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บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) มาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 3) ความสัมพนัธ์ของกระบวนการการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกลยทุธ์การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอ าเภอ
บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 4) เสนอกลยุทธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอ าเภอบาง
สะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชนท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอบางสะพานจ านวน 398คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล เชิงปริมาณ คือความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สันส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการวิจยัพบว่า  1) มาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพ้ืนท่ีอ  าเภอบางสะพาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ในทางบวกอยู่
ระหว่าง -.032 ถึง .092 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  4) กลยุทธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า  
มีทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างเครือข่าย ดา้นการบ าบดั  ดา้นการสร้างภูมิคุม้กนั 

 

ค าส าคัญ : กลยทุธ์การป้องกนั  ปัญหายาเสพติด  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

Abstract  
The objectives of this research was to: 1) measure for narcotics prevention in the area of Bang Saphan District, PrachuapKhir i 

Khan Province, 2) investigate people participation in preventing narcotics problems in Bang Saphan District, PrachuapKh iri Khan Province, 
3) examine the relationship between the process of preventing and solving narcotics problem and people participation in preve nting and 
solving narcotics problem in Bang Saphan District, and 4) propose strategies for preventing and solvin g narcotics problem through people 
participation in Bang Saphan District, PrachuapKhiri Khan Province. The research samples were 398 people in Bang Saphan Distr ict. The 
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research instruments were a questionnaire and an interview form. The quantitative data were analyzed by computing frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and Pearson's correlation coefficient, whereas the qualitative data were analyzed by using content analysis. 

The research results were as follows: 1) The measure for narcotics prevention in Bang Saphan District, PrachuapKhiri Khan 
Province was overall at a high level. 2) The people participation in narcotics prevention in Bang Saphan District was overall  at a high level.  
3) There was a positive relationship between -.032 to .092 with statistical significance at the 0.01 level of the process   of preventing and 
solving narcotics problem and people participation in Bang Saphan District, PrachuapKhiri Khan Province. 4) The strategies fo r preventing 
and solving narcotics problem through people participation shown that there are three aspects include network construction, immunotherapy, 
and immunization. 

 

