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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) มาตรการป้องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 2) การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการป้องกันปั ญหายาเสพติดในอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 3) ความสัมพันธ์ของกระบวนการการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยมีกลยุทธ์การป้องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในอาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 4) เสนอกลยุทธ์การป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในอาเภอบาง
สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนที่อยูใ่ นเขตอาเภอบางสะพานจานวน 398คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เชิงปริ มาณ คือความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) มาตรการป้ องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2) การมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันยาเสพติ ดในพื้ นที่ อ าเภอบางสะพาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสั มพันธ์ ของ
กระบวนการการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ในทางบวกอยู่
ระหว่าง -.032 ถึง .092 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4) กลยุทธ์การป้ องกันปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน พบว่า
มีท้ งั หมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเครื อข่าย ด้านการบาบัด ด้านการสร้างภูมิคุม้ กัน
คาสาคัญ : กลยุทธ์การป้องกัน ปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่ วมของประชาชน

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, PrachuapKhiri 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 solving 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

บทนา
ในรั ฐบาลพลเอกประยุท ธ์ จันทร์ โอชา ได้กาหนดทิ ศทางควบคุ มความรุ น แรงของสถานการณ์ ย าเสพติ ดตามแผน
ยุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไข ปั ญหายาเสพติดปี 2558 – 2562 ยึดการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่ วมใจ สร้างหมู่บา้ น ชุมชน
มัน่ คง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559– 2560 สู่ วิสัยทัศน์ยทุ ธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประเทศไทยมีความมัน่ คง
มัง่ คัง่ ยังยืน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กบั สังคม โดยมุ่งลดอัตราเสี่ ยงต่อยาเสพติดของผูม้ ีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการ
ลดผูเ้ สพรายใหม่และผูก้ ระทาความผิดรายใหม่ สร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดจากทุกภาค
ส่วน เพื่อให้เกิดพลังแผ่นดิน ความเข้มแข็ง และความยัง่ ยืนในระยะยาว โดยศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ได้กาหนดกลยุทธ์และแนวทางในการแก้ปัญหา ด้วยการ การปิ ดแนวตะเข็บชายแดน การสกัดสารตั้งต้น การป้ องปรามไม่ให้มีการ
กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การป้ องกันกลุ่มเด็กและเยาวชน การบาบัดรักษา และการยึดหลักนิ ติรัฐ นิ ติธรรมในการปราบปราม
ลงโทษผูผ้ ลิต ผูค้ า้ รวมทั้งการแก้กฎหมายให้ผเู ้ สพยาเสพติดเป็ นผูป้ ่ วย โดยไม่ตอ้ งถูกดาเนินคดี และให้เข้ารับการบาบัดรักษาทันที
เพื่อลดจานวนผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติดเป็ นการลดความต้องการยาเสพติด ให้นอ้ ยลง การแก้ปัญหายาเสพติดดังกล่าวจะสาเร็ จได้ ต้อง
ได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายทั้งผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายอาเภอ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตารวจและทหารในพื้นที่อย่างจริ งจัง [1]
ขณะเดียวกันสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด หรื อ ป.ป.ส.ได้กาหนดทิศทางการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดเนื่องจากปั จจุบนั ยาเสพติดยังคงเป็ นภัยคุกคามของโลก ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการ
ผลิ ตยาเสพติ ดได้แต่ยงั ได้รับผลกระทบจากการลักลอบล าเลี ย ง ยาเสพติ ดจากภูมิภาคและประเทศเพื่อ นบ้านเข้ามาจ าหน่ า ย
ภายในประเทศ โดยยาบ้าและไอซ์เป็ นตัวยาสาคัญ กลุ่มเป้ าหมายช่วงอายุ 15-29 ปี ซึ่งเป็ นอนาคตของชาติเป็ นกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการเสพมากที่สุด (ประมาณร้อยละ 60 ของผูเ้ สพติด) สถานการณ์การแพร่ ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยในปั จจุบนั ได้ส่งผล
กระทบและเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศอย่างรุ นแรง และมีแนวโน้มทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้น เนื่องจากยาเสพติดได้แพร่ ระบาด
ขยายตัวอย่างรวดเร็ วเป็ นวงกว้าง ถึ งตาบล หมู่บ้าน ชุ มชน และสถาบันการศึ กษาซึ่ งเป็ นรากฐานสาคัญ ของสังคม โดยกลุ่ม
กระบวนการค้ายาเสพติ ด ได้จัดตั้งเครื อข่ายการค้าที่ ซับซ้อนยิ่งขึ้ น มี การนายาเสพติ ดเข้ามาจาหน่ า ยตามความต้องการของ
