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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและหาแนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้น�าชุมชน ได้แก่ ก�านัน  

ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�านวน 242 คน และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ�านวน 10 คน  เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางค�านวณจากสูตร Taro 

Yamane จากนัน้ใช้วธิกีารสุม่แบบง่าย เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาคอื แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์เกีย่วกบัแนวทางการสร้าง

ความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ปัญหาการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านการวางแผน ด้านการควบคุมและสอดส่อง ด้านการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 2. แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ หน่วยงาน

ราชการควรมีการประชุมชี้แจงในการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานระหว่างผู้น�าชุมชนกับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกัน อีกทั้งผู้น�าชุมชนควรเข้ามาควบคุมดูแลและสอดส่องผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าง 

ต่อเนื่องและจริงจัง หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้น�าชุมชนเข้ารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการให้ค�าแนะน�า 

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และครอบครัว และควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองอย่างจริงจัง

ค�าส�าคัญ: แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน  ปัญหายาเสพติด ผู้น�าชุมชน

Abstract
 The objectives of this study were to study the problems and build the guidelines for the  

cooperation building of drug prevention and solution of the community leaders in Uttaradit province. The 

sample of this study were split in 2 groups; 242 samples of community leaders which were sub-district  

headmen and village headmen in Uttaradit areas, and 10 sampled interviewees who were involved in the 

cooperation to prevent and solve drug abuse of community leaders in the province. The sample size was 

chosen by using Taro Yamane’s table; the simple random sampling was then employed.  The tools of this 

study were questionnaires and interview forms regarding the guidelines of building cooperation to prevent 

and solve the drug abuse for community leaders in Uttaradit province. The data analysis were done by  

using the statistics namely percentage, average and standard deviation.
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 The research findings were as follows:

 1. The problems of cooperation and drug addict solution of community leaders in Uttaradit province 

were found in planning, control and watch-out, treating the drug addicted problem, and strengthening the 

communities. The overview of all problems was found at a moderate level. For the most part strengthening 

the communities was mostly found to be problematic.

 2. The guidelines of building cooperation to prevent and solve the drug use for community leaders 

in the province were that the government sectors should have sessions to clarify the action plans between 

community leaders and people in communities, for tuning their understanding in the same direction. 

Moreover, the community leaders were supposed to take control and take care of the drug users, drug  

addicted and drug criminals continuously and seriously. The government units were expected to support 

and promote the community leaders through trainings and seminars regarding psychological counseling for 

the drug users, drug addicted and their families. Furthermore, there should be serious promotions for  

people in communities to get involved in the prevention and solution of the drug uses in their communities.
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บทน�า

 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดถือเป็น

ปัญหาส�าคัญของประเทศไทยที่ทุกๆ รัฐบาลให้ความส�าคญั

ในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข เน่ืองจากเป็นปัญหา 

ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งในด้านสุขภาพ ด้านสังคม  

ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคงของประเทศ คณะ

รัฐบาลในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ที่เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 

ในเรื่องนี้  จึงมีการก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้อง 

ด�าเนินการแก้ไขป ัญหาอย่างต ่อเน่ืองและจริงจังใน 

ทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในการด�าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิของรฐับาล (ส�านกัพฒันาการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 2553) คือ การเอาชนะปัญหา

ยาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจ�าต้องเร่งด�าเนินงานทั้งทาง

ด้านการปราบปรามผูผ้ลติ ผูค้้า และการด�าเนนิงานป้องกนั

และแก้ไขปัญหาผู้เสพสิ่งเสพติด โดยต้องด�าเนินงานให้

ครอบคลมุทกุพ้ืนที ่ ตัง้แต่ระดบัชมุชนท้องถิน่ไปจนถงึระดบั

ประเทศ

 ส�าหรับประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับการ 

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

น�าพาประเทศไทยไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

ที่สมบูรณ์  โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง โดยที่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทัง้สามเสาหลกัคอื เสาหลกัที ่1 

ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน เสาหลักที่ 2 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเสาหลักที่ 3 ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงมีความส�าคัญเท่าเทียมกัน ควรมี

การด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งไปพร้อมๆ กนั  การก�าหนดการ

ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นวาระแห่งชาติจึง

ควรมีความครอบคลุมทั้งสามเสา เพื่อประกอบกันเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีส่มบรูณ์  โดยมคีณะกรรมการ

อาเซียนแห่งชาติเป็นกลไกระดับประเทศในการประสาน 

การด�าเนนิงาน และตดิตามความคบืหน้าในภาพรวมทกุเสา  

และมีหน้าที่ส�าคัญในการผลักดันและสนับสนุนหน่วยงาน

ราชการต่างๆ ในการด�าเนินการเพื่อก้าวไปสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และได้มีการจัดท�าแผนงานแห่งชาติ

ส�าหรบัการก้าวไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนด้วย 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2553) รวมถึงจังหวัด

อุตรดิตถ์ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศลาว ซึ่งในปัจจุบันได้

เปิดเป็นด่านถาวรทีเ่รยีกกนัว่า “ช่องภดููช่ายแดนไทย-ลาว” 

อยู่ในต�าบลม่วงเจ็ดต้น อ�าเภอบ้านโคก เป็นการต้อนรับ 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการค้าขายสินค้า 

ที่มีเสรีภาพ  ท�าให้การเข้าออกระหว่างรอยต่อของประเทศ

นั้นเป็นจุดอ่อนและสามารถล�าเลียงสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ  

เข้ามายงัประเทศไทยได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น  น�า้มนั  บหุรี ่ เหล้า  

ยาเสพติดอื่นๆ รวมถึงสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่ต้องมีการ

กวดขนัอย่างหนกั  ท�าให้การป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ติดน้ันเป็นไปได้ค่อนข้างยาก (ผู้จัดการออนไลน์ ออนไลน์ 

2556) เนื่องจากมีการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น ท�าให้

สะดวกต่อการล�าเลียงยาเสพติดและเปลี่ยนรูปแบบ 

การล�าเลียงเพือ่หลีกหนกีารจบักมุอยูต่ลอดเวลา  ท�าให้ยาก
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ต่อการตรวจค้น ท�าให้ผู้รับผิดชอบต้องมีการประชุมและ 

จัดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อยับยั้งการท�าผิดกฎหมายต่อไป

 ส�าหรบัการด�าเนนิงานระดบัชมุชนท้องถ่ิน  ตัง้แต่

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.

