การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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วัตถุประสงคในการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในเขตอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร หาปจจัยทีม่ ผี ลตอความสัมพันธระหวางการมีสว นรวมของประชาชน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และเสนอแนะแนวทางในการ
ปรับปรุงการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติด อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
สถิติที่ใช ไดแก สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) คือ คาความถี่ (Frequency) คารอยละ
(Percentage) และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไคสแควร (Chi-Square) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Gamma) โดย
กำหนดระดับความเชื่อมั่นไวที่ ๐.๐๕ หรือระดับความเชื่อมั่นรอยละ ๙๕
ผลการวิจยั พบวา ระดับการมีสว นรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตอำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกำแพงเพชร อยูในระดับปานกลาง ปจจัยการรับรูขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติด การฝกอบรมดานยาเสพติด นโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด ความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติด ความตระหนักตอปญหายาเสพติด ความศรัทธาตอผูนำชุมชน
มีความสัมพันธกบั การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕

"#453"$5
The purposes of this study are to study people participation in preventing and solving drug
problems in Kosamphinakorn District, Kamphaengphet Province, to investigate factor affecting people
participation in drug problem preventing and solving in Kosamphinakorn District, Kamphaengphet
Province ,and to make suggestions to improve people participation in drug problem preventing and
solving in Kosamphinakorn District ,Kamphaengphet Province .Statistical techniques used was
Descriptive. Analytical statistics : Percentages, Chi-square, Correlation coefficient (Gamma) studying at
the level of significant 0.05 or a confidence level of 95 percent.
The study found that level of people participation in drug problem preventing and solving in
Kosamphinakorn district ,Kamphaengphet Province was in medium level. were percepted about drug,
drug prevention and solving training, anti-drug policy, opinion toward drug, drug problem awareness
and faith with local leader statistically affected people participation in drug problem preventing and
solving in Kosamphinakorn district ,Kamphaengphet Province at the level of significant 0.05.
* ปลัดอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
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ความสำคัญและความเปนมาของปญหา
ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่มีนานแลวในประเทศ
ไทยซึ่งสงผลเสียตอประเทศชาติโดยรวมเปนอยางมากไมวา
จะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำไปสูการเกิด
อาชญากรรม มีผลโดยตรงตอความสงบเรียบรอย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยรวม ซึ่ง
ประเทศไทยประสบกับปญหายาเสพติดทั้งในดานการเปน
พื้นที่ผลิต การเปนพื้นที่การคา การเปนพื้นที่แพรระบาด
และการเปนทางผานยาเสพติด โดยมีตัวยาหลักที่ประสบ
ปญหาคือ ฝน เฮโรอีน กัญชา ยาบา สารระเหย โคเคน
เอ็คซตาซี่ และสารเสพติดประเภทวัตถุออกฤทธิ์บางชนิด
ถึงแมวา จะมีการดำเนินการปองกันและปราบปราม
สารเสพติดอยางเขมงวดและใชทรัพยากรทั้งบุคลากรและ
งบประมาณจำนวนมากก็ตาม แตธรรมชาติของการเสพติด
ยอมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งในมิติชนิด
ของยาเสพติด รูปแบบของการเสพติด กลุมประชากร และ
พฤติกรรมในการเสพสารเสพติด ดังจะเห็นไดจากในอดีต
การแพร ร ะบาดของเฮโรอี น ในกลุ ม ประชากรวั ย ทำงาน
เปลี่ยนมาสูการแพรระบาดของยาบาในกลุมวัยรุนที่มีอายุ
ลดน อ ยลง โดยมี ป จ จั ย หลายอย า งที่ ก อ ให เ กิ ด การแพร
ชนิดยาเสพติด
ยาบา
กัญชา
กระทอม
สารระเหย
รวม