กลุ่มเป้ าหมาย สภาวการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นการทาลายทรัพยากรบุคคลของชาติให้ดอ้ ยคุณภาพ ส่ งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และความมัน่ คงของประเทศ ทุ กรั ฐบาลมี นโยบายที่ แก้ไขปั ญหายาเสพติ ดอย่างจริ งจัง แต่ปัญหาการแพร่ ระบาดของ
ยาเสพติดไม่ลดลง กลับทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น [2]
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีความเคลื่อนไหวของเครื อข่ายการค้ายาเสพติดที่เชื่อมโยงกับเครื อข่ายภาคเหนื อและภาคใต้ผู ้
เสพรายใหม่ยงั มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาจานวนมาก ทั้งการเข้ามาท่องเที่ยวและ
การเข้ามาทางาน โดยเฉพาะแรงงานชาวพม่าซึ่ งพบ การเข้ามากระทาผิดในคดี ยาเสพติ ดมากกว่าสัญชาติ อื่นๆ พื้นที่ จังหวัด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563
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ประจวบคีรีขนั ธ์ทางด้านทิศตะวันตกติดกับพม่าตลอดแนวประมาณ 212 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบทอดตัวขนาน
ไปกับ เทื อ กเขาตะนาวศรี ซึ่ ง เป็ นแนวเขตแดนมี ช่ อ งทางผ่า นเข้า - ออก ระหว่า งไทยกับ พม่ า หลายช่ อ งทาง อี ก ทั้ง จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์มีความยาวจากทิศเหนือจดทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 222 กิโลเมตร
จึงเกิดปั จจัยที่เสี่ ยงที่ยากแก่การควบคุมและบริ หารจัดการ ส่ งผลให้เกิดการจับกุมผูค้ า้ รายสาคัญขณะที่มีการลาเลียงยาเสพติดผ่าน
จากภาคอื่นไปสู่ ภาคใต้ และมีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดปั ญหากองทัพมดลาเลียงยาเสพติดผ่านเข้า - ออก ตามช่องทางจุดผ่อนปรน
การค้าชายแดน/ หรื อช่องทางธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งมีประมาณ 33 ช่องทาง [3]
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การป้ องกันปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
พื้นที่อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อเป็ นแนวทางให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปเฝ้าระวังและขจัด
โอกาสของบุคคลที่จะผลิต จาหน่าย ครอบครองยาเสพติดตลอดจนชุมชนสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการป้ องกันแก้ไขปั ญหายา
เสพติดและพัฒนาโครงการการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในพื้นที่อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษามาตรการป้ องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ข องกระบวนการการป้ อ งกัน แก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด กับ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
โดยมีกลยุทธ์การป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4. เพื่ อ เสนอกลยุท ธ์ ก ารป้ อ งกัน แก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในอ าเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตทางด้ านเนื้อหา มุ่งที่จะศึกษากลยุทธ์การป้ องกันปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในอาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีของนักวิชาการหลายท่านทั้งไทยและต่างประเทศ
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึงสังเคราะห์ได้เป็ นการมีส่วนร่ วมทั้งหมด 5 ด้าน1) การมีส่วนร่ วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจ 3) การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ 4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล 5) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ผู้วจิ ยั แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ม
2.1 ประชากรในการทาวิจัยเชิ งปริ มาณ ครั้ งนี้ คื อ ประชาชนที่ อยู่ในเขตอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์
จานวน 61,870 คน [4]
2.2 กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ จากการเก็ บ แบบสอบถามได้แ ก่ ประชาชนที่ อ ยู่ใ นเขตอ าเภอ
บางสะพาน มีจานวนประชากรทั้งหมด 61,870 คน ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามหลักการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ
สูตร [5]ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 398 คน
3. ขอบเขตตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วยมาตรการป้ องกันปั ญหายาเสพติดสานักงานตารวจแห่งชาติการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่ อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ประกอบด้วย 5 ด้าน 1) การมี ส่วนร่ วมในการวางแผน
2) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ 3) การมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ 4) การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล 5) การมีส่วนร่ วมในการรั บ
ผลประโยชน์
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) กลยุทธ์การป้ องกันปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่
อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4. ขอบเขตด้ านพื้นทีก่ ารศึกษาเป็ นการวิจยั เฉพาะในเขตพื้นที่อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2563

