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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี
ชนภรณ์ สังสนา *
รศ.พิพฒ
ั น์ ไทยอารี **

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและ
แก้ ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดในบ้ า นคลองม่ ว งเหนื อ หมู่ ท่ี 3 ต าบลลาพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนในบ้ านคลองม่ วงเหนื อ หมู่ท่ี 3 ตาบลลาพญากลาง
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครั้งนี้
คื อ แบบสอบถาม สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แก่ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ สถิติทดสอบค่า t (t-test) และ
สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ
0.05
ผลการศึกษาพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป มีการศึกษาในระดับ
ต่ากว่าปริญญาตรีมากที่สดุ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท
2. ประชาชนในบ้ า นคลองม่ ว งเหนื อ หมู่ ท่ี 3 ตาบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในภาพรวมอยู่ ในระดับน้ อย
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการป้ องกันยาเสพติดกับด้ านการบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับน้ อย และด้ านการบาบัดรักษายาเสพติดกับด้ านการปราบปรามยาเสพติด อยู่ในระดับน้ อย
ที่สดุ
3. ประชาชนในบ้ า นคลองม่ วงเหนื อ หมู่ ท่ี 3 ตาบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศและอายุแตกต่างกันมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่แี ตกต่างกันมีส่วน
ร่วมในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมแตกต่างกัน
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
ปั จจุ บันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภาครั ฐเองมีแนวทางที่จะมุ่ ง
พั ฒนาประเทศไปสู่ความทัน สมัย ก่ อ ให้ เ กิดการเปลี่ ยนแปลงในด้ า นต่ า งๆ ทั้งทางเศรษฐกิ จ
การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้ อม ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตและความเป็ นอยู่
ของคนในสังคมไทยให้ เปลี่ ยนแปลงไปด้ ว ย การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ า วก่ อให้ เกิดปั ญ หาต่ า งๆ
ในชุ มชนและสังคมตามมาอย่ า งมากมาย เช่ น ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาความยากจน ปั ญหา
สภาพแวดล้ อม ปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหายาเสพติด (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550, น.2) ภาครัฐ
ได้ มีนโยบายและแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ภาครัฐดาเนินการไม่ได้
ทาให้ ปัญหาลดลง กลับก่อให้ เกิดปัญหาใหม่เพิ่มขึ้น เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และปัญหา
เศรษฐกิจ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันเป็ นพลวัต ปัญหายาเสพติดนับว่ าเป็ นปั ญหาที่มีความสลับซับซ้ อน
สร้ างความเดือดร้ อนต่อการดารงชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อความมั่นคงและการพั ฒนาประเทศ
ปัจจุบันภาครัฐได้ มีมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ ไขปั ญหา ผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด และสร้ าง
สภาพแวดล้ อมให้ น่ าอยู่ โดยกาหนดให้ ภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไข
ปั ญหายาเสพติดในชุ มชน ทั้งในเรื่ องการเฝ้ าระวัง การป้ องกัน การบาบัดรั กษา และการติดตาม
ช่ วยเหลื อผู้ ผ่านการบาบั ดรั กษา ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ทาให้ เกิดความร่ วมมือและพลั งในการแก้ ไข
ปั ญ หาได้ อ ย่ า งยั่ง ยืน ประกอบกับ ผู้ วิ จั ย ปฏิบั ติห น้ า ที่ในหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วกั บ การป้ องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติด จึงเล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็ นของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
ด้ วยเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในบ้ า นคลองม่ ว งเหนื อ หมู่ ท่ี 3 ตาบลลาพญากลาง อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยผลการวิจัยที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพั ฒนาการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดของบ้ านคลองม่วงเหนื อ หมู่ท่ี 3 และนาผล
