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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการปองกันปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ปริมณฑล                      
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการปองกันปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐมระหวางหนวยงานภาครัฐ และกลุมองคกร และเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการประชุมกลุมยอย และใชการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลจาก (1) ผูนําชุมชนในพื้นที่อําเภอ
พุทธมณฑล (2) เจาหนาที่ตํารวจ และอาสาสมัครตํารวจบานจากสถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล และ (3) ผูบริหารของเทศบาล
ตําบลศาลายา ผลการศึกษาพบวา  

1. สถานการณปญหายาเสพติด พบวาในปจจุบันสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่มีการแพรระบาดอยางรุนแรง 
และมีแนวโนมสูงขึ้นกวาปกอนๆ ดังเห็นไดจากการจับกลุมม่ัวสุมของเด็กวัยรุนที่มีเพิ่มมากขึ้นตามแหลงชุมชนตางๆ จํานวน
ผูใชสารเสพติดและผูคายาเสพติดที่เขามาใชชุมชนเปนแหลงม่ัวสุมมีเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ประการคือ (1) อําเภอ                 
พุทธมณฑลเปนพื้นที่ทางผาน โดยมีเสนทางที่สามารถเขาออกผานมาผานไปไดหลายเสนทาง (2) ผูเสพและผูคายาเสพติด              
ถูกผลักดันมาจากพื้นที่ อ่ืน และยังมีปจจัยเส่ียงอ่ืนๆ ในพื้นที่ เชน สถานบันเทิง แหลงม่ัวสุมตามบานเชา อพารทเมนต 
คอนโดมิเนียม กลุมแกงมอเตอรไซคซ่ิง เปนตน  

2. แนวทางการบูรณาการความรวมมือในการปองกันปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ควรเริ่มตนจาก (1) มีการศึกษาขอมูลที่เก่ียวของอยางลุมลึก (2) เนนใชวิธีการเพื่อการปองกันปญหายาเสพติดในระยะยาว      
(3) สรางการมีสวนรวมแบบบูรณาการใหเกิดขึ้นในพื้นที่ (4) มีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน (5) เรงสราง
ความไววางใจของชุมชนใหเกิดขึ้น (6) ตองสรางและพัฒนาทีมงานและเครือขายใหมีอุดมการณรวมกัน  

3. ตัวแบบที่เหมาะสมในการดําเนินงานตามแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการปองกันปญหายาเสพติด                 
มีองคประกอบที่สําคัญดังน้ี 

3.1 ผูขับเคล่ือนกิจกรรม ประกอบดวย (1) เจาหนาที่ตํารวจ และ (2) อาสาสมัครตํารวจบาน โดยองคประกอบ
สําคัญในการดําเนินกิจกรรมคือ (1) พัฒนาสมาชิกในทีมใหมีทัศนคติที่ดี และมีอุดมการณที่สอดคลองกันในการทํางานเพื่อ
แกไขปญหายาเสพติด รวมถึงตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาทักษะที่เก่ียวของในการทํางานอยางตอเน่ืองอีกดวย 
(2) มีการประชุมหารือถึงวิธีการที่เหมาะสมในการทํางานในแตละพื้นที่อยางตอเน่ือง และกําหนดบทบาทหน าที่ความ
รับผิดชอบอยางชัดเจนในการดําเนินภารกิจรวมกัน รวมถึงควรมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 
นอกจากน้ี วิธีการดําเนินการจะตองสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของบริบทในแตละพื้นที่  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานใหมากที่สุด 

3.2 ผูสนับสนุน/เครือขายในการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยผูขับเคล่ือนกิจกรรมควรมีการแสวงหา
แนวรวมอยางตอเน่ือง เพื่อขยายศักยภาพในการดําเนินงานใหสูงขึ้น ซ่ึงการเลือกหนวยงานเครือขายที่เขามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานน้ัน จําเปนตองมีการพิจารณาอยางนอย 2 ประเด็นคือ (1) ศักยภาพในการสนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่องที่ผูขับเคล่ือน
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กิจกรรมตองการ และ (2) เปาหมายของหนวยงานเครือขายควรมีความสอดคลองกับเปาหมายของกิจกรรมที่กําลังดําเนินการ 
เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองของกิจกรรมในอนาคต 

3.3 กลุมเปาหมายในพื้นที ่ประกอบดวย (1) ผูนําชุมชน (2) ครอบครับ/กลุมเปาหมาย และ (3) ผูเสพ/ผูคาใน
พื้นที่ โดยองคประกอบสําคัญในการดําเนินกิจกรรมคือ (1) พัฒนาสัมพันธภาพสวนตัวที่ดีกับผูนําชุมชนเพื่อชวยใหการทํางาน
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว (2) ตองมีการประชาสัมพันธแนวทางการดําเนินงาน และผลเชิงบวกที่จะสรางประโยชน
ตอชุมชนใหชาวบานทราบกอนเขาไปดําเนินการในพื้นที่ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และการยอมรับจากชุมชน (3) สรางการ
สวนรวมจากชาวบานใหเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยอาจตองใชหลายวิธีการเขามาผสมผสานกันเพื่อชวยกระตุนใหชาวบานเกิด                 
ความตื่นตัวและเขาใจถึงโทษภัยของยาเสพติด รวมถึงเกิดทัศนคติที่ดีตอตํารวจ และอาสาสมัครตํารวจบานที่ดําเนินกิจกรรม 
ซ่ึงจะสงผลใหชาวบานเกิดความศรัทธาในความเสียสละ และพรอมที่จะใหความรวมมือในดําเนินกิจกรรมเพื่อผลประโยชนของ
สวนรวม 

4. ขอเสนอแนะในการวิจัย สรุปไดดังน้ี (1) ควรมีการสรางเครือขายเพื่อสรางแนวรวมในการดําเนินกิจกรรม                   
(2) มีการประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมเพื่อชวยสรางความรู ความเขาใจ และการยอมรับจากประชาชนในชุมชน และ (3) 
ควรสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับผูนําชุมชน เพื่อใหเกิดความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ดวยความเต็มใจ 
 
คําสําคัญ: การบูรณาการ การมีสวนรวม ปญหายาเสพติด 
 

Abstract 
 

The objective of this research, The integrated approach of cooperation in the prevention of drug 
problems in the peripheral areas, is to study approaches for integrate cooperation to prevent drug 
problems in Buddhamonthon District Nakhonpathom Province between government departments, 
organizations, and public networks in the area. The researcher collected data using qualitative research 
methods of small focus groups and individual in-depth interviews with (1) Community leaders in 
Buddhamonthon District (2) Policemen and Home Police Volunteers from Buddhamonthon Police Station 
(3) Administrators of Salaya Municipality. Research findings are as following. 

1. Drug Situation: It is found that presently drug problems in the area outspreaded heavily with 
the tendency to be higher than the previous years, as evidenced by the increasing of gatherings of 
teenagers in many communities. There are 2 causes: (1) Buddhamonthon District was the crossing area; 
there were many inward and outward traffic routes (2) Drug addicts and drug traders were forced away 
from other areas, combined with other risk factors such as entertainment places, gatherings in rented 
house and apartment and condominium, and racing motorcycle gangs. 

2. The Measures to integrate cooperation to prevent drug abuse in Budhamonthon District        
Nakhonpathom Province should be considered from (1) In-depth study of the data (2) Focusing on the 
long-term prevention measures (3) Create integrated cooperation (4) Aims to strengthen the communities 
(5) Create trust in the communities (6) Create and develop working team with shared ideology. 

3. Model suitable for implementation approached for the measure in order to integrate 
cooperation to prevent drug problems has key components as follows. 

