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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และ 2) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กลุมตัวอยางที่ใช              
ในการวิจัยเปนผูนําชุมชน จํานวน 130 คนไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม                 
ที่สรางขึ้นโดยผูวิจัยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
2. ความถี่ในการเขารวมประชุม ความปลอดภัยในการใหขอมูล และการไดรับขาวสารเก่ียวกับยาเสพติด                       

มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ: การปองกันปญหายาเสพติด, ผูนําชุมชน 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were to study: 1) participation levels of community leaders in 
prevention and solving drug abuse; and 2) factors relating to community leaders’ participation in 
prevention and solving drug abuse. The sample was 130 community leaders, derived by purposive 
sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The statistics 
used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square test. 
 The results showed that: 

1. Overall, the participation level of community leaders in prevention and solving drug abuse 
was at a moderate level. 

2. Rate of meeting attendance, security of information giving and receiving of drug abuse 
information related to participation level of community leaders in prevention and solving drug abuse at 
the statistical significant level of .05. 
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บทนํา 
 

ยาเสพติดนับเปนปญหาสําคัญที่คนทั่วโลกใหความสนใจ และใหความรวมมือกันเพื่อแสวงหาวิธีการแกไขปญหา             
ยาเสพติด ไมวาจะเปนการปองกันและปราบปราม รวมไปถึงการบําบัดรักษาผู  เสพยาเสพติด เน่ืองจากปญหายาเสพติด              
ยิ่งนานวันก็ยิ่งสงผลรายแกประชากรโลก จากการเสพและเม่ือทําใหสารเสพติดเขาสูรางกายอยางตอเน่ือง เปนเวลานาน
ติดตอกัน จะทําใหผูเสพตกอยูในอํานาจความตองการยาเสพติด ทั้งทางรางกายและจิตใจ กอใหเกิดการทํารายตนเองและ
ครอบครัว และปญหาอาชญากรรม สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศชาติ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของชาติ 
(สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2550: 1) 

การดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดที่ผานมา สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม ยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
ยอมรับวาปญหายาเสพติด ไมสามารถแกไขไดโดยองคกรของรัฐเพียงอยางเดียว ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
จําเปนจะตองนําชุมชนเขามามีสวนรวมแกไขปญหา การนําชุมชนเขามารวมแกไขปญหาที่มีผลในการปฏิบัติ อยางจริงจัง             
ก็คือ การดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดโดยยุทธศาสตร “ราษฎร-รัฐ รวมใจตานภัยยาเสพติด” โดยใหถือวา
ยาเสพติดเปนมหันตภัยของชาติ ไมใชหนาที่ของหนวยงานใด หนวยงานหน่ึงโดยเฉพาะ ทุกสวนราชการและภาคเอกชนโดย
ประชาชนทุกหมูบาน ตําบล อําเภอ และจัดหวัดตองผนึกกําลังกันรวมตอตานยาเสพติด  

จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว ทําใหรัฐบาลไทยเห็นถึงความสําคัญของปญหายาเสพติด จึงไดกําหนดใหมี
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด มีนโยบายใหองคกรที่เก่ียวของทุกระดับนําไปปฏิบัติและใหพลังมวลชนเปนปจจัย
สําคัญในการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการมีสวนรวม ตามคําส่ังศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะ              
ยาเสพติดแหงชาติ ที่ 19/ 2556 เรื่อง แผนปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ป 2557 (ศูนยอํานวยการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดแหงชาติ, 2556) 

กลยุทธ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เรง ประกอบไปดวยรายละเอียดดังน้ี แผนที่ 1 การสรางพลังสังคมและพลังชุมชน
เอาชนะยาเสพติด แผนที่ 2 การแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด แผนที่ 3 การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด แผนที่ 4 
การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมาย แผนที่ 5 ความรวมมือระหวางประเทศ แผนที่ 6 การสกัดก้ันยาเสพติด แผนที่ 
7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ สวน 4 ปรับ เปนการปรับปรุงส่ิงที่มีความสําคัญ 4 อยาง เพื่อใหการเอาชนะยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ คือ 1) ปรับปรุงขอมูลการ ขาวใหทันสมัย 2) ป รับบทบาทพฤติกรรมเจาหนาที่ของรัฐ 3) ปรับกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 4) ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีสวนรวมแกไขปญหา สําหรับ 3 หลัก ประกอบดวย 1) หลักเมตตา 
ความรักในเพื่อนมนุษย อยากใหคนผิดกลับตัวเปนคนดี 2) หลักนิติธรรม ใหการบําบัด ปองกันควบคูกับการปราบปราม 3) 
แกไขปญหาโดยยึดพื้นที่เปนหลัก และ 6 เรง ประกอบดวย 1) เรงดําเนินการดานขอมูลปญหา 2) เรงจํานวนผูเสพจาก
หมูบาน/ชุมชน 3) เรงแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศและการสกัดก้ันยาเสพติด 4) เรงปราบปรามผูคา ลดความ
เดือดรอนของประชาชน 5) เรงแกปญหาเยาวชนกลุมเส่ียงทั้งในและนอกสถานศึกษา 6) เรงสรางหมูบาน/ชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง โดยมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเปนกลไกดําเนินงานระดับพื้นที่ ประกอบดวย ศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
(ศพส.กทม.) และศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ (ศพส.อ.) ศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
เขต (กรมการปกครอง, 2556: 166-169) นโยบายในการแก ไขปญหายาเสพติด เริ่มอยางเปนรูปธรรมตั้งแต ป พ.ศ. 2554 
จนถึงปจจุบัน โดยใหความสําคัญเรื่องการปองกันและปราบปราม การสรางการมีสวนรวมของชุมชน ใหมีความเข็มแข็งก็เปน
นโยบายที่สําคัญเชนกัน เนนการสรางบรรยากาศภายในชุมชน/หมูบาน มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ และปญหาของ
ชุมชนที่เก่ียวกับยาเสพติด โดยผานเครือขายองคกรชุมชนที่มีการจัดตั้งอยูแลว คือ ผูนําชุมชนคณะกรรมการหมูบาน ดวย
วิธีการมีสวนรวมดานตาง ๆ เชน การมีสวนรวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การมีสวนรวมอบรมใหความรู การมีสวนรวมประชาคม
หมูบาน เพื่อวิเคราะหปญหารวมกัน เปนตน เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการและนําไปสูความตระหนักตอปญหายาเสพ
ติด จึงเปนหนทางประการหน่ึงที่จะสามารถปองกันและแกไขปญหายาเสพติดได (ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดแหงชาติ, 2556) 

