
บทท่ี 5 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี” ในคร้ังน้ี   

ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ 

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน

และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูปรากฏดงัน้ี 
 

ตอนที่ 1  ผลการวเิคราะห์ระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
   ยาเสพตดิขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า  
   อาํเภอสวนผึง้  จงัหวดัราชบุรี 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนน้ี  เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษาขอ้ท่ี 2 ท่ีระบุว่า “เพ่ือ

ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี” โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ว่าระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี ผลการวเิคราะห์ปรากฏดงัน้ี 
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1.1 ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  (การศึกษาเชิงปริมาณ) 

 ขอ้มูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถามและตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ปรากฏตามลาํดบัดงัน้ี 

ตารางที่  13  ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้น จํานวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 265 58.9 

 หญิง 185 41.1 

                 รวม 450 100.0 

อายุ 1. ไม่เกิน 30 ปี 170 37.8 

 2. 31- 40 ปี 138 30.7 

 3. 41 - 50 ปี 109 24.2 

 4. มากกว่า 50  ปี 33 7.3 

                 รวม 450 100.0 

ระดบัการศึกษา 1. ตํา่กว่าปริญญาตรี 343 76.2 

 2. ปริญญาตรี 97 21.6 

 3. ปริญญาโท 8 1.8 

 4. ปริญญาเอก 2 0.4 

                 รวม 450 100.0 

ตําบลทีท่่านอาศัยอยู่ 1. สวนผึ้ง 144 32.0 

 2. ป่าหวาย 82 18.2 

 3. ท่าเคย 97 21.6 

 4. ตะนาวศรี 127 28.2 

                 รวม 450 100.0 

    

ตําแหน่ง 

1. สมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 69 15.4 

 

2. รองนายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล 1 0.2 

 3. ประชาชน 380 84.4 

                 รวม 450 100.0 
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จากตารางที่ 13 ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ ํานวน 265 คน     

(ร้อยละ 58.9)  และเพศหญิง จาํนวน 185 คน  (ร้อยละ 41.1) มีอายไุม่เกิน 30 ปีมากท่ีสุด จาํนวน 170 

คน (ร้อยละ 37.8) รองลงมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จาํนวน 138 คน (ร้อยละ 30.7) มีอายุระหว่าง      

41 – 50 ปี จาํนวน 109 คน (ร้อยละ 24.2) และมีอายุมากกว่า 50 ปี ข้ึนไป จาํนวน 33 คน (ร้อยละ 

7.3)  ตามลาํดบั  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีจาํนวน 343  คน (ร้อยละ 

76.2) รองลงมาเป็นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 97 คน (ร้อยละ 21.6) ระดบัปริญญาโท จาํนวน 8 คน 

(ร้อยละ 1.8)และระดบัปริญญาเอก จาํนวน 2 คน (ร้อยละ  0.4) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นตาํบลสวนผึ้ง จาํนวน 144 คน (ร้อยละ 32.0)  รองลงมา

อยูใ่นตาํบลตะนาวศรี จาํนวน 127 คน (ร้อยละ 28.2) ตาํบลป่าหวาย จาํนวน 82 คน (ร้อยละ 18.2) 

และตาํบลท่าเคย จาํนวน 97 คน (ร้อยละ 21.6) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชน จาํนวน 380 คน (ร้อยละ 84.4) รองลงมาเป็น

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 69  คน (ร้อยละ 15.4) และรองนายกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล จาํนวน 1 คน (ร้อยละ 0.2)  ตามลาํดบั 

 สรุปภาพรวมของขอ้มูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับผูต้อบแบบสอบถามวิจัยเชิงปริมาณส่วนใหญ่

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน 265 คน (ร้อยละ 58.9) มีอายุไม่เกิน 30 ปี จาํนวน 

170 คน (ร้อยละ 37.8) จบการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี จ ํานวน 343 คน (ร้อยละ 76.2)         

ส่วนใหญ่อยู่ในตาํบลสวนผึ้ง จาํนวน 144 คน (ร้อยละ 32.0) และเป็นประชาชน จาํนวน 380 คน 

(ร้อยละ 84.4) 

1.2 ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  (การศึกษาเชิงคุณภาพ) 

ขอ้มลูเบ้ืองตน้เกี่ยวกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) ไดแ้ก่ ผูด้าํรงตาํแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี จาก 4 ตาํบล และผูช้าํนาญการใน

พ้ืนท่ีศึกษาวิจยั ประกอบดว้ย 1) องค์การบริหารส่วนตาํบลสวนผึ้ง 2) องค์การบริหารส่วนตาํบล   

ป่าหวาย 3) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเคย และ 4) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี 

ผูว้ิจยัใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth 

Interview) ซ่ึงมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1. นาย สม ศัก ด์ิ  เหลื อง จ รุ ง รั ตน์  นา ยก อง ค์กา รบ ริห าร ส่วน ตํา บล สว นผึ้ ง              

อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

2. นายมานพ เลิศคลงั นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลป่าหวาย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี 
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3. นายองอาจ  แดงสั้น นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่าเคย อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี 

4. นายนิคม  ศรีคาํ  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี 

5. พนัตาํรวจโท วิโรจน์ สุขเสริม ผูบ้ังคับกองร้อยตาํรวจตระเวนชายแดนที่ 137 

อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ผูว้ิจยัสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไวไ้ดค้รบถว้นคิดป็น 100 % โดยเป็นไปตามช่วงเวลา

ตามท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงประเดน็คาํถามสาํหรับขอ้มลูเบ้ืองตน้จะระบุเฉพาะตาํแหน่งท่ีดาํรงอยูแ่ละวนัท่ี

สมัภาษณ์ จากนั้นสมัภาษณ์ขอ้มลูอ่ืนๆโดยจะพิจารณาประเด็นท่ีน่าสนใจในตวัแปรตน้และตวัแปร

ตามท่ีมีปฏิสมัพนัธก์นั และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรีซ่ึงขอ้มลูในการการสมัภาษณ์มีลกัษณะเดียวกนักบัแบบสอบถาม  อนัเป็น ขอ้คาํถาม 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัการมีส่วนร่วมและปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ทั้งน้ีเพ่ือแสวงหาแนวทางในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 

อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ให้มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  ซ่ึงจะนําเสนอข้อมูลตามตัวแปรต่างๆ ใน

ลาํดบัต่อไป 

1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา   

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อําเภอสวนผึง้ จังหวัด

ราชบุรี (การศึกษาเชิงปริมาณ) 

การศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีตามตวัช้ีวดั

ทั้ง 5 ระดบั  ไดแ้ก่ 1) ระดบัท่ี 1 การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน  (To Inform) 2) ระดบัท่ี 2 การ

รับฟังความคิดเห็น  (To Consult)  3) ระดบัท่ี 3 การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและ

ตดัสินใจ (To Involve) 4)  ระดบัท่ี 4 การให้ประชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม  (To Collaborate) และ   

5) ระดบัที่  5 การกระจายอาํนาจให้แก่ประชาชน (To Empower) จาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงขอ้คาํถาม

ประกอบดว้ย 

 1) ดา้นการใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) จาํนวน 4 ขอ้ 

2)  ดา้นการรับฟังความคิดเห็น  (To Consult) จาํนวน 4ขอ้ 

3) ดา้นการใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) จาํนวน 

4 ขอ้ 

4)  ดา้นการใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) จาํนวน 4 ขอ้ 
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5) ดา้นการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower) จาํนวน 4 ขอ้ 

ผลการศึกษาปรากฏดงัน้ี 

 

ตารางที่  14  สรุปผลการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข 

ปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า  อาํเภอ

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวม 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ระดบัท่ี 1 การให้ขอ้มูลข่าวสาร 

แก่ประชาชน (To Inform) 2) ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) 3) ระดบั

ท่ี 3 การให้ประชาชนเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) 4)  

ระดบัท่ี 4 การให้ประชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) และ 5) ระดบัท่ี 5 

การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower) 

 

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพืน้ทีช่ายแดน

ไทย – พม่าอําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

x  S.D. ความหมาย 

1) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  (To Inform) 3.48 0.76 มาก 

2) การรับฟังความคดิเห็น  (To Consult) 3.43 0.77 มาก 

3) การให้ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องในการวางแผนและตัดสินใจ (To 

Involve)  
3.42 0.80 มาก 

4) การให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม  (To Collaborate)  3.47 0.74 มาก 

5)  การกระจายอํานาจให้แก่ประชาชน (To Empower) 3.36 0.79 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.66 มาก 

