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 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Study) มีวตัถุประสงค ์
เพื่อ 1) ศึกษาระดบัการพฒันาปัจจยัทางการบริหาร และระดบัความส าเร็จของการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางการบริหารกบัความส าเร็จในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 3) ศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจยัทางการบริหารต่อความส าเร็จในการป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด 4) คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี ของความส าเร็จในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 5) สร้างสมการพยากรณ์ความส าเร็จในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด กลุ่มตวัอยา่ง 
ท่ีใชใ้นการวจิยัใชว้ธีิการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูปของ เครจซี และ มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท่ีระดบั ความเช่ือมัน่ 
95 % ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 190 โรงเรียน โดยเก็บขอ้มูลโรงเรียนละ 2 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีค่าความเท่ียง (Reliability) 
เท่ากบั 0.9668 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statiscal Package for the Sciences) 
for Windows สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหาร 
และความส าเร็จในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด วเิคราะห์โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
อยา่งง่ายของ เพียร์สัน วเิคราะห์ระดบัการส่งผลต่อความส าเร็จในการป้องกนัปัญหายาเสพติดจากปัจจยั 
ทางการบริหารทั้งหมดท่ีเป็นตวัพยากรณ์โดยสถิติ Multiple Regression คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีโดยใช้ 
วธีิวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) และ 
สร้างสมการพยากรณ์ท่ีดีในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน วเิคราะห์ขอ้มูลการแสดงความคิดเห็น 
และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามดว้ยการวเิคราะห์เน้ือความ (Content Analysis)  
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 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ปัจจยัทางการบริหารในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามมีการรับรู้ถึงระดบัการพฒันาปัจจยั 
ทางการบริหาร อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.66) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีการรับรู้ถึงระดบัการพฒันา
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการมีส่วนร่วม 
ดา้นการควบคุมและติดตามประเมินผล ดา้นการจดัองคก์ร และดา้นการประสานงาน ( X  = 3.84, X  = 3.76, 
X  = 3.58, X  = 3.55 และ X  = 3.55) ตามล าดบั ส าหรับความส าเร็จในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.66)  
 2.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัพยากรณ์กบัตวัแปรเกณฑ ์พบวา่ ตวัพยากรณ์ทั้ง 5 ตวั ไดแ้ก่ 
ปัจจยัทางการบริหารดา้นการวางแผน ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการประสานงาน ดา้นการมีส่วนร่วม 
ดา้นการควบคุมและติดตามประเมินผล มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑ ์คือ ความส าเร็จในการป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ในทางบวก มีค่าตั้งแต่ 0.467 ถึง 0.589 ท่ีระดบัมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 3. ตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 5 ตวั คือ ปัจจยัทางการบริหาร ดา้นการวางแผน ดา้นการจดั
องคก์ร ดา้นการประสานงาน ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการควบคุมและติดตามประเมินผล มี
ความสัมพนั ธ์ กบัตวัแปรเกณฑ ์คือ ความส าเร็จในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีตวัแปรพยากรณ์ทั้งหมดส่งผลต่อ  ตวัแปรเกณฑร้์อยละ 40.6 มี
ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์  เท่ากบั  ± 0.43404  และสามารถสร้างสมการ
พยากรณ์ในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน และสมการคะแนนดิบ ดงัน้ี 
    สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
     1Ẑ  =  .160Z1 - .126Z2 + .097Z3 + .264Z4 + .243Z5 

    สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
     1Ŷ  = 1.595 + .166X1 - .133 X2 + .109X3 + .279 X4 + .278 X5 
 ตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 5 ตวั มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 3 ตวั ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการบริหารดา้นการวางแผน 
ดา้นการมีส่วนร่วม และดา้นการควบคุมและติดตามประเมินผล มีความสัมพนัธ์ กบั ตวัแปรเกณฑ ์คือ 
ความส าเร็จในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ี  
ตวัพยากรณ์ท่ีดีทั้ง 3 ตวั มีอ านาจในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 40.0 มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการ
พยากรณ์เท่ากบั  ± 0. 43503 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน และ
สมการคะแนนดิบ จากตวัพยากรณ์ท่ีดี ไดด้งัน้ี 
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    สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
     2Ẑ  =  .129Z1 + .300Z4 + .268 Z5   

    สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
     2Ŷ  =    1.587 + .125X1 + .284 X4 + .234X5  
 4. ขอ้เสนอแนะ 
 โรงเรียนควรมี นโยบาย และแนวทางท่ีชดัเจนในการ ด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยใหทุ้กภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมดา้นการวางแผน และดา้นการควบคุม 
และติดตามประเมินผล บรรจุไวใ้นแผนปฏิบติังานประจ าปี 
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This is a correlational study with the objectives to 1) study developmental levels of 
administrative factors and success levels in preventing and solving drug problems 2) study the 
correlation between administrative factors and the success in preventing and solving drug problems   
3) study levels of administrative effect on the success in preventing and solving drug problems     
4) find out good predictors of the success in preventing and solving drug problems 5) create equation 
models of success in preventing and solving drug problems.  Samples are obtained through multi-stage 
random sampling and the size of samples is determined by the ready-made table of Krejcie and Morgan’s 
with the reliability of 95 %. The samples come from 190 schools.  Two samples are selected from each.   

 The tools used in the study are questionnaires constructed by the author, which have the 
reliability of 0.9668. The analysis is done with the help of ready-made SPSS (Statistical Package 
for the Sciences) for Windows. The statistics used in analyzing data are : frequency, mean, 
percentage, and standard deviation. The correlation between administrative factors  and the success in 
preventing and solving drug problems is analyzed by using Simple Correlation Coefficient of Pearson. 
The analysis of the levels of effect of all administrative factors (which are predictors) on the success in 
preventing and solving drug problems is done through multiple regression. The search for good 
predictors is achieved through stepwise multiple regression analysis. The equation models for good 
prediction are created by using true score and standard deviation. Finally, the analysis of data 
concerning opinions and suggestions from respondents is achieved by using content analysis. 
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 Research Result summary 

 1. In general, the respondents accepted at high level ( X =3.66) the degree of developing 
level of the administration factors. When considering each factor, the respondents accepted at high level 
the degree of the developing level in planning, participating, controlling, following-up assessment, 
organizing management and cooperating respectively ( X =3.84, X =3.76, X =3.58, X =3.55 and 
X =3.55) and on the achievement in preventing and solving drug problem was at high level on 
( X =3.66) 
 2. On the relationship between forecasting items and criterion variable, it found that 5 
forecasting items, which were administrative factors in planning, organizing management, cooperating, 
participating, controlling and following-up assessment, obtained the relationship with criterion 
variable that yielded the positive achievement in preventing and solving drug problem from 0.467 
to 0.589 with statistical significance at the level of 0.01 
 3. On the forecasting items, which were the administrative factors in organizing 
management, cooperating, participating, controlling and following-up assessment, had the relationship 
with criterion variable that yielded the positive achievement in preventing and solving drug problem 
from 0.467 to 0.589 with statistical significance at the level of 0.05. The forecasting items related 
to criterion variable at the percentage 40.6 with miscalculate standard value at ± 0.43404  and the 
forecasting equation could be made in type of standard score equation and crude score equation as 
follows :   
    Standard score equation as follows : 
     1Ẑ  =  .160Z1 - .126Z2 + .097Z3 + .264Z4 + .243Z5 

    Crude score equation as follows : 
     1Ŷ  = 1.595 + .166X1 - .133 X2 + .109X3 + .279 X4 + .278 X5 
  3 effective forecasting items out of 5 in the administrative factors in planning, 
cooperating, controlling and following-up assessment related to criterion variable in the achievement 
in preventing and solving drug problem with statistical significance at the level of 0.05. The 3 effective 
forecasting items obtained the power to forecast percentage 40.0 with standard miscalculated value 
in forecasting at 0.43503 and the forecasting equation could be made in type of standard score 
equation and crude score equation from the effective forecasting items as follows : 
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    Standard score equation as follows : 
     2Ẑ  =  .129Z1 + .300Z4 + .268 Z5   

    Crude score equation as follows : 
     2Ŷ  =    1.587 + .125X1 + .284 X4 + .234X5  
 4. Recommendation 
 There should be clear working management guide-line in preventing and solving drug 
problem included in each school’s year-plan. All community units should take part in planning, 
controlling and following-up assessment of the project. 
 
 
 