24

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
10 (January - April) 22 - 30 (2020) Vol. 10, No. 1

5. ขอบเขตด้ านเวลาผูว้ จิ ยั ได้กาหนดระยะเวลาในการทาวิจยั ตั้งแต่เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง กลยุทธ์ การป้ องกันปั ญหายาเสพติ ดโดยการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่ อาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสมผสาน เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการวิจยั เชิงปริ มาณใช้
แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลประชากรประกอบด้วย ประชากรที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ อาเภอบางสะพาน จานวน 7 ตาบลการวิจยั เชิ ง
คุณภาพใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ คือ ผูก้ ากับการสถานี ตารวจภูธรบางสะพาน รองผูก้ ากับสอบสวน รองผูก้ ากับ
สื บสวน ผูน้ าทางด้านจริ ยธรรม ผูน้ าทางด้านศาสนา ผูน้ าท้องถิ่น จากนั้นนาผลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้ อหา ในการนาเสนอเป็ นข้อความ
พรรณนา โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้าเป็ นลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือประชากรที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่อาเภอบางสะพาน จานวน 7 ตาบล โดยใช้สูตร
ของ [5]ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ที่ระดับนัยสาคัญ 0 .05) หรื อที่ระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่นอ้ ยกว่า 5% ดังนี้
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 398 ครัวเรื อน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยกาหนดประชาชนที่อยูต่ าบล
แต่ละแห่ง จากนั้นสุ่มตัวอย่างออกมาจากแต่ละตาบลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
ส่ วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญที่ใช้ในการศึกษาวิจยั เชิ งคุณภาพ คือผูก้ ากับการสถานี ตารวจภูธรบางสะพาน รองผูก้ ากับสอบสวน
รองผูก้ ากับสื บสวน ผูน้ าทางด้านจริ ยธรรม ผูน้ าทางด้านศาสนา ผูน้ าท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น14 คน ใช้วธิ ีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เชิงปริมาณ เป็ นแบบสอบถาม กลยุทธ์การป้ องกันปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน ในพื้นที่อาเภอ
บางสะพาน ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอนดังนี้1) ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2) ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันยาเสพติด3) ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ลักษณะคาถามตอนที่ 2-3 เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
สาหรับการวิจยั เชิงคุณภาพผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าจากเอกสาร โดยศึกษาจากหนังสื อ บทความ วารสาร ผลงานวิจยั วิทยานิ พนธ์
ตลอดจนเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องและโดยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก ซึ่ งการสัมภาษณ์ ครั้ งนี้ กาหนดแนวทางการสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้าง ส่วนผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ โดยวิธีเลือกแบบเจาะจงเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสิ นใจของผูว้ จิ ยั เอง ลักษณะ
ของกลุ่มที่เลือกเป็ นผูท้ ี่มีความเกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ผูก้ ากับการสถานี ตารวจภูธรบางสะพาน รองผูก้ ากับสอบสวน รองผูก้ ากับ
สื บสวน ผูน้ าทางด้านจริ ยธรรม ผูน้ าทางด้านศาสนา ผูน้ าท้องถิ่น
2. การสร้ างเครื่ องมือในการศึกษา
ผูว้ ิจัยศึ กษาเอกสารแนวคิดที่ เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ องมื อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาสร้างแบบสอบถามและกาหนดรู ปแบบของแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดที่ได้กาหนดไว้เสนออาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบให้คาแนะนาแก้ไขและปรับปรุ งตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของข้อคาถามรายข้อกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการจะวัด (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 นาแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try out) กับจากประชากรที่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอบางสะพานและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ได้เลือกไว้ จานวน 30 ชุด นา
ผลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .966
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติค่าความถี่และค่าร้อยละ
3.2 วิเคราะห์ ขอ้ มูลแนวทางการป้ องกันปั ญหายาเสพติ ดในพื้นที่ อาเภอบางสะพานใช้สถิ ติค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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3.3 วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนในการป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ อ าเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนใช้
สถิติทดสอบแบบสมมุติฐานในการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

