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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

     ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่รายแรงของประเทศซึ่งเกิดขึ้นมาเปนเวลานาน  และกําลัง
ทวีความรุนแรงและมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม  รวมถึงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      ยิ่งทําใหปญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ในปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับ
ปญหายาเสพติดอยางมาก 

     ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เปนปญหาที่อยูในความสนใจของสาธารณชนใน
ปจจุบันรัฐบาลแทบทุกสมัยไดใหความสนใจและไดส่ังการใหหนวยงานตาง ๆ เขาแกไขปญหา    
มาโดยตลอด  แตสภาพปญหาดังกลาวก็มิไดนอยลง แตกลับมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะยาบา
  มีการแพรระบาดมากที่สุดในสถานศึกษาของภาคเหนือและภาคกลาง  ระดับการศึกษาที่มีปญหา   
ยาบามากที่สุด ไดแก ระดับอาชีวศึกษา ประมาณรอยละ 2.4  รองลงมา ไดแก ระดับมัธยมศึกษา 
ประมาณรอยละ 1.07  ระดับอุดมศึกษาประมาณรอยละ 0.19 และระดับประถมศึกษา  ประมาณ                 
รอยละ  0.06 ทั้งนี้รวมนักเรียนที่เสพยาบา   จากการศึกษาครั้งนี้ประมาณรอยละ 1 ของนักเรียน      
ทั้งหมด   (ป.ป.ส., 2542 : 25 - 26) 
 จากสภาพการณแพรระบาดของยาเสพติดหลายประเภทในสถานศึกษาทําใหการมอง

ปญหายาเสพติดโดยเฉพาะอยางยิ่งการเสพยาเสพติดทั้งนี้ขึ้นอยูกับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของ

บุคคลและตัวยาที่ใชเสพเปนสําคัญ  จากการศึกษารายงานของหนวยงาน ป.ป.ส. (2542 : 28)  พบวา  
กลุมนักเรียนทีเ่สพหรือใชยาเสพติดยอมมีมากกวานักเรยีนที่ติดยาเสพตดิ  เพื่อการพฒันาไปสู      
การเปนผูเสพติดไดนั้นจําเปนตองใชเวลาและเงื่อนไขความตระหนัก  และมีความเขาใจในประเด็น
นี้ยอมมคีวามสําคัญในการกาํหนดมาตรฐานการแกไขปญหาอยางถูกตอง จากขอมูลการบําบัดรักษา          
ยาเสพติด สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในสงักัดทั้งของภาครัฐและเอกชนมีเยาวชนที่อยูใน    
กลุมวัยรุนเปนกลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติดสูง          เนื่องจากเปนวัยท่ีอยากรูอยากลองและมีรายได 
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ประจําวันที่แนนอนจากผูปกครอง และเปนกลุมเปาหมายของผูคายาเสพติดรายยอยที่สามารถชักจูง
ใหทดลองเสพไดหลากหลายรูปแบบ    

     รัฐบาลไดประกาศเจตนารมณแนวแนที่จะควบคุมปญหายาเสพติดไมใหขยายตัวมาก
ขึ้นและลดลงไปในที่สุดโดยมีคําส่ังนายกรัฐมนตรีที่141/2541เร่ืองนโยบายการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 กําหนดนโยบายวา “การควบคุมการขยายตวั
ของปญหา    การแพรระบาดยาเสพติดใหไดรวดเร็วตองดําเนินการโดยอาศัยการผนึกกําลังและ
ความรวมมือจาก    ทุกสวนในสังคมในการดําเนินการปองกนัและแกไขปญหาอยางตอเนื่องและ
จริงจัง โดยใหชุมชน และสถาบันการศึกษาเปนฐานในการสรางกระแสตอตานและกดดันการ

กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ใหผูปฏิบตัิตอผูติดยาเสพติดในฐานะผูปวย แตในขณะเดียวกนัให
มีการระดมการปฏิบัติการ          ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อริดรอน   และทําลายกระบวนการผลิตการคา
ยาเสพติด ตลอดจนยับยั้งและยุติการนํายาเสพติดมาแพรระบาดในประเทศ”  (สํานักงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด, 2542 : 15) 

     ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด, 2542 
: 16) ก็ไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเนนใหศูนยปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด  และศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพใหปรับปรุงขอมูลดานยาเสพติดใหเปนปจจุบันทันสมัยโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ขอมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติดไมวาจะเปนผูผลิต ผูคาใหเรงรัดแกไขปญหายาเสพติด
ที่มีการแพรระบาดเขาไปในสถานศึกษาอยางจริงจัง มีการแตงตั้งคณะทํางาน  เพื่อเรงรัดดําเนินการ
เร่ืองนี้ใหบังเกิดผลใหเปนรูปธรรมและเห็นผลอยางชัดเจนใหใชยุทธศาสตรโดยยึดพื้นที่ที่มีปญหา

ยาเสพติดรุนแรง เปนพื้นที่ที่จะตองเรงรัดแกไขปญหาอยางเรงดวนใหเรงปราบปรามยาเสพติดดวย
วิธีการที่เด็ดขาดโดยการผนึกกําลังกับเจาหนาที่ตํารวจเนนมิใหมีการผลิตมิใหมีการคา รวมทั้งมิใหมี
การเสพ ใหมีการรณรงคประชาสัมพันธใหผูที่เสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล
หรือสถานบําบัดอื่น  ๆ เพื่อมิใหผูเสพกลับมาเสพอีกตอไป   ใหเรงรัดรณรงคปฏิบัติการทาง

จิตวิทยาอยางจริงจัง เพื่อสรางกระแสมวลชนตอตานยาเสพติดและใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหายาเสพติด 

      กระทรวงศึกษาธิการ   (อางใน สํานักงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด, 2542 : 
18)  ไดตระหนักในปญหายาเสพติดจึงไดกําหนดนโยบาย   มาตรการ  และแนวทางการดําเนินงาน
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาใหเปนนโยบายที่เรงดวนที่ทุกหนวยงาน      
ในสังกัดจะตองรวมมือกันดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องตลอดมาทั้งนี้ไดมีการจัดทําแผน    
ปองกันยาเสพติดของกระทวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2540 - 2544) เปนแผนหลัก 5 ป โดยยึดกรอบ
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นโยบายตามแผนปองกันยาเสพติดของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และปรับรายละเอียด       
กิจกรรมใหสอดคลองตอสถานการณปจจุบันและแนวโนมของปญหาที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น 
โดยมีนโยบาย  มาตรการและแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
 

      ดานนโยบาย  กําหนดนโยบายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดังนี้  
1.  ใหสถานศึกษาทุกแหงถือวาการปองกัน และแกไขปญหาการใชยาเสพติดในกลุม

นักเรียนเปนภาระหนาที่สําคญัประการหนึ่งของสถานศกึษา  ทั้งนี้รวมถึงภาระหนาทีใ่นการชวยเหลือ
ดูแลนักเรยีนทีต่ิดยาเสพตดิดวย 

 2.  ใหดาํเนินการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนครบวงจร    นับตั้งแตการพัฒนา
หลักสูตร ส่ือ วิธีการสอนและกิจกรรมของสถานศึกษา  เนนการฝกทักษะชีวิตที่จําเปนสําหรับ
เยาวชน    เพื่อผลทางการพัฒนาบุคลิกภาพและการตดัสินใจเลือกพฤติกรรม 
      3.  ใหสถานศึกษาทุกสังกดั   จัดกจิกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย     และการเลน
กีฬา   ตลอดจนกิจกรรมทางเลือกอื่น ๆ      เนนการใหเดก็และเยาวชนรูจักใชเวลาวางไปในทาง
สรางสรรคและเปนประโยชนตอสุขภาพอนามัยเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเอง    ความมั่นคง
ทางอารมณและความสามัคคีในหมูคณะ 

