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บทคัดย'อ 

 การวิจัยครั้งน้ีใชiระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมผสานระหวmางวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษา

ระดับการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอ

ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) เพื่อเปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพ

ติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)โดยจำแนกตามปtจจัยสmวนบุคคล และเพื่อศึกษา

หาแนวทางในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด

สุรินทร)กลุmมตัวอยmางที่ใชiในการศึกษาคือ คณะกรรมการหมูmบiาน จำนวน 113 คน และกลุmมเปrาหมายที่ใชiการ

สัมภาษณ) คือ ผูiบริหารสถานศึกษา เจiาหนiาที่ตำรวจ ผูiนำทiองถ่ิน และผูiนำชุมชน จำนวน 10 คน เครื่องมือที่

ใชi คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ) สถิติพื้นฐานที่ใชiวิเคราะห)ขiอมูลประกอบดiวย คmารiอยละ คmาเฉลี่ย 

และสmวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวmา ระดับการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขต

พื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) โดยภาพรวมอยูmในระดับมากโดยเรียงลำดับดังตmอไปน้ีดiาน

การมีสmวนรmวมในการดำเนินกิจกรรม ดiานการมีสmวนรmวมในการวางแผนดiานการมีสmวนรmวมในการติดตาม และ

ดiานการมีสmวนรmวมในการประเมินผลผลการเปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไข

ปtญหายาเสพติด โดยจำแนกตามปtจจัยสmวนบุคคลพบวmา เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายไดiตmอ

เดือนแตกตmางกันระดับการมีสmวนรmวมไมmแตกตmางกัน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปtญหาอุปสรรคและ

แนวทางแกiไขคือลักษณะทางภูมิศาสตร)มีการเช่ือมโยงหลายเสiนทางเน่ืองจากเปzนรอยตmอ 3 จังหวัดคือ 

รiอยเอ็ด มหาสารคามและบุรีรัมย) จึงงmายตmอการแพรmระบาดของยาเสพติดคณะกรรมการหมูmบiานมีสmวนรmวมใน

การดำเนินกิจกรรมรmวมกับหนmวยที่เกี่ยวขiองทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอยmางจริงจัง ผูiนำรmวมวางแผน ติดตาม 

และประเมินผลในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติด 
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คำสำคัญ :  การมีสmวนรmวม , ประชาชน , การปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติด 

Abstract 

This research uses the integrated research methodology of qualitative and 

quantitative research. The objectives of this study were to study the level of the public 

participation in drug prevention and problem solving solutions, to compare the participation 

of people in drug prevention and problem solving solutions, classified by sex, age, 

educational level, occupation and income, and to study the guidelines and suggestions on 

drug prevention and problem solving solutions in SiNarong Sub-district, ChumphonBuri Surin 

Province. The sample group consisted of 113 village committee members. The target group 

interviewed were 10 school administrations, police officer, local leaders and community 

leaders. The statistics employed for data analysis were percentage, mean, and standard 

deviation. 

The research found that The level of public participation in preventing and solving 

drug problems in SriNarong Sub-district ChumphonBuri District Surin Province, the overall 

level is very high. Sort by: participation in activities, Participation in planning, participation in 

tracking and the participation in the evaluation. Comparison of public participation in drug 

prevention and problem solving solution, classified by the sex, age, educational level, 

occupation and income were overall different, and classified by the level of participations 

were no difference. The statistical significance was 0.05. The problems, obstacles and 

solutions were Geographically, there are many routes linking the three provinces of Roi Et, 

Maha Sarakham and Buriram were easy to spread the drug. The village committee 

participates actively in the activities of the government and the private sector. Leadership, 

planning, monitoring and evaluation in drug prevention and problem solving solution.  

 

Keyword :  participation, people, drug prevention and problem solving solution.  
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บทนำ 

 จากสถานการณ)ปtญหายาเสพติดของประเทศไทยในปtจจุบัน พบวmา มีการลักลอบนำเขiายาเสพติดเขiา

สูmประเทศไทยเปzนจํานวนมากจนเกินความตiองการของผูiใชiภายในประเทศ ยาเสพติดที่ถูกลักลอบนำเขiามาใน

ประเทศไทยน้ัน มี 2 รูปแบบ คือ (1) เปzนการแพรmระบาดในประเทศ (2) สmงตmอไปยัง ประเทศที่สาม จาก

เหตุการณ)ดังกลmาว สำนักงานคณะกรรมการปrองกันและปราบปรามยาเสพติดและหนmวยงานที่เกี่ยวขiองไดi

รmวมกันวิเคราะห)ถึงสาเหตุหรอืปtจจยัที่สmงผลใหiเกิดปรากฏการณ)ดังกลmาว จึงประเมินไดiวmา สาเหตุเกิดจากปtจจัย 

2 ประการ คือ ปtจจัยภายนอกประเทศและปtจจัยภายในประเทศ ปtจจัยภายนอกประเทศ จากขmาวสารยาเสพ

ติดที่ไดiมีการติดตามมาโดยตลอด  เปzนที่ทราบกันดีวmา แหลmงผลิตยาเสพติดที่สmงผลกระทบตmอประเทศไทยมาก

ที่สุด คือ แหลmงผลิตที่อยูmในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ โดยรูปแบบการผลิตยาเสพติดในพื้นที่น้ีจะดําเนินการเปzน

เครือขmายโดยมีนายทุนที่อยูmตmางประเทศเปzนผูiวmาจiางใหiแรงงานในพื้นที่ดําเนินการผลิตยาเสพติดตามคำสั่งซื้อ 

และจะมีผูiทำหนiาที่จัดจำหนmาย และกระจายยาเสพติด สmงใหiกับลูกคiาในประเทศตmางๆ อยmางไรก็ตาม รัฐบาล

ไทยและรัฐบาลเมียนมาร) ไดiมีการหารือรmวมกันอยmางตmอเน่ือง ทั้งรูปแบบการประชุมทวิภาคีและการหารือผmาน

โครงการแมmน้ำโขงปลอดภัย 5 ประเทศ (จีน เมียนมาร) ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย) ปtจจัยภายในประเทศ 

พบวmา ในหiวงเวลาน้ี มีการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดไดiจำนวนมาก สmวนหน่ึงเปzนผลมาจากการที่หนmวยกอง

กำลัง และหนmวยปราบปรามไดiผนึกกำลังกันสกัดกั้นยาเสพติดไมmใหiเขiาสูmแหลmงแพรmระบาดในหมูmบiาน/ชุมชนไดi

อยmางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสmงผลใหiกลุmมการคiาตiองลักลอบลำเลียงเขiามาเพิ่มข้ึนอีกเทmาตัว เพื่อเปzนการทดแทนยา

เสพติดที่ถูกเจiาหนiาที่จับกุมไดi สmวนยาเสพติดที่ถูกพักเก็บในแหลmงพักตอนในของประเทศ ก็จะเรmงระบายยา

เสพติดเพื่อลดการสูญเสียอันจะเกิดจากการกวาดลiางของเจiาหนiาที่ โดยการลดราคาหรือสรiางแรงจูงใจตmางๆ 

เพื่อกระตุiนใหiเกิดการซื้อขายกันมากข้ึน รวมทั้งการสรiางเครือขmายฐานลูกคiาใหมmที่อยูmตmางประเทศเพิม่ข้ึนดiวย 

สถานการณ)การลักลอบนำเขiายาเสพติดจากการที่พื้นที่แหลmงผลิตยาเสพติดที่มีพื้นที่ติดกับภาคเหนือของ

ประเทศไทย ซึ่งสภาพพื้นที่เปzนป�าเขาและสามารถลักลอบเดินทางขiามระหวmางประเทศไดi            เกือบทุก

ชmองทาง จึงเปzนเหตุใหiกลุmมขบวนการคiาอาศัยจดุอmอนทางสภาพภูมิศาสตร)ลักลอบนำยาเสพติดเขiาสูmประเทศ

ไทย โดยในหiวงเวลาดังกลmาว พบวmา พื้นที่ที่มีการลักลอบนำเขiายาบiามากที่สุด คือ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัด

เชียงรายและเชียงใหมm คิดเปzนรiอยละ 58 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดนครพนม 

หนองคาย บึงกาฬ และเลย คิดเปzนรiอยละ 60 และพื้นที่อื่นๆ อีกรiอยละ 3 ซึ่งยาเสพติดเหลmาน้ี มักจะถูกซุก

ซmอนมากับรถยนต)สmวนบุคคล รถยนต)บรรทุกสนิคiาทางการเกษตร รถทัวร)โดยสารหรือรถทัวร)ทmองเที่ยว จากน้ัน

