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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในต าบลสวนใหญ่ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสมัพันธก์ับระดับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในต าบลสวนใหญ่ การวิจัยน้ี

เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล ท าการเกบ็ข้อมูลจาก ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี จ านวน 396 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิง

อนุมาน ผลวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีระดับการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน 3 คน และส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในต าบลสวนใหญ่ 10 ปี ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง

นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ใน

ระดับค่อนข้างมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่มี ระดับการศึกษา 

อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน ส่วน

ประชาชนที่มี เพศ อายุ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในต าบลสวนใหญ่ ที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมี

ส่วนร่วมที่ไม่แตกต่างกนั 
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1.บทน า 

ในปัจจุบันสังคมได้มีการก่อเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้ นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการก่อเหตุ

เกี่ยวกบัทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ว่ิงราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้น และยังรวมไปถึงการฆ่า

หรือท าร้ายร่างกายผู้อื่น และที่ย่ิงสะเทอืนขวัญข้ึนอีกน่ันกคื็อการฆ่าและท าร้ายร่างกายบุพการี ยัง

รวมไปถึงการก่อคดีข่มขืน และนับวันจะย่ิงทวีความรุนแรงมากขึ้ น ซ่ึงในการก่อเหตุคนร้ายส่วน

ใหญ่จะมีประวัติเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดทั้งน้ัน ท าให้ส่งผลกระทบต่อความต่อความไม่ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งผลต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาล ฉะน้ันงาน

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมไปถึงประชาชนซ่ึงถือได้ว่าเป็นก าลังหลักที่จะท าให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ประสบความส าเร็จได้ และในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนกจ็ะท าให้

การด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเกิดความล้มเหลว สถานีต ารวจภธูรเมืองนนทบุรี

กเ็ป็นอกีท้องที่หน่ึงที่มีความรับผิดชอบในงานด้านการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมและยา

เสพติด เพราะสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองไม่ต่างจาก

กรุงเทพฯ มีหมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ชุมชนแออัดเกิดขึ้ นเป็นจ านวนมาก และมีบุคคลต่าง

ถิ่นอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มากข้ึน ท าให้ไม่เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถติดตามสืบสวนจับกุมผู้ค้ายา

เสพติดมาลงโทษตามกฎหมายได้ทั้งหมดซ่ึงหลายต่อหลายคร้ังการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ต ารวจอาจจะกระทบกระทั่งกบัประชาชนในพ้ืนที่ จนท าให้ประชาชนมีทศันคติที่ไม่ดีกบัต ารวจและ

ส่งผลไปถึงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยป้องกนัและปราบปรามไม่ค่อยได้ผล 

และไม่ได้รับความสนับสนุนและร่วมมือเทา่ที่ควร 

 ด้วยเหตุผลน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองนนทบุรี เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏบัิติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและสร้างความเช่ือม่ันของประชาชนที่มีต่อ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทั้งน้ีข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย

ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

 

2. ค าถามการวิจยั 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามการวิจัยดังต่อไปนี้  

1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในต าบลสวนใหญ่อยู่ใน

ระดับใด 

2) ปัจจัยใดบ้างที่มีความสมัพันธก์บัระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในต าบลสวนใหญ่ 
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3. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

จากค าถามในการวิจัยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถน ามาก าหนดวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย ดังน้ี 

 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ในต าบลสวนใหญ่ 

 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดในต าบลสวนใหญ่ 

4.สมมติฐานของการวิจยั 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในต าบลสวนใหญ่ ที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมที่

แตกต่างกนั 

 

5.ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตดา้นประชากร 

  ประชากรที่ใช้วิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชากรที่มีอายุ 20 ปีข้ึนไปที่อาศัยในพ้ืนที่ต าบลสวน

ใหญ่ 

ขอบเขตดา้นพื้ นที ่

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ศึกษาวิจัยในต าบลสวนใหญ่ 

ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

            ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตเน้ือหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

ขอบเขตดา้นตวัแปร 

1) ตัวแปรอสิระ ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
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- ระยะเวลาที่ประชาชนอาศัยอยู่ในต าบลสวนใหญ่  

2) ตัวแปรตาม  ได้แก่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

1. ด้านการตัดสนิใจ 

 2. ด้านการปฏบัิติ 

 3. ด้านการประเมิน 

ขอบเขตดา้นเวลา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2558จนถึง 

ธนัวาคม พ.ศ.2558รวมเป็นระยะเวลา3 เดือน 

 

6.ประโยชนที์่คาดว่าจะไดร้บั 

1.สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วม

ในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้น 

2.สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ต ารวจร่วมกบัประชาชนให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิ่งขึ้น 