วิจัยครั้ งนี้ มาปรั บใช้ ในการประสานการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาในพื้ นที่แพร่ ระบาดยาเสพติด
อื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เช่น ชุมชนเขาคูบา ชุมชนเขายิงเป้ า ชุมชนร่วมใจพัฒนา

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพ
ติดในบ้ านคลองม่วงเหนือ หมู่ท่ี 3 ตาบลลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2.2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติดในบ้ านคลองม่ วงเหนื อ หมู่ ท่ี 3 ตาบลลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก จั งหวั ดสระบุ รี
จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
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3. ขอบเขตการวิจยั
3.1) ขอบเขตด้านประชากรและพื้ นที่ คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี อาศัย
อยู่ในพื้นที่บ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ท่ี 3 ตาบลลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จานวน
326 คน
3.2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา ประกอบด้ วย
แนวคิดการมีส่วนร่วม ประยุกต์ใช้ ตามแนวคิดของ
สมาคมนานาชาติเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ้ างถึงใน เจมส์ แอล เครย์ตัน (2551, น.4)
โกวิทย์ พวงงาม (2552, น.14) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, น.68)
และองค์การสหประชาชาติ (อ้ า งถึงใน จินตวีร์ เกษมศุข, 2557, น.6) นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์
(2550, น.25) เจมส์ แอล เครย์ตัน (2551, น.4) และโกวิทย์ พวงงาม (2552, น.14)
รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ประยุกต์ใช้ ตามแนวคิดของจินตวีร์ เกษมศุข (2557,
น.9)

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยร่วมกับทีมงานจัดเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559 จานวนทั้งสิ้น 190 ชุด

5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยประมวลผลข้ อมูลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป (Statistical
Package for the Social Sciences: SPSS) เพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์
ข้ อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)

6. สรุปผลการวิจยั
6.1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.4 ส่วนใหญ่
มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป จานวน 100 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.6 มีการศึกษาในระดับต่ากว่าปริญญาตรี
มากที่สุด จานวน 155 คน คิดเป็ นร้ อยละ 81.6 ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จานวน
103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.2 และมีรายได้ ต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 10,000 บาท จานวน 68
คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.8
6.2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในบ้าน
คลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการป้ องกันยาเสพติดกับด้ าน
การบริ ห ารจั ดการมี ส่ วนร่ วม อยู่ ในระดับน้ อย และด้ านการบ าบั ดรั กษายาเสพติ ดกับด้ านการ
ปราบปรามยาเสพติดมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
6.3) ผลการทดสอบสมมติฐาน
(1) ประชาชนที่มีเพศและอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดไม่แตกต่างกัน
(2) ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการ
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน

7. อภิปรายผล
7.1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากการศึ ก ษา พบว่ า ประชาชนในบ้ า นคลองม่ ว งเหนื อ หมู่ ท่ี 3 ตาบลลาพญากลาง
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ในภาพรวม
อยู่ในระดับน้ อย และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านการป้ องกัน ยาเสพติดกับด้ านการ
บริหารจัดการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับน้ อย และ
ด้ านการบาบัดรั กษากับด้ านการปราบปรามยาเสพติด ประชาชนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและ
แก้ ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับน้ อยที่สุด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ คิดว่าปั ญหายาเสพติด
เป็ นเรื่องอันตราย เป็ นเรื่องไกลตัว ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง จึงไม่อยากเข้ ามายุ่งเกี่ยวและมีส่วนร่ วม
