
บทที่ 6 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี”ในคร้ังน้ี  
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางล าเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี
ชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐานในการ
ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนและศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการศึกษาวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)
โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ส าหรับการเขา้ถึงขอ้มูลพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ของ
ประชาชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และใชว้ิธีการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative  Research)ในลกัษณะของการสมัภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) ส าหรับ
การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาของเส้นทางล าเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี
ชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีโดยผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มลูเชิงปริมาณก่อนเพื่อให้
ไดข้อ้มลูในภาพกวา้งของชุดตวัแปรท่ีส่งผลต่อกนัแลว้น าเสนอผลการวิเคราะห์แบบสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) จากนั้นจึงใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพส าหรับเจาะลึกในประเด็นท่ีน่าสนใจเพื่อให้
ไดข้อ้มลูท่ีน่าเช่ือถือและมีน ้ าหนกัในการน าขอ้มลูไปสู่การวิเคราะห์เพ่ิมมากข้ึนแลว้จึงน าเสนอผล
การวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1)ประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหารและ
สมาชิกขององค์การบริหารส่วนต าบล จ  านวน70 คน และกลุ่มท่ี 2)ประชากรท่ีเป็นประชาชน 
จ านวน 380 คน ซ่ึงประชากรทุกคนอาศยัอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี จ  านวน 4 ต าบล ประกอบดว้ย ต าบลสวนผึ้ง ต  าบลป่าหวาย ต าบลท่าเคย และต าบลตะนาวศรี  
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สรุปผลการวจิยั 
 

1. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของเส้นทางล าเลียงและลักลอบค้ายาเสพติดในเขต
พืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 

 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของเสน้ทางล าเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี
ชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบว่าการล าเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดตาม
แนวชายแดนไทยพม่านั้นมีจุดเร่ิมตน้จากภาคเหนือซ่ึงเป็นจุดท่ีมีการลกัลอบน าเขา้จากพม่ามากท่ีสุด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ี อ  าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย จากนั้นมีการล าเลียงส่งต่อเข้ามายงั        
จุดอื่นๆตั้งแต่อ  าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ อ  าเภอปาย อ  าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอนไล่ลง
มาตามแนวตะเข็บชายแดนจนถึงจงัหวดัตาก แลว้มีการพกัยาท่ีจงัหวดัน้ีจากนั้นเร่ิมเปล่ียนเส้นทาง
เขา้สู่ภาคกลาง เช่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และจงัหวดัปทุมธานีจนกระทัง่เขา้สู่พ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืนๆ
บริเวณใกลเ้คียงรวมทั้งจงัหวดัราชบุรีดว้ย 
 ส าหรับจังหวดัราชบุรีนั้น ปรากฏการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดนั้นพบว่ามีการแพร่
ระบาดภายในอ าเภอเมือง อ  าเภอจอมบึง อ  าเภอบา้นโป่งมากท่ีสุด เพราะเป็นอ าเภอท่ีมีประชากร
หนาแน่นและเป็นเขตชุมชนจึงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่อนข้างมากกว่าอ  าเภออ่ืนๆใน
จงัหวดัราชบุรียาเสพติดท่ีพบส่วนใหญ่เป็นยาบา้เกือบทั้งหมด ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พบว่ามีการ
แพร่ระบาดของยาบา้เขา้สู่พ้ืนท่ีอ  าเภอและจงัหวดัอ่ืนบริเวณใกลเ้คียงรวมทั้งอ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีน้ีดว้ยแต่ไม่ปรากฏว่ามีการน าเขา้จากบริเวณชายแดนประเทศพม่าแต่อยา่งใด 
 ส่วนเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ีพบว่าพ้ืนท่ีดงักล่าวไม่ใช่เสน้ทางล าเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดเพราะสาเหตุ
ส าคัญคือบริเวณชายแดนประเทศพม่าท่ีติดต่อกับอ  าเภอสวนผึ้งนั้นเป็นหมู่บา้นเล็กๆไม่มีชุมชน
ขนาดใหญ่และเป็นเขตค่ายทหารซ่ึงบริเวณฝ่ังพม่าไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดดงันั้นจึงไม่ปรากฏว่ามี
การล าเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดจากประเทศพม่าเขา้สู่ประเทศไทยในบริเวณชายแดนไทยพม่า  
อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี แห่งน้ี 
 สภาพปัญหาการแพร่ระบาดและการคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  
ยงัคงมีปรากฏอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการน าเขา้ ล  าเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดตามเส้นทางจาก
อ าเภอเมือง อ  าเภอจอมบึง และอ าเภอบา้งโป่ง เขา้สู่อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ขอ้มูลดงักล่าวน้ีจึง
เป็นขอ้มูลท่ีบ่งช้ีว่ายาเสพติดท่ีแพร่ระบาดอยู่ในอ าเภอสวนผึ้งนั้นไม่ไดล้  าเลียงและลกัลอบเขา้มา
จากชายแดนประเทศพม่า ทางอ  าเภอสวนผึ้งแต่มาจาก 3 อ  าเภอใหญ่ท่ีเป็นเขตชุมชนในจังหวดั
ราชบุรีประเทศไทย 
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2.สรุปผลการวเิคราะห์ระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพตดิขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 
  2.1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถามและตัวแปรที่ใช้ใน
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามวิจยัเชิง
ปริมาณจ านวนส่วนใหญ่พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ  านวน 265 คน มีอายุไม่เกิน 30 ปี 
จ  านวน 170 คน จบการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี จ  านวน 343 คน ส่วนใหญ่อยู่ในต าบลสวนผึ้ง 
จ  านวน 144 คนและเป็นประชาชน จ  านวน 380 คน  

ส่วนขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามในส่วนของการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นกลุ่ม 
ผูด้  ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จาก 4 ต าบล จ  านวน 4 
คนและผูช้  านาญการในพ้ืนท่ีศึกษาวิจยัอีก 1 คน เป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informant) 

 2.2 สรุปผลการศึกษาระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ จังหวัด
ราชบุรี 

ส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระดบัการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่าอ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั
มาก โดยตัวช้ีวดัท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสุดคือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform)
รองลงมา ไดแ้ก่ การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) การรับฟังความคิดเห็น (To 
Consult) การให้ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) การกระจาย
อ านาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower) ตามล าดบั 
 หากพิจารณาเป็นรายดา้นในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) พบว่ามี
ระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยตัวช้ีวดัท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสุดคือ การให้ข้อมูลกับ
ประชาชนเพื่อประกอบการตดัสินใจ รองลงมาไดแ้ก่ การน าเสนอขอ้มลูท่ีเป็นจริงแก่ประชาชนการ
น าเสนอข้อมูลท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้และการน าเสนอข้อมูลท่ีทันสมัยแก่ประชาชน 
ตามล าดบั  
 ในดา้นการรับฟังความคิดเห็น (To Consult) พบว่ามีระดบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก 
โดยตัวช้ีวดัท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสุดคือ การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระหรือไม่เป็นทางการ รองลงมาได้แก่ การเปิดให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการ/การปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็น
ระบบหรือเป็นทางการ การน าข้อเสนอแนะความคิดเห็นประเด็นท่ีประชาชนเป็นห่วงไปใช้
ประกอบการพฒันาวิธีการปฏิบติังานในหน่วยงานตามล าดบั 
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 ในดา้นการใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) พบว่ามี
ระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดคือ การให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล รองลงมาได้แก่ การให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล การให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดร่วมกบัองค์การบริหารส่วน
ต าบลและการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามล าดบั 
 ในดา้นการใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม  (To Collaborate) พบว่ามีระดบัการมีส่วนร่วม
อยูใ่นระดบัมาก โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดคือ องค์การบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการท่ี เก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหาเร่ืองยาเสพติด  
รองลงมาไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาเร่ืองยาเสพติด เช่น การรณรงค์ การจดัการแข่งขนั
กีฬาตา้นยาเสพติด เป็นตน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดย
ใหช่้วยตรวจสอบการท างานเพื่อคน้หาขอ้บกพร่องในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยให้ช่วยคน้หาผูเ้สพในพ้ืนท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมายตามล าดบั 
 ในดา้นการกระจายอ านาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower) พบว่ามีระดบัการมีส่วนร่วมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดคือ  องค์การบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนมีบทบาทเต็มท่ีในการตดัสินใจเร่ืองการบริหารงานดา้นยาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองยาเสพติด รองลงมาไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเน้นให้ประชาชนไดรั้บผลประโยชน์จากการปฏิบติังานดา้นการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด เช่น ไดรั้บรางวลัจากการปฏิบติังานดา้นน้ี เป็นตน้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมโดยเนน้ใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของด าเนินภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองยาเสพติดและองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้นและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมโดยเน้นให้ประชาชนสามารถติดตาม
ผลการท างานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามล าดบั 

ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีพบว่าระดบัการมีส่วนร่วมท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจากระดบัการมีส่วนร่วม 5 
ระดบันั้น คือการใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) เพราะเป็นการส่ือสารกบัประชาชนใน
ทอ้งถ่ินท่ีกระท าไดง่้ายและรวดเร็ว โดยมีวิธีการใหข้อ้มลูข่าวสารหลากหลาย เช่นส่ือบุคคลและส่ือ
ค าพดูเป็นส่ือท่ีตอ้งใชค้วบคู่กนัอยูเ่สมอมีการพดูในท่ีชุมชนการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการส่ือ
วิทยุกระจายเสียงส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆ ท่ีเป็นจดหมายป้ายประชาสัมพนัธ์  ป้ายประกาศ แผ่นพบั ส่ือ



246 
 

กิจกรรม หรือบางคร้ังเรียกว่าเหตุการณ์พิเศษ (Special Events) คือองค์การบริหารส่วนต าบลไดจ้ดั
กิจกรรมต่างๆข้ึนเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มประชาชนเป้าหมายชุมชนโดยการแพร่กระจาย
ข่าวสารกิจกรรมซ่ึงเป็นการด าเนินงานประชาสมัพนัธใ์นเชิงรุกและเป็นการกระตุน้ความสนใจของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน รองลงมาไดแ้ก่ การให้ประชาชนเขา้มาร่วม
กิจกรรม (To Collaborate) ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดโครงการด าเนินงานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เช่น      
จดัโครงการชุมชนอุ่นใจ โครงการอาสาสมคัรให้เยาวชนมาท างานกบัองค์การบริหารส่วนต าบล      
เป็นตน้ 

โครงการหน่ึงท่ีด  าเนินงานอย่างมีระบบและช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนเป็น
อยา่งมากคือ โครงการ D.A.R.E. ( Drug Abuse  Resistance  Education ) ซ่ึงชาวบา้นเรียกโครงการ 
น้ีว่า “โครงการครูแดร์” โดยท ากิจกรรมร่วมกบัส านกังานต ารวจแห่งชาติในการให้ความส าคญักบั
การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นโครงการการศึกษา
เพื่อต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเด็กนกัเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย ) ถือไดว้่าเป็นโครงการดา้นการ
ป้องกันยาเสพติดท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของทุกรัฐบาล       
ท่ีผ่านมา และยงัเป็นโครงการท่ีมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างต ารวจ โรงเรียน ครู อาจารย ์
ผูป้กครอง องคก์ารบริหารส่วนต าบลและชุมชนอยา่งใกลชิ้ด  
 ส าหรับการรับฟังความคิดเห็น (To Consult) นั้นองค์การบริหารส่วนต าบลมีทั้งการ
สนทนากบัประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งไม่เป็นทางการ และมีการประชุมร่วมกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน
เดือนละ 1 คร้ังอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งเร่ืองการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงก็ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี 
 การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) นั้นก็มีการ
ด าเนินการในลกัษณะการจดัคณะกรรมการของหมู่บ้าน อาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้น 
ก  านนั ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็น
เร่ืองทัว่ไปท่ีเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจดักิจกรรมประจ าเทศกาลต่างๆ การจดัแข่งกีฬา การ
จดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เป็นตน้ 
 ส าหรับระดับการมีส่วนร่วมดา้นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน (To Empower)      
ท่ีพบว่ามีระดบัปานกลางนั้นก็เห็นดว้ย เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการท างานหลายอย่างท่ีไม่อาจกระจาย
หรือมอบอ านาจทั้งหมดให้แก่ประชาชนไดโ้ดยเฉพาะเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
เป็นเร่ืองท่ีสุ่มเส่ียงพอสมควร อีกทั้งหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลเองก็ไดรั้บงบประมาณใน
วงจ ากดัซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานดา้นน้ีอยา่งเต็มท่ี ตลอดจนประชาชนในทอ้งถ่ินเองก็มี
ปัญหาเร่ืองการท ามาหากินเล้ียงชีพ ความรู้สึกปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นและไม่มีเวลาเพียง
พอท่ีจะเขา้มารับอาสาในงานดา้นยาเสพติดอยา่งเป็นรูปธรรม การกระจายอ านาจใหป้ระชาชนเขา้มา
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มีส่วนร่วมในดา้นน้ีอย่างจริงจงัจึงยงัมีอุปสรรคอยู่มากพอสมควรทั้งในส่วนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเองและในส่วนของประชาชน 

 2.3 สรุปผลการศึกษาระดับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ปัจจยัพืน้ฐานในการระดมการมส่ีวนร่วมของประชาชนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 
 ในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระดบัปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดัหลกั ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัอยูใ่นระดบั
มาก โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารองค์การ รองลงมาไดแ้ก่ นโยบายของ
องคก์าร ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองคก์ารวฒันธรรมองคก์ารและโครงสร้างขององคก์าร ตามล าดบั 

