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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์   เพ่ือศึกษาสาเหตุการแพร่ระบาด  สภาพและปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเยาวชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร  และสร้างยุทธศาสตร์และประเมินยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชน ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร  การวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 
ศึกษาสาเหตุการแพร่ระบาดยาเสพติดในเยาวชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร โดยการสัมภาษณ์ เยาวชนท่ีมี
พฤติการณ์เกี่ยวข้องและเยาวชนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ปกครองของเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องและ
ผู้ปกครองของเยาวชนท่ีไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  กลุ่มละ 22 คน  รวม 88  คน ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษา
สภาพและปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร เก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถาม กับผู้ใหญ่บ้าน กํานัน อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําตําบล 
และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตําบล รวมท้ังหมด 248 คน  และการสนทนากลุ่ม ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน กํานัน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําตําบล รวมท้ังหมด 15 คน ข้ันตอนท่ี 3 สร้าง
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร แบ่งเปน็การ
จัดทําร่างยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชรโดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้ร่วมประชุมจํานวน 50 คน และการตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวน 17 คน ข้ันตอนท่ี 4 
ประเมินยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 19 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. สาเหตุการแพร่ระบาดยาเสพติดในเยาวชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชรของเยาวชน เกิดจากความอยาก อยากลอง ถูกชักชวนจากเพ่ือน ขาดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและ
โทษของยาเสพติด ขาดการเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมเล้ียงดู หย่าร้าง 
รักลูกไม่เท่ากัน ทําให้ขาดความอบอุ่น ท่ีพักอาศยัอยู่ในชุมชนแออัดท่ีมีการแพร่ระบาดยาเสพติด ทําให้หาซ้ือยา
เสพติดได้ง่าย  
 
 
  
          *หลักสูตรยุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
         **อาจารย์ประจําสาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
        ***อาจารย์ประจําสาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  



  
2.  สภาพและปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร พบว่า 
มีการจัดประชุม ผู้เข้าท่ีเข้าประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดโดยมีเป้าหมายที่ต้องการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของชุมชนร่วมกัน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน มีภารกิจเพ่ิมในการป้องกันและเฝ้า
ระวังยาเสพติดในหมู่บ้านโดยการมีหน้าท่ีในการสํารวจผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นําผู้ท่ีเสพยาเสพติดไป
บําบัดรักษา และป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีติดยาเสพติดท่ีผ่านการบําบัดกลบัไปใช้ยาเสพติด สําหรับ อสม. ได้รับ
มอบหมายให้แนะนําให้ผู้ท่ีอยู่ในวัยเสี่ยงเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดให้เยาวชน จัดอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลบุตรหลานท่ี
เป็นวัยรุ่นและจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในด้านการป้องกันยาเสพติด ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจงัหวัดกําแพงเพชร ด้าน พบว่า ทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรก ได้แก่ มอบหมายหน้าท่ีให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในงานด้านยาเสพติด จัดประชุม 
ประชาคมหมู่บ้าน เสริมบทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน 3.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางพัฒนา ซ่ึงยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ส่งเสริมศักยภาพคนใน
ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) สร้างชุมชนต้นแบบปลอดยาเสพติดแบบมีส่วนร่วม 3) สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5) สร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
6) บูรณาการการจัดการทุกภาคสว่นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 7) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 8) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4. ผลการ
ประเมินการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร พบว่า ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร ท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
และ แนวทางพัฒนา มีความสอดคล้อง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ใน     
ระดับมาก  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the causes of drug dissemination, the states and 
the problems for drug abuse prevention and remedy in youths by the communities, in 
Kamphaeng Phet Province, to create and assess the strategy for drug abuse prevention and 
remedy in youths by the communities, Kamphaeng Phet Province. The research was divided in 
to 4 steps. The first step was to study the causes of drug dissemination in youths in 
Kamphaeng Phet Province. The research instrument was on interview conducted with 88 
persons namely 22 youths who involved with drug ; 22 youths who with drug , 22 youths’ 
parents who involved with drug and 22 youth’s parents who were unconcerned with drug. 
The second step was to study the states and the problems for drug abuse prevention and 
remedy in youths by the communities, Kamphaeng Phet Province. The research instrument 