2540-2544) เป็นต้นมา นโยบายการพฒันาประเทศใช้หลัก

การกระจายอ�านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

และการพัฒนา  โดยรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติก�าหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และก�าหนดให้หน่วยงานต่างๆ  

ถ่ายโอนภารกิจการบริการสาธารณะให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 ภารกิจหนึ่งที่

รัฐบาลมข้ีอสัง่การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รบัการถ่าย

โอนไปด�าเนินการ คือ ภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (พิสุทธิ์ ภู่เงิน 2551) เนื่องจากปัญหายา

เสพติดเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งผลกระ

ทบต่อปัญหาอื่นๆ หลายด้าน อาทิ ด ้านเศรษฐกิจ   

ด้านสังคมและวัฒนธรรม  ด้านความเชื่อ ด้านความคิด   

ด้านวิถีชีวิต และอาชญากรรม เป็นต้น  ดังนั้น  การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงต้องได้รับความร่วมมือจาก 

ทุกคนในชุมชนและจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในระดับท้องถิ่น

ที่จะต้องด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจึง

ต้องสร้างความรู ้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู ้ถึง 

ความส�าคัญของการมีส ่วนร ่วมของประชาชนทุกคน 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภารกิจท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องด�าเนนิงานเพือ่ป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดนอกจากการท�าความเข้าใจสถานการณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองแล้ว  ยังต้องสร้าง 

ความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนเพื่อให้เป็น

เครือข่ายในการปฏิบัติงาน  ขณะเดียวกันก็จะต้องวางแผน

บริการจัดการด้านงบประมาณและบุคลากร รวมทั้ง 

ประสานงานกับหน ่วยงานทุกภาคส ่วนที่ เกี่ยวข ้อง  

การปฏิบัติภารกิจด ้านการป ้องกันและแก ้ไขป ัญหา 

ยาเสพตดิให้เกดิประสทิธผิลตามเป้าหมาย  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงต้องพัฒนาศักยภาพในหลายด้าน ทั้งด้าน

สังคมวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการ   

และกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้อง 

มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและระบบข้อมูลข่าวสาร

เกีย่วกบัสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิ (จกัรกฤษ พญิญาพงษ์

และคณะ 2545)  ตามที่ชุมชนได้มีการพัฒนาขึ้นในทุกด้าน 

เป็นผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้ทัดเทียมกับชุมชน

ที่มีการพัฒนาแล้ว ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในชุมชน

หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม 

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในที่สุดแล้วก็เกิดปัจจัยต่างๆ ท่ีจะ

เป็นต้นเหตุให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและ

ทรพัย์สินของผู้ทีอ่าศัยอยูใ่นชุมชน ส่งผลให้ประชาชนเดอืด

ร้อนและได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก เป็นหน้าที่หลัก

ของผู้น�าชุมชนเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด ต้อง

ร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ในชมุชนนัน้ๆ ให้เบาบางลงและในบางเรือ่งกค็วรทีจ่ะไม่ให้ 

เกิดขึ้นอีก ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจะได้ผลมากน้อยเพียงใด

ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนเป็นส�าคัญ ที่จะมีกลไกในการบริหาร

จัดการชุมชนของตนเอง (สมหมาย  แจ่มกระจ่าง และคณะ 

2551)  คือ  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  การช่วยเหลือ

ตนเองของคนในชุมชน การใช้ทรพัยากรในชุมชน และความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในชุมชน การร่วมมือกันระหว่าง

ผู้น�าชุมชนและประชาชน ความสมดุลกับการพัฒนา  และ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องแนวทางการ

สร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อทราบถึงการร่วมมือของ

ผู้น�าชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ส�าหรับข้อมูลที่ได้รับสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแสวงหา

ความร่วมมือ วางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

จากชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาปัญหาความร่วมมือป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์

 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือ

ป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิของผู้น�าชุมชนในจงัหวดั

อุตรดิตถ์

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้น�าชุมชน 

ต�าบล หมูบ้่าน/ชุมชน ในพืน้ทีจ่งัหวดัอตุรดติถ์ 9 อ�าเภอ 65 

ต�าบล 610 หมูบ้่าน ประกอบด้วย ก�านนั 65 คน ผูใ้หญ่บ้าน 

545 คน โดยประชากรทั้งหมดรวมทั้งส้ิน 610 คน เลือก

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางค�านวณได้จากสูตร Taro 
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Yamane จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย โดยใช้วิธีการจับ

ฉลาก จ�านวน 242 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้การรวบรวม

ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้เครื่องมือการศึกษาที่เป็น

แบบสอบถาม และผู้เก่ียวข้องกับการสร้างความร่วมมือ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัด

อุตรดิตถ์ จ�านวน 10 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้คอื  แบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อเสนอแนะแนวทางการสร้าง

ความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�า

ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผูว้จิยัได้วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา

แล้วสรุปเป็นความเรียง

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การศึกษาเรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของผูน้�าชมุชนในจงัหวดั

อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ�านวน 242 คน แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ซึ่งผู้

วิจัยได้ผลการวิจัย ดังนี้

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�า

ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทุกด้าน

4 
 
ในชุมชน  การใช้ทรัพยากรในชุมชน และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของคนในชุมชน  การร่วมมือกันระหว่างผู้น า
ชุมชนและประชาชน  ความสมดุลกับการพัฒนา  และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  