  

 จากตารางที่ 14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัการมี

ส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) มีค่านํ้ าหนกัระดบัการมีส่วนร่วมตั้งแต่ ค่าเฉล่ีย 3.36– 3.48  

โดยตวัช้ีวดัที่ไดรั้บคะแนนมากที่สุดคือ การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) (ค่าเฉล่ีย 

3.48) รองลงมา ไดแ้ก่ การให้ประชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) (ค่าเฉลี่ย 3.47) การ  

รับฟังความคิดเห็น (To Consult) (ค่าเฉลี่ย 3.43) การให้ประชาชนเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการวางแผน

และตัดสินใจ (To Involve) (ค่าเฉลี่ย 3.42) การกระจายอาํนาจให้แก่ประชาชน (To Empower)  

(ค่าเฉล่ีย 3.36) ตามลาํดบั 
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ตารางที่  15    ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบัท่ี 1) ดา้นการให้ขอ้มูล

ข่าวสารแก่ประชาชน  (To Inform) 
 
 

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพืน้ทีช่ายแดน

ไทย – พม่าอําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

x  S.D. ความหมาย 

1.1 การให้ข้อมูลกับประชาชนเพือ่ประกอบการตัดสินใจ 3.80 1.01 มาก 

1.2 การนําเสนอข้อมูลทีเ่ป็นจริงแก่ประชาชน 3.49 0.85 มาก 

1.3 การนําเสนอข้อมูลทีท่นัสมัยแก่ประชาชน 3.31 0.95 ปานกลาง 

1.4 การนําเสนอข้อมูลทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ 3.34 0.99 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.76 มาก 

 
 

 จากตารางท่ี 15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน (To 

Inform) ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.48)    

มีค่านํ้ าหนกัระดบัการมีส่วนร่วมตั้งแต่ค่าเฉล่ีย 3.31 – 3.80 โดยตวัช้ีวดัที่ไดรั้บคะแนนมากที่สุดคือ 

การใหข้อ้มลูกบัประชาชนเพ่ือประกอบการตดัสินใจ (ค่าเฉลี่ย 3.80) รองลงมาไดแ้ก่ การนาํเสนอ

ขอ้มูลท่ีเป็นจริงแก่ประชาชน (ค่าเฉลี่ย 3.49) การนําเสนอข้อมูลที่ประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้

(ค่าเฉล่ีย 3.34) และการนาํเสนอขอ้มลูท่ีทนัสมยัแก่ประชาชน (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามลาํดบั 
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ตารางที่  16     ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในระดบัท่ี 2 ดา้นการรับฟังความ

คิดเห็น (To Consult) 
 

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่ชายแดน

ไทย – พม่าอําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

x  S.D. ความหมาย 

2.1 การเปิดให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระหรือไม่เป็นทางการ 
3.61 1.05 มาก 

2.2 การเปิดให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการ/

การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบหรือเป็น

ทางการ 

3.49 0.87 มาก 

2.3 การนําข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นประเด็นทีป่ระชาชนเป็นห่วง

ไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย 
3.31 0.91 ปานกลาง 

2.4 การนําข้อเสนอแนะ ความคดิเห็นประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วง

ไปใช้ประกอบการพฒันาวธิกีารปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
3.29 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.43 0.77 มาก 

 
 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในดา้นการรับฟังความคิดเห็น  (To Consult)  ซ่ึง

มีทั้งหมด 4 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.43) มีค่านํ้ าหนัก

ระดบัการมีส่วนร่วมตั้งแต่ค่าเฉลี่ย 3.29– 3.61 โดยตวัช้ีวดัที่ไดรั้บคะแนนมากที่สุดคือ การเปิดให้

ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระหรือไม่เป็น

ทางการ (ค่าเฉลี่ย 3.61) รองลงมาได้แก่ การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ดาํเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบหรือเป็นทางการ (ค่าเฉล่ีย 3.49)  

การนาํขอ้เสนอแนะความคิดเห็นประเด็นท่ีประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย  

(ค่าเฉลี่ย 3.31) และการนําข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็นประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปใช้

ประกอบการพฒันาวธีิการปฏิบติังานในหน่วยงาน (ค่าเฉล่ีย 3.29) ตามลาํดบั 
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ตารางที่  17     ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ ง  จังหวัดราชบุรี ในระดับท่ี 3 ด้านการให้

ประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) 
 

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพืน้ทีช่ายแดน

ไทย – พม่าอําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

x  S.D. ความหมาย 

3.1 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของ

องค์การบริหารส่วนตําบล 
3.69 1.02 มาก 

3.2 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.44 0.95 มาก 

3.3 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตําบล 
3.21 1.00 ปานกลาง 

3.4 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล 
3.36 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.80 มาก 

 
 

 จากตารางที่ 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในดา้นการให้ประชาชนเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการ

วางแผนและตดัสินใจ (To Involve)  ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่น

ระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.42) มีค่านํ้ าหนักระดบัการมีส่วนร่วมตั้งแต่ค่าเฉลี่ย 3.21– 3.69 โดยตวัช้ีวดั     

ท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดคือ การใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล (ค่าเฉล่ีย 3.69) รองลงมาไดแ้ก่ การใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน

งานโครงการขององค์การบริหารส่วนตาํบล (ค่าเฉลี่ย 3.44) การให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ค่าเฉล่ีย 3.36)  และการให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาํบล (ค่าเฉลี่ย 3.21)  

ตามลาํดบั 
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ตารางที่  18     ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ ง  จังหวัดราชบุรี ในระดับท่ี 4 ด้านการให้

ประชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม  (To Collaborate) 
 

 
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่ชายแดน

ไทย – พม่าอําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

x  S.D. ความหมาย 

4.1 องค์การบริหารส่วนตําบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการวางแผนโครงการทีเ่ก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาเร่ืองยาเสพติด 
3.85 0.95 มาก 

4.2 องค์การบริหารส่วนตําบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยการดาํเนินกิจกรรมในโครงการที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาเร่ืองยา

เสพติดเช่น การรณรงค์ การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น 

3.54 0.83 มาก 

4.3 องค์การบริหารส่วนตําบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยให้ช่วยตรวจสอบการทํางานเพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.25 0.91 ปานกลาง 

4.4 องค์การบริหารส่วนตําบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยให้ช่วยค้นหาผู้เสพในพื้นที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
3.25 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.74 มาก 

 
 

 จากตารางที่ 18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  ในดา้นการใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม  (To 

Collaborate) ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 

3.47) มีค่านํ้ าหนักระดบัการมีส่วนร่วมตั้งแต่ค่าเฉลี่ย 3.25– 3.85 โดยตวัช้ีวดัที่ไดรั้บคะแนนมาก

ที่สุดคือ องค์การบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน

โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหาเร่ืองยาเสพติด  (ค่าเฉล่ีย 3.85)  รองลงมาไดแ้ก่ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยการดาํเนินกิจกรรมในโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการแก้ปัญหาเร่ืองยาเสพติดเช่น การรณรงค์ การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น  

(ค่าเฉล่ีย 3.54) องค์การบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยใหช้่วย

ตรวจสอบการทาํงานเพื่อค้นหาขอ้บกพร่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าเฉลี่ย        

3.25) และองค์การบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยให้ช่วยคน้หา      

ผูเ้สพในพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย (ค่าเฉล่ีย 3.25) ตามลาํดบั 
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ตารางที่  19     ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ในระดบัที่ 5 ดา้นการกระจาย

อาํนาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower) 
 

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพืน้ทีช่ายแดน

ไทย – พม่าอําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

x  S.D. ความหมาย 

5.1 องค์การบริหารส่วนตําบลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มที่

ในการตัดสินใจเร่ืองการบริหารงานด้านยาเสพติดขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลที่เก่ียวข้องกับเร่ืองยาเสพติด 

3.51 1.08 มาก 

5.2 องค์การบริหารส่วนตําบลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดย

เน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของดําเนินภารกิจที่เก่ียวข้องกับเร่ืองยาเสพ

ติดและองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที ่ในการส่งเสริมสนับสนุน

เท่าน้ัน 

3.31 0.99 ปานกลาง 

5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดย

เน้นให้ประชาชนสามารถติดตามผลการทํางานด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบล 

3.30 0.92 ปานกลาง 

5.4 องค์การบริหารส่วนตําบลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดย

เน้นให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  ได้รับรางวัลจากการปฏิบัติงานด้านนี้  

