
VI 
 

สารบัญ 
 

 หนา้ 
  
 บทคดัยอ่ภาษาไทย…………………………………………………………... I 
 บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ……………………………………………………….. III 
 กิตติกรรมประกาศ…………………………………………………………… V 
 สารบญั………………………………………………………………………. VI 
 สารบญัตาราง………………………………………………………………... IX 
 สารบญัภาพ………………………………………………………………….. XIV 
 
บทท่ี 
1    บทน า………………………………………………………………………………. 

 
1 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา……………………………………... 1 
 วตัถุประสงคข์องการศกึษา…………………………………………………... 11 
 ความส าคญัของการศกึษา……………………………………………………. 12 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั……………………………………………………... 12 
 สมมติฐานของการวิจยั………………………………………………………. 16 
 ขอบเขตของการวจิยั…………………………………………………………. 16 
 ขอ้จ ากดัของการวิจยั…………………………………………………………. 18 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ………………………………………………….. 18 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ…………………………………………………………….. 19 
 
 2    แนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง………………………………………… 

 
23 

 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน…………………………….. 23 
 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน…..…………………………….. 54 
 แนวคิดเก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด………………………. 78 
 แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายในองคก์าร………………. 98 
 ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายนอกองคก์าร…………….. 141 
 ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน…………………….. 151 
  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง……………………………………………………….. 155 



VII 
 

 
สารบัญ (ต่อ) 

บทท่ี  หนา้ 
  
3     ระเบียบวิธีวิจยั……………………………………………………………….. 

 
166 

 รูปแบบการวจิยั……………………………………………………………….. 166 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง…………………………………………………....  167 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั…………………………………………………… 177 
 เคร่ืองมือการวจิยั……………………………………………………………... 177 
 การรวบรวมขอ้มลู……………………………………………………………. 181 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู………………………………………………. 181 
  
4    การวิเคราะห์ขอ้มลู……………………………………………………………………. 

 
187 

 ผลการศึกษาสภาพปัญหาของเสน้ทางล าเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขต
พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี……………………… 

 
188 

 
 5    การวิเคราะห์ขอ้มลู…………………………………………………………………… 

 
204 

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 ในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี…….. 

 
 

204 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างความสมัพนัธ ์

               ระหว่างปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ปัจจยัดา้น 
               สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการ 
                มีส่วนร่วมของประชาชนกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
               การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วน 
               ต  าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดั 
               ราชบุรี………………………………………………………………. 

  
 
 
 
 
 

225 
  

 
  
 



VIII 
 

 

 
  

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

 
 
 

บทท่ี  หนา้ 
   
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

              การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   
              ในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี……… 

 
 

234 
 
6   สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ………………………………………… 

 
242 

 สรุปผลการวิจยั……………………………………………………………….. 243 
 อภิปรายผลการวจิยั…………………………………………………………… 252 
 ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………….. 271 
   
บรรณานุกรม……………………………………………………………………..………. 276 
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………. 293 
     ภาคผนวก ก   แบบสอบถามการวิจยัและประเด็นสมัภาษณ์เร่ืองการม ี

                           ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
                           ยาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดน 
                          ไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี………………….. 

 
 
 

294 
     ภาคผนวก ข   ผลการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั…………………... 316 
     ภาคผนวก ค   ค่าสถิติการวิจยั…………………………………………….. 329 
     ภาคผนวก ง    รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ……………… 356 
     ภาคผนวก จ    หนงัสือท่ีออกจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม……………………. 358 
     ภาคผนวก ฉ   ภาพประกอบการวิจยัเชิงคุณภาพ………………………….. 362 
ประวติัผูว้จิยั……………………………………………………………………... 367 



IX 
 

สารบัญตาราง 

 
   

 
 
 

 

ตารางที ่  หน้า 
   
1 แสดงประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ ง

งานวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ………………………………………….. 
 

168 
2 แสดงประชากรท่ีเป็นประชาชนต าบลสวนผึ้ง……………………………….. 169 
3 แสดงประชากรท่ีเป็นประชาชนต าบลป่าหวาย………………………………. 170 
4 แสดงประชากรท่ีเป็นประชาชนต าบลท่าเคย………………………………… 171 
5 แสดงประชากรท่ีเป็นประชาชนต าบลตะนาวศรี…………………………….. 172 
6 แสดงการล าดบัการสุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ 

ขั้นตอนท่ี 1 และ 2…………………………………………………………… 
 

174 
7 แสดงการล าดับการสุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณขั้นตอนท่ี 3 

จ านวนตวัอยา่งในแต่ละต าบล………………………………………………..   
 