ดังนั้น ผู้ วิ จัยจึ งสนใจที่จะศึกษาเรื่ องแนว
ทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อทราบถึงการ
ร่วมมือของผู้น าชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  ส าหรับข้อมูลที่ได้รับสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อแสวงหาความร่วมมือ  วางแผนป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจากชุมชนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัญหาความร่วมมือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้น าชุมชน 

ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 9 อ าเภอ 
65 ต าบล 610 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ก านัน 65 คน  
ผู้ใหญ่บ้าน 545 คน  โดยประชากรทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 610 

คน เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางค านวณได้จาก
สูตร Taro Yamane จากนั้นใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย โดยใช้
วิธีการจับฉลาก จ านวน 242 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้เครื่องมือ
การศึกษาท่ีเป็นแบบสอบถาม และผู้เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น า
ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 10 คน เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ  
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติดของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแล้วสรุปเป็นความเรียง 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การศึกษาเ ร่ือง แนวทางการสร้างความ
ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 242 คน แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยได้ผลการวิจัย ดังน้ี 

 

         1                                    ปัญหาการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนใน
จังหวัดอุตรดิตถ ์รวมทุกด้าน 

  ยก   
           

          
ก   

แ  ผ   S.D. 
1. ด้านการเสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน   
2. ด้านการควบคมุและสอดส่อง   
3. ด้านการบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพตดิ      
4.        วางแผน    

3.28 
3.10 
2.99 
2.90 

0.789 
0.866 
0.759 
0.851 

1 
2 
3 
4 

ป       
ป     ง 
ป       
ป       

    3.07 0.816  ป       
 
 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาการสร้างความร่วม

มือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทุกด้านโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( =3.07) 

ตารางท่ี 2 แนวทางการสร้างความร่วมมอืป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิของผูน้�าชมุชนในจงัหวดัอตุรดติถ์ ด้านการวางแผน

5 
 

            1 พบว่า ปัญหาการสร้างความร่วมมือ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนในจังหวัด

อุตรดิตถ์ รวมทุกด้านโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง (X =3.07)  

 

 
         2 แนวทางการสรา้งความรว่มมือปอ้งกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติดของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ ์              
 
    แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด         ร้อยละ 
1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
1.5 
 

1.6 
 

1.7 
1.8 

หน่วยงานราชการควรมีการประชุมชี้แจงในการจัดท าแผนการปฏิบตัิงานระหว่างผู้น า
ชุมชนกับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
ผู้น าชุมชนก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดท าแผนให้ครอบคลุม ชัดเจน 
และสอดคล้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ผู้น าชุมชนควรมีการวิเคราะห์ชุมชน และสถานการณป์ัญหายาเสพตดิของชุมชนก่อนมี
การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
ควรมีการอบรม สัมมนา เพิ่มทักษะความรู้เรื่องการวางแผนแก่ผู้น าชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ควรมีการท าประชาคมของแตล่ะชมุชน เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ควรมีการเก็บข้อมูลหรือจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดใหเ้ปน็ปัจจุบัน เพื่อ
จัดท าแผนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดต่อไปในอนาคต 
ควรน าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาใช้ในการวางแผนป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
อื่นๆ  

 
167 

 
132 

 
118 
110 

 
114 

 
134 
123 
11 

 
69.00 

 
54.50 

 
48.80 
45.50 

 
47.10 

 
55.40 
50.80 
4.50 

 
            2       แนวทางการสร้างความ

ร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์               คือ หน่วยงานราชการ 

 
ควรมีการประชุมช้ีแจงในการจัดท าแผนการ

ปฏิบัติงานระหว่างผู้น าชุมชนกับประชาชนในชุมชน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ร้อยละ 69.00  

 

         3 แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดติถ์ ด้านการควบคุม
และสอดส่อง 

    แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด         ร้อยละ 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 
2.4 

 
 

2.5 

ผู้น าชุมชนควรเข้ามาควบคุมดูแลและสอดส่องผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติด และผู้กระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดอยา่งต่อเนื่องและจริงจัง 
ควรมีหน่วยงานส าหรับดูแลความปลอดภัยให้กับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
ผู้น าชุมชนควรก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแล และสอดส่องผูเ้สพ ผู้ตดิยาเสพติด
และผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติดในชุมชนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
หน่วยงานภาครัฐควรมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้น าชุมชนในการควบคุมดูแล 
และสอดส่องผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติดและผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติดในชุมชนอย่าง
ชัดเจน 
อื่นๆ  

 
144 

 
142 

 
108 

 
120 

 
19 

 
59.50 

 
58.70 

 
44.60 

 
49.60 

 
7.90 
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 จากตารางที ่2 พบว่า แนวทางการสร้างความร่วม

มือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการวางแผน คือ หน่วยงานราชการ

ควรมีการประชุมชี้แจงในการจัดท�าแผนการปฏิบัติงาน

ระหว่างผู้น�าชุมชนกับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจตรงกัน ร้อยละ 69.00 

ตารางที่ 3 แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการควบคุม

และสอดส่อง

5 
 

            1 พบว่า ปัญหาการสร้างความร่วมมือ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนในจังหวัด

อุตรดิตถ์ รวมทุกด้านโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง (X =3.07)  

 

 
         2 แนวทางการสรา้งความรว่มมือปอ้งกัน และแก้ไขปญัหายาเสพติดของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ ์              
 
    แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด         ร้อยละ 
1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
15 
 