สรุ ปผลการศึกษา
สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
มาตรการป้ องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นลาดับมากที่สุด ได้แก่ มาตรการสื บสวนติดตาม จับกุมตามหมายจับในคดียาเสพ
ติดรองลงมา ได้แก่ มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน และมาตรการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียง
ยาเสพติ ดตามลาดับและด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด ได้แก่ มาตรการปราบปราม จับกุมผูผ้ ลิ ต ผูค้ า้ ผูล้ าเลี ยงยาเสพติ ดทุ กระดับ
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรการป้ องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดย
ภาพรวมและรายด้าน
ระดับ
มาตรการป้องกันยาเสพติดในเขตพื้นทีอ่ าเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ X S.D
ลาดับที่
ความคิดเห็น
3.75 0.56
มาก
6
1. มาตรการปราบปราม จับกุมผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ผูล้ าเลียงยาเสพติดทุกระดับ
3.89 0.66
มาก
3
2. มาตรการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
3.98 0.71
มาก
1
3. มาตรการสืบสวนติดตาม จับกุมตามหมายจับในคดียาเสพติด
3.92 0.58
มาก
2
4. มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
3.79 0.70
มาก
4
5. มาตรการควบคุมเจ้าหน้าที่ตารวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มาก
5
6. มาตรการสนับ สนุ น การปฏิ บัติ ต ามแผนประชารั ฐร่ วมใจสร้ างหมู่ บ้าน/ 3.76 0.67
ชุมชน มัน่ คงปลอดภัยยาเสพติด
เฉลีย่ รวม
3.85 0.54
มาก
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันยาเสพติดในพื้นที่อาเภอบางสะพานค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นลาดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ รองลงมา ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมใน
ด้านผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ตามลาดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่ วมใน
การวางแผนมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นลาดับสุดท้าย ดามลาดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันยาเสพติด ในพื้นที่อาเภอบางสะพานโดย
ภาพรวมและรายด้าน
ระดับ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้องกันยาเสพติดในพืน้ ทีอ่ าเภอบางสะพาน X
S.D
ลาดับที่
ความคิดเห็น
3.57 0.73
มาก
5
1. ด้านการมีส่วนร่ วมในการวางแผน
3.64 0.74
มาก
3
2. ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
3.75 0.74
มาก
1
3. ด้านการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ
3.58 0.68
มาก
4
4. ด้านการมีส่วนร่ วมด้านการประเมิน
3.69 0.65
มาก
2
5. ด้านการมีส่วนร่ วมในด้านผลประโยชน์
เฉลีย่ รวม
3.64 0.64
มาก
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การทดสอบสมมุตฐิ าน
ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในอาเภอบางสะพานจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์โดยการวิเคราะห์ หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณตามที่ต้ งั สมมติฐาน ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิ สระกับตัวแปรตาม พบว่าแนวทางการปฏิ บัติการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประกอบด้วย ด้านมาตรการปราบปราม จับกุมผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ผูล้ าเลียงยาเสพติดทุกระดับ (X1) ด้านมาตรการสกัด
