
 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย  
ศึกษาในหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี  
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อรพรรณ เล่าธนุตรา* 

รองศาสตราจารยพ์ิพฒัน์ ไทยอารี** 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูก
กญัชาในประเทศไทย ในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี (2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล มีสมมติฐานคือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกัญชาใน
ประเทศไทย ในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนัจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชาชนในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี ท า
การก าหนดตวัอย่างโดยใช้สูตรของ (Cochran, 1977) กรณีไม่ทราบสัดส่วนและจ านวนประชากร ท่ีระดบั
ความคลาดเคล่ือน 0.5 ไดข้นาดตวัอย่าง 272 คน แต่ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถาม 300 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Freguency) ค่าเฉล่ีย (Mean) 
ร้อยละ (Percentages) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ค่าการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) One Sample t – test, F - test (ANOVA) และก าหนดระดบันัยส าคญัท่ี 0.05 
ในการหาอิทธิพลระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวธีิ Least 
Significant Difference (LSD) ผลของการสรุปวจิยัไดด้งัน้ี  
 1. ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นในด้านทางการแพทย์ อันดับหน่ึง ได้แก่ กัญชา คือ ยา
สมุนไพร มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย แพทยต์อ้งเป็นผูค้วบคุมในการสั่งจ่ายยา  
 2. ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็น ในดา้นกฎหมาย อนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ จะปลูกกญัชาตอ้งมาขอ
อนุญาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก่อน  
 3. ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็น ในดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ อนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ สามารถเก็บ
ภาษีและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไดดี้ข้ึน กรณีมีอุตสาหกรรมท่ีรับรอง ปลูก สกดักญัชา 

                                                           
* นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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บทน า 
หากเอ่ยถึงสารเสพติดนอกจากยาบา้แลว้ ยอ่มไม่มีใครไม่รู้จกั “กญัชา” เพราะกญัชาเป็นสารเสพ

ติดชนิดหน่ึงท่ีมีการพูดถึงกนัในวงกวา้งวา่มีสรรพคุณทางยา แต่เป็นสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงนกัวชิาการ
เช่ือว่า กญัชานั้นมีฤทธ์ิในการท าลายเซลล์ประสาทของสมอง กญัชา มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis 
indica ซ่ึงถือวา่ไม่เป็นสารเสพติด เพราะเป็นพืชลม้ลุกเช่นเดียวกบัพืชจ าพวกหญา้ ไม่ก่อให้เกิดผลขา้งเคียง
แมเ้ลิกเสพกะทนัหัน อีกทั้งกญัชาเป็นพืชท่ีปลูกง่าย ในปัจจุบนัไดมี้การผลกัดนัจากหลายประเทศทัว่โลก
เพื่อให้กญัชาไม่ผิดกฎหมาย แต่ให้อยู่ภายใตก้ารควบคุมและถา้หากใช้ในปริมาณท่ีเหมาะสมกญัชาก็ยงัมี
สรรพคุณในทางบวก เพื่อการรักษาในทางการแพทย ์(รวมเร่ืองน่ารู้ กญัชา ) ทั้งน้ีในรัฐโคโลราโด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี 2552 ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายโดยมีจ านวนผูถื้อบตัรกญัชาในทางการแพทย์
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในรัฐโคโลราโด จากการส ารวจแห่งชาติว่าดว้ยการใช้ยาและสุขภาพ ไดท้ดสอบการ
เปล่ียนแปลงทางทศันคติของกญัชาและผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ญัชาในรัฐโคโลราโด (2003–11) และ
ความแตกต่างระหวา่งรัฐโคโลราโดกบัรัฐท่ีไม่ไดน้ ากญัชามาใชใ้นทางการแพทย ์ท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีแสดง
ใหเ้ห็นวา่การจ าหน่ายกญัชาในเชิงพาณิชยมี์ความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความเส่ียงท่ีลดลง (Schuermeyer et al, 
2003) 

กรณีส าหรับประเทศไทยนั้น กญัชาถูกจดัให้เป็นยาเสพติดประเภทท่ี 5 ซ่ึงมีโทษตามกฎหมาย
หลกั 4 ประเภท คือ 