1.6 
 

1.7 
1.8 

หน่วยงานราชการควรมีการประชุมชี้แจงในการจัดท าแผนการปฏิบตัิงานระหว่างผู้น า
ชุมชนกับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
ผู้น าชุมชนก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดท าแผนให้ครอบคลุม ชัดเจน 
และสอดคล้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ผู้น าชุมชนควรมีการวิเคราะห์ชุมชน และสถานการณป์ัญหายาเสพตดิของชุมชนก่อนมี
การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
ควรมีการอบรม สัมมนา เพิ่มทักษะความรู้เรื่องการวางแผนแก่ผู้น าชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ควรมีการท าประชาคมของแตล่ะชมุชน เพื่อรับฟังปัญหา แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ควรมีการเก็บข้อมูลหรือจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดใหเ้ปน็ปัจจุบัน เพื่อ
จัดท าแผนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดต่อไปในอนาคต 
ควรน าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมาใช้ในการวางแผนป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
อื่นๆ  

 
167 

 
132 

 
118 
110 

 
114 

 
134 
123 
11 

 
69.00 

 
54.50 

 
48.80 
45.50 

 
47.10 

 
55.40 
50.80 
4.50 

 
            2       แนวทางการสร้างความ

ร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์               คือ หน่วยงานราชการ 

 
ควรมีการประชุมช้ีแจงในการจัดท าแผนการ

ปฏิบัติงานระหว่างผู้น าชุมชนกับประชาชนในชุมชน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ร้อยละ 69.00  

 

         3 แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดติถ์ ด้านการควบคุม
และสอดส่อง 

    แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด         ร้อยละ 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 
2.4 

 
 

2.5 

ผู้น าชุมชนควรเข้ามาควบคุมดูแลและสอดส่องผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติด และผู้กระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดอยา่งต่อเนื่องและจริงจัง 
ควรมีหน่วยงานส าหรับดูแลความปลอดภัยให้กับผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
ผู้น าชุมชนควรก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแล และสอดส่องผูเ้สพ ผู้ตดิยาเสพติด
และผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติดในชุมชนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
หน่วยงานภาครัฐควรมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้น าชุมชนในการควบคุมดูแล 
และสอดส่องผูเ้สพ ผูต้ิดยาเสพติดและผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติดในชุมชนอย่าง
ชัดเจน 
อื่นๆ  

 
144 

 
142 

 
108 

 
120 

 
19 

 
59.50 

 
58.70 

 
44.60 

 
49.60 

 
7.90 

 จากตารางที่ 3  พบว่า แนวทางการสร้างความ

ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการควบคุมและสอดส่อง คือ ผู้น�า

ชมุชนควรเข้ามาควบคมุดแูลและสอดส่องผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพ

ติด และผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและ

จริงจัง ร้อยละ 59.50 

ตารางที่ 4 แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการบ�าบัด

รักษาผู้ติดยาเสพติด

6 
 

             3        แนวทางการสร้างความ
ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการควบคุมและสอดส่อง คือ ผู้น า

ชุมชนควรเข้ามาควบคุมดูแลและสอดส่องผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติด และผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง ร้อยละ 59.50  

 
         4 แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดติถ์ ด้านการ

บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 
    แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด         ร้อยละ 
3.1 
 

3.2 
 

3.3 
 

3.4 
 

3.5 
 
 

3.6 

หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมใหผู้้น าชุมชนเข้ารับการอบรมสมัมนา
เกี่ยวกับการให้ค าแนะน า ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพตดิ และครอบครัว 
ผู้น าชุมชนควรตดิตามผลการบ าบดัรักษาอาการติดยาเสพติดอย่างตอ่เนื่อง เพื่อไม่ให้ผู้
ติดยาเสพตดิกลับไปเสพยาเสพติดซ  าอีก 
หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดใหม้หีน่วยงานรับผดิชอบบ าบัดรักษาอาการติดยาเสพติด
เบื องต้น ในระดับชุมชน 
ผู้น าชุมชนควรเฝา้ระวังไมใ่ห้ผูเ้ข้ารบัการบ าบัดรักษามีการใช้สารเสพตดิในระหว่างการ
บ าบัดรักษาอยา่งจริงจัง 
ควรจัดให้มีบคุลากรภายนอกชุมชนมาใหค้วามรู้และวิธีการบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติดเพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้กับผู้ตดิยาเสพตดิในชุมชน เช่น องคก์รพัฒนาเอกชน (NGO) อาสาสมัคร 
เฝา้ระวังยาเสพตดิ 
อื่นๆ 

 
158 

 
151 

 
126 

 
102 

 
 

77 
4 

 
65.30 

 
62.40 

 
52.10 

 
42.10 

 
 

31.80 
1.70 

 
             4        แนวทางการสร้างความ

ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด คือ  

 

 
หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้

ผู้น าชุมชนเข้ารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการให้
ค าแนะน า ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
และครอบครัว ร้อยละ 65.30  
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ตารางที่ 5 แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

7 
 
         5 แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแกไ้ขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดติถ์ ด้านการ

เสรมิสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน 
 
    แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด         ร้อยละ 
4.1 

 
4.2 

 
4.3 

 
4.4 

 
4.5 

 
4.6 

 
4.7 

ควรสรา้งเครือข่ายภาคประชาชนและเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใน
ชุมชนของตนเองอย่างจริงจัง 
ควรมีการท าประชาคมแสดงความคิดเห็นร่วมกันในชุมชน เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและการประสานงานให้กับผู้น าชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างท่ัวถึง 
สร้างความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรยีนและหน่วยงานอื่นในชุมชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น จัดกิจกรรมหมู่บ้านปลอดยาเสพตดิ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ปลูกจิตส านึกให้กับประชาชนในชุมชน มีความรักสามัคคีกัน ร่วมกันดูแลชุมชนและนึกถึง
ประโยชนส์่วนรวมของชุมชน 
อื่นๆ 