อําเภอบานแพว เปนอีกพื้นที่หน่ึงที่ประสบปญหายาเสพติด โดยเฉพาะตําบลหลักสาม ยังพบปญหาของยาเสพติดใน
ชุมชนอยางมาก สงผลใหเกิดปญหาทางสังคม การรักษาความสงบเรียบรอย และจากการตรวจพบผูเสพสารเสพติด ประเภท
แอมแฟตามีน ที่มีสัดสวนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 40 ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(องคการบริหารสวนตําบลหลักสาม, 2556: 22)  
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 คณะกรรมการหมูบานเปนองคกรที่ มีฐานกฎหมายรองรับ กลาวคือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่
พุทธศักราช 2457 (มาตรา 28 ตรี) และขอบังคับกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2526 กําหนดกรอบและแนวทางการ
ปฏิบัติไวชัดเจน เปนองคกรที่มีประสบการณ มีการพัฒนา ประสิทธิภาพ ความเขมแข็งมาโดยลําดับ มีการบริหารงานและ
กระบวนการทํางานอยางเปนระบบ มีผูนําทองถิ่น ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน มีผูทรงคุณวุฒิที่ราษฎรเลือกตั้งเปน
กรรมการหมูบาน มีการประชุมหารือรวมกันวางแผนรวมกันและมีการแบงภารกิจรวมกัน ซ่ึงประกอบดวยคนในชุมชน                  
ที่เสียสละทํางานเพื่อสวนรวม ดังน้ันคณะกรรมการหมูบานจึงเปนองคกรชุมชนในหมูบาน (ตนทุนทางสังคม) ที่มีความพรอม
ตอการมีสวนรวมและเปนกลไกสําคัญในการประสานความรวมมือและรวมใจในการปองกันยาเสพติดในหมูบานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จากปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ในอําเภอบานแพวดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาระดับการมีสวนรวม
และตลอดจนศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.  เพื่อ ศึกษาร ะดับการ มีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร 

2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      1.1  ประชากร ไดแก ผูนําชุมชนซึ่งเปนคณะกรรมการหมูบานของ อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 
จํานวน 13 หมูบาน ๆ ละ 10 คน เปนจํานวน 130 คน  
      1.2  กลุมตัวอยาง ใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
      2.1  ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลาอยูอาศัยในภูมิลําเนา ความถี่ในการติดตอกับ
เจาหนาที่ ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการหมูบาน การไดรับผลกระทบจากยาเสพติดความปลอดภัยในการใหขาวสาร 
ความรูความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติด การไดรับขาวสาร เก่ียวกับยาเสพติด 

     2.2  ตัวแปรตาม คือปจจัย การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใน 4 ดาน 
คือ ปจจัย การมีสวนรวมในการคิดคนหาสาเหตุของปญหาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การมีสวนรวมในการ
วางแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การมี
สวนรวมในการประเมินผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 
บทสรุป 
 

ผลการวิจัย การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร มีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 41-50 ป การศึกษาสวนใหญในระดับประถม ศึกษารายไดสวน
ใหญเฉล่ียตอเดือน 7,501-10,000 บาท ระยะ เวลาสวนใหญที่อาศัยอยูในหมูบาน 41 ปขึ้นไป การติดตอกับเจาหนาที่ในระดับ
ตําบลและอําเภอสวนใหญ จํานวน 4–10 ครั้งตอป เขารวมประชุมคณะกรรมการหมูบานสวนใหญ จํานวน 1–3 ครั้งตอป การ
ไดรับผลกระทบจากปญหายาเสพติดสวนใหญไมไดรับผลกระทบ ความปลอดภัยในการใหขอมูลขาวสารยาเสพติดแกเจาหนาที่
รัฐสวนใหญคิดวาปลอดภัยในการใหขาวสาร การไดรับรูขอมูลขาวสารเรื่องยาเสพติดสวนใหญจากโทรทัศน และระดับความรู
ความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติดสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
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การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอบานแพว จังหวัด สมุทรสาคร ผูวิจัยได
สรุปผลการวิจัย ออกเปน 2 ตอน ดังน้ี