ส าหรับระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายนอกองคก์าร ซ่ึงมีทั้งหมด 4 
ตัวช้ีว ัด ในภาพรวมมีระดับปัจจัยอยู่ในระดับมาก โดยตัว ช้ีว ัดท่ีได้รับคะแนนมากท่ีสุดคือ 
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
และการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ินรองลงมาไดแ้ก่ จ  านวนประชากรและลกัษณะประชากรเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ินการรวมกลุ่มทาง
สงัคมของประชาชนในทอ้งถ่ินเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ
การมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ินและการเขา้ถึง/ช่องทางของเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน ตามล าดบั 

ส่วนระดับปัจจยัปัจจัยพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีทั้งหมด 4 
ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัอยู่ในระดับมาก โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดคือ มีการ
กระตุน้ใหป้ระชาชนเห็นคุณค่าของการเขา้ร่วมในการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติด รองลงมาไดแ้ก่ มีการก าหนดเง่ือนไขของการเขา้มามีส่วนร่วมไวอ้ย่างชดัเจน เช่น กฎ 
ระเบียบต่างๆ มีการเปิดโอกาสทุกคนและทุกๆกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเขา้ร่วมในการพฒันา มีการ
ก าหนดลกัษณะการท างานดา้นการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดไวอ้ย่างชดัเจนและมีเวลา
ก าหนดท่ีชดัเจนเพื่อใหป้ระชาชนสามารถก าหนดเง่ือนไขของตนเองไดต้ามสภาพเป็นจริงของตน
ตามล าดบั 

ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบัระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ปัจจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี นั้นผูว้ิจยัสรุปผลการสัมภาษณ์
ไวร้วมกบัหัวขอ้ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม เน่ืองดว้ยเห็นว่าเป็น
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หัวขอ้เร่ืองท่ีเป็นประเด็นเดียวกนัมีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัอยู่แลว้ ดงัจะกล่าวไวใ้น
หวัขอ้ล  าดบัต่อๆไป 
 3. สรุปผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ปัจจัยพืน้ฐานในการ
ระดมการมส่ีวนร่วมของประชาชนกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ จังหวัด
ราชบุรี (การศึกษาเชิงปริมาณ) 

3.1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 

ผลการศึกษาในภาพรวมมีความสมัพนัธท์างสถิติอยา่งมีนัยส าคญั ท่ีระดบั 0.01 โดยตวัช้ีวดั 
ท่ีมีค่าน ้ าหนกัความสมัพนัธม์ากท่ีสุดไดค้ะแนนเท่ากนั ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารและโครงสร้างของ
องคก์าร รองลงมา ไดแ้ก่ ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองค์การ นโยบายขององค์การ และตวัช้ีวดัท่ีมีค่า
น ้ าหนกัความสมัพนัธน์อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารองคก์าร  
  หากพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารกบัการมีส่วนร่วม
ระดบัท่ี 1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) นั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญั ท่ีระดบั 0.05โดยตวัช้ีวดัท่ีมีค่าน ้ าหนักความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การ 
รองลงมาไดแ้ก่ โครงสร้างขององค์การ ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองค์การและนโยบายขององค์การ 
ส่วนตวัช้ีวดัท่ีมีค่าน ้ าหนกัความสมัพนัธน์อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารองคก์าร 
 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารกบัการมีส่วนร่วมระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น 
(To Consult) นั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดบั 0.05 โดยตวัช้ีวดัท่ีมีค่าน ้ าหนัก
ความสมัพนัธม์ากท่ีสุด ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์าร รองลงมาไดแ้ก่ โครงสร้างขององค์การ นโยบาย
ขององคก์ารและภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองคก์าร ส่วนตวัช้ีวดัท่ีมีค่าน ้ าหนักความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ การบริหารองคก์าร 
 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารกบัการมีส่วนร่วมระดบัท่ี 3 การให้ประชาชนเขา้
มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) นั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั 
ท่ีระดบั 0.05 โดยตวัช้ีวดัท่ีมีค่าน ้ าหนกัความสมัพนัธ์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การ รองลงมา 
ไดแ้ก่ โครงสร้างขององคก์าร ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองคก์ารและนโยบายขององคก์าร ส่วนตวัช้ีวดั
ท่ีมีค่าน ้ าหนกัความสมัพนัธน์อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารองคก์าร 
 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารกบัการมีส่วนร่วมระดบัท่ี 4 การให้ประชาชนเขา้
มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) นั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05 โดย
ตวัช้ีวดัท่ีมีค่าน ้ าหนกัความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ไดแ้ก่ โครงสร้างขององค์การ รองลงมา ไดแ้ก่ภาวะ
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ผูน้  าของผูบ้ริหารองคก์าร นโยบายขององค์การและวฒันธรรมองค์การ ส่วนตวัช้ีวดัท่ีมีค่าน ้ าหนัก
ความสมัพนัธน์อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารองคก์าร 
 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารกบัการมีส่วนร่วมระดบัท่ี 5 การกระจายอ านาจ
ให้แก่ประชาชน (To Empower) นั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดบั 0.05 โดย
ตวัช้ีวดัท่ีมีค่าน ้ าหนกัความสมัพนัธม์ากท่ีสุด ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การ รองลงมา ไดแ้ก่โครงสร้าง
ขององคก์าร ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองค์การและนโยบายขององค์การ ส่วนตวัช้ีวดัท่ีมีค่าน ้ าหนัก
ความสมัพนัธน์อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารองคก์าร 
 3.2 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การกบัการมส่ีวนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นที่
ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 
 ผลการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ซ่ึงมี 1ตัว ช้ีว ัดหลักนั้ น                 
มีความสมัพนัธท์างสถิติอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบั 0.01ส าหรับความสมัพนัธเ์ป็นรายดา้นนั้นตวัช้ีวดัท่ี
มีค่าน ้ าหนกัคะแนนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมระดบัท่ี 3) การให้ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งใน
การวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) รองลงมา ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมระดบัท่ี 5) การกระจาย
อ านาจให้แก่ประชาชน (To Empower) การมีส่วนร่วมระดับท่ี 2) การรับฟังความคิดเห็น (To 
Consult) การมีส่วนร่วมระดบัท่ี 4) การให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) และ
ตัวช้ีวดัท่ีมีค่าความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมระดับท่ี 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร            
แก่ประชาชน (To Inform) 
 3.3 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานในการระดมการมส่ีวนร่วมของประชาชนกบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 
 ผลการศึกษาปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมี 1 ตวัช้ีวดัหลกั
นั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดบั 0.05  ส าหรับความสัมพนัธ์เป็นรายดา้นนั้น
ตัวช้ีวดัท่ีมีค่าน ้ าหนักคะแนนมากท่ีสุดมีคะแนนเท่ากัน 2 ตัวช้ีวดั ได้แก่ การมีส่วนร่วมระดับ          
ท่ี 2) การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) และการมีส่วนร่วมระดบัท่ี 3) การให้ประชาชนเขา้มา
เก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) รองลงมาไดแ้ก่การมีส่วนร่วมระดบัท่ี 5) การ
กระจายอ านาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower)การมีส่วนร่วมระดบัท่ี 4) การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วม
กิจกรรม (To Collaborate) และตวัช้ีวดัท่ีมีค่าความสมัพนัธน์อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่การมีส่วนร่วมระดบัท่ี 1) 
การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) 
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 4.  สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ 
จงัหวดัราชบุรี 
  4.1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ 
จงัหวดัราชบุรี  (การศึกษาเชิงปริมาณ) 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 
อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ วฒันธรรม
องคก์าร โครงสร้างองค์การ ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองค์การ สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การและ
ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี มี 2 ตวัช้ีวดัไดแ้ก่ นโยบายของ
องคก์ารและการบริหารองคก์าร 
  4.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ 
จงัหวดัราชบุรี (การศึกษาเชิงคุณภาพ) 
 ผลจากการศึกษาในเชิงปริมาณดงักล่าวแลว้ขา้งตน้จึงน ามาสู่การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการ
สมัภาษณ์แบบเชิงลึกรายบุคคล (In – Depth Interview) ตามล าดบัปัจจยั ซ่ึงเป็นการตอบค าถามรวม
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเร่ืองปัจจยัตั้งแต่การศึกษาระดบัปัจจยั การศึกษาความสัมพนัธ์และ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี   
   4.2.1  สรุปผลการศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มภายในองค์การพบว่า ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัหลกัฐานขอ้บ่งช้ีเชิงปริมาณท่ีพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ได้แก่ วฒันธรรมองค์การ 
โครงสร้างองคก์าร และภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองค์การ โดยเห็นว่าสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ 
ดังกล่าวน้ีมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเห็น
สอดคลอ้งกนัว่า การท างานดา้นการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและ
ปราบปรายาเสพติด จะตอ้งมีความเด็ดขาดและมีความเป็นผูน้  ามุ่งเน้นความส าเร็จของงาน มีการ
ก าหนดเป้าหมายในการท างานเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานมีการสร้างเครือข่ายการท างานของหน่วยเฉพาะกิจท่ีเช่ือมต่อกนัมีการสั่งการและ
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ควบคุมการปฏิบติังานโดยคณะกรรมการบริหารโครงสร้างมีความคล่องตวัในการท างานบุคลากร  
มีอ  านาจในการตดัสินใจในการปฏิบติัในส่วนท่ีตนรับผิดชอบมีการช้ีน าวิธีปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งทุก
ขั้นตอนเปิดรับความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจมีความเช่ือมัน่และไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยใชค้วามเห็นพอ้งตอ้งกนัและเสียงส่วนมากเป็นหลกั     

ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ส่งผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ี
ชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ได้แก่ นโยบายขององค์การและการบริหาร
องค์การนั้ นผู ้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า  การบริหารองค์การข้ึนอยู่ก ับนโยบายของรัฐนั้ นย่อมมี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างแน่นอน แต่ทว่ายงัไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเน่ืองจากดว้ย
นโยบายนั้นขาดการติดตามและควบคุมการปฏิบติังานอย่างสม ่าเสมอ มีอุปสรรคหลายอย่าง เช่น 
ปัญหาเศรษฐกิจ สภาพสังคม บุคลากร สถานท่ี โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณในการน ามาบริหาร
จดัการแผนงานหรือโครงการท่ีจะน าไปสู่มิติของการมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองจริงจงั 
 4.2.2 สรุปผลการศึกษาปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การพบว่า ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทุกคนเห็นดว้ยกบัหลกัฐานขอ้บ่งช้ีเชิงปริมาณท่ีพบว่า ปัจจยัดา้นท่ี 2) สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์ารมีความสมัพนัธแ์ละส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางสังคมของประชาชนในท้องถ่ินเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในท้องถ่ิน การเขา้ถึงช่องทางของ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
และการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน และเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน 

 4.2.3 สรุปผลการศึกษาปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน
พบว่า  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนเห็นดว้ยกับหลกัฐานขอ้บ่งช้ีเชิงปริมาณท่ีพบว่าปัจจยัพ้ืนฐานในการ
ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลเองต้อง มีการกระตุ้นให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของการเขา้ร่วมในการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดมี
การก าหนดเง่ือนไขของการเขา้มามีส่วนร่วมไวอ้ย่างชดัเจนเช่นมีการเปิดโอกาสทุกคนและทุกๆ
กลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพฒันากฎ ระเบียบต่างๆ มีเวลาก าหนดเพื่อให้ประชาชน
สามารถก าหนดเง่ือนไขของตนเองไดต้ามสภาพเป็นจริงของตน มีการก าหนดลกัษณะการท างาน
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไวอ้ยา่งชดัเจน 
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 4.2.4 สรุปผลการศึกษาขอ้เสนอแนะเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ขอ้เสนอแนะว่า เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังก็ควรส่งเสริมความรักความ
อบอุ่นในครอบครัวใหเ้กิดข้ึนเพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหา การใหค้วามรู้ การให้ความป็นกนัเอง
ต่อกลุ่มประชาชนในทอ้งถ่ิน การไดรั้บความช่วยเหลือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมในการดูแลป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในทอ้งถ่ิน การท่ีหน่วยงานราชการระดบัสูง
มาลงพ้ืนท่ีเพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของประชาชนในท้องถ่ิน การสนับสนุนดา้นนโยบายและ
งบประมาณท่ีมากพอในการด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด   
 

อภิปรายผลการวจิยั 

  

 จากสรุปผลการศกึษาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงน ามาอภิปรายผลตามล าดบัวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. อภิปรายผลการวจิยัสภาพปัญหาของเส้นทางล าเลยีงและลกัลอบค้ายาเสพตดิในเขตพืน้ที่
ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 

 จากผลการศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางล าเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี
ชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ท่ีพบว่าพ้ืนท่ีดงักล่าวไม่ใช่เส้นทางล าเลียงและ
ลกัลอบคา้ยาเสพติด เพราะสาเหตุส าคญัท่ีสามารถสรุปไดเ้ป็น 3 ประเด็นคือ 1) พม่าไม่มีแหล่งผลิต
ท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณชายแดนแถบน้ีแต่จะมีการล าเลียงและลกัลอบน าเขา้จากเส้นทางสาย 8 ซ่ึงเดินทาง
จากพม่าเขา้สู่จงัหวดัเชียงราย  เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี และเขา้สู่อ  าเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี โดยผล
จากการสัมภาษณ์ระบุชดัเจนว่ามีการตรวจสอบพิสูจน์และยืนยนัทางวิทยาศาสตร์ไดว้่าตวัยาสาร 
เสพติดชนิดท่ีเขา้มาแพร่ระบาดน้ีเรียกว่า G1 G2 และ G24 ซ่ึงตวัยาเสพติดชนิด G1 และG2 เป็น     
ยาเสพติดท่ีล  าเลียงจากภาคเหนือ ส่วน G24 เป็นยาเสพติดท่ีล  าเลียงเขา้มาจากสังขละบุรี แลว้ยาเสพ
ติดทั้งหมดน้ีก็เขา้มาแพร่ระบาดในอ าเภอเมืองราชบุรีและขยายวงกวา้งเขา้สู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในอ าเภอ
ใกลเ้คียงต่อไปรวมทั้งอ  าเภอสวนผึ้งซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 2) พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 
อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีไม่มีสถานท่ีส าหรับพกัยา และ 3) พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอ 
สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีไม่มีชุมชนขนาดใหญ่ ขอ้คน้พบจากงานวิจยัช้ินน้ีสอดคลอ้งกบัผลสรุปของ
ส านกังานเลขานุการคณะอนุกรรมการประสานการจดัระบบป้องกนัเพ่ือจดัระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน 
(สล.อปป.), 2554, หนา้ 32) ท่ีพบว่ายงัมีกองก าลงักลุ่มพม่าเช้ือสายกะเหร่ียงพุทธ (DKBA) ซ่ึงเป็น
มิตรกบัทหารพม่ามีพฤติกรรมในการผลิตยาบา้และส่งให้กลุ่มคา้ยาบา้ท่ีบา้นเจดียส์ามองค์ในเขต
ไทยเพ่ือน าไปจ าหน่ายในพ้ืนท่ีตอนในต่อไปโดยจะน ายาบ้าแฝงมากบัแรงงานต่างด้าวหลบหนี    
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เขา้เมืองเพื่อหลีกเล่ียงการจบักุมของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงหากพิจารณาให้ดีแลว้จะเห็นไดว้่าเส้นทางล าเลียง
และลกัลอบยาเสพติดตามเขตชายแดนไทยพม่าเข้าสู่ประเทศไทยในบริเวณภาคตะวนัตกของ
ประเทศไทยแถบน้ีเป็นบริเวณบา้นเจดียส์ามองค ์ซ่ึงเป็นเขตพ้ืนท่ีจงัหวดักาญจนบุรี 

นอกจากน้ีหลกัฐานจากขอ้มลูวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกนั้นยงัสนับสนุน
ผลการศึกษาดงักล่าวดว้ยเหตุผลดา้นปัจจยัทางสภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนท่ีศึกษาท่ีไม่เอ้ืออ  านวยต่อ
การเป็นเส้นทางล าเลียงและลกัลอบค้ายาสเพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี (สัมภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ์ 2556) โดยผลการสัมภาษณ์ระบุชัดเจนว่าสภาพพ้ืนท่ี
ชายแดนไทยพม่าในต าบลสวนผึ้งระหว่าง 2 หมู่บา้นน้ีเป็นเขตสนัแดนเขาตลอดแนว ส่วนท่ีเป็นค่าย
ทหารมีร้ัวกั้นมีด่านตรวจตราท่ีเขม้งวดซ่ึงถึงแมว้่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเขตชายแดนติดต่อกนัโดยตรง   
แต่ไม่ปรากฏว่ามีการใชเ้ขตแนวชายแดนน้ีเป็นเสน้ทางล าเลียงลกัลอบคา้ยาเสพติดเขา้สู่ประเทศไทย 
เพราะดว้ยสภาพพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขากั้นระหว่างสองประเทศ  ฝ่ังชายแดนประเทศพม่าเป็นหมู่บา้นเล็กๆ 
มีชาวกะเหร่ียงอาศยัอยู่ไม่ใช่ชุมชนเมืองใหญ่ ชาวบ้านท าอาชีพการเกษตร เก็บของป่าขาย ซ่ึง          
ก็เช่นเดียวกบัฝ่ังชายแดนประเทศไทยท่ีเป็นหมู่บา้นเลก็ๆ และท าการเกษตรดว้ยเช่นเดียวกนัระหว่าง
เสน้ทางสนัเขาท่ีนอกเหนือจากค่ายทหารท่ีมีร้ัวกั้นแลว้นั้น อาจมีทางเดินช่องเล็กไปมาหาสู่ระหว่าง
ชาวบา้นในพ้ืนท่ีของสองประเทศเพื่อเก็บหาของป่า 
 ในท านองเดียวกนั เขตพ้ืนท่ีต าบลตะนาวศรีมีสภาพพ้ืนท่ีติดชานแดนประเทศพม่าบริเวณน้ี
พบว่า สภาพพ้ืนท่ีชายแดนไทยพม่าในต าบลตะนาวศรีระหว่างหมู่บา้นสองฝ่ังน้ีเป็นเขตท่ีมีแม่น ้ า   
ล  าภาชีและแนวป่าเป็นเขตกั้นกลางระหว่างชายแดนมีเส้นทางเดินตามธรรมชาติเป็นช่องเล็กๆ
ประปรายเป็นบางจุดเรียกว่า  “ช่องธรรมชาติ” สามารถเดินไปมาหากนัได ้ แต่ดว้ยเหตุท่ีสภาพพ้ืนท่ี
ท่ีเป็นแม่น ้ าและแนวป่ากั้นระหว่างสองประเทศและในประเทศพม่าเองก็ไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติด  
ท่ีอยูใ่นหมู่บา้นบริเวณดงักล่าวน้ีเองจึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีสามารถพิจารณาไดว้่า ถึงแมว้่าจะเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีเขตชายแดนติดต่อกนัโดยตรงแต่สภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออ  านวยต่อการขนส่งยาเสพติดจึง
เป็นเหตุให้ไม่ปรากฏว่ามีการใช้เขตแนวชายแดนน้ีเป็นเส้นทางล าเลียงลกัลอบค้ายาเสพติดเขา้สู่
ประเทศไทยในบริเวณชายแดนแห่งน้ี 

ขอ้สนบัสนุนท่ีเด่นชดัอีกประการหน่ึงคือสภาพเศรษฐกิจของชาวบ้านบริเวณแถบน้ีส่วน
ใหญ่มีฐานะยากจน วิถีชีวิตอยูก่บัพ้ืนท่ีการเกษตรในลกัษณะท่ีเป็นป่า ทางฝ่ังชายแดนประเทศพม่า
เป็นหมู่บา้นเล็กๆ มีชาวกะเหร่ียงอาศยัอยู่เรียงราย เป็นกะเหร่ียงอิสระท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นเล็กๆ  
ไม่ใช่เมืองใหญ่ ชาวบา้นท าอาชีพการเกษตร เก็บของป่าขาย ซ่ึงก็เช่นเดียวกบัฝ่ังชายแดนประเทศ
ไทยท่ีเป็นหมู่บ้านเล็กๆและท าการเกษตรเช่นกันด้วยสภาพความเป็นอยู่ท่ีค่อนข้างยากจนไม่
เอ้ืออ  านวยต่อการซ้ือขายยาเสพติดท่ีค่อนขา้งมีราคาแพง ชาวบา้นในทอ้งถ่ินจึงไม่สามารถท าการคา้
ยาเสพติดได ้อีกทั้งพ้ืนท่ีฝ่ังพม่าเองแมว้่าจะไดช่ื้อว่าเป็นประเทศหน่ึงท่ีน าเขา้ยาเสพติดสู่ประเทศ
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ไทยเป็นจ านวนมากก็ตาม แต่ดว้ยพม่ามีแหล่งผลิตท่ีอยูห่่างไกลบริเวณชายแดนแถบน้ี การล าเลียงยา
เสพติดผา่นเสน้ทางต าบลสวนผึ้งจึงไม่เอ้ืออ  านวยต่อการขนส่งสินคา้เท่าใดนกั 
 อยา่งไรก็ตามแมผู้ว้ิจยัจะพบว่าพ้ืนท่ีศึกษาบริเวณชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีน้ีไม่ใช่เส้นทางล าเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดก็ตามแต่ก็มีขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ก็ระบุ
ชดัเจนว่าสภาพปัญหาการแพร่ระบาดและการคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  
ยงัคงมีปรากฏอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการน าเขา้ ล  าเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดตามเส้นทางจาก
อ าเภอเมือง อ  าเภอจอมบึง และอ าเภอบา้งโป่ง เขา้สู่อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีขอ้มูลดงักล่าวน้ี
แสดงใหเ้ห็นว่ายาเสพติดท่ีแพร่ระบาดอยู่ในอ าเภอสวนผึ้งนั้นไม่ไดล้  าเลียงและลกัลอบเขา้มาจาก
ชายแดนประเทศพม่า อ  าเภอสวนผึ้งแต่มาจาก 3 อ  าเภอใหญ่ท่ีเป็นเขตชุมชนในจังหวดัราชบุรี  
ประเทศไทยในประเด็นดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัพิจารณาเห็นว่าเง่ือนไขส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้ปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีท่ีเกิดากการล าเลียงและลกัลอบจากอ าเภอใกลเ้คียงบริเวณน้ี
ข้ึนอยูก่บัความเขม้งวดในการสร้างความรับผิดชอบให้หน่วยงานระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ิน
ยนิยอมรับนโยบายไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรเดช  จนัทรศร (2541, หน้า 37 
- 38) ท่ีระบุถึงสมรรถนะของหน่วยงานระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ินนั้นว่าถา้หน่วยงานระดบัปฏิบติั     
มีสมรรถนะขององค์การค่อนข้างสูงอาทิมีบุคลากรงบประมาณวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือ  ฯลฯ การ
ยนิยอมรับนโยบายไปปฏิบติัยอ่มมีสูงในทางตรงขา้มถา้สมรรถนะของหน่วยงานมีน้อยการยินยอม
รับนโยบายไปปฏิบติัค่อนขา้งจะมีปัญหา 
 นอกจากน้ีหากจะพิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแลว้ ผูว้ิจัยมีข้อสังเกตว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนกับ
หน่วยงานภาครัฐในเขตพ้ืนท่ีศึกษายงัขาดความเอาใจใส่เขม้งวดอย่างจริงจงั การดูแลป้องกนัและ
ปราบปรามยงัไม่ทัว่ถึงในทุกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นชุมชนเมืองอนัเป็นเหตุให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเน่ืองไม่มากก็น้อยสลบักนัไปแต่ก็ไม่มีวนัหมดไปจากชุมชนแห่งน้ี
ดงันั้นจึงจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนกบัหน่วยงานภาครัฐ
ให้ชดัเจนเป็นรูปธรรมจริงจังมากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรทยั ก๊กผล (2550, หน้า 40)      
ท่ีเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน         
ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการเพ่ิมคุณภาพการตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมท าใหก้ารตดัสินใจรอบคอบ
ข้ึนเพราะมีโอกาสรับฟังขอ้มลูและความคิดเห็นท่ีหลากหลายการลดค่าใชจ่้ายการสูญเสียเวลาและ
ลดความขดัแยง้ระหว่างการน าไปปฏิบติัการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงอาจส่งผลให้ช่วงเวลาการ
ตดัสินใจใชเ้วลานานข้ึนอาจแต่เม่ือประชาชนมีความเขา้ใจไดข้อ้มลูเพียงพอยอมรับการตดัสินใจจะ
ส่งผลใหก้ารด าเนินงานดา้นยาเสพติดมีประสิทธิผลมากข้ึนการสร้างใหป้ระชาชนเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของและมีความกระตือรือร้นในการช่วยให้เกิดผลในทางปฏิบัติลดการเผชิญหน้าและความ
ขดัแยง้ท่ีรุนแรงไดเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วงกงัวลของ
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ประชาชนและเกิดความตระหนักในการตอบสนองต่อความกังวลของประชาชน ช่วยท าให้
ประชาชนสนใจการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดมากข้ึนและช่วยเสริมสร้างให้
ประชาชนเป็นพลเมืองท่ีกระตือรือร้น (Active Citizenship) สอดคลอ้งกบัการปกครองตามหลกั
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง 

2.อภิปรายผลการศึกษาระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อ าเภอสวนผึง้ จังหวัด
ราชบุรี 

จากผลการศึกษาท่ีพบว่าระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่าอ  าเภอสวนผึ้ง จังหวดั
ราชบุรี ในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดคือ 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) รองลงมา ได้แก่ การให้ประชาชนเข้ามาร่วม
กิจกรรม (To Collaborate) การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งใน
การวางแผนและตัดสินใจ (To Involve) การกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน (To Empower) 
ตามล าดบันั้น ผูว้ิจยัจึงน ามาอภิปรายผลตามล าดบัดงัน้ี 

