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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายการจัดการความปลอดภัย
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2) ศึกษาผลส�ำเร็จในการด�ำเนิน
งานของกองทุนแม่ของแผ่นดินและ 3) ศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายความปลอดภัยในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัย
แบบผสมด้วยวิธีด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบของเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยเป้า
หมาย ในการเข้าร่วมเครือข่าย การมีผลประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์ภายใน
เครือข่าย และระบบบริหารจัดการ 2) ผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยข้อมูลสถานการณ์และสาเหตุของปัญหา การมีความรูส้ กึ ร่วม
เป็นเจ้าของปัญหา และร่วม รับผลประโยชน์ การสนับสนุนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุนทางสังคม การ
มีส่วนร่วมของเยาวชน บริบทชุมชน ผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ และการท�ำงานแบบพหุภาคี และ 3) รูปแบบ
การจัดการเครือข่ายความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น คือ การเดินลาดตะเวนหรือ
การตัง้ ด่านตรวจ การพูดคุยท�ำความเข้าใจ และเข้าถึงกลุม่ ผูเ้ สพการให้ความรูใ้ นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต�ำรวจ
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ข้อเสนอแนะ พบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละชุมชนต้องวิเคราะห์ปญ
ั หายาเสพติดทีเ่ กิดขึน้
ในชุมชนว่าเกิดจากสาเหตุอะไร หลังจากนัน้ ต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการคิดค้นหาแนวทาง ในการ
แก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยสร้างความร่วมมือจากภาคีและเครือข่ายเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวมทัง้ กองทุนแม่ของแผ่นดินต้องมีวธิ กี ารในการวัดผลประเมินผลด้วยวิธที หี่ ลากหลายทีจ่ ะเป็นตัวชีว้ ดั
การด�ำเนินงาน
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเครือข่ายความปลอดภัย / การป้องกันยาเสพติด / กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน					

Abstract

Key terms: safety network management / drug prevention / Mother of the Land Fund
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The objectives of this study include 1) Study the components of Mother of the Land
Fund’s safety management network for drug prevention in the community, 2) Study the
operational achievement of Mother of the Land Fund, and 3) Study Mother of the Land
Fund’s safety management network for drug prevention in Sampran district, Nakorn Pathom
province. The study involved both qualitative and quantitative approaches.
From the results, it has been discovered that 1) The components of Mother of the
Land Fund’s safety management network for drug prevention in Sampran district, Nakorn
Pathom province consist of the objectives for participating in the network, the benefits
gained within the network, the interactions within the network, and the administrative
system, 2) The operational achievement of Mother of the Land Fund in Sampran district,
Nakorn Pathom province is comprised of the information on the situation and the causes of
the issues, the sense of ownership of problems and mutual interest, support from relevant
agencies and social capital, youth participation, social context, the leaders and leadership,
and multilateral operations, and 3) Mother of the Land Fund’s safety management network
for drug prevention in Sampran district, Nakorn Pathom province is considered outstanding,
with patrol officers and checkpoints, discussion and engagement with drug addicts on drug
prevention and corrective actions, along with relevant laws.
From the study, it is recommended that each communal Mother of the Land Fund
team thoroughly analyzes the root cause of drug problems in their community and cooperate with all sectors to resolve the problems by initiating collaboration among the networks.
A diverse means of performance measurement forma evaluating the operations should also
be employed.
