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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี” ในคร้ังน้ี 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดน ไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  2) ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 3) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐาน

ในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 4) ศึกษาปัจจัย     

ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ใชร้ะเบียบแบบ

แผนวิธีวิจยัเชิงผสมผสานโดยวธีิวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่           

1) ประชากรที่เป็นผูบ้ริหารและสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตําบล จ ํานวน 90 คน และ               

2) ประชากรทีเ่ป็นประชาชน จาํนวน 380 คน จาํนวน 4 ตาํบล ประกอบดว้ย ตาํบลสวนผึ้ง ตาํบล  

ป่าหวาย ตาํบลท่าเคย และตาํบลตะนาวศรี  

 ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขต

พ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ไม่ปรากฏว่ามีการลาํเลียงและลกัลอบ       

คา้ยาเสพติดจากประเทศพม่าเขา้สู่ประเทศไทยในบริเวณแถบน้ี เพราะสาเหตุสําคัญคือบริเวณ

ชายแดนประเทศพม่าท่ีติดต่อกบัอาํเภอสวนผึ้งเป็นหมู่บา้นเล็กๆไม่มีชุมชนขนาดใหญ่และเป็นเขต
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ค่ายทหารซ่ึงบริเวณฝ่ังพม่าไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติด 2) ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 

อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บ

คะแนนมากที่สุดคือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) รองลงมา ได้แก่ การให้

ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) การให้

ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) และการกระจายอาํนาจให้แก่

ประชาชน (To Empower) 3) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การ ปัจจยัพ้ืนฐานในการ

ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี ผลการศึกษาในภาพรวมทุกปัจจยัมีความสมัพนัธท์างสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบั 0.05 และ 

4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มี 5 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์าร โครงสร้างองคก์าร ภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารองคก์าร สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารและปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 

อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี มี 2 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่  นโยบายขององคก์ารและการบริหารองคก์าร 
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ABSTRACT 
The objective of study “People’s participation in the prevention and resolution towards 

drug abuse in the subdistrict administrative organization in the vicinity of Thai-Burmese Border, 
Suan phueng Distrct, Ratchburi Province.” is to study  

 (1) The problems and drug trafficking routes in the vicinity of Thai – Myanmar’s border 
in Suan phueng Distrct, Ratchburi Province.  

(2) People’s participation in preventing and solving the drug abuse of the subdistrict 
administrative organization.   

(3) The factors resulting from the relationship of the internal and external environments 
on the organization, mobilization of people participation and people’s participation.  

(4)  The factor effecting people’s participation in preventing and solving the drug abuse 
in the vicinity of Thai – Myanmar’s border in Suan phueng Distrct,  Ratchburi Province,  using 
the process of integration research, quantitative research and qualitative research.  

The samplings are (1) 90 administrators and members of subdistrict administrative 
organization and (2) 380 people in 4 sub districts Suan phueng, Pavai, Ta keiy, Tanowsri. 
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 The result of the study are (1) the drug trafficking and trading are not found in the vicinity 
of Thai – Myanmar’s border in Suan phueng Distrct,  Ratchburi Province. The important factor is 
that in this area there are no big villages, it is a soldier’s area and no drug producing. (2)  people’s 
participation in preventing and solving the drug abuse and drug trafficking routes in the vicinity of 
Thai – Myanmar’s border in Suan phueng Distrct, Ratchburi Province is high with the highest 
point of indicators: to inform people, to have people collaborated and consulted, to involve, and to 
empower people (3) to analyze the relationship of internal and external environment of  the 
organization and fundamental factor of people’s participation in preventing and solving the drug 
abuse and drug trafficking routes in the vicinity of Thai – Myanmar’s border in Suan phueng 
Distrct,  Ratchburi Province and (4) The result of the study is that there is statistical means of 0.05 
with 5 indicators; these are, organization culture, organization structure, leadership of 
administrator, internal and external environment of organization and fundamental factor of 
people’s participation, but the factors neither effecting or nor influencing towards people’s 
participation in preventing and solving drug abuse in the vicinity of Thai – Myanmar’s border in 
Suan phueng Distrct, Ratchburi Province are two : organization policy and administration of 
organization.  

 