น้ อย การที่จะทาให้ ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน เข้ ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดเรื่องที่ค่อนข้ างทาได้ ยาก เนื่องจากไม่มีกฎหมายหรืออานาจใดๆ ของรัฐมาบังคับ
ให้ ด าเนิ นการหรื อรองรั บความปลอดภั ย และให้ บทบาทภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอย่างเป็ นรูปธรรม มีเพียงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือใน
การป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาเท่านั้น ปั จจุ บันการขอความร่ วมมือของภาครั ฐนั้น เป็ นในลักษณะ
ที่ ใ ห้ หน่ ว ยงานในระดั บ พื้ นที่ ได้ แก่ อ าเภอ ท้ อ งถิ่ น พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ เป็ นผู้ รณรงค์
ประชาสัมพั นธ์ผ่านเวทีการประชุ มประจาเดือน การประชาคมในหมู่บ้าน ซึ่งการรั บรู้รั บทราบจะ
เฉพาะกลุ่มแกนนาชุ มชนและผู้ท่ีเข้ าร่ วมประชุ มเท่านั้น ไม่ได้ กระจายการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
หรื อกลุ่ มประชาชนทั่วไปในพื้ นที่ และการรณรงค์ประชาสัมพั นธ์ดังกล่ าวยังขาดความต่อเนื่อง
เนื้อหาที่ใช้ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ได้ ทาให้ ประชาชนเกิดความตระหนัก หรื อ จู งใจให้ มี
ส่วนร่ วม ประกอบกับประชาชนคิดว่า ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีอิทธิพล หาก
เข้ าไปยุ่งเกี่ยวอาจจะได้ รับความเดือดร้ อน จึงไม่เห็นความสาคัญและความจาเป็ นที่จะต้ องเข้ ามามี
ส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน การแจ้ ง เบาะแสยาเสพติดให้ กับเจ้ าหน้ าที่
รัฐ จึงทาให้ การดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน
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ได้ รับความร่วมมือจากประชาชนค่อนข้ างน้ อย แม้ ว่าภาครัฐเองมีนโยบายในการส่งเสริมให้ มีการ
รวมกลุ่มของประชาชนและองค์กรภาคประชาชน รวมทั้งสนับสนุ นงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวทางในการป้ องกันและแก้ ไ ขปัญหายาเสพติดของสานักงาน
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558) ยุ ทธศาสตร์ การมีส่วนร่ วมภาคประชาชน ที่มุ่งเน้ น
สร้ า งการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชนให้ มีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการเพื่ อการป้ องกัน และ
แก้ ปัญหายาเสพติดในชุมชน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด และยังสอดคล้ อง
กับสมาคมนานาชาติเพื่ อการมีส่วนร่ วมของประชาชน อ้ างถึงใน อรทัย ก๊กผล (2552) ที่กล่ าวว่ า
ควรมีโอกาสให้ ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจอันเกี่ยวข้ องกับการกระทาที่มีผลต่อ
ชีวิตของพวกเขา แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของเสนีย์ วัยวัฒนะ (2552) ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดภายในชุมชน กรณี ชุมชนพัฒนาล็อค 4-5-6 แขวง
คลองเตย เขตคลองเตยกรุ งเทพฯ และพบว่ า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน และแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดภายในชุมชนในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วน
ร่วมในระดับปานกลางในกิจกรรมด้ านปฏิบัติการ/การดาเนินกิจกรรมเพื่อการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด กิจกรรมด้ านการวางแผน/โครงการเพื่อการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด
และกิจกรรมด้ านการศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติด แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ านการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน ในระดับน้ อย และ
ยังไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยของกานต์ ล้ วนแก้ ว (2552) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
การป้ องกัน ยาเสพติดในชุ มชน ที่พบว่ า การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในการป้ องกันยาเสพติดใน
ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้ อยดังนี้ การตัดสินใจ ปฏิบัติการ และประเมินผล ตามลาดับ
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นว่า ประชาชนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับน้ อย หากไม่มีการดาเนินการใดๆ เพ่อแก้ ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อาจจะกลายเป็ นปั ญหาที่ยากแก่การแก้ ไขจนส่งผลให้ ชุมชนและสังคมเกิดความวุ่นวาย