3.สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจถึงการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

 4.ท าให้เกิดความสามัคคีในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่าง

เจ้าหน้าที่ต ารวจกบัประชาชนในท้องที่รับผิดชอบ 

กรอบและแนวคิดการวิจยั 

ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

(Independent  Variables)      (Dependent  

Variables) 

\ 

 

 

 

 

 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศกึษา 

4. อาชีพ 

5. จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

6. ระยะเวลาที่อาศยัอยูใ่น

ต าบลสวนใหญ่ 

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

1.การตดัสนิใจ 

2.การด าเนินงาน 

3.การประเมินผล 
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7.การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยจะเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

1. ก าหนดหมายเลขแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบการเกบ็แบบสอบถาม 

2. การเกบ็แบบสอบถามคืนได้ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสียสละเวลาในท า

การตอบแบบสอบถาม แล้วผู้วิจัยรอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

3. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถามก่อนที่จะน ามา

ประมวลผล หากมีฉบับใดไม่สมบูรณ์จะคัดลอกและด าเนินการเกบ็เพ่ิมให้ครบจ านวน 

8.เครือ่งมือในการวิจยั 

เคร่ืองมือการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดและสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

1. ลักษณะของเคร่ืองมือ 

    ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดตรวจสอบรายการ (check list) มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในต าบลสวนใหญ่  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจ านวนทั้งหมด 

15 ข้อ 

   ลักษณะแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยก าหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถาม

ออกเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละข้อจะมีข้อความก าหนดให้ผู้ตอบแสดงความคิดเหน็ 

และคะแนนก าหนด ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3.3.1 ตารางคะแนนระดับความคิดเหน็ 

 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัการใหค่้าคะแนน 

มีส่วนร่วมมาก 5 

มีส่วนร่วมค่อนข้างมาก 4 

ส่วนร่วมปานกลาง 3 

มีส่วนร่วมน้อย 2 

มีส่วนร่วมน้อยมาก 1 
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โดยมีเกณฑค์ะแนนตามวิธกีารค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอนัตรภาคช้ันมีดังน้ี 

จากสตูรความกว้างของแต่ละอนัตรภาคช้ัน =
 คะแนนสงูสดุ คะแนนต ่าสดุ 

จ านวนชั้น
 

 = 
     

 
 = 0.80 

เกณฑใ์นการแปลข้อมูลเฉล่ียที่ได้มาจัดระดับความส าคัญเป็น 5 ระดับ คือ 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยมาก 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81 – 2.60หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงมีส่วนร่วมปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีส่วนร่วมค่อนข้างมาก 

คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 

 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับมาตรการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดภายในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 

9.การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในการ

ประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล 

2. ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูล โดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

พรรณนาประชากรที่ศึกษา และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติอ้างองิดังน้ี 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ในการวิจัย 

1. ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และแจกแจงความถี่ (Frequencies Descriptive) บรรยาย

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือนและระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในต าบลสวนใหญ่ 

2. ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

สถานีต ารวจภธูรเมืองนนทบุรีกรณีศึกษา :ต าบลสวนใหญ่ 

สถิติเชิงอนุมาน/สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ที่ใช้ในการวิจัยใช้ค่า T-test และ F-test 

(ANOVA) เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในต าบลสวนใหญ่ จ าแนกปัจจัยส่วนบุคคลที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05โดยใช้ค่า T-test กรณีที่มีตัวแปรอิสระ 1-2 กลุ่มและใช้ F-test (ANOVA) ในกรณีที่
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มีตัวแปรอสิระตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป เม่ือพบความแตกต่างอย่างน้อยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least Significant 

Different (LSD) 

10.ผลการวิจยั 

 การวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน

พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูรเมืองนนทบุรี กรณีศึกษา : ต าบลสวนใหญ่ โดยก าหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่าง 396 คน ผลที่ได้จากการเกบ็แบบสอบถามผู้วิจัยผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้

ผลสรุปดังน้ี 

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่าง 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 คิดเป็นจ านวน 211 คน 

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 คิดเป็นจ านวน 120 คน ส่วนใหญ่มีระดับ

การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.5 คิดเป็นจ านวน 184 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับ

ราชการคิดเป็นร้อยละ 32.6 คิดเป็นจ านวน 129 คน ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 คิดเป็นจ านวน 170 ครอบครัว และส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่

อาศัยอยู่ในต าบลสวนใหญ่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.1 คิดเป็นจ านวน 48 คน 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด พบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีระดับ

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ในระดับค่อนข้างมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ที่

(X ) = 3.503 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียอยู่ในระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมีส่วนร่วมค่อนข้างมาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด 

