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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ในบา้นคลองม่วงเหนือ หมู่ท่ี 3 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก  

จงัหวดัสระบุรี 

ชนภรณ ์ สงัสนา * 

 รศ.พพิฒัน ์ ไทยอารี ** 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด และเพ่ือเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลล าพญากลาง 

อ าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี จ านวน 190 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี 

คือ แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติทดสอบค่า t (t-test) และ

สถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

ผลการศึกษาพบว่า  

 1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีการศึกษาในระดับ

ต ่ากว่าปริญญาตรีมากที่สดุ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและมีรายได้ไม่เกนิ 10,000 บาท 

 2.  ประชาชนในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันยาเสพติดกับด้านการบริหารจัดการ อยู่ใน

ระดับน้อย และด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดกับด้านการปราบปรามยาเสพติด อยู่ในระดับน้อย

ที่สดุ 

 3.  ประชาชนในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี ที่มีเพศและอายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีส่วน

ร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมแตกต่างกนั  

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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1.  ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับภาครัฐเองมีแนวทางที่จะมุ่ง

พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ 

ของคนในสังคมไทยให้เปล่ียนแปลงไปด้วย การเปล่ียนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ  

ในชุมชนและสังคมตามมาอย่างมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความยากจน ปัญหา

สภาพแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหายาเสพติด (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2550, น.2) ภาครัฐ

ได้มีนโยบายและแนวทางต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึน แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ภาครัฐด าเนินการไม่ได้

ท าให้ปัญหาลดลง กลับก่อให้เกิดปัญหาใหม่เพ่ิมขึ้ น เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และปัญหา

เศรษฐกิจ ซ่ึงมีความเกี่ยวโยงกันเป็นพลวัต ปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน 

สร้างความเดือดร้อนต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ 

ปัจจุบันภาครัฐได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา ผู้ค้ายาเสพติด ผู้เสพยาเสพติด และสร้าง

สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ โดยก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในชุมชน ทั้งในเร่ืองการเฝ้าระวัง การป้องกันการบ าบัดรักษา และการติดตาม

ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา ซ่ึงเป็นแนวทางที่ท  าให้เกิดความร่วมมือและพลังในการแก้ไข

ปัญหาได้อย่างย่ังยืน ประกอบกับผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด จึงเลง็เหน็ความส าคัญและความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 และน าผล

วิจัยคร้ังน้ี มาปรับใช้ในการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่แพร่ระบาดยาเสพติด

อื่นๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี เช่น ชุมชนเขาคูบา ชุมชนเขายิงเป้า ชุมชนร่วมใจพัฒนา  

 

2.  วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 2.1)   เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี 

 2.2)  เพ่ือเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
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3.  ขอบเขตการวิจยั 

 3.1)  ขอบเขตดา้นประชากรและพื้ นที่ คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18 – 60 ปี อาศัย

อยู่ในพ้ืนที่บ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี จ านวน 

326 คน  

3.2)  ขอบเขตดา้นเนื้ อหา ประกอบด้วย  

แนวคิดการมีส่วนร่วม ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของ 

สมาคมนานาชาติเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ้างถึงใน เจมส์ แอล เครย์ตัน (2551, น.4) 

โกวิทย์ พวงงาม (2552, น.14) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552, น.68) 

และองค์การสหประชาชาติ (อ้างถึงใน จินตวีร์ เกษมศุข, 2557, น.6)   นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ 

(2550, น.25) เจมส ์แอล เครย์ตัน (2551, น.4) และโกวิทย์ พวงงาม (2552, น.14)  

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ประยุกต์ใช้ตามแนวคิดของจินตวีร์ เกษมศุข (2557, 

น.9)  

 

4.  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 ผู้วิจัยร่วมกบัทมีงานจัดเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลระหว่างวันที่ 28 ธนัวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559 จ านวนทั้งสิ้น 190 ชุด 

 