 
121 

 
126 

 
125 

 
101 

 
119 

 
112 
4 

 
50.0 

 
52.10 

 
51.70 

 
41.70 

 
49.20 

 
46.30 
1.70 

 
             5        แนวทางการสร้างความ

ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน คือ ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง
อย่างจริงจัง ร้อยละ 52.10  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพบว่า 
 1.1. ปัญหาการสร้างความร่วมมือป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
                                   เมื่อแยกเป็นราย
ด้านทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนคือ การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่
ต่อเนื่อง             มุ          คือ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับ
การบ าบัดรักษาอาการติดยาเสพติดไม่ต่อเนื่อง ท าให้กลับไป
เสพยาเสพติดซ้ าอีก ด้านการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดคือ 
ครอบครัวปกปิดข้อมูลผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ รายงานข้อมูล
ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง ท าให้ชุมชนไม่สามารถคัดกรองผู้เสพ 

 
 
ให้เข้ารับการบ าบัดได้ตรงตามเป้าหมายที่แท้จริง และด้านการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคือ ประชาชนในชุมชนขาด 
การมีส่วนร่วมในการ ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมรับผิดชอบใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนสามารถร่วมจัดการตนเอง
ได้   
  1.2. แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ แยก
เป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่               คือ หน่วยงาน
ราชการควรมีการประชุมช้ีแจงในการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานระหว่างผู้น าชุมชนกับประชาชนในชุมชน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน ร้อยละ 69.0 ด้านการควบคุมและ
สอดส่อง คือ ผู้น าชุมชนควรเข้ามาควบคุมดูแลและ
สอดส่องผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ร้อยละ 59.5 ด้านการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด คือ หน่วยงานภาครัฐควร
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนเข้ารับการอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับการให้ค าแนะน า ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้เสพ ผู้
ติดยาเสพติด และครอบครัว ร้อยละ 65.3 และด้านการ

 จากตารางที่  5 พบว ่า แนวทางการสร ้าง 

ความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�า

ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน คือ ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนม ี

ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

ของตนเองอย่างจริงจัง ร้อยละ 52.10 

สรุปผลการวิจัย

 

 จากผลการศึกษาพบว่า

 1. ปัญหาการสร้างความร่วมมอืป้องกนั และแก้ไข

ป ัญหายาเสพติดของผู ้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ ์  

โดยภาพรวมมปัีญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่แยกเป็นราย

ด้านทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการวางแผนคือ การติดตาม

ประเมนิผลการปฏบิตังิานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ไม่ต่อเนือ่ง ด้านการควบคมุและสอดส่องคอื ผูต้ดิยาเสพตดิ

เข้ารบัการบ�าบดัรกัษาอาการตดิยาเสพตดิไม่ต่อเนือ่ง ท�าให้

กลับไปเสพยาเสพติดซ�้าอีก ด้านการบ�าบัดรักษาผู้ติด 

ยาเสพตดิคอื ครอบครวัปกปิดข้อมลูผูเ้สพยาเสพตดิในพืน้ที่ 

รายงานข้อมูลไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง ท�าให้ชุมชน 

ไม่สามารถคัดกรองผู้เสพให้เข้ารับการบ�าบัดได้ตรงตาม 

เป้าหมายที่แท้จริง และด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กับชุมชนคือ ประชาชนในชุมชนขาด การมีส่วนร่วม 

ในการ ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า ร่วมรับผิดชอบในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดโดยชุมชนสามารถร่วมจัดการตนเองได้  

 2. แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

แยกเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน คือ 

หน่วยงานราชการควรมีการประชุมชี้แจงในการจัดท�า

แผนการปฏิบัติงานระหว่างผู ้น�าชุมชนกับประชาชน 

ในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ร้อยละ 69.0  

ด้านการควบคุมและสอดส่อง คือ ผู้น�าชุมชนควรเข้ามา

ควบคุมดูแลและสอดส่องผู ้เสพ ผู ้ติดยาเสพติด และ 

ผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  

ร้อยละ 59.5 ด้านการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด คือ  

หน่วยงานภาครฐัควรสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ผู้น�าชมุชนเข้า

รับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการให้ค�าแนะน�า ปรึกษา 

เชงิจติวทิยาแก่ผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ และครอบครวั ร้อยละ 

 จากตารางที่  4  พบว่า แนวทางการสร้างความ

ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด คือ 

 หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้

ผู้น�าชมุชนเข้ารบัการอบรมสมัมนาเกีย่วกบัการให้ค�าแนะน�า 

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และครอบครัว 

ร้อยละ 65.30 
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65.3 และด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน คือ 

ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองอย่างจริงจัง 

ร้อยละ 52.1 

อภิปรายผลการวิจัย

 1.  จากผลการศกึษาปัญหาการสร้างความร่วมมอื

ป้องกนั และแก้ไขปัญหายาเสพตดิของผูน้�าชมุชนในจงัหวดั

อุตรดิตถ์ พบว่าปัญหาการสร้างความร่วมมือป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้

  1.1. ด้านการวางแผน ปัญหาหลักคือการ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดไม่ต่อเนื่อง เพราะผู้น�าชุมชน/คณะท�างานฯ ขาด

ความรู้ความเข้าใจในการท�าประชาคมหมู่บ้าน/ต�าบล และ

กระบวนการจัดท�าแผน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีระ แกล้วกล้า (2548) เรื่อง 

การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหา ยาเสพตดิ ศกึษาเฉพาะกรณ:ี อ�าเภอเมอืงกาญจนบรุี 

จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

หมู่บ้านในการประชุมเก่ียวกับปัญหายาเสพติดมีประมาณ

ปีละหนึง่ถงึสองครัง้ และปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการมส่ีวนร่วม

ขององค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คือ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน การได้รับข่าวสารเกี่ยว

กับยาเสพติดและความถี่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  1.2. ด้านการควบคุมและสอดส่อง พบว่า

ปัญหาหลักที่ส�าคัญได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ�าบัด

รักษาอาการติดยาเสพติดไม่ต่อเน่ือง ท�าให้กลับไปเสพยา

เสพติดซ�้าอีก ทั้งนี้เพราะว่าสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เป็น