ตอนที่ 1  ระดับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 

1.  ดานระดับการมีสวนรวมในการคิดคนหาสาเหตุของปญหาในภาพรวมพบวา ระดับ การมีสวนรวมในการคิดคนหา
สาเหตุของปญหาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับปานกลาง เม่ือแยกเปนรายขอพบวา ระดับการมีสวน
รวมในการรวมหาสาเหตุของการแพรระบาดยาเสพติด อยูในระดับปานกลาง และระดับการมีสวนรวมสรางแนวทางการแกไข
ปญหายาเสพติด อยูในระดับมาก 

 2.  ดานระดับการมีสวนรวมในการวางแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวม พบวา ระดับการมีสวนรวม
ในการวางแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับปานกลาง เม่ือแยกเปนรายขอพบวา ระดับการมีสวนรวมในการ
วางแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในทุกขออยูในระดับปานกลาง    

3.  ดานระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในภาพรวมพบวา ระดับ
การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับปานกลาง เม่ือแยกเปนรายขอพบวา 
ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกขอ อยูในระดับปานกลาง ยกเวนระดับการ
มีสวนรวมหรือใหความรวมมือ เพื่อสนับสนุนการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในหมูบานพบวาอยูในระดับมาก 
 4.  ดานระดับการมีสวนรวมในการประเมินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวม พบวา ระดับการมีสวน
รวมในการประเมินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับปากลางเม่ือแยกเปนรายขอพบวา ระดับการมีสวนรวม
ในการประเมินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในทุกขอ อยูในระดับปานกลาง   
 

ตอนที่ 2  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 

 1.  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอบานแพว 
จังหวัดสมุทรสาคร ไดแก การเขารวมประชุมคณะกรรมการหมูบาน ความปลอดภัยในการใหขาวสาร และการรับรูขาวสาร
ขอมูลเก่ียวกับยาเสพติด  

2.  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอบาน
แพว จังหวัดสมุทรสาคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน การติดตอกับ
เจาหนาที่ ผลกระทบจากปญหายาเสพติดและความรูความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติด 

3.  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา  ยาเสพติด อําเภอบาน
แพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการคิดคนหาสาเหตุของปญหาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ผล
การศึกษาสรุปได ดังน้ี 
 3.1  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการคิดคนหาสาเหตุของปญหาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ไดแก การเขารวมประชุมคณะกรรมการหมูบาน ความปลอดภัยในการใหขาวสาร ผลกระทบจากปญหายาเสพติด และการ
รับรูขาวสารขอมูลเก่ียวกับยาเสพติด  
   3.2  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการคิดคนหาสาเหตุของปญหาในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน การติดตอกับเจาหนาที่ และความรู
ความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติด 

4.  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา  ยาเสพติด อําเภอบาน
แพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการวางแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 

      4.1  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชน ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการวางแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดแก เพศ การเขารวม
ประชุมคณะกรรมการหมูบาน ผลกระทบจากปญหา  ยาเสพติด และความปลอดภัยในการใหขาวสาร 
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       4.2  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการวาง แผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดแก อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดเฉล่ียตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน การติดตอกับเจาหนาที่ การรับรูขาวสารขอมูลเก่ียวกับยาเสพติด และ
ความรูความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติด 

 5.  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา  ยาเสพติด อําเภอบาน
แพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ผลการศึกษาสรุปได 
ดังน้ี 
      5.1  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดแก ระยะเวลา
ที่อาศัยอยูในหมูบาน การติดตอกับเจาหนาที่ การเขารวมประชุมคณะกรรมการหมูบาน ผลกระทบจากปญหายาเสพติด และ
ความปลอดภัยในการใหขาวสาร และการรับรูขาวสารขอมูลเก่ียวกับยาเสพติด 
      5.2  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการวางแผนปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติด ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน และความรูความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติด 

6.  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา  ยาเสพติด อําเภอบาน
แพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการประเมินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ผลการศึกษาสรุปได ดังน้ี 
      6.1  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการประเมินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดแก การเขารวม
ประชุมคณะกรรมการหมูบาน และการรับรูขาวสารขอมูลเก่ียวกับยาเสพติด 
      6.2  ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ดานการมีสวนรวมในการประเมิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน ระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบาน การติดตอกับเจาหนาที่ ผลกระทบจากปญหายาเสพติด ความ
ปลอดภัยในการใหขาวสาร และความรูความเขาใจเก่ียวกับยาเสพติด 
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