was a questionnaire conduction with 248 persons namely village headman, 
subdistrictheadman, village public volunteer, the policeman who were in charge of subdistrict 
and Sub-district Administrative  Organization members. The other instrument was a focus 
group conducted with 15 persons of the representatives of village headman, subdistrict 
headman, village public volunteer and policeman. The third step was to croate the strategy 
for drug abuse prevention and remedy in youths in Kamphaeng Phet Province Workshop 
conducted with 50 informations was the method to set the draft of the strategy for drung 
abuse prevention and remedy in youths by the communities. The draft of the strategy for drug 
abuse prevention and remedy in youths by the communities was checked by 17 experts. The 
fourth step was to assess the strategy for drug abuse prevention and remedy in youths by the 
communities, Kamphaeng Phet . The respondents consisted of 19 experts. The results 
revealed that 1) The causes of drug dissemination in youths in Kamphaeng Phet Province were 
found that youths were curious and youth’s friends persuded them to take the drug. They did 
not know the dangers of drug. Families and the society did not pay attention to youths. 
Parents did not have enough times to take care of youths. Some parents were divorced. Some 
parents treated children with unequal love. Youth’s residenceds were in the area of drug 
dissemination so they could buy the drug easily. 2) The states and the problems for drug 
abuse prevention and remedy in youths by the communities in Kamphaeng Phet Province 
were as Follows: there was a meeting, Participants exchanged their opinions for drug 
prevention. The subdistrict headman, village headman and communities participated in 
surveying addicts, and taking the addicts to be cured. Moreover they protected the youths 
who were cured to be avoided from drugs. The village public volunteers suggested people 
who were in a risk of drug to have a training for drugs. Local organization trained youths and 
parents to know the dangers of drug. The problems for drug abuse prevention and remedy in 
youths by the communities in Kamphaeng Phet Province were at the high levels. 
The hest means were job assignment for village publice volunteers meeting and enhancement 
the roles of village’ s communities. 3) The strategy for drug abuse prevention and remedy in 
youths by the communities, Kamphaeng Phet Province Consisted of vision, missions, goals, 
strategic ithem, strategies, and indicators. The strategic guidelines were 1) people’ s  
competency for drug prevention was enhanced. 2) Good model of community was set.         
3) Youths immunities for drug prevention were created. 4) People were supported to 
participate in drug prevention. 5) Drug prevention network wet set. 6) All sectors cooperated in 
drug prevention management. 7) Community learning center for drug prevention was 
improved. 8) Information of Drug prevention was improved. 4) The assessment for strategic 
development of drug abuse prevention and remedy in youths by communities, Kamphaeng 
Phet it was found that the vision, mission, goals, strategic item, strategy, indicator and 