เป็นต้น 

3.35 1.00 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.79 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในดา้นการกระจายอาํนาจให้แก่ประชาชน (To 

Empower) ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 

3.36) มีค่านํ้ าหนกัระดบัการมีส่วนร่วมตั้งแต่ค่าเฉล่ีย 3.30– 3.51โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุด

คือ องค์การบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มท่ีในการตัดสินใจเร่ืองการ

บริหารงานดา้นยาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองยาเสพติด (ค่าเฉลี่ย 3.51) 

รองลงมาไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมโดยเน้นให้ประชาชน

ไดรั้บผลประโยชนจ์ากการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  เช่น ไดรั้บรางวลั

จากการปฏิบติังานดา้นน้ี  เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.35) องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
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มีส่วนร่วมโดยเนน้ใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของดาํเนินภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองยาเสพติดและองค์การ

บริหารส่วนตาํบลมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนเท่านั้น (ค่าเฉล่ีย 3.31) และองค์การบริหารส่วน

ตาํบลเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยเน้นให้ประชาชนสามารถติดตามผลการทาํงานดา้น

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ค่าเฉล่ีย 3.30) ตามลาํดบั 

1.4 การศึกษาระดับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์การ ปัจจยัพืน้ฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี (การศึกษาเชิงปริมาณ)  
 การศึกษาระดับปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ตามตวัช้ีวดัปัจจยัหลกั 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ปัจจยั     

ท่ีเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายในองค์การจาํนวน 5 ตวัช้ีวดัหลกั รวมจาํนวน 32 ขอ้    

ซ่ึงขอ้คาํถามประกอบดว้ย 1) วฒันธรรมองคก์ารจาํนวน 8 ขอ้และ 2) นโยบายขององค์การ จาํนวน  

5 ขอ้ 3) โครงสร้างขององคก์าร จาํนวน 8 ขอ้  4) การบริหารองคก์าร จาํนวน 4 ขอ้ และ 5) ภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารองคก์าร จาํนวน 7 ขอ้  (2) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารจาํนวน 1 ตวัช้ีวดั

หลัก ซ่ึงข้อคําถามประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การจํานวน 4 ข้อ และ(3) 

ปัจจัยพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน จาํนวน 1ตัวช้ีวดั หลกัซ่ึงข้อคาํถาม

ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนจาํนวน 5 ขอ้ ปรากฏผล

การศึกษาดงัน้ี 
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ตารางที่  20    สรุปผลการศึกษาระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารในภาพรวม จาก  

5 ตวัช้ีวดัหลกั  ไดแ้ก่  1) วฒันธรรมองค์การ2) นโยบายขององค์การ 3) โครงสร้าง

ขององคก์าร  4) การบริหารองค์การ  5) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์การท่ีส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การ

บริหารส่วนตาํบล 

 

 

ระดบัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ  

 

x  S.D. ความหมาย 

1) วฒันธรรมองค์การ 3.49 0.77 มาก 

2) นโยบายขององค์การ   3.63 0.69 มาก 

3) โครงสร้างขององค์การ   3.49 0.67 มาก 

4)  การบริหารองค์การ  3.78 0.71 มาก 

5) ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ   3.60 0.68 มาก 

รวม 3.57 0.61 มาก 

 

จากตารางท่ี 20 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์าร ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดัหลกั ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57)  

มีค่านํ้ าหนกัระดบัปัจจยัตั้งแต่ค่าเฉล่ีย 3.49 – 3.78 โดยตวัช้ีวดัที่ไดรั้บคะแนนมากที่สุด ไดแ้ก่ การ

บริหารองคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.78) นโยบายขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.63) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์การ 

(ค่าเฉลี่ย 3.60) ส่วนตวัช้ีวดัท่ีมีค่านํ้ าหนักน้อยท่ีสุดและไดรั้บคะแนนเท่ากันไดแ้ก่ วฒันธรรม

องคก์ารและโครงสร้างขององคก์าร (ค่าเฉล่ีย 3.49) 
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ตารางที่  21    ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
  ภายในองคก์ารในดา้น 1) วฒันธรรมองคก์าร 
 

ระดบัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
1) วฒันธรรมองค์การ x  S.D. ความหมาย 

1.1 มีความเดด็ขาดและมีความเป็นผู้นําสูงมาก  3.80 1.09 มาก 

1.2 ไม่เน้นข้ันตอนหรือรายละเอียดปลีกย่อย 3.46 0.91 มาก 

1.3 มุ่งเน้นความสําเร็จของงานเพยีงอย่างเดยีวเท่าน้ัน  3.50 1.01 มาก 

1.4 มีการกําหนดไว้ตามตัวช้ีวดั และมีเป้าหมายในการทํางานเพื่อก้าวข้ึน

ไปสู่จุดสูงสุดขององค์การ  
3.46 1.01 มาก 

1.5 การทาํงานเป็นทมีและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  3.50 0.92 มาก 

1.6 มีการสร้างเครือข่ายการทาํงานของหน่วยเฉพาะกิจทีเ่ช่ือมต่อกัน 3.46 0.96 มาก 

1.7 มีความยดืหยุ่นสูง และมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา 3.37 1.07 ปานกลาง 

1.8 มีความเป็นอิสระ เน้นการผ่อนคลายกฎระเบียบในการทาํงาน 3.38 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.77 มาก 

 
 
 จากตารางท่ี 21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์ารในดา้นท่ี 1) วฒันธรรมองค์การซ่ึงมีทั้งหมด 8 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัอยู่

ในระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย 3.49)  มีค่านํ้ าหนกัระดบัปัจจยัตั้งแต่ค่าเฉล่ีย 3.46– 3.80 โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บ

คะแนนมากท่ีสุดคือ  มีความเดด็ขาดและมีความเป็นผูน้าํสูงมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) รองลงมาไดค้ะแนน

ค่าเฉล่ียเท่ากนั 2 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ มุ่งเน้นความสาํเร็จของงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และการทาํงาน

เป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (ค่าเฉลี่ย 3.50) นอกจากน้ีตวัช้ีวดัที่ไดค้ะแนนเฉลีย่

เท่ากนัในลาํดบัต่อมี 3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่   ไม่เนน้ขั้นตอนหรือรายละเอียดปลีกยอ่ยมีการกาํหนดไวต้าม

ตวัช้ีวดั และมีเป้าหมายในการทาํงานเพ่ือกา้วข้ึนไปสู่จุดสูงสุดขององคก์าร และมีการสร้างเครือข่าย

การทาํงานของหน่วยเฉพาะกิจที่เชื่อมต่อกนั  (ค่าเฉล่ีย 3.46) และตวัช้ีวดัที่ไดค้ะแนนสองอนัดับ

สุดทา้ยไดแ้ก่ มีความเป็นอิสระ เนน้การผอ่นคลายกฎระเบียบในการทาํงาน  (ค่าเฉลี่ย 3.38) และมี

ความยดืหยุน่สูง และมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลา (ค่าเฉล่ีย 3.37)   
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ตารางที่  22     ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
  ภายในองคก์ารในดา้น  2) นโยบายขององคก์าร 
 

ระดบัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
2) นโยบายขององค์การ x  S.D. ความหมาย 

2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทําให้ง่ายต่อการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ 
3.70 0.97 มาก 

2.2 การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 3.65 0.88 มาก 

2.3 การกําหนดข้ันตอนและวธิกีารทาํงานทีเ่หมาะสม 3.68 0.84 มาก 

2.4 การบริหารจัดการแผนงานหรือโครงการทีด่ี 3.60 0.91 มาก 

2.5 การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ 3.54 0.88 มาก 

รวม 3.63 0.69 มาก 

 
 
 จากตารางท่ี 22 พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์าร ในดา้น 2) นโยบายขององคก์าร ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัอยู่

ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63) มีค่านํ้ าหนักระดบัปัจจยัร่วมตั้งแต่ค่าเฉลี่ย 3.54– 3.70 โดยตวัช้ีวดัท่ี

ไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดคือ การกาํหนดวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนทาํให้ง่ายต่อการนาํนโยบายไปปฏิบติั

(ค่าเฉลี่ย 3.70) รองลงมาไดแ้ก่ การกาํหนดขั้นตอนและวิธีการทาํงานท่ีเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.68)  

การกาํหนดมาตรฐานในการปฏิบติังาน (ค่าเฉล่ีย 3.65)  การบริหารจดัการแผนงานหรือโครงการท่ีดี 