จะนำมาสmงและกระจายยาเสพติดในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากที่สุด รองลงมา 

คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี สmวนพื้นที่ที่พบวmามีการเก็บพักยาตามบiานพัก บiานเชmา หอพัก ที่มีความ

ปลอดภัยจากเจiาหนiาที่ จะพบมากในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรอกระจายใหiกับกลุmมลูกคiารายกลาง

และรายยmอยตmอไป สำหรับยาเสพติดที่มีการลำเลียงไปยังเสiนทางภาคใตiของไทยน้ัน สmวนหน่ึงเปzนการจำหนmาย

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตi และบางสmวนสmงตmอไปยังประเทศที่สามตmอไป สถานการณ)การแพรmระบาดของยาเสพ



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร2ระดับชาติ ครั้งที่ 8/2561 

“รัฐประศาสนศาสตร2ไทย 4.0 :ประชารัฐ นวัตกรรม และความทJาทJาย” 

 

 

ติด พบวmา รiอยละ 87 เปzนผูiเขiาบำบัดรักษารายใหมm ผูiเสพสmวนใหญmมากกวmา 1 ใน 5 มีอายุระหวmาง 20 - 25 ป� 

รองลงมา คือ อายุระหวmาง 25 - 29 ป� (รiอยละ 39) อาชีพของผูiเขiาบำบัดรักษาสmวนใหญm รiอยละ 37.5 

ประกอบอาชีพรับจiาง รองลงมา คือ กลุmมวmางงาน เกษตรกร ยาเสพติดที่มีการใชiมากที่สุด คือ ยาบiา รองลงมา 

คือ กัญชา ไอซ) และพืชกระทmอม ตามลำดับสำหรับสถานการณ)การแพรmระบาดยาเสพติดในหมูmบiานชุมชนจาก

การสำรวจหมูmบiานชุมชนทั่วประเทศทั้งหมด 53,462 หมูmบiาน/ชุมชน รอบที่ 7/2560 มีหมูmบiานที่ไมmมีปtญหายา

เสพติด 464 หมูmบiาน/ชุมชน มีปtญหานiอย 37,724 หมูmบiาน/ชุมชน มีปtญหาปานกลาง 2,624 หมูmบiาน/ชุมชน 

และมีปtญหามาก 2,345 หมูmบiาน/ชุมชน 

 ปtญหาการแพรmระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร) ในปtจจุบัน มีแนวโนiมทวีความรุนแรงและ

เพิ่มปริมาณข้ึนเรื่อยๆ ทำใหiสmงผลกระทบตmอสังคมในหลายๆ ดiาน โดยเฉพาะอยmางย่ิงปtญหาเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินของประชาชน อันเปzนปtจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยmางปกติสุขของประชาชน

ในสังคม และชุมชน ตำรวจชุมชนสัมพันธ)เปzนหนmวยปฏิบัติการเชิงรุกของสำนักงานตำรวจแหmงชาติ ในการ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สินของประชาชน อันเปzนการสรiางความมั่นคงใหiเกิดข้ึนในสังคม โดยมุmง

หมายใหiประชาชนเขiามามีสmวนรmวมชmวยเหลือการทำงานของเจiาหนiาที่ตำรวจใหiบรรลุเปrาหมาย พัฒนาการ

ปฏิบัติงานของเจiาหนiาที่ตำรวจใหiสอดคลiองกับการแกiไขปtญหาอาชญากรรม ปtญหายาเสพติด การละเมิดสิทธิ

เด็กและสตรี อุบัติภัยตmางๆ สำนักงานตำรวจแหmงชาติจึงไดiกำหนดแผนงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ)ไวiในแผน

แมmบทและยังธำรงตmอเน่ืองมาจนถึงปtจจุบัน ซึ่งสอดคลiองกับแผนประชารัฐรmวมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 

2561 ที่กำหนดกลุmมประชาชนทั่วไปในหมูmบiาน/ชุมชน เพื่อเสริมสรiางและปrองกันยาเสพติดในหมูmบiาน/ชุมชน 

โดยกลไกประชารัฐ ใน 4 กิจกรรมสำคัญ ทั้งการประชุมทำประชาคม การรณรงค)ประชาสัมพันธ) การอบรม

แกนนำในหมูmบiาน/ชุมชน และการจัดกิจกรรมสรiางภูมิคุiมกันในกลุmมเด็กและเยาวชนกลุmมเสี่ยง เพื่อใหi

ประชาชนในหมูmบiาน/ชุมชน เกิดความรับรูi ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และเขiามามีสmวนรmวมในการดำเนินงาน 

นำไปสูmการแกiไขปtญหาตmางๆ ไดiอยmางมีประสิทธิภาพอยmางย่ังยืน  

 ดังน้ันจะเห็นไดiวmา ถึงแมiจะมีมาตรการจากการดำเนินงานจากภาครัฐอยmางเครmงครัดเพียงใด แตmกลุmม

ผูiคiายาเสพติดก็จะหาวิธีการใหมmๆ นำเขiายาเสพติดเขiามาสูmประเทศไทยอยmางตmอเน่ืองและเพิ่มมากข้ึน น่ัน

หมายถึงเราจำเปzนตiองศึกษาหาวิธีการในการปrองกันปราบปรามยาเสพติดรูปแบบใหมmๆ โดยอาศัยการมีสmวน

รmวมของประชาชนเขiามาชmวยในการจัดการปtญหายาเสพติดของชุมชน เน่ืองจากเยาวชนในพื้นที่มักจะเปzน

เปrาหมายของกลุmมผูiคiายาเสพติด ดังน้ันผูiวิจัยจึงเล็งเห็นวmา ชุมชนซึ่งเปzนสังคมแรกเริ่มที่มีความใกลiชิดกับกลุmม

เยาวชนมากที่สุดน้ัน จะมีสmวนสำคัญอยmางย่ิงในการมีสmวนรmวมเพื่อการปrองกันปราบปรามและแกiไขปtญหา

ปtญหาการแพรmระบาดของยาเสพติดไดiอยmางมปีระสิทธิภาพและเขiาถึงกลุmมเยาวชนในชุมชนไดiอยmางดีที่สุด 

ตำบลศรีนรงค) อำเภอชุมพลบุร ีจังหวัดสุรินทร) ก็นับเปzนอีกหน่ึงพื้นที ่ที่เกิดปtญหาการแพรmระบาดของ

ยาเสพติดอยmางยาวนาน และรื้อรัง ซึ่งอiางอิงจากสถิติผลการจับกุมผูiกระทำความผิดเกี่ยวกับเรือ่งยาเสพติดของ

สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี โดยพบผูiถูกจับกมุที่เกี่ยวเน่ืองกับยาเสพติดดังน้ี 
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 1.  ในป�งบประมาณ 2561 สามารถจับกุมผูiกระทำความผิด ขiอหาเสพ 57 ราย ผูiตiองหา 57 คน ขiอหา

จำหนmาย 10 ราย ผูiตiองหา 12 คน ขiอหาครอบครองเพื่อจำหนmาย 3 ราย ผูiตiองหา 3 คน และขiอหา

ครอบครอง     5 ราย ผูiตiองหา 5 คน ยาบiาทั้งหมด 1,586เมด็ ใชiสารระเหย 1 ราย รวมจับคดียาเสพติดป� 61 

ทั้งสิ้น 74 รายผูiตiองหา 76  คน  

 2.  ในป�งบประมาณ 2560 สามารถจับกุมผูiกระทำความผิดขiอหาเสพ 92 ราย ผูiตiองหา 92 คน ขiอหา

จำหนmาย 13 รายผูiตiองหา 19 คน ขiอหาครอบครองเพื่อจำหนmาย 24 ราย ผูiตiองหา 32 คน และขiอหา

ครอบครอง   9 ราย ผูiตiองหา 10 คน ยาบiาทั้งหมด 8,693 เม็ด รวมจับคดียาเสพติดป� 60 ทั้งสิ้น 139 ราย

ผูiตiองหา 154 คน 

 3.  ในป�งบประมาณ 2559 สามารถจับกุมผูiกระทำความผิดขiอหาเสพ 66 ราย ผูiตiองหา 66 คนขiอหา

จำหนmาย 13 รายผูiตiองหา 19 คน ขiอหาครอบครองเพื่อจำหนmาย 6 ราย ผูiตiองหา 7 คน และขiอหาครอบครอง      

8 ราย ผูiตiองหา 8 คน ยาบiาทั้งสิ้น 4,202 เม็ด กัฐชาแหiง 1 ถุง(3.9 กรัม) สารไอซ) 8 กรัม รวมจับคดียาเสพติด