Keywords : Strategy of prevention, narcotics problem, people participation 
 

บทน า   
  ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก าหนดทิศทางควบคุมความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดตามแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ข ปัญหายาเสพติดปี 2558 – 2562 ยึดการขบัเคล่ือนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บา้น ชุมชน
มัน่คง ปลอดภยัยาเสพติด พ.ศ. 2559– 2560 สู่วิสัยทศัน์ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประเทศไทยมีความมัน่คง 
มัง่คัง่ ยงัยืน เพ่ือสร้างความปลอดภยัใหก้บัสังคม โดยมุ่งลดอตัราเส่ียงต่อยาเสพติดของผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดการ
ลดผูเ้สพรายใหม่และผูก้ระท าความผิดรายใหม่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดจากทุกภาค
ส่วน เพ่ือใหเ้กิดพลงัแผน่ดิน ความเขม้แขง็ และความยัง่ยนืในระยะยาว โดยศูนยอ์  านวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
ไดก้ าหนดกลยทุธ์และแนวทางในการแกปั้ญหา ดว้ยการ การปิดแนวตะเขบ็ชายแดน การสกดัสารตั้งตน้ การป้องปรามไม่ใหมี้การ
กระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด การป้องกนักลุ่มเด็กและเยาวชน การบ าบดัรักษา และการยึดหลกันิติรัฐ นิติธรรมในการปราบปราม
ลงโทษผูผ้ลิต ผูค้า้ รวมทั้งการแกก้ฎหมายใหผู้เ้สพยาเสพติดเป็นผูป่้วย โดยไม่ตอ้งถูกด าเนินคดี และใหเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาทนัที 
เพื่อลดจ านวนผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดเป็นการลดความตอ้งการยาเสพติด ให้นอ้ยลง การแกปั้ญหายาเสพติดดงักล่าวจะส าเร็จได ้ตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอ าเภอ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ต ารวจและทหารในพ้ืนท่ีอยา่งจริงจงั [1] 
 ขณะเดียวกนัส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส.ไดก้ าหนดทิศทางการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดเน่ืองจากปัจจุบนัยาเสพติดยงัคงเป็นภยัคุกคามของโลก  ในระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการ
ผลิตยาเสพติดได้แต่ยงัได้รับผลกระทบจากการลักลอบล าเลียง ยาเสพติดจากภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านเขา้มาจ าหน่าย
ภายในประเทศ โดยยาบา้และไอซ์เป็นตวัยาส าคญั กลุ่มเป้าหมายช่วงอาย ุ15-29 ปีซ่ึงเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง
กบัการเสพมากท่ีสุด (ประมาณร้อยละ 60 ของผูเ้สพติด) สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยในปัจจุบนัไดส่้งผล
กระทบและเป็นภยัต่อความมัน่คงของประเทศอยา่งรุนแรง และมีแนวโนม้ทวคีวามรุนแรงยิง่ข้ึน เน่ืองจากยาเสพติดไดแ้พร่ระบาด
ขยายตวัอย่างรวดเร็วเป็นวงกวา้ง ถึงต าบล หมู่บ้าน ชุมชน และสถาบันการศึกษาซ่ึงเป็นรากฐานส าคญั ของสังคม โดยกลุ่ม
กระบวนการคา้ยาเสพติด ได้จัดตั้ งเครือข่ายการคา้ท่ีซับซ้อนยิ่งข้ึน มีการน ายาเสพติดเขา้มาจ าหน่ายตามความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย สภาวการณ์ดงักล่าวถือเป็นการท าลายทรัพยากรบุคคลของชาติให้ดอ้ยคุณภาพ ส่งผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และความมัน่คงของประเทศ ทุกรัฐบาลมีนโยบายท่ีแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง แต่ปัญหาการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติดไม่ลดลง กลบัทวคีวามรุนแรงมากยิง่ข้ึน [2] 
 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีความเคล่ือนไหวของเครือข่ายการคา้ยาเสพติดท่ีเช่ือมโยงกบัเครือข่ายภาคเหนือและภาคใตผู้ ้
เสพรายใหม่ยงัมีโอกาสเกิดข้ึนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ี ท่ีมีชาวต่างชาติเขา้มาจ านวนมาก ทั้งการเขา้มาท่องเท่ียวและ
การเขา้มาท างาน โดยเฉพาะแรงงานชาวพม่าซ่ึงพบ การเขา้มากระท าผิดในคดียาเสพติดมากกว่าสัญชาติอ่ืนๆ พ้ืนท่ีจังหวดั
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ประจวบคีรีขนัธ์ทางดา้นทิศตะวนัตกติดกบัพม่าตลอดแนวประมาณ 212 กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบทอดตวัขนาน
ไปกับเทือกเขาตะนาวศรี ซ่ึงเป็นแนวเขตแดนมีช่องทางผ่านเข้า - ออก ระหว่างไทยกับพม่าหลายช่องทาง อีกทั้ งจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์มีความยาวจากทิศเหนือจดทิศใตต้ามแนวทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 222 กิโลเมตร 
จึงเกิดปัจจยัท่ีเส่ียงท่ียากแก่การควบคุมและบริหารจดัการ ส่งผลใหเ้กิดการจบักุมผูค้า้ รายส าคญัขณะท่ีมีการล าเลียงยาเสพติดผา่น
จากภาคอ่ืนไปสู่ภาคใต ้และมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหากองทพัมดล าเลียงยาเสพติดผ่านเขา้ - ออก ตามช่องทางจุดผ่อนปรน
การคา้ชายแดน/ หรือช่องทางธรรมชาติอ่ืนๆ ซ่ึงมีประมาณ 33 ช่องทาง [3] 
 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือเป็นแนวทางให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปเฝ้าระวงัและขจดั
โอกาสของบุคคลท่ีจะผลิต จ าหน่าย ครอบครองยาเสพติดตลอดจนชุมชนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายา
เสพติดและพฒันาโครงการการป้องกนัปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพ่ือศึกษามาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของกระบวนการการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  

โดยมีกลยทุธ์การป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
4. เพ่ือเสนอกลยุทธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในอ าเภอบางสะพาน  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ขอบเขตทางด้านเน้ือหา  มุ่งท่ีจะศึกษากลยทุธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในอ าเภอ

บางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีของนักวิชาการหลายท่านทั้งไทยและต่างประเทศ
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงสังเคราะห์ไดเ้ป็นการมีส่วนร่วมทั้งหมด 5 ดา้น1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 5) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผู้วจิยัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
2.1 ประชากรในการท าวิจัยเชิงปริมาณ คร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

จ านวน 61,870 คน [4] 
2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเชิงปริมาณ จากการเก็บแบบสอบถามได้แก่ ประชาชนท่ีอยู่ในเขตอ าเภอ                     

บางสะพาน มีจ านวนประชากรทั้งหมด 61,870 คน ผูว้ิจยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ
สูตร [5]ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 398 คน  

3. ขอบเขตตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั  
ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ยมาตรการป้องกนัปัญหายาเสพติดส านกังานต ารวจแห่งชาติการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประกอบด้วย 5 ด้าน 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  
2) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 5) การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) กลยุทธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