4. ใหสถานศึกษาปรับปรุงสภาพแวดลอม และบรรยากาศของสถานศึกษาใหเยาวชน
ในสถานศึกษามีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ  สังคม  และสติปญญาอยางเต็มที่ 

     5.  ใหมีการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  ตลอดจนสนับสนุนทางวิชาการ  
รวมทั้งการสอดสองดูแลเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาเนนการทํางานใน

ระบบ    เครือขาย 
 

     ดานมาตรการ  กําหนดมาตรการปองกันและแกปญหายาเสพติด ดังนี้  
1.  กรณพีบนกัเรียนตดิยาเสพติดใหโทษในโรงเรยีน  ทางโรงเรยีนจะไมไลออกแต

จะตองดูแลใหความชวยเหลือเสมือนหนึ่งเปนผูปวย  โดยใหไดรับการบําบัดรักษาใหหาย และ
สามารถที่จะศึกษาเลาเรียนตอไปได 

     2.  กรณีนกัเรียนตดิยาเสพติดจะขอยายโรงเรยีนเนือ่งจากถูกขมขูจากผูจําหนาย ใหขอยาย
ไดโดยหัวหนาสถานศึกษาประสานกันดยตรงเพื่อพิจารณาแผนการเรียน และความเหมาะสม
เปนกรณี ๆ ไป 

     3.  ในกรณีที่นักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนเปนผูจําหนายยาเสพติดใหโทษ    ใหใช 
มาตรการทางกฎหมายโดยตรง  เพราะโรงเรยีนไมอาจปกปองผูกระทําผิดกฎหมายได  และเพื่อไมเ
ปนการเปดทางใหใชนักเรยีนเปนผูจําหนายยาเสพตดิในโอกาสตอไป 
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                   นอกจากนีก้ระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศ  “ยุทธศาสตร 9 ประการ”  ในการปองกนัและ
แกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน  โดยกระทรวงศึกษาธิการการเห็นวา  ปญหา

ยาเสพติดในกลุมเยาวชนทั้งในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษานั้นเปนปญหา  “พฤติกรรมกลุม”  
เดก็และเยาวชนใชยาเสพตดิชนิดตาง ๆ เพื่อชวยใหตนกบัคนที่รักชอบไดรวมกนัทํากจิกรรมทีต่น

ชอบหรือเปนเครื่องมือในการรวมกลุม เพื่อใหตนมีโอกาสแสดงออกซึ่งความเกงกลาสามารถหรือ

ลางปมดอยในใจตน แรงจงูใจหลักของการใชยาเสพตดิของนักเรียน นักศึกษา จึงอยูที่ความ

ตองการทางสังคมจิตวิทยาของวัยรุนที่ตองการทาํกิจกรรมกลุมที่ตนชอบรวมกับเพื่อนที่ตนรัก

เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความพึงใจจากการไดแสดงออกในสิ่งที่ตนคิดวาดีทีสุ่ด

สําหรับตนเองจากปญหา    ยาเสพติดดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายใหสถานศึกษา 
และหนวยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวของรวมมือกับผูปกครองและชุมชนปดกั้นโอกาสการใช

ยาเสพติดของเยาวชนทุกวิถีทาง โดยเนนการจดักจิกรรมเสริมสรางทางเลือก การสงเสริม

ความสามารถพิเศษ  การหลอหลอมบุคลิกภาพพึ่งตนเอง และการฝกฝนอบรมทักษะชวีิต เพื่อการรูจกั
คิดใครครวญ แยกแยะผิดชอบชั่วดี และฝกฝนวินยัในตนเองเพื่อรูจักยับยัง้ชั่งใจ 
 

    ดานการดําเนินงาน กําหนดแนวทางการดําเนินงานตามที่คณะกรรมการของแตละสถานศึกษา
พิจารณาวาเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่แลว  ไดกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ใหสถานศึกษา
จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสีขาว     การสํารวจเพื่อจําแนกกลุมเปาหมาย    กิจกรรมแกไข
ปญหาโดยการผสมผสานมาตรการกิจกรรมการมีสวนรวม และกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจําป เปนตน  (ป.ป.ส., 2542 : 19) 
 