ป� 59 ทั้งสิ้น 97 ราย ผูiตiองหา 107 คน 

 4.  ในป�งบประมาณ 2558 สามารถจับกุมผูiกระทำความผิดขiอหาเสพ 74 ราย ผูiตiองหา 74 คน ขiอหา

จำหนmาย 22 รายผูiตiองหา 28 คน ขiอหาครอบครองเพื่อจำหนmาย 4 ราย ผูiตiองหา 4 คน และขiอหาครอบครอง      

4 ราย ผูiตiองหา 4 คน ยาบiาทั้งสิ้น 646 เม็ด สารไอซ) 1.4 กรัม กาว 4 กระป�อง กับ3 ถุง รวมจับคดียาเสพติด

ป� 58 ทั้งสิ้น 105 ราย ผูiตiองหา 112 คน 

 5.  ในป�งบประมาณ 2557 สามารถจับกุมผูiกระทำความผิดขiอหาเสพ 46 ราย ผูiตiองหา 46 คน ขiอหา

จำหนmาย 25 รายผูiตiองหา 33 คน ขiอหาครอบครองเพื่อจำหนmาย 9 ราย ผูiตiองหา 13 คน และขiอหา

ครอบครอง 7 ราย ผูiตiองหา 10 คน ยาบiาทั้งสิ้น 4,350 เม็ด สารไอซ) 1 กรัม รวมจับคดียาเสพติดป� 57 ทั้งสิ้น 

87 ราย   ผูiตiองหา 102 คน 

 6.  ในป�งบประมาณ 2556 สามารถจับกุมผูiกระทำความผิดขiอหาเสพ 57 ราย ผูiตiองหา 57 คน ขiอหา

จำหนmาย 3 รายผูiตiองหา 7 คน ขiอหาครอบครองเพื่อจำหนmาย 11 ราย ผูiตiองหา 18 คน และขiอหาครอบครอง 

3 ราย ผูiตiองหา 8 คน ยาบiาทั้งสิ้น 1,755  เม็ด รวมจับคดียาเสพติดป� 56  ทั้งสิ้น 74  ราย ผูiตiองหา 90  คน 

 จากมูลขiางตiนยังพบวmาในกลุmมเยาวชนอายุต้ังแตm 15 – 18 ป� ถูกจับกุมในลักษณะขiอหามียาเสพติดใหi

โทษประเภท 1 (ยาบiา) ไวiครอบครองเพื่อจำหนmายและจำหนmายเพิ่มข้ึน และกลุmมเด็กอายุต้ัง 12 - 15 ป� มี

แนวโนiมยาเสพติดใหiโทษประเภท 1 (ยาบiา)เพิ่มมากข้ึน 

 จากกรณีดังกลmาวผูiศึกษาวิจัยจึงเลือกกลุmมเปrาหมาย คือ หมูmบiานพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร)เปzนกลุmมตัวอยmางของงานวิจัย เน่ืองจากในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด

สุรินทร) ยังมีปtญหาการแพรmระบาดของยาเสพติดในพื้นที่เปzนจำนวนมาก โดยอiางอิงจากสถิติผลการจับกุม

ผูiกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี อีกทั้ง สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี (ไดi

ดำเนินโครงการประชารัฐรmวมใจตiานภัยยาเสพติด(ปtกกรด) โดยเลือกหมูmบiานเขตพื้นตำบลศรีณรงค) อำเภอชุม

พลบุรี จังหวัดสุรินทร) เปzนหมูmบiานเปrาหมายในการดำเนินโครงการดังกลmาว ซึ่งนับวmาเปzนการดำเนินการเพื่อ
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เสริมสรiางภูมิคุiมกันและใหiความรูiเกี่ยวกับการปrองกันและแกiไขการแพรmระบาดของปtญหายาเสพติดแกm

ประชาชนในพื้นที่อยูmกmอนหนiาน้ีแลiว เพราะฉะน้ัน พื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) จึงมี

ความเหมาะสมอยmางย่ิงที่จะใชiเปzนกรณีศึกษาถึงการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันปราบปรามการ

และแกiไขปtญหาการแพรmระบาดของยาเสพติด โดยอาศัยการมีสmวนรmวมของภาคประชาชนในการปrองกัน

ปราบปรามและแกiไขปtญหาปtญหายาเสพติด ซึ่งการศึกษาในพื้นที่เปrาหมายน้ีมีความเปzนไปไดiที่จะทำใหiพบ

วิธีการปrองกันปราบปรามและแกiไขปtญหายาเสพติดไดiอยmางประสิทธิภาพเพื่อจะสามารถนำไปปรับปรุงหรือ

ประยุกต)ใชiในการดำเนินการของประชาชน เอกชน เจiาหนiาที่ของรัฐหรือสmวนราชการตmางๆ ที่เกี่ยวขiอง ใน

การบูรณาการรmวมกันเพื่อการปrองกันปราบปรามและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่หมูmบiาน/ชุมชนอื่นๆ 

ตmอไป 

 

วัตถุประสงคJของโครงการวิจัย  

 1. เพือ่ศึกษาระดับการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกนัและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่

ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบรุ ีจังหวัดสรุินทร) 

 2. เพือ่เปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่

ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบรุี จังหวัดสรุินทร)โดยจำแนกตามปtจจัยสmวนบุคคล 

 3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุม

พลบรุี จังหวัดสรุินทร) 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุmมตัวอยmาง 

 การมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค)อำเภอ

ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)” ผูiวิจัยไดiใชiวิธีการวิจัย 2 สmวน แบบ Mix Method ไดiแกm วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research) และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ศึกษาคือ 

 1.1 ประชากรและกลุmมตัวอยmาง ประชากรในที่น้ีใหiหมายความถึง ประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลศรี

ณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ซึ่งจากขiอมูลของสำนักทะเบียนราษฎร)ของอำเภอชุมพลบุรีเมื่อเดือน

กุมภาพันธ)พ.ศ.2561 พบวmาตำบลศรีณรงค)มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,699 คน จำแนกเปzนชาย 3,835 คน

หญิง3,864 คน มีความหนาแนmนเฉลี่ย109.98 คนตmอตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,700 

ครัวเรือน และกลุmมตัวอยmางในที่น้ีใหiหมายความถึง ตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลศรีณรงค) อำเภอ

ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ดังน้ันประชากรไดiแกm ผูiบริหารทiองถ่ิน ผูiนำชุมชน ผูiบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการหมูmบiานและเจiาหนiาที่โรงพยาบาลสmงเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค)จำนวน ในพื้นที่ตำบลศรีณรงค) 

อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) จำนวน  157 คน ประกอบดiวย 

 (1) ผูiบริหารองค)การบริหารสmวนตำบลศรีณรงค)  จำนวน 4 คน 
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 (2) ผูiบริหารสถานศึกษา  จำนวน 5 คน 

 (3) ผูiนำชุมชนตำบลศรีณรงค) จำนวน 14 คน 

 (4) คณะกรรมการหมูmบiานตำบลศรีณรงค)  จำนวน 130 คน 

 (5) เจiาหนiาที่โรงพยาบาลสmงเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค)จำนวน 4 คน 

 และเมื่อทำการสุmมตัวอยmางตามแบบของ Taro Yamane แลiวจะไดiจำนวนของกลุmมตัวอยmางคือ  

113 คน เพื่อทำการเก็บขiอมูลดiวยแบบสอบถาม ตามสัดสmวนดังตmอไปน้ี 

 (1) ผูiบริหารองค)การบริหารสmวนตำบลศรีณรงค)  จำนวน 3 คน 

 (2) ผูiบริหารสถานศึกษา  จำนวน 4 คน 

 (3) ผูiนำชุมชนตำบลศรีณรงค) จำนวน 10 คน 

 (4) คณะกรรมการหมูmบiานตำบลศรีณรงค)  จำนวน 93 คน 

 (5) เจiาหนiาที่โรงพยาบาลสmงเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค)จำนวน 3 คน 

 1.2 ผูiวิจัยศึกษากลุmมเปrาหมายจากเทคนิคการสัมภาษณ)ใชiวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) โดยใชiกำหนดโควตา(Quota)จำนวน 10 คน ดังน้ี 

  (1) ปลัดองค)การบริหารสmวนตำบลศรีณรงค)  

  (2) ผูiอำนวยการโรงเรียนบiานศรีณรงค)  

  (3) ผูiอำนวยการโรงเรียนบiานสำโรง  

  (4) สารวัตรปrองกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี  

  (5) สารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี  

  (6) เจiาหนiาที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ)สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี  

  (7) กำนันตำบลศรีณรงค)  

  (8) ผูiใหญmบiาน บiานเบง  

  (9) ผูiใหญmบiาน บiานวังศิลา  

  (10) ผูiใหญmบiาน บiานศรีณรงค) 