1. ผลิต น าเขา้ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 - 1,500,000 บาท 
2. ครอบครองเพื่อจ าหน่าย หากไม่ถึง 10 กิโลกรัม จ าคุกตั้งแต่ 2-10 ปี หรือปรับ 40,000 - 

200,000 บาท แต่หากมากกวา่ 10 กิโลกรัมข้ึนไป มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ 200,000 - 
1,500,000 บาท ทั้ง 2 กรณีอาจมีโทษทั้งจ  าทั้งปรับ 

3. ครอบครอง (อยา่งเดียว) มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
แต่หากมีในครอบครองมากกวา่ 10 กิโลกรัมข้ึนไป ใหถื้อวา่ครอบครองไวเ้พื่อจ าหน่าย 

4. เสพ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ (ส านักงาน
ปราบปรามยาเสพติด) 

ในปีพ.ศ. 2559 ไดมี้ความพยายามจากหลาย ๆ ฝ่ายในการเสนอขอใหรั้ฐบาลถอดถอนกญัชาออก
จากบญัชียาเสพติด โดยผูส้นบัสนุนนั้นไดใ้ห้เหตุผลถึงประโยชน์ทางการแพทย ์รวมถึงเหตุผลทางเศรษฐกิจ 
(ระพีพงศ ์สุพรรณไชยมาตย ์และคณะ, 2018) ทั้งน้ีหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ตั้งอยูท่ี่ ถนนสามคัคี ต.
บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีพื้นท่ีประมาณ 198,258 ตารางเมตร หรือ 123 ไร่ 3 งาน 64.45 ตารางวา 
(อา้งอิงจาก map.google.com)โดยหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 น้ี มี 600 หลงัคาเรือน เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ผูว้ิจยัจะใช้ในการท าขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี อย่างไรก็ตาม ยงัมีการถกเถียงกนัอยู่ว่าการท าให้กัญชาถูก
กฎหมายจะส่งผลดา้นสุขภาพต่อสังคมและคนในสังคมอยา่งไร และประชาชนนั้นขอ้มูลเก่ียวกบักญัชามาก
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นอ้ยแค่ไหน นโยบายการปลูกกญัชาไดอ้ยา่งเสรีนั้นจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นจึงเป็นท่ีมาของการท า
วจิยัในคร้ังน้ี 

 
วตัถุประสงค์ของวจัิย 
 -  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ในหมู่บา้น
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี 
 -  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ใน
หมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของวจัิย 
 ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 
2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนัจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี คือ ประชากรท่ีอยูใ่นหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดั
นนทบุรี  
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  ศึกษาความคิดเห็นต่อของประชาชนนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ในหมู่บา้น
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี ตามแนวคิดทฤษฎีนโยบายสาธารณะ  
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 
และจดัเก็บขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 10 - 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
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กรอบความคิดในการวจัิย 
 
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 
 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีใช้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามท่ีมี

ลกัษณะปลายปิด (Closed - ended Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
โดยน าเคร่ืองมือการวิจัยหรือแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามใส่ค าตอบท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสุด โดยลกัษณะของค าถามนั้นจะเป็นการเลือกตอบตามระดบั
ความคิดเห็น ซ่ึงมีตั้งแต่ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เฉย ๆ เห็นดว้ยนอ้ย และเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดั
นนทบุรี 
ตัวอย่าง 

เพื่อให้ตวัอย่างนั้นมีการกระจายและครอบคลุมกลุ่มประชากรมากท่ีสุด ผูว้ิจยัค  านวณหาขนาด
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ (Cochran, 1977) กรณีไม่ทราบสัดส่วนและจ านวนประชากร ท่ีระดับความ
คลาดเคล่ือน 0.5 ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งคือ 272 คน แต่ผูว้จิยัเลือกแจกแบบสอบถาม 300 ชุด โดยผูว้จิยั
รวบรวมแบบสอบถามไดอ้ยา่งสมบูรณ์จ านวน 300 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
เคร่ืองมือการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาในงานวิจัยน้ีใช้แบบสอบถามมีลักษณะปลายปิด (Closed - end 
Questionnaire) และคาถามปลายเปิด (Opened - ended Questionnaires) ซ่ึงสร้างจากกรอบแนวคิดในการวิจยั 
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล มาวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยในส่วนมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผา่นการ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดว้ยวธีิการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  