(ค่าเฉล่ีย 3.60) และการติดตามและควบคุมการปฏิบติังานอยา่งสมํา่เสมอ (ค่าเฉล่ีย 3.54)   ตามลาํดบั 
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ตารางที่  23     ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
  ภายในองคก์าร  ในดา้น3) โครงสร้างขององคก์าร   
 

ระดบัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
3) โครงสร้างขององค์การ x  S.D. ความหมาย 

3.1 ผู้บริหารมีอาํนาจในการส่ังการเพยีงคนเดยีว 3.70 1.03 มาก 

3.2 เน้นการทาํงานและควบคุมตามสายการบังคบับัญชา 3.51 0.85 มาก 

3.3 ยดึกฎระเบียบเป็นหลักในการทาํงาน 3.54 0.94 มาก 

3.4 มีความจําเป็นต้องมีสายการบังคบับัญชา แต่ควรจะทาํให้ส้ันลง 3.33 1.02 ปานกลาง 

3.5 มีการส่ังการและควบคุมการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริหาร 3.45 0.94 มาก 

3.6 บุคลากรมีอํานาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติในส่วนที ่ตน

รับผิดชอบ 
3.49 1.00 มาก 

3.7 โครงสร้างมีความคล่องตัวในการทาํงาน 3.53 0.99 มาก 

3.8 บุคลากรทุกระดับมีโอกาสกําหนดกลยุทธ์และทิศทางที ่มีผลต่อ

องค์กร 
3.37 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.49 0.67 มาก 

 
 จากตารางท่ี 23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์าร ในดา้น 3) โครงสร้างขององคก์าร ซ่ึงมีทั้งหมด 8 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัปัจจยั

อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.49)  มีค่านํ้ าหนกัระดบัปัจจยัตั้งแต่ค่าเฉล่ีย 3.33-3.70 โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บ

คะแนนมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารมีอาํนาจในการสั่งการเพียงคนเดียว  (ค่าเฉลี่ย 3.70) รองลงมาไดแ้ก่  

ยึดกฎระเบียบเป็นหลกัในการทาํงาน (ค่าเฉลี่ย 3.54) โครงสร้างมีความคล่องตวัในการทาํงาน  

(ค่าเฉลี่ย 3.53) โครงสร้างมีความคล่องตวัในการทาํงาน (ค่าเฉลี่ย 3.51) บุคลากรมีอาํนาจในการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติในส่วนที่ตนรับผิดชอบ (ค่าเฉลีย่ 3.49) มีการสั่งการและควบคุมการ

ปฏิบติังานโดยคณะกรรมการบริหาร (ค่าเฉล่ีย 3.45)  บุคลากรทุกระดบัมีโอกาสกาํหนดกลยทุธ์และ

ทิศทางท่ีมีผลต่อองคก์ร (ค่าเฉล่ีย 3.37) และมีความจาํเป็นตอ้งมีสายการบงัคบับญัชา แต่ควรจะทาํ

ใหส้ั้นลง  (ค่าเฉล่ีย 3.33) ตามลาํดบั 
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ตารางที่  24     ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
  ภายในองคก์าร ในดา้น  4) การบริหารองคก์าร   
 

ระดบัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 
4) การบริหารองค์การ x  S.D. ความหมาย 

4.1 สร้างขวัญและกําลังใจให้ กับ ผู้ร่วมงาน และความมุ่งม่ันใน

ความสําเร็จ 
4.11 0.85 มาก 

4.2 ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างเท่าเทียม

กัน 
3.68 0.86 มาก 

4.3 ยอมรับการตรวจสอบจากผู้เก่ียวข้อง 3.64 0.94 มาก 

4.4 ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 3.71 0.91 มาก 

รวม 3.78 0.71 มาก 

 
 
 จากตารางท่ี 24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองคก์าร ในดา้น 4) การบริหารองค์การ ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัอยู่

ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) มีค่านํ้ าหนกัระดบัปัจจยัตั้งแต่ค่าเฉลี่ย 3.64 - 4.11โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บ

คะแนนมากที่สุดคือ สร้างขวัญและกําลังใจให้กับผูร่้วมงาน และความมุ่งมั่นในความสําเร็จ  

(ค่าเฉล่ีย 4.11) รองลงมาไดแ้ก่ ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม  (ค่าเฉลี่ย 3.71) ให้ประชาชนใน

ท้องถ่ินมีส่วนร่วม (ค่าเฉล่ีย 3.68) และยอมรับการตรวจสอบจากผูเ้กี ่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย 3.64)  

ตามลาํดบั 
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ตารางที่  25     ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 
  ภายในองคก์าร ในดา้น  5) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร 

 
ระดบัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

5) ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ x  S.D. ความหมาย 

5.1 มีการช้ีนําวิธีปฏิบัติงานทีถู่กต้องทุกข้ันตอน 3.83 1.02 มาก 

5.2 เน้นให้ปฏิบัติตามคาํส่ังโดยเคร่งครัด 3.69 0.85 มาก 

5.3 มีการมอบหมายให้ตัดสินใจภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด 3.67 0.94 มาก 

5.4 เปิดรับความคดิเห็นเพือ่ประกอบการตัดสินใจ 3.56 0.94 มาก 

5.5 มีความเช่ือม่ันและไว้วางใจผู้ใต้บังคบับัญชามาก 3.41 1.01 มาก 

5.6 อนุญาตให้ตัดสินใจดาํเนินการได้อย่างอิสระ 3.50 0.96 มาก 

5.7มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยใช้ความเห็นพ้องต้องกันและเสียง

ส่วนมากเป็นหลัก     
3.58 1.00 มาก 

รวม 3.60 0.68 มาก 

 
 
 จากตารางท่ี 25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ระดบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การ ในดา้น 5) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์การ ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ตัวช้ีวดั ในภาพรวมมี

ระดบัปัจจยัร่วมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) มีค่านํ้ าหนักระดบัปัจจยัร่วมตั้งแต่ค่าเฉลี่ย 3.41 – 

3.83 โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุดคือ มีการช้ีนาํวธีิปฏิบติังานท่ีถกูตอ้งทุกขั้นตอน  (ค่าเฉล่ีย 

3.83) รองลงมาไดแ้ก่  เน้นให้ปฏิบติัตามคาํสั่งโดยเคร่งครัด (ค่าเฉล่ีย 3.69) มีการมอบหมายให้

ตดัสินใจภายใตก้ารควบคุมอยา่งใกลชิ้ด (ค่าเฉล่ีย 3.67)  มีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยใชค้วามเห็น

พอ้งต้องกันและเสียงส่วนมากเป็นหลกั (ค่าเฉลี่ย 3.58) เปิดรับความคิดเห็นเพื่อประกอบการ

ตดัสินใจ (ค่าเฉล่ีย 3.56)  อนุญาตใหต้ดัสินใจดาํเนินการไดอ้ยา่งอิสระ (ค่าเฉลี่ย 3.50)   และมีความ

เช่ือมัน่และไวว้างใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชามาก (ค่าเฉล่ีย 3.41) ตามลาํดบั 
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ตารางที่  26     ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวกบั 

  สภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายนอกองคก์าร 

 
ระดบัปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ x  S.D. ความหมาย 

1. เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเก่ียวข้องกับการดาํเนินงาน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในท้องถ่ิน  
3.70 0.90 มาก 

2. จํานวนประชากรและลักษณะประชากรเก่ียวข้องกับการ 

ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมใน

ท้องถ่ิน  

3.64 0.83 มาก 

3. การรวมกลุ่มทางสังคมของประชาชนในท้องถ่ินเก่ียวข้องกับการ 

ดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมใน

ท้องถ่ิน  

3.62 0.86 มาก 

4. การเข้าถึง/ช่องทางของเทคโนโลยทีีท่นัสมัยของประชาชนที่ 

เก่ียวข้องกับการดาํเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการมี

ส่วนร่วมในท้องถิ่น  

3.51 0.99 มาก 

รวม 3.61 0.68 มาก 

 
 

จากตารางที่ 26 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระดับปัจจัยท่ีเก่ียวกับ

สภาพแวดลอ้มทางการบริหารภายนอกองคก์าร ซ่ึงมีทั้งหมด 4 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัอยู่

ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) มีค่านํ้ าหนกัระดบัปัจจยัตั้งแต่ค่าเฉลี่ย 3.51– 3.70 โดยตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บ

คะแนนมากทีสุ่ดคือ เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินงานป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในท้องถ่ิน (ค่าเฉลีย่ 3.70) รองลงมาได้แก่ จาํนวน

ประชากรและลกัษณะประชากรเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ

การมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.64) การรวมกลุ่มทางสงัคมของประชาชนในทอ้งถ่ินเกี่ยวขอ้ง

กบัการดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉลี่ย 3.62) 

และการเขา้ถึง/ช่องทางของเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามลาํดบั 
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ตารางที่  27     ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัปัจจยัพ้ืนฐานในการ 
  ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ปัจจัยพืน้ฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน x  S.D. ความหมาย 

1. มีการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการเข้าร่วมในการ

ดาํเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.99 0.86 มาก 

2. มีการกําหนดเงือ่นไขของการเข้ามามีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจนเช่น   

กฎ  ระเบียบ  ต่างๆ 
3.62 0.85 มาก 

3. มีการเปิดโอกาสทุกคนและทุกๆกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมใน 

การพฒันา 
3.58 0.94 มาก 

4. มีเวลากําหนดที่ชัดเจน  เพื่อให้ประชาชนสามารถกําหนดเงือ่นไข 

ของตนเองได้ตามสภาพเป็นจริงของตน 
3.47 1.05 มาก 

5. มีการกําหนดลักษณะการทํางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดไว้อย่างชัดเจน 
3.49 1.10 มาก 

รวม 3.62 0.73 มาก 

 
 
 จากตารางท่ี 27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าระดบัปัจจยัปัจจยัพ้ืนฐานในการ

ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีทั้งหมด 5 ตวัช้ีวดั ในภาพรวมมีระดบัปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.62) มีค่านํ้ าหนักระดบัปัจจยัตั้งแต่ค่าเฉลี่ย 3.49– 3.99 โดยตวัช้ีวดัที่ไดรั้บคะแนนมาก

ท่ีสุดคือ มีการกระตุน้ใหป้ระชาชนเห็นคุณค่าของการเขา้ร่วมในการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด (ค่าเฉล่ีย 3.99) รองลงมาไดแ้ก่ มีการกาํหนดเง่ือนไขของการเขา้มามีส่วนร่วม

ไวอ้ย่างชดัเจน เช่น กฎ ระเบียบ ต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.62)  มีการเปิดโอกาสทุกคนและทุกๆกลุ่มใน

ชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพฒันา (ค่าเฉลี่ย 3.58) มีการกาํหนดลกัษณะการทาํงานดา้นการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไวอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.49) และมีเวลากาํหนดที่ชดัเจน เพือ่ให้

ประชาชนสามารถกําหนดเงื่อนไขของตนเองได้ตามสภาพเป็นจริงของตน (ค่าเฉลี่ย 3.47)  

ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 



223 
 

1.5 การศึกษาระดบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนและการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า 

อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี (การศึกษาเชิงคุณภาพ) 

ผลการศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 

พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกรายบุคคล (In – Depth 

Interview) น้ีเป็นการตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี  ซ่ึงหลงัจากท่ีวิเคราะห์ผลจากการวิจยั

เชิงปริมาณตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบัแลว้พบวา่  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวมมีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 

(ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยประเด็นท่ีน่าสนใจคือตวัช้ีวดัท่ีไดรั้บคะแนนมากท่ีสุด เรียงลาํดบัดงัน้ี 

 1. การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน  (To Inform) (ค่าเฉล่ีย 3.48) 

 2. การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) (ค่าเฉล่ีย 3.47)   

 3. การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) (ค่าเฉล่ีย (3.43)  

 4. การให้ประชาชนเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) (ค่าเฉล่ีย 

3.42)  

 5. การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower) (ค่าเฉล่ีย 3.36) 

ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณดังกล่าวแลว้ขา้งตน้จึงนาํมาสู่การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการ

สมัภาษณ์ โดยมีประเด็นคาํถามว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา   

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี อยูใ่นระดบัใด” และผลการสมัภาษณ์ปรากฏดงัน้ี 

ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั 

เชิงปริมาณท่ีพบวา่ระดบัการมีส่วนร่วมท่ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดจาก ระดบัการมีส่วนร่วม  5 ระดบันั้น 

คือการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) เพราะเป็นการส่ือสารกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน   

ท่ีกระทาํไดง่้ายและรวดเร็ว โดยมีวิธีการใหข้อ้มลูข่าวสารหลากหลาย  เช่น ส่ือบุคคลและส่ือคาํพูด  

เป็นส่ือท่ีต้องใช้ควบคู่กนัอยู่เสมอมีการพูดในที่ชุมชนการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ ส่ือ

วิทยุกระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืนๆท่ีเป็นจดหมายป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้ายประกาศ แผ่นพบัส่ือ

กิจกรรมหรือบางคร้ังเรียกว่าเหตุการณ์พิเศษ (Special Events) คือองค์การบริหารส่วนตาํบลไดจ้ดั

กิจกรรมต่างๆข้ึนเพื่อสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มประชาชนเป้าหมายชุมชนโดยการแพร่กระจาย
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ข่าวสารกิจกรรมซ่ึงเป็นการดาํเนินงานประชาสมัพนัธใ์นเชิงรุกและเป็นการกระตุน้ความสนใจของ

ประชาชนในทอ้งถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน รองลงมาไดแ้ก่ การให้ประชาชนเขา้มาร่วม

กิจกรรม (To Collaborate) ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าองค์การ

บริหารส่วนตาํบลจัดโครงการดาํเนินงานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม เช่น      

จดัโครงการชุมชนอุ่นใจ โครงการอาสาสมคัรให้เยาวชนมาทาํงานกบัองค์การบริหารส่วนตาํบล 

เป็นตน้ 
โครงการหน่ึงท่ีดาํเนินงานอย่างมีระบบและช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนเป็น

อยา่งมากคือ โครงการ D.A.R.E. ( Drug  Abuse  Resistance  Education )ซ่ึงชาวบา้นเรียกโครงการน้ี

วา่ “โครงการครูแดร์” โดยทาํกิจกรรมร่วมกบัสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติในการให้ความสาํคญักบั 

การดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นโครงการการศึกษา

เพ่ือต่อตา้นการใชย้าเสพติดในเดก็นกัเรียน ( D.A.R.E. ประเทศไทย ) ถือไดว้า่เป็นโครงการดา้นการ

ป้องกันยาเสพติดที่สอดคลอ้งกบันโยบายการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของทุกรัฐบาล       

ที่ผ่านมา และยงัเป็นโครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างตาํรวจ โรงเรียน ครู อาจารย ์

ผูป้กครอง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและชุมชนอยา่งใกลชิ้ด  

 สาํหรับการรับฟังความคิดเห็น (To Consult) นั้นองค์การบริหารส่วนตาํบลมีทั้งการ

สนทนากบัประชาชนในทอ้งถ่ินอยา่งไม่เป็นทางการและมีการประชุมร่วมกบัประชาชนในทอ้งถ่ิน

เดือนละ 1 คร้ังอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ีเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ รวมทั้งเร่ืองการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงกไ็ดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี 

 การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve) นั้นก็มีการ

ดาํเนินการในลกัษณะการจดัคณะกรรมการของหมู่บา้น อาสาสมคัรประจาํหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้น

กาํนนั ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็น

เร่ืองทั่วไปท่ีเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เช่น การจดักิจกรรมประจาํเทศกาลต่างๆ การจดัแข่งกีฬา   

การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน     

เป็นตน้ 

 สาํหรับระดับการมีส่วนร่วมดา้นการกระจายอาํนาจให้แก่ประชาชน (To Empower)     

ท่ีพบวา่มีระดบัปานกลางนั้นกเ็ห็นดว้ย เน่ืองจากขอ้จาํกดัในการทาํงานหลายอย่างท่ีไม่อาจกระจาย

หรือมอบอาํนาจทั้งหมดให้แก่ประชาชนไดโ้ดยเฉพาะเร่ืองการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  

อีกทั้งหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาํบลเองก็ไดรั้บงบประมาณในวงจาํกัดซ่ึงอาจไม่เพียงพอ     

ต่อการดาํเนินงานดา้นน้ีอยา่งเตม็ท่ี ตลอดจนประชาชนในทอ้งถ่ินเองก็ไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะเขา้มา

รับอาสาในงานดา้นยาเสพติดอยา่งเป็นรูปธรรม การกระจายอาํนาจให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 

ในดา้นน้ีอยา่งจริงจงั จึงยงัมีอุปสรรคอยูม่ากพอสมควรทั้งในส่วนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเอง

และในส่วนของประชาชน 
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ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ปัจจัยพืน้ฐานในการระดมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อําเภอสวนผึง้ จังหวัด

ราชบุรี (การศึกษาเชิงปริมาณ) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลในตอนน้ี เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษาขอ้ท่ี 3 ที่ระบุว่า “เพ่ือ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้มภายในองค์การปัจจัยด้านสภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี” โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ในการ

วเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธผ์ลการวเิคราะห์ปรากฏดงัน้ี 
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ตารางที่ 28 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้มภายใน 

องค์การกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี 
 

ตัวแปรต้น 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 

Pearson 
p -value 

1) วฒันธรรมองค์การ 0.648 0.000 

2) นโยบายขององค์การ   0.561 0.000 

3) โครงสร้างขององค์การ   0.648 0.000 

4)  การบริหารองค์การ  0.394 0.000 

5) ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ   0.575 0.000 

รวม 0.682 0.000 

 

 จากตารางท่ี 28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ในภาพรวม

มีความสมัพนัธท์างสถิติอยา่งมีนยัสาํคญั ท่ีระดบั 0.05โดยตวัช้ีวดัท่ีมีค่านํ้ าหนักความสัมพนัธ์มาก

ท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 ไดค้ะแนนเท่ากนั ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารและโครงสร้างขององคก์าร ร้อยละ 64.8 

(R = 0.648) รองลงมา ไดแ้ก่ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร ร้อยละ 57.5 (R = 0.575) นโยบายของ

องค์การ ร้อยละ 56.1 (R = 0.561) ส่วนตัวช้ีวดัท่ีมีค่านํ้ าหนักความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุดไดแ้ก่            

การบริหารองคก์าร ร้อยละ 39.4 (R = 0.394)  
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ตารางที่ 29 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้มภายใน 
 องคก์ารกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี เป็นรายดา้นตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่  

1) ระดบัท่ี 1 การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) 
 

ตัวแปรต้น 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 

Pearson 
p -value 

1) วฒันธรรมองค์การ 0.460 0.000 

2) นโยบายขององค์การ   0.357 0.000 

3) โครงสร้างขององค์การ   0.427 0.000 

4)  การบริหารองค์การ  0.257 0.000 

5) ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ   0.414 0.000 

รวม 0.466 0.000 

 
 จากตารางท่ี 29 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัด้านท่ี 1) สภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี เป็น       

รายดา้นตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัท่ี 1 การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) 

นั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสาํคญัท่ีระดบั 0.05 โดยตวัช้ีวดัท่ีมีค่านํ้ าหนักความสัมพนัธ์

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ารร้อยละ 46.0 (R = 0.460) รองลงมาไดแ้ก่โครงสร้างขององค์การ   

ร้อยละ 42.7 (R = 0.427) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร ร้อยละ 41.4 (R = 0.414) และนโยบายของ

องค์การ ร้อยละ 35.7 (R = 0.357) ส่วนตัวช้ีวดัท่ีมีค่านํ้ าหนักความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด ไดแ้ก่          

การบริหารองคก์าร ร้อยละ25.7 (R = 0.257) 
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ตารางที่ 30 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้มภายใน 
 องคก์ารกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรีเป็นรายดา้นตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่  

2) ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) 
 

ตัวแปรต้น 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 

Pearson 
p -value 

1) วฒันธรรมองค์การ 0.646 0.000 

2) นโยบายขององค์การ   0.541 0.000 

3) โครงสร้างขององค์การ   0.645 0.000 

4)  การบริหารองค์การ  0.382 0.000 

5) ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ   0.438 0.000 

รวม 0.641 0.000 

 
 จากตารางท่ี 30 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี เป็น       

รายด้านตามตัวช้ีวดัทั้ง 5 ระดับได้แก่ 2) ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) นั้น                  

มีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีระดับ 0.05 โดยตัวช้ีวดัที่มีค่านํ้ าหนักความสัมพนัธ ์    

มากท่ีสุด ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์าร ร้อยละ 64.6 (R = 0.646) รองลงมาไดแ้ก่โครงสร้างขององคก์าร 

ร้อยละ64.5 (R = 0.645) นโยบายขององคก์าร ร้อยละ 54.1 (R = 0.541) และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

องค์การ ร้อยละ 43.8 (R = 0.438) ส่วนตัวช้ีว ัดท่ีมีค่านํ้ าหนักความสัมพันธ์น้อยท่ีสุดไดแ้ก่           

การบริหารองคก์ารร้อยละ 38.2 (R = 0.382) 
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ตารางที่ 31 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้มภายใน 
 องคก์ารกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดั

ราชบุรีเป็นรายดา้นตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่  

3) ระดับท่ี 3 การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องในการวางแผนและตัดสินใจ (To 

Involve)  
 

ตัวแปรต้น 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 

Pearson 
p -value 

1) วฒันธรรมองค์การ 0.634 0.000 

2) นโยบายขององค์การ   0.553 0.000 

3) โครงสร้างขององค์การ   0.633 0.000 

4)  การบริหารองค์การ  0.333 0.000 

5) ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ   0.599 0.000 

รวม 0.669 0.000 

 
 จากตารางท่ี 31  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี เป็น        

รายดา้นตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่ 3) ระดบัท่ี 3 การใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผน

และตดัสินใจ (To Involve) นั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสาํคญั ท่ีระดบั 0.05 โดยตวัช้ีวดั    

ท่ีมีค่านํ้ าหนกัความสมัพนัธม์ากท่ีสุด ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การ ร้อยละ 63.4 (R = 0.634) รองลงมา  

ไดแ้ก่ โครงสร้างขององคก์าร ร้อยละ 63.3 (R = 0.633)  ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร ร้อยละ 59.9 

(R = 0.599) และนโยบายขององค์การ ร้อยละ 55.3 (R = 0.553) ส่วนตัวช้ีวดัที่มีค่านํ้ าหนัก

ความสมัพนัธน์อ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารองคก์าร ร้อยละ 33.3 (R = 0.333) 
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ตารางที่ 32 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้มภายใน 
 องคก์ารกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรีเป็นรายดา้นตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่  

4)  ระดบัท่ี 4 การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate)  
 

ตัวแปรต้น 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 

Pearson 
p -value 

1) วฒันธรรมองค์การ 0.407 0.000 

2) นโยบายขององค์การ   0.430 0.000 

3) โครงสร้างขององค์การ   0.453 0.000 

4)  การบริหารองค์การ  0.345 0.000 

5) ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ   0.451 0.000 

รวม 0.491 0.000 

 
 จากตารางท่ี 32 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี เป็น        

รายด้านตามตัวช้ีวดัทั้ง 5 ระดับ ไดแ้ก่ 4) ระดับท่ี 4 การให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม (To 

Collaborate) นั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสําคญัท่ีระดบั 0.05โดยตวัช้ีวดัท่ีมีค่านํ้ าหนัก

ความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ไดแ้ก่โครงสร้างขององค์การ ร้อยละ 45.3 (R = 0.453) รองลงมาไดแ้ก่  

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์การ ร้อยละ 45.1 (R = 0.451) นโยบายขององค์การ ร้อยละ 43.0 (R = 

0.430) และวฒันธรรมองคก์าร ร้อยละ 40.7 ( R = 0.407) ส่วนตวัช้ีวดัที่มีค่านํ้ าหนักความสัมพนัธ์

นอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ การบริหารองคก์ารร้อยละ 34.5 (R = 0.34.5) 
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ตารางที่ 33 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้มภายใน 
 องคก์ารกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรีเป็นรายดา้นตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ระดบั ไดแ้ก่  

5)  ระดบัท่ี 5 การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower) 
 

ตัวแปรต้น 
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ 

Pearson 
p -value 

1) วฒันธรรมองค์การ 0.625 0.000 

2) นโยบายขององค์การ   0.523 0.000 

3) โครงสร้างขององค์การ   0.617 0.000 

4)  การบริหารองค์การ  0.375 0.000 

5) ภาวะผู้นําของผู้บริหารองค์การ   0.563 0.000 

รวม 0.653 0.000 

 
 จากตารางท่ี 33 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นท่ี 1) สภาพแวดลอ้ม

ภายในองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี เป็น       

รายด้านตามตัวช้ีวดัทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ 5) ระดับท่ี 5 การกระจายอาํนาจให้แก่ประชาชน (To 

Empower) นั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสาํคัญ ท่ีระดับ 0.05 โดยตวัช้ีวดัท่ีมีค่านํ้ าหนัก