3.1 Activity drove comprising (1) Policeman and (2) Home Police Volunteers. The key 
components of activity are as fallowing (1) Develop team member to have a good attitude and have a 
consistent ideology to solve the drug problems including support to develop their skills continuously. (2) 
Continual meeting to discuss and find appropriate in each areas and responsible for defining the mission 
together includes activities should be planned to cover all areas. In addition, procedure must be 
modified as appropriate in the context of each area to achieve efficiency and effectiveness in the 
operation as much as possible.  
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3.2  Supporters / Drug prevention network in the area. Activities driven should be constantly 
seeking alignment to expand the capacity of operating performance which to select the network to 
support the operations required to consider at least two issues are as following. (1) Potential to support 
in particular requirement of activities driven and (2) The goal of the network should be consistent with 
the goals of the activities being performed to ensure the continuation of its activities in the future. 

3.3 Target groups in the area comprising (1) Community leader (2) Family / Target group and 
(3) Drug users/Traders in the areas. The key components of activity are as fallowing (1) Develop personal 
relationships with community leaders to make successfully operation. (2) Public relations of operational 
guidelines and Recognized by the community. (3) Generate participation of the residents in the area may 
be used in several ways to the mix for help residents to achieve wakefulness and Understand the 
danger of drugs includes a positive attitude towards the policeman and home police volunteers. As a 
result, the residents believe in the sacrifice. And to cooperate in the implementation of activities for the 
benefit of the public. 

4. Suggestions for the research summarized as follows (1) should be constructed to establish an 
Alliance network of activities. (2) Promoting the activities to help establish knowledge, understanding. 
And acceptance within the community. And (3) should be creating a good interaction with community 
leaders to achieve cooperation in the implementation of activities in the area with the willing. 

 
Keywords: Integrate, Management, Drug Problems 
 
1. บทนํา 

 
ปญหายาเสพติด ถือเปนภัยที่สําคัญยิ่งของสังคมในสภาวะปจจุบัน โดยถือเปนภัยที่รายแรงที่ทําลายความม่ันคงของ

สังคมทุกภาคสวนทั้งระดับโลก ระดับรัฐ ระดับชุมชน ครอบครัวหรือปจเจกบุคคล และยังเก่ียวพันกับทุกปญหาของสังคมอีก
ดวย ปญหายาเสพติดยังไดสงผลใหสังคมสูญเสียบุคลากรอันมีคาจํานวนมาก รวมถึงสูญเสียทรัพยากรที่ตองใชในกระบวนการ
ฟนฟูสังคมซ่ึงเปนภาระที่รัฐตองดูแล และตองมีบทบาทในการจัดการกับภัยอันรายแรงที่เกิดขึ้นน้ีอยางเด็ดขาด ซ่ึงรัฐบาลได
กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่สําคัญ โดยกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน“วาระแหงชาติ” 
โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัด ยึดหลักผูเสพคือ ผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลือ
อยางเปนระบบดําเนินการอยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับตางประเทศในการควบคุม
และสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยาง                   
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเส่ียงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวย
การรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด (สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2554, หนา 6) 

จากการที่ปญหายาเสพติดไดทวีความรุนแรงจนกลายเปนภัยคุกคามสังคมไทย ทําใหทุกฝายตระหนักถึงความจําเปน
เรงดวนและจริงจัง โดยเฉพาะรัฐบาลปจจุบันไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวนที่จะแกปญหายาเสพติดโดยใชหลัก ยุทธศาสตร 5 รั้ว
ปองกัน ซ่ึงไดแก (1) รั้วชายแดน ปองกันการลักลอบนําเขายาเสพติด (2) รั้วชุมชน สรางภูมิคุมกันยาเสพติดในระดับหมูบาน/
ชุมชน (3) รั้วสังคม สรางจัดระเบียบสังคมแบบบูรณการ ขจัดปจจัยเส่ียงที่เปนเงื่อนไขทางลบทุกทาง (4) รั้วโรงเรียน มุงให
เยาวชนรุนใหญมีภูมิคุมกันตอตานยาเสพติด และ (5) รั้วครอบครัว สงเสริมใหกับสถาบันครอบครัว มีภูมิคุมกันยาเสพติดมากขึ้น 
เปนหนวยพื้นฐานของสังคมที่ดี (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2552) 

การดําเนินแกไขปญหายาเสพติดดังที่ไดกลาวมาน้ัน จําเปนตองใชแนวทางการบริหารงานที่หลากหลายยุทธวิธี              
ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อชวยแกไขและปองกันปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี วิธีการที่ไดกลาวถึงน้ันจําเปนตอง
สามารถดําเนินการไดอยางนาเชื่อถือ รวมถึงตองสรางการมีสวนรวมทั้งจากหนวยงานที่ดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดยาเสพติด 
และจากภาคประชาชนสําหรับในพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ถือเปนเขตพื้นที่ปริมณฑลที่ประสบกับปญหาการ
แพรระบาดของยาเสพติด โดยมีสาเหตุมาจากการเปนพื้นที่ที่มีเสนทางหลักผานเชื่อมโยงไปยังจังหวัดตางๆ รวมถึงมีเสนทางลัด
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เพื่อไปสูพื้นที่อ่ืนๆ โดยรอบ จึงทําใหกลุมนักคายาเสพติดใชเปนพื้นที่พักยาเสพติด ลําเลียงยาเสพติด และแพรกระจายยาเสพติดได
โดยงาย ซ่ึงผลกระทบดังกลาวไดสงผลใหสวนราชการตางๆ เชน เทศบาลตําบลศาลายา สถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล และที่วา
การอําเภอพุทธมณฑล โรงเรียน สาธารณะสุขอําเภอ ไดจัดสรรงบประมาณ และรวมมือกันจัดกิจกรรมที่เก่ียวของทั ้งในดาน
การปราบปรามและการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ ซ่ึงกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่มักเปนแนวทางที่มาจากหนวยงาน
ภาครัฐเพียงอยางเดียว จึงทําใหกรอบการมองมิติของปญหา และวิธีการเขาไปจัดการกับปญหาจึงมีขอจํากัดเม่ือตองดําเนินการ
ในพื้นที่ และในบางครั้งการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติด  ก็ขาดความตอเน่ืองไมเปนระบบ 

ดังน้ัน การแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อชวยใหการบูรณาการความรวมมือในการปองกันปญหายาเสพติดในเขต
พื้นที่จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะแนวทางที่กลุม องคกร และเครือขายภาคประชาชนใหความรวมมือในการกําหนด
และขับเคล่ือนกิจกรรมในพื้นที่ของตนเองอยางเขมแข็ง ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีไดมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐ และกลุม องคกร 
และเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ สามารถรวมกันกําหนดแนวทางการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ในเชิงบูรณาการได
อยางเหมาะสม และเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงจะเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนในพื้นที่ไดในระดับสูง 
และมีประสิทธิภาพในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 
เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการปองกันปญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ปริมณฑลระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ และกลุม องคกร และเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 
การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดของเขตเน้ือหาในการศึกษาครั้งน้ีดังน้ี 
3.1 ขอบเขตดานพื้นที่ จะทําการศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
3.2 ขอบเขตของเน้ือหา ประกอบดวยเรื่อง (1) สถานการณปญหายาเสพติด (2) แนวทางการแกไขและปองกัน

ปญหายาเสพติดของหนวยงานภาครัฐ (3) แนวคิดที่เก่ียวของในการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ (4) เทคนิคการปฏิบัติงาน
เพื่อการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ และ (5) กิจกรรมการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่  