 

ความคิดเห็นต่อนโยบายการปลูก
กญัชาในประเทศไทย 

1. การแพทย ์

2. กฎหมาย 

3. รายไดแ้ละเศรษฐกิจ 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามกบัประชาชนในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 

ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี จ  านวนทั้งส้ิน 300 ชุด และไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดรั้บมานั้น มาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ จากนั้นผูว้จิยัไดด้ าเนินการกบัขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. ลงรหสั (Coding) ในแบบสอบถาม 
2. คดัลองรหัสท่ีลงเรียบร้อยแล้วลงในแบบฟอร์มการลงรหัส เพื่อน าไปบนัทึกขอ้มูลลงแผ่น

บนัทึกขอ้มูล 
3. น าข้อมูลท่ีได้รับนั้ นไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยเลือกใช้สถิติท่ี

เหมาะสมในการค านวณตามลกัษณะของสเกลในการวดัและสมมติฐานท่ีทดสอบ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้รับนั้นไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยเลือกใช้สถิติท่ี
เหมาะสมในการค านวณตามลกัษณะของสเกลในการวดัและสมมติฐานท่ีทดสอบ ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้บรรยายลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถ่ี (Freguency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentages) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน /สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) ท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ เทคนิคการ
ทดสอบ T (t–test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 
ผลการวจัิย 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 
2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรีท่ีแตกต่างกนัจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ศึกษาใน

หมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี เท่านั้น สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ศึกษาในหมู่บา้นประชา

นิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี เท่านั้น ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย
การปลูกกญัชาในประเทศไทย ศึกษาในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี เท่านั้น ในภาพรวม
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.69 และระดบัความคิดเห็นอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 
พิจารณาเป็นรายขอ้ไดด้งัน้ี 

675



 
 

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ในดา้นทางการแพทย ์
ค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุดคือ กญัชายงัเป็นยาเสพติดท่ีตอ้งควบคุม ไม่สามารถน ามาใช้ในทางการแพทยไ์ด้ มี
ค่าเฉล่ีย (Mean = 2.85) แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีความคิดท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน เน่ืองจากมีการวิจยัทาง
การแพทยแ์ละยงัมีการเปิดเสวนาให้ประชาชนได้เขา้มารับฟังเก่ียวกบัดา้นกญัชา ในทางการแพทยม์าก
ยิง่ข้ึน 

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ในด้านกฎหมาย 
ค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ ผลกัดนัให้กญัชาเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมาย ผูมี้อายุ 20 ปีข้ึนไปใชไ้ด ้มีค่าเฉล่ีย (Mean = 
3.19) แสดงให้เห็นว่า ประชาชนยงัมีความคิดท่ียงัไม่เช่ือมัน่กบัระบอบกฎหมายไทย ท่ีมีการลงโทษไม่
เด็ดขาด และยงัคิดวา่กญัชายงัเป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมายอยู ่

3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ในดา้นรายได้และ
เศรษฐกิจ ค่าเฉล่ียท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ กญัชาเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนและประเทศ
ไทยได ้มีค่าเฉล่ีย (Mean = 3.31) แสดงให้เห็นว่า ประชาชนยงัไม่เช่ือมัน่กบัระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และไม่มีส่ิงใดท่ีมารองรับหรือการันตีไดว้า่หากปลูกกญัชาแลว้จะมีแหล่งรับซ้ือกญัชาท่ีแน่นอน 

 
สรุปผลการวจัิย 

1. ความแตกต่างระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย 
ศึกษาในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี เท่านั้น จ าแนกตามเพศ โดยเพศหญิง มีระดบัความ
คิดเห็นต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย มากกวา่เพศชาย  