ความสัมพนัธ์มากที่สุด ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การ ร้อยละ 62.5 (R = 0.625) รองลงมาได้แก่ 

โครงสร้างขององคก์าร ร้อยละ61.7 (R = 0.617) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองค์การ ร้อยละ 56.3 (R = 

0.563) และนโยบายขององคก์าร ร้อยละ52.3 (R = 0.523) ส่วนตวัช้ีวดัที่มีค่านํ้ าหนักความสัมพนัธ์

นอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ การบริหารองคก์าร ร้อยละ37.5 (R = 0.375) 
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ตารางที่ 34 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นท่ี 2) สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 องคก์ารกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี 
 เน่ืองดว้ยปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารมีตวัช้ีวดัหลกัเพียง 1 ตวัช้ีวดั ผูว้ิจยั  

จึงไดว้เิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารกบั

ตวัแปรตามเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ระดบัการมีส่วนร่วม 5 ระดบั ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ปรากฏ

ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านที่  2) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การ

บริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์

ของ Pearson 

p -value 

1) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  (To Inform) 0.175 0.000 

2) การรับฟังความคดิเห็น  (To Consult) 0.391 0.000 

3) การให้ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องในการวางแผนและตัดสินใจ (To Involve)  0.504 0.000 

4) การให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม  (To Collaborate)  0.357 0.000 

5)  การกระจายอํานาจให้แก่ประชาชน (To Empower) 0.441 0.000 

รวม 0.437 0.000 

 
 จากตารางท่ี 34 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่ปัจจยัดา้นท่ี  2) สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองค์การกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงมี 1 

ตวัช้ีวดัหลกันั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสาํคญั ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงในภาพรวมมีค่านํ้ าหนัก

ร้อยละ 43.7 (R = 0.437) 

 สาํหรับความสมัพนัธเ์ป็นรายดา้นนั้นตวัช้ีวดัที่มีค่านํ้ าหนักคะแนนมากที่สุดไดแ้ก่ การมี

ส่วนร่วมระดบัท่ี 3) การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve)  

ร้อยละ 50.4 (R = 0.504) รองลงมาไดแ้ก่การมีส่วนร่วมระดับท่ี 5) การกระจายอาํนาจให้แก่

ประชาชน (To Empower) ร้อยละ 44.1 (R = 0.441) การมีส่วนร่วมระดบัท่ี 2) การรับฟังความ

คิดเห็น (To Consult) ร้อยละ 39.1 (R = 0.391) การมีส่วนร่วมระดบัท่ี4) การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วม

กิจกรรม (To Collaborate) ร้อยละ 35.7 (R = 0.357) และตัวช้ีวดัท่ีมีค่าความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุด  

ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วม ระดบัท่ี1) การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) ร้อยละ17.5 (R = 

0.175) 
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ตารางที่ 35 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัดา้นท่ี 3) ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดม 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ 
 แกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย –  
 พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
 เน่ืองดว้ยปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีตวัช้ีวดัหลกัเพียง 1 

ตวัช้ีวดั ผูว้จิยัจึงไดว้เิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนกบัตวัแปรตามเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ระดบัการมีส่วนร่วม 5 ระดบั ผลการ

วเิคราะห์ความสมัพนัธป์รากฏ ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านที ่ปัจจัยด้านที่ 3) ปัจจัยพื้นฐานในการระดมการ

มีส่วนร่วมของประชาชนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพืน้ทีช่ายแดนไทย – พม่า 

อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

สัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์

ของ Pearson 

p -value 

1) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  (To Inform) 0.287 0.000 

2) การรับฟังความคดิเห็น  (To Consult) 0.462 0.000 

3) การให้ประชาชนเข้ามาเก่ียวข้องในการวางแผนและตัดสินใจ (To Involve)  0.462 0.000 

4) การให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม  (To Collaborate)  0.310 0.000 

5)  การกระจายอํานาจให้แก่ประชาชน (To Empower) 0.363 0.000 

รวม 0.440 0.000 

 
 จากตารางท่ี 35 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัจจยัดา้นท่ี 3) ปัจจยัพ้ืนฐาน 

ในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงมี 1 ตวัช้ีวดัหลกันั้นมีความสัมพนัธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสาํคญั ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงใน

ภาพรวมมีค่านํ้ าหนกัร้อยละ 44.0 (R = 0.440) 

 สาํหรับความสัมพนัธ์เป็นรายดา้นนั้นตวัช้ีวดัที่มีค่านํ้ าหนักคะแนนมากที่สุดมีคะแนน

เท่ากนั 2 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมระดบัท่ี 2) การรับฟังความคิดเห็น (To Consult) ร้อยละ 46.2 

(R = 0.462) และการมีส่วนร่วมระดบัท่ี 3) การให้ประชาชนเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการวางแผนและ

ตดัสินใจ (To Involve) ร้อยละ46.2 (R = 0.462) รองลงมาไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมระดบัท่ี 5) การ

กระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower)  ร้อยละ 36.3 (R = 0.363) การมีส่วนร่วมระดบัท่ี 4) 

การใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) ร้อยละ31.0  (R = 0.310) และตวัช้ีวดัท่ีมีค่า
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ความสัมพนัธ์น้อยท่ีสุดได้แก่การมีส่วนร่วมระดับท่ี 1) การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน (To 

Inform) ร้อยละ 28.7 (R = 0.287) 

 
ตอนที่ 3  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนั 

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพืน้ที่ชายแดน ไทย – พม่า 

อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุรี 
 

 3.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึง้  

จงัหวดัราชบุรี (การศึกษาเชิงปริมาณ) 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูในตอนน้ี เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษาขอ้ท่ี 4 ท่ีระบุว่า “เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี” โดยผูว้ิจยั

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Regression) ดว้ยวิธี Stepwise ผลการ

วเิคราะห์ปรากฏดงัน้ี 
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ตารางที่ 36 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิของการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูระหวา่งระหว่างปัจจยัดา้น 

ท่ี 1) สภาพแวดลอ้มภายในองค์การท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดน

ไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

 

Model  

 

Coefficients  

t 

 

Sig. Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients 

  B Std. Error Beta   

(Constant) 1.001 0.106  9.485 0.000 

T_6(วฒันธรรมองค์การ) 0.205 0.040 0.270 5.189 0.000 

T_8(โครงสร้างองค์การ) 0.201 0.049 0.230 4.061 0.000 

T_10(ภาวะผู้นําของผู้บริหาร

องค์การ) 
0.294 0.037 0.348 7.861 0.000 

F 194.300         

p-value 0.000         

R 0.757         

R-square 0.573         

Durbin-Watson 0.688         

 

 จากตารางท่ี 36  พบตวัแปรท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของการมีส่วนร่วมไดอ้ย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ (มีค่า F = 194.300, ค่า p – value = 0.000) โดยตวัแปรอิสระ 3 ตวั ไดแ้ก่ 1) ภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารองค์การ 2) วฒันธรรมองค์การ และ 3) โครงสร้างองค์การมีความสัมพนัธ์และ

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ร้อยละ 75.7 (R = 0.757) 

ซ่ึงตวัแปรน้ีสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงระดบัการมีส่วนร่วมไดร้้อยละ 57.3 (R2 = 0.573) 
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ตารางที่ 37 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิของการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูระหวา่งระหวา่งปัจจยัดา้น 
ท่ี 2) สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดน

ไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

 

Model  

 

Coefficients  

t 

 

Sig. Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients 

  B Std. Error Beta   

(Constant) 2.012 0.133  15.178 0.000 

สภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์การ 
0.407 0.306 0.476 11.316 0.000 

F 128.063         

p-value 0.000         

R 0.476         

R-square 0.227         

Durbin-Watson 0.313         

 

 จากตารางท่ี 37  พบตวัแปรท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติ (มีค่า F = 128.063, ค่า p – value = 0.000) โดยปัจจยัดา้นท่ี 2) สภาพแวดลอ้ม

ภายนอกองคก์ารมีความสมัพนัธแ์ละส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี ร้อยละ 47.6 (R = 0.476) ซ่ึงตวัแปรน้ีสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงระดบัการมี

ส่วนร่วมไดร้้อยละ 22.7 (R2 = 0.227) 
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ตารางที่ 38 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิของการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูระหวา่งระหว่างปัจจยัดา้น 

ท่ี  3)  ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

 

Model  

 

Coefficients  

t 

 