จำนวนคดี
๓๐
๑๔
๓
๑
๔๘

ระบาด นอกจากนี้สภาพปญหาในแตละพื้นที่ของประเทศ
ไทยก็มีความแตกตางกันไปตามสภาวะแวดลอม ทั้งทางภูมิ
ประเทศ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนกลุมประชากร ทำให
การแกไขปญหาทัง้ ดานการปองกันและปราบปรามสารเสพติด
ตองมีความแตกตางและหลากหลายไปตามความแตกตาง
ของแตละพื้นที่
อำเภอโกสัมพีนครเปนอำเภอหนึ่งซึ่งอยูในจังหวัด
กำแพงเพชร แบงเขตการปกครองเปน ๓ ตำบล ๔๓ หมูบ า น
มีประชากร ๒๘,๒๑๖ คน ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจากลักษณะทางภูมิศาสตรอำเภอโกสัมพีนคร
ตั้งอยูริมทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธินและทางทิศ
เหนื อ ของอำเภอซึ่ ง เป น พื้ น ที่ สู ง จะติ ด ต อ กั บ จั ง หวั ด ตาก
ปญหายาเสพติดทีส่ ำคัญคือจะเปนเสนทางลำเลียง ยาเสพติด
จากภาคเหนือเขาสูภาคกลางโดยใชเสนทางถนนพหลโยธิน
ซึ่งจะผานหนาอำเภอ และการลำเลียงยาเสพติดโดยใชเสน
ทางเดินเทาจากประเทศพมาเขาสูจังหวัดตากและผานมา
เขาสูหมูบานโละโคะ ตำบลโกสัมพี ซึ่งอยูในเขตพื้นที่สูงของ
อำเภอ ผลที่ตามมาคือทำใหยาเสพติดระบาดเขาสูหมูบาน
ตาง ๆ ในอำเภอ ดังปรากฏในสถิติการจับกุมยาเสพติดของ
อำเภอโกสัมพีนคร ป ๒๕๕๓ ดังนี้
จำนวนผูตองหา
๓๑
๑๔
๓
๑
๔๙

น้ำหนัก
๗,๖๕๓ เม็ด
๕๓.๒๓ กรัม
๓ กิโลกรัม
๓ กระปอง

ที่มา : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอโกสัมพีนคร(๒๕๕๓)
จากปญหายาเสพติดดังกลาวจึงทำใหผูวิจัยมีความ
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เนื่องจากหากขาดความ
ร ว มมื อ ของประชาชนในการแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ย อ ม
ทำใหเปาหมายตาง ๆ ในการแกไขปญหายาเสพติดไมอาจ
จะบรรลุผลไดตามที่ทางภาครัฐตองการ เพราะประชาชน
ถือวาเปนพลังที่สำคัญที่สุดในการตอสูกับปญหายาเสพติดที่
เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกวันนี้ การรวมมือกันระหวางภาครัฐ

และภาคประชาชนจึงตองเปนไปอยางพรอมเพรียงและเขม
แข็งปญหายาเสพติดจึงจะหมดไปจากสังคมไทยไดในที่สุด

วัตถุประสงค
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตอำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกำแพงเพชร
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๒. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
เขตอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร กับตัวแปรดาน
ตาง ๆ ดังนี้
๑) การรับรูขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติด
๒) ความตระหนักตอปญหายาเสพติด
๓) การฝกอบรมดานยาเสพติด
๔) ความรูเกี่ยวกับยาเสพติด
๕) ความศรัทธาตอผูนำชุมชน
๖) นโยบายปราบปรามยาเสพติด
๓. เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ขอบเขตของการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ไดทำการศึกษาการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการปองกันและแกไขปญหายา เสพติดในเขต
อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

นิยามศัพท
๑. การมีสวนรวม หมายถึง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในดาน
ตาง ๆ ดังนี้คือ การมีสวนรวมในดานการคนหาปญหาและ
สาเหตุของปญหา การมีสวนรวมในการวางแผนและดำเนิน
กิจกรรม การมีสว นรวมในการลงทุน ลงแรง และปฏิบตั งิ าน
การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล การมีสวนรวม
ในการรับประโยชน
๒. ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มีภูมิลำเนา
และอาศั ย อยู ใ นเขตพื้ น ที่ อ ำเภอโกสั ม พี น คร จั ง หวั ด
กำแพงเพชร

กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย และวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน เปนแนวคิด
หลักในการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยนำแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนซึ่งเปนของ
นักวิชาการหลายทานดังนี้คือ
สุริยา ยีขุน (๒๕๓๔ : ๓๖) ไดใหความหมายของ
การมีสว นรวมวา หมายถึงความรวมมือ (Cooperating) ไมวา
ของปจเจกบุคคลหรือกลุม คนทีเ่ ห็นพองตองกันรวมรับผิดชอบ
หรือเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม เพื่อพัฒนา
และแลกเปลีย่ นใหเปนไปในทิศทางทีต่ อ งการ โดยการกระทำ
ผานกลุมหรือองคกร
เจริญ ผัสสะ (๒๕๔๐ : ๑-๓) กลาววา การมีสว น
รวมของประชาชน คือ การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การดำเนินงานพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ แกปญหาของ
ตนเอง รวมใชความคิดสรางสรรคความรูและความชำนาญ
รวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตาม
ผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
เฉลิ ม เกิ ด โมลี . (๒๕๔๓ : ๓) ได ก ำหนดองค
ประกอบของการมีสวนรวม ไว ๓ ดาน คือ

๑. ตองมีวตั ถุประสงคชดั เจน การใหประชาชนเขารวม
ในกิจกรรมหนึ่ง ๆ จะตองมีวัตถุประสงค และเปาหมายที่
ชัดเจนวาเปนไปเพื่ออะไร ผูเขารวมจะไดตัดสินใจถูกวาควร
เขารวมหรือไม
๒. ตองมีกิจกรรมเปาหมาย การใหประชาชนเขามี
ส ว นร ว มต อ งระบุ ลั ก ษณะของกิ จ กรรมว า มี รู ป แบบและ
ลักษณะอยางไร เพื่อที่ประชาชนจะไดตัดสินใจวาควรเขา
รวมหรือไม
๓. ตองมีบคุ คลหรือกลุม เปาหมาย การใหประชาชน
เขามีสวนรวมจะตองระบุกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตาม โดย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทั่ ว ไปกลุ ม บุ ค คลเป า หมายมั ก ถู ก จำกั ด โดยกิ จ กรรมและ
๑. ทำใหทราบถึงระดับการมีสว นรวมของประชาชน วัตถุประสงคของการมีสวนรวมอยูแลวโดยพื้นฐาน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เจิมศักดิ์ ปนทอง (๒๕๒๕:๑๕-๑๗) ไดเสนอขั้นตอน
๒. นำข อ มู ล ที่ ศึ ก ษาได ไ ปแก ไ ขพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ของการมีสวนรวมของประชาชนโดยไดแยกแยะการมีสวน
ให ก ารมี ส ว นร ว มของประชาชนในการป อ งกั น และแก ไ ข รวมไว ๔ ประการ ดังนี้
ปญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. เปนเอกสารทางวิชาการในการศึกษาคนควาตอไป
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๑. การมีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุ
ของปญหา
๒. การมีสวนรวมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม
๓. การมี ส ว นร ว มในการลงทุ น และปฏิ บั ติ ง าน
เปนขั้นตอนการปฏิบัติลงมือทำตามแผนที่วางไว
๔. การมีสว นรวมในการติดตามและประเมินผลงาน
เปนขั้นตอนที่ทำใหทราบวากิจกรรมที่ทำลงไปไดผลเพียงใด

๔. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)
การมีสว นรวมในการประเมินผลนัน้ สิง่ ทีส่ ำคัญทีจ่ ะตองสังเกต
ก็คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preference) และ
ความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถ
แปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได

กลาวโดยสรุปการมีสว นรวมหมายถึง การทีป่ ระชาชน
เข า มามี ส ว นร ว มในการดำเนิ น งานพั ฒ นา ร ว มคิ ด ร ว ม
ทนงศักดิ์ คุม ไขนำ้ (๒๕๔๐ : ๔๗) กลาวถึง ลักษณะ ตัดสินใจ แกปญหาของตนเองโดยมีขั้นตอนคือ
การมี ส ว นร ว มของประชาชน ว า มี ลั ก ษณะหรื อ ขอบเขต
๑. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ
ดังตอไปนี้
ของปญหา
๑. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ
๒. การมีสวนรวมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม
ของปญหา
๓. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน
๒. การมีสวนรวมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม
๔. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
๓. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน
งานและ
๔. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
๕. การมีสวนรวมในการรับประโยชน
โคเฮน และอัพฮอฟฟ (จุรภี รณ ไถบา นกลวย. ๒๕๔๔ :
นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
๑๗-๑๘ อางอิงมาจาก Cohenand Uphoff. ๑๙๘๐ : ๓๒๔- เชน งานวิจยั ของ ไกรสุข สินสุข (สิรพิ รรณ โพธิท์ อง, ๒๕๔๑ :
๓๒๘) ไดกลาววาลักษณะการมีสวนรวมไว ๔ แบบ ดังนี้
๗๑) ซึง่ ไดทำการวิจยั เรือ่ งนโยบายการปราบปรามยาเสพติด
๑. การมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ (Decision (ศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบตั )ิ พบวา การปฏิบตั ติ ามนโยบาย
Making) ในกระบวนการของการตัดสินนั้นประการแรก การปราบปรามยาเสพติด ไมไดผลเทาที่ควร เพราะปจจัย
ที่สุดที่จะตองกระทำ คือการจัดลำดับความสำคัญ ตอจาก ตอไปนี้คือ
นั้นก็จะเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสิน
๑. ระบบการบริหาร เนื่องจากมีหลายหนวยงาน
ใจนี้เปนกระบวนการตอเนื่องที่ตองดำเนินการไปเรื่อยตั้งแต ทำงานปราบปรามยาเสพติด แตขาดการประสานงานกัน
การตั ด สิ น ใจช ว งเริ่ ม ต น การตั ด สิ น ใจในช ว งดำเนิ น การ และมักถือวายาเสพติดเปนปญหารอง และดำเนินงานใน
วางแผน และการตัดสินใจในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว
ลักษณะงานสอดแทรก
๒. การมีสว นรวมในการดำเนินการ (Implementa๒. บุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับการปราบปรามยาเสพติด
tion) ในสวนที่เปนองคประกอบของการดำเนินงานตาม ยังมีขีดความสามารถจำกัด ขาดการพัฒนาตอเนื่อง และ
โครงการนั้น เพื่อตอบคำถามวา ใครจะทำประโยชนใหแก ทำงานหลายดานเกินไป มีบางสวนที่ยังไมซื่อสัตยสุจริตพอ
โครงการใดบางและจะทำประโยชนไดโดยวิธีใด เชน การ ทำใหเปนเครื่องมือหารายไดจากการคายาเสพติดเสียเอง
ชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานการประสานงาน
๓. เงิ น รางวั ล เงิ น สิ น บนการจั บ กุ ม ยาเสพติ ด
และการขอความชวยเหลือ เปนตน
ไมเปนเครื่องจูงใจใหเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความมานะ
๓. การมีสว นรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) พยายาม และจริงใจตอการปฏิบัติหนาที่อยางที่ควร
ในสวนหนึ่งที่เกี่ยวกับผลประโยชนนั้น นอกจากความสำคัญ
๔. วิธีการปราบปรามยังใชวิธีเดิม ๆ เชน ตั้งจุด
ของประโยชนในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพแลวยังตอง
พิ จ ารณาถึ ง การกระจายผลประโยชน ภ ายในกลุ ม ด ว ย จุดสกัด ลอซื้อ ตรวจคนตามการขาว ใชสุนัขดมกลิ่น ซึ่ง
ผลประโยชนของโครงการนี้ รวมทั้งผลประโยชนที่เปนใน หากมีการพัฒนาการขาว และเทคนิควัสดุอุปกรณในการ
ทางบวกและผลทีเ่ กิดขึน้ ในทางลบทีเ่ ปนผลเสียของโครงการ ปราบปรามใหดีกวานี้ การปราบปรามจะไดผลมากยิ่งขึ้น
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สุดเขต แจงกระจาง (๒๕๔๗) ไดศึกษาเรื่องการมี
สวนรวมในการปองกันยาเสพติดของครูระดับประถมศึกษา
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบวาอายุ รายได
การสนั บ สนุ น จาก ผู บ ริ ห าร สื่ อ อุ ป กรณ ใ นการป อ งกั น
ยาเสพติด การไดรับการอบรมเรื่องการปองกันยาเสพติด
ความรูเรื่องโทษของยาเสพติด และทัศนคติที่มีตอยาเสพติด
มีผลตอการมีสวนรวมในการปองกันยาเสพติดอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติ

อาภานันท สุขพันธ (๒๕๔๙) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่
มี ผ ลต อ การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการป อ งกั น และ
แกไขปญหายาเสพติดในเคหะชุมชนดินแดง พบวา ระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในชุมชนแตกตางกันตามอายุ อาชีพ ระดับความ
รู แ ละจำนวนครั้ ง ที่ ไ ด รั บ ข า วสารในการเข า ร ว มกิ จ กรรม
เกี่ยวกับยาเสพติด
อรชุน พิรุณเจริญพร (๒๕๕๐) ไดศึกษาเรื่องปจจัย
ที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายา
เสพติดในตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี พบวา อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ระยะ
เวลาที่อยูอาศัยในพื้นที่ และการรับรูขาวสารที่แตกตางกันมี
ผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหายา
เสพติดแตกตางกัน

มานัส หอเย็น (๒๕๔๘) ไดศึกษาเรื่องการมีสวน
รวมของประชาชน ในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
: ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนรอบพื้นที่กองทัพอากาศ ในแขวง
คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ พบวาปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยศรัทธาในตัวผูนำชุมชน ปจจัยความตระหนักในปญหา
ยาเสพติ ด สามารถอธิ บ ายการเข า มามี ส ว นร ว มในการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดไดแตกตางกันและรวมกัน
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
อธิบายไดรอยละ ๒๔.๘๐ โดยปจจัยความศรัทธาในตัวผูนำ เกี่ยวของดังกลาวมา ผูวิจัยจึงนำมากำหนดกรอบแนวคิด
ชุมชนสามารถอธิบายไดมากที่สุดถึงรอยละ ๑๙.๑๐ รองลง ในการวิจัยดังนี้
มาคือความตระหนักในปญหายาเสพติดอธิบายไดรอยละ
๒.๕๐ และปจจัยสวนบุคคล คือ การประกอบอาชีพสวนตัว
และระยะเวลาที่อยูในชุมชนอธิบายไดรอยละ ๒.๐๐ และ
๑.๐๐ ตามลำดับ

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

การรับรูขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติด
การฝกอบรมดานยาเสพติด
นโยบายปราบปรามยาเสพติด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติด
ความตระหนักตอปญหายาเสพติด
ความศรัทธาตอผูนำชุมชน

การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
๑) การมีสวนรวมในดานการคนหาปญหาและสาเหตุของ
ปญหา
๒) การมีสวนรวมในการวางแผนและดำเนินกิจกรรม
๓) การมีสวนในการลงทุน ลงแรง และปฏิบัติงาน
๔) การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
๕) การมีสวนรวมในการรับประโยชน

ภาพกรอบแนวความคิดในการวิจัย
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รูปแบบการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงเปน ๔ สวน ใน
สวนแรกเปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป สวนที่สองเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สวนที่
สามเป น แบบสอบถามเพื่ อ วั ด ระดั บ การมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สวนที่สี่
เปนคำถามที่ใหแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
เพื่อปรับปรุงแกไขในการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของประชาชน

การสุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดวิธีการสุมตัวอยาง
แบบอยางงาย (sample random sampling) โดยเก็บ
ขอมูลจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตอำเภอโกสัมพีนครใน
ชวงเวลาระหวางเดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
ไดกลุมตัวอยางจำนวน ๓๙๔ ราย