     จ า ก ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ ย า เ ส พ ติ ด ข อ ง สํ า นั ก วิ จั ย เ อ แ บ ค โ พ ล  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ป.ป.ส., 2545 : 5 - 12) ไดศึกษาสภาพปญหาการแพรระบาดสารเสพติดใน
สถานศึกษาในป พ.ศ. 2542  ในพื้นที่ 32 จังหวัด พบวา  มีนักเรียน นักศึกษาเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดรอยละ 12.36  สวนใหญพบในระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 34  และในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 26 เมื่อพิจารณาตามสังกัดพบนักเรียน นักศึกษาที่เขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติดอยูในสังกัดกรมสามัญศึกษา  รอยละ 47.1  กรมอาชีวศึกษา รอยละ 24.0  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน รอยละ 12.6    สํานักงานคณะกรรมประถมศึกษาแหงชาติ  รอยละ 
12.4  สถาบันราชภัฏ  รอยละ 2.4  เทศบาล รอยละ 0.8  กรมพลศึกษา รอยละ 0.3  สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล รอยละ 0.3  และกรมศิลปากร รอยละ 0.1 
 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  
เอกชน  เปดการสอนในสายอาชีวศึกษาประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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(ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)   นักเรียนที่เขามาศึกษาสวนใหญเปนชาย อยู
ในวัยรุน  และมีความตองการใหเปนที่ยอมรับจากเพื่อน  ประกอบกับนักเรียนที่รับมาศึกษาตอมา
จากหลาย ๆ  สถาบัน   ทั้งในจังหวัดเชียงใหมและตางจังหวัด  มีพื้นฐานทางครอบครัว    สังคม  
และ     ส่ิงแวดลอมที่แตกตางกัน โรงเรียนไดใหความสําคัญในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหมี        
ความเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกําหนด จึงไดเนนการติดตาม
ดูแลและใหความชวยเหลือนักเรียนตามกลุมพฤติกรรมตาง ๆ  ในขณะเดียวกันปญหาความรุนแรง
ของยาเสพติดในสังคมเมืองเชียงใหม และในเขตจังหวัดที่ใกลเคียง  ซึ่งเปนเขตพื้นที่เสี่ยงของ
การติดยาเสพติดของกลุมวัยรุน  ประกอบกับวัฒนธรรมการเปนอยูและคานิยมทางวัตถุสงผลให
แขงขันกันทางฐานะทางสังคมและความเปนอยูคอนขางสูง  ทําใหการแพรระบาดของยาเสพติด
รุนแรงขึ้น มีการแสวงหาผลประโยชนจากนักเรียน โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับการคาขายยาเสพติด
ใหกับเยาวชนเปนปญหาที่ทุกหนวยงาน องคกร สังคม  และสถานศึกษาจําเปนตองสรางความ
รวมมือปองกันแกปญหายาเสพติด  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนามีนักเรียนในกลุมวัยรุนที่อยูในเขต
พื้นที่ดังกลาวไดตระหนักถึงปญหาทางดานยาเสพติดที่กําลังทวีความรุนแรง   และมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ ้นอยางรวดเร็ว จึงกําหนดยุทธศาสตรเพื ่อปองกันแกปญหายาเสพติดของนักเรียนที่จะ