        2. เครื่องมือในการวิจัย 

 ผูiวิจัยไดiกำหนดเครื่องมือในการวิจัยดังน้ี 

  2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ผูiวิจัยไดiรmางแบบสอบถามเพื่อสอบถามระดับการมสีmวนรmวมของประชาชนใน

การปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)     แลiวนำ

แบบสอบถามปรึกษาอาจารย)ที่ปรึกษาเพื่อตรวจพิจารณาความถูกตiอง ความสอดคลiอง และความเหมาะสม 

แลiวจึงใหiผูiเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของแบบสอบโดยการคำนวณคmาดัชนีความสอดคลiองระหวmางขiอ

คำถามกับจุดมุmงหมายของการวิจัย (Index of Item Objective Congruence : IOC) จำนวน 3 ทmาน เมื่อ

แบบสอบถามไดiรับการตรวจสอบและแกiไขปรับปรุงแลiวนำไปเก็บรวบรวมมาดำเนินการวิเคราะห)หาคmาความถ่ี 

คmารiอยละ คmาเฉลี่ย และคmาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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  2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูiวิจัยไดiวิเคราะห)เอกสารแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวขiองและไดiนำมาเปzน

กรอบในการสัมภาษณ) ซึ่งผูiวิจัยไดiกำหนดผูiใหiขiอมูลเพื่อการสัมภาษณ)แบบเจาะลึก (In-depth Interview)

วิจัยดำเนินการศึกษาโดยมีการสัมภาษณ)ถึงสภาพปtญหาเรื่องยาเสพติดในหมูmบiาน/ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลศรี

ณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) โดยวิธีเลือกกลุmมตัวอยmางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปzนการ

สัมภาษณ)แบบมีโครงสรiางซึ่งผูiวิจัยไดiกำหนดขiอคำถามไวiลmวงหนiาแบบสัมภาษณ)น้ีเปzนแบบปลายเป¥ด เพื่อใหi

ผูiตอบสามารถแสดงความคิดเห็นไดiอยmางอิสระภายในกรอบที่กำหนดไวiคือ แบบสัมภาษณ)ถึงแนวทางในการ

วางแผน ดำเนินกิจกรรม ติดตามและประเมินผล ขiอเสนอแนะถึงแนวทางที่จะสามารถนำมาพัฒนาปรับปรุง

เพื่อเพิ่มระดับการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) 

อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) 

        3. ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขiอมูล 

  3.1 ขiอมูลเชิงปริมาณ 

 (1) ผูiวิจัยนำหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) สmงไปพื้นที่ที่เปzนกลุmมตัวอยmาง เพื่อขอ

อนุญาตเก็บรวบรวมขiอมูล 

 (2) ผูiวิจัยสmงแบบสอบถามไปยังกลุmมตัวอยmางดiวยตนเอง 

 (3) ผูi วิจัยรับแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตiองและความสมบูรณ)ของการตอบ

แบบสอบถามเพื่อใชiในการวิเคราะห)ขiอมูล 

 (4) นำแบบสอบถามมาสรุป อภิปราย และเขียนรายงานผล 

 3.2 ขiอมูลเชิงคุณภาพ 

 (1) ผูiวิจัยนำหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย) สmงไปบุคคลที่เปzนกลุmมเปrาหมาย เพื่อขอ

อนุญาตสัมภาษณ)รายบุคคล 

 (2) ผูiวิจัยออกสัมภาษณ)ดiวยตนเอง โดยการบันทึกเทปเสียง 

 (3) นำแบบสอบถามมาสรุป อภิปราย และเขียนรายงานผล โดยมุmงพรรณนาและอธิบาย

ปรากฏการณ)ที่เกิดข้ึน 

        4. การวิเคราะห)ขiอมูล 

 การวิเคราะห)ขiอมูลจากการตอบแบบสอบถามไดiนำขiอมูลที่ไดiไปวิเคราะห)ประมวลผลดiวยคอมพิวเตอร) 

โดยใชiโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาคmาสถิติตmางๆ ในแตmละประเด็นดiวยคmาสถิติ ดังน้ี 

 4.1 ขiอมูลทั่วไปของผูiตอบแบบสอบถาม วิเคราะห)ดiวยการแจกแจงความถ่ี แลiวนำขiอมูลมานำเสนอ

เปzนตารางแสดงจำนวนและรiอยละ 

 4.2 ศึกษาระดับของปtจจัยที่มีความสัมพันธ)ตmอการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองและแกiไข

ปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)โดยวิธีการหาความถ่ีรiอยละ

คmาเฉลี่ย คmาสmวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดลำดับความคิดเห็นโดยแยกเปzนรายขiอ รายดiาน และโดยภาพรวม 

นำเสนอขiอมูลเปzนตารางประกอบคำอธิบาย 
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 4.3 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูiตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสmวนรmวมของประชาชนในการ

ปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) จำแนกตามเพศป

โดยใชiคmาสถิติ T test (ตัวแปรอิสระ 2 กลุmม) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตmางของคmาเฉลี่ยระหวmางกลุmมตmางๆ 

และการใชiสถิติ F test (ตัวแปรอิสระมีมากกวmา 2 กลุmม) เพื่อเปรียบเทียบความแตกตmางของคmาเฉลี่ยระหวmาง

กลุmมตmางๆ และเมื่อพบความแตกตmางจะใชiการทดสอบพหุคูณ (Multiple Comparison) ดiวยวิธีของ Scheffé

เพื่ออธิบายความแตกตmางระหวmางกลุmม 

 สำหรับขiอมูลจากการสัมภาษณ) ใชiวิเคราะห)โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห)เชิงเน้ือหา หรือ

ตีความสรiางขiอสรุปแบบอนุมาน โดยนำประเด็นยmอยมาพิจารณาความเหมือน ความแตกตmางกัน และ

ความสัมพันธ)กันมาหาขiอสรุปแลiวบรรยายวิเคราะห)เปzนความเรียง เพื่อหาขiอสรุป 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาการมสีmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบล

ศรีณรงค) อำเภอชุมพลบรุี จังหวัดสรุินทร) คณะผูiวิจัยสรุปผลการวิจัยไดiดังน้ี 

 1. ผลศึกษาระดับการมสีmวนรmวมของประชาชนในการปrองกนัและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่

ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบรุี จังหวัดสรุินทร) พบวmา 

  1.1. ผลการวิเคราะห)สถานภาพและขiอมูลทั่วไปของผูiตอบแบบสอบถามในเชิงปริมาณพบวmาผูiตอบ

แบบสอบถามเมื่อจำแนกตามเพศ สmวนใหญmเปzนชาย จำนวน 70 คน (รiอยละ 61.9) และเปzนเพศหญิง จำนวน 

43 คน(รiอยละ 38.1)า สmวนใหญmมีอายุระหวmาง 41 – 50 ป� จำนวน 43คน(รiอยละ 38.1) รองลงมา คือ มีอายุ

ระหวmาง 31 – 40 ป� จำนวน 31 คน (รiอยละ 27.4)มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช.จำนวน 40 คน (รiอยละ 

35.4)รองลงมา คือระดับประถมศึกษาจำนวน 33 คน (รiอยละ 29.2) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว)

จำนวน 55 คน (รiอยละ 48.7)รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ลูกจiางของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 39 

คน (รiอยละ 34.5)และสmวนใหญmมีรายไดiต่ำกวmา 5,000 บาทจำนวน 41 คน (รiอยละ 36.3)รองลงมา คือ มี

รายไดiระหวmาง 5,001 – 10,000 บาท จำนวน 36 คน (รiอยละ 31.9) 

  1.2 ผลการวิเคราะห)การมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขต

พื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)  โดยภาพรวมอยูmในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปzนรายดiาน

พบวmา ทุกดiานอยูmในระดับมากเชmนกันโดยเรียงลำดับดังตmอไปน้ี ดiานการมีสmวนรmวมในการดำเนินกิจกรรม ดiาน

การมีสmวนรmวมในการวางแผนดiานการมีสmวนรmวมในการติดตาม และดiานการมีสmวนรmวมในการประเมินผล 

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่

ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)โดยจำแนกตามปtจจัยสmวนบุคคล พบวmา 

  2.1 ผลการวิเคราะห)เปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพ

ติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีเพศตmางกันโดยภาพรวมและรายดiาน ไมm

แตกตmางกัน 
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  2.2 ผลการวิเคราะห)เปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพ

ติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีอายุตmางกันในภาพรวมและรายดiาน ไมm

แตกตmางกัน   

  2.3.  ผลการวิเคราะห)เปรยีบเทียบการมสีmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพ

ติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีระดับการศึกษาตmางกันในภาพรวมและราย

ดiาน ไมmแตกตmางกัน 

  2.4.  ผลการวิเคราะห)เปรยีบเทียบการมสีmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพ

ติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีอาชีพตmางกันในภาพรวมและรายดiาน ไมm

แตกตmางกัน 

  2.5 ผลการวิเคราะห)เปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพ

ติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีระดับรายไดiตmอเดือนตmางกันในภาพรวมและ

รายดiาน ไมmแตกตmางกัน 

        3. ผลการศึกษาหาแนวทางในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำบลศรีณรงค) อำเภอ

ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) พบวmา 

  3.1 ดiานสภาพปtญหาเกี่ยวกับปtญหายาเสพติดในตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)ตาม

ความเห็นของ ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiาตำรวจจากการสัมภาษณ) พบวmา ดiานสภาพปtญหาเกี่ยวกับ

ปtญหายาเสพติดในตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสรุินทร)มีความเห็นที่เหมือนกันและแตกตmางกัน ไดi

ขiอสรุปดังน้ี 

  ปtญหาการแพรmระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อยmางแพรmหลาย โดยยาเสพติดที่ระบาดในพื้นที่เปzนยา

เสพติดประเภท 1 คือ กลุmม แอมเฟร)ตามีน หรือที่รูiจักกันโดยทั่วไปในช่ือของ ยาบiา โดยกลุmมคนที่ขiองเกี่ยวกับ

ยาบiา มีชmวงอายุที่หลากหลายต้ังแตmวัยทำงานไลmลงมาถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนตiน เน่ืองจากพื้นที่ตำบลศรีน

รงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) เปzนพื้นที่รอยตmอของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร) จังหวัดบุรีรัมย) และ

จังหวัดมหาสารคาม จึงมีเสiนทางการคมนาคมที่สามารถเช่ือมโยงไดiอยmางงmายดาย อีกทั้งการสื่อสารดiานเทคโน

ยีสารสนเทศ ที่มีความทันสมัยและสะดวกสบายจึงเปzนการงmายในการเขiาถึงและแพรmกระจายของยาเสพติด 

  3.2 ดiานการมีสmวนรmวมในการวางแผนตามความเห็นของ ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiาตำรวจ

จากการสัมภาษณ) พบดiานการมีสmวนรmวมในการวางแผนในตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)มี

ความเห็นที่เหมือนกันและแตกตmางกัน ไดiขiอสรุปดังน้ี 

  ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiาตำรวจไดiมีโครงการตmางๆเพื่อปrองกันการแพรmระบาดของยาเสพ

ติดในพื้นที่ ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี โดยมีแผนงานอยmางเปzนประจำ โดยเปzนแผนงานจากทั้ ง 

สถานศึกษา ชุมชน และสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมพลบุรีตัวอยmางเชmน การรmวมกันวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ

ตmางๆเชmน โครงการ ครูตำรวจแดร) (D.A.R.E. ),จัดกิจกรรมใหiเยาวชนไดiเลmนกีฬา,โรงเรียนสีขาว,โรงเรียน

คุณธรรม,โรงเรียนรักษาศีลหiาเปzนตiน 
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  3.3 ดiานการมีสmวนรmวมในการดำเนินกิจกรรมตามความเห็นของ ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiา

ตำรวจจากการสัมภาษณ) พบดiานการมีสmวนรmวมในการดำเนินกิจกรรมในตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร)มีความเห็นที่เหมือนกันและแตกตmางกัน ไดiขiอสรุปดังน้ี 

  ในแตmละภาคสmวนมีโครงการเกี่ยวกับการปrองกันแกiไขปtญหายาเสพติด ที่ไดiจัดทำข้ึนอยmางสม่ำเสมอ

และตmอเน่ืองทั้งในดiานนำเจiาหนiาตำรวจมาใหiความมาเขiาใจเกี่ยวกับปtญหายาเสพติด นำเจiาหนiาที่จาก

โรงพยาบาลมาใหiความรูiเรื่องสารเสพติด โทษของสารเสพติด และ การนิมนต)พระคุณเจiามาใหiแงmคิดเกี่ยวกับ

การใชiชีวิตใหiมีความสุขโดยไมmตiองพึ่งยาเสพติดอีกทั้งยังดำเนินงานในโครงการตmางๆเชmน โครงการ ครูตำรวจ

แดร)(D.A.R.E. ),จัดกิจกรรมใหiเยาวชนไดiเลmนกฬีา,โรงเรยีนสีขาว,โรงเรียนคุณธรรม,โรงเรียนรักษาศีลหiาเปzนตiน 

  3.4 ดiานการมีสmวนรmวมในการติดตามตามความเห็นของ ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiาตำรวจ

จากการสัมภาษณ) พบวmาดiานการมีสmวนรmวมในการติดตามในตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)มี

ความเห็นที่เหมอืนกันและแตกตmางกัน ไดiขiอสรุปดังน้ี 

  แนวทางการติดตามประเมินผลน้ันมีทั้งการประสานงานกับตำรวจ ผูiบริหารสถานศึกษา กำนัน 

ผูiใหญmบiาน ผูiนำชุมชน เพื่อติดตามพฤติกรรม ของผูiคiาและผูiเสพยาเสพติด เพื่อทำการจำกุมและแกiไขปtญหา

และลงพื้นที่เพื่อสอบถามเยาวชนวัยรุmนที่มีประวัตติดยาเสพติดอีกทัง้มีการสบืสวนสอบสวนบุคคลที่มีความเสีย่ง

ในเรื่องยาเสพติด หรือนักโทษพiนโทษคดียาเสพติดโดยมีการติดตามสืบสวนประมวลผลเปzนระยะ 

  3.5 ดiานการมีสmวนรmวมในการประเมินผลตามความเห็นของ ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiา

ตำรวจจากการสัมภาษณ) พบวmาดiานการมีสmวนรmวมในการประเมินผลในตำบลศรณีรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด

สุรินทร)มีความเห็นที่เหมือนกันและแตกตmางกัน ไดiขiอสรุปดังน้ี 

  ในแตmละภาคสmวนดiานการประเมินผลจะเปzนการประเมินผลโครงการเกี่ยวกับการปrองกันปราบปราบ

ยาเสพติด ประเมินจากมการติดตามผลจากกิจกรรมที่ไดiจดัทำข้ึน เพื่อสรุปผล และนำผลสรุปมาปรับปรุงแกiไข 

พัฒนาในโครงการหรือกิจกรรมในครั้งตmอไป 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาสภาพการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขต

พื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)ทั้ง4ดiาน ไดiแกm ดiานการมีสmวนรmวมในการวางแผนดiานการ

มีสmวนรmวมในการดำเนินกิจกรรมดiานการมีสmวนรmวมในการติดตามดiานการมีสmวนรmวมในการประเมินผล

คณะผูiวิจัยสรุปผลวิจัยไดiดังน้ี 

 1.  จากผลการวิจัยพบวmาโดยภาพรวมอยูmในระดับมากทั้งน้ีอาจเปzนเพราะกลุmมประชากรตัวอยmางทั้งหมด 

เปzนกลุmมผูiนำชุมชน ผูiนำทiองถ่ิน ผูiบริหารสถานศึกษา เจiาหนiาที่ตำรวจ และคณะกรรมการหมูmบiาน เปzนกลุmม

ตัวอยmางที่จะตiองดำเนินการ ดำเนินโครงการ และจัดกิจกรรม ตามนโยบายของหนmวยงานรัฐบาลโดยตรง จึง

สmงผลใหiระดับการมีสmวนรmวมในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพล
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บุรี จังหวัดสุรินทร) น้ันอยูmในระดับมาก ซึ่งสอดคลiองกับ จักกฤษณ) พิญญาพงษ) (2551: 15) ที่กลmาวถึง บทบาท

ของผูiนำชุมชน เปzนบุคคลเปzนที่มีความสำคัญที่เอื้ออำนวยใหiงานพัฒนาบังเกิดผลลุลmวงไปไดiดiวยดี 

 2.  เมื่อพิจารณาเปzนรายดiาน สามารถอภิปรายไดiดังน้ี 

  2.1  จากผลการวิจัย พบวmาดiานการมีสmวนรmวมในการวางแผนอยูmในระดับมากอาจเปzนเพราะ ผูiนำ

ชุมชน ผูiบริหารทiองถ่ิน ผูiบริหารสถานศึกษา เจiาหนiาที่ฝ�ายปกครอง ตำรวจ และเจiาหนiาที่ที่มีสmวนเกี่ยวขiอง 