guidelines had the agreement, the appropriateness, the possibility and the utility at the high 
level. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  ท่ีผ่านมาจนถึงปจัจุบันสังคมไทยประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด  ส่งผลให้เยาวชนหลาย
คนต้องเสียอนาคตและหลายครอบครัวต้องแตกแยกเพราะปัญหายาเสพติด จึงนับได้ว่าสังคมไทยได้รับผลกระทบ
จากยาเสพติดอย่างมาก ท้ังนี้เพราะปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนและมีพลวัตรในตัวของมันเอง มีการ
เคลื่อนไหวเปล่ียนแปลงในชนิดของยาเสพติดท่ีระบาด ลักษณะการใช้ยาเสพติดและกลุ่มประชากรผู้ใช้ยาเสพติด 
จึงทําให้ยากต่อการจัดการรวมทั้งเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ท่ีจะได้จากการจําหน่ายยาเสพติด ปัจจัยภายใน
บุคคล และภายในสังคมอีกด้วย (สํานักงาน ปปส, 2552, หน้า 2) 
 รัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามคําสั่ง  ท่ี 82/2552 เร่ือง 
ยุทธศาสตร์และกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล (ยุทธศาสตร์ 5 ร้ัวป้องกัน) โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือลดปัญหายาเสพติด ขจัดความเดือดร้อนประชาชนและกําหนดกรอบการทํางาน ได้แก่                
การควบคุมตัวยา การควบคุมพ้ืนท่ี การควบคุมเงื่อนไข การควบคุมผู้เสพ โดยเน้นภาคประชาสังคม การมีส่วน
ร่วมของชุมชน และการกําหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน รวมท้ังลดปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดปัญหายาเสพติดท่ีเพ่ิมมาก
ข้ึน ได้แก่ จุดอ่อนทางด้านชายแดน จุดอ่อนในด้านพ้ืนท่ี จังหวัด หมู่บ้าน/ชุมชน จุดอ่อนทางด้านปัจจัยเสี่ยงของ
สังคม ความอ่อนแอของครอบครัวและชุมชน ปจัจัยทางเศรษฐกิจ สงัคม สภาพแวดล้อม จึงได้กาํหนดออกมาเป็น           
5 ป้องกัน ได้แก่ ร้ัวชายแดน ร้ัวชมุชน ร้ัวสงัคม ร้ัวโรงเรียน ร้ัวครอบครัว และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามนโยบาย โดยเฉพาะ ร้ัวสังคม ร้ัวชุมชน ร้ัวโรงเรียน และร้ัวครอบครัว เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ไม่ให้เยาวชนเข้าไปมีพฤติกรรมเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส., 2552, หน้า 7-9)            
ซ่ึงสอดคล้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด มาเป็นการใช้แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพราะชุมชนอยู่ใกล้ชิดกับปัญหา และเป็นผู้มีประสบความเดือดร้อนจากปัญหาโดยตรง  ชุมชนจึงเกิดความรู้สึก
ร่วมและทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาได้มากกว่า แต่การใช้พลังชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ยังมี
ข้อจํากัดถึงแม้ชุมชนจะมีการรวมกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดพัฒนาเทคนิควิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ
ชุมชนจําเป็นต้องใช้เวลา มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และอาศัยผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 จังหวัดกําแพงเพชร เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีปัญหายาเสพติด ถึงแม้สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัด
กําแพงเพชรไม่รุนแรงมากนัก แต่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่  เนื่องจากจังหวัดกําแพงเพชร เป็นจังหวัดทางผ่าน
จากภาคเหนือลงสู่ภาคกลาง  ประกอบกับจังหวัดกําแพงเพชรมีพ้ืนท่ีติดกับจังหวัดตากซ่ึงมีพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีการ
ลักลอบยาเสพติดเข้ามาในประเทศ โดยนําเข้ามากับแรงงานต่างด้าว และมกีารจําหน่ายให้ผู้ค้ารายย่อย
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในพ้ืนท่ี  ก่อนท่ีจะนําส่งต่อไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆนอกเขตจังหวัดต่อไป จากสถานการณ์ดังกล่าว
ทําให้จังหวัดกําแพงเพชรยังคงเปน็พ้ืนท่ีเฝ้าระวังยาเสพติด 1 ใน 29 จังหวัดท่ียังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่  
จังหวัดกําแพงเพชรได้มีแผนการดําเนินงานควบคุมในเร่ืองดังกล่าวอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าท่ีตํารวจได้ดําเนินการ
ปราบปรามจับกมุอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้นยังมีการดําเนินการด้านการบําบัด ในโรงพยาบาลทุกๆ อําเภอ 
อย่างไรก็ตาม  กลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติดขณะนี้อยู่ท่ีเยาวชน  จังหวัดกําแพงเพชรจึงได้นํายุทธศาสตร์ 5 ร้ัวมาปฏิบัติ 



และได้สํารวจพบว่ามีหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดอยู่ประมาณ 160 หมู่บ้าน/ชุมชน ท่ียังมีการแพร่ระบาด
ในกลุ่มเยาวชน  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังน้อยอยู่ 
จากการศึกษาของแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในตําบลท่าไม้ 
อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร (เสมอ แสงสนธ์ิ, 2551, หน้า 104-109) พบว่าเยาวชนยังไม่ทราบ
บทบาทของตนเองและไม่ได้เข้าร่วมในโครงการเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด  และชุมชนไม่เปิดโอกาสให้
เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเก่ียวกับปัญหายาเสพติดในชุมชน จึงเป็นปัญหาอย่าง
หนึ่งของชุมชนท่ียาเสพติดยังแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน  