1. ดา้นการใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) เป็นตวัแปรท่ีสามารถอธิบายระดบั
การมีส่วนร่วมไดม้ากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัการมีส่วนร่วมในดา้นการใหข้อ้มลูข่าวสารมีผลต่อ
ความสนใจของประชาชนเป็นส าคญั ในประเด็นน้ีสามารถพิจารณาไดว้่าเป็นเพราะประชาชนเห็น
ว่าการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนนั้ นท าให้ตนได้รับความรู้ในด้านต่างๆมากข้ึนอันเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการมีส่วนร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะในเร่ืองของ   
ยาเสพติด การน าเสนอขอ้มลูท่ีเป็นจริงแก่ประชาชนการน าเสนอขอ้มลูท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึงได้
รวมทั้งการน าเสนอขอ้มูลท่ีทันสมยัแก่ประชาชนซ่ึงป็นส่ิงท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
ปฏิบัติและส่ือสารกับประชาชนได้รวดเร็ว ท่ีสุดเพราะเป็นลกัษณะการมีส่วนร่วมท่ีจัดอยู่ใน
ระดบัพ้ืนฐานขั้นแรกสอดคลอ้งกบัท่ี ถวิลวดี บุรีกุล (2551, หน้า 10 – 11) ผูอ้  านวยการส านักวิจยั
และพฒันาแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ไดร้ะบุถึงระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่าอาจแบ่ง
ไดจ้ากระดบัต ่าสุดไปหาระดบัสูงสุด ซ่ึงระดบัการให้ขอ้มูลเป็นระดบัต ่าสุดและเป็นวิธีการท่ีง่าย
ท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหว่างผูก้  าหนดนโยบายหรือผูว้างแผนโครงการกบัประชาชนเพื่อให้
ขอ้มลูแก่ประชาชนวิธีการใหข้อ้มลูอาจกระท าไดห้ลายวิธี เช่นการแถลงข่าวการแจกข่าวการแสดง
นิทรรศการและการท าหนังสือพิมพใ์ห้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆตลอดจนการใชส่ื้ออ่ืนๆ เช่น
โทรทศัน์วิทยุส่ือบุคคลและหอกระจายข่าวเป็นตน้ ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบัขอ้ค้นพบในงานวิจยัของ 
สิริพฒัน์ ลาภจิตร (2550) เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สนบัสนุนการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลอ าเภอวารินช าราบจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีพบว่า
ระดบัการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการมีส่วนร่วมในระดบัพ้ืนฐานคือการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
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เท่านั้นสอดคลอ้งกบัการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีพบว่าระดบัการมีส่วนร่วมท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดคือการ
ให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเพราะเป็นการส่ือสารกบัประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีกระท าไดง่้ายและ
รวดเร็ว โดยมีวิธีการใหข้อ้มลูข่าวสารหลากหลาย เช่นส่ือบุคคลและส่ือค าพดูเป็นส่ือท่ีตอ้งใชค้วบคู่
กนัอยูเ่สมอมีการพดูในท่ีชุมชนการพดูสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการ ส่ือวิทยกุระจายเสียงส่ือส่ิงพิมพ์
อ่ืนๆท่ีเป็นจดหมายป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้ายประกาศ แผ่นพบั ส่ือกิจกรรมหรือบางคร้ังเรียกว่า
เหตุการณ์พิเศษ (Special Events) คือองค์การบริหารส่วนต าบลไดจ้ดักิจกรรมต่างๆข้ึนเพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธก์บักลุ่มประชาชนเป้าหมายชุมชนโดยการแพร่กระจายข่าวสารกิจกรรมซ่ึงเป็นการ
ด าเนินงานประชาสมัพนัธใ์นเชิงรุกและเป็นการกระตุน้ความสนใจของประชาชนในทอ้งถ่ินให้เขา้
มามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน (สัมภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ์ 2556) สอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด(ศนูยอ์  านวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.), 2554,หนา้ 30-33) ในแผน 
“ปรับท่ี 1” คือปรับท่ี1ปรับปรุงขอ้มูลการข่าวให้ถูกตอ้งทันสมยัซ่ึงเป็นส่ิงช้ีน าการแก้ไขปัญหา
ขอ้มลูส าคญัท่ีจะปรับปรุงก็คือขอ้มลูผูค้า้ขอ้มลูผูเ้สพขอ้มลูกลุ่มเส่ียงขอ้มลูพ้ืนท่ีขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ยาเสพติดขอ้มลูการด าเนินงานโดยจะใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนจดัการขอ้มูลให้เช่ือมโยงกนั
จดัตั้งห้อง War Room ในทุกระดับทั้งในส่วนกลางและจังหวดัมีการแสดงผลในระบบแผนท่ี
ภูมิศาสตร์/GIS ตามหลกัการจดัระบบจดัการขอ้มูลสมยัใหม่ซ่ึงแผน “ปรับท่ี 1” น้ีเป็นยุทธศาสตร์
หลกัส าคญัท่ีจะด าเนินการซ่ึงปรากฏอยู่ใน 7 แผน 4 ปรับ 3 หลกั 6 เร่งของรัฐบาลเพ่ือให้เป็นส่ิงท่ี
ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยดึเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนงานดา้นยาเสพติด 

นอกจากน้ีเม่ือผูว้ิจัยพิจารณาประเด็นดงักล่าวแลว้เห็นว่า แมว้่าการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่
ประชาชนนั้นจะเป็นลกัษณะการมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนฐานท่ีสุดก็ตาม แต่ทว่าข้อค้นพบจาก
งานวิจยัช้ินน้ีก็ช้ีให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อหน่วยงานภาครัฐไดม้ากท่ีสุด ดงันั้น
องคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุดจึง
ควรพฒันาวิธีการส่งขอ้มลูข่าวสารในลกัษณะของการส่วนเสริมการมีส่วนร่วมในเร่ืองการป้องกนั
และแกไ้ขยาเสพติดในทอ้งถ่ินใหเ้ขม้งวดจริงจงัมากท่ีสุด ซ่ึงนอกจากจะให้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้
ประชาชนรับทราบแลว้ควรมีการใหข้อ้มลูในเชิงรณรงคเ์พื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในลกัษณะของ
การสร้างจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน ดังท่ี สุรีย ์           
บุญญานุพงศ ์และคณะ (2554, หน้า 11) ระบุถึงภารกิจการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไวป้ระการหน่ึงว่าตอ้งมีการรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเขา้มามี
ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดรวมถึงการให้ขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะของการ
รณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์พ่ือปรับเปล่ียนเจตคติของประชาชนในพ้ืนท่ีให้ยอมรับผูเ้สพ / ผูติ้ดยาเสพ
ติดเขา้สู่ระบบการบ าบดัรักษาซ่ึงถา้หากทุกฝ่ายร่วมกนัรณรงค์อย่างเขม้งวดจริงจงัปัญหายาเสพติด             
ในทอ้งถ่ินก็จะลดลงและค่อยๆหมดไปในท่ีสุด 
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2. ดา้นการรับฟังความคิดเห็น (To Consult)  เป็นตวัแปรท่ีสามารถอธิบายระดบัการมี    
ส่วนร่วมเป็นล าดบัท่ี 2 ในประเด็นน้ีพิจารณาไดว้่าเป็นเพราะการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
นั้นเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐ
เป็นส าคญั  เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอย่างเป็นระบบหรือเป็นทางการ มีการน าขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นประเด็นท่ี
ประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบายและการน าข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น
ประเด็นท่ีประชาชนเป็นห่วงไปใชป้ระกอบการพฒันาวิธีการปฏิบติังานในหน่วยงาน สอดคลอ้งกบั
แนวคิดระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ อรพินท์ สพโชคชัย (2551, หน้า 7-12) 
นกัวิชาการแห่งสถาบนัวิจยัและพฒันาคุณภาพ (สวพ.) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศึกษาการมีส่วนร่วมท่ี
กล่าวถึงองคก์รภาครัฐท่ีมีระบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมว่าจะด าเนินการการให้บริการ
สาธารณะและการตดัสินใจเชิงนโยบายในมิติท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเน้นความ
เปิดเผยและโปร่งใสใหค้วามส าคญัในการพฒันาและสรรหาขา้ราชการและบุคลากรทุกระดบัโดย
ยึดถือหลักปรัชญาการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นบุคลากรท่ีคุณลักษณะดังน้ีคือ มีจิต
สาธารณะมีความเป็นประชาธิปไตยเคารพในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเปิดกวา้งพร้อมท่ีจะรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนและปฏิบติังานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (8 กุมภาพนัธ์ 2556) 
เก่ียวกับการให้ประชาชนเขา้มาเก่ียวข้องในการวางแผนและตัดสินใจ  (To Involve) ว่ามีการ
ด าเนินการเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจริงโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในลกัษณะของการ
สนทนากบัประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งไม่เป็นทางการและมีการประชุมร่วมกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน
เดือนละ 1 คร้ังอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆรวมทั้งเร่ืองการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงก็ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี 
 ผูว้ิจยัพิจารณาเห็นว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในลกัษณะเช่นน้ีสอดคลอ้งกบั
เทคนิคการมีส่วนร่วมของ จุฑารัตน์  ชมพนัธุ ์ (2555, หนา้  129–131)  ท่ีระบุถึงการมีมาตรการต่างๆ
เพื่อใหส้มาชิกของสาธารณชนสามารถแสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นหรือความห่วงกงัวลของ
ตนต่อผูมี้อ  านาจตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมเช่นการจดัตั้งกลุ่มท่ีปรึกษาหรือคณะท างานการสนทนา
กลุ่มการเปิดสายด่วนการสมัภาษณ์การประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการประชุมเชิงปฏิบติัการ
เป็นต้นและสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด(ศูนยอ์  านวยการพลงั
แผน่ดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.), 2554, หนา้ 30-33) ในแผน “ปรับท่ี 4” คือปรับทศันคติของสังคม
และชุมชนมีส่วนร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหป้ระชาชนทั้งประเทศรู้ว่ายาเสพติดไม่ใช่เร่ืองของฝ่าย
รัฐแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเร่ืองของประชาชนทั้งประเทศท่ีตอ้งร่วมกันเป็นเจา้ของปัญหาร่วม
แกไ้ขซ่ึงแผน “ปรับท่ี 4” น้ีเป็นยทุธศาสตร์หลกัส าคญัท่ีจะด าเนินการซ่ึงปรากฏอยูใ่น 7 แผน 4 ปรับ
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3 หลกั 6 เร่ง ของรัฐบาลเพ่ือใหเ้ป็นส่ิงท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยึดเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนงาน 
ยาเสพติด 

3. ดา้นการให้ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) เป็น    
ตวัแปรท่ีสามารถอธิบายระดบัการมีส่วนร่วมเป็นล าดบัท่ี 3 และระดบัการมีส่วนร่วมยงัคงอยู่ใน
ระดบัมาก ขอ้คน้พบดงักล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การวางแผนและตดัสินใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมีผลต่อความสนใจ
ของประชาชนขอ้มลูน้ีบ่งช้ีใหเ้ห็นถึงความประสงคข์องประชาชนท่ีตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายวางแผนงานโครงการในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลควบคู่กนัไปกบัการปฏิบติัจริง อนัแสดงถึงการมีส่วนร่วมในระดบัท่ีสูงข้ึนกวา่การ
ไดรั้บรู้เพียงขอ้มลูข่าวสารอย่างเดียวดงัท่ี John M. Cohen และ Norman T. Uphoff  (1977, pp.7 - 9) 
กล่าวถึงกรณีน้ีไวว้่า การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจไม่ไดห้มายความว่า จะเป็นการตดัสินใจไดเ้พียง
อย่างเดียวแต่ยงัใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการปฏิบติัการด้วย เช่นการจัดองค์กรการก าหนด
กิจกรรมต่างๆสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Timothy D. Sisk  (2001, pp.146 - 147) ท่ีกล่าวว่าเป็น
ลกัษณะการบริหารลงสู่มือประชาชนใหป้ระชาชนเป็นผูก้  าหนดทิศทางและแนวทางในการปกครอง
ก าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของตนเองรวมถึงการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง (Local-Self Government) 
มิใช่การจ ากัดมุมมองการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบดั้งเดิมอยู่ในรูปแบบของการเลือกตั้ ง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือประชาธิปไตยแบบตวัแทน (Representative Democracy) เท่านั้นหากแต่เป็น
การยกระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบของประชาธิปไตยทางตรง(Direct Democracy) 
ท่ีเน้นการท างานแบบปรึกษาหารือมีกระบวนการตัดสินใจโดยชุมชนและเน้นบทบาทของภาค
ประชาสงัคมในการบริหารงาน 

นอกจากน้ีงานวิจยัของ สิริพฒัน์ ลาภจิตร (2550) เร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ        
มีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ  าเภอ               
วารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี” มีหลกัฐานท่ีสนับสนุนประเด็นดงักล่าวโดยระบุข้อคน้พบว่า 
ประชาชนตดัสินใจเขา้มามีส่วนร่วมงานกบัองค์การบริหารส่วนต าบลเพราะรู้สึกว่าเป็นหน้าท่ีของ
ประชาชน อาสาสมคัรดว้ยใจ มีความรู้ความสามารถ กลา้พูดกลา้แสดงความคิดเห็น เป็นท่ีเคารพ 
นบัถือของคนในชุมชน มีทกัษะและประสบการณ์เป็นประโยชน์กบัตวัเองและชุมชน โดยชุมชนให้
การสนบัสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตวัแทน ชุมชนมีความสามคัคี และมีกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีสนบัสนุนผลกัดนัการมีส่วนร่วม ส าหรับตวัแบบการตดัสินใจพบว่ามีการตดัสินใจแบบมี
เหตุผล มีระดับความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ การตัดสินใจแบบผสม การตัดสินใจแบบกลุ่ม          
ในท านองเดียวกันน้ียงัสอดคลอ้งกับผลการสัมภาษณ์จากการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีพบว่ามีการ
ด าเนินการจริงในลกัษณะการจดัคณะกรรมการของหมู่บา้น อาสาสมคัรประจ าหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้น 
ก  านนั ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็น
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เร่ืองทัว่ไปท่ีเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจดักิจกรรมประจ าเทศกาลต่างๆ การจดัแข่งกีฬา การ
จดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เป็นต้น 
(สมัภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ ์2556) 