ตัวยั่วยุและสภาพจิตใจของผู ้ เสพ/ผู ้ติดยาเสพติดยัง 

ไม่เข้มแข็งพอ สอดคล้องกับ สมนึก ปัญญาสิงห์และคณะ 

(2541) ศกึษาเร่ืองการตดัสนิใจและพฤตกิรรมการใช้ยาเสพ

ตดิซ�า้หลงัเลกิพฤตกิรรมการใช้ยาเสพตดิ ศกึษาเฉพาะกรณี

ยาบ้าในพื้นที่ 3 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิและเลย) พบว่า

สาเหตแุละเงือ่นไขการใช้ยาเสพตดิซ�า้ (ยาบ้า) ในกลุม่วยัรุน่

มีสาเหตุที่ส�าคัญที่ท�าให้ต้องกลับไปเสพใหม่ (เสพซ�้า)  

คือ เพื่อนชวน รองลงมาคือ อยากลองเสพยาบ้าซ�้าอีกจิตใจ

ไม่เข้มแข็งพอที่จะเลิกเสพยาบ้า เช่ือว่าท�างานได้มากขึ้น  

เชื่อว่าสร้างความสุขได้ หาซื้อง่าย ใช้สะดวก กลุ้มใจ เสียใจ 

และครอบครัวมีปัญหาตามล�าดับ ในกลุ่มผู้ใหญ่ (หัวหน้า

ครอบครัว) และวัยท�างาน พบว่าสาเหตุที่ส�าคัญท�าให้ต้อง

กลับไปเสพใหม่ (เสพซ�้า) คือเชื่อว่าเมื่อเสพยาบ้าแล้ว

สามารถท�างานได้มากขึ้น รองลงมาคือ พรรคพวกเพื่อนฝูง

ชวนและแนะน�าให้เสพ อยากลองเสพยาบ้าซ�้าอีก ความ

อยากใช้ยาเพิม่ขึน้ หาซือ้ง่ายใช้สะดวก จติใจไม่เข้มแขง็พอที่

จะเลิกยาบ้า กลุ้มใจเสยีใจและครอบครวัมปัีญหาตามล�าดบั 

ในด้านการตัดสินใจเสพยาบ้าซ�้า (การกลับไปเสพใหม่) 

ส�าหรับกลุ่มเยาวชน พบว่าปัจจัยร่วมหลายปัจจัยประกอบ

กัน เช่นการไม่ยอมรับ ไม่ให้โอกาสและไม่ให้ก�าลังใจแก่ผู้

พยายามจะเลกิเสพยาบ้า รวมทัง้สภาพแวดล้อมไม่ดรีอบตวั

ของผู้เสพยาบ้า

  1.3. ด้านการบ�าบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด  

ประเด็นปัญหาคือ ครอบครัวปกปิดข้อมูลผู้เสพยาเสพติด 

ในพื้นที่ รายงานข้อมูลไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง ท�าให้ชุมชน

ไม่สามารถคัดกรองผู้เสพให้เข้ารับการบ�าบัดได้ตรงตาม 

เป้าหมายที่แท้จริง ท�าให้ผู้น�าชุมชน/คณะท�างานฯ และ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิราภรณ์  สายอ้าย (2551) 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิในอ�าเภอแม่ทะ จงัหวดัล�าปาง พบว่า 

ปัญหาและอปุสรรคการมส่ีวนร่วมของชมุชน คอื ผูน้�าชมุชน

และแกนน�าไม ่เข ้มแข็ง ขาดแกนน�าและอาสาสมัคร  

ผู ้ปกครองของผู้ป่วยที่เสพสารเสพติดไม่ยอมรับว่าบุตร

หลานติดยาและปกปิดข้อมูล 

  1.4. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน ประเด็นที่เป็นปัญหามากคือประชาชนในชุมชนขาด

การมีส่วนร่วมในการ ร่วมกันคิด ร่วมกันท�า ร่วมรับผิดชอบ

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนสามารถร่วมจัดการ

ตนเองได้  เพราะคนในชมุชนขาดจติส�านกึรกัชมุชน เหน็แก่

ประโยชน์ส่วนตนจนมองข้ามปัญหาที่เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พลเดช ปิ่นประทีป 

(2546) บทความเรื่องนับถอยหลังประกาศชัยชนะ 

ยาเสพตดิเพือ่ในหลวง ถงึบทบาทการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

จากชุมชนพบว่า ขบวนการชุมชนเข้มแข็งที่ร่วมกันถักทอ

เชื่อมโยงเข้ามาทั่วแผ่นดิน เพื่อช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่และ 

เฝ้าระวังชุมชนของตนนั้น ยังมีความเข้มแข็งในเชิงคุณภาพ

ได้ไม่ครอบคลมุพอทีจ่ะวางใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชมุชน

เมอืง กระบวนการในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน

นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และ

พฒันาศกัยภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะใช้สัง่การให้เข้มแขง็
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โดยรวดเร็วนั้นหาไม่ ยิ่งชุมชนเมืองโดยส่วนใหญ่มักจะเป็น

ชุมชนที่ถูกท�าให้อ่อนแออย่างต่อเน่ืองจากภาวะแวดล้อม

ของการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมายาวนานหลาย

ทศวรรษกย็ิง่ต้องการเวลามากหน่อย  ดงันัน้งานพลงัชมุชน 

–พลังแผ่นดินซึ่งภาคประชาสังคมและภาครัฐร่วมมือกัน

ด�าเนินการในช่วงท่ีผ่านมาจะต้องมีวีถีทางการด�าเนินงาน

ต่อไปอย่างเข้มแข็งเป็นพิเศษในพื้นท่ีเมืองและชุมชนเมือง

ทุกแห่งทั่วประเทศ

 2. แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกัน และ

แก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์  

ทั้ง 4 ด้าน อภิปรายผลได้ดังนี้

  2.1. ด้านการวางแผน แนวทางการสร้าง 

ความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�า

ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์คือ หน่วยงานราชการควรมี 

การประชุมชี้แจงในการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานระหว่าง