จากการแพร่ระบาดยาเสพติดดังกล่าวข้างต้น ชุมชนซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีบุคลากร  หน่วยงาน และสถาบัน
ต่างๆ ท่ีอยู่ในชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในเยาวชน เพราะเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับปัญหา 
ยาเสพติดในชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
เยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ยุทธศาสตร์ไปใช้ในการป้องกัน
ไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุการแพร่ระบาดยาเสพติดในเยาวชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชน ในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร 
 3. เพ่ือสร้างยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชน ในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร 
 4. เพ่ือประเมินยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชน ในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสาเหตุการแพร่ระบาดยาเสพติดในเยาวชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร  
  1. ขอบเขตเนื้อหา 
   ผู้วิจัยศึกษาจากแนวคิดของนักวิชาการต่างๆ แลว้นํามาสังเคราะห์ขอบเขตเนื้อหาของ
สาเหตุการแพร่ระบาดยาเสพติดของเยาวชน (สันติ จัยสิน, 2544, หน้า 9-12) ใน 3 ด้าน คือ 1) สาเหตุจาก             
ตัวเยาวชน 2) สาเหตุจากครอบครัว และ 3) สาเหตุจากสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  2. ขอบเขตประชากร 
   ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เยาวชนท่ีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจํานวน 22 คน และเยาวชน
ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จํานวน 22 คน ผู้ปกครองของเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจํานวน 22 คน 
ผู้ปกครองของเยาวชนท่ีไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจํานวน 22 คน รวม 88 คน โดยคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจาก 11 อําเภอ ในจังหวัดกําแพงเพชร  

  3. ขอบเขตตัวแปร 
   ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ สาเหตุการแพร่ระบาดยาเสพติดของเยาวชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร 



 ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาสภาพและปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร ข้ันตอนนี้ใช้การเก็บข้อมูล 2 วิธี คือแบบสอบถามและสนทนากลุ่ม 
   1. ขอบเขตเนื้อหา 
   ในการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชรได้ใช้ขอบเขตเนื้อหาจากยุทธศาสตร์ 5 ร้ัว และเลือกใช้เฉพาะรั้วชุมชนมี 9 ด้าน (คําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ท่ี 82/2552) ดังนี้ 1.1 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 1.2 เสริมบทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
กรรมการหมู่บ้าน 1.3 มอบหมาย หน้าท่ีให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ในงานด้านยาเสพติด 
1.4 ฟ้ืนฟูอาสาสมัครประชาชนในหมู่บ้าน 1.5 ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 1.6 ส่งเสริม
กระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายชุมชนจากระดับหมู่บ้าน/ชุมชนสู่ตําบล 1.7 เสริมสร้างแนวความคิดของชุมชน 
1.8 รวมพลังกัน ร่วมสํารวจ ค้นหาผู้เสพยาเสพติด และ 1.9 ใช้มาตรการทางกฎหมายดําเนินการต่อผู้ค้าและ                  
ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

  2. ขอบเขตแหล่งข้อมูล 
   2.1 กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

    2.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านและกํานันจํานวน 160 คน อาสาสมัครสาธารณสขุ
ประจําหมู่บ้าน จํานวน 160 คน เจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําตําบลจํานวน 50 นาย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
320 คน จํานวน 690 คน 
    2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านกํานัน อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจประจาํตําบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางของ
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้จํานวน 248 คน 
   2.2 กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
    ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน กํานัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําตําบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 15 คน 

  3. ขอบเขตตัวแปร 
   ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่  
   3.1 สภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจงัหวัดกําแพงเพชร 

 3.2 ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชน 
ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 
 ข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือสร้างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน โดยชุมชน           
ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนย่อย 
  ข้ันตอนย่อยท่ี 3.1 การจัดทําร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเยาวชน
โดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 

   1. ขอบเขตเนื้อหา 
    ในข้ันตอนนี้ผู้วิจัยมุ่งสร้างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                  

ในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ 
 
 



   2. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
    ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 50 คน ได้แก่ ผู้ปกครองเยาวชนในชุมชนจํานวน 10 คน 