ไดiเล็งเห็นถึงความสำคัญของพิษภัยของยาเสพติดที่สmงผลกระทบตmอชุมชนหนmวยงานภาครัฐ อาทิ เจiาหนiาที่

ตำรวจ เจiาหนiาที่ฝ�ายปกครอง ผูiนำทiองถ่ิน ผูiนำชุมชน และผูiบริหารสถานศึกษา ไดiมีแผนงานและโครงการ

ตmางๆ เชmน ครูตำรวจแดร) (D.A.R.E. ) คือ การเขiาไปอบรมใหiความรูiเกี่ยวกับปtญหายาเสพติดในชุมมชนและมี

การจัดทำแผนงานปrองกันปราบปรามยาเสพติดทุกป�งบประมาณ ทางดiานสถานศึกษามีโครงการของ

สถานศึกษานที่เกี่ยวขiองกับปtญหายาเสพติด อาทิ เชmน การทำแผนงานและโครงการโรงเรียนสีขาว โรงเรียน

คุณธรรม และโรงเรียนรักษาศีลหiาเปzนตiน ซึ่งสอดคลiองกับผลงานวิจัยของ อภิชาติ เพชรคุiม (2556: 56) 

พบวmา ระดับการมีสmวนรmวมของผูiนําชุมชนในการปrองกันปtญหายาเสพติดขององค)การบริหารสmวนตําบลในเขต

พื้นที่อําเภอป�าโมก จังหวัดอmางทอง ในดiานการวางแผนโดยรวมอยูmในระดับ มากที่สุด 

  2.2  จากผลการวิจัย พบวmาดiานการมีสmวนรmวมในการดำเนินกิจกรรมอยูmในระดับมากเพราะตiองการที่

ลดปtญหาอาชญากรรมที่มีผลมาจากปtญหายาเสพติด จึงตiองมีการจัดโครง จัดการอบรม และรmวมรณณรงค)

ประชาสัมพันธ)กระตุiนใหiเกิดกระแสการตmอตiานยาเสพติดคือ โรงพยาบาลสmงเสริมสุขภาพตำบลจัดทำหนังสือ

บันทึกขiอตกลง ( MOU ) กับหนmวยงานตmางๆ ที่มีสmวนเกี่ยวขiอง มีการประสานงานรmวมกันกับหนmวยงานตmางๆ 

เชmน การปะสานงานกับเจiาหนiาที่ตำรวจในการจัดกิจกรรม จัดโครงการใหiความรูi การปrองกันปtญหายาเสพติด 

โดยจะมีการลงมือวางแผนรmวมกัน และไดiมีการจัดใหiมีหนmวยตำรวจชุมชน อพปร. ดูแลความเรียบรiอยในงาน

กิจกรรมตmางๆ มีการจัดโครงการที่โรงเรียนดำเนินการมีโครงการโรงเรียนคุณธรรรม กิจกรรมธรรมะ กิจกรรม

ใหiความรูiเรื่องยาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค)เรือ่งการใหiความรูiน้ี กิจกรรมการตรวจปtจสาวะเพื่อหาสารเสพติด

ในรmางกายนักเรียน และกิจกรรมจิตสาธารณะ   นอกจากน้ันก็มีกิจกรรมของหมูmบiานในวันสำคัญตmางๆ เชmน วัน

วิสาขบูชา ครู อาจารย) จะพานักเรียนทำกิจกรรมเดินรณรงค) และจัดการปรับปรุงภูมิทัศน)สถานที่ที่เปzนจุด

เสี่ยงโดยการทำความสะอาดเปzนตiน ซึ่งสอดคลiองกับอภิชาติ เพชรคุiม (2556:64) ผลการวิจัยการมีสmวนรmวม

ของผูiนําชุมชนในการปrองกันปtญหายาเสพติดภาพรวมอยูmในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปzนรายดiานพบวmา

ผูiนำชุมชนมีสmวนรmวมทุกดiานอยูmในระดับมากที่สุด 

  2.3  จากผลการวิจัย พบวmาดiานการมีสmวนรmวมในการติดตามอยูmในระดับมาก เพราะผูiนำชุมชน

ทiองถ่ินไดiมีการดำเนินการติดตาม ควบคุม สอดสmอง ดูแลสถานการณ)ปtญหายาเสพติดในชุมชน ปtญหาของเด็ก

และเยาวชนที่มีสmวนเกี่ยวขiองกับยาเสพติด ตลอดจนสภาพความเปzนอยูmภายในครอบครัวอยmางจริงจัง 

ยกตัวอยmางเชmน ตำรวจมีการประสานงานกับกำนัน ผูiใหญmบiาน ผูiนำชุมชน ผูiบริหารสถานศึกษาและผูiบริหาร

ทiองถ่ิน เพื่อติดตามพฤติกรรมของผูiคiาและผูiเสพยาเสพติด นำไปสูmการทำการจำกุมและแกiไขปtญหา หลังจากที่

ไดiดำเนินการแลiวก็จะลงพื้นที่เพื่อสอบถามเยาวชนวัยรุmนที่มีประวิติติดยาเสพติด สmวนกำนันก็จะมีการประเมิน 
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ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 แนน ถiาเห็นวmาเยาวชนกลุmมน้ันมีคะแนนนiอยกวmาเกณฑ) ก็มีการเป¥ดใจคุยกัน และหาทาง

แกiปtญหาอยmางใกลiชิด สmวนของสถานศึกษา คือ จัดทำกิจกรรมเย่ียมเยียนบiานเรือนของนักเรียน เพื่อศึกษา

สภาพความเปzนอยูm และคุณภาพชีวิตของนักเรียน วmามีเหตุปtจจัยสุmมเสี่ยงตmอการขiองเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไมm 

มากนiอยเพียงใด เปzนการสอดสmงดูแลและติดตามพฤติกรรม หากเกิดความเสี่ยงจะไดiหาวิธีปrองกันและแกiไข

ปtญหาไดiทันทmวงที ฃึ่งสอดคลiองกับจักกฤษณ) พิญญาพงษ) (2551:74)ไดiกลmาวถึง ดiานการควบคุมและสอดสmอง 

แนวทางการสรiางความรmวมมือปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดของผูiนำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ)คือ ผูiนำ

ชุมชนควรเขiามาควบคุมดูแลและสอดสmองผูiเสพ ผูiติดยาเสพติด และผูiกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอยmาง

ตmอเน่ืองและจริงจัง 

  2.4  จากผลการวิจัย พบวmาดiานการมีสmวนรmวมในการประเมินผลอยูmในระดับมากเพราะผูiนำทiองถ่ิน 

เจiาหนiาที่ในเขตพื้นที่ไดiมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวขiองกับปtญหายาเสพติดตามแนวนโยบายของ

รัฐบาลซึ่งจะมีการประเมินผลเปzนประจำและตmอเน่ือง อาทิเชmน เจiาหนiาที่ตำรวจมีการประเมินผลกิจกรรม 

โครงการตmางๆ ที่เกี่ยวกับการปrองกนัปราบปรามและแกiไขปtญหายาเสพติด เพื่อรายงานใหiผูiบังคับบัญชาหนmวย

เหนือทราบ และนำผลการประเมินผลจากการทำงานมาปรับปรุงแกiไขในการปฏิบัติหนiาที่ มีการประเมินผล 

ตรวจสอบ สถิติการจับกุม การไดiบำบัดฟ®นฟูขอรับการฟ®นฟู จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมบุรี และ

โรงพยาบาลสmงเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ตmอไป มีเจiาหนiาที่ประเมินผลโครงการและก็ติดตาม จากน้ัน

ประเมินความพึ่งพอใจของผูiปกครองโดยจากการสังเกตสอบถาม สถานศึกษาทำแบบประเมินผลโดยครูประจำ

ช้ันทุกช้ันจะรายงานตรงกับผูiอำนวยการ เมื่อไดiรับผลการติดตาม เชmน การเย่ียมบiานเรือนหรือการทำความ

สะอาดอะไรตmางๆ กับชุมชนแลiวโรงเรียนก็จะนำผลการ รายงานผลตรงน้ีสรุปเปzนภาพรวมของโรงเรียนแลiว

รายงานอำเภอและก็สmงที่สำนักงานเขตเปzนหนmวยงานตiนสังกัด มีการประเมินจะดูวmาเยาวชนมีการเขiาไปยุmง

เกี่ยวหรือเยาชนน้ันมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดน้ันมากนiอยหรือไมm เพื่อที่จะนำขiอมูลที่ไดiไปใชiในการ

ดำเนินการปrองกันและแกiไขตmอไป สอดคลiองกับพระอุทิศ อาสภจิตฺโต (2556:113) ไดiสรุปและอภิปรายผลใน

