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บทคดัยอ่     
 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาองค์ความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง สภาพปจัจุบนั และสภาพทีพ่งึประสงค ์
ของการพฒันาคุณภาพนกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษาน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพ
ตดิอย่างยัง่ยนื 2) พฒันารูปแบบการพฒันาคุณภาพนักเรยีนตามแนวทางสถานศกึษาน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดอย่างยัง่ยนื โรงเรยีนบ้านห้วยไห อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ 3) เพื่อทดลองใช้
รปูแบบการพฒันาคุณภาพนกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษาน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพตดิอย่างยัง่ยนื โรงเรยีนบา้นหว้ยไห อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิ ทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ และ 4)  เพื่อประเมนิผลการใช้
รปูแบบการพฒันาคุณภาพนกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษาน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา
เสพติดอย่างยัง่ยืน โรงเรียนบ้านห้วยไห อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ การวจิยัแบ่งออกเป็น  4 ระยะ  ระยะที่ 1 
การศกึษาองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง สภาพปจัจุบนั และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการพฒันาคุณภาพนกัเรยีน ผูใ้หข้อ้มลู คอื 
ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน  และผูบ้รหิาร  ครู  คณะกรรมการสถานศกึษา  และนักเรยีน  และผูป้กครอง โรงเรยีนบา้น
หว้ยไห  อ าเภอคอนสาร  จงัหวดัชยัภูม ิจ านวน 60 คน ระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบการพฒันาคุณภาพนักเรยีนตาม
แนวทางสถานศกึษาน้อมน า “ศาสตรพ์ระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอย่างยัง่ยนื โรงเรยีนบา้นหว้ยไห 
อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูมิ ผูใ้หข้อ้มลู  คอื  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ จ านวน  5  คน  ระยะที ่3 การทดลองใชรู้ปแบบฯ  ผู้ ให้
ขอ้มลู ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร คร ูคณะกรรมการสถานศกึษา  นกัเรยีนและผูป้กครอง และผูแ้ทนหน่วยงานต่าง ๆ  ทีม่สี่วนร่วมใน
การด าเนินงานรูปแบบ จ านวน 75 คน  และระยะที่ 4 การประเมนิผลการใช้รูปแบบฯ  ผู้ให้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร คร ู
คณะกรรมการสถานศกึษา นักเรยีนและผู้ปกครอง และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ  ที่มสี่วนร่วมในการด าเนินงานรูปแบบ 
จ านวน 75 คน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติพิืน้ฐาน  ผลการวจิยัพบว่า  
  1. ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของการน้อมน า “ศาสตรพ์ระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพ
ตดิอย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คอื 1) ขอ้ที ่1 การศกึษาขอ้มลูอย่างเป็นระบบ 2) ขอ้ที ่5 ภูมสิงัคม 3) ขอ้ที ่
3 การแกป้ญัหาจากจุดเลก็ 4) ขอ้ที ่8 ประหยดั เรยีบงา่ย ไดป้ระโยชน์สงูสุด 5) ขอ้ที ่9 ท าใหง้า่ย 6) ขอ้ที ่10 การ 
มสี่วนร่วม และ 7) ขอ้ที ่11 ประโยชน์ส่วนรวม โดยมผีลการประเมนิความเหมาะสมของการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา”    
สู่การพฒันาสถานศกึษา มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  
   ผลการศกึษาสภาพปจัจุบนั การพฒันาคุณภาพนักเรยีนตามแนวทางสถานศกึษาน้อมน า “ศาสตร์
พระราชา” สู่การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิอย่างยัง่ยนื มสีภาพปจัจุบนัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมสีภาพทีพ่งึ
ประสงคโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
  2. ผลการพฒันารปูแบบฯ พบว่า รูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ 1) การศกึษา
ขอ้มลูและวเิคราะหภ์มูสิงัคมอย่างเป็นระบบ  2)  การวางแผนอย่างรอบคอบ แกไ้ขจากจุดเลก็ เน้นประหยดัและเรยีบง่าย 
3) การปฏบิตัติามแผน ใหเ้กดิผลส าเรจ็และการมสี่วนร่วมอย่างยัง่ยนื 4) การประเมนิผลมุ่งใหเ้กดิประโยชน์แก่ส่วนรวม  
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ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบฯ โดยผูท้รงคุณวุฒ ิพบว่า  รปูแบบฯ มคีวามเหมาะสมและมคีวามเป็นไปไดอ้ยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด 
  3. ผลการทดลองใชร้ปูแบบฯ พบว่า  รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ มคีุณภาพในการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก และม ี ผลการสงัเกตการด าเนินการตามแผน มกีารปฏบิตัโิดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
  4.  รปูแบบการพฒันาคุณภาพนกัเรยีนตามแนวทางสถานศกึษาน้อมน า “ศาสตรพ์ระราชา” สู่การป้องกนั
และแก้ไขปญัหายาเสพติดอย่างยัง่ยนื โรงเรยีนบ้านห้วยไห อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิโดยภาพรวมรูปแบบฯ  มี
ประโยชน์อยู่ในระดบัมาก  และผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบฯ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  
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