วิธีการวิเคราะหขอมูล
เมื่อผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเสร็จ
เรียบรอยแลว ไดนำแบบสอบถามมาทำการประมวลผล
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อประมวลผล
ขอมูลทั้งหมดโดยสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ
คาความถี่ (Frequency) คือ จำนวนคาที่ผูตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบ ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
การรั บ รู ข า วสารเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด การฝ ก อบรมด า น
ยาเสพติด นโยบายปราบปรามยาเสพติด ความคิดเห็น
เกี่ยวกับยาเสพติด ความตระหนักตอปญหายาเสพติด และ
ความศรัทธาตอผูนำชุมชน
คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูล
การฝกอบรมดานยาเสพติด นโยบายปราบปรามยาเสพติด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติด ความตระหนักตอปญหา
ยาเสพติด และความศรัทธาตอผูนำชุมชน และทดสอบ
สมมติ ฐ านด ว ยสถิ ติ ไ คสแควร (Chi-Square) และค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Gamma)

สรุปผลการศึกษา
๑. ขอมูลสวนบุคคล
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ
๕๔.๐๘ มีอายุ ๔๐ – ๕๐ ป คิดเปนรอยละ ๓๐.๒๐ มีการศึกษา
ระดับต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ ๕๙.๙๐ อาชีพหลัก
จะเปนเกษตรกร คิดเปนรอยละ ๗๐.๐๕ มีรายไดตอเดือน
ตั้งแต ๕,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๕๐.๕๑ และ
ประสบการณการฝกอบรมในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดจำนวน ๔ - ๖ ครั้งคิดเปนรอยละ ๔๐.๑๐
๒. ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ดานการรับรูข า วสารเกีย่ วกับยาเสพติด การรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับยาเสพติดสวนใหญจะไดรับขาวสารจาก
ญาติพนี่ อ ง/เพือ่ นบาน อยูใ นระดับมาก คิดเปนรอยละ ๔๑.๙
ดานการฝกอบรมดานยาเสพติด องคความรูที่ได
จากการฝกอบรมจะเปนดานการปองกันปญหายาเสพติด
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๔๒.๔
ดานความเขาใจตอนโยบายปราบปรามยาเสพติด
กลุมตัวอยางจะมีความเขาใจวาการปราบปราม ยาเสพติด
เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล อยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ ๔๑.๖
ดานความคิดเห็นตอยาเสพติด กลุมตัวอยางจะมี
ความคิดเห็นวายาเสพติดทุกชนิดทำลายสุขภาพผูเสพอยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ ๔๐.๙
ด า นความตระหนั ก ต อ ป ญ หายาเสพติ ด กลุ ม
ตัวอยางจะรูสึกกังวล และไมสบายใจหากเกิดปญหายาเสพ
ติดขึ้นในชุมชน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ ๔๓.๙
ดานความศรัทธาตอผูนำชุมชน การใหความไว
วางใจและยอมรับตอการตัดสินใจและการดำเนินงานของ
ผูนำชุมชนในเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยู
ในระดับมากคิดเปนรอยละ ๔๒.๑
๓. การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหายา
เสพติ ด จากการสำรวจพบว า การเคยค น หาสาเหตุ ข อง
ปญหายาเสพติดในชุมชน กลุมตัวอยาง มีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง
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การมีสวนรวมในการวางแผนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจากการสำรวจพบวากลุมตัวอยาง
เคยเขารวมวางแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยูในระดับปานกลาง
การมีสวนรวมในการลงทุน ลงแรง และปฏิบัติ
งานในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จากการ
สำรวจพบว า กลุ ม ตั ว อย า งเคยสละหรื อ บริ จ าคทรั พ ย สิ น
เพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูใน
ระดับปานกลาง
การมี ส ว นร ว มในการติ ด ตามและประเมิ น ผล
จากการสำรวจพบวากลุมตัวอยางเคยติดตามผลการดำเนิน
การตามแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของชุมชน
อยูในระดับปานกลาง
การมี ส ว นร ว มในการรั บ ประโยชน จากการ
สำรวจพบวาชุมชนของกลุมตัวอยางปลอดยาเสพติด อยูใน
ระดับปานกลาง
สรุปวา ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตอำเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกำแพงเพชร อยูในระดับปานกลาง
๔. การทดสอบสมมุติฐาน
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่ไดรับรูขาวสารเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมาก มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติ ด มากกว า ประชาชนที่ ไ ด รั บ รู ข า วสารเกี่ ย วกั บ
ยาเสพติดนอย
ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนที่ไดรับรูขาว
สารเกี่ยวกับยาเสพติดที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน ขอที่ ๑
สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่ไดรับองคความรูจาก
การฝกอบรมยาเสพติดมาก มีสวนรวมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดมากกวาประชาชนที่ไดรับองคความรู
จากการฝกอบรมยาเสพติดนอย
ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนที่ไดรับองค
ความรูจากการฝกอบรมยาเสพติดที่แตกตางกันมีผลตอการ
มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน ขอที่ ๒
สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนทีม่ คี วามเขาใจตอนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดมาก มีสว นรวมในการปองกันและแกไข
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ปญหายาเสพติดมากกวาประชาชนทีม่ คี วามเขาใจตอนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติดนอย
ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนทีม่ คี วามเขาใจ
ตอนโยบายปราบปรามยาเสพติดที่แตกตางกันมีผลตอการมี
สวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน ขอที่ ๓
สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ยาเสพติดมาก มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดมากกวาประชาชนทีม่ คี วามคิดเห็นเกีย่ วกับยาเสพติด
นอย
ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนที่มีความคิด
เห็นเกี่ยวกับยาเสพติดที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวม
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน ขอที่ ๔
สมมติ ฐ านที่ ๕ ประชาชนที่ มี ค วามตระหนั ก ต อ
ปญหายาเสพติดมาก มีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดมากกวาประชาชนที่มีความตระหนักตอ
ปญหายาเสพติดนอย
ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนทีม่ คี วามตระหนัก
ตอปญหายาเสพติดที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน ขอที่ ๕
สมมติฐานที่ ๖ ประชาชนที่มีความศรัทธาตอผูนำ
ชุมชนมาก มีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดมากกวาประชาชนที่มีความศรัทธาตอผูนำชุมชนนอย
ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนทีม่ คี วามศรัทธา
ตอผูนำชุมชน ที่แตกตางกันมีผลตอการมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐาน ขอที่ ๖
๕. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
๑. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ด า นการค น หาป ญ หาและสาเหตุ ข องป ญ หายาเสพติ ด
อำเภอโกสัมพีนคร ควรจัดทำการประชาคมหมูบานเพื่อ
คนหาปญหายาเสพติดโดยใหประชาชนแสดงความคิดเห็น
วาปญหายาเสพติดในชุมชนเกิดจากสาเหตุใดเปนหลักและ
ควรจะแกไขอยางไร