เยาวชนในชุมชนจํานวน 5 คน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในชุมชนจํานวน 8 คน ผู้บริหารศึกษาในชุมชนจํานวน 5 คน 
เจ้าหน้าท่ีตํารวจประจําตําบล จํานวน 5 คนเจ้าอาวาสวัดในชุมชนจํานวน2 องค์ เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบลจํานวน 10 คน ผู้นําชุมชนจาํนวน 5 คนรวม จํานวน 50 คน   

   3. ขอบเขตตัวแปร 
    ตัวแปรท่ีศึกษาคือ ร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน

โดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร  
  ข้ันตอนย่อยท่ี 3.2 การตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

เยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 
   1. แหล่งข้อมูล 
    แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการตรวจสอบร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน โดยมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 1.เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ 2.เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการ
พัฒนาชุมชน และ 3.เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

      2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
    ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัด

กําแพงเพชร 
 ข้ันตอนท่ี 4 เพ่ือประเมินยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนใน
เขตจังหวัดกําแพงเพชร 
  1. ขอบเขตเนื้อหา 
   ประเมินยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร เป็นการประเมินโดยประยุกต์แนวคิดของคณะกรรมการการพัฒนามาตรฐานการประเมิน
การศึกษา (1994,อ้างถึงใน อวยพร เรืองตระกูล, ม.ป.ป.) สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2551, หน้า 189-200)            
ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสอดคล้อง (Consistency) ด้านความเหมาะสม (Propriety) ด้านความเป็นไปได้
(Feasibility) และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) 
  2. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 

   ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจํานวน 19 คน ซ่ึงมีคุณสมบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ หรือ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน หรือ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําการวิจัย 

  3. ขอบเขตตัวแปร 
   ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ คุณภาพของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชรใน 4 ด้าน คือ ความสอดคล้อง (Consistency) ความเหมาะสม
(Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility)  และความเป็นประโยชน์ (Utility) 
 
 



สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสาเหตุการแพร่ระบาดยาเสพติดในเยาวชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร  
    เยาวชนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบว่าสาเหตุการแพร่ระบาดยาเสพติดในเยาวชน           
ในเขตจังหวัดกําแพงเพชรของเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกิดจากการท่ีเพ่ือนท่ีคอยแนะนํา 
ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และตัวของเยาวชนเองต้องการให้เพ่ือนยอมรับเข้าร่วมในกลุ่มหรือแก๊งเด่ียว             
เม่ือเห็นเพ่ือนทําก็ทําตามด้วยความอยากรู้ อยากลอง เพ่ือความสนุก บางคนต้องการรายได้จากการจําหน่าย           
ยาเสพติด บางครอบครัวมีลูกมากลูกบางคนเกิดความน้อยใจท่ีพ่อแม่รักลุกไม่เท่ากัน พ่อแม่บางคนไม่ยอมเป็นท่ี
ปรึกษาให้กับลูก ทําให้ลูกต้องไปคบกับเพ่ือนซ่ึงเพ่ือนบางคนอาจติดยาเสพติดจึงทําให้ลูกติดยาเสพติดไปด้วย 
สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนมีแหล่งผลิตยาเสพติดหรือเป็นแหล่งท่ีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดหรือในชุมชนมี
แหล่งม่ัวสุมของเยาวชนท่ีติดยาเสพติด อยู่ใกล้กับท่ีพักอาศัยของเยาวชน และเป็นแหล่งท่ีเยาวชนสามารถท่ีจะ
ซ้ือขายยาเสพติดได้ง่าย และทําให้เยาวชนท่ีอยู่ในแหล่งท่ีมีการแพร่ระบาดยาเสพติด มองเห็นการซ้ือ ขาย และ
การเสพยาเสพติดเป็นเรื่องธรรมดา 
 2.  ผลศึกษาสภาพและปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชน 
ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร  
        2.1 สภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร  
             ผลการศึกษาสภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร พบว่ามีการจัดประชุมเม่ือมีการดําเนินการโครงการเกี่ยวกับยาเสพติด  มีประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม
ประชุมด้วย ผู้เข้าท่ีเข้าประชุมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดโดยมีเป้าหมายที่ต้องการป้องกันและแก้ไขปัญหา         