4. ขอบเขตด้านพื้นทีก่ารศึกษาเป็นการวจิยัเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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5. ขอบเขตด้านเวลาผูว้จิยัไดก้ าหนดระยะเวลาในการท าวจิยัตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ และการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการวจิยัเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถาม ในการเก็บขอ้มูลประชากรประกอบดว้ย ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จ านวน 7 ต าบลการวิจยัเชิง
คุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึก กบัผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั คือ ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรบางสะพาน รองผูก้  ากบัสอบสวน รองผูก้  ากบั
สืบสวน ผูน้ าทางดา้นจริยธรรม ผูน้ าทางดา้นศาสนา ผูน้ าทอ้งถ่ิน จากนั้นน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์เน้ือหา ในการน าเสนอเป็นขอ้ความ
พรรณนา โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษาคน้ควา้เป็นล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จ านวน 7 ต าบล โดยใชสู้ตร
ของ [5]ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (ท่ีระดบันยัส าคญั 0 .05) หรือท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนยอมรับไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5% ดงัน้ี 

วธีิการสุ่มตวัอย่าง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 398 ครัวเรือน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น โดยก าหนดประชาชนท่ีอยูต่  าบล
แต่ละแห่ง จากนั้นสุ่มตวัอยา่งออกมาจากแต่ละต าบลโดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  

ส่วนผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ คือผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรบางสะพาน รองผูก้  ากบัสอบสวน 
รองผูก้  ากบัสืบสวน ผูน้ าทางดา้นจริยธรรม ผูน้ าทางดา้นศาสนา ผูน้ าทอ้งถ่ิน รวมทั้งส้ิน14 คน ใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
เชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม กลยทุธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพ้ืนท่ีอ าเภอ 

บางสะพาน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี1) ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2) ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัยาเสพติด3) ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ลกัษณะค าถามตอนท่ี 2-3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

วจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพผูว้ิจยัไดค้น้ควา้จากเอกสาร โดยศึกษาจากหนงัสือ บทความ วารสาร ผลงานวิจยั วิทยานิพนธ์ 

ตลอดจนเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซ่ึงการสัมภาษณ์คร้ังน้ีก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ส่วนผูใ้หข้อ้มูลส าคญั โดยวธีิเลือกแบบเจาะจงเป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้จิยัเอง ลกัษณะ
ของกลุ่มท่ีเลือกเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑ์ของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรบางสะพาน รองผูก้  ากบัสอบสวน รองผูก้  ากับ
สืบสวน ผูน้ าทางดา้นจริยธรรม ผูน้ าทางดา้นศาสนา ผูน้ าทอ้งถ่ิน 

2. การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
ผูว้ิจัยศึกษาเอกสารแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ใน

การศึกษาสร้างแบบสอบถามและก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามกรอบแนวคิดท่ีไดก้ าหนดไวเ้สนออาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบใหค้  าแนะน าแกไ้ขและปรับปรุงตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้ค าถามรายขอ้กบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะวดั (IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67-1.00 น าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช ้(Try out) กบัจากประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอบางสะพานและไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไดเ้ลือกไว ้จ านวน 30 ชุด น า
ผลมาวเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั .966 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใชส้ถิติค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
3.2 วิเคราะห์ขอ้มูลแนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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3.3 วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.4 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของกระบวนการการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใช้
สถิติทดสอบแบบสมมุติฐานในการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 

สรุปผลการศึกษา 
 สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ 

มาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มาตรการสืบสวนติดตาม จบักุมตามหมายจบัในคดียาเสพ
ติดรองลงมา ไดแ้ก่ มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน และมาตรการสกดักั้นการลกัลอบล าเลียง
ยาเสพติดตามล าดับและด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ได้แก่ มาตรการปราบปราม จับกุมผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูล้  าเลียงยาเสพติดทุกระดับ
รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดย
ภาพรวมและรายดา้น 

มาตรการป้องกนัยาเสพตดิในเขตพื้นทีอ่ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ X  S.D 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
ล าดบัที ่

1. มาตรการปราบปราม จบักมุผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูล้  าเลียงยาเสพติดทุกระดบั 3.75 0.56 มาก 6 

2. มาตรการสกดักั้นการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด 3.89 0.66 มาก 3 

3. มาตรการสืบสวนติดตาม จบักมุตามหมายจบัในคดียาเสพติด 3.98 0.71 มาก 1 

4. มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 3.92 0.58 มาก 2 

5. มาตรการควบคุมเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 3.79 0.70 มาก 4 

6. มาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชน มัน่คงปลอดภยัยาเสพติด 

3.76 0.67 มาก 5 

เฉลีย่รวม 3.85 0.54 มาก  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานค่าเฉล่ียโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
ดา้นผลประโยชน์ และดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ตามล าดบัและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นล าดบัสุดทา้ย ดามล าดบั รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพติด  ในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานโดย
ภาพรวมและรายดา้น 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพตดิในพืน้ทีอ่ าเภอบางสะพาน X  S.D 
ระดบั 

ความคดิเห็น 
ล าดบัที ่

1. ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน 3.57 0.73 มาก 5 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ   3.64 0.74 มาก 3 

3. ดา้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั   3.75 0.74 มาก 1 

4. ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นการประเมิน   3.58 0.68 มาก 4 

5. ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นผลประโยชน์  3.69 0.65 มาก 2 
เฉลีย่รวม 3.64 0.64 มาก  
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การทดสอบสมมุตฐิาน 
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในอ าเภอบางสะพานจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณตามท่ีตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี 
1. ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตวัแปรตาม พบว่าแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ประกอบดว้ย ดา้นมาตรการปราบปราม จบักมุผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูล้  าเลียงยาเสพติดทุกระดบั (X1) ดา้นมาตรการสกดั
กั้นการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด (X2) ดา้นมาตรการสืบสวนติดตาม จบักุมตามหมายจบัในคดียาเสพติด (X3) ดา้นมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน (X4) ดา้นมาตรการควบคุมเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (X5) ดา้น
มาตรการสนบัสนุนการปฏิบติัตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บา้น/ชุมชน มัน่คงปลอดภยัยาเสพติด (X6) มีความสัมพนัธ์กบักลยุทธ์
การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Y tot) ในทางบวกอยู่
ระหวา่ง -.012 ถึง .045 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยดา้นมาตรการควบคุมเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมี
ความสมัพนัธ์กนัมากท่ีสุดท่ี .045 ส่วนดา้นมาตรการสนบัสนุนการปฏิบติัตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บา้น/ชุมชน มัน่คงปลอดภยั
ยาเสพติดระดบัมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดท่ี -.012 รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างด้านมาตรการปราบปราม จับกุมผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูล้  าเลียงยาเสพติดทุกระดับ (X1) ดา้น

มาตรการสกดักั้นการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด (X2) ดา้นมาตรการสืบสวนติดตาม จบักุมตามหมายจบัในคดียาเสพติด
(X3) ดา้นมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน (X4) ดา้นมาตรการควบคุมเจา้หน้าท่ี
ต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (X5) ดา้นมาตรการสนบัสนุนการปฏิบติัตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชน มัน่คงปลอดภยัยาเสพติด (X6) กบักลยุทธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี
อ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Y tot)   

 Ytot X1 X2 X3 X4 X5 X6 
Ytot 1 - - - - - - 
X1 .033 1 - - - - - 
X2 -.042 .682** 1 - - - - 
X3 -.043 .631** .771** 1 - - - 
X4 -.045 .546** .650** .725** 1 - - 
X5 .045 .546** .650** .725** 1.000** 1 - 
X6 -.012 .410** .485** .677** .616** .616** 1 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
2. ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพติดในพ้ืนท่ี

อ าเภอบางสะพาน ประกอบดว้ย ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน(X1)ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (X2)ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติั (X3)ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นการประเมิน (X4)ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นผลประโยชน์ (X5) มีความสัมพนัธ์กบักลยทุธ์การป้องกนั
ปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (Y tot) ในทางบวกอยูร่ะหวา่ง -.032 
ถึง.092 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นผลประโยชน์มีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุดท่ี .092 ส่วนดา้น
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ระดบัมีความสมัพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุดท่ี -.032 รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน(X1)ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (X2)ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติั (X3)ดา้นการมีส่วนร่วมดา้นการประเมิน (X4)ดา้นการมีส่วนร่วมในดา้นผลประโยชน์ (X5) กบั
กลยทุธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
(Y tot)   

 

 Ytot X1 X2 X3 X4 X5 
Ytot 1 - - - - - 
X1 .082 1 - - - - 
X2 -.032 .852** 1 - - - 
X3 -.074 .779** .838** 1 - - 
X4 .092 .800** .839** .819** 1  
X5 -.042 .637** .679** .652** .773** 1 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ผลการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัใชก้ารเลือกแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก) แบบมีโครงสร้าง

ไดแ้ก่ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทั้งส้ิน 14 คน ดงัประเด็นต่อไปน้ี  
 