๔. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ดานการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับปญหายาเสพติด
อำเภอโกสัมพีนคร ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนได
รับทราบเกี่ยวกับปญหายาเสพติดในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่รวมทั้งความคืบหนาในการแกไขปญหาอยางตอเนื่อง
๓. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน เพื่อเปนการกระตุนใหประชาชนมีความตื่นตัวและเขาใจ
ดานการลงทุน ลงแรงและปฏิบัติงานดานปญหายาเสพติด สถานการณตาง ๆ ตามความเปนจริง
อำเภอโกสัมพีนคร ควรจัดกิจกรรมดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๕. การสงเสริมการมีสวมรวมของประชาชนใน
กับปญหายาเสพติด และใหประชาชนเขารวมเชน การจัด ดานการรวมรับผลประโยชนเกี่ยวกับการแกไขปญหาดาน
ฝกอบรมเพื่อใหความรู ดานยาเสพติดใหแกประชาชนใน ยาเสพติด อำเภอโกสัมพีนคร ควรจัดใหมกี ารใหรางวัลตาง ๆ
ดานการปองกัน การแกไข และการบำบัดฟนฟู การจัดการ กับตำบล หมูบาน หรือประชาชน ที่มีผลงานในการปองกัน
แขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด การจัดทำคายบำบัดฟนฟู และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นของตนอยางไดผลเปนที่
ประจักษเพือ่ สงเสริมดานขวัญและกำลังใจในการทำงานตอไป
เปนตน
๒. การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
ดานการวางแผนและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับปญหายาเสพ
ติด หมูบานทุกหมูบาน ควรวางแผนการแกไขปญหายาเสพ
ติดของตนโดยใหเหมาะสมกับสถานการณยาเสพติดที่เกิด
ขึ้นในพื้นที่ และเสนอแผนตามลำดับชั้นตอไป
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