Sig. Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients 

  B Std. Error Beta   

(Constant) 1.982 0.120  16.517 0.000 

ปัจจัยพื้นฐานฯ 0.415 0.032 0.522 12.792 0.000 

F 163.639         

p-value 0.000         

R 0.522         

R-square 0.272         

Durbin-Watson 0.317         

 

 จากตารางท่ี 38 พบตวัแปรท่ีสามารถอธิบายความผนัแปรของการมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมี

นัยสาํคญัทางสถิติ (มีค่า F = 163.639, ค่า p – value = 0.000) โดยปัจจยัดา้นท่ี 3) ปัจจยัพ้ืนฐานใน

การระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย  – 

พม่า อาํเภอสวนผึ้ ง จังหวดัราชบุรีร้อยละ 52.2 (R = 0.522) ซ่ึงตัวแปรน้ีสามารถอธิบาย                

การเปล่ียนแปลงระดบัการมีส่วนร่วมไดร้้อยละ 27.2 (R2 = 0.272) 
 จากการศึกษาพบวา่  ตวัแปรท่ีส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า 

อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การ  

โครงสร้างองค์การ ภาวะผูน้ ําของผูบ้ ริหารองค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และ

ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงสามารถเขียนเป็นตวัแบบไดด้งัน้ี 

 

การมส่ีวนร่วมของประชาชน =  วฒันธรรมองค์การ + โครงสร้างองค์การ + ภาวะผู้นําของ 

      ผู้บริหารองค์การ  + สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ +  

 ปัจจยัพืน้ฐานในการระดมการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
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 ส่วนปัจจยัท่ีไม่ส่งผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี มี 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ นโยบายขององคก์ารและการบริหารองคก์าร 

 

 3.2  ผลการสัมภาษณ์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า อําเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี(การศึกษาเชิงคุณภาพ) 

 ผลจากการศึกษา ในเชิงปริมาณดงักล่าวแลว้ขา้งตน้จึงนาํมาสู่การศึกษาเชิงคุณภาพโดย

การสมัภาษณ์แบบเชิงลึกรายบุคคล (In – Depth Interview) ตามลาํดับปัจจัยซ่ึงเป็นการตอบ

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3เร่ืองความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนกบัการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 เร่ืองปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรีโดยผูว้ิจัยสรุปผลการ

สมัภาษณ์เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ทั้ง 2 ขอ้ไวร้วมกนัดว้ยเห็นว่าเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวเน่ืองกนั ผลการ

สมัภาษณ์ปรากฏดงัน้ี 
  3.2.1ประเด็นคําถามว่า“ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ส่งผลต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบล    

ในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี อยา่งไร” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัหลกัฐานข้อบ่งช้ีเชิงปริมาณท่ีพบว่า ตวัแปรท่ีส่งผล

หรือมีอทิธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ วฒันธรรม

องคก์าร โครงสร้างองคก์าร และภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร โดยเห็นว่าสภาพแวดลอ้มภายใน

องคก์าร ดงักล่าวน้ีมีความสมัพนัธแ์ละส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอยา่งมากโดยเห็น

สอดคลอ้งกนัว่า การทาํงานดา้นการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัและ

ปราบปราบยาเสพติด จะตอ้งมีความเด็ดขาดและมีความเป็นผูน้าํมุ่งเน้นความสาํเร็จของงาน มีการ

กาํหนดเป้าหมายในการทาํงานเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการทาํงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมใน

การบริหารงานมีการสร้างเครือข่ายการทาํงานของหน่วยเฉพาะกิจที่เชื่อมต่อกนัมีการสั่งการและ

ควบคุมการปฏิบติังานโดยคณะกรรมการบริหารโครงสร้างมีความคล่องตวัในการทาํงานบุคลากร  

มีอาํนาจในการตัดสินใจในการปฏิบัติในส่วนทีต่นรับผดิชอบมีการช้ีนาํวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง     
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ทุกขั้ นตอนเปิดรับความคิด เห็นเพื ่อประกอบการตัด สินใจมีความเชื ่อมั่นและไว้วางใจ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ โดยใชค้วามเห็นพอ้งตอ้งกนัและเสียงส่วนมากเป็นหลกั     

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ส่งผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ นโยบายขององค์การและการบริหาร

องค์การนั้ นผู ้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า  การบริหารองค์การข้ึนอยู่ก ับนโยบายของรัฐนั้ นย่อมมี

ความสัมพนัธ์กนัอย่างแน่นอน แต่ทว่ายงัไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเน่ืองจากดว้ย

นโยบายนั้นขาดการติดตามและควบคุมการปฏิบติังานอย่างสมํ่าเสมอ มีอุปสรรคหลายอย่าง เช่น 

ปัญหาเศรษฐกิจ สภาพสังคม บุคลากร สถานท่ี โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณในการนาํมาบริหาร

จดัการแผนงานหรือโครงการท่ีจะนาํไปสู่มิติของการมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองจริงจงั 

3.2.2  ประเด็นคาํถามว่า  “ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ส่งผลต่อการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี อยา่งไร” 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคนเห็นด้วยกับหลกัฐานข้อบ่งช้ีเชิงปริมาณที่พบว่า ปัจจัยด้านที่ 2) 

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารมีความสมัพนัธแ์ละส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า 

อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีโดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางสงัคมของประชาชนในทอ้งถ่ินเก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน การเขา้ถึง/ช่องทาง

ของเทคโนโลยีที่ทันสมยัของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา       

ยาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน และเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลเกี่ยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมในทอ้งถ่ิน 

3.2.3  ประเด็นคาํถามว่า  “ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี อยา่งไร” 

  ผูใ้หส้มัภาษณ์ทุกคนเห็นดว้ยกบัหลกัฐานขอ้บ่งช้ีเชิงปริมาณท่ีพบว่าปัจจยัพ้ืนฐานในการ

ระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 

พม่า อาํเภอสวนผึ้ ง จังหวัดราชบุรี เพราะองค์การบริหารส่วนตาํบลเองต้องมีการกระตุ้นให้

ประชาชนเห็นคุณค่าของการเขา้ร่วมในการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด   

มีการกาํหนดเง่ือนไขของการเขา้มามีส่วนร่วมไวอ้ยา่งชดัเจนเช่น  มีการเปิดโอกาสทุกคนและทุก ๆ

กลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพฒันากฎ ระเบียบ ต่างๆ มีเวลากาํหนดเพื่อให้ประชาชน
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สามารถกาํหนดเง่ือนไขของตนเองไดต้ามสภาพเป็นจริงของตน มีการกาํหนดลกัษณะการทาํงาน

ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไวอ้ยา่งชดัเจน 

3.2.4  ประเด็นคาํถามว่า“ขอ้เสนอแนะเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย  – 

พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี มีอะไรบา้ง” 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ใหข้อ้เสนอแนะว่า เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจงัก็ควรส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว

ใหเ้กิดข้ึนเพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของปัญหา การใหค้วามรู้ การใหค้วามป็นกนัเองต่อกลุ่มประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน การไดรั้บความช่วยเหลือจากนักวิชาการหลากหลายสาขาท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในทอ้งถ่ิน การท่ีหน่วยงานราชการระดบัสูงมาลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหเ้ห็น

ถึงความสาํคญัของประชาชนในทอ้งถ่ิน การสนับสนุนดา้นนโยบายและงบประมาณท่ีมากพอใน

การดาํเนินงานดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

 

 ผูว้จิยัจึงสรุปผลการทดสอบสมุติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 
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ตารางที่ 39  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานของการวจิยั 

 

สมมติฐานของการวจิัย 

 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ของการวจิยั 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ของการวจิยั 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เขตพื้นทีช่ายแดนไทย – พม่า  อําเภอสวนผึ้ง  

จังหวัดราชบุรี ยังคงมีปัญหาด้านการเป็นเส้นทางลําเลียงและลักลอบ

ค้ายาเสพติด 

  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่

ชายแดนไทย – พม่า อําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรีอยู่ ในระดับปาน

กลางถึงด ี

  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า อําเภอสวนผึง้ จังหวัด

ราชบุรี 

  

วตัถุประสงค์ข้อที ่4  

4.1 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การส่งผลต่อระดับการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพืน้ที ่ชายแดนไทย – พม่า  อําเภอ 

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

  

4.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การ

บริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า  อําเภอสวนผึ้ง  

จังหวัดราชบุรี 

  

4.3 ปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพืน้ที่ชายแดนไทย – พม่า  อําเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

  

 

 

 