3.3 ขอบเขตดานประชากร คือ หนวยงานภาครัฐ (เจาหนาที่ตํารวจและผูบริหารของเทศบาลตําบลศาลายา) และ
กลุม องคกร และเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ (ผูนําชุมชน และอาสาสมัครตํารวจบาน)  

3.4 ขอบเขตดานเวลา ในการวิจัยครั้งน้ีผูศึกษาวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการศึกษารวม 1 ป (ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 
2555) 

 
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับปญหายาเสพติด 
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดนับเปนปญหาสังคมที่มีความซับซอนทั้งในดานสาเหตุการเกิดปญหาและแนว

ทางแกไข ดังเห็นไดจากการที่ภาครัฐไดทุมเทความพยายาม และทรัพยากรในการแกไขปญหาในทุกระดับมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน แตจากสถานการณที่ผานมายังคงพบวา ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในพื้นที่ชุมชนแออัด และพื้นที่ตะเข็บชายแดน ปญหาโทษภัยจากยาเสพติดจึงถือเปนภัยคุกคามที่กัดกรอนและบอนทําลาย
ประเทศชาติ รวมถึงสงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ซ่ึงทําใหทุกรัฐบาลตอง
สูญเสียทรัพยากรในการปองกันและแกปญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2553, 
ออนไลน) ไดนิยามวา ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใดๆ ที่อาจเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ หรือจากการ
สังเคราะห ซ่ึงเม่ือเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดๆก็ตาม เปนชวงระยะเวลาๆ หรือนานติดกัน 
จนทําใหรางกายทรุดโทรมและตกอยูไตอํานาจหรือเปนทาสของส่ิงน้ัน ทั้งดานรางกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอยางเดียว 
และพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พุทธศักราช 2552 (กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด, 2553, ออนไลน) ให
ความหมายวา ยาเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขาสูรางกายไมวาจะโดยรับประทาน ดม สูบ 
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ฉีด หรือดวยประการใดๆ แลว ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ เชน ตองเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการ
ถอนยาเม่ือขาดยา มีความตองการเสพทั้งรางกาย และจิตใจอยางรุนแรงอยูตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง
จนถึงขั้นเสียชีวิต    

 
4.2 แนวคิดในการแกไขปญหายาเสพติดในสังคมไทย  

1) รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรในการแกปญหายาเสพติดใหครอบคลุมพื้นที่หรือมิติตางๆ คือยุทธศาสตร 5 รั้ว
ปองกัน เพื่อเปนเสมือนเกราะคุมกันภัยยาเสพติดในแตละระดับ โดยในแตละรั้วปองกันจะมุงตรงไปสูเปาหมายการควบคุม             
ผูเสพ ผูคายาเสพติด และกลุมเส่ียงที่มีโอกาสเขามาเก่ียวของกับยาเสพติดใหมากที่สุด จึงจะเปนการสรางแนวปองกันอยาง
แทจริง และสามารถควบคุมปญหาได โดยแตละรั้ว ประกอบดวย (1) รั้วชายแดน มอบหมายใหผูบัญชาการทหารสูงสุด
รับผิดชอบ (2) รั้วชุมชน (3) รั้วสังคม มอบหมายใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ (4) รั้วโรงเรียน มอบหมายให
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ (5) รั้วครอบครัว มอบหมายใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
รับผิดชอบ สวนงานดานการปราบปราม ผูรับผิดชอบคือ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สวนการบําบัดรักษาผูรับผิดชอบคือ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากน้ี หนวยงานที่เก่ียวของตองเขามามีสวนรวม ซ่ึงถาทุกฝายรวมกันก็จะเกิดผลเปนรูปธรรม
แนนอน โดยมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เปนองคการกําหนดนโยบาย สวน กอ.รมน. เปนกลไก
อํานวยการ และรัฐบาลเชื่อวาถาคนสวนใหญในสังคมใหความรวมมือกับหนวยงานและรวมกัน ปฏิบัติอยางจริงจังก็จะทําใหยา
เสพติดลดลงหรือหมดไปได (กรุงเทพธุรกิจ, มีนาคม 2552)  

2) อาภาศิริ   สุวรรณานนท และคณะ (2552, หนา 31-35) ไดเสนอแนวคิดในการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ดังน้ี (1) มุงพัฒนาตัวบุคคล โดยใหความสําคัญกับการสรางศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพภายใตสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไป และสามารถตัดสินใจ
แกไขปญหาชีวิตไดโดยไมตองพึ่งยาเสพติด ดังน้ัน การพัฒนาตัวบุคคลตองดําเนินการระยะยาวในหลายๆ ดานพรอมๆ กัน (2) 
กําหนดพื้นที่และกลุมประชากรเปาหมายในการดําเนินงานใหชัดเจน เน่ืองจากความจํากัดของทรัพยากร รวมถึงเหตุผล
ทางดานเทคนิคในดานการแกไขปญหาในแตละพื้นที่ในการทํางาน (3) ผสมผสานมาตรการในการดําเนินงานเพื่อปองกัน และ
แกไขปญหายาเสพติด โดยการกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการกับปญหาของแตละพื้นที่ และกลุมเปาหมาย และ
ควรมีลักษณะที่ยืดหยุน (4) กําหนดหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงาน โดยการระดมหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐบาล 
ภาคเอกชนและองคกรพัฒนาเอกชนเขามารวมดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ และตองกําหนดบทบาท
หนาที่ใหชัดเจนตามความถนัดสอดคลองกับภารกิจปกติของหนวยงานน้ันๆ (5) ดําเนินงานในลักษณะองครวมแบบบูรณาการ
ใหมีประสิทธิภาพตอเน่ือง และยั่งยืน โดยดําเนินงานในลักษณะของการบูรณาการเขาไปในภารกิจ พัฒนาปกติที่หนวยงาน
ตางๆ ดําเนินการกันอยู มิใชงานพิเศษ หรืองานฝากที่แยกสวนออกมาดําเนินการเปนการเฉพาะ (6) มุงเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน หรือกลุมเปาหมายที่เก่ียวของ ตั้งแตรวมทําการศึกษาปญหา วางแผนในการดําเนินงาน และตัดสินใจพิจารณา
ทางเลือกตลอดจนรวมดําเนินงาน ปรับปรุงวิธีดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
(7) การสรางเอกภาพในการดําเนินงานปองกันยาเสพติด โดยการจัดระบบงาน มีแผนเปนกรอบในการกําหนดทิศทางสําหรับ
การดําเนินงานเพื่อลดความซํ้าซอน และเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากร (8) การระดมทรัพยากรของหนวยงาน
ภาครัฐบาล และเอกชนเขามามีสวนรวม ซ่ึงจะชวยทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ (9) การใหความสําคัญกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นโดยมีการออกแบบใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมทาง
ภูมิศาสตรของแตละพื้นที่  