ยาเสพติดของชุมชนร่วมกัน  มีการนําปัญหายาเสพติดเข้ามาร่วมกันพิจารณาแก้ไข  กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน มีภารกิจเพ่ิมในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้านโดยการมีหน้าท่ีในการสํารวจ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  นําผู้ท่ีเสพยาเสพติดไปบําบัดรักษา และป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีติดยาเสพติดท่ีผ่านการบําบัด
กลับไปใช้ยาเสพติด  มีการจัดต้ังอาสาสมัครมาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน  มีการประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น อสม. ตํารวจ อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดประชาชน เยาวชน ในชุมชนไป
อบรมเกี่ยวกับยาเสพติด  
             สําหรับ อสม. แต่ละหมู่บ้านได้รับมอบหมายให้ดําเนินการด้านยาเสพติดโดยการ แนะนําให้ผู้
ท่ีอยู่ในวัยเสี่ยงเข้ารับการอบรมเกีย่วกับยาเสพติด มีการสํารวจผู้ติดยาเสพติดในแต่ละหมู่บ้าน  และ อสม.ทําหนา้ท่ี
ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครประจําหมู่บ้านในการระวังผู้ติดยาเสพติดไม่ให้เข้าไปติดยาเสพติดซํ้าอีก อส
ม. จัดทํารายงานในงานด้านยาเสพติดในชุมชน  
          นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
ให้เยาวชน จัดค่ายเยาวชน ลานกีฬา/การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และจัดอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแล
บุตรหลานท่ีเป็นวัยรุ่นและจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนในด้านการป้องกันยาเสพติด  
  2.2 ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 

        ผลการวิเคราะห์ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้าน
ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด3 ลําดับแรก ได้แก่ มอบหมาย หน้าท่ีให้กับอาสาสมัครสาธารณสขุหมู่บ้าน (อสม.) ในงานด้าน               
ยาเสพติด จัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน เสริมบทบาทกํานัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน 
     



 3. ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร 

     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในภาพรวมยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขต จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขต จังหวัดกําแพงเพชร แบบ SO หรือยุทธศาสตร์เชิงรุก องค์ประกอบของ
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แนวทาง 
ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ 
 4. ผลการประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขต จังหวัดกําแพงเพชร   
     การประเมินประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
ของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขต จังหวัดกําแพงเพชรพบว่า
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ฯ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค์ ของ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขต จังหวัดกําแพงเพชร พบว่า มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  ผู้วิจัยอภิปรายผลใน 4 ประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
 1. ผลการศึกษาสาเหตุการแพร่ระบาดยาเสพติดในเยาวชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชรมีประเด็น
สําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลดังนี้ การท่ีเพ่ือนชักจูงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และตัวของเยาวชนเองต้องการ
ให้เพ่ือนยอมรับเข้าร่วมในกลุ่มหรือแก๊งเด่ียว เม่ือเห็นเพ่ือนทําก็ทําตามด้วยความอยากรู้ อยากลอง เพ่ือความ
สนุก บางคนต้องการรายได้จากการจําหน่ายยาเสพติด พ่อแม่บางคนไม่ยอมเป็นท่ีปรึกษาให้กับลูก ทําให้ลูกต้อง
ไปคบกับเพ่ือนซ่ึงเพ่ือนบางคนอาจติดยาเสพติดจึงทําให้ลูกติดยาเสพติดไปด้วย สภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนมี
แหล่งผลิตยาเสพติดหรือเป็นแหล่งท่ีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดหรือในชุมชนมีแหล่งม่ัวสุมของเยาวชนท่ีติด
ยาเสพติด อยู่ใกล้กับท่ีพักอาศัยของเยาวชน และเป็นแหล่งท่ีเยาวชนสามารถท่ีจะซ้ือขายยาเสพติดได้ง่าย และ
ทําให้เยาวชนท่ีอยู่ในแหล่งท่ีมีการแพร่ระบาดยาเสพติด มองเห็นการซ้ือ ขาย และการเสพยาเสพติดเป็นเรื่อง
ธรรมดา สอดคล้องกับกุญชรี ค้าขาย (2542, หน้า 98 ) สํานักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด (2547, หน้า  
48-50) และ สุชา จันทร์เอม (2542, หน้า 20) กลา่วว่า เยาวชนต้องการเพ่ือนมาก กลัวคนในสังคมโดยเฉพาะ
เพ่ือนไม่ยอมรับมักจะโกรธแทนเพ่ือนและจะทุ่มเทเวลา ความสนใจ และความรักให้เพ่ือนมากกว่าวัยอ่ืนๆ จะกิน
จะนอนจะเท่ียวก็ต้องไปด้วยกันและช่วยเหลือกัน แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลเขาก็จะติดต่อสื่อสารถึงกันอยู่ตลอดเวลา
ทําตามเพื่อนชักชวน สันติ จัยสิน และคนอ่ืนๆ (2544, หน้า 9-12) กล่าวว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจลูก สาเหตุจากพ่อแม่
ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกหรือทําแต่งานและคิดเพียงว่า ลูกต้องการแค่เงิน ลูกอยากได้อะไรก็จะหาซ้ือมาให้ แต่
ความเป็นจริงลูกหรือเด็กโดยท่ัวไปต้องการความรัก ต้องการมีกิจกรรมกับครอบครัว ต้องการผู้คอยฟังหรือให้
คําปรึกษาเร่ืองของเขา แต่เม่ือพ่อแม่ไม่มีเวลาให้และเป็นเช่นนี้บ่อยๆ ลูกก็จะเกิดความเสียใจ ในท่ีสุดจะ
กลายเป็นคนเงียบขรึมรู้สึกว้าเหว่และหันไปพ่ึงยาเสพติด มีแหล่งผลิตหรือแหล่งระบาดของยาเสพติดอยู่ใกล้ท่ีอยู่
อาศัยหรืออยู่ในชุมชนทําให้ประชาชนในบริเวณน้ันชินและมีความรู้สึกว่ายาเสพติดเป็นเรื่องธรรมดา 
 