176 
8 แสดงการล าดบัการสุ่มตวัอยา่งส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ……………… 177 

9 ค่าคะแนนการตอบค าถามระดบัการมีส่วนร่วม……………………………… 184 
10 
 

ค่าคะแนนการตอบค าถามปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี……….   

 
 

 185 
11 การแปลความหมายค่าคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า  อ  าเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี………………...   

 
 

186 
12 ช่องทางเขา้ - ออกตามแนวชายแดนทั้งหมด  11  ช่องทาง…………………...  190 
13 ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม………………………………….. 205 



X 
 

สารบัญตาราง  (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

   

14 สรุปผลการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดน
ไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวม 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ระดบั
ท่ี 1 การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน  (To Inform)  2) ระดบัท่ี 2  การรับฟัง
ความคิดเห็น  (To Consult)  3) ระดบัท่ี 3 การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งใน
การวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) 4)  ระดบัท่ี  4  การให้ประชาชนเขา้
มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) และ 5) ระดบัท่ี  5 การกระจายอ านาจใหแ้ก่
ประชาชน (To Empower)……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

208 
15 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบั
ท่ี 1) ดา้นการใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน  (To Inform)………………...... 

 
 

 
209 

16 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง  จังหวดัราชบุรี ใน
ระดบัท่ี 2 ดา้นการรับฟังความคิดเห็น  (To Consult)………………………… 

 
 
 

210 
17 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบั
ท่ี 3 ดา้นการให้ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To 
Involve)……………………………………………………………………… 

 
 
 
 

211 
18 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบั
ท่ี 4 ดา้นการใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม  (To Collaborate)……………. 

 
 
 

212 
   



XI 
 

 สารบัญตาราง  (ต่อ) 
 

ตารางที ่  หน้า 

   

19 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบั
ท่ี 5 ดา้นการกระจายอ านาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower)………………… 

 
 
 

213 
20 สรุปผลการศึกษาระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ในภาพรวม 

จาก  5 ตวัช้ีวดัหลกั  ไดแ้ก่  1) วฒันธรรมองค์การ 2) นโยบายขององค์การ    
3) โครงสร้างขององคก์าร  4) การบริหารองคก์าร  5) ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร
องค์การท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล……………………………… 

 
 
 
 

215 
21 ค่าร้อยละ  ค่ าเฉล่ีย  และค่าเ บ่ียง เบนมาตรฐาน  ระดับปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร  ในดา้น 1) วฒันธรรมองคก์าร………………. 
 

216 
22 ค่าร้อยละ  ค่ าเฉล่ีย  และค่าเ บ่ียง เบนมาตรฐาน  ระดับปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ในดา้น 2) นโยบายขององคก์าร……………... 
 

217 
23 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ภายในองคก์าร  ในดา้น 3) โครงสร้างขององคก์าร…………………………..   
 

218 
24 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์าร ในดา้น 4) การบริหารองคก์าร……………………………….   
 

219 
25 ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ภายในองคก์าร ในดา้น 5) ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารองคก์าร…………………... 
 

220 
26 ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบั 

สภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายนอกองคก์าร……………………………... 
 

221 
27 ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัปัจจยัปัจจยัพ้ืนฐานใน

การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน……………………………………… 
 

222 
28 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านท่ี 1) สภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี…………………………………………… 

 
 
 

226 



XII 
 

สารบัญตาราง  (ต่อ) 

ตารางที ่  หน้า 

   

29 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านท่ี 1) สภาพแวดลอ้ม
ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  เป็นรายดา้นตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
1) ระดบัท่ี 1 การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform)………………..     
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30 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านท่ี 1) สภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  เป็นรายด้านตามตัวช้ีว ัดทั้ง 5 ระดับ  
ไดแ้ก่ 2) ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (To Consult)…………………….   
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31 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านท่ี 1) สภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง  จังหวดัราชบุรี  เป็นรายด้านตามตัวช้ีวดัทั้ง 5 ระดับ 
ได้แก่ 3) ระดบัท่ี 3 การให้ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและ
ตดัสินใจ (To Involve)……………………………………………………….. 
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32 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านท่ี 1) สภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  เป็นรายดา้นตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
4)  ระดบัท่ี 4 การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate)………...    
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ภายในองคก์ารกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 
พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  เป็นรายดา้นตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่ 

5)  ระดบัท่ี 5 การกระจายอ านาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower)………… 
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ปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้มภายในองค์การท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อ  าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี………...   
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