ชวยกัน   แกปญหาสังคมเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเขารวมโครงการนํารอง
โรงเรียน     สีขาว  รณรงคการแกไขปญหาจากยาเสพติดในทุกระดับ   เปนศูนยกลางการจัด
นิทรรศการการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู การแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม 
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอติดตอกันมาโดยตลอด  และเปนสถานศึกษาที่เปดโอกาสใหโรงเรียนตาง ๆ 
ไดเขามาศึกษา   ดูงานทุกดาน  โดยเฉพาะดานการแกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน  ผูวิจัยใน
ฐานะผูบริหารสถานศึกษา  จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหายาเสพติดที่แพรระบาดเขาสู
เยาวชน อันจะนําไปสูปญหาพัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคตใหมีคุณภาพที่ดีเพื่อแขงขันกับการพัฒนา
ประเทศ และกาวทันสังคมโลก   ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษายุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของ
นักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม  อันจะกอใหเกิดประโยชนทางการปองกัน
และแกปญหาดานยาเสพติดตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
จังหวัดเชยีงใหม 
                  2.  เพื่อศึกษายุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลาน
นา  จังหวัดเชยีงใหม  
                  3.  เพื่อศึกษาผลการใชยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
จังหวดัเชยีงใหม 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 
                   1.  ไดทราบปญหาและสาเหตุของปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลาน
นา   จังหวัดเชียงใหม 
        2. ไดทราบยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรียน โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
จังหวัดเชียงใหม 

 3.  ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตออาจารย  นักเรียน  ผูปกครอง  และสังคมที่จะหาแนวทาง 
ปองกันและแกปญหายาเสพติดในกลุมนักเรียน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจยัในครัง้นี้  ผูวิจยัไดกาํหนดขอบเขตของการวิจยัไว ดังนี ้

 1.  ขอบเขตพื้นที่ดําเนนิการ  
                   โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  จงัหวัดเชียงใหม 
               2.  ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง 
                        2.1  ขอบเขตของประชากร  จํานวน  3,760  คน  ประกอบดวย 

                  2.1.1  ผูบริหาร  จํานวน  10  คน 
                  2.1.2  อาจารย  จํานวน  150  คน 

    2.1.3  นักเรยีน  จํานวน  1,800  คน 
    2.1.4  ผูปกครองนักเรียน  จํานวน 1,800  คน 
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    2.2  ขอบเขตของกลุมตัวอยาง จํานวน 110 คน ไดมาโดยการเจาะจง  ประกอบดวย 
               2.2.1  ผูบริหารที่เกี่ยวของกับงานยาเสพติด  จํานวน 5  คน 
      2.2.2  อาจารยปกครองที่เกีย่วของกับงานยาเสพติด  จํานวน 15  คน 

    2.2.3   นักเรยีนกลุมเสี่ยงที่เรียนอยูในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา  2545  จํานวน 45 
คน 
      2.2.4  ผูปกครองนักเรียนกลุมเสี่ยง  จํานวน  45  คน 

 

  3.  ขอบเขตเนือ้หา 
          3.1  ปญหาและสาเหตุการใชยาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา 

จังหวดัเชยีงใหม 
          3.2  ยุทธศาสตรการแกปญหายาเสพติดของนักเรยีนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  

จังหวดัเชยีงใหม  3  ยุทธศาสตร  ไดแก  ยุทธศาสตรปอง  ปราม  และปราบ 
      3.3  ผลการใชยุทธศาสตรในการแกไขปญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียน         

 โปลิเทคนิคลานนา  จังหวัดเชียงใหม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
                   ยาเสพติด  หมายถึง  ยาบา 
 ยุทธศาสตร  หมายถึง  วิธีการของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  มี 4 ยุทธศาสตร  
ไดแก  ยุทธศาสตรการเสริมสรางทักษะชีวติ  ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางบาน โรงเรียน และ
ชุมชน  ยุทธศาสตรส่ิงแวดลอม  และยุทธศาสตรการบําบัดรักษา 
     ปญหายาเสพตดิในสถานศึกษา หมายถึง การแพรระบาดของยาเสพตดิเขามาในโรงเรียน  
และมีนักเรียนที่ติดยาเสพตดิหรือที่เกี่ยวของกับยาเสพตดิมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  
       โรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม    
      นักเรียน  หมายถึง  นักเรยีนกลุมเสีย่งทีเ่กีย่วของกับยาเสพติด และกําลังศึกษาอยูใน
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ของโรงเรยีนโปลิเทคนิคลานนา จงัหวัดเชยีงใหม  ปการศกึษา 
2545 
       อาจารย  หมายถึง  อาจารยที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับยาเสพติดของโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  
จังหวดัเชยีงใหม      


	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