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บทน�ำ

ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างทั้ง
ในระดับสังคม ชุมชน ครอบครัวและปัจเจกบุคคล ซึ่งถือเป็นภัยที่ร้ายแรงที่ท�ำลายความมั่นคงของ
สังคมทุกภาคส่วนและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น การสูญเสียงบประมาณเพื่อใช้ใน
กระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดทังในเชิงป้องกันและปราบปราม รวมถึงการบ�ำบัด
ฟืน้ ฟูผทู้ ตี่ ดิ ยาเสพติดจ�ำนวนมาก โดยรัฐบาลได้กำ� หนดให้ปญ
ั หายาเสพติดถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่
ต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วนและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ด�ำเนินการป้องกันกลุม่
เสีย่ งและประชาชนทัว่ ไปไม่ให้เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่น
ดินในการต่อสูก้ บั ยาเสพติด (องค์การบริหารส่วนต�ำบลหัวไทร, 2559) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินภารกิจตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบ�ำบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 4,980 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ
ติดโดยป้องกันเด็ก เยาวชน ผูใ้ ช้แรงงานและประชาชน กลุม่ เสีย่ งไม่ให้ไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด ปราบ
ปราม จับกุมผูค้ า้ ผูผ้ ลิต ผูม้ อี ทิ ธิพลและเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด ทุกรายสร้างความร่วมมือ
กับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด รวมทั้งบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดให้สามารถกลับเข้าสูส่ งั คมและด�ำเนินชีวติ ได้ตามปกติไม่กลับไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดซ�ำ้ โดยมี
กลไกติดตามการช่วยเหลือผูผ้ า่ นการบ�ำบัดอย่างเป็นระบบซึง่ ภารกิจดังกล่าวเป็นการ บูรณาการภารกิจ
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการทัง้ 7 กระทรวง (23 หน่วยงาน) โดยมีสำ� นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจในภาพรวม
รัฐบาลได้ก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในด้าน การป้องกันและปราบปราม
ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น โดยการด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจ�ำเป็นต้องสามารถด�ำเนิน
การได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทุกรัฐบาลได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างกิจกรรม
สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกระบวนการท�ำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชนอย่างครบวงจรเพื่อป้องกัน
จุดอ่อนและสร้างเกราะป้องกันที่สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดรุกล�้ำเข้ามาสู่สังคมไทยคือ ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว
ป้องกัน (ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ขอนแก่น เขต 1, 2558)
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลและมีปญั หาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทีเ่ ป็นเส้นทาง
ล�ำเลียงยาเสพติดทีย่ งั คงเป็นเส้นทางหลักและเส้นทางสายรอง เป็นเส้นทางตามแนวเขตพืน้ ทีร่ อยต่อระหว่าง
จังหวัดกาญจนบุรี คือ อ�ำเภอก�ำแพงแสนเขตรอยต่อพืน้ ทีป่ ริมณฑลของกรุงเทพฯ และสมุทรสาคร ส่วน
แหล่งพักยาเสพติด พบในเขตพืน้ ทีส่ ถานีตำ� รวจภูธรพุทธมณฑล สถานีตำ� รวจภูธรโพธิแ์ ก้ว สถานีตำ� รวจภูธร
สามพราน และสถานีตำ� รวจภูธรเมืองนครปฐม จากการศึกษาสถิตกิ ารจับกุมตัวยาเสพติดประเภท/ชนิดต่าง ๆ ใน
ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 พบว่า ในภาพรวมมีสถิติ และปริมาณของกลางยาเสพติดจากผลการจับกุมอยูใ่ น
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ปริมาณทีล่ ดลงเล็กน้อย ภาพรวมของจังหวัดนครปฐมมีสถิตแิ ละผลการจับกุมคดียาเสพติดในข้อหาหลัก
5 ฐานความผิดคือ ข้อหาผลิต จ�ำนวน 1 คดี, ข้อหาจ�ำหน่ายฯ จ�ำนวน 36 คดี, ข้อหาครอบครองเพื่อ
จ�ำหน่ายฯ จ�ำนวน 37 คดี, ข้อหาครอบครองฯ จ�ำนวน 58 คดี, ข้อหาเสพฯ จ�ำนวน 111 คดี และ
ข้อหาอื่นๆ จ�ำนวน 8 คดี รวมทั้งสิ้น 251 คดี ผู้ต้องหา จ�ำนวน 259 คน การจับกุมคดียาเสพติดที่
มีจ�ำนวนมากที่สุดยังคงเป็นคดียาบ้ามีผลการจับกุม จ�ำนวน 226 คดี, รองลงมาคือ คดีไอซ์ มีผลการ
จับกุม จ�ำนวน 11 คดี, คดีกัญชา จ�ำนวน 8 คดี, และคดีกระท่อม จ�ำนวน 3 คดี (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560) จึงท�ำให้มีคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามมา ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการจับกุมคดียาเสพติดในจังหวัดนครปฐม
อ�ำเภอ
จ�ำนวน (คดี)
เมืองนครปฐม
46
สามพราน
62
นครชัยศรี
47
บางเลน
40
กำ�แพงแสน
34
ดอนตูม
9
พุทธมณฑล
13
ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560
โดยเฉพาะอ�ำเภอสามพรานเป็นพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติดที่มีมากถึง 62 คดี เช่น มีการจับกุมคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้หลายคดีโดยล่าสุดเมื่อวันที่
26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสามารถจับแก๊งขนยาเสพติดได้ในพื้นที่อ�ำเภอสามพราน