3) สุรีย บุญญานุพงศ และวิลาวัณย หงษนคร (2552, หนา 4-5) ไดเสนอหลักการสําคัญ (กุญแจ) สําหรับ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว 5 ประการคือ “จิตแนบ
มวลชน สรางคนทํางาน บูรณาการบนรากเหงา เอาใจใสเยาวชน อิงแอบคนมีวิชา” โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (1) จิตแนบมวลชน 
หมายถึง ผูบริหารและเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคนตองมีจิตใจที่มุงม่ัน ทุมเท และเสียสละทํางานเพื่อประชาชน
มากกวาผลประโยชนของตนเองหรือพรรคพวก (2) สรางคนทํางาน หมายถึง การสรางศักยภาพและความพรอมใหบุคลากรที่
จะรวมทํางานทุกคนเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล มีความเขาใจในภารกิจและเปาหมายการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
ตรงกัน มีการปฏิบัติงานไดอยางสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกันหรือเปนทีมทํางานเดียวกัน (3) บูรณาการบนรากเหงา 
หมายถึง การแกไขปญหายาเสพติดใหสําเร็จจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายและทุกคนที่เก่ียวของ ดังน้ัน การแกไข
ปญหายาเสพติดในชุมชนจึงตองมีความเขาใจเก่ียวกับบริบทชุมชน ลักษณะทางประชากรและกลุมชาติพันธุในชุมชน ลักษณะ
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สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเปนรากฐานทางความคิดความเชื่อของคนในชุมชน และเปนตนทุนทางสังคมในชุมชน (4) เอาใจใส
เยาวชน หมายถึง การแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนจะเกิดความยั่งยืนไดจําเปนตองมี “บุคลากรแถวสอง” มารับชวงการ
ทํางานในอนาคต ซ่ึงก็คือ กลุมเยาวชน ดังน้ัน จึงตองเปดโอกาสใหเยาวชนมีบทบาทในการทํากิจกรรมดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อสรางความรูความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของการแกไขปญหายาเสพติด 
รวมถึงเปนเกราะปองกันไมใหเยาวชนตกเปนเหยื่อของยาเสพติด และ (5) อิงแอบคนมีวิชา หมายถึง การดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใหประสบผลสําเร็จจําเปนตองใชความรูหลายสาขามาประกอบกัน และจําเปนตองพึ่งพาผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญ ในดานตางๆ  

4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (2553, หนา 50-51) 
ไดเสนอแนวทางเพื่อชวยใหชุมชนเขมแข็งลดการแพรระบาดของยาเสพติด โดยเสนอใหผูนําองคกรทองถิ่นควรไดรับการพัฒนา
ดังน้ี (1) การพัฒนาภาวะผูนําใหเปนผูมีวิสัยทัศนในการมองปญหา สาเหตุและความเส่ียงของยาเสพติดในพื้นที่อยางเปนองครวม 
(2) กําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่น/ชุมชนใหมีความเขมแข็ง เชน การฝกอาชีพ การเสริมรายไดใหคนในชุมชน (3) การจัดทํา
แผนชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ไดครอบคลุมทั้งระบบ (4) การประสานเครือขายความรวมมือของ
ผูนําองคกรทองถิ่น/ชุมชนในดานขอมูลขาวสาร และรวมเปนเครือขายการทํางานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศ (5) การจัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 
ระดับหมูบาน/ชุมชน (6) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานยาเสพติดในชุมชนที่รวบรวม จัดเก็บและเผยแพรวิธีการปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
 

4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม  
1) พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หนา 266)  ไดกลาววา การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากร หมายถึง 

กระบวนการที่ใชสมรรถภาพทั้งมวลของบุคลากรซ่ึงไดรับการออกแบบเพื่อกระตุนสงเสริมใหเพิ่มความผูกพันตอความสําเร็จ
ขององคการ โดยทําใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลตอพวกเขา เพื่อทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและ
ความผูกพันตอองคการที่สูงขึ้น และสงผลใหบุคลากรมีผลผลิตสูงขึ้นและมีความพึงพอใจที่สูงขึ้น สําหรับณรงควิทย แสนทอง 
(2553, ออนไลน) ไดกลาววา การพัฒนาแบบภายในออกสูภายนอก (Inside Out Approach) เปนกลยุทธในการพัฒนาโดย
มุงเนนการพัฒนาจากภายในของบุคคล ซ่ึงไดแก ทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยออกสูการแสดงพฤติกรรมภายนอก ไดแก 
ความรู ทักษะ และพฤติกรรม เพราะถาสามารถพัฒนาส่ิงที่อยูภายในใจของบุคคลไดแลว การพัฒนาความรู ทักษะ และ
พฤติกรรมก็สามารถทําไดงายขึ้น และ Summers, J. and Hyman, J., (2005, p. 8-11) กลาวไววา การมีสวนรวมเปนการ
แสดงออกถึงความมีประชาธิปไตยในองคการ ซ่ึงเปนการปรับปรุงสภาพการทํางานในองคการโดยสงเสริมการสราง
ความสัมพันธในแนวระนาบ มีการกระจายอํานาจ และมีความเทาเทียมระหวางบุคลากรภายในเครือขายสังคมขององคการ
มากขึ้น ทั้งน้ี การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจ และสงผล
ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานของหนวยงานภาครัฐและบทบาทของภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในระดับที่สูงขึ้น 
ซ่ึงจากเดิมอยูในระดับการปรึกษาหารือไดเพิ่มระดับเปนหุนสวนกับภาคประชาชน ทําใหตัวแทนภาคประชาชนไดเขามามี
บทบาทสูง และเกิดความรวมมือในการทํางานระหวางหนวยงานภาครัฐ และภาคอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในอนาคต ทั้งน้ี การมีสวน
รวมของประชาชนไดชวยใหเกิดการสรางพลังและระดมพลังจากภาคประชาชนใหมีการเคล่ือนไหวในการเขารวมรับผิดชอบใน
การพัฒนาตลอดกระบวนการ ที่เปนทั้งวิธีการ (means) และเปาหมาย (ends) ของการพัฒนา รวมทั้งการแกไขขอขัดแยง
ในชวงกอนเริ่มโครงการพัฒนาไดในระดับสูง  

 
4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ  

1) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548, หนา 127) ไดนิยามคําวาบูรณาการวา หมายถึง การ
ผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ ขอมูลและสารสนเทศ การตัดสินใจที่เก่ียวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการ
วิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสวนราชการ ซ่ึงการบูรณาการที่มีประสิทธิผลจะสําเร็จไดเม่ือองคประกอบแต
ละสวนของระบบการจัดการการดําเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมตอกันอยางสมบูรณ ซ่ึงเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2546, 
หนา  4-8) เสนอวา บูรณาการ หมายถึง การนําส่ิงหน่ึง เขารวมกับอีกส่ิงหน่ึงเพื่อทําใหส่ิงเดิมเพิ่มสมบูรณยิ่งขึ้น เอ้ือประโยชน
ตอกัน รวมทั้ง การเชื่อมโยง ส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงเขาเปนสวนประกอบของอีกส่ิงหน่ึง เพื่อใหส่ิงน้ันเกิดความสมบูรณขึ้น 
นอกจากน้ี อรพินท สพโชคชัย (2546, หนา 8) กลาววา การบริหารงานแบบบูรณาการเปนการเชื่อมโยงทุกภาคสวน ทุก
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องคประกอบเขามาสูความเปนหน่ึงเดียว เพื่อใหกลไกตางๆ สามารถทํางานไดอยางสมดลุและมีประสิทธิภาพ สําหรับวิฑูรย  สิ
มะโชคดี (2545, หนา 4) กลาววา การบูรณาการ คือ การจัดสรรและระดมสรรพกําลังขององคกร ตั้งแตวัตถุดิบ ทรัพยากร 
บุคลากร หนวยงาน กระบวนการและปจจัยตางๆโดยการทําใหเกิดการประสานรวมกันอยางสอดคลอง กลมกลืนในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคใดๆ เชน การผลิตสินคาหรือใหบริการที่สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เปนตน ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548, หนา 127) ไดกลาวถึงประโยชนจากการทําระบบบริหารแบบบูรณาการ
ไวดังน้ี (1) เพิ่มความสามารถในการแขงขัน (2) สามารถใชทรัพยากรตางๆ รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (3) พนักงานทํางาน
โดยงาย สะดวก มีประสิทธิภาพ พรอมที่จะปรับปรุงอยางตอเน่ือง (4) ลดความสูญเปลา ซํ้าซอน ในการบริหาร (5) ลด
คาใชจายในการตรวจติดตาม และตรวจประเมิน (6) สรางภาพลักษณะที่ดีแกองคกร  