อภิปรายผล 
 ผลการวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์มีประเด็นการอภิปราย ดงัน้ี 
                 1. มาตรการป้องกนัยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ [6] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ศึกษากรณี อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
ผลการวจิยัพบวา่ การมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข ปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน 
พบวา่ การมีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์เป็นอนัดบัหน่ึงอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือการมีส่วนร่วม ในการประเมินผล การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติัการ ตามล าดบั และล าดบัสุดทา้ย อยูใ่นระดบันอ้ย คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  
                2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพติดในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ[7] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัปัญหายาเสพติดภาพรวมประชาชนมีบทบาทและลกัษณะการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีค่าเฉล่ียมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือดา้น  
การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และดา้นในการร่วมตดัสินใจตามล าดบั และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ [8] การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอาชญากรรมดา้นยาเสพติด : กรณีศึกษาประชาชนในหมู่บา้นแห่งหน่ึงใน
จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า มีความสัมพนัธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกนัอาชญากรรมด้านยาเสพติดอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และมีทิศทางเดียวกนั 
                3. กลยทุธ์การป้องกนัปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพานจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
                4. ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบวา่ แนวทางการปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติในทางบวกในระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [8] การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ป้องกนัอาชญากรรมดา้นยาเสพติด : กรณีศึกษาประชาชนในหมู่บา้นแห่งหน่ึงในจงัหวดันครปฐม พบวา่ มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการป้องกนัอาชญากรรมดา้นยาเสพติดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และมีทิศทางเดียวกนั 
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               5. ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัยาเสพติดในพ้ืนท่ี
อ าเภอบางสะพานในทางบวกในระดบัสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [8] การมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการป้องกนัอาชญากรรมดา้นยาเสพติดกรณีศึกษาประชาชนในหมู่บา้นแห่งหน่ึงในจงัหวดันครปฐมพบวา่ มีความสมัพนัธ์กบัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05และมีทิศทางเดียวกัน และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [10] การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ [11] การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพกรณีศึกษาน ้ าพุร้อนอ าเภอหนองหญา้ปลอ้งจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ การมีส่วนร่วมในการ
ประสานงานการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลและการมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงและปรับปรุง แกไ้ขปัญหา แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากผลการศึกษาเร่ือง กลยทุธ์การป้องกนัปราบปรามยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางสะพาน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไดข้อ้เสนอแนะดงัน้ี   

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการวางแผนและการจดัการในการพฒันารูปแบบการสร้างเครือข่ายท่ีตอบสนองต่อกลยทุธ์ ทิศทาง และเป้าหมายของ

ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต ารวจโดยเฉพาะทางดา้นงานป้องกนัอาชญากรรมดว้ยความเตม็ใจ   
2. ควรจดัใหมี้เวทีระดมความคิดเห็นระหวา่งต ารวจ บา้น วดั โรงเรียน ทอ้งถ่ิน และฝ่ายปกครองเพ่ือ เรียนรู้ร่วมกนั โดยการ

จดัเวทีการประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนใน หมู่บา้นเพ่ือร่วมกนัจดัท าแผนงาน กิจกรรม 
ในการแกไ้ขปัญหา   

3. ควรน าขอ้สรุปจากแนวทางการพฒันารูปแบบการสร้างเครือขา่ยปฏิบติัการชุมชนและมวลชน สมัพนัธ์ ท่ีน าเสนอในการวจิยั
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมในการป้องกนัอาชญากรรมอยา่งต่อเน่ือง จดักิจกรรม ให้ประชาชนสืบทอดความเป็นเครือข่าย จดัให้มีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน าไปประกอบการจดัท าแผนพฒันา รูปแบบการสร้างเครือข่ายปฏิบติัการชุมชนและมวลชนสมัพนัธ์ใหส้ถานีต ารวจ  

4. ควรก ากับดูแลและติดตามประเมินผลกิจกรรมของเครือข่ายปฏิบติัการชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ เพ่ือการป้องกัน
อาชญากรรมทุกระยะ เพ่ือสนบัสนุน หรือแกไ้ขปัญหาในการป้องกนัอาชญากรรมในหมู่บา้น 
 

ข้อเสนอแนะในการท าการวจัิย   
การวิจัยคร้ังต่อไปควรจัดท าตัวแปรต้นให้ครอบคลุมตามลักษณะพ้ืนท่ีท่ีท าการวิจัยเพ่ือจะเป็นข้อมูลใช้ศึกษาได้

กวา้งขวางข้ึน ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามลกัษณะขอบเขตการศึกษา 
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