4. ดา้นการใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate)เป็นตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย
ระดบัการมีส่วนร่วมเป็นล าดบัท่ี 4 ท่ียงัคงอยู่ในระดับมาก ผูว้ิจยัสามารถพิจารณาไดว้่าประเด็น
ดงักล่าวน้ีมีผลต่อความสนใจของประชาชนท่ีตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาเร่ืองยาเสพติดเช่น การรณรงค์ การจัดการแข่งขนักีฬาต้าน     
ยาเสพติด องค์การบริหารส่วนต าบลเองก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยให้ช่วย
ตรวจสอบการท างานเพื่อคน้หาขอ้บกพร่องในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการให้
ประชาชนช่วยคน้หาผูเ้สพในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายสอดคลอ้งและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
พลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด (ศนูยอ์  านวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ศพส.), 2554, หน้า 
30-33) ของรัฐบาลในแผนท่ี 1 แผนสร้างพลงัสังคมและพลงัชุมชนเอาชนะยาเสพติดเป็นแผนท่ีท า
ให้หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศประมาณ 85,000 แห่ง มีการรวมตวัเป็นพลงัแผ่นดินและใชพ้ลงัท่ี
รวมตวัน้ีด  าเนินการป้องกนัเฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น/ชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้
องค์กรหน่วยงานโรงเรียนสถานประกอบการภาคเอกชนทุกแห่งไดร้วมกันเป็นพลงัแผ่นดินทั่ว
ประเทศรัฐบาลหยบิยกแผนน้ีเป็นแผนแรกเพ่ือตอ้งการส่ือใหส้าธารณชนทั้งประเทศไดร้ะลึกว่าการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดจะตอ้งร่วมมือกนัทุกภาคส่วน นอกจากน้ียงัสอดรับกบัหลกั 6 เร่ง ในขอ้ท่ี 1
เร่งด าเนินการในดา้นขอ้มลูปัญหาใหทุ้กหน่วยหาขอ้มลูปัญหายาเสพติดท่ีเป็นจริงในระดบัพ้ืนท่ีใน
ทุกจงัหวดัโดยจะใชว้ิธีการท่ีรอบคอบชดัเจนใชง้านการข่าวขยายผลจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดจาก
ประชาคมชุมชน ฯลฯ และใหต้รวจสอบต่างๆอยา่งถกูตอ้งและใชข้อ้มลูน้ีมาจดัท าแผนแกไ้ขปัญหา
รวมทั้งเร่งจดัตั้งศนูยข์อ้มลูทุกระดบัและเร่งท่ี 2 เร่งลดจ านวนผูเ้สพยาจากหมู่บา้น/ชุมชนโดยจะเร่ง
จดัท าแผนบ าบดัรักษาลดจ านวนผูเ้สพยาเสพติดในพ้ืนท่ีโดยเร็วยดึคุณภาพและจะด าเนินการใหค้รบ
วงจรทั้งการติดตามช่วยเหลือฟ้ืนฟูการแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้การแกไ้ข
ปัญหาเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงแผนและหลกัดงักล่าวน้ีอยูใ่นยทุธศาสตร์หลกัส าคญัท่ีจะด าเนินการซ่ึง
ปรากฏอยู่ใน 7 แผน 4 ปรับ 3 หลกั 6 เร่ง ของรัฐบาลเพ่ือให้เป็นส่ิงท่ีทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยึด  
เป็นหลกัในการขบัเคล่ือนงานยาเสพติด 

นอกจากน้ีผลการสัมภาษณ์ท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพ (สัมภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ์ 2556)      
ยงัสนบัสนุนขอ้คน้พบดงักล่าวโดยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสนใจในการมีส่วนร่วมเก่ียวกบักิจกรรม
อยา่งชดัเจนจากหลกัฐานขอ้มลูการสมัภาษณ์ท่ีระบุว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีการจดัโครงการ
ด าเนินงานใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ เช่น จดัโครงการชุมชน
อุ่นใจ โครงการอาสาสมคัรให้เยาวชนมาท างานกบัองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการหน่ึงท่ีด  าเนินงานอยา่งมีระบบและช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมใหเ้กิดข้ึนเป็นอยา่งมากคือ
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โครงการ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) ซ่ึงชาวบา้นเรียกโครงการน้ีว่า  “โครงการ
ครูแดร์” เป็นโครงการท่ีบูรณาการกิจกรรมร่วมกนัระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล ต ารวจ ครู
อาจารยผ์ูป้กครอง องค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในชุมชนอย่างใกลชิ้ด เป็นโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย) ซ่ึงถือไดว้่าเป็น
โครงการดา้นการป้องกนัยาเสพติดท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   
ท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน 

ในประเด็นเดียวกนัน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศูนยเ์ครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์
และวิจยัความสุขชุมชนมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (2552, หนา้ 6-7) ท่ีพบว่าการท่ีประชาชนจะเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆนั้นส่ิงส าคัญ ประการแรกคือ ตนจะได้ผลตอบแทนในส่ิงท่ีท าไปและ
ประการท่ีสอง การไดรั้บการบอกกล่าวหรือไดรั้บการชกัชวนจากบุคคลอ่ืนใหเ้ขา้ร่วมเปิดโอกาสให้
ทุกคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมีการก าหนดเวลาของการมี
โอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนสามารถก าหนดเง่ือนไขตามสภาพความเป็นจริงและมีการ
ก าหนดลกัษณะของกิจกรรมท่ีแน่นอนว่าจะท าอะไรซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระมหาณรงค ์
เช้ือบวัเยน็ (2553) เร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถ่ิน : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอน ้ าพอง จังหวดัขอนแก่น” ท่ีพบว่า ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอยู่ในระดบัสูงเพราะชาวบ้านตอ้งการมีสังคม มีพ้ืนท่ีในการแสดงความคิดเห็น พบปะ
พดูคุยกนัและร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมทอ้งถ่ิน  
 5. ดา้นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน (To Empower) เป็นตวัแปรท่ีสามารถอธิบาย
ระดับการมีส่วนร่วมเป็นล าดับท้ายสุด ซ่ึงจากการวิจัยพบว่าระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ       
ปานกลาง ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่าตวัแปรดา้นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนนั้นเป็นตวัแปรเดียว    
ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมต ่ากว่าขอ้อ่ืนๆ ซ่ึงในประเด็นน้ีสามารถพิจารณาไดว้่าการกระจายอ านาจ
ใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาน้ียงัไม่เป็นรูปธรรมอยา่งจริงจงั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  James L. 
Creighton (2005, pp.1-261) ผูเ้ขียนหนังสือเร่ือง “The Public Participation Handbook: Making 
Better Decisions through Citizen Involvement” ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมประเด็นส าคัญและ
รายละเอียดต่างๆของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างครบถว้นกวา้งขวาง James L. Creighton
กล่าวถึงหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนและแนวทางในการประยุกต์หลกัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในบริบทประเทศไทย ซ่ึง James L. Creighton เห็นว่าตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั การ
ด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทยยงัประสบปัญหาในทางปฏิบัติอยู ่       
ท าใหผ้ลลพัธจ์ากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ประสบความส าเร็จและไดรั้บการยอมรับ
จากประชาชน และผูม้ีส่วนไดเ้สียจากกระบวนการตดัสินใจหรือโครงการพฒันาต่างๆ การศึกษา
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการดงักล่าวรวมถึงแนวทางการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใหม้ีประสิทธิภาพจึงนบัว่ามีความจ าเป็นต่อสงัคมไทยเป็นอยา่งมาก นอกจากความจ าเป็น
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ดงัท่ี James L. Creighton กล่าวแลว้ ความส าคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน อีกประการหน่ึง 
ท่ีส าคญัคือการกระจายอ านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงนอกจากจะมีเป้าหมายในการ
จดับริการสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐานตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีแลว้ยงัเป็นการ
เปิดพ้ืนท่ีให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทั้งการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมด าเนินการร่วมติดตามประเมินผลร่วมรับผลประโยชน์
จากการกระท าและร่วมรับผดิชอบอีกดว้ย 
 อยา่งไรก็ตาม เมื่อผูว้ิจยัพิจารณาตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดส าหรับดา้นการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่ประชาชนพบว่าประชาชนตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเปิดโอกาสใหต้นเขา้มา
มีบทบาทเต็มท่ีในการตดัสินใจเร่ืองการบริหารงานดา้นยาเสพติด ซ่ึงถา้หากพิจารณาใหดี้แลว้จะเห็น
ไดว้่า ความประสงค์ดงักล่าวของประชาชนท่ีตอ้งการเขา้มามีบทบาทการมีส่วนร่วมเพื่อให้ไดรั้บ
อ านาจนั้นไม่สามารถเป็นไปไดอ้ย่างเต็มท่ี สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์   
ท่ีเห็นดว้ยว่าระดับการมีส่วนร่วมด้านการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนนั้นมีระดบัปานกลาง  
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการท างานหลายอยา่งท่ีไม่อาจกระจายหรือมอบอ านาจทั้งหมดใหแ้ก่ประชาชน
ได้โดยเฉพาะเร่ืองการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นเร่ืองท่ีสุ่มเส่ียงพอสมควร อีกทั้ ง
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลเองก็ไดรั้บงบประมาณในวงจ ากดัซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานด้านน้ีอย่างเต็มท่ี ตลอดจนประชาชนในท้องถ่ินเองก็มีปัญหาเร่ืองการท ามาหากิน 
ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น และไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะเข้ามารับอาสาในงานด้าน       
ยาเสพติดอยา่งเป็นรูปธรรม การกระจายอ านาจให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในดา้นน้ีอย่างจริงจงั
จึงยงัมีอุปสรรคอยู่มากพอสมควรทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลเองและในส่วนของ
ประชาชนดว้ย (สมัภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ ์2556) 

ผูว้ิจยัพิจารณาแลว้เห็นว่างานวิจยัช้ินน้ีเป็นการช่วยยนืยนัถึงระดบัการมีส่วนของประชาชน
อีกวาระหน่ึงว่า ในท่ีสุดแลว้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา     
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรีโดยเฉพาะดา้นการกระจายอ านาจใหแ้ก่ประชาชนซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีอธิบายไดใ้นระดบัต ่าสุดน้ี
ยงัคงตอ้งพฒันาไปอีกมากเพื่อใหก้ารด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนเป็นไป
ให้ถึงในระดับมากถึงมากท่ีสุด ประเด็นส าคญัท่ีไม่อาจละเลยได้ส าหรับการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน ระบบบริหารประเทศตอ้งเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ิน
ต่างๆมีอ  านาจในการจดัการหลายๆดา้นของตนเองไม่ใช่ปล่อยใหรั้ฐบาลกลางรวมศนูยอ์  านาจในการ
จัดกิจการแทบทุกอย่างของท้องถ่ิน และต้องตระหนักในความส าคัญเร่ืองการกระจายอ านาจ         
แก่ประชาชนให้มากเพียงพอ สอดคลอ้งกับแนวความคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการกระจาย
อ านาจของ ธเนศวร์ เจริญเมือง (2550, หนา้ 5) ท่ีระบุว่าแนวความคิดในการกระจายอ านาจน้ีส่งผล
ให้มีการจัดตั้งองค์การเพ่ือการด าเนินงานการปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบของการปกครอง
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ตนเอง (Local Self Government) ตามหลกัการของการกระจายอ านาจทั้งน้ีเน่ืองจากการปกครอง
ทอ้งถ่ินคือรูปแบบการปกครองท่ีจ  าเป็นและมีความส าคญัในทางการเมืองการปกครองชุมชนต่างๆ
ใหส้มบูรณ์ท่ีสุดเพ่ือใหอ้งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นสถาบนัการเมืองระดบัพ้ืนฐานท่ีฝึกฝนให้
พลเมืองเกิดความเขา้ใจในกลไกและกระบวนการการเมืองการปกครองประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง
และเพ่ือใหอ้งคก์ารปกครองทอ้งถ่ินแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางมาปฏิบติัตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพและถกูเป้าหมาย 
 3. อภิปรายผลการศึกษาความสัมพนัธ์และปัจจยัที่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – 
พม่า อ าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 