 
4.5 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย  

1) เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543, หนา 28) ไดกลาวไววา เครือขาย หมายถึง การที่ปจเจกบุคคล องคกร 
หนวยงาน หรือสถาบันใดๆ ไดตกลงกันที่จะประสานเชื่อมโยงเขาหากันภายใตวัตถุประสงคหรือขอตกลงอยางใดอยางหน่ึง
รวมกันอยางเปนระบบ และตองมีการแสดงออกโดยมีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงการรวมตัวกันเปนเครือขายจะเปนการนําเอาจุดแข็ง
ของแตละฝายมาสนับสนุนกันในการทํางาน ทําใหเกิดการผนึกกําลัง (synergy) ซ่ึงจะชวยใหผลลัพธที่เกิดขึ้นดีกวาผลลัพธของ
การทํางานที่ตางคนตางทําแลวนํามารวมกัน เห็นไดวา การเชื่อมโยงเปนเครือขายจึงมิใชแคเพียงการรวมกลุมของสมาชิกที่มี
ความสนใจรวมกัน แตตองมีการพัฒนาไปสูการรวมลงมือทํากิจกรรมรวมกันอยางมีจุดหมาย และอาจกลาวไดวา ความตอเน่ือง
ของกิจกรรมในเครือขายถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหเครือขายเกิดการพัฒนาและขยายตัวในการดําเนินกิจกรรมจนกระทั่ง
ประสบผลสําเร็จ และเสรี พงศพิศ (2548, หนา 8) กลาววา เครือขาย หมายถึง ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการบางอยางรวมกันในการ
ดําเนินกิจกรรมบางอยาง โดยที่สมาชิกของเครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมขึ้นตอกัน นอกจากน้ี กาญจนา แกวเทพ (2538) 
ใหความเห็นวา เครือขาย หมายถึง รูปแบบหน่ึงของการประสานงานบุคคล กลุมหรือองคกรที่ตางก็มีทรัพยากรของตนเอง
อยางมีเปาหมาย วิธีการทํางานและมีกลุมเปาหมายของตนเอง ซ่ึงทํางานกันมานานพอสมควร แมอาจจะไมมีกิจกรรมรวมกัน
อยางสมํ่าเสมอก็ตาม แตก็มีการวางรากฐานเอา ซ่ึงเปรียบเสมือนสายโทรศัพทที่ตอไวแลว และเม่ืออีกฝายหน่ึงมีความตองการ
ที่จะขอความชวยเหลือหรือความรวมมือจากกลุมอ่ืน ก็สามารถติดตอไดทันที สําหรับ Robert Agranoff (2006, p. 57-59) ได
กลาวถึงเครือขายวา เครือขายเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการสรางความรวมมือ เน่ืองจากเปนการเปดโอกาสใหองคการตางๆ 
ไดหันมาดําเนินงานรวมกัน ตลอดจนแบงปนทรัพยากร สรางความรูในดานตางๆ และคนพบแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน 
นอกจากน้ีการปฏิบัติงานรวมกันภายใตบริบทของเครือขายดังกลาวไมเปนการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา (Non-
hierarchy) แตเปนการรวมกันคนหาแนวทางการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ และ Paul Starkey (1997, p. 14-16) ไดกลาววา 
เครือขายเปนการติดตอส่ือสาร ตลอดจนเปนการกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร โดยมีการนําเอาส่ือกลางตางๆ 
เขามาประยุกตใช เชน โทรทัศน วิทยุ จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน ทั้งน้ี บุคคลตางๆ ที่ไดเขามารวมมือกันภายในเครือขาย 
อาจอยูในระดับเดียวกันหรืออยูตางระดับกันก็ได ดังน้ัน การเชื่อมโยงเครอืขายจึงเปนการรวมกลุมของปจเจกบุคคลหรือองคกร
ที่มีลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ คือ ความสมัครใจหรือความเปนอิสระในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารหรือสารสนเทศและ
กิจกรรมรวมกัน ทั้งน้ี อาภาพร  เผาวัฒนา, 2555, หนา 32-33) ไดเสนอแนวทางการสรางเครือขายที่มีประสิทธิภาพไวดังน้ี 
(1) การรับรูมุมมองรวมกัน เชน มีความเขาใจในปญหาและมีสํานึกในการแกไขปญหารวมกัน มีประสบการณในปญหารวมกัน 
มีความตองการความชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน เปนตน (2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน เปนการสรางการรับรูเขาใจถึง
ทิศทางเดียวกัน จะชวยทําใหขบวนการเคล่ือนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพและชวยลดความขัดแยงอันเกิดจากมุมมองที่แตกตาง (3) 
การเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน เพื่อทําใหเกิดการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชนรวมที่จะดึงดูดใหสมาชิกรวมเปน
เครือขาย (4) การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย เน่ืองจากเปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรูรวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลงมือ 
กระทําอยางเขมแข็ง (5) การเสริมสรางซ่ึงกันและกัน โดยการนําจุดแข็งของฝายหน่ึงไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหน่ึง (6) 
การพึ่งพิงกัน จะทําใหสมาชิกของเครือขายมีความผูกพันกัน และ (7) การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปล่ียน เชน มีการติดตอกันผาน
ทางการเขียน หรือการพบปะพูดคุย การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนารวมกัน ซ่ึง
ความสัมพันธเชิงแลกเปล่ียนระหวางกัน มิใชปฏิสัมพันธฝายเดียวทําใหเกิดความผูกพันภายในระหวางกันมากขึ้น   
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4.6 สรุปแนวทางในการวิจัย  
จากการศึกษาแนวคิดทางวิชาการเบื้องตนทําใหสรุปไดถึงกรอบแนวคิดที่จะนํามาเปนโมเดลสําหรับใชในการวิจัย

ดังน้ี 
 

 
 

รูปที่ 1 แนวทางในการวิจัย 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

5.1 วิธีการศึกษา 
การวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยการศึกษาขอมูลตามวัตถุประสงคการ

วิจัยจากเอกสารทางวิชาการ การประชุมกลุมยอย การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม  
5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางประกอบดวย (1) ผูนําชุมชนในพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล (2) เจาหนาที่ตํารวจ และอาสาสมัครตํารวจ

บานจากสถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล และ (3) ผูบริหารของเทศบาลตําบลศาลายา 
5.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสัมภาษณ และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 
5.4 วิธีการรวบรวมขอมูล 
ทําการศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี (1) การประชุมกลุมยอย จากเจาหนาที่ตํารวจ ผูบริหารของ

เทศบาลตําบลศาลายา ผูนําชุมชน และอาสาสมัครตํารวจบาน รวมทั้งส้ินจํานวน 30 คน โดยดําเนินการในวันที่ 5 เมษายน 
2555 เวลา 13.00 น. - 17.00 น. ณ หองประชุมชั้น 2 ที่วาการอําเภอพุทธมณฑล และ (2) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากการดําเนินงานตามแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการปองกันปญหายาเสพติด ดวยการศึกษา
แบบมีสวนรวม และการสัมภาษณสวนบุคคล โดยกลุมตัวอยางที่ใหขอมูลประกอบดวย ผูนําชุมชน และตัวแทนครัวเรือนที่เขา
รวมกิจกรรม เจาหนาที่ตํารวจ และอาสาสมัครตํารวจบาน และผูบริหารของเทศบาลตําบลศาลายา รวมทั้งส้ินจํานวน 15 คน 
โดยดําเนินการในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00 น. - 22.00 น. ณ ศาลากลางบานหมู 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล 