ในงานวิจัย การมีส�วนรmวมของชุมชนในการแก�ไขป�ญหายาเสพติด : กรณีศึกษา ศูนย)บำบัดยาเสพติด 

วัด ศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยูmในระดับมาก 

        3.  ผลเปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดในเขตพื้นที่

ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) 

 ผลการวิเคราะห)เปรยีบเทียบระดับการมสีmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติด

ในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีเพศ อายุ ระดับรายไดi อาชีพ และระดับ

การศึกษาแตกตmางกันระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายดiาน ไมmแตกตmางกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีไมm

สอดคลiองกับสมมติฐานที่ต้ังไวiการที่ไดiขiอสรุปเชmนน้ี อาจเปzนเพราะวmากลุmมตัวอยmางที่ไดiทำการเก็บรวบรวม

ขiอมูลในครั้งน้ีเปzนกลุmมผูiนำทีม่ีหนiาที่เกีย่วขiองโดยตรงกับในดiานการวางแผน ดiานการดำเนินกิจกรรม ดiานการ

ติดตามและดiานการประเมินผลจึงเปzนผลใหiการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพ

ติดในเขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)ไมmแตกตmางกัน 
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        4.  ความคิดเห็นและขiอเสนอแนะจากการสัมภาษณ) 

  4.1  ดiานสภาพปtญหาเกี่ยวกับปtญหายาเสพติดในตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)

ตามความเห็นของ ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiาตำรวจจากการสัมภาษณ) พบวmา ดiานสภาพปtญหา

เกี่ยวกับปtญหายาเสพติดในตำบลศรณีรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)มีความเหน็ที่เหมอืนกันและแตกตmาง

กัน ไดiขiอสรุปดังน้ี 

 ปtญหาการแพรmระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อยmางแพรmหลาย โดยยาเสพติดที่ระบาดในพื้นที่เปzนยา

เสพติดประเภท 1 คือ กลุmม แอมเฟร)ตามีน หรือที่รูiจักกันโดยทั่วไปในช่ือของ ยาบiา โดยกลุmมคนที่ขiองเกี่ยวกับ

ยาบiา มีชmวงอายุที่หลากหลายต้ังแตmวัยทำงานไลmลงมาถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนตiน เน่ืองจากเปzนพื้นที่ตำบล

ศรีนรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) เปzนพื้นที่รอยตmอของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร) จังหวัดบุรีรัมย) 

และจังหวัดสุรินทร) จึงมเีสiนทางการคมนาคมทีส่ามารถเช่ือมโยงไดiอยmางงmายดาย อีกทั้งการสื่อสารดiานเทคโนยี

สารสนเทศ ที่มีความทันสมัยและสะดวกสบายจึงเปzนการงmายในการเขiาถึงและแพรmกระจายของยาเสพติด 

 4.2  ดiานการมีสmวนรmวมในการวางแผนตามความเห็นของ ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiาตำรวจ

จากการสัมภาษณ) พบดiานการมีสmวนรmวมในการวางแผนในตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)มี

ความเห็นที่เหมือนกันและแตกตmางกัน ไดiขiอสรุปดังน้ี 

 ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiาตำรวจไดiมีโครงการตmางๆเพื่อปrองกันการแพรmระบาดของยาเสพ

ติดในพื้นที่ ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี โดยมีแผนงานอยmางเปzนประจำ โดยเปzนแผนงานจากทั้ ง 

สถานศึกษา ชุมชน และสถานีตำรวจภูธรอำเภอชุมพลบุรีตัวอยmางเชmน การรmวมกันวางแผนเพื่อจัดทำโครงการ

ตmางๆเชmน โครงการ ครูตำรวจแดร) (D.A.R.E. ),จัดกิจกรรมใหiเยาวชนไดiเลmนกีฬา,โรงเรียนสีขาว,โรงเรียน

คุณธรรม,โรงเรียนรักษาศีลหiาเปzนตiน 

 4.3  ดiานการมีสmวนรmวมในการดำเนินกิจกรรมตามความเห็นของ ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiา

ตำรวจจากการสัมภาษณ) พบดiานการมีสmวนรmวมในการดำเนินกิจกรรมในตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรนิทร)มีความเห็นที่เหมือนกันและแตกตmางกัน ไดiขiอสรุปดังน้ี 

 ในแตmละภาคสmวนดiานการดำเนินกิจกรรมโดยจะมีโครงการเกี่ยวกับการปrองกันปราบปราบยาเสพติด 

ที่ไดiจัดทำข้ึนอยmางสม่ำเสมอและตmอเน่ืองทั้งในดiานนำเจiาหนiาตำรวจมาใหiความมาเขiาใจเกี่ยวกับปtญหายาเสพ

ติด นำเจiาหนiาที่จากโรงพยาบาลมาใหiความรูiเรื่องสารเสพติด โทษของสารเสพติด และ การนิมนต)พระคุณเจiา

มาใหiแงmคิดเกี่ยวกับการใชiชีวิตใหiมีความสุขโดยไมmตiองพึ่งยาเสพติดอีกทั้งยังดำเนินงานในโครงการตmางๆเชmน 

โครงการ ครูตำรวจแดร)(D.A.R.E. ),จัดกิจกรรมใหiเยาวชนไดiเลmนกีฬา,โรงเรยีนสีขาว,โรงเรียนคุณธรรม,โรงเรียน

รักษาศีลหiาเปzนตiน 

 4.4  ดiานการมีสmวนรmวมในการติดตามตามความเห็นของ ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiาตำรวจ

จากการสัมภาษณ) พบวmาดiานการมีสmวนรmวมในการติดตามในตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร)มี

ความเห็นที่เหมือนกันและแตกตmางกัน ไดiขiอสรุปดังน้ี 



งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร2ระดับชาติ ครั้งที่ 8/2561 

“รัฐประศาสนศาสตร2ไทย 4.0 :ประชารัฐ นวัตกรรม และความทJาทJาย” 

 

 

 แนวทางการติดตามประเมินผลน้ันมีทั้งการประสานงานกับตำรวจ ผูiบริหารสถานศึกษา กำนัน 

ผูiใหญmบiาน ผูiนำชุมชน เพื่อติดตามพฤติกรรม ของผูiคiาและผูiเสพยาเสพติด เพื่อทำการจำกุมและแกiไขปtญหา

และลงพื้นที่เพื่อสอบถามเยาวชนวัยรุmนที่มีประวัตติดยาเสพติดอีกทั้งมีการสืบสวนสอบสวน 

บุคคลที่มีความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติด หรือนักโทษพiนโทษคดียาเสพติดโดยมีการติดตามสืบสวนประมวลผล

เปzนระยะ 

 4.5  ดiานการมีสmวนรmวมในการประเมินผลตามความเห็นของ ผูiนำสถานศึกษา ผูiบริหาร เจiาหนiา

ตำรวจจากการสัมภาษณ) พบวmาดiานการมีสmวนรmวมในการประเมินผลในตำบลศรณีรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด

สุรินทร)มีความเห็นที่เหมือนกันและแตกตmางกัน ไดiขiอสรุปดังน้ี 

 ในแตmละภาคสmวนดiานการประเมินผลจะเปzนการประเมินผลโครงการเกี่ยวกับการปrองกันปราบปราบ

ยาเสพติด ประเมินจากมการติดตามผลจากกิจกรรมที่ไดiจดัทำข้ึน เพื่อสรุปผล และนำผลสรุปมาปรับปรุงแกiไข 

พัฒนาในโครงการหรือกิจกรรมในครั้งตmอไป 

 

ข5อเสนอแนะในการนำไปใช5 

 ผูiนำชุมชนและผูiปกครองควรใหiความสำคัญกับเยาวชน โดยรmวมกันสอดสmองเกีย่วกับปtญหายาเสพติด

ในชุมชน เน่ืองจากเปzนพื้นที่ ที่มีการเช่ือตmอถึง 3 จังหวัด จึงทำใหiเกิดโอกาสในการแพรmระบาดของยาเสพติดไดi

งmาย ซึ่งในปtจจุบันกลุmมผูiคiายาเสพก็มุmงไปที่ เด็กและเยาวชน เปzนเปrาหมายแรกๆดiวย ผูiนำชุมชนและผูiปกครอง

ควรจัดและสmงเสรมิกิจกรรมที่เกีย่วขiองกับกีฬารวมถึงการมีสmวนในการรmวมกิจกรรมกีฬาน้ันดiวยตัวเองพรiอมกัน

กับเยาวชน เพราะนอกจากไมmเพียงจะเกิดความคุiนเคยกับเยาวชนแลiว ยังทำใหiเยาวชนเกิดความไวiใจจนกลiา