ส าหรับการอภิปรายผลในหัวขอ้น้ี เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ท่ี 3 เร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ ปัจจยัพ้ืนฐาน
ในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี และตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์ารและปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ี
ชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี จ  านวน 7 ปัจจยัหลกัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ทาง
สถิติอยา่งมีนยัส าคญั ท่ีระดบั 0.01ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พบว่ามี 5 ตวัช้ีวดั โดย
เรียงล  าดบัตามค่าน ้ าหนกัของตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  1) ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองค์การ 2) สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร 3) วฒันธรรมองคก์าร 4) โครงสร้างองคก์ารและ 5) ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พบว่ามี 2 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  1) การบริหารองค์การและ 2) นโยบาย
ขององคก์าร ผูว้ิจยัจึงน ามาอภิปรายผลตามล าดบัดงัน้ี 
  3.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารองค์การ 
  ผลวิจยัพบว่าภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองคก์ารเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วน
ร่วมและส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
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ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี มากท่ีสุดแสดงถึงตวัช้ีวดัน้ีว่า ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองค์การจะช่วยเสริมสร้างลกัษณะการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้มากท่ีสุดเป็นล าดับแรก แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของตัวช้ีวดัน้ีว่าภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร
องคก์ารในการท างานเป็นพลงัท่ีส่งผลต่อความกระตือรือร้นและความสนใจของประชาชนในการ
เขา้มามีส่วนร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Bernard M. Bass 
(1997, pp.130 - 139) ผูว้ิจยัไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีพิสูจน์ยืนยนัความสัมพนัธ์เป็นล าดบัขั้นระหว่าง
รูปแบบภาวะผูน้  าแบบต่างๆ และผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพความพยายามความพึงพอใจพบว่าภาวะ
ผูน้  าการเปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพมากกว่าและท าใหเ้กิดความพยายามและความพึงพอใจมากข้ึน
กว่าภาวะผูน้  าแบบให้รางวลัตามสถานการณ์การบริหารแบบวางเฉยแบบเชิงรุกแบบเชิงรับและ 
แบบปล่อยตามสบายตามล าดบัผลการศึกษาน้ีพบในอเมริกา อินเดีย สเปน ญ่ีปุ่น จีน ออสเตรเลีย
แคนาดา นิวซีแลนด ์อิตาลี สวีเดน และเยอรมนี สอดคลอ้งกบั สุภาวดี ติมินทระ (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง
ภาวะผูน้  าในการพฒันาท้องถ่ินของกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบล อ  าเภอโพธารามจงัหวดั
ราชบุรี พบว่ากรรมการองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีระดบัภาวะผูน้  าดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
อ  านาจหนา้ท่ีและกระบวนการวางแผนดา้นการรับรู้ข่าวสารในเร่ืองการพฒันาทอ้งถ่ินความสามารถ
ในการจูงใจใหเ้ช่ือถือศรัทธาและยอมรับ การประสานงานความสามารถในการแกไ้ขปัญหา การมี
วิสยัทศัน์ในการพฒันา ในระดบัมากทั้งหมดโดยต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีระดบั
ภาวะผูน้  าดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีและกระบวนการวางแผนมากกว่ากรรมการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล เช่นเดียวกบัท่ี สุภชยั เอาะน้อย (2550) ผูศ้ึกษาเร่ืองภาวะผูน้  าของนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัขอนแก่น พบว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีภาวะความ
เป็นผูน้  าท่ีแสดงออกมากท่ีสุดในแต่ละดา้น คือมกัจะใชค้วามรู้หรือปรึกษาผูรู้้ในการท างาน มีการ 
น าความรู้และแนวคิดใหม่ ๆมาปรับใชใ้นองค์การอยู่เสมอการปฏิบติังานมกัไม่ประสบปัญหาและ
เสร็จทนัตามเวลาท่ีก  าหนดเสมอมีการประกาศและประชาสัมพนัธ์การจดัซ้ือจดัจา้งงานโครงการ 
ต่าง  ๆ ตามท่ีระเบียบปฏิบติัไดก้  าหนดไวเ้ป็นประจ าปฏิบติังานและวางตวัเหมาะสมกบัต าแหน่ง
และหน้าท่ีท าให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีความเช่ือมั่นและศรัทธามกัจะจัดประชุมหรือพบปะพูดคุย      
เพื่อสอบถามและรับทราบปัญหาหรืออุปสรรคของงานกบัผูร่้วมงานกลา้ตดัสินใจในการบริหารงาน
เสมอ โดยการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่างๆนั้นมกัไม่ใชค้วามคิดเห็นของตนเพียงคนเดียวจะรับฟัง
เหตุผลและค านึงถึงการมีส่วนร่วมก่อนตดัสินใจทุกคร้ัง 
  3.2 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
  ผลวิจยัพบว่าสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัการมีส่วน
ร่วมและส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
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ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั
ราชบุรี เป็นล าดับท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของตวัช้ีวดัน้ีว่าประชาชนให้ความสนใจต่อ
สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การทั้ งในด้านเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเก่ียวข้องกับ          
การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ินจ านวนประชากร
และลกัษณะประชากรเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการรวมกลุ่มทางสังคมของประชาชนในทอ้งถ่ิน
และการเขา้ถึงช่องทางของเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัของประชาชน ซ่ึงสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ
เหล่าน้ีมีเป็นแรงกดดนัท่ีส่งผลต่อการบริหารองคก์ารใหส้ามารถด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคลอ้งกับ
แนวคิดหลกัในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์กรท่ีนิยมใชก้ันอย่างกวา้งขวางทั้งใน
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เรียกว่า PEST Analysis (J. Kotter and L.Schlesinger, 1991,             
pp. 24-29) ประกอบดว้ย 1) ดา้นการเมือง (Political Component) 2) ดา้นเศรษฐกิจ (Economic 
Component) 3) ดา้นสังคมและวฒันธรรม  (Socio Cultural Component) และ 4) ดา้นเทคโนโลย ี
(Technological Component) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศุภชยั ยาวะประภาษ (2546, หน้า 16 - 32)  
ท่ีกล่าวว่า สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นพลวตั เป็นชั้นบรรยากาศชั้นนอก ได้แก่ สภาพแวดลอ้ม
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เรียกย่อ ๆว่า PEST หรือ STEP ผูรั้บผิดชอบเร่ืองการ
บริหารงานบุคคลตอ้งส ารวจตรวจสอบอิทธิพลของปัจจยัแวดลอ้มต่างๆสม ่าเสมอตลอดเวลาและ
ตอ้งปรับกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของปัจจัยแวดลอ้มเหล่าน้ี ซ่ึงถา้หากองค์การ
บริหารส่วนต าบลน าแนวคิดหลกัเร่ืองสภาพแวดลอ้มภายนอกดงักล่าวมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองก็จะช่วยใหก้ารด าเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในเร่ืองการป้องกนั
และแกไ้ขปีญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3 วฒันธรรมองค์การ 

 ผลวิจยัพบว่าวฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมและ
ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นล าดบั 
ท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของตวัช้ีวดัน้ีว่า เป็นเพราะประชาชนให้ความสนใจต่อรูปแบบการ
ท างานท่ีจะช่วยเสริมสร้างลกัษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา     
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะการท างานเป็นทีมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน และมีการสร้างเครือข่ายการท างานของหน่วยเฉพาะกิจท่ีเช่ือมต่อกนั สอดคลอ้งกับ
แนวคิดทฤษฎีของ Charles Handy (1979, p.118) ศาสตราจารยด์า้นการจดัการและการพฒันาการ
ของ  London Business School ผูน้  าเสนอสไตลข์องรูปแบบวิธีการบริหารจดัการและลกัษณะของ
องคก์ารท่ีเหมาะสมกบัสไตลข์องผูบ้ริหารโดยใชช่ื้อเทพเจา้ของกรีกทั้งส่ีองค์เรียกแทนสไตลก์าร
บริหารงานแต่ละประเภท ประกอบกบัการพิจารณาจากพฤติกรรมการใชอ้  านาจ อิทธิพล การจูงใจ 
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การเรียนรู้ และการสร้างการเปล่ียนแปลงใหเ้กิดข้ึนของสมาชิก ส าหรับขอ้คน้พบของงานวิจยัช้ินน้ี
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมเน้นท่ีงาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) หรือท่ี Charles Handy 
เรียกว่า  “เทพีอาธีน่า” ซ่ึงเป็นเทพแห่งผูม้ีพลงัและพรสวรรค ์ชอบการท างานเป็นทีมและการมีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน องค์การท่ีมีว ัฒนธรรมแบบน้ีมองว่า ความรู้ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญของบุคคล คือรากฐานของอ านาจ ไม่ใช่อายคุน อายงุาน หรือแมแ้ต่ความสนิทสนมกบัผูน้  า
ขององคก์าร ดงันั้น การบริหารจดัการจึงไม่เนน้กฎระเบียบ และยดึถือตวับุคคล แต่จะมุ่งบูรณาการ
สมาชิกท่ีมีศกัยภาพมาร่วมกนัท างานเป็นทีมเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ เปรียบเสมือน   
“ตาข่าย” ซ่ึงมีอ  านาจอยู่ตามช่องของตาข่ายไม่ใช่ขา้งบนเหมือนวฒันธรรมแบบ อพอลโล และ
ไม่ใช่เป็นศูนยก์ลางเหมือนวฒันธรรมแบบซีอุสดงันั้น องค์การท่ีมีวฒันธรรมแบบน้ี จะมีการสร้าง
เครือข่ายการท างานของหน่วยเฉพาะกิจท่ีเช่ือมต่อกนัอยา่งหลวมๆซ่ึงแต่ละหน่วยดูแลตวัเองภายใต้
กลยุทธ์โดยรวมขององค์การ ท าให้ระบบการท างานจึงมีความยืดหยุ่นสูง และมีการพฒันาอยู่
ตลอดเวลา 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ S. Liu, G. Chen และ Q. Liu (2006) ผูศ้ึกษาเร่ือง 
Through the Lenses of Organizational Culture: A Comparison of State-Owned Enterprises and 
Joint Ventures in China โดยเปรียบเทียบวฒันธรรมองค์การระหว่างองค์การท่ีรัฐเป็นเจา้ของกบั
องค์การท่ีรวมทุนกบัต่างประเทศซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานจ านวน  781 คนและใชก้าร
วิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) จ าแนกวฒันธรรมองค์การออกเป็น 4 มิติคือ 1) มีส่วนร่วม 
(Participation) 2) ท างานเป็นทีม (Teamwork) 3) การอ านวยการ (Supervision) และ 4) การประชุม 
(Meeting) ผลการวิจยัพบว่าวฒันธรรมองค์การจ านวน  3 มิติยกเวน้การมีส่วนร่วม (Participation)    
มีความสมัพนัธอ์ยา่งมีนยัส าคญักบัพนกังานในองคก์ารท่ีรัฐเป็นเจา้ของมากกว่าพนกังานในองคก์าร
ท่ีรวมทุนกบัต่างประเทศ งานวิจยัน้ีสรุปไดว้่าวฒันธรรมองค์การท่ีองค์การหน่ึงให้คุณค่าอาจใชไ้ม่
ไดผ้ลกบัองคก์ารอ่ืนๆแต่วฒันธรรมองคก์ารมีผลต่อความส าเร็จขององคก์าร 
  3.4 โครงสร้างองค์การ 

 ผลวิจยัพบว่าโครงสร้างองคก์ารเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมและ
ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นล าดบั 
ท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงข้อบ่งช้ีว่าประชาชนยงัคงให้ความสนใจต่อรูปแบบโครงสร้างองค์การท่ียึด
กฎระเบียบเป็นหลกัในการท างานมีการสัง่การและควบคุมการปฏิบติังานโดยคณะกรรมการบริหาร
บุคลากรมีอ  านาจในการตดัสินใจในการปฏิบติัในส่วนท่ีตนรับผิดชอบบุคลากรทุกระดบัมีโอกาส
ก าหนดกลยุทธ์และทิศทางท่ีมีผลต่อองค์กรและโครงสร้างมีความคล่องตัวในการท างาน ซ่ึง
ผลการวิจยัสอดคลอ้งกับแนวคิดโครงสร้างองค์การมหาวิทยาลยัของรัฐของ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ 
(2553) ท่ีกล่าวถึงลกัษณะของโครงสร้างองค์การเป็นแบบผูบ้ริหารระดบัสูงท าหน้าท่ีเป็นผูรั้บใช้
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มากกว่าผูบ้ังคับบัญชา มีโครงสร้างองค์การเหมือนกับพี่ระมิดกลับหัวท่ีเรียกว่า Collegial 
Organization หรือ Inverse Pyramid กล่าวคือ มีลกัษณะของการกระจายอ านาจมากโดยอ านาจใน
การตัดสินใจจะถูกกระจายไปกับส่วนงานปฏิบัติระดับล่าง (Operate Core) มีความเป็น
ประชาธิปไตยสูง มีความคล่องตวัและเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานระดบัล่างสามารถท างานไดอ้ย่าง
อิสระ มีความยืดหยุ่นในการท างาน ผูป้ฏิบติังานระดบัล่างมีอ  านาจในการเขา้ไปมีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบายวางแผนกลยุทธ์การท างานของตนเองและขององค์การดว้ย โดยการเขา้ไปเป็น
กรรมการชุดต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่องานของตน ท าหน้าท่ีก  าหนดกลยุทธ์องค์การเหมือนกนักบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง โดยผูบ้ริหารระดบัสูงมีหนา้ท่ีในการท าใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางท่ีมีผลต่อองคก์ารโดยรวม 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ RomualdasGineviciusและVaitkunaiteVaitkunaite 
(2006) รวบรวมลกัษณะของวฒันธรรมองค์การจากการศึกษางานวิจยัจ  านวน  53 ช้ินแลว้น ามาจดั
หมวดหมู่แลว้จ  าแนกเป็นวฒันธรรมองค์การได้ 25 มิติ  มิติหน่ึงท่ีสนับสนุนงานวิจยัช้ินน้ีไดแ้ก่   
การร่วมมือ (Cooperation/Collaboration) เช่นความร่วมมือกันการท างานเป็นทีมความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลการประสานงานและบูรณาการ (Cooperation and Integration) เช่น ความยึดเหน่ียว
ของกลุ่ม (Cohesion of Groups) ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มความสัมพนัธ์ระหว่างล  าดบัชั้นการบงัคบั
บญัชาและกลุ่มย่อย (Subgroups) และโครงสร้างองค์การท่ีเก่ียวขอ้งกับจ านวนล าดบัการบังคับ
บญัชาในท านองเดียวกนัน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สิริพฒัน์ ลาภจิตร (2550) เร่ืองปัจจัย      
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ าเภอวารินช าราบจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นองค์การไดแ้ก่การท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลด าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแกปั้ญหา มีประชา
พิจารณ์ประชาคมหมู่บ้านเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมงานกับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  3.5 ปัจจยัพืน้ฐานในการระดมการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
                ผลวิจยัพบว่าปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจยั   
ท่ีมีความสมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมและส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 
อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นล าดบัสุดทา้ยอยา่งไรก็ตามผลวิจยัยงัคงช้ีชดัว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ท่ีระบุว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลเองต้องมีการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมในการ
ด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดมีการก าหนดเง่ือนไขของการเขา้มามีส่วนร่วม
ไวอ้ยา่งชดัเจนเช่น มีการเปิดโอกาสทุกคนและทุกๆกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเขา้ร่วมในการพฒันากฎ 
ระเบียบต่างๆ มีเวลาก าหนดเพื่อใหป้ระชาชนสามารถก าหนดเง่ือนไขของตนเองไดต้ามสภาพเป็น
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จริงของตน มีการก าหนดลกัษณะการท างานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไวอ้ย่าง
ชดัเจน (สมัภาษณ์, 8 กุมภาพนัธ ์2556) สอดคลอ้งกบัแนวคิดหลกัของ World Health Organization 
(WTO) (2007, pp.1033-1049) ซ่ึงเป็นองคก์รสากลท่ีทัว่โลกยอมรับ แนวคิดดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ William W. Reeder (1974) และโกวิทย ์พวงงาม (2553)ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง ซ่ึง World Health Organization (WHO) ระบุว่าปัจจยัพ้ืนฐานใน
การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือปัจจยัจูงใจจากสภาพความเป็นจริง ชาวชนบทจะเขา้ร่วม
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากรหรืออ่ืนๆ นั้นเหตุผลส าคัญคือการ
มองเห็นว่าตนจะไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนในส่ิงท่ีตนท าไป และปัจจยัโครงสร้างของช่องทางใน
การเขา้มามีส่วนร่วม แมว้่าชาวบ้านชนบทเป็นจ านวนมากจะเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมใน
กิจกรรมการพฒันา แต่ไม่อาจเขา้กิจกรรมได ้เน่ืองจากไม่เห็นช่องทางของการเขา้ร่วมหรือเขา้ร่วม
แล้วไม่ได้รับผลดังท่ีคาดหวังไว ้ เพราะการเข้ามามีส่วนร่วมกันนั้ นมิได้มีการจัดรูปแบบ
ความสมัพนัธท่ี์เหมาะสม เช่น ภาวะผูน้  า กฎระเบียบ แบบแผน ลกัษณะการท างาน เง่ือนไขการเขา้
ร่วม  เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โกวิทย ์พวงงาม  (2553, หนา้ 78) ท่ีเสนอแนะ
ว่าปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนั้นต้องมีมาตรการและการปฏิบัติท่ี
เอ้ืออ  านวยในการสร้างหรือเปิดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้การ
พฒันาเป็นระบบเปิด มีความเป็นประชาธิปไตย มีความโปร่งใส รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และมีการตรวจสอบได ้
  3.6  การบริหารองค์การ 