 
6. ผลการวิจัย 

 
6.1 ผลการศึกษาเพื่อคนหาแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการปองกันปญหายาเสพติด โดยการประชุม

กลุมยอยจากเจาหนาที่ตํารวจ ผูบริหารของเทศบาลตําบลศาลายา ผูนําชุมชน และอาสาสมัครตํารวจบาน ผลการศึกษาสรุป
ไดดังนี้ 

6.1.1 สถานการณปญหายาเสพติด พบวาในปจจุบันสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่มีการแพรระบาด
อยางรุนแรง และมีแนวโนมสูงข้ึนกวาปกอนๆ ดังเห็นไดจากการจับกลุมม่ัวสุมของเด็กวัยรุนที่มีเพิ่มมากข้ึนตามแหลง
ชุมชนตางๆ จํานวนผูใชสารเสพติดและผูคายาเสพติดที่เขามาใชชุมชนเปนแหลงม่ัวสุมมีเพิ่มข้ึน โดยมีสาเหตุมาจาก (1) 
อําเภอพุทธมณฑล เปนพื้นที่ทางผาน โดยมีเสนทางที่สามารถเขาออกผานมาผานไปไดหลายเสนทาง (2) ผูเสพและผูคา
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ยาเสพติดถูกผลักดันมาจากพื้นที่อื่น และยังมีปจจัยเส่ียงอื่นๆ ในพื้นที่ เชน สถานบันเทิง แหลงม่ัวสุมตามบานเชา อพาร
ทเมนต คอนโดมิเนียม กลุมแกงมอเตอรไซคซิ่ง  

6.1.2 แนวทางการแกไขปญหายาเสพติดของหนวยงานภาครัฐ โดยอําเภอพุทธมณฑลไดดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล และบางกิจกรรมไดผลดีในทางปฏิบัติ แตขณะเดียวกันพบวาบางโครงการไดสงผลกระทบเชิงลบ 
และทําใหเจาหนาที่ทํางานไดยากลําบากมากข้ึน สรุปไดวา แนวทางการแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลไม
สามารถแกไขปญหาในพื้นที่ไดจริงในระยะยาว ดังเห็นไดจากการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ยังคงมากเหมือนเดิม 

6.1.3 แนวคิดในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ พบวา การแกไขปญหายาเสพติดมีเง่ือนไขที่ซับซอน 
และมีปจจัยที่เกี่ยวของหลากหลายประการ รวมถึงไมมีวิธีการสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาไดทุกพื้นที่ 
แนวทางที่เหมาะสมจึงควรพิจารณาจาก (1) มีการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของอยางลุมลึก โดยการศึกษาขอมูลพื้นที่ และทํา
ความเขาใจคนในชุมชนอยางตอเนื่อง (2) เนนใชวิธีการเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในระยะยาว ดวยการเร่ิมที่ตนเหตุของ
ปญหาเพื่อหยุดการสงผลกระทบเชิงลบตอชุมชน ครอบครัว และบุคคลในระยะยาว (3) สรางการมีสวนรวมแบบบูรณา
การใหเกิดข้ึนในพื้นที่ โดยแสวงหาแนวรวมจากทุกฝายในพื้นที่ และควรสงเสริมใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม (4) มี
เปาหมายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการกระตุนใหชุมชนเกิดความตื่นตัว และสรางภูมิคุมกันในการ
ปองกันไมใหคนในครอบครัวเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดทั้ง (5) เรงสรางความไววางใจของชุมชนใหเกิดข้ึน โดยการ
สนับสนุนความชวยเหลือในส่ิงที่ชุมชนตองการ ดวยการใหความรู การสรางกิจกรรมเพื่อทําใหครอบครัวไดอยูพรอมหนา
กัน รวมไปถึงการใหโอกาสแกผูที่หลงผิดไดกลับตัวกลับใจกอนที่จะกระทําผิดมากกวานี้ (6) ตองสรางและพัฒนาทีมงาน
และเครือขายใหมีอุดมการณรวมกัน  

6.1.4 เทคนิคการปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ใหประสบความสําเร็จสรุปไดดังนี้ (1) มีการ
ประชุมหารือถึงวิธีการที่เหมาะสมในการทํางานในแตละพื้นที่อยางตอเนื่อง (2) เปนกิจกรรมเชิงรุกในพื้นที่เพื่อเนนการ
ปองปรามมากกวาการปราบปราม (3) ตองสรางเครือขาย ขยายแนวรวมในการดําเนินงาน (4) มีการประสานงานกับ
พื้นที่เปาหมายอยางตอเนื่องและทั่วถึง (5) พัฒนากิจกรรมและทีมงานอยางตอเนื่องเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

6.1.5 ผลการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ (1) ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมไดใหรับการตอบรับเปนอยางดี โดยเห็น
วาเปนกิจกรรมที่มีประโยชนในหลายดาน (2) การดําเนินงานที่ผานมาไดชวยขยายองคความรู และแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อแกไขปญหายาเสพติดใหมีความเหมาะสมมากกวาเดิม จึงทําใหมีเครือขายเขารวมดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เทศบาลตําบลศาลายา Police TV และชมรมผูนําอาสาพัฒนาชุมชนอําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร (3) กิจกรรมดังกลาวทําใหผูเสพ/ผูคายาเสพติดในชุมชนไมสามารถอยูในพื้นที่ไดอีก
ตอไป และผูเสพ/ผูคายาเสพติดรายใหมไมกลาเขามาในพื้นที่ตราบใดที่ชุมชนยังคงเขมแข็ง (4) การดําเนินกิจกรรม เปน
ส่ิงสําคัญที่ชวยใหทีมงานมีพัฒนาการที่ดีข้ึนในดานตางๆ  

6.1.6 ปญหาที่เกิดข้ึนในการดําเนินกิจกรรมสรุปไดดังนี้ (1) การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน 
(2) การตอตานจากชุมชน (3) การขาดจิตสํานึกสาธารณะของชุมชน 

 
6.2 แนวทางการบูรณาการความรวมมือการปองกันปญหายาเสพติด 
ผลการศึกษาไดนํามาสูการสังเคราะหตัวแบบที่เหมาะสมตามแนวทางการบูรณาการความรวมมือการปองกันปญหา

ยาเสพติด มีประเด็นที่สําคัญแสดงไดดังรูป 
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รูปที่ 2 ตัวแบบที่เหมาะสมตามแนวทางการบูรณาการความรวมมือการปองกันปญหายาเสพติด (ที่มา: ผูวิจัย, 2555) 

 
แนวทางการบูรณาการความรวมมือในการปองกันปญหายาเสพติดมีองคประกอบที่สําคัญดังน้ี 

6.2.1 ผูขับเคล่ือนกิจกรรม ประกอบดวย (1) เจาหนาที่ตํารวจ และ (2) อาสาสมัครตํารวจบาน โดย
องคประกอบสําคัญในการดําเนินกิจกรรมคือ (1) พัฒนาสมาชิกในทีมใหมีทัศนคติที่ดี และมีอุดมการณที่สอดคลองกันในการ
ทํางานเพื่อแกไขปญหายาเสพติด รวมถึงตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาทักษะที่เก่ียวของในการทํางานอยาง
ตอเน่ืองอีกดวย (2) มีการประชุมหารือถึงวิธีการที่เหมาะสมในการทํางานในแตละพื้นที่อยางตอเน่ือง และกําหนดบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนในการดําเนินภารกิจรวมกัน รวมถึงควรมีการวางแผนการดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพื้นที่ นอกจากน้ี วิธีการดําเนินการจะตองสามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสมของบริบทในแตละพื้นที่ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานใหมากที่สุด 

