อ งถิ่ น รั บผิ ด ชอบต่อ บทบาท
หน้ าที่ขององค์กรอิสระในการช่วยแก้ ไขปั ญหาในชุมชน
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8.ภาครัฐควรสร้ างความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชุมชนในการแก้ ไข
ปั ญหายาเสพติดด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่นและองค์ความรู้ทกุ ภาคส่วนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ควรศึกษาประเด็นการวิจัยเกี่ยวกับเรื่ อง ลักษณะ หรื อบริ บท ของครอบครัว
ที่สร้ างภูมิค้ มุ กัน และภูมิต้านทานยาเสพติด รวมถึงรู ปแบบของครอบครั ว โรงเรี ยน
มัสยิด ที่ที่สร้ างภูมิค้ มุ กัน และภูมิต้านทานยาเสพติดอีกด้ วย
เอกสารอ้ างอิง
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