ในต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้านการตัดสินใจ ประชาชนมีระดับการมี

ส่วนร่วมสงูที่สดุ รองลงมา คือ ด้านการด าเนินงาน และด้านที่ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมน้อย

ที่สดุ คือ ด้านการประเมินผล 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในต าบลสวนใหญ่ 

อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่มี ระดับการศึกษา อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 

ที่แตกต่างกนั จะมีระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกนั  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่มี เพศ อายุ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในต าบลสวนใหญ่ ที่แตกต่าง

กนั จะมีระดับการมีส่วนร่วมที่ไม่แตกต่างกนั 
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11.อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน

พ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูรเมืองนนทบุรี กรณีศึกษา : ต าบลสวนใหญ่ มีประเดน็ส าคัญ

ที่น ามาอภิปรายผล ดังน้ี 

 1.ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี 

จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงมีความแตกต่างกันในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ เป็นต้น รวมไปถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ท  าให้ประชาชนมีอิสระ

ทางความคิด การตัดสินใจ และการปฏบัิติ ซ่ึงผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดับของการมีส่วน

ร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองนนทบุรีอยู่ในระดับ

ค่อนข้างมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ที่(X ) = 3.503 ซ่ึงคะแนนเฉล่ียอยู่ในระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง

มีส่วนร่วมค่อนข้างมาก ซ่ึงสอดคล้องกับเง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ มี

อสิระ และมีความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่

ต ารวจ  

ซ่ึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติด ในต าบลสวนใหญ่ อ าเภอ

เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยน าค่าเฉล่ียในแต่ละด้านที่มากที่สุดมาเปรียบเทียบกัน พบว่า 

ด้านการตัดสินใจ ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมสูงที่สุด ได้แก่ ประชาชนมีจิตส านึกพลังสังคม

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( x  = 3.785) รองลงมา คือ ด้านการด าเนินงาน ได้แก่ การมี

ส่วนร่วมในการลดลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ( x  = 3.593) และด้านที่

ประชาชนมีระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ด้านการประเมินผล ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลต่อมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ( x =3.346) 

2.จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ต ารวจสภ.เมืองนนทบุรี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกัน จะมีระดับการมีส่วนร่วมที่

แตกต่างกัน และที่มี เพศ อายุ และระยะเวลาที่อยู่อาศัยในต าบลสวนใหญ่ ที่แตกต่างกัน จะมี

ระดับการมีส่วนร่วมที่ไม่แตกต่างกันงานวิจัยของทวิช  แสงทอง(2552) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของสถานี

ต ารวจภูธรเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี ผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมจากโทรทศัน์และการรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมจากวิทยุมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ใน

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูรเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ส าหรับ เพศ รายได้ต่อเดือน เขตที่อยู่อาศัย และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
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อาชญากรรมจากหนังสอืพิมพ์ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูรเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี ไม่แตกต่างกนั 

12. ขอ้เสนอแนะ 

 1.จากผลการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูรเมืองนนทบุรี กรณีศึกษา : ต าบลสวนใหญ่ พบว่า 

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความแตกต่างกนัในระดับการศึกษา ท าให้มีระดับการมีส่วนร่วม

ที่แตกต่างกัน ท าให้ทราบถึงว่าความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ

ประชาชนมีมากน้อยเพียงใด เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองนนทบุรี ควรจะมีการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกบัความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 

 2.องค์กรของต ารวจควรที่จะเพ่ิมช่องทางหลายๆช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

แหล่งม่ัวสุมและยาเสพติดให้กับประชาชน เพ่ือที่ประชาชนจะได้มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ อย่างเช่น โปรแกรมในมือถือ SMARTFONE อย่างโปรแกรม Line เป็นต้น 

13.ขอ้เสนอแนะในครั้งต่อไป 

จากผลการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติดในพ้ืนที่ รับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองนนทบุรี กรณีศึกษา : ต าบลสวนใหญ่ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป มีดังน้ี 

1.ควรศึกษาช่องทางของการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดและแหล่งม่ัวสุม ในการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

 2.การศึกษาในคร้ังน้ีผลจากการศึกษาเป็นเพียงผลของกลุ่มตัวอย่างเพียงต าบลเดียว 

ฉะน้ันในการศึกษาคร้ังต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษากลุ่มตัวอย่างในต าบลใกล้เคียงกัน ที่อยู่ในเขต

รับผิดชอบของสถานีต ารวจภธูรเมืองนนทบุรี เพ่ือที่จะได้มีมาตรการการป้องกนัและปราบปรามยา

เสพติดให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
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