6.2.2 ผูสนับสนุน/เครือขายในการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยผูขับเคล่ือนกิจกรรมควรมีการแสวงหา
แนวรวมอยางตอเน่ือง เพื่อขยายศักยภาพในการดําเนินงานใหสูงขึ้น ซ่ึงการเลือกหนวยงานเครือขายที่เขามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานน้ัน จําเปนตองมีการพิจารณาอยางนอย 2 ประเด็นคือ (1) ศักยภาพในการสนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่องที่ผู
ขับเคล่ือนกิจกรรมตองการ และ (2) เปาหมายของหนวยงานเครือขายควรมีความสอดคลองกับเปาหมายของกิจกรรมที่กําลัง
ดําเนินการ เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองของกิจกรรมในอนาคต 

6.2.3 กลุมเปาหมายในพื้นที่ ประกอบดวย (1) ผูนําชุมชน (2) ครอบครับ/กลุมเปาหมาย และ (3) ผูเสพ/ผูคา
ในพื้นที่ โดยองคประกอบสําคัญในการดําเนินกิจกรรมคือ (1) พัฒนาสัมพันธภาพสวนตัวที่ดีกับผูนําชุมชนเพื่อชวยใหการ
ทํางานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว (2) ตองมีการประชาสัมพันธแนวทางการดําเนินงาน และผลเชิงบวกที่จะสราง
ประโยชนตอชุมชนใหชาวบานทราบกอนเขาไปดําเนินการในพื้นที่ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และการยอมรับจากชุมชน (3) 
สรางการสวนรวมจากชาวบานใหเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยอาจตองใชหลายวิธีการเขามาผสมผสานกันเพื่อชวยกระตุนใหชาวบาน
เกิดความตื่นตัวและเขาใจถึงโทษภัยของยาเสพติด รวมถึงเกิดทัศนคติที่ดีตอตํารวจ และอาสาสมัครตํารวจบานที่ดําเนิน
กิจกรรม ซ่ึงจะสงผลใหชาวบานเกิดความศรัทธาในความเสียสละ และพรอมที่จะใหความรวมมือในดําเนินกิจกรรมเพื่อ
ผลประโยชนของสวนรวม (4) ผลการดําเนินการดังกลาวจะชวยใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง รวมถึงทําใหผูที่เก่ียวของทุกฝายเขา
มาดูแลพื้นที่อยางจริงจัง ซ่ึงทําใหผูเสพ/ผูคายาเสพติดในชุมชนไมสามารถอยูในพื้นที่ไดอีกตอไป และผูเสพ/ผูคายาเสพติดราย
ใหมไมกลาเขามาในพื้นที่ตราบใดที่ชุมชนยังคงเขมแข็ง 
 

6.3 ผลการดําเนินงานตามแนวทางการบูรณาการความรวมมือในการปองกันปญหายาเสพติด ดวยการศึกษา
แบบมีสวนรวม และการสัมภาษณสวนบุคคล จากผูนําชุมชน และตัวแทนครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม เจาหนาที่ตํารวจ และ
อาสาสมัครตํารวจบาน และผูบริหารของเทศบาลตําบลศาลายา ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
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6.3.1 ผลการดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี (1) ชุมชนที่เขารวมกิจกรรมไดใหรับการตอบรับเปนอยางดี โดยเห็นวา
เปนกิจกรรมที่มีประโยชนในหลายดาน (2) การดําเนินงานที่ผานมาไดชวยขยายองคความรู และแนวทางการดําเนินงานเพื่อ
แกไขปญหายาเสพติดใหมีความเหมาะสมมากกวาเดิม จึงทําใหมีเครือขายเขารวมดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง เชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เทศบาลตําบลศาลายา Police TV และชมรมผูนําอาสาพัฒนาชุมชนอําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร (3) กิจกรรมดังกลาวทําใหผูเสพ/ผูคายาเสพติดในชุมชนไมสามารถอยูในพื้นที่ไดอีกตอไป และผูเสพ/ผูคายาเสพ
ติดรายใหมไมกลาเขามาในพื้นที่ตราบใดที่ชุมชนยังคงเขมแข็ง (4) การดําเนินกิจกรรม เปนส่ิงสําคัญที่ชวยใหทีมงานมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นในดานตางๆ  

6.3.2 ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรมสรุปไดดังน้ี (1) การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน (2) 
การตอตานจากชุมชน (3) การขาดจิตสํานึกสาธารณะของชุมชน 
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

 
7.1 การมีสวนรวมในการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมแบงออกเปน 2 สวนคือ 

(1) การมีสวนรวมของสมาชิกในทีมงาน โดยมีการประชุมรวมกันกําหนดและแบงภารกิจหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
ซ่ึงชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกเปนเจาของและมีความมุงม่ันในการทํางานใหประสบผลสําเร็จอยางมีคุณภาพมากที่สุด ซ่ึง
สอดคลองกับที่พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552, หนา 266) ณรงควิทย แสนทอง (2553, ออนไลน) ที่เห็นวา การบริหารแบบมี
สวนรวมจะทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคการที่สูงขึ้น และ (2) การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ 
ซ่ึงเปนผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรม และเม่ือประชาชนเกิดความเขาใจก็จะเห็นดีเห็นงาม และรวมผลักดันกิจกรรม
ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับที่สถาบันพระปกเกลา (2552, ออนไลน) พี
รพงศ รําพึงจิตต (2555, หนา 49) และจรัส สุวรรณมาลาและคณะ (2548, หนา 42-44) ที่เห็นวา การมีสวนรวม เปนการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกเครือขายภาคประชาชน ซ่ึงสงผลทําใหเกิดการปรับเปล่ียนวิธีการทํางานของหนวยงานภาครัฐ
และเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการแกไขปญหาของชุมชน  

7.2 การบูรณาการในการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา กิจกรรมสวนใหญจะอาศัยการใช
ความสัมพันธอันดีระหวางผูดําเนินกิจกรรมกับหนวยงานอ่ืนๆ ไดแก ตํารวจ ฝายปกครอง Police TV ทองถิ่น และ
มหาวิทยาลัย เพื่อจูงใจและโนมนาวใหหนวยงานที่กลาวถึงไดใชจุดแข็งของตนมารวมขับเคล่ือนกิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จ เชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และเทศบาลตําบลศาลายาใหการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม Police TV 
สนับสนุนการเผยแพรกิจกรรมออกสูสาธารณชน ซ่ึงลักษณะการดําเนินกิจกรรมดังกลาวสอดคลองกับที่อาภาศิริ สุวรรณานนท 
และคณะ (2552, หนา 31) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548, หนา 127) ไดกลาวาการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดควรมีลักษณะเปนองครวมแบบบูรณาการ เพื่อใหการดําเนินการมีการปฏิบัติเชื่อมตอกัน
อยางสมบูรณ มีประสิทธิภาพ ตอเน่ือง และยั่งยืน 