ผู้น�าชุมชนกับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

ตรงกัน เหตุเพราะคนในชุมชนจะทราบปัญหาของชุมชน

ตนเองเป็นอย่างดี สามารถร่วมกันวางแผนการแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดให้โทษได้อย่างครอบคลุม  สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ปาน กิมปี (2543) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง พลังเครือข่าย

ชมุชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ได้กล่าวถงึเหล่าสมาชกิ

เครือข่ายจ�าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานตั้งแต ่

การวเิคราะห์ปัญหา การตดัสินใจหาทางเลือก การวางแผน 

การปฏิบัติและร่วมในการประเมินผล ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะ

เป็นปัจจัยที่จะท�าให้สมาชิกเครือข่ายในชุมชนมีความเป็น

หนึง่เดยีว ผลจากการวจิยัพบว่า กระบวนการมส่ีวนร่วมของ

เครือข่ายชุมชนก่อให้เกิดพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โดยมีจุดเริ่มต้นท่ีคนในชุมชนได้รับรู้ปัญหาจนเกิดความ

ตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การได้รับการกระตุ้น

จากภายนอก โดยการศึกษาดูงาน การประชุม อบรม 

สมัมนา เป็นการน�าความรูเ้ดมิของตนเองและความรูท้ีไ่ด้รบั

จากภายนอกมาผสมผสานกันขึ้น เพื่อก�าหนดทางเลือกใน

การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนของ

ตนเอง มกีารจดักิจกรรมทีเ่หมาะสม มกีารก�าหนดมาตรการ

ทางสังคมหรือกฎเกณฑ์ของชุมชนซ่ึงเป็นผลโดยอ้อม  

การจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ชุมชน คือ สามารถลดจ�านวนผู้ติดยาและผู้ค้ายา ตลอดจน

สามารถจ�ากัดวงของผู้ติดยาเสพติดได้ ผลส�าเร็จดังกล่าว

ท�าให้เกดิเครอืข่ายทัง้ในชมุชนและภายนอกชมุชน เป็นพลงั

เครือข่ายชุมชนที่ร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นผลส�าเร็จ

  2.2. ด้านการควบคุมและสอดส่อง แนวทาง

การสร้างความร่วมมอืป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของ

ผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์คือ ผู้น�าชุมชนควรเข้ามา

ควบคมุดแูลและสอดส่องผูเ้สพ ผูต้ดิยาเสพตดิ และผูก้ระท�า

ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพราะการมี

มาตรการทางกฎหมายทีก่�าหนดบทลงโทษสงูสดุและการให้

หน่วยงานราชการโดยเฉพาะต�ารวจและหน่วยงานปกครอง

ใช้มาตรการต่างๆ เข้าไปแก้ไขปัญหายาเสพติดจะเป็น

แนวทางทีช่ดัเจนและเดด็ขาด สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ 

พรวิทย์ ตันติเจริญ และคณะ (2548) เรื่อง การประเมินผล

แผนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอ�าเภอเมืองพิจิตร ปี 2547 

พบว่าการประเมินด้านสภาพแวดล้อมพบว่าการเน้น 

การเฝ้าระวงัให้ปัญหายาเสพตดิอยูใ่นระดบัทีค่วบคุมได้และ 

สามารถบูรณาการภารกิจของทุก หน่วยงานร่วมกันท�างาน

ยาเสพติดในระดับชุมชน หมู่บ้านอย่างเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั โดยมศีนูย์ปฏบิตักิารต่อสู้เอาชนะยาเสพตดิอ�าเภอ

เมืองพิจิตรเป็นกลไกในการประสานการด�าเนินงานและ

สนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

  2.3. ด้านการบ�าบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด 

แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดของผู้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์คือ หน่วยงาน 

ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู ้น�าชุมชนเข้ารับ 

การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการให้ค�าแนะน�า ปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแก ่ ผู ้ เสพ ผู ้ติดยาเสพติด และครอบครัว  

ซึ่งสอดคล้อง กาญจนา  สิมะนราธร (2547) ได้ศึกษาเรื่อง

กระบวนการคิดและวิธีท�างานของผู้น�าชุมชนสตรีในเขต

เทศบาลนครเชยีงใหม่ ในการด�าเนนิการป้องกนัและควบคมุ

ปัญหายาเสพติด พบว่า การป้องกันและควบคุมปัญหา 

ยาเสพตดิสามารถแก้ปัญหาได้ทางหนึง่ ดงัจะเหน็ได้จากการ

เข้ารับการฝึกอบรมยาเสพติดที่ทางเทศบาลจัดขึ้นเพื่อให้

ผู้น�าชุมชนได้มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถน�าไป

เผยแพร่ได้ในชุมชน การน�าโปสเตอร์เกี่ยวกับยาเสพติดมา

ตดิตามชมุชนเพือ่ให้สมาชกิในชมุชนได้ทราบเกีย่วกบัปัญหา

ยาเสพติด การจัดอาสาสมัครเพื่อคอยสอดส่องดูแลสมาชิก

ในชุมชนไม่ให้เข้าไปยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและยังคอย 

เฝ้าระวังบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน

  2.4. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ชุมชน แนวทางการสร้างความร่วมมือป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดของผู ้น�าชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์คือ  

ควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเองอย่างจริงจัง 
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ชุมชน  ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่คนในชุมชนยังขาดความเข้าใจ

ในเรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ขาดความร่วมมือร่วมใจ

ปกป้องชมุชนให้ห่างไกลจากยาเสพตดิ ซึง่สอดคล้องกบัการ

วิจัยของ กานต์  ไทยาภิรมย์ (2548) ท่ีได้ศึกษาเรื่องการ

ท�างานร่วมระหว่างภาครัฐ และภาคชุมชนในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณีศึกษาเครือข่ายประชาคม