ไร้ มีความสงบสุข ดังนั้น ภาครัฐควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และ
ความตระหนักแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนให้ เห็นความสาคัญในการเข้ ามามีส่วนร่วม
ในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และให้
รั บ ทราบถึ ง ผลกระทบของปั ญ หายาเสพติ ด ที่ มี ต่ อ ตั ว เอง ครอบครั ว สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
ประเทศชาติ รวมทั้งปลูกจิตสานึกให้ รักหวงแหนบ้ านเกิด ด้ วยวิธีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ผ่ า นช่ อ งต่ า งๆ เช่ น วิ ท ยุ ชุ ม ชน โทรทัศ น์ สื่อ โซเชี ย ล อย่ า งต่ อ เนื่ อง และขั บ เคลื่ อ นงานผ่ า น
วิทยากรกระบวนการที่มีความรู้ความสามารถในการโน้ มน้ าวและจูงใจให้ เข้ ามาร่วมกันป้ องกันและ
แก้ ไขปั ญหายาเสพติด ในส่วนของชุ มชนผู้นาควรสร้ างช่ องทางในการมีส่วนร่ วมของประชาชน
เพิ่มขึ้น โดยใช้ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ ามาเป็ นเครื่องมือในการทางาน เช่น การใช้ หอกระจายเสียงเข้ า
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มาเป็ นเครื่องมือในการประชุม เพื่อให้ ผ้ ูท่ไี ม่ได้ เข้ าร่วมประชุมได้ รับฟั ง รับรู้ในการประชุม และให้
มีการจัดทาบันทึกรายงานการประชุ มทุกครั้ ง รวมทั้งการจัดทาข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขในร่ วมกัน
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
7.2) ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติดแตกต่างกัน
ผลการวิ จัย พบว่ า ประชาชนที่มีเ พศแตกต่ า งกัน มี ส่ว นร่ ว มในการป้ องกัน และแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละเพศอยากเห็นความสงบสุขของชุมชน
และจากผลการวิจัย พบว่า เพศหญิงมีส่วนร่ วมสูงกว่าเพศชาย ทั้งนี้ เนื่องจากเพศหญิงเป็ นเพศที่
เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ได้ เร็ว สามารถรับมือกับความเครียด และให้ ความร่วมมือในการทางานดีกว่า
ผู้ ช าย รวมทั้ง มี เ วลาและใส่ ใ จในรายละเอี ย ดในการด าเนิ น ชี วิ ต และความเป็ นไปของสัง คม
ประกอบกับปั จจุ บันเพศหญิงได้ เข้ ามามีบทบาทในการทางานเพื่อส่วนร่ วมมากขึ้น จึงทาให้ เพศ
หญิงมีส่วนร่วมสูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของเกรียงศักดิ์ คงทับทิม (2546) ศึกษา
เรื่องการมีส่วนร่ วมของผู้นาชุมชนในการป้ องกันปั ญหายาเสพติด กรณีศึกษาเขตพื้ นที่รับผิดชอบ
ของสถานีตารวจภูธรตาบลกระตีบ อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า ปัจจัยด้ านเพศไม่มี
ผลทาให้ การมีส่วนร่วมในการป้ องกันยาเสพติดแตกต่างกัน และยังสอดคล้ องกับงานวิ จัยของธวัช
ชัย มักเฮง (2550) ศึ กษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติดของผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตาบลทุง่ คอก อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า
ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติดไม่แตกต่างกัน
7.3) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติดแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละช่วงอายุอยากให้ ชุมชนปลอดยาเสพติด
และจากผลการวิจั ย พบว่ า อายุ ช่วงอายุ ต้ังแต่ 41 ปี ขึ้นไป มีส่วนร่ วมสูงกว่ าช่ วงอายุอ่ืนๆ ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนที่มีช่วงอายุต้ังแต่ 41 ปี ขึ้นไป เป็ นช่ วงวัยที่สามารถจัดการกับอารมณ์ จิตใจ
ความเครี ยดได้ อย่างมีวุฒิภาวะยืดหยุ่นกว่าในช่วงวัยอื่น ๆ และเป็ นวัยที่มองโลกในมุ มบวกและ
อยากเห็นชุมชนดีข้ นึ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของอัตรบุตร อัครสุขบุตร (2548) ศึกษาเรื่องการมี
ส่วนร่วมของกานันและผู้ใหญ่บ้าน ในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดในอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ที่พบว่า กานัน และผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาเสพติดไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยธวัชชัย มักเฮง (2550) ศึกษาเรื่องการมี
ส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ตาบลทุ่ง คอก อ าเภอสองพี่ น้ อ ง จั งหวั ด สุพ รรณบุ รี ที่พบว่ า อายุ ของผู้ ป ระสานพลั งแผ่ น ดิ น
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เอาชนะยาเสพติ ดส่ งผลต่ อ ระดั บ การมี ส่ว นร่ ว มในการป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติด ไม่