7.3 เครือขายในการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา ผูดําเนินกิจกรรมไดสรางและขยาย
เครือขายดวยวิธีการตางๆ ในเชิงรุก โดยเฉพาะการแสวงหาเครือขายที่มีอุดมการณใกลเคียงกัน และมีความพรอมที่จะ
สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมในแตละดาน ซ่ึงสอดคลองกับสมชาย สุเทศ (2555, หนา 110) ไดกลาววา การเชื่อมโยง
เครือขายทางสังคมไดชวยใหสมาชิกของเครือขายมีความสมัครใจในการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางมีเปาหมายและมี
อุดมการณรวมกัน ซ่ึงภายในเครือขายจะมีการส่ือสารเพื่อการเชื่อมโยงกิจกรรมและสรางความเขาใจใหตรงกัน อันจะนําไปสู
การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและทรัพยากร รวมถึงความรวมมือในดานตางๆ ที่เปนประโยชนในการดําเนินกิจกรรมของ
เครือขาย 

7.4 การดําเนินงานโดยใชกลยุทธที่หลากหลายในการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา การ
ดําเนินกิจกรรมในแตละพื้นที่ไดน้ันตองไมมีสูตรสําเร็จตายตัว แตจะตองคิดในเชิงกลยุทธเพื่อปรับเปล่ียนวิธีการใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ดังเห็นไดจากการแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลที่ไมสามารถแกไข
ปญหาในพื้นที่ไดจริงในระยะยาว และการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ยังคงมากเหมือนเดิม ซ่ึงสอดคลองกับที่สมชาย  
ภคภาสนวิวัฒน (2542, หนา 4) ไดใหความเห็นวา กลยุทธในการดําเนินงานจึงเปนแผนตางๆ ขององคการที่จัดทําขึ้นจะตองมี
ความยืดหยุนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม และชวยใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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7.5 การทํางานเปนทีมในการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา การทํางานเปนทีมคือ แนวทางที่มี
ความเหมาะสมสําหรับการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งน้ี ตองมีการพัฒนาศักยภาพของทีมงานอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนา
กิจกรรมใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับที่อุทัย  ยานสกุล (2545, หนา 9) Robbins 
(อางถึงในสุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2544 หนา 435) และสุรีย บุญญานุพงศ และวิลาวัณย หงษนคร (2552, หนา 4) ที่เห็นวา การ
ทํางานเปนทีมจะมีความเหมาะสมในสถานการณที่มีความไมแนนอน และเปนการสรางศักยภาพและความพรอมใหบุคลากรที่
จะรวมทํางานทุกคนเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล มีความเขาใจในภารกิจและเปาหมายการปฏิบัติงานที่ถูกตอง
ตรงกัน  

7.6 การสรางความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันปญหายาเสพติดในพื้นที่ ผลการศึกษาพบวา ผลสําเร็จสุดทาย
ของการดําเนินงานควรเปนเรื่องการสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยการกระตุนใหชุมชนเกิดความตื่นตัวและเขาใจถึงโทษภัย
ของยาเสพติดจึงเปนเรื่องที่ชวยสรางภูมิคุมกันในการแกไขปญหายาเสพติดไดทั้งในระยะส้ันและระยะยาว ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวทางการดําเนินงาน “กองทุนแมของแผนดิน” (กรมการพัฒนาชุมชน, 2555, หนา 5) ที่ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของ
กองทุนไววา การดําเนินงานของกองทุนฯ จะชวยทําใหชุมชนรูจักพึ่งพาตนเอง เห็นพลังของตนเอง เพื่อเสริมสรางกระบวนการ
ในหมูบาน ชุมชน ดานความคิด ความรู การแลกเปล่ียน การรวมกลุมและความตื่นตัว เพื่อรวมกันแกไขปญหาของหมูบาน 
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหายาเสพติด เพื่อใหหมูบาน ชุมชน ใชกระบวนการดังกลาวใหบรรลุถึงความเขมแข็งไดอยาง
แทจริง  

7.7 แนวทางการแกไขปญหายาเสพติดของหนวยงานภาครัฐ สรุปไดวา แนวทางการแกไขปญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาลไมสามารถแกไขปญหาในพื้นที่ไดจริงในระยะยาว ดังเห็นไดจากการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ยังคง
มากเหมือนเดิม ซ่ึงสอดคลองกับซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของไพฑูรย  แสงพุม (2548) ที่ไดศึกษาถึงสาเหตุและปจจัยที่ทําให
เยาวชนเขาไปใชยาเสพติด และวิธีการ/รูปแบบการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน โดยพบวา 
การดําเนินงานหรือกิจกรรมของประเทศไทยที่ผานมามีลักษณะเปนการทํางานแบบ “นโยบายปูพรม” กลาวคือ มีกิจกรรม
เพียงอยางเดียวแตใชดําเนินการครอบคลุมไปทั่วทั้งประเทศ โดยปราศจากการศึกษาองคประกอบและความเหมาะสมของ
กิจกรรม และมุงหวังผลการรายงานในเชิงตัวเลข โดยมิไดสนใจถึงผลสําเร็จในเชิงคุณภาพที่แทจริง จึงทําใหการแกไขปญหาใน
เชิงพื้นที่ไมบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวไดอยางแทจริง 

 
8. ขอเสนอแนะ 

 
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

8.1.1 การขับเคล่ือนกิจกรรม ควรมีการสรางปฏิสัมพันธอันดีกับเครือขายในระดับตางๆ ทั้งในระดับนโยบาย
และในระดับพื้นที่ เพื่อสรางแนวรวมในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมรวมกันในอนาคต  

8.1.2 การขับเคล่ือนกิจกรรม ควรประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของใหดําเนินการประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ในกิจกรรมตางๆ ที่จะลงไปในพื้นที่ เพื่อชวยสรางความรู ความเขาใจ และการยอมรับจากประชาชนในชุมชน  

8.1.3 การขับเคล่ือนกิจกรรม ควรสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับผูนําชุมชน รวมถึงสรางการยอมรับใหเกิดขึ้น เพื่อชวย
ใหผูนําชุมชนใหความรวมมือดวยความเต็มใจ 

 
8.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงานในพื้นที่ 

8.2.1 มีการเขารวมกิจกรรมตางๆ เพื่อแสวงหาเครือขายที่มีอุดมการณคลายๆ กัน และควรมีศักยภาพในการ
สนับสนุนและชวยแกไขปญหาในการดําเนินกิจกรรมได  

8.2.2 มีการประชาสัมพันธแนวทางการดําเนินงาน และผลเชิงบวกที่จะเกิดตอชุมชนใหชาวบานทราบกอนเขา
ไปดําเนินการในพื้นที่ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และการยอมรับจากชุมชน  

8.2.3 มีการสรางสัมพันธภาพสวนตัวที่ดีกับผูนําชุมชนเพื่อชวยใหการทํางานประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้ง
ไว โดยเฉพาะการกระตุนใหชาวบานมีจิตสํานึกสาธารณะของชุมชน 
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8.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
8.3.1 เน่ืองจากเปนงานวิจัยเริ่มตนในประเด็นเล็กๆ ที่ขับเคล่ือนกิจกรรมโดยกลุมผูนํา และภาคประชาชนใน

พื้นที่รวมกับสวนราชการ โดยขาดการจัดทําเปนฐานขอมูลทีเ่ก่ียวของอยางเปนระบบดังน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการ
จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) ที่เก่ียวของกับการปองกันปญหายา
เสพติดในชุมชน เพื่อชวยใหการกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในครั้งตอไปกับกิจกรรมอ่ืนๆ ในพืน้ที่มีความเชื่อมโยงมากขึ้น 

8.3.2 ควรมีการศึกษาในมิติของโรงเรียนและวัดในพื้นที่ เพื่อนํามาเชื่อมโยงและบูรณาการกิจกรรมการปองกัน
ปญหาใหเหมาะสมกับบริบทพื้นที่สืบไป 
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