         ผลวิจัยพบว่าการบริหารองค์การเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์แต่ไม่ส่งผล
หรือไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงจาก
หลกัฐานการวิจยัมีขอ้บ่งช้ีว่าการบริหารองคก์ารขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีศึกษามี
การสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัผูร่้วมงานและความมุ่งมัน่ในความส าเร็จตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของประชาชนและการใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นยาเสพติด 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ J. Denhardtและ R. Denhardt (2003, pp. 42 - 43) ท่ีระบุถึงหลกัการ
บริหารงานภาครัฐในกระแสของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยให้ความส าคญักบัประชาชนไว้
ว่าตอ้งมีการสร้างค่านิยมร่วมดว้ยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม ค านึงว่าประชาชนเป็นผูม้ี
คุณค่า ไม่ใช่แค่ผลผลิต หน่วยงานภาครัฐจะประสบความส าเร็จในระยะยาวหากด าเนินการดว้ยการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างการเป็นผูน้  าร่วมกบัประชาชนบนพ้ืนฐานของการ
เคารพประชาชนสอดคลอ้งกับผลงานวิจยัของ รุ่งนภา ตาอินทร์ (2551) ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีเอ้ือต่อ
ความส าเร็จในการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บรางวลับริหารจดัการท่ีดีคือ มีการ
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บริหารงานท่ีมีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชนไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการในขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบายการจดัท าแผนชุมชนและอ่ืนๆ 

อยา่งไรก็ตามการท่ีปัจจยัดา้นการบริหารองคก์ารยงัไม่ส่งผลหรือยงัไม่มีอิทธิพลมากพอต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ก็อาจเน่ืองมาจากการท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลยงัจดัระบบการบริหารจดัการท่ีดีส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนยงัไม่ชดัเจน
พอประชาชนยงัไม่มีความเขา้ในในหลกัการบริหารงานดา้นยาเสพติดเพียงพอ รวมทั้งไม่มัน่ใจใน
ระบบการบริหารองค์การมากพอท่ีจะตัดสินใจเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นิสดารก ์เวชยานนท์ (2550) วิจยัเร่ือง การเสริมสร้างพลงัให้กบัองค์กร
ทอ้งถ่ินโดยผา่นทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ผลการศึกษาพบว่า การบริหารทรัพยากรมนุษยข์อง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัมีความเหมาะสมอยู่ระหว่างปริมาณคนกบัปริมาณงานแต่ในดา้นการ
สรรหาและคดัเลือกยงัมีปัญหาดา้นการเล่นพรรคเล่นพวก  รวมทั้งมีการทุจริตซ้ือขายต าแหน่งใน
การสอบแข่งขันด้านการพฒันาบุคคลผลการวิจัยพบว่าบุคลากรในท้องถ่ินยงัได้รับการอบรม
ค่อนขา้งนอ้ยและส่วนใหญ่ตอบว่าตนเองยงัมีความรู้ไม่เพียงพอส าหรับหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
ปัจจุบนันอกจากน้ีผลการวิจยัยงัแสดงให้เห็นอีกว่าการประเมินผลการปฏิบติังานยงัขาดมาตรฐาน
และมีความไม่โปร่งใสความพึงพอใจของบุคลากรทอ้งถ่ินในดา้นค่าจา้งและผลประโยชน์ตอบแทน
อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ (2552) ท่ีพบว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมกัเป็นเพียงการมีส่วนร่วมในเชิง
รูปแบบโดยการถูกระดมและเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่เขา้ใจในแนวทางปฏิบติัในการมีส่วนร่วม     
ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมากเป็นแบบการรับทราบการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Inform) ซ่ึงนับว่าเป็นการมีส่วนร่วมในระดบัท่ีเกือบจะต ่าท่ีสุดซ่ึงรูปแบบ
การมีส่วนร่วมในปัจจุบนัยงัไม่ก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงจะเห็นไดว้่าการบริหารองคก์ารของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการการมีส่วนร่วมของประชาชนมากพอ  
เช่นเดียวกบัขอ้คน้พบจากงานวิจยัของ วรียา เอ่ียมวิบูลย ์(2542) เร่ืองศกัยภาพในการปฏิบติังานของ
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีพบว่าบทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลของคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบติังานพฒันาชนบทระดบัต าบลไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ศกัยภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงันั้นปัจจยัดา้นการ
บริหารองค์การจึงเป็นปัจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี 
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  3.7นโยบายขององค์การ 
                   ผลวิจัยพบว่านโยบายขององค์การเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์แต่ไม่ส่งผล
หรือไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ซ่ึงใน
ประเด็นน้ีจะเห็นได้ว่านโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลด้านการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา      
ยาเสพติดมีความสมัพนัธก์บัประชาชนในทอ้งถ่ินไปจนถึงระดบัประเทศ ดงัจะเห็นไดจ้ากนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (ศนูยอ์  านวยการพลงัแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด (ศพส.), 2554, หน้า 6-8) ท่ีก  าหนดให้การแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็น“วาระ
แห่งชาติ” โดยยดึหลกันิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลิตผูค้า้ผูม้ีอิทธิพลและผูป้ระพฤติมิชอบ
โดยบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด ยึดหลกัผูเ้สพคือผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษาให้กลบัมา
เป็นคนดีของสงัคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบด าเนินการอย่างจริงจงัในการ
ป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้น        
ยาเสพติดสารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดท่ีลกัลอบเขา้สู่ประเทศภายใต้การบริหาร
จดัการอยา่งบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด  าเนินการป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชนทัว่ไป
ไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดดว้ยการรวมพลงัทุกภาคส่วนเป็นพลงัแผ่นดินในการต่อสู้กบัยา
เสพติดไปจนถึงยทุธศาสตร์และแนวทางปฏิบติังานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินศนูยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ศนูยอ์  าเภอ ปส.) ไดก้  าหนด
ยทุธศาสตร์การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม
นโยบายของรัฐบาลประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ส าคญัในดา้นการควบคุมตวัยาและผูค้า้ยาเสพติด 
(Supply) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจเป็นฝ่ายสนบัสนุนส่งขอ้มูลข่าวสารแจง้เบาะแสหรือเป็น
แหล่งข่าวใหแ้ก่ผูม้ีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงยุทธศาสตร์ดา้นการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ  / ผูติ้ดยาเสพติด 
(Demand) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถเข้าไปร่วมด าเนินการกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบ าบดัรักษาทั้งดา้นการคน้หาผูเ้สพ / ผูติ้ดยาเสพติดเขา้สู่ระบบการบ าบดัรักษาการ
พฒันาการบ าบัดรักษาตลอดจนการติดตามช่วยเหลือผูผ้่านการบ าบัดรักษายุทธศาสตร์ดา้นการ
ป้องกันกลุ่มผูม้ีโอกาสเขา้ไปเก่ียวข้องกบัยาเสพติด (Potential Demand) พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งแพร่
ระบาดของยาเสพติดเช่นสถานบริการสถานบนัเทิงองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งมีการจัด
ระเบียบในลกัษณะการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือลดปัจจยัเส่ียงและเพ่ิมปัจจยั
บวกโดยการจัดหาสถานท่ีส าหรับการเล่นกีฬาการรวมกลุ่มทางศิลปะให้แก่กลุ่มเยาวชนและ
ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการอย่างบูรณาการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้งบุคลากร
เพื่อท าหนา้ท่ีในศูนยป์ฏิบติัการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอย่างเต็มท่ี
และพฒันาศนูยป์ฏิบติัการฯดงักล่าวใหส้ามารถเป็นศนูยก์ลางในการอ านวยการการประสานงานกบั
ศนูยป์ฏิบติัการฯ ระดบัต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (สุรีย ์บุญญานุพงศ ์และคณะ, 2554, หนา้ 10) 
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อย่างไรก็ดี แมว้่ารัฐบาลรัฐบาลจะก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ในฐานะวาระ
แห่งชาติท่ีตอ้งแกปั้ญหาเร่งด่วนแลว้ก็ตามแต่ปรากฏแผนยทุธศาสตร์ต่างๆในการขบัเคล่ือนนโยบาย
ในดา้นยาเสพติดนั้นมีอุปสรรคปัญหาหลายประการท่ีขดัแยง้ต่อการส่งเสริมนโยบายการด าเนินงาน
ดา้นยาเสพติด สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธิราภรณ์ สายอา้ย (2552) เร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอ าเภอแม่ทะ  จังหวดัล  าปาง ท่ีพบว่าปัญหา
อุปสรรคการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดมีดงัน้ี 1) ผูน้  า
ชุมชนและแกนน าไม่เขม้แข็งขาดแกนน าและอาสาสมคัร 2) ขาดการประชาสัมพนัธ์ส่ือช ารุดและ
ขาดส่ือการส่ือสารทางเดียว 3) ผูป้กครองของผูป่้วยท่ีเสพสารเสพติดไม่ยอมรับว่าบุตรหลานติดยา
และปกปิดขอ้มลู  4) ขาดการประสานงานไม่ทราบแหล่งช่วยเหลือและการน าทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณค่าในชุมชนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์นอ้ย 5) ขาดงบประมาณ  6) นโยบายของรัฐบาลมีการส่งเสริม
สนบัสนุนการผลิตสุราเสรีข้ึนในชุมชน และ 7) ขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายขาดการบริหารจดัการท่ี
ต่อเน่ืองมีแหล่งมัว่สุมเช่นร้านเกม เป็นตน้  สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ พระมหาณรงค ์ เช้ือบวัเยน็ 
(2553) ท่ีพบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัมีพฤติกรรมท่ีจะรอรับบริการท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท า
ใหม้ากกว่า แต่การติดตามตรวจสอบนั้นแทบจะไม่มีเลยในทุกองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งน้ีเป็น
เพราะว่าชาวบา้นไม่ตอ้งการท่ีจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 
 นอกจากน้ีหลกัฐานจากงานวิจยัเชิงปฏิบติัการเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
และอาชญากรรมระดบัชุมชนของศูนยเ์ครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจยัความสุขชุมชน
มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั (2554) ยงัระบุชดัเจนว่าปัญหาอุปสรรคดา้นนโยบายกฎระเบียบและการ
ปฏิบติัของภาครัฐยงัคงปรากฏให้เห็นอยู่อย่างต่อเน่ืองไดแ้ก่ขาดแคลนบุคลากรท่ีจะท างานพฒันา
ชุมชนท่ีเขา้ถึงชุมชนอยา่งใกลชิ้ดและต่อเน่ืององคก์ร/หน่วยงานรัฐบางแห่งไม่อ  านวยความสะดวก
และไม่ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานพฒันาชุมชนเท่าท่ีควรหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาท างาน
ในชุมชนไม่ค่อยเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดต้ดัสินใจและร่วมก าหนดกิจกรรมพฒันาชุมชนของตนเอง
และไม่สามารถก าหนดทิศทางการบริการให้ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างเท่าท่ีควร
ขอ้จ ากดัดา้นระเบียบกฎหมายและอ านาจหน้าท่ีของผูน้  าชุมชนมีไม่เพียงพอท่ีจะจดัการปัญหาใน
ชุมชนไดป้ระชาชนไม่มัน่ใจต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีรัฐเพราะมีขอ้สงสัยเร่ืองความไม่
โปร่งใสเก่ียวกบัผลประโยชน์โดยเฉพาะเก่ียวกบัปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุขในชุมชนท าให้
คนในชุมชนไม่มั่นใจและไม่อยากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี รัฐการ ส่ือสารและการ
ประชาสมัพนัธท่ี์ยงัไม่สามารถเขา้ถึงคนในชุมชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและชดัเจนเพียงพอมีแหล่งอบายมุข
ท่ีดึงดูดให้เยาวชนและคนในชุมชนเข้าไปใชบ้ริการจนไม่สนใจท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ P. Attewell และ D. R. Gerstein  (1979) ผูศ้ึกษาเร่ืองความ
ล้มเหลวของการนโยบายการบ าบัดยาเสพติดไปปฏิบัติ ท่ีรายงานไว้ในหนังสือ American 
Sociological Review เมื่อปี ค.ศ.1979 โดยใชแ้นวทางกรณีศึกษาเช่ือมโยงลกัษณะทางสังคมวิทยา
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เชิงมหภาค (Macro-Sociology Level) ของรัฐบาลกลางเก่ียวกบัการใชน้โยบายการรักษาผูติ้ดยา  
ทั้งน้ีเพ่ือแสดงให้เห็นว่าพลงัทางสังคมการเมือง สามารถปรับเปล่ียนข้อก  าหนดการปฏิบัติของ
คลินิกท่ีท าการรักษาผูติ้ดยาในระดบัสังคมวิทยาเชิงจุลภาค (Micro-Sociology Level) ได ้ดงันั้น
ปัจจยัดา้นนโยบายขององค์การจึงเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 
อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี”       
ในคร้ังน้ี ท าใหผู้ว้ิจยัเรียนรู้ขอ้มลูเชิงประจกัษ์ในพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์เก่ียวกบัสภาพ
ปัญหาของเสน้ทางล าเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี รับทราบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ ปัจจยัพ้ืนฐานในการ
ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี และตระหนักถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง  
จงัหวดัราชบุรี จึงน ามาซ่ึงขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ในเชิงปฏิบัต ิ
     1.1 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของเสน้ทางล าเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขต

พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ท่ีพบว่าพ้ืนท่ีท่ีศึกษาไม่ใช่เส้นทางล าเลียง
และลกัลอบคา้ยาเสพติดจากชายแดนไทย – พม่า เขา้สู่ประเทศไทยก็ตาม แต่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์ช้ีให้เห็นถึงแนวโน้มของสภาพพ้ืนท่ีอ  าเภอสวนผึ้งในอนาคตว่า หากมีการเปิดเส้นทาง
การค้าพ้ืนท่ีจงัหวดัทวาย ประเทศพม่า และจังหวดักาญจนบุรี ประเทศไทย ซ่ึงระหว่าง 2 จุดน้ีมี
ระยะทางห่างกนัเพียง 100 กิโลเมตรเท่านั้น ดงันั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในอ าเภอ
สวนผึ้งโดยเฉพาะต าบลท่ีติดต่อใกลเ้คียงบริเวณดงักล่าวจ าเป็นจะตอ้งมีแผนรองรับเส้นทางการ
ล าเลียงและลกัลอบน าเขา้ยาเสพติดท่ีจะเกิดข้ึนบริเวณชายแดนพ้ืนท่ีแถบน้ี  เพราะเม่ือมีความเจริญ
ทางดา้นการเดินทางขนส่งสินคา้ อ  าเภอสวนผึ้ง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนเช่นเดียวกนัอาจถูกมอง
ให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีเอ้ืออ  านวยต่อการพกัยาหรือการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยตรงในอนาคตก็อาจ
เป็นได ้
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 1.2 จากการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ ปัจจยัพ้ืนฐานในการ
ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง 
จงัหวดัราชบุรี พบว่าปัจจยัทุกตวัช้ีวดัมีความสมัพนัธก์นัซ่ึงหากพิจารณาในรายละเอียดแลว้จะเห็น
ได้ว่า ปัจจยัหลายตัวช้ีวดัเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็นและสมควรท่ีภาคราชการจะต้องด าเนินการ
สนบัสนุนเพื่อใหเ้กิดการขบัเคล่ือนกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง เช่นเร่ืองการพฒันาบุคลากร
การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกับการท างานของภาคประชาชน  การจัด
โครงสร้างกลไกรองรับการท างานภาคประชาชนท่ีจะขยายตัวมากข้ึนตามบทบาทของภาค
ประชาชนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ีเพื่อรองรับการท างานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหเ้กิดประสิทธิผลจริงจงัต่อไป 

 1.3 จากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี
พบว่าตัวช้ีวดัในเร่ือง 1) ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองค์การ  2) สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ            
3) วฒันธรรมองคก์าร 4) โครงสร้างองคก์าร และ 5) ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน้ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
เป็นอยา่งมาก ดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผูน้  าซ่ึงถือว่าเป็น
หวัใจส าคญัในการท างานชุมชนโดยผูน้  าดงักล่าวจะตอ้งมีอุดมการณ์ความเสียสละและมีจิตวิญญาณ
ของผูน้  าอยา่งแทจ้ริงและส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเขม้แข็งโดยเฉพาะผูน้  ารุ่นใหม่หรือ
ผูน้  าท่ีเป็นเยาวชนถือว่ามีความส าคญัไม่น้อยกว่ากนัดว้ยการเปิดโอกาสจดัเวทีให้ผูน้  าเหล่านั้นได้
ร่วมกระท ากิจกรรมสมาชิกในชุมชนตอ้งสร้างให้มีส่วนร่วมในทุกระดับ ทั้งร่วมคิดร่วมท าร่วม
รับผดิชอบร่วมตรวจสอบ และร่วมประเมินผลในกิจกรรมทั้งหมดการจดัตั้งหมู่บา้นให้เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้ หรือการบูรณาการกบักิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกปั้ญหายาเสพติด 

2. ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ในเชิงนโยบาย 
 2.1  รัฐควรให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายเร่ืองยาเสพติดอย่างเคร่งครัด  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบายดา้นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน ซ่ึงจากผลวิจยัพบว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมในระดบัต ่าสุด เพราะการบริหารจดัการโดยประชาชนในทอ้งถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นยงัห่างไกลกับความเป็นจริงอยู่มาก ในระยะท่ีผ่านมายงัสะท้อนให้เห็นว่าการ
กระจายอ านาจสู่องค์การบริหารส่วนต าบลได้เกิดปัญหาและข้อถกเถียงมากมายปัญหาจาก
โครงสร้างและระบบการบริหารงานบุคคลปัญหาจากตวับุคคลท่ีมีอ  านาจและบทบาทในการก าหนด
ควบคุมกลไกปัญหาจากการเลือกปฏิบติัปัญหาการคอรัปชัน่ในระดบัรากหญา้ปัญหาอาชญากรรม 
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ปัญหายาเสพติด ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงควรตระหนักในบทบาทดา้นการมีส่วนร่วมให้
มากยิง่ข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นหน่วยงานของประชาชนตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน 
 2.2  รัฐควรพิจารณาปรับปรุงนโยบายหรือขอ้กฏหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้น
สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ ปัจจยัพ้ืนฐานในการ
ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนใหเ้หมาะสมและเขม้งวดจริงจงัยิง่ข้ึน เนน้การปฏิบติัตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้รับ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ินไดมี้โอกาสปกครองตนเองและรัฐบาลไดม้อบอ านาจหนา้ท่ีและกิจกรรมเพ่ือการพฒันาและ
บริหารตามสมควรเพื่อให้มีการปกครองตนเองท่ีเข้มแข็งและเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐ 
เสริมสร้างแนวคิดแบบประชาธิปไตยโดยมีการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายสภากบัฝ่ายบริหารและท่ีส าคญั
คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลอย่างกวา้งขวางโดยการเสนอปัญหาและค าแนะน าต่างๆ
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบติังานการประเมินและติดตามผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรบริหารส่วนต าบลในฐานะ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเขม้งวดและจริงจงัดว้ย 
 2.3 รัฐควรส่งเสริมกระบวนการท างานแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง
กลไกชุมชนคือแกนน าชุมชน (ผูใ้หญ่บา้น,คณะกรรมการหมู่บา้น,ทีมงานเฉพาะกิจ) องค์กรชุมชน
และสถาบนัในชุมชน (วดั/โรงเรียน) กบักลไกสนับสนุนจากภายนอกชุมชน (รัฐ, องค์กรพฒันา
เอกชน) จนน าไปสู่การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อความร่วมมือ
ในการท างานพฒันา/แกไ้ขปัญหาชุมชนระหว่างนกัพฒันาชุมชนทั้งภาครัฐและองคก์รพฒันาเอกชน
เวทีการร่วมปรึกษาหารือระหว่างนกัพฒันาชุมชนกบัแกนน าชุมชน เพื่อระดมความคิดเห็นเก่ียวกบั
สถานการณ์ปัญหาทัว่ไปในชุมชนน าไปสู่การระดมความคิดหาแนวทางทางแกไ้ขปัญหาเร่งด่วน
ของชุมชนในขณะนั้นซ่ึงก็คือปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมโดยกลไก
ปฏิบติัการในชุมชนการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามแผนงานในดา้นต่างๆไม่ว่าจะเป็น
การเตรียมคนเตรียมขอ้มูลเตรียมทรัพยากรเตรียมแผนงานและเตรียมชุมชนการด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาแบบมีส่วนร่วมและปฏิบติัการในการแกไ้ขปัญหาแบบเป็นธรรมชาติครอบคลุมกลุ่มต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นผูค้า้ ผูเ้สพ และกลุ่มเส่ียงโดยมีกิจกรรมในลกัษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปราบปราม 
การฟ้ืนฟกูารป้องกนัและการเฝ้าระวงัโดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย
และทรัพยากรของชุมชนในการด าเนินงานการติดตามประเมินผลการท างานแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
และขยายผลใหเ้กิดความต่อเน่ือง 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
 3.1 ควรมกีารศกึษาเร่ืองเดียวกนัในดา้นอ่ืน เช่น ศกึษาสภาพปัญหาของเสน้ทางล าเลียง
และลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนภาคต่างๆของประเทศไทย   
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 3.2 ควรมีการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในลกัษณะตวัแปรอ่ืนๆมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 3.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อตรวจสอบความแปรเปล่ียน
ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
  3.4 จากผลจากการสมัภาษณ์ท่ีพบว่า สภาพปัญหาการแพร่ระบาดและการคา้ยาเสพติด
ในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ยงัคงมีปรากฏอยู่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นการน าเขา้ ล  าเลียง
และลกัลอบคา้ยาเสพติดตามเสน้ทางจากอ าเภอเมือง อ  าเภอจอมบึง และอ าเภอบา้งโป่ง เขา้สู่อ  าเภอ
สวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวน้ีควรมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับการแพร่
ระบาดและการคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีอ  าเภอสวนผึ้ง ทั้งน้ีเพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาอุปสรรคและ  
หาแนวทางในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาดา้นยาสเพติดในพ้ืนท่ีท่ียงัคงมีปัญหาใหค่้อยๆ หมดไป   

 3.5จากผลจากการสัมภาษณ์ท่ีพบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัหลกัฐานข้อ
บ่งช้ีเชิงปริมาณท่ีพบว่า ตัวแปรท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 
อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การ โครงสร้างองค์การภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร
องคก์าร สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารปัจจยัในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดงักล่าวน้ีมี
ความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั้นในประเด็นดังกล่าวน้ีควรมีการ
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัตวัแปรท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งน้ีเพ่ือวิเคราะห์    
หาขอ้ดีขอ้ดอ้ยจากทุกปัจจยัดงักล่าว อนัน าไปสู่การประยุกต์ใชใ้นเชิงการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ต่อไป 

 3.6  จากผลจากการสัมภาษณ์ท่ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กนัแต่ไม่ส่งผลหรือไม่มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ นโยบายของ
องค์การและการบริหารองค์การนั้นเน่ืองจากดว้ยนโยบายนั้นขาดการติดตามและควบคุมการ
ปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ มีอุปสรรคหลายอยา่ง เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สภาพสงัคม บุคลากร สถานท่ี 
โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณในการน ามาบริหารจดัการแผนงานหรือโครงการท่ีจะน าไปสู่มิติของ
การมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองจริงจงัดงันั้นในประเด็นดงักล่าวน้ีควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัตวัแปร   
ท่ีไมส่่งผลว่าว่าเป็นเพราะสาเหตุใดมีปัจจยัย่อยหรือตวัช้ีวดัใดท่ีเก่ียวขอ้งและมีความส าคญัในการ
ช่วยเสริมสร้างศกัยภาพของนโยบายขององค์การและการบริหารองค์การขององค์การบริหารส่วน
ต าบลใหป้ระสบความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 
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 3.7 จากผลการสัมภาษณ์ท่ีพบว่า สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การมีความสัมพนัธ์และ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีโดยเฉพาะการรวมกลุ่มทาง
สงัคมของประชาชนในทอ้งถ่ินเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ
การมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน การเขา้ถึง/ช่องทางของเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในท้องถ่ินและเสถียรภาพ
ทางการเมืองของรัฐบาลเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมี
ส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน ดงันั้นควรน าประเด็นท่ีว่าน้ีมาศึกษาวิจยัต่อไปว่า มีปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ดา้นใด
อีกบ้างท่ีจะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้การท างานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนการหาข้อมูลท่ีดีพอ   
เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้ งหมดของชุมชน ซ่ึงช่วยส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหา             
ยาเสพติดใหมี้ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 3.8 จากผลการสมัภาษณ์ท่ีพบว่า  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนเห็นดว้ยกบัหลกัฐานขอ้บ่งช้ีเชิง
ปริมาณท่ีพบว่าปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์และส่งผล 
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรีโดยเฉพาะการกระตุ้นให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของการเขา้ร่วมในการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ดงันั้นควรน าประเด็นดงักล่าวน้ีมาศึกษาวิจยัต่อไปว่าปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้นมีประเด็นใดอีกบ้างท่ีส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยทุกคนท่ีเก่ียวข้อง           
มีจิตส านึกร่วมกนัพฒันาการท ากิจกรรมร่วมกนัสู่การมีการคิดและวางแผนเป็นรูปธรรมว่าจะท า
อะไรท าท่ีไหนท าเมื่อไรจนเกิดเป็นโครงการการแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือปัญหาท่ีเช่ือมโยงใน
ชุมชน 

 3.9 จากการท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ขอ้เสนอแนะส าหรับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งจริงจงัว่า ควรส่งเสริมความรักความอบอุ่น
ในครอบครัวใหเ้กิดข้ึนเพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหา ดงันั้นควรน าประเด็นดงักล่าวน้ีมาศึกษาวิจยั
ต่อไปว่า มีปัจจยัใดบา้งท่ีจะช่วยสนับสนุนการยุติการแพร่ระบาดของยาเสพติดท่ีคนในชุมชนเอง
เป็นผูค้ ้ายาเสพติดอุปสรรคปัญหาใดท่ีท าให้ผูเ้สพไม่ยอมรับหรือเปิดเผยตนเองโดยเฉพาะกับ
ครอบครัวและครอบครัวกบัชุมชนท าให้คนในครอบครัวไม่สามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่าง
เต็มท่ีและปัจจยัใดบา้งท่ีช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐใน
การแกไ้ขปัญหายาเสพติดร่วมกนัอยา่งมีระบบแบบบูรณาการ 

 