กั้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติด (X2) ด้านมาตรการสื บสวนติดตาม จับกุมตามหมายจับในคดี ยาเสพติด (X3) ด้านมาตรการป้ องกันการ
แพร่ ระบาดยาเสพติ ดในสถานศึ กษาและชุ มชน (X4) ด้านมาตรการควบคุ มเจ้าหน้าที่ ตารวจที่ เข้าไปเกี่ ยวข้องกับยาเสพติด (X5) ด้าน
มาตรการสนับสนุนการปฏิบตั ิตามแผนประชารัฐร่ วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน มัน่ คงปลอดภัยยาเสพติด (X6) มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์
การป้ องกันปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่ อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (Y tot) ในทางบวกอยู่
ระหว่าง -.012 ถึง .045 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านมาตรการควบคุมเจ้าหน้าที่ตารวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมี
ความสัมพันธ์กนั มากที่สุดที่ .045 ส่วนด้านมาตรการสนับสนุนการปฏิบตั ิตามแผนประชารัฐร่ วมใจสร้างหมู่บา้ น/ชุมชน มัน่ คงปลอดภัย
ยาเสพติดระดับมีความสัมพันธ์กนั น้อยที่สุดที่ -.012 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านมาตรการปราบปราม จับกุมผูผ้ ลิ ต ผูค้ า้ ผูล้ าเลี ยงยาเสพติดทุ กระดับ (X1) ด้าน
มาตรการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติด (X2) ด้านมาตรการสื บสวนติดตาม จับกุมตามหมายจับในคดียาเสพติด
(X3) ด้านมาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดยาเสพติดในสถานศึ กษาและชุ มชน (X4) ด้านมาตรการควบคุมเจ้าหน้าที่
ตารวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (X5) ด้านมาตรการสนับสนุนการปฏิบตั ิตามแผนประชารัฐร่ วมใจสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชน มัน่ คงปลอดภัยยาเสพติด (X6) กับกลยุทธ์การป้ องกันปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่
อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (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
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันยาเสพติดในพื้นที่
อาเภอบางสะพาน ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่ วมในการวางแผน(X1)ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (X2)ด้านการมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิ (X3)ด้านการมีส่วนร่ วมด้านการประเมิน (X4)ด้านการมีส่วนร่ วมในด้านผลประโยชน์ (X5) มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์การป้ องกัน
ปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (Y tot) ในทางบวกอยูร่ ะหว่าง -.032
ถึง.092 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยด้านการมีส่วนร่ วมในด้านผลประโยชน์มีความสัมพันธ์กนั มากที่สุดที่ .092 ส่ วนด้าน
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ระดับมีความสัมพันธ์กนั น้อยที่สุดที่ -.032 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างด้านการมีส่วนร่ วมในการวางแผน(X1)ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ (X2)ด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิ (X3)ด้านการมีส่วนร่ วมด้านการประเมิน (X4)ด้านการมีส่วนร่ วมในด้านผลประโยชน์ (X5) กับ
กลยุทธ์การป้ องกันปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
(Y tot)
Ytot
Ytot
1
X1
.082
X2
-.032
X3
-.074
X4
.092
X5
-.042
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X1
1
.852**
.779**
.800**
.637**