ขัวมุง ต�าบลขัวมุง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการ

ศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายชุมชน โดย

ผ่านกระบวนการ  สร้างจิตส�านึกของชุมชนให้เกิดเป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกันท้ังภาครัฐและชาวบ้านในการแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ ยทุธวธิใีนการท�างาน มุง่เน้นกระบวนการท�างาน 

3 ด้าน หลกัในการขับเคลือ่นกระบวนการท�างาน คอื 1) การ

สร้างจติส�านกึร่วมกนัในชมุชนให้มกีารตระหนกัถงึปัญหายา

เสพตดิทีแ่พร่ระบาดในชมุชน 2) การท�างานอย่างมส่ีวนร่วม

ของประชาชนในชุมชนท่ีสนใจในการแก้ไขและป้องกัน

ปัญหาในทุกประเด็นที่มีการขับเคลื่อนงาน ทั้งการระดม

ปัญหาการด�าเนินกิจกรรม หรือการขยายเครือข่าย 3) การ

ท�างานเชิงสร้างสรรค์เครือข่ายได้ใช้กลยุทธ์การท�างาน เชิง

สนัตวิธิแีละไม่ใช้วธิกีารบงัคบัให้คนในชมุชนเข้ามาเป็นแนว

ร่วม ใช้หลักเมตตากรุณาความเกื้อกูลในชุมชนและใช้

กิจกรรมที่น่าสนใจดึงดูดให้คนในชุมชนเข้ามาท�ากิจกรรม

ร่วมกัน ผลสัมฤทธ์ิจากกระบวนการท�างานเครือข่ายโดย

ผ่านกลไกความร่วมมือท้ังภาครัฐและชุมชนเกิดแนวทาง

และโอกาสในการพฒันาสูค่วามเป็นชมุชนเข้มแขง็และยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้

 1. ควรศึกษาความแตกต่าง แนวคิด รวมทั้ง

แนวทางในการสร้างความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดของผู ้น�าชุมชนของแต่ละพื้นที่ในเชิงลึกโดย 

การสัมภาษณ์ หรือจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น

 2. ศึกษาปัจจัยอื่นท่ีอาจส่งผลต่อการสร้างความ

ร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้น�าชุมชน

 3. ควรศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ให้โทษของอาสาสมัครท่ีท�างานเก่ียวกับการบ�าบัดรักษา 

ผู้ติดยาเสพติด ด้านการสร้างชุมชนบ�าบัด เพื่อน�าไปปรับใช้

ในพื้นที่แต่ละชุมชนต่อไป
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 ภาคชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 ยาเสพติด: กรณีศึกษาเครือข่ายประชาคม 

 ขัวมุง ต�าบลขัวมุง อ�าเภอสารภี จังหวัด 

 เชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหา 

 บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.

จกัรกฤษณ์  พญิญาพงษ์.  รปูแบบการป้องกนัและเฝ้าระวงั 

 การใช้สารเสพติดในชุมชนโดยความร่วมมือ 

 ของผู้น�าชุมชน กรณีต�าบลบ้านเสี้ยว อ�าเภอ 

 ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์. วิทยานิพนธ์รัฐ 

 ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฎ 

 อุตรดิตถ์, 2545.

ธิราภรณ์  สายอ้าย.  การมีส่วนร่วมของชุมชนใน 

 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ในอ�าเภอแม่ทะ จังหวัดล�าปาง. วิทยานิพนธ์ 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

 เชียงใหม่, 2551.

ธีระ  แกล้วกล้า.  การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนใน 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด:  ศึกษา 

 เฉพาะกรณีอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด 

 กาญจนบุรี.  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหา 
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 บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี, 2548.

ปาน กิมปี.  รายงานการวิจัยเร่ือง พลังเครือข่ายชุมชน 

 ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด.  กรุงเทพฯ: 

 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

 ยาเสพติด, 2543.

พรวิทย์ ตันติเจริญ และ ผ่องพรรณ ธีระวัฒนศักดิ์, สุนทร 

 กิตติวรรณ.  การประเมินผลแผนงานแก้ไข 

 ปัญหายาเสพติดอ�าเภอเมืองพิจิตร ปี 2547.   

 พิจิตร: ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอเมืองพิจิตร,  

 2548.

พลเดช  ปิ ่นประทีป.  นับถอยหลังประกาศชัยชนะ 

 ยาเสพติดเพ่ือในหลวง.  22 มีนาคม 2546.  
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พิสุทธิ์ ภู่เงิน.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต�าบลใน 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: กรณ ี

 ศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแวง 

 โสกพระ อ� า เภอพล จั งหวัดขอนแก ่น .   

 วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.

สมนึก  ปัญญาสิงห์.  การตัดสินใจและพฤติกรรมการใช้ 

 ยาเสพติดซ�้าหลังเลิกพฤติกรรมการใช้เสพติด:  

 ศึกษาเฉพาะกรณียาบ้าในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด 

 (ขอนแก่น ชัยภูมิ  และเลย). (ออนไลน์)   

 2541 (อ้างเมื่อกรกฎาคม 2541). จาก http:// 

 www.oncb.go.th/c2-research.htm

พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ส�านัก.  

 ครอบครวัเข้มแขง็ป้องกนัยาเสพตดิ จากจดุเริม่ 

 ต้นสูบ่รบิทประเทศไทย.  กรงุเทพฯ: ส่วนวชิาการ 

 ด้านยาเสพติด, 2553.

สมหมาย แจ่มกระจ่าง.  การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ 

 ประชาชน:กรณีศึกษาการจัดท�าแผนชุมชน 

 เทศบาล ต�าบลบางพระ จังหวัดชลบุรี.  วารสาร 

 การศกึษาและพฒันาสงัคม มหาวทิยาลยับรูพา 

 ปีที ่4 ฉบบัที ่2 ปีการศกึษา 2551. 2,2 (มถินุายน 

 2551): 1-6.