5.  การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยประมวลผลข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (Statistical 

Package for the Social Sciences: SPSS) เพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

 

6.  สรุปผลการวิจยั  

6.1)  ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 57.4 ส่วนใหญ่ 

มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 มีการศึกษาในระดับต ่ากว่าปริญญาตรี

มากที่สุด จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 81.6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวน 

103 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วงไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 68 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 

6.2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในบา้น

คลองม่วงเหนอื หมู่ที ่3 ต าบลล าพญากลาง อ าเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันยาเสพติดกับด้าน

การบริหารจัดการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย และด้านการบ าบัดรักษายาเสพติดกับด้านการ

ปราบปรามยาเสพติดมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อยที่สดุ 

6.3)  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

(1)  ประชาชนที่มีเพศและอายุแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดไม่แตกต่างกนั 

(2)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการ 

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกนั 

 

7.  อภิปรายผล 

7.1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

จากการศึกษา พบว่า ประชาชนในบ้านคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลล าพญากลาง 

อ าเภอมวกเหลก็ จังหวัดสระบุรี มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม 

อยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการป้องกันยาเสพติดกับด้านการ

บริหารจัดการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับน้อย และ

ด้านการบ าบัดรักษากับด้านการปราบปรามยาเสพติด ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับน้อยที่สุด เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าปัญหายาเสพติด

เป็นเร่ืองอันตราย เป็นเร่ืองไกลตัว ไม่ใช่เร่ืองของตัวเอง จึงไม่อยากเข้ามายุ่งเกี่ยวและมีส่วนร่วม

น้อย การที่จะท าให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดเร่ืองที่ค่อนข้างท าได้ยาก เน่ืองจากไม่มีกฎหมายหรืออ านาจใดๆ ของรัฐมาบังคับ 

ให้ด าเนินการหรือรองรับความปลอดภัย และให้บทบาทภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความร่วมมือใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาเท่าน้ัน ปัจจุบันการขอความร่วมมือของภาครัฐน้ันเป็นในลักษณะ 

ที่ ให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่  ได้แก่  อ าเภอ ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็นผู้รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีการประชุมประจ าเดือน การประชาคมในหมู่บ้าน ซ่ึงการรับรู้รับทราบจะ

เฉพาะกลุ่มแกนน าชุมชนและผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน ไม่ได้กระจายการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

หรือกลุ่มประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวยังขาดความต่อเน่ือง 

เน้ือหาที่ใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ได้ท าให้ประชาชนเกิดความตระหนัก หรือจูงใจให้มี

ส่วนร่วม ประกอบกับประชาชนคิดว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล หาก

เข้าไปยุ่งเกี่ยวอาจจะได้รับความเดือดร้อน จึงไม่เหน็ความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องเข้ามามี

ส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ในชุมชน การแจ้งเบาะแสยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่

รัฐ  จึงท าให้การด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
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ได้รับความร่วมมือจากประชาชนค่อนข้างน้อย แม้ว่าภาครัฐเองมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการ

รวมกลุ่มของประชาชนและองค์กรภาคประชาชน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม

ต่างๆ ในชุมชน  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของส านักงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน ที่มุ่งเน้น

สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือการป้องกันและ

แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และยังสอดคล้อง

กับสมาคมนานาชาติเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน อ้างถึงใน อรทัย กก๊ผล (2552) ที่กล่าวว่า 

ควรมีโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเหน็ในการตัดสินใจอันเกี่ยวข้องกับการกระท าที่มีผลต่อ

ชีวิตของพวกเขา แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของเสนีย์ วัยวัฒนะ (2552) ที่ศึกษาเร่ืองการมีส่วน

ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน กรณี ชุมชนพัฒนาลอ็ค 4-5-6 แขวง

คลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพฯ และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดภายในชุมชนในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วน

ร่วมในระดับปานกลางในกิจกรรมด้านปฏบัิติการ/การด าเนินกิจกรรมเพ่ือการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด กิจกรรมด้านการวางแผน/โครงการเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

และกจิกรรมด้านการศึกษาสถานการณ์ปัญหายาเสพติด แต่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชน ในระดับน้อย และ

ยังไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของกานต์ ล้วนแก้ว (2552) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

การป้องกันยาเสพติดในชุมชน ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการป้องกันยาเสพติดใน

ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับตามค่าเฉล่ียจากมากไป

หาน้อยดังน้ี การตัดสนิใจ ปฏบัิติการ และประเมินผล ตามล าดับ 

จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะเหน็ว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับน้อย หากไม่มีการด าเนินการใดๆ เพ่อแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน อาจจะกลายเป็นปัญหาที่ยากแก่การแก้ไขจนส่งผลให้ชุมชนและสังคมเกิดความวุ่นวาย 

ไร้มีความสงบสุข ดังน้ัน ภาครัฐควรมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ

ความตระหนักแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนให้เหน็ความส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และให้

รับทราบถึงผลกระทบของปัญหายาเสพติดที่ มีต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และ

ประเทศชาต ิรวมทั้งปลูกจิตส านึกให้รักหวงแหนบ้านเกิด ด้วยวิธีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผ่านช่องต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน โทรทัศน์ สื่อโซเชียล อย่างต่อเน่ือง และขับเคล่ือนงานผ่าน

วิทยากรกระบวนการที่มีความรู้ความสามารถในการโน้มน้าวและจูงใจให้เข้ามาร่วมกันป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด ในส่วนของชุมชนผู้น าควรสร้างช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพ่ิมข้ึน โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการท างาน เช่น การใช้หอกระจายเสียงเข้า
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มาเป็นเคร่ืองมือในการประชุม เพ่ือให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง รับรู้ในการประชุม และให้

มีการจัดท าบันทึกรายงานการประชุมทุกคร้ัง รวมทั้งการจัดท าข้อตกลงหรือเง่ือนไขในร่วมกัน

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

7.2)  ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากแต่ละเพศอยากเหน็ความสงบสุขของชุมชน 

และจากผลการวิจัย พบว่า เพศหญิงมีส่วนร่วมสูงกว่าเพศชาย ทั้งน้ี เน่ืองจากเพศหญิงเป็นเพศที่

เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ได้เรว็ สามารถรับมือกับความเครียด และให้ความร่วมมือในการท างานดีกว่า

ผู้ชาย รวมทั้งมีเวลาและใส่ใจในรายละเอียดในการด าเนินชีวิตและความเป็นไปของสังคม 

ประกอบกับปัจจุบันเพศหญิงได้เข้ามามีบทบาทในการท างานเพ่ือส่วนร่วมมากขึ้ น จึงท าให้เพศ

หญิงมีส่วนร่วมสงูกว่าเพศชาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงศักด์ิ คงทบัทมิ (2546) ศึกษา

เร่ืองการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ

ของสถานีต ารวจภธูรต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า ปัจจัยด้านเพศไม่มี

ผลท าให้การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธวัช

ชัย มักเฮง (2550) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้

ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบลทุง่คอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า 

ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดไม่แตกต่างกนั  

7.3)  ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า พบว่า ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากแต่ละช่วงอายุอยากให้ชุมชนปลอดยาเสพติด 

และจากผลการวิจัย พบว่า อายุช่วงอายุตั้งแต่ 41 ปีขึ้ นไป มีส่วนร่วมสูงกว่าช่วงอายุอื่นๆ ทั้งน้ี

เน่ืองจากประชาชนที่มีช่วงอายุต้ังแต่ 41 ปีข้ึนไป เป็นช่วงวัยที่สามารถจัดการกับอารมณ์ จิตใจ 

ความเครียดได้อย่างมีวุฒิภาวะยืดหยุ่นกว่าในช่วงวัยอื่นๆ และเป็นวัยที่มองโลกในมุมบวกและ

อยากเหน็ชุมชนดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของอตัรบุตร อัครสุขบุตร (2548) ศึกษาเร่ืองการมี

ส่วนร่วมของก านันและผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น ที่พบว่า ก านัน และผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยธวัชชัย มักเฮง (2550) ศึกษาเร่ืองการมี

ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า อายุของผู้ประสานพลังแผ่นดิน
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เอาชนะยาเสพติดส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่

แตกต่างกนั 

7.4)  ประชาชนที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมแตกต่างกัน เน่ืองจากการศึกษามีส่วนส าคัญที่ท  าให้วิธีคิดแต่ละ

คนแตกต่างกันจึงส่งผลให้การมีส่วนร่วมแตกต่างกัน และจากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มี

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีส่วนร่วมสูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษาระดับอื่นๆ ทั้งน้ี

เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีความรู้ วิธีคิด เจตคติ และประสบการณ์ในการท างานที่หลากหลายและ

กว้างขวางกว่าคนมีการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต ่ากว่าปริญญาตรี และอยากใช้ความรู้

ความสามารถที่มีในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ธวัชชัย มักเฮง (2550) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้

ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า 

ระดับการศึกษาของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดแตกต่างกนั 

7.5)  ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดแตกต่างกนั  

ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในภาพรวมแตกต่างกนั  เน่ืองจากอาชีพแต่ละอาชีพมีลักษณะงานและประสบการณ์

การท างานไม่เหมือนส่งผลต่อมุมมองแต่ละอาชีพให้แตกต่างกัน และจากผลการวิจัย พบว่า อาชีพ 

รับราชการมีส่วนร่วมสูงกว่าอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาชีพเกษตรกรรม อาชีรับจ้างทั่วไป และอาชีพอื่นๆ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการปฏบัิติงานของข้าราชการทุกคนมีผลเกี่ยวเน่ืองถึงประโยชน์ส่วนรวมและความสุข

ของประชาชน ซ่ึงโดยพ้ืนฐานแล้วจะต้องมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือและ

แก้ไขปัญหาของประชาชน จึงเป็นเหตุผลที่ท  าให้คนที่มีอาชีพรับราชการมีส่วนร่วมสูงกว่าคนที่มี

อาชีพอื่นๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2558)  

ที่ก าหนดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะเป็น

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยธวัชชัย มักเฮง 

(2550) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ประสานพลัง

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พบว่า อาชีพของผู้

ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดไม่แตกต่างกนั  

7.6)  ประชาชนที่มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดแตกต่างกนั  
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ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมแตกต่างกัน  เน่ืองจากรายได้ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการ

ด ารงชีวิต จึงส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท ามาหากินและไม่มีเวลาคิดถึง

เร่ืองส่วนรวม และจากผลการวิจัย พบว่า รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้ นไป มีส่วนร่วม

มากกว่าช่วงรายได้อื่นๆ ทั้งน้ี เน่ืองจากไม่มีความเดือดร้อนในเร่ืองการเงินและอยากช่วยเหลือ

สังคม จึงมีเวลาในการเข้ามาร่วมมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนในช่วงอื่นๆ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

งานวิจัยธวัชชัย มักเฮง (2550) ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด

สพุรรณบุรี  ที่พบว่า รายได้ของผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดส่งผลต่อระดับการมีส่วน

ร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่แตกต่างกนั  

 

8.  ขอ้เสนอแนะ 

8.1)  ระดบันโยบาย 

(1) ภาครัฐควรออกกฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนรวมกลุ่มในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดได้รับความเดือดร้อน และควรก าหนดสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่ชุมชนที่รวมกลุ่มในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น งบประมาณอุดหนุนในการพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ 

และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มากขึ้น 

  (2)  ภาครัฐควรก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม 

และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามารวมกลุ่มเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่ม  

ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ( x  = 1.69) และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท ( x  = 1.54) ซ่ึง

เป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยการส่งเสริม

ให้มีกลุ่มอาชีพเสริมเพ่ือลดภาระและความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือเป็นการจูงใจให้

ประชาชนเข้ามาเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาในชุมชน การรวมกลุ่มตรงน้ีถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการ

สร้างพลังในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในชุมชน 

  (3)  ภาครัฐควรก าหนดให้ท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนมาก

ที่สดุ เข้ามามีบทบาทส าคัญในท ากิจกรรมเพ่ือสร้างภมูิคุ้มกัน เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และปรับทศันคติของคนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้น าให้เกิดความตระหนัก  

ในการเป็นเจ้าของชุมชนและสร้างความเข้าใจถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการมีส่วนร่วม 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยช้ีให้เหน็ถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปัญหายาเสพติด 

เช่น ปัญหาเศรษฐกจิ ปัญหาความม่ันคงของประเทศ และปัญหาสังคม และน าเร่ืองการมีส่วนร่วม
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หรือการรวมกลุ่มของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มมาเป็นตัวช้ีวัดเพ่ือ

พิจารณาสนับสนุนงบประมาณของท้องถิ่นน้ันๆ ในปีถัดไป 

  (4)  ภาครัฐควรเผยแพร่หมู่บ้านที่ประสบความส าเรจ็ในการสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งทางโทรทศัน์ 

วิทยุ และสื่อโซเชียลต่างๆ ที่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้หมู่บ้านอื่นๆ ถือเป็น

แบบอย่างและเป็นแนวทางการท างานในชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง

ต่อเน่ือง 

2.  ระดบัปฏิบติัการ แบ่งออกเป็นดังน้ี 

 2.1)  ภาครฐั 

(1)  มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ผ่าน 

ช่องทางต่างๆ และกลไกในระดับพ้ืนที่ เช่น ฝ่ายปกครอง ต ารวจ สาธารณสุข พัฒนาชุมชน และ

ท้องถิ่น เพ่ือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มี

อาชีพรับจ้างทั่วไป ( x  = 1.69) และกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต ่ากว่า 10,000 บาท ( x  = 1.54) ซ่ึงถือว่า

เป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ และเป็น

ประชาชนส่วนใหญ่ของชุมชน เกี่ยวกับวิธีคิดในการท างาน การก าหนดกิจกรรมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด วิธกีารดูแลลูกหลานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือให้ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาได้ตรงจุดหรือตรงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือไม่สูญเสียเวลาและงบประมาณโดยไม่มีประโยชน์ 

และเพ่ือสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหายาเสพติดที่มีต่อตัวเอง 

ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้เกิดความรู้สึกรักและหวง

แหนบ้านเกดิ ให้อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนร่วมมือ

กนัในการพัฒนาชุมชนให้เจริญรุ่งเรือง 

 (2)  ให้สาธารณสขุและฝ่ายปกครองในระดับพ้ืนที่สร้างความเข้าใจความตระหนัก 

และปรับทัศนคติของประชาชนในชุมชนในการเอาใจใส่ดูแลผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษา ด้วยการให้

ก าลังใจ การให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในการด าเนินชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างมีก าลังใจ และสร้าง

ความรู้ให้เขาเป็นคนส าคัญและเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน โดยไม่รู้สึกว่าถูกแบ่งแยกออกจากชุมชน

หรือเป็นที่รังเกียจของชุมชน ซ่ึงจะท าให้ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาเกิดความรู้สึกว่าชุมชนใส่ใจและ

ห่วงใยตนเองจนท าให้ไม่อยากกลับไปใช้ยาเสพติดอกี 

(3)  จัดให้มีการรณรงค์ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดมากข้ึน โดยการเพ่ิมช่องทางการแจ้งเบาะแสให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่  

(4)  มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านรวมกลุ่ม 

ท ากิจกรรมเพ่ือเป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กลุ่มอาชีพ เพ่ือลดภาระ

และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มกฬีา กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ เพ่ือสร้างประโยชน์
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ให้กบัชุมชนและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมเสพยาเสพ

ติด ซ่ึงการรวมกลุ่มดังกล่าวนับว่าเป็นก้าวแรกหรือจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญในการท าให้ประชาชนสนใจ

และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  2.2)  ภาคเอกชน 

  ให้จัดกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในระดับหมู่บ้าน เช่น 

สนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชุมชน ได้แก่ 

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป และการ

รวมกลุ่มต่างๆ ในชุมชนเพ่ือเป็นพลังส าคัญในการขับเคล่ือนงานชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม

เยาวชน 

 2.3)  ภาคประชาชน 

(1)  ผู้น าชุมชนต้องสร้างความตระหนักให้ประชาชนเหน็ความส าคัญและความ 

จ าเป็นในการให้เอาใจใส่ดูแลผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาที่เป็นลูกหลานตนเองและคนอื่นๆ ในชุมชน 

ด้วยการใส่ใจ ให้ก าลังใจ การให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะในการด าเนินชีวิต เพราะจะท าให้ผู้ผ่านการ

บ าบัดรักษามีก าลังใจ และรู้สกึว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ไม่รู้สกึว่าถูกแบ่งแยกออกจากชุมชนหรือ

เป็นที่รังเกยีจของชุมชน และไม่หันกลับไปใช้ยาเสพติดอกี 

(2)  ให้กระจายเสียงการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านทุกคร้ังผ่านหอกระจาย

ข่าวหมู่บ้าน เพ่ือให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง รับรู้รับทราบการประชุม และให้มีการจัดท า

บันทึกรายงานการประชุมทุกคร้ังเพ่ือติดประกาศให้ทุกคนได้รับทราบ และสามารถแก้ไขหรือ

โต้แย้งรายงานการประชุม โดยมีก าหนดเวลาในการแก้ไขหรือโต้แย้งดังกล่าวให้ชัดเจน และใช้มติที่

ประชุมเป็นข้อตกลงในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเป็นการป้องกัน

ปัญหาที่จะเกดิข้ึนจากการท างาน 

(3)  ผู้น าชุมชนควรหาข้อตกลงร่วมกันในหมู่บ้านเพ่ืออออกกฎชุมชนหรือข้อตกลง 

ในการอยู่ร่วมกันและการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ  

ในชุมชนมาเป็นเง่ือนไขในการเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ให้เงินช่วยเหลือ ให้ทุนการศึกษา การพาไป

ศึกษาดูงาน การเล้ียงอาหาร หรือการเกบ็แต้มสะสมในการเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ได้รับสิทธิพิเศษ

มากกว่าคนอื่นๆ ในชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือการจูงใจให้ประชาชนสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากขึ้น 

(4)  ควรจัดตั้งกองทุนกลางในการพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือเป็นกองทุนในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด  และแก้ไขปัญหาอื่นๆ ตลอดจนการพัฒนาหมู่บ้านในทุกเร่ือง โดยใช้

หลักการเดียวกันกับการจัดเกบ็ภาษีหรือตามที่ตกลงกัน เพ่ือให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาหมู่บ้าน ซ่ึงการมีส่วนร่วมดังกล่าว จะท าให้

ประชาชนรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน และอยากมีส่วนร่วมใน

332



11 
 

การบริหารจัดการหมู่บ้านมากข้ึน เน่ืองจากเงินที่ใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน

เป็นเงินของตัวเองเกรงว่าคณะกรรมการหมู่บ้านจะน าเงินไปใช้โดยไม่เกดิประโยชน์ต่อส่วนรวม 

(5)  ผู้น าชุมชนควรหาเวทใีนการพูดคุยกบัประชาชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น 

ทางการเพ่ือสร้างความเข้าใจในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพ่ิมช่องทาง

เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเหน็ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น เช่น การ

ใช้แบบสอบถาม การติดกล่องรับฟังความคิดเหน็ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของหมู่บ้าน การแสดงความ

คิดเหน็ผ่านช่องทางลับ 

  (6)  ผู้น าชุมชนควรจัดต้ังคุ้มหรือโซนในการบริหารงาน  จัดกิจกรรมที่สามารถท า

ให้ประชาชนแต่กลุ่มเป้าหมาย และแต่ละช่วงวัยได้มีส่วนร่วมมากข้ึน หรืออาจจะมอบหน้าที่ความ

รับผิดชอบ หรือต าแหน่งกรรมการในหมู่บ้านให้ประชาชนในชุมชนได้รับผิดชอบอย่างทั่วถึง เช่น  

ให้คณะกรรมการหมู่บ้านในแต่ละคุ้มหรือโซน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามห้วงเวลาและ

ความสะดวกของแต่ละคุ้มหรือแต่ละโซนอย่างต่อเน่ือง 

 (7)  ผู้น าชุมชนควรให้ความส าคัญกับทุกคนและมองว่าทุกคนในชุมชน คือ

ทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคล่ือนงานและพัฒนาชุมชนให้มีความสงบสุข มีความเจริญรุ่งเรือง 

ผู้น าชุมชนจะต้องเป็นตัวกลางในการเช่ือมความสัมพันธ์ ความคิดเห็นของคนในชุมชนให้เป็นไป 

ในทศิทางเดียวกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความรู้สึกของการแบ่งแยกช้ันความรู้กับระดับของการศึกษา โดยใช้

หลักความจริงและข้อเทจ็จริงเข้ามาพูดคุยหรือหารือกัน ซ่ึงจะท าให้แต่ละคนในชุมชนเกิดความ

เข้าใจ มีความเช่ือม่ันและยอมรับเหตุผลซ่ึงกนัและกนัที่เกดิจากข้อเทจ็จริง  

 (8)  ผู้น าชุมชนควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เพ่ือเพ่ิม

ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของชุมชนมากขึ้ น เช่น กลุ่มอาชีพ เพ่ือเป็น

การเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย กลุ่มกฬีา และกลุ่มตามความสนใจ การรวมกลุ่มน้ัน

จะท าให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบกันมากขึ้ น ได้ท างานร่วมกันมากขึ้ น เข้าใจกันมากขึ้ น ท าให้

ประชาชนรู้สึกว่าตนเองได้รับประโยชน์จากการเข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมชน ไม่เสียเวลาและ

โอกาสในการท ามาหากิน ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินการใดๆ ในชุมชน หรือการขอความร่วมมือจาก

ประชาชนท าได้ง่ายขึ้น แม้กระทั่งเร่ืองยาเสพติด เน่ืองจากประชาชนจะเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ของชุมชน เกิดความรักและหวงแหนชุมชน อยากเหน็ชุมชนดีขึ้ น และไม่อยากให้ใครมาท าร้าย

ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ 
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5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก เช่น การสมัภาษณ์ 

2.  ควรท าการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพ่ิมเติม เช่น แรงจูงใจในการมีส่วนร่วม ผลกระทบ

ของการมีส่วนร่วม ศักยภาพในการเรียนรู้และการป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชนและ

คณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน 

3.  ควรมีการจัดท าการวิจัยในลักษณะน้ีในหมู่บ้านอื่นๆ ที่ มีปัญหายาเสพติด เพ่ือ

พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 4.  ควรมีการเกบ็ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน

อื่นๆ ที่มีลักษณะปัญหาใกล้เคียงกัน เพ่ือศึกษาความแตกต่างและเปรียบเทยีบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ซ่ึงผลที่ได้อาจจะมีความแตกต่างกัน เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชนข้ึนอยู่กับ

หลายปัจจัย เช่น ผู้น าชุมชน วัฒนธรรม (วิถีชีวิต) ของคนในชุมชน สภาพชุมชน และบริบทอื่นๆ 

ของชุมชน 
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