 



 2. จากผลศึกษาสภาพและปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
  2.1 สภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร จากการวิจัยพบว่า ชุมชนมีการดําเนินการป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติดโดยมีการดําเนินการ
ตามคาํสั่งของสาํนักนายกรฐัมนตรท่ีี 82/2552 เร่ืองยุทธศาสตรแ์ละกลไกการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล ท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 50 ท้ังนี้เพราะนโยบายนี้ได้มีการออกเป็นคําสั่งและมีการ
ประสานในระดับจังหวัดและให้ชุมชนดําเนินการ ซ่ึงสอดคล้องกับ พงษ์ศิริ สวนแก้ว (2546) กล่าวว่า นโยบาย
แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด กําหนดกรอบการนํานโยบายไปปฏิบัติ และด้านการบริหาร
จัดการนโยบายเน้ือหาของนโยบายแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดวิธีการนํานโยบายแนว
ทางการใช้พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดไปปฏิบัติ ได้แก่ การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติทุกระยะ ความจริงจังและจริงใจของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
และการประกาศพันธกิจของหน่วยงานและกําหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติดอย่างชัดเจน นอกจากนี้ กมลภพ ยอดบ่อพลับ (2550, หน้า 19) กล่าวว่า แนวทางการบูรณการยุทธศาสตร์
การป้องกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการนโนบาย เกี่ยวกับยาเสพติดทุกด้านในลักษณะท่ี
เป็นองค์รวม การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร การผสมผสานมาตรการดําเนินการ สู่พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
ท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดเอกภาพในการดําเนินการ การจัดกลไกลการดําเนินงานเพื่อควบคุมสถานการณ์ปัญหา
ของพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาวิกฤติโดยให้หน่วยงานระดับภาคและหน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและอําเภอ 
  2.2 ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร จากผลการวิจัยพบว่า ขาดการประสานงานและขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน และกรรมการหมู่บ้านไม่รู้ภารกิจของตนเอง ประชาชนท่ีเข้าร่วมประชุมไม่มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นปัญหายาเสพติด ขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ไม่ได้
มีการค้นหาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหายาเสพติด รวมทั้งกลุ่มผู้นําประชาชนไม่เคลื่อนไหวเพ่ือช่วย
แก้ไขปัญหาแก่สังคมทั้งในด้านปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับ พงษ์ศิริ สวนแก้ว 
(2546, หน้า 28-29) การนํานโยบายแนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดไปปฏิบัติผู้รับผิดชอบ           
ไม่ค่อยเห็นความสําคัญหรือตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปญัหาร้ายแรงของสังคมไทยต้องเร่งแก้ไขมิฉะนั้นจะ
นําไปสู่สังคมอื่นๆ ขาดการประสานหรือติดต่อสื่อสารกันระหว่างหน่วยงานอย่างพอเพียงและต่อเนื่องและขาด
การประสานงานในการร่วมมือกันทํางาน    
 3. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชร 
มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายดังนี้ 
  ยุทธศาสตรก์ารปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจงัหวัดกําแพงเพชร  
มีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญ คือ 1. การพัฒนาชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2. การเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาหายาเสพติด 3. การพัฒนาระบบ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสอดคล้องกับ กิ่งแก้ว เกษโกวิท และคนอ่ืนๆ 
(2545) กล่าวว่ากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้หากทุกคนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 154/2554 เร่ืองยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารกันในทุกระดับและทําการสืบสวนปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
สําหรับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีท่ีเกี่ยวกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนด้านการป้องกันและ