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกัญชาในประเทศไทย ศึกษาในหมู่บ้าน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี เท่านั้น จ าแนกตามจ าแนกตามอายแุตกต่างกนั โดยท าการตรวจสอบ
ความแตกต่างรายคู่ (Multiple Comparison) เพื่อตรวจสอบว่ามีคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนั โดยใช้วิธีของ Least 
Significant Different ( LSD) ผลท่ีได้จากการทดสอบ คือกลุ่มอายุ 18 - 27 ปี มีระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อนโยบายการปลูกกัญชาในประเทศไทย ศึกษาในหมู่บา้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดั
นนทบุรี เท่านั้น นอ้ยกวา่กลุ่มอายุ 28 - 37 ปี และนอ้ยกวา่กลุ่มอายุ 38 – 47 ปี ส่วนกลุ่มช่วงอายุคู่อ่ืน ๆ ไม่
แตกต่างกนั 

3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกัญชาในประเทศไทย ศึกษาในหมู่บ้าน
ประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี เท่านั้น จ  าแนกตามจ าแนกตามการศึกษาแตกต่างกนั  

4. ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการปลูกกญัชาในประเทศไทย ศึกษาในหมู่บา้นประชา
นิเวศน์ 2 ระยะ 3 จงัหวดันนทบุรี เท่านั้นจ าแนกตามอาชีพแตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 1. ดา้นทางการแพทย ์ประชาชนมีความคิดท่ีเปิดกวา้งมากข้ึน เน่ืองจากมีการวิจยัทางการแพทย์
และยงัมีการเปิดเสวนาให้ประชาชนได้เข้ามารับฟังเก่ียวกับด้านกัญชา ในทางการแพทย์มากยิ่ง ข้ึน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการรณรงค์ ให้ความรู้เก่ียวกับกัญชาในด้านทางการแพทย์ เช่น ลงพื้นท่ี
ต่างจงัหวดั หรือพื้นท่ีถ่ินทุรกนัดารเพื่อใหค้วามรู้ต่อประชาชนมากยิง่ข้ึน 
 2. ดา้นกฎหมาย ประชาชนยงัมีความคิดท่ียงัไม่เช่ือมัน่กบัระบอบกฎหมายไทย ท่ีมีการลงโทษ
ไม่เด็ดขาด และยงัคิดวา่กญัชายงัเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายอยู ่หากจะใหก้ญัชาเป็นส่ิงท่ีถูกกฎหมาย หน่วยงานรัฐ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีข้อก าหนด หรือกฎหมายท่ีเข้มงวดมากยิ่งข้ึน หากมีผูก้ระท าผิดควรมี
มาตรการลงโทษท่ีเด็ดขาด 
 3. ดา้นรายไดแ้ละเศรษฐกิจ ประชาชนยงัไม่เช่ือมัน่วา่กญัชาสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถ
สร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนและประเทศไทยได ้และไม่มีหน่วยงานใดมารองรับหรือการันตีไดว้า่หากปลูก
กญัชาแล้วจะมีแหล่งรับซ้ือกญัชาท่ีแน่นอน หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ตอ้งมีการสร้างความเช่ือมัน่ในดา้น
รายไดแ้ละเศรษฐกิจให้มากยิ่งข้ึนเช่น ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะผลกัดนัให้กญัชาสามารถเป็นพืช
เศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนและประเทศไทยได ้
 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในอนาคต  
 1.ควรมีการท าการศึกษาวิจยั ในดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในดา้นต่าง ๆ มาวเิคราะห์ไดม้าก
ข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในดา้นการศึกษาท่ีอาจจะพบวา่ยงัมีตวัแปรดา้นอ่ืนส่งผลในดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
และความคิดเห็นต่อนโยบาย ซ่ึงจะเป็นข้อมูลให้กบับุคคลท่ีสนใจได้ใช้ในการปรับปรุงและพฒันาให้
ประชาชนไดต่้อไป 

2. ควรมีการท าวิจยัเพื่อติดตามผล โดยจะเป็นการวิจยัท่ีสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล หรือใช้แบบ
เฉพาะเจาะจง เพื่อน าผลวิจยัท่ีไดม้าเป็นขอ้มูล ในการพฒันาดา้นความรู้ ความเขา้ใจ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 
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