X2
1
.838**
.839**
.679**

X3
1
.819**
.652**

X4
1
.773**

X5
1

ผลการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญใช้การเลือกแบบเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก) แบบมีโครงสร้าง
ได้แก่ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในอาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทั้งสิ้น 14 คน ดังประเด็นต่อไปนี้

อภิปรายผล
ผลการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การป้ องกันปั ญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่อาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. มาตรการป้ องกันยาเสพติดในเขตพื้นที่อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ [6] การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ศึ กษากรณี อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและแก้ไข ปั ญหายาเสพติดในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายขั้นตอน
พบว่า การมีส่วนร่ วม ในการรับผลประโยชน์เป็ นอันดับหนึ่งอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา คือการมีส่วนร่ วม ในการประเมินผล การมี
ส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ ตามลาดับ และลาดับสุดท้าย อยูใ่ นระดับน้อย คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันยาเสพติดในพื้นที่อาเภอบางสะพาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ[7] การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันปั ญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันปั ญหายาเสพติดภาพรวมประชาชนมีบทบาทและลักษณะการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยมากเป็ นอันดับแรก รองลงมาคือด้าน
การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการ ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์และด้านในการร่ วมตัดสิ นใจตามลาดับ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ [8] การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการป้ องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติด : กรณี ศึกษาประชาชนในหมู่บา้ นแห่ งหนึ่ งใน
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการป้ องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติ ดอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และมีทิศทางเดียวกัน
3. กลยุทธ์การป้ องกันปั ญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่อาเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
4. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า แนวทางการปฏิบตั ิการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติในทางบวกในระดับสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [8] การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการ
ป้ องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติด : กรณี ศึกษาประชาชนในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม พบว่า มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วม
ของชุมชนในการป้ องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และมีทิศทางเดียวกัน
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5. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบว่าการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันยาเสพติดในพื้นที่
อาเภอบางสะพานในทางบวกในระดับสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [8] การมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการป้ องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติดกรณี ศึกษาประชาชนในหมู่บา้ นแห่งหนึ่ งในจังหวัดนครปฐมพบว่า มีความสัมพันธ์กบั การมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชนในการป้ องกันอาชญากรรมด้านยาเสพติ ดอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05และมี ทิศทางเดี ยวกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ [10] การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติดในภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [11] การมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิ งส่ งเสริ มสุ ขภาพกรณี ศึกษาน้ าพุร้อนอาเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี พบว่า การมีส่วนร่ วมในการ
ประสานงานการมีส่วนร่ วมในการติดตามและประเมินผลและการมีส่วนร่ วมในการทานุบารุ งและปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหา แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์การป้ องกันปราบปรามยาเสพติดโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพื้นที่อาเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีการวางแผนและการจัดการในการพัฒนารู ปแบบการสร้างเครื อข่ายที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์ ทิศทาง และเป้ าหมายของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมตารวจโดยเฉพาะทางด้านงานป้ องกันอาชญากรรมด้วยความเต็มใจ
2. ควรจัดให้มีเวทีระดมความคิดเห็นระหว่างตารวจ บ้าน วัด โรงเรี ยน ท้องถิ่น และฝ่ ายปกครองเพื่อ เรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยการ
จัดเวทีการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ปั ญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใน หมู่บา้ นเพื่อร่ วมกันจัดทาแผนงาน กิจกรรม
ในการแก้ไขปั ญหา
3. ควรนาข้อสรุ ปจากแนวทางการพัฒนารู ปแบบการสร้างเครื อข่ายปฏิบตั ิการชุมชนและมวลชน สัมพันธ์ ที่นาเสนอในการวิจยั
ครั้งนี้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมในการป้ องกันอาชญากรรมอย่างต่อเนื่ อง จัดกิจกรรม ให้ประชาชนสื บทอดความเป็ นเครื อข่าย จัดให้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนา รู ปแบบการสร้างเครื อข่ายปฏิบตั ิการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ให้สถานีตารวจ
4. ควรกากับดู แลและติ ดตามประเมิ นผลกิ จกรรมของเครื อข่ายปฏิ บตั ิ การชุ มชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อการป้ องกัน
อาชญากรรมทุกระยะ เพื่อสนับสนุน หรื อแก้ไขปั ญหาในการป้ องกันอาชญากรรมในหมู่บา้ น

ข้ อเสนอแนะในการทาการวิจัย
การวิจัย ครั้ งต่ อ ไปควรจัด ท าตัว แปรต้น ให้ครอบคลุ ม ตามลัก ษณะพื้ น ที่ ที่ ทาการวิจัย เพื่ อ จะเป็ นข้อ มู ล ใช้ศึก ษาได้
กว้างขวางขึ้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะขอบเขตการศึกษา
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