การแก้ไขปัญหาหายาเสพติด  สอดคล้องกับ ถนัด ใบยา และคนอ่ืนๆ (2544), ธีฬะเกียรติ ฑีฆะบุตร (2548) และ
เอ้ือมเดือน ไชยหาญ (2542) ท่ีกล่าวว่าแนวทางพัฒนาเครือข่ายได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทุกกลุ่ม และ 
การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการกําหนดสภาพปัญหาและวิธีดําเนินการปฏิบัติงานในชุมชน และให้
ความสําคัญกับการตระหนักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจของชมุชน
เอง รวมท้ังยังมีทัศนะต่อแนวทางการการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนและมีทัศนะเห็นด้วยกับหน่วยงานราชการที่
จะช่วยประสานกับแหล่งทรัพยากร 
  4. ประเมินยุทธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร มีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร ท่ีสร้างข้ึนประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
และ แนวทางพัฒนา มีผลประเมินในความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากมีกระบวนการสร้างและการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในเยาวชนโดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชรท่ีเหมาะสมทําให้ได้ยุทธศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นไปตามหลักการ
สร้างยุทธศาสตร์ท่ีดีซ่ึงจะต้องอยู่ในกรอบการคิดและวิเคราะห์ท่ีดีและถูกต้องมีการพัฒนาไปตามสถานการณ์ 
(ธงชัย สันติวงษ์, 2553, ไม่ปรากฏเลขหน้า) ท่ีต้องมีการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อม
จากภายนอกเพ่ือให้ได้กลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้อง (Consistency) ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้            
(Feasibility) และความเป็นประโยชน์ (Utility)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ชุมชนควรศึกษาและนํายุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน             
โดยชุมชนในเขตจังหวัดกําแพงเพชรไปปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยเฉพาะการแพร่ระบาด                
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 
  2. ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนควรเร่งหาความร่วมมือกับกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
  3. ยุทธศาสตร์นี้สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้ท้ังชุมชนในเมืองและชุมชนชนบททั้งนี้เป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  4. ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ควร
ดําเนินการสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนและเยาวชนในชุมชนให้มีความเข้าในใจการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมในการแกไขปัญหายาเสพติด 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ในการศึกษาวิจัยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมุ่งเน้นการศึกษาวิจยัเพ่ิมเติมท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนและเยาวชนตระหนักในเร่ืองยาเสพติดและโทษของ            
ยาเสพติด ด้วยตนอง 
  2. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในการบูรณการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
  3. ควรวิจัยเชิงหาสาเหตุของเยาวชน ท่ีติดยาเสพติดในแต่ละประเภท 



  4. ควรมีการวิจัยประเมินผลโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา               
ยาเสพติดในชุมชน 
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