จะพูดคุยเรื่องตmางๆ และกลiาปรึกษาปtญหาตmางดiวย ควรสรiางเครือขmายความรmวมมือระหวmาง องค)การบริหาร

สmวนตำบล, สถานศึกษาในพื้นที่, สถานีตำรวจในพื้นที่, ผูiนำชุมชน, วัดประจำหมูmบiาน และกลุmมเยาวชน เพื่อ

สื่อสารและดำเนินกิจกรรมเพื่อสmงเสรมิภูมิตiานทานยาเสพติด แลiวความไวiใจซึ่งกันและกันควรมีความจริงใจตmอ

ปtญหาที่เกิดข้ึนเมื่อทราบถึงสาเหตุของปtญหาแลiว ควรขอความรmวมจากภาคสmวนตmางๆที่มีหนiาที่รับผดิชอบดiาน

ยาเสพติดเขiามาดูแล และเจiาหนiาที่ก็ควรมีความจริงใจตmอปtญหาดiวยเชmนกัน ไมmปลmอยปละละเลยเมื่อมีคนแจiง

เบาะแส 

 

บทสรุป 

 การวิจัยเรื่องน้ีศึกษาจากเอกสารและการสำรวจขiอมูลแบบสอบถาม ผูiนำทiองถ่ิน ประชากรกลุmม

ตัวอยmางประกอบดiวย ตัวแทนของผูiบริหารองค)การบริหารสmวนตำบลศรีณรงค) ผูiนำหมูmบiาน/ชุมชน ผูiบริหาร

สถานศึกษา คณะกรรมการหมูmบiาน และเจiาหนiาที่โรงพยาบาลสmงเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค) จำนวน 157 คน 

ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีสุmมตามตัวแบบของ Taro Yamane ออกมาไดiเทmากับจำนวน 113คน ตามสัดสmวนดังน้ี 

(1)ผูiบริหารองค)การบริหารสmวนตำบลศรีณรงค) จำนวน 3 คน (2)ผูiนำหมูmบiาน/ชุมชน จำนวน 10 คน 

(3)ผูiบริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน (4)คณะกรรมการหมูmบiาน จำนวน 93 คน (5)เจiาหนiาที่โรงพยาบาล
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สmงเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค) จำนวน 3 คน และผูiบริหารองค)การบริหารสmวนตำบลศรีณรงค) ผูiนำหมูmบiาน/

ชุมชน ผูiบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการหมูmบiาน และเจiาหนiาที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี ซึ่ง

คัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 10 คน การวิจัยในครั้งน้ีเปzนการวิจัยแบบผสมผสานโดยเครื่องมือที่ใชiในการเก็บ

รวบรวมขiอมูลเปzนแบบสอบถามมี 2 ลักษณะ คือ แบบตรวจรายการ และแบบมาตราสmวนประมาณคmา 5 

ระดับ ไดiคmาความเช่ือมั่นเทmากับ 0.966สำหรับแบบสัมภาษณ)มีลักษณะเปzนแบบมีโครงสรiาง โดยกำหนด

ประเด็นหรือคำถาม ซึ่งเปzนคำถามปลายเป¥ด (Open – ended Form)คณะผูiวิจัยเก็บขiอมูลดiวยตนเองจาก

แบบสอบถามจำนวน 113 ฉบับ เก็บรวบรวมไดi 113 ฉบับ คิดเปzนรiอยละ 100 สำหรับการใชiเทคนิคสัมภาษณ) 

คณะผูiวิจัยไดiดำเนินการสมัภาษณ)ดiวยตนเองโดยการบันทึกเทปวิเคราะห)ขiอมูลโดยการหาคmาเฉลี่ย และสmวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานจัดลำดับความคิดเห็น โดยแยกเปzนรายขiอ รายดiาน และโดยภาพรวม นำเสนอเปzนตาราง

ประกอบคำอธิบาย วิเคราะห)โดยใชiคmาสถิติ t-test Independent และ F-test เมื่อพบความแตกตmางของ

คmาเฉลี่ยในแตmละดiาน จะทำการเปรีบยเทียบเปzนรายคูmดiวยวิธีการของเชฟเฟ� (Scheffe’s Method)ผลการวิจัย

สรุปไดiดังน้ี 

 ผลการวิเคราะห)สถานภาพและขiอมูลทั่วไปของผูiตอบแบบสอบถามในเชิงปริมาณพบวmาผูiตอบ

แบบสอบถามเมื่อจำแนกตามเพศ พบวmา เปzนชาย สmวนใหญmเปzนมีอายุระหวmาง 41 – 50 ป� มีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษา/ปวช.สmวนใหญmประกอบอาชีพเกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว) และสmวนใหญmมีรายไดiต่ำกวmา 5,000 บาท  

 ผลการวิเคราะห)ระดับการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดโดยภาพ

รวมอยูmในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปzนรายดiาน พบวmาทุกดiานอยูmในระดับมากเชmนกัน 

 ผลการวิเคราะห)เปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดใน

เขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีเพศตmางกันโดยภาพรวมและรายดiาน ไมmแตกตmาง

กัน 

 ผลการวิเคราะห)เปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดใน

เขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีอายุตmางกันในภาพรวมและรายดiาน ไมmแตกตmางกัน 

 ผลการวิเคราะห)เปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดใน

เขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีระดับการศึกษาตmางกันในภาพรวมและรายดiาน ไมm

แตกตmางกัน 

 ผลการวิเคราะห)เปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดใน

เขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีอาชีพตmางกันในภาพรวมและรายดiาน ไมmแตกตmาง

กัน 

 ผลการวิเคราะห)เปรียบเทียบการมีสmวนรmวมของประชาชนในการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดใน

เขตพื้นที่ตำบลศรีณรงค) อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร) ที่มีระดับรายไดiตmอเดือนตmางกันในภาพรวมและราย

ดiาน ไมmแตกตmางกัน 
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 ดังน้ันจากระดับการมีสmวนรmวมในดiานการการวางแผน ดiานการดำเนินกิจกรรม ดiานการติดตาม และ

ดiานการประเมินผล อยูmในระดับมาก โดยสามารถเรียงไดiตามระดับการมีสmวนรmวมมากที่สุดไปหานiอยที่สุด 

ตามลำดับ คือ  

 ดiานการดำเนินกิจกรรม ทั้ งน้ี เน่ืองจากกลุmมตัวอยmางที่ทำการเก็บรวบรวมขiอมูลสmวนใหญmเปzน 

คณะกรรมการหมูmบiาน เปzนผูiที่จะตiองปฏิบัติตามนโยบายในดiานการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดตามที่

ไดiรับมอบหมายจากหนmวยงาน ตามหนiาที่ และภารกิจที่ตiองกระทำ ผลการศึกษาระดับของการมีสmวนรmวมอยูm

ในระดับ มาก และมากที่เปzนลำดับแรก จากทั้งสี่ดiาน 

 ดiานการการวางแผน กลุmมตัวอยmางที่ทำการเก็บรวบรวมขiอมูลมาน้ันประกอบดiวย ผูiบริหารองค)การ

บริหารสmวนตำบลศรีณรงค),ผูiบริหารสถานศึกษา,เจiาหนiาที่โรงพยาบาลสmงเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค),ผูiนำ

หมูmบiาน/ชุมชน และคณะกรรมการหมูmบiาน นอกเหนือจากนโยบายที่รับมอบหมายจากหนmวยงาน ตามหนiาที่ 

และภารกิจที่ตiองกระทำแลiวน้ัน ในสmวนอำนาจหนiาของตนน้ันก็มีสmวนในการวางแผนงานและโครงการที่ตนเอง

รับผิดชอบอีกดiวยจึงทำใหiระดับของการมีสmวนรmวมอยูmในระดับ มาก 

 ดiานการติดตาม เน่ืองจากกลุmมตัวอยmางมีหนiาที่ตiองรายงานผลของการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายที่

เกี่ยวขiองกับการปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดแกmผูiบังคับบัญชาในสายงานของตนเอง การติดตามผลการ

ดำเนินกิจกรรมตmางๆจึงเกิดข้ึนอยูmเปzนประจำ จึงทำใหiระดับของการมีสmวนรmวมอยูmในระดับ มาก 

 ดiานการประเมินผล ทั้งน้ีดiวยที่ตiองรายงานผลของการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวขiองกับการ

ปrองกันและแกiไขปtญหายาเสพติดแกmผูiบังคับบัญชาในสายงานของตนไดiน้ันในเบื้องตiน จำเปzนตiองประเมินผล

สรุปเปzนเอกสารในข้ันตiนกmอน ดังน้ันกลุmมตัวอยmางจึงมีระดับของการมีสmวนรmวมอยูmในระดับ มาก 
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