แตกต่างกัน
7.4) ประชาชนที่มีระดับการศึ กษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและ
แก้ ไขปั ญหายาเสพติดในภาพรวมแตกต่างกัน เนื่องจากการศึกษามีส่วนสาคัญที่ทาให้ วิธีคิดแต่ละ
คนแตกต่างกันจึงส่งผลให้ การมีส่วนร่ วมแตกต่างกัน และจากผลการวิ จัย พบว่ า ประชาชนที่มี
การศึ ก ษาระดั บ สูงกว่ า ปริ ญ ญาตรี มีส่ว นร่ ว มสูง กว่ า ประชาชนที่มีก ารศึ กษาระดับ อื่น ๆ ทั้ง นี้
เนื่ อ งจากเป็ นผู้ ท่ีมี ค วามรู้ วิ ธีคิด เจตคติ และประสบการณ์ ในการท างานที่ห ลากหลายและ
กว้ างขวางกว่าคนมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรีและระดับต่ากว่ าปริ ญญาตรี และอยากใช้ ความรู้
ความสามารถที่มีในการป้ องกัน แก้ ไขปั ญหาและพั ฒนาชุ มชนให้ ดีข้ ึน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ธวัชชัย มักเฮง (2550) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดของผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตาบลทุ่งคอก อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า
ระดับการศึกษาของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการ
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน
7.5) ประชาชนที่มีอาชี พแตกต่ างกันมีส่วนร่ วมในการป้องกันและแก้ไขปั ญหายา
เสพติดแตกต่างกัน
ผลการวิจัย พบว่ า ประชาชนที่มีอาชี พแตกต่ างกันมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดในภาพรวมแตกต่างกัน เนื่องจากอาชีพแต่ละอาชีพมีลักษณะงานและประสบการณ์
การทางานไม่เหมือนส่งผลต่อมุมมองแต่ละอาชีพให้ แตกต่างกัน และจากผลการวิจัย พบว่า อาชีพ
รับราชการมีส่วนร่วมสูงกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาชีพเกษตรกรรม อาชีรับจ้ างทั่วไป และอาชีพอื่นๆ
ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานของข้ าราชการทุกคนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมและความสุข
ของประชาชน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ วจะต้ องมีความเสียสละเพื่ อส่วนรวม มีหน้ าที่เพื่อช่วยเหลือและ
แก้ ไขปั ญหาของประชาชน จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้ คนที่มีอาชีพรั บราชการมีส่วนร่ วมสูงกว่ าคนที่มี
อาชี พ อื่น ๆ ซึ่ งสอดคล้ องกับ แนวคิด ของสานั กงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558)
ที่ก าหนดให้ ทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ไม่ ว่าจะเป็ น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยธวัชชัย มักเฮง
(2550) ศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดของผู้ ประสานพลั ง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตาบลทุ่งคอก อาเภอสองพี่ น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า อาชีพของผู้
ประสานพลังแผ่ นดินเอาชนะยาเสพติดส่งผลต่อระดับ การมีส่วนร่ วมในการป้ องกัน และแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดไม่แตกต่างกัน
7.6) ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่ างกันมีส่วนร่ วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแตกต่างกัน
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ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต่อเดือนแตกต่างกันมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและ
แก้ ไขปั ญหายาเสพติดในภาพรวมแตกต่ า งกัน เนื่ องจากรายได้ ถื อว่ า เป็ นปั จจั ยสาคัญ ในการ
ดารงชีวิต จึงส่งผลให้ ผ้ ูมีรายได้ น้อยต้ องใช้ เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทามาหากินและไม่มีเวลาคิดถึง
เรื่องส่วนรวม และจากผลการวิจัย พบว่า รายได้ ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป มีส่วนร่ วม
มากกว่าช่วงรายได้ อ่ ืนๆ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีความเดือดร้ อนในเรื่องการเงินและอยากช่วยเหลือ
สังคม จึ งมีเวลาในการเข้ ามาร่ วมมากกว่ าผู้ ท่ีมีรายได้ ต่อเดือนในช่ วงอื่นๆ ซึ่งไม่สอดคล้ องกับ
งานวิจัยธวัชชัย มักเฮง (2550) ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพ
ติ ด ของผู้ ป ระสานพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด ต าบลทุ่ ง คอก อ าเภอสองพี่ น้ อ ง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี ที่พบว่า รายได้ ของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดส่งผลต่อระดับการมีส่วน