โดยของกลางเป็นยาบ้ากว่า 374 มัด (748,000 เม็ด) และยาไอซ์ 3 กิโลกรัม ซึ่งผู้ต้องหาสารภาพว่า
รับจ้างจากพ่อค้ายาเสพติดรายส�ำคัญทางภาคเหนือให้มารับและน�ำยาบ้าและยาไอซ์ จ�ำนวนดังกล่าว
มาส่งให้ลูกค้าตามจุดที่ลูกค้าสั่ง (MGR Online, 2560) แต่อย่างไรก็ตามอ�ำเภอสามพรานได้ด�ำเนิน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินภารกิจของกองทุน
แม่ของแผ่นดิน โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2547 เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติดในระดับพืน้ ทีโ่ ดยอาศัยแนวคิดการมีสว่ นร่วมของประชาชนเพือ่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีบทบาท
ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาของตนเองและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ซึ่งการด�ำเนินงาน
เพือ่ เสริมสร้างสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางของกองทุนแม่ของแผ่นดินมีความสอดคล้องกับแนวคิด
เรื่องการด�ำเนินงานแบบเครือข่าย เช่น Agranoff (2006: 57-59) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเครือข่าย
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ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดการสร้างความร่วมมือ เนือ่ งจากเป็นการเปิดโอกาสให้องค์การต่างๆ ได้
หันมาด�ำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนแบ่งปันทรัพยากร สร้างความรูใ้ นด้านต่างๆ และค้นพบแนวทางทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงการปฏิบตั งิ านร่วมกันและนอกจากนีส้ มชาย สุเทศ (2555) ได้กล่าวว่าการท�ำงานแบบ
เครือข่ายมีขอ้ ดีทชี่ ว่ ยให้สมาชิกได้ทำ� งานตามทีต่ นเองมีความถนัดซึง่ จะท�ำให้เกิดผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
ทั้งนีก้ ารท�ำงานแบบรวมพลังย่อมช่วยให้องค์การได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการท�ำงานเพิ่มมากขึ้น
ตามหลักการ Synergy และได้ผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงกว่าปกตินนั่ เอง นอกจากแนวคิดทางวิชาการแล้ว
ในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานของภาครัฐ พบว่า ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(2558: หน้า 7) ได้ก�ำหนดกลไกส�ำคัญการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
เชื่อมโยงและบูรณาการการท�ำงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับซึ่งการด�ำเนินงานลักษณะ
ดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงการท�ำงานแบบเครือข่ายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด รวมถึงสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนในระยะยาว โดยก�ำหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งในการ
เอาชนะปัญหายาเสพติดและมีกลไกในการเฝ้าระวังปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ และแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้
หมูบ่ า้ น/ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพัฒนาสูก่ องทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่
ของแผ่นดิน นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ของสุภาณี อินทน์จนั ทน์ (2560: 59-60) ทีไ่ ด้ศกึ ษาแนวทางการบู
รณาการความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
พบว่า แนวคิดในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีท่ สี่ ำ� คัญคือ การสร้างการมีสว่ นร่วมแบบบูรณาการ
ให้เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ โดยแสวงหาแนวร่วมจากทุกฝ่ายในพืน้ ที่ ในลักษณะของเครือข่ายทีม่ อี ดุ มการณ์รว่ ม
กัน รวมถึงต้องมีการสร้างเครือข่ายและขยายแนวร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่ จากแนวคิด
ทางวิชาการ แนวนโยบายของภาคราชการและแนวทางการปฏิบตั จิ ากงานวิจยั ท�ำให้กล่าวโดยสรุปใน
เบื้องต้นได้ว่า “แนวคิดในการจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”
โดยอ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีการด�ำเนินงานเกีย่ วกับกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อ
เนือ่ ง โดยเฉพาะมีหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั มอบธงครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด จ�ำนวน 128 ครัวเรือน โดยเฉพาะ
บ้ า นคลองผู ้ ใ หญ่ โ ต๊ ะ หมู ่ 10 ต� ำ บลคลองจิ น ดา อ� ำ เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม
ได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นงานกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด� ำ เนิ น งานโครงการเสริ ม สร้ า ง
ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และพั ฒ นาชุ ม ชนให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง อี ก ทั้ ง พั ฒ นาหมู ่ บ ้ า น
ให้ เ ป็ น ศู น ย์ แ กนน� ำ ปฏิ บั ติ ง านกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เพื่ อ ฝึ ก อบรมให้ กั บ หมู ่ บ ้ า น ประชาชน
ทีส่ นใจแนวทางการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปขับเคลือ่ นให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งปลอดภัยจาก
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ยาเสพติ ด (ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด , 2558) จาก
ประเด็ น ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น ที่ น ่ า สนใจว่ า หากมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การน� ำ แนวทางของการสร้ า ง
และขยายเครื อ ข่ า ยของกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น มาใช้ ใ นการสร้ า งความปลอดภั ย ในการ
ป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชนย่ อ มจะช่ ว ยให้ เ สริ ม สร้ า งสร้ า งชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง
ได้ ใ นระยะยาว ดั ง นั้ น การจั ด การเครื อ ข่ า ยความปลอดภั ย ในการป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด
ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ย่อมจะช่วยให้กองทุนแม่ของแผ่นดินของอ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ได้รบั การยกระดับและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีข้ อ้ มูลทีไ่ ด้ยงั สามารถน�ำไปสูก่ ารประยุกต์ใช้เพือ่ ขยายเครือ
ข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อ�ำเภออื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในอนาคต

1. เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบของเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม
3. เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดการเครือข่ายความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยั ผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการวิจยั เชิงปริมาณด้วยวิธกี ารเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูล
ส�ำคัญ (Key Informants)
1.2 การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างที่ก�ำหนด
2. กลุ่มเป้าหมายและวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2.1 การวิจยั เชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์เชิงลึก) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญคือ คณะกรรมการขับเคลือ่ น
กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอ�ำเภอได้แก่ ท้องถิน่ อ�ำเภอ เกษตรอ�ำเภอ สาธารณสุขอ�ำเภอ ผูอ้ ำ� นวยการ
การศึกษานอกโรงเรียน ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหรือองค์กรภาคประชาชน ผู้แทนศูนย์
อ�ำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ พัฒนาการอ�ำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ�ำนวน
8 คน โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (การเก็บแบบสอบถาม) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิก
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กองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่แท้จริง
จึงค�ำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran (1953)
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จ�ำนวน 384 คน ซึง่ เป็นจ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในเก็บข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถาม ทัง้ นีใ้ นอ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม มีทั้งหมด 16 ต�ำบล ผู้วิจัยจึงก�ำหนดสัดส่วนในการแจกแบบสอบถามโดย
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิในแต่ละต�ำบล และแจกแบบสอบถามแบบเฉพาะเจาะจงส�ำหรับคนที่เป็นสมาชิก
อีกครั้ง ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา เป็นการวิเคราะห์ส่วนประกอบ เนื้อหาและเหตุผล
ส่วนการวิจยั เชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนาได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ วิเคราะห์
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบของ
เครือข่ายการจัดการความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วิเคราะห์ผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินและวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเครือ
ข่ายความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ที่มีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น

ผลการศึกษา

1. องค์ประกอบของเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากผลการวิจยั วิเคราะห์ในภาพรวมได้วา่
1.1 เป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย ทางกองทุนฯ จะเน้นเป้าหมายในการร่วมเครือข่าย
โดยสมาชิกของกองทุนมีเป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย คือ เพือ่ ทีส่ ร้างเครือข่ายร่วมกัน สร้างภาคีรว่ มกัน
ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน รวมถึงการแลกเปลีย่ นความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงความ
คิดเห็นซึง่ กันและกันในการทีจ่ ะด�ำเนินการตามนโยบายของกองทุน นอกจากนีม้ เี ครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง มี
เครือข่ายใน การด�ำเนินงานทีด่ ที ที่ ำ� ให้กองทุนแม่ของแผ่นดินด�ำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
หากมีเป้าหมาย ในการเข้าร่วมเครือข่ายที่ดี มีเป้าหมายในการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลง ใน
สังคมก็จะลดลงเช่นเดียวกันและจะส่งผลให้มีการท�ำงานที่ดีภายในกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.2 การมีผลประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่าย การให้เป็นