การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในพื้ นทีร่ บั ผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี
กรณีศึกษา : ตาบลสวนใหญ่
สิบตารวจตรีศิวรักษ์ ถมมา*
รองศาสตราจารย์ พิพฒ
ั น์ ไทยอารี**

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวั ตถุป ระสงค์ดังนี้ 1) เพื่ อศึกษาระดับ การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดในตาบลสวนใหญ่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดในตาบลสวนใหญ่ การวิจัยนี้
เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ(Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ทาการเก็บข้ อมูลจาก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุ รี จานวน 396 คน และวิ เคราะห์ ข้อมู ลด้ วยสถิติ และทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติเชิ ง
อนุ มาน ผลวิ จั ยพบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีระดับ การศึ กษาในระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี อ าชี พ รั บ ราชการ มี จานวนสมาชิ กในครอบครั ว จานวน 3 คน และส่ว นใหญ่ มี
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตาบลสวนใหญ่ 10 ปี ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมือง
นนทบุ รี จั งหวั ดนนทบุรี มีระดับการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ใน
ระดับค่อนข้ างมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่มี ระดับการศึกษา
อาชีพ และจานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่ วมที่แตกต่างกัน ส่วน
ประชาชนที่มี เพศ อายุ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในตาบลสวนใหญ่ ที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมี
ส่วนร่วมที่ไม่แตกต่างกัน

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1.บทนา
ในปั จจุ บันสังคมได้ มีการก่อเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นการก่อเหตุ
เกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้ นทรัพย์ เป็ นต้ น และยังรวมไปถึงการฆ่า
หรือทาร้ ายร่างกายผู้อ่ นื และที่ย่ิงสะเทือนขวัญขึ้นอีกนั่นก็คือการฆ่าและทาร้ ายร่ างกายบุพการี ยัง
รวมไปถึงการก่อคดีข่มขืน และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งในการก่อเหตุคนร้ ายส่วน
ใหญ่จะมีประวัติเกี่ยวข้ องกับยาเสพติดทั้งนั้น ทาให้ ส่งผลกระทบต่อความต่อความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งผลต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาล ฉะนั้ นงาน
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดต้ องอาศั ยความร่ วมมืออย่างมากจากทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
รวมไปถึ งประชาชนซึ่ งถือ ได้ ว่า เป็ นกาลั งหลั ก ที่จ ะทาให้ ก ารป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติ ด
ประสบความสาเร็จได้ และในทางตรงกันข้ ามหากไม่ได้ รับความร่ วมมือจากประชาชนก็จะทาให้
การดาเนินงานป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดเกิดความล้ มเหลว สถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี
ก็เป็ นอีกท้ องที่หนึ่งที่มีความรับผิดชอบในงานด้ านการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยา
เสพติ ด เพราะสภาพความเป็ นอยู่ ของประชาชนในพื้ นที่มีลัก ษณะเป็ นชุ มชนเมื อ งไม่ ต่า งจาก
กรุงเทพฯ มีหมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ชุมชนแออัดเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก และมีบุคคลต่าง
ถิ่นอพยพเข้ ามาอาศั ยอยู่มากขึ้น ทาให้ ไม่เจ้ าหน้ าที่ตารวจสามารถติดตามสืบสวนจับกุมผู้ค้ายา
เสพติดมาลงโทษตามกฎหมายได้ ท้ังหมดซึ่ งหลายต่ อหลายครั้ งการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่
ตารวจอาจจะกระทบกระทั่งกับประชาชนในพื้นที่ จนทาให้ ประชาชนมีทศั นคติท่ไี ม่ดีกบั ตารวจและ
ส่งผลไปถึงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยป้ องกันและปราบปรามไม่ค่อยได้ ผล
และไม่ได้ รับความสนับสนุนและร่วมมือเท่าที่ควร
ด้ วยเหตุผลนี้ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึ กษาถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด ในพื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบของสถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ งนนทบุ รี เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ตารวจและสร้ างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ รับจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบาย
ด้ านการแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. คาถามการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ กาหนดคาถามการวิจัยดังต่อไปนี้
1) ประชาชนมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดในตาบลสวนใหญ่ อยู่ใน
ระดับใด
2) ปัจจัยใดบ้ างที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในตาบลสวนใหญ่
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3. วัตถุประสงค์การวิจยั
จากคาถามในการวิจัยที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สามารถนามากาหนดวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี้
1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในตาบลสวนใหญ่
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในตาบลสวนใหญ่

4.สมมติฐานของการวิจยั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดในตาบลสวนใหญ่
อาเภอเมื องนนทบุ รี จั งหวั ดนนทบุ รี ที่มี เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา อาชี พ จานวนสมาชิ กใน
ครอบครั ว และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในตาบลสวนใหญ่ ที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่ วมที่
แตกต่างกัน

5.ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ วิจัยในครั้ งนี้ คือ ประชากรที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปที่อาศัยในพื้ นที่ตาบลสวน
ใหญ่
ขอบเขตด้านพื้ นที่
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ กาหนดพื้นที่ศึกษาวิจัยในตาบลสวนใหญ่
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ก าหนดขอบเขตเนื้ อหาเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ขอบเขตด้านตัวแปร
1) ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้ วย
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- จานวนสมาชิกในครอบครัว
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- ระยะเวลาที่ประชาชนอาศัยอยู่ในตาบลสวนใหญ่
2) ตัวแปรตาม ได้ แก่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
1. ด้ านการตัดสินใจ
2. ด้ านการปฏิบัติ
3. ด้ านการประเมิน
ขอบเขตด้านเวลา
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม พ.ศ.2558จนถึ ง
ธันวาคม พ.ศ.2558รวมเป็ นระยะเวลา3 เดือน

6.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1.สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยไปเป็ นแนวทางให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ มีส่วนร่ วม
ในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
2.สามารถนาข้ อมู ลที่ได้ จากการวิจัยไปเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่
ตารวจร่วมกับประชาชนให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3.สามารถนาข้ อมูลที่ได้ จากการวิ จัยไปที่จะทาให้ ประชาชนเข้ าใจถึงการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
4.ทาให้ เกิดความสามัคคีในการร่ วมกัน ป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดระหว่ า ง
เจ้ าหน้ าที่ตารวจกับประชาชนในท้ องที่รับผิดชอบ
กรอบและแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variables)
(Dependent
Variables)
\ 1. เพศ
2.

อายุ

3.

การศึกษา

4.

อาชีพ

การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.การตัดสินใจ
2.การดาเนินงาน

5. จานวนสมาชิกใน
ครอบครัว
6.

3.การประเมินผล

ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ น
ตาบลสวนใหญ่
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7.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1. กาหนดหมายเลขแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
2. การเก็บแบบสอบถามคืนได้ ขอความกรุณาให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามเสียสละเวลาในทา
การตอบแบบสอบถาม แล้ วผู้วิจัยรอรับแบบสอบถามคืนด้ วยตนเอง
3. ตรวจสอบข้ อมู ลความถู กต้ องและความครบถ้ วนของแบบสอบถามก่อนที่จะนามา
ประมวลผล หากมีฉบับใดไม่สมบูรณ์จะคัดลอกและดาเนินการเก็บเพิ่มให้ ครบจานวน

8.เครือ่ งมือในการวิจยั
เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ กาหนดและสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ดังนี้
1. ลักษณะของเครื่องมือ
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ดตรวจสอบรายการ (check list) มีข้อคาถามจานวน 6 ข้ อ ได้ แก่
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตาบลสวนใหญ่
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ พฤติ ก รรมการมี ส่ว นร่ ว มในการป้ องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจานวนทั้งหมด
15 ข้ อ
ลักษณะแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยกาหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถาม
ออกเป็ น 5 ระดับ โดยแต่ละข้ อจะมีข้อความกาหนดให้ ผ้ ูตอบแสดงความคิดเห็น
และคะแนนกาหนด ดังนี้
ตารางที่ 3.3.1 ตารางคะแนนระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
มีส่วนร่วมมาก
มีส่วนร่วมค่อนข้ างมาก
ส่วนร่วมปานกลาง
มีส่วนร่วมน้ อย
มีส่วนร่วมน้ อยมาก

ระดับการให้ค่าคะแนน
5
4
3
2
1
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โดยมีเกณฑ์คะแนนตามวิธกี ารคานวณโดยใช้ สูตรการคานวณความกว้ างของอันตรภาคชั้นมีดังนี้
จากสูตรความกว้ างของแต่ละอันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด คะแนนต่าสุด

=

จานวนชั้น

= 0.80

เกณฑ์ในการแปลข้ อมูลเฉลี่ยที่ได้ มาจัดระดับความสาคัญเป็ น 5 ระดับ คือ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีส่วนร่วมน้ อยมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60หมายถึง มีส่วนร่วมน้ อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงมีส่วนร่วมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีส่วนร่วมค่อนข้ างมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติดภายในพื้นที่เพิ่มเติม

9.การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย จะวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลจากแบบสอบถาม โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป ในการ
ประมวลผลข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
2. ผู้ วิ จัยได้ ทาการศึ ก ษาข้ อมู ล โดยใช้ สถิติท่ีเกี่ยวข้ องในการวิเคราะห์ ข้อมู ลในการ
พรรณนาประชากรที่ศึกษา และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ สถิติอ้างอิงดังนี้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ ในการวิจัย
1. ใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies Descriptive) บรรยาย
ลักษณะของข้ อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในตาบลสวนใหญ่
2. ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรีกรณีศึกษา :ตาบลสวนใหญ่
สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้ ในการวิจัยใช้ ค่า T-test และ F-test
(ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดในตาบลสวนใหญ่ จาแนกปั จจัยส่วนบุคคลที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05โดยใช้ ค่า T-test กรณีท่มี ีตัวแปรอิสระ 1-2 กลุ่มและใช้ F-test (ANOVA) ในกรณีท่ี
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มีตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างอย่างน้ อยมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ผู้วิจัยทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Least Significant
Different (LSD)

10.ผลการวิจยั
การวิจัยเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี กรณีศึกษา : ตาบลสวนใหญ่ โดยกาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง 396 คน ผลที่ได้ จากการเก็บแบบสอบถามผู้วิจัยผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลได้
ผลสรุปดังนี้
1. ข้ อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 คิดเป็ นจานวน 211 คน
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30.3 คิดเป็ นจานวน 120 คน ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 46.5 คิดเป็ นจานวน 184 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ
ราชการคิดเป็ นร้ อยละ 32.6 คิดเป็ นจานวน 129 คน ส่วนใหญ่ มี จานวนสมาชิกในครอบครั ว
จานวน 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.9 คิดเป็ นจานวน 170 ครอบครั ว และส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในตาบลสวนใหญ่ 10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 12.1 คิดเป็ นจานวน 48 คน
2. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยา
เสพติด พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีระดับ
การมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ในระดับค่อนข้ างมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ ท่ี
(X) = 3.503 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีส่วนร่วมค่อนข้ างมาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันยาเสพติด
ในตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้ านการตัดสินใจ ประชาชนมีระดับการมี
ส่วนร่วมสูงที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านการดาเนินงาน และด้ านที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่ วมน้ อย
ที่สดุ คือ ด้ านการประเมินผล
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดในตาบลสวนใหญ่
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่มี ระดับการศึกษา อาชีพ และจานวนสมาชิกในครอบครัว
ที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดในตาบลสวนใหญ่ อาเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่มี เพศ อายุ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในตาบลสวนใหญ่ ที่แตกต่าง
กัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมที่ไม่แตกต่างกัน
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11.อภิปรายผล
จากผลการวิจัยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี กรณีศึกษา : ตาบลสวนใหญ่ มีประเด็นสาคัญ
ที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
1.ผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้ านปั จจัยส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็ น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ เป็ นต้ น รวมไปถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ทาให้ ประชาชนมีอิสระ
ทางความคิด การตัดสินใจ และการปฏิบัติ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับของการมีส่วน
ร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจ สภ.เมืองนนทบุ รีอยู่ ในระดับ
ค่อนข้ างมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่(ี X) = 3.503 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง
มีส่วนร่ วมค่อนข้ างมาก ซึ่งสอดคล้ องกับเงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่ วมของประชาชน คือ มี
อิสระ และมีความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดกับเจ้ าหน้ าที่
ตารวจ
ซึ่งระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันยาเสพติด ในตาบลสวนใหญ่ อาเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนาค่าเฉลี่ยในแต่ละด้ านที่มากที่สุดมาเปรี ยบเทียบกัน พบว่า
ด้ านการตัดสินใจ ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่ วมสูงที่สุด ได้ แก่ ประชาชนมีจิตสานึกพลังสังคม
ป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด ( x = 3.785) รองลงมา คือ ด้ านการดาเนินงาน ได้ แก่ การมี
ส่วนร่วมในการลดลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ( x = 3.593) และด้ านที่
ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่ วมน้ อยที่สุด คือ ด้ านการประเมินผล ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมในการ
ประเมินผลต่อมาตรการแก้ ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ( x =3.346)
2.จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ระดั บ ของการมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ องกัน และ
ปราบปรามยาเสพติ ด กั บ เจ้ า หน้ า ที่ตารวจสภ.เมื อ งนนทบุ รี ที่มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล คื อ ระดั บ
การศึ ก ษา อาชี พ และจ านวนสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่แ ตกต่ า งกั น จะมี ร ะดั บ การมี ส่ว นร่ ว มที่
แตกต่ างกัน และที่มี เพศ อายุ และระยะเวลาที่อยู่ อาศัยในตาบลสวนใหญ่ ที่แตกต่ างกัน จะมี
ระดับการมีส่วนร่ วมที่ไม่แตกต่างกันงานวิจัยของทวิช แสงทอง(2552) ได้ ศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่ ว มของประชาชนในการป้ องกั น และปราบปรามอาชญากรรมในเขตรั บ ผิ ด ชอบของสถานี
ต ารวจภูธ รเมื อ งกระบี่ จั ง หวั ด กระบี่ ผู้ ต อบแบบสอบถาม ที่ มี อ ายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ
ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมจากโทรทัศน์และการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมจากวิทยุมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม ใน
เขตพื้ นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 สาหรับ เพศ รายได้ ต่อเดือน เขตที่อยู่อาศัย และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
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อาชญากรรมจากหนังสือพิมพ์ มีส่วนร่ วมในการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน

12. ข้อเสนอแนะ
1.จากผลการศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยา
เสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี กรณีศึกษา : ตาบลสวนใหญ่ พบว่า
ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความแตกต่างกันในระดับการศึกษา ทาให้ มีระดับการมีส่วนร่ วม
ที่แตกต่างกัน ทาให้ ทราบถึงว่ าความรู้ความเข้ าใจในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
ประชาชนมี มากน้ อ ยเพี ยงใด เจ้ า หน้ าที่ตารวจ สภ.เมื องนนทบุ รี ควรจะมีก ารประชาสัมพั น ธ์
เกี่ยวกับความรู้และความเข้ าใจให้ แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
2.องค์กรของตารวจควรที่จะเพิ่มช่องทางหลายๆช่องทางในการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
แหล่ งมั่ วสุมและยาเสพติดให้ กับ ประชาชน เพื่ อ ที่ป ระชาชนจะได้ มีความปลอดภั ยในชี วิตและ
ทรัพย์สนิ อย่างเช่น โปรแกรมในมือถือ SMARTFONE อย่างโปรแกรม Line เป็ นต้ น

13.ข้อเสนอแนะในครั้งต่อไป
จากผลการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพ
ติ ด ในพื้ นที่ รั บ ผิ ด ชอบของสถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ งนนทบุ รี กรณี ศึ ก ษา : ต าบลสวนใหญ่
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป มีดังนี้
1.ควรศึกษาช่องทางของการให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดและแหล่งมั่วสุม ในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
2.การศึก ษาในครั้ งนี้ ผลจากการศึกษาเป็ นเพี ยงผลของกลุ่ มตัวอย่า งเพี ยงตาบลเดียว
ฉะนั้ นในการศึ กษาครั้ งต่ อไป ผู้วิ จั ยควรศึกษากลุ่ มตัว อย่ างในตาบลใกล้ เ คี ยงกัน ที่อ ยู่ ในเขต
รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี เพื่อที่จะได้ มีมาตรการการป้ องกันและปราบปรามยา
เสพติดให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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