ร่วมในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดไม่แตกต่างกัน

8. ข้อเสนอแนะ
8.1) ระดับนโยบาย
(1) ภาครั ฐควรออกกฎหมายรองรั บสิทธิของประชาชนรวมกลุ่มในการป้ องกัน
และแก้ ไขปัญหายาเสพติด เพื่ อป้ องกันไม่ให้ ผ้ ูท่เี ข้ ามามีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายา
เสพติดได้ รับความเดือดร้ อน และควรกาหนดสิทธิพิเศษต่างๆ ให้ แก่ชุมชนที่รวมกลุ่มในการป้ องกัน
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติด เช่น งบประมาณอุดหนุ นในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจ
และเป็ นการสร้ างแรงจู งใจให้ แก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
มากขึ้น
(2) ภาครัฐควรกาหนดให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริ ม
และสนับสนุนให้ ประชาชนเข้ ามารวมกลุ่มเพื่อป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ท่มี ีอาชีพรับจ้ างทั่วไป ( x = 1.69) และกลุ่มผู้ท่มี ีรายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท ( x = 1.54) ซึ่ง
เป็ นกลุ่มที่มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดน้ อยกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยการส่งเสริม
ให้ มีก ลุ่มอาชีพเสริ มเพื่ อลดภาระและความเดือดร้ อนของประชาชน และเพื่ อเป็ นการจู งใจให้
ประชาชนเข้ ามาเป็ นพลังในการแก้ ไขปัญหาในชุมชน การรวมกลุ่มตรงนี้ถือเป็ นจุดเริ่มต้ นของการ
สร้ างพลังในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาในชุมชน
(3) ภาครั ฐควรกาหนดให้ ท้องถิ่นที่ถือว่ าเป็ นหน่ วยงานที่ใกล้ ชิดประชาชนมาก
ที่สดุ เข้ ามามีบทบาทสาคัญในทากิจกรรมเพื่อสร้ างภูมิค้ ุมกัน เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อสร้ างองค์ความรู้ และปรับทัศนคติของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้นาให้ เกิดความตระหนัก
ในการเป็ นเจ้ าของชุมชนและสร้ างความเข้ าใจถึงความจาเป็ นและความสาคัญ ในการมีส่วนร่ วม
ในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด โดยชี้ให้ เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปั ญหายาเสพติด
เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความมั่นคงของประเทศ และปัญหาสังคม และนาเรื่องการมีส่วนร่วม
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หรือการรวมกลุ่มของประชาชนในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด กลุ่มมาเป็ นตัวชี้วัดเพื่อ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณของท้ องถิ่นนั้นๆ ในปี ถัดไป
(4) ภาครัฐควรเผยแพร่หมู่บ้านที่ประสบความสาเร็จในการสร้ างการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งทางโทรทัศน์
วิ ท ยุ และสื่ อ โซเชี ยลต่ า งๆ ที่ สามารถให้ ป ระชาชนเข้ าถึ งได้ ง่ า ย เพื่ อให้ หมู่ บ้ านอื่น ๆ ถื อเป็ น
แบบอย่ างและเป็ นแนวทางการท างานในชุ ม ชนเพื่ อ ป้ องกัน และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติด อย่ า ง
ต่อเนื่อง
2. ระดับปฏิบตั ิการ แบ่งออกเป็ นดังนี้
2.1) ภาครัฐ
(1) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจัดให้ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่ องทางต่างๆ และกลไกในระดับพื้ นที่ เช่ น ฝ่ ายปกครอง ตารวจ สาธารณสุข พัฒนาชุมชน และ
ท้องถิ่น เพื่อการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และความตระหนักแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ท่มี ี
อาชีพรับจ้ างทั่วไป ( x = 1.69) และกลุ่มผู้ท่มี ีรายได้ ต่ากว่า 10,000 บาท ( x = 1.54) ซึ่งถือว่า
เป็ นกลุ่ ม ที่มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด น้ อ ยกว่ า กลุ่ ม อื่ น ๆ และเป็ น
ประชาชนส่วนใหญ่ ของชุ มชน เกี่ยวกับวิธีคิดในการทางาน การกาหนดกิจกรรมการป้ องกันและ
แก้ ไขปัญหายาเสพติด วิธกี ารดูแลลูกหลานไม่ให้ ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ ป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาได้ ตรงจุ ดหรื อตรงกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อไม่สูญเสียเวลาและงบประมาณโดยไม่มีประโยชน์
และเพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึงผลกระทบของปั ญหายาเสพติดที่มีต่อตัวเอง
ครอบครั ว สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมทั้งปลูกจิตสานึกให้ เกิดความรู้สึกรักและหวง
แหนบ้ านเกิด ให้ อยากเข้ ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนร่วมมือ
กันในการพัฒนาชุมชนให้ เจริญรุ่งเรือง
(2) ให้ สาธารณสุขและฝ่ ายปกครองในระดับพื้นที่สร้ างความเข้ าใจความตระหนัก
และปรับทัศนคติของประชาชนในชุมชนในการเอาใจใส่ดูแลผู้ท่ผี ่านการบาบัดรั กษา ด้ วยการให้
กาลังใจ การให้ ข้อคิด ข้ อเสนอแนะในการดาเนินชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็ นการสร้ างมีกาลังใจ และสร้ าง
ความรู้ให้ เขาเป็ นคนสาคัญและเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยไม่ร้ ูสึกว่าถูกแบ่งแยกออกจากชุมชน
หรื อเป็ นที่รังเกียจของชุ มชน ซึ่ งจะทาให้ ผ้ ูผ่านการบาบัดรั กษาเกิดความรู้สึกว่ า ชุ มชนใส่ใจและ
ห่วงใยตนเองจนทาให้ ไม่อยากกลับไปใช้ ยาเสพติดอีก
(3) จัดให้ มีการรณรงค์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการแจ้ งเบาะแสให้ ครอบคลุมทุก
พื้นที่
(4) มอบหมายให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องส่งเสริมให้ ประชาชนในหมู่บ้านรวมกลุ่ม
ทากิจกรรมเพื่อเป็ นพลังในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด เช่น กลุ่มอาชีพ เพื่อลดภาระ
และเพิ่มรายได้ ให้ แก่ประชาชนผู้มีรายได้ น้อย กลุ่มกีฬา กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เพื่อสร้ างประโยชน์
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ให้ กบั ชุมชนและเป็ นการส่งเสริมให้ ประชาชนได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมเสพยาเสพ
ติด ซึ่งการรวมกลุ่มดังกล่าวนับว่าเป็ นก้ าวแรกหรือจุ ดเริ่มต้ นที่สาคัญในการทาให้ ประชาชนสนใจ
และเข้ ามามีส่วนร่วมในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
2.2) ภาคเอกชน
ให้ จั ดกิจกรรมที่มี ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม (CSR) ในระดั บหมู่ บ้ าน เช่ น
สนับสนุ นกิจกรรมและงบประมาณในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดระดับชุมชน ได้ แก่
การแข่ งขันกีฬาต้ านยาเสพติด การสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ กับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป และการ
รวมกลุ่ มต่างๆ ในชุ มชนเพื่ อเป็ นพลังสาคัญในการขับ เคลื่อนงานชุ มชน เช่ น กลุ่มอาชี พ กลุ่ ม
เยาวชน
2.3) ภาคประชาชน
(1) ผู้นาชุมชนต้ องสร้ างความตระหนักให้ ประชาชนเห็นความสาคัญและความ
จาเป็ นในการให้ เอาใจใส่ดูแลผู้ท่ผี ่านการบาบัดรักษาที่เป็ นลูกหลานตนเองและคนอื่นๆ ในชุมชน
ด้ วยการใส่ใจ ให้ กาลังใจ การให้ ข้อคิด ข้ อเสนอแนะในการดาเนินชีวิต เพราะจะทาให้ ผ้ ูผ่านการ
บาบัดรักษามีกาลังใจ และรู้สกึ ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน ไม่ร้ ูสกึ ว่าถูกแบ่งแยกออกจากชุมชนหรือ
เป็ นที่รังเกียจของชุมชน และไม่หันกลับไปใช้ ยาเสพติดอีก
(2) ให้ กระจายเสียงการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกครั้งผ่านหอกระจาย
ข่าวหมู่ บ้าน เพื่ อให้ ผ้ ู ท่ไี ม่ได้ เข้ าร่ วมประชุ มได้ รับฟั ง รั บรู้ รับทราบการประชุ ม และให้ มีการจัดทา
บันทึกรายงานการประชุ มทุ กครั้ งเพื่ อ ติดประกาศให้ ทุกคนได้ รับทราบ และสามารถแก้ ไขหรื อ
โต้ แย้ งรายงานการประชุม โดยมีกาหนดเวลาในการแก้ ไขหรือโต้ แย้ งดังกล่าวให้ ชัดเจน และใช้ มติท่ี
ประชุ มเป็ นข้ อตกลงในการดาเนิน การป้ องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติด เพื่ อเป็ นการป้ องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทางาน
(3) ผู้นาชุมชนควรหาข้ อตกลงร่วมกันในหมู่บ้านเพื่ออออกกฎชุมชนหรือข้ อตกลง
ในการอยู่ร่วมกันและการในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด โดยใช้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ในชุมชนมาเป็ นเงื่อนไขในการเข้ ามามีส่วนร่ วม เช่น ให้ เงินช่วยเหลือ ให้ ทุนการศึกษา การพาไป
ศึกษาดูงาน การเลี้ยงอาหาร หรือการเก็บแต้ มสะสมในการเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ ได้ รับสิทธิพิเศษ
มากกว่ า คนอื่น ๆ ในชุ มชน ทั้งนี้ เพื่ อการจู งใจให้ ป ระชาชนสนใจและเข้ า มามีส่ วนร่ วมในการ
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น
(4) ควรจัดตั้งกองทุนกลางในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็ นกองทุนในการป้ องกัน
และแก้ ไขปั ญหายาเสพติด และแก้ ไขปั ญหาอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนาหมู่บ้านในทุกเรื่ อง โดยใช้
หลักการเดียวกันกับการจัดเก็บภาษีหรื อตามที่ตกลงกัน เพื่อให้ ทุกคนในหมู่บ้านได้ มีส่วนร่ วมใน
การป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด และพั ฒนาหมู่บ้าน ซึ่งการมีส่วนร่ วมดังกล่ าว จะทาให้
ประชาชนรู้สึกว่าเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน เกิดความรู้สึกเป็ น เจ้ าของชุมชน และอยากมีส่วนร่ วมใน
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การบริหารจัดการหมู่บ้านมากขึ้น เนื่องจากเงินที่ใช้ ในการป้ องกัน แก้ ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน
เป็ นเงินของตัวเองเกรงว่าคณะกรรมการหมู่บ้านจะนาเงินไปใช้ โดยไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
(5) ผู้นาชุมชนควรหาเวทีในการพูดคุยกับประชาชนทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการเพื่อสร้ างความเข้ าใจในการมีส่วนร่วมป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด และเพิ่มช่องทาง
เพื่อให้ ประชาชนได้ แสดงความคิดเห็นในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้ มากขึ้น เช่น การ
ใช้ แบบสอบถาม การติดกล่องรับฟั งความคิดเห็นให้ ครอบคลุมพื้นที่ของหมู่บ้าน การแสดงความ
คิดเห็นผ่านช่องทางลับ
(6) ผู้นาชุ มชนควรจัดตั้งคุ้มหรื อโซนในการบริ หารงาน จัดกิจกรรมที่สามารถทา
ให้ ประชาชนแต่กลุ่มเป้ าหมาย และแต่ละช่วงวัยได้ มีส่วนร่ วมมากขึ้น หรืออาจจะมอบหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ หรื อตาแหน่ งกรรมการในหมู่บ้านให้ ประชาชนในชุ มชนได้ รับผิดชอบอย่างทั่วถึง เช่ น
ให้ คณะกรรมการหมู่บ้านในแต่ละคุ้มหรือโซน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามห้ วงเวลาและ
ความสะดวกของแต่ละคุ้มหรือแต่ละโซนอย่างต่อเนื่อง
(7) ผู้ น าชุ มชนควรให้ ความส าคัญ กับ ทุ กคนและมองว่ า ทุ กคนในชุ มชน คื อ
ทรั พยากรที่สาคัญในการขับเคลื่อนงานและพั ฒนาชุมชนให้ มีความสงบสุข มีความเจริญรุ่งเรือง
ผู้นาชุ มชนจะต้ องเป็ นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพั นธ์ ความคิดเห็นของคนในชุ มชนให้ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้ เกิดความรู้สึกของการแบ่งแยกชั้นความรู้กับระดับของการศึกษา โดยใช้
หลักความจริ งและข้ อเท็จจริงเข้ ามาพูดคุ ยหรือหารื อกัน ซึ่งจะทาให้ แต่ละคนในชุ มชนเกิดความ
เข้ าใจ มีความเชื่อมั่นและยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันที่เกิดจากข้ อเท็จจริง
(8) ผู้นาชุมชนควรส่งเสริมให้ มีการรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่ม
ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนมากขึ้น เช่น กลุ่มอาชีพ เพื่อเป็ น
การเพิ่มรายได้ ให้ แก่ประชาชนผู้มีรายได้ น้อย กลุ่มกีฬา และกลุ่มตามความสนใจ การรวมกลุ่มนั้น
จะทาให้ คนในชุมชนได้ มีโอกาสพบกันมากขึ้น ได้ ทางานร่ วมกันมากขึ้น เข้ าใจกันมากขึ้น ทาให้
ประชาชนรู้สึกว่ าตนเองได้ รับ ประโยชน์จากการเข้ ามาร่ วมกิจกรรมของชุ มชน ไม่เสียเวลาและ
โอกาสในการทามาหากิน ซึ่งส่งผลให้ การดาเนินการใดๆ ในชุมชน หรือการขอความร่ วมมือจาก
ประชาชนทาได้ ง่ายขึ้น แม้ กระทั่งเรื่องยาเสพติด เนื่องจากประชาชนจะเกิดความรู้สึกเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน เกิดความรั กและหวงแหนชุมชน อยากเห็นชุมชนดีข้ ึน และไม่อยากให้ ใครมาทาร้ าย
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่
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5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์
2. ควรทาการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น แรงจูงใจในการมีส่วนร่วม ผลกระทบ
ของการมีส่วนร่ วม ศักยภาพในการเรี ยนรู้และการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาของผู้นาชุ มชนและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ ครอบคลุมทุกด้ าน
3. ควรมี ก ารจั ด ท าการวิ จั ย ในลั ก ษณะนี้ ในหมู่ บ้ า นอื่ น ๆ ที่ มี ปั ญ หายาเสพติ ด เพื่ อ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
4. ควรมีการเก็บข้ อมูลการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
อื่นๆ ที่มีลักษณะปั ญหาใกล้ เคียงกัน เพื่อศึกษาความแตกต่างและเปรียบเทียบการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ซึ่งผลที่ได้ อาจจะมีความแตกต่างกัน เนื่ องจากการมีส่วนร่ วมของประชาชนขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย เช่น ผู้นาชุมชน วัฒนธรรม (วิถีชีวิต) ของคนในชุมชน สภาพชุมชน และบริบทอื่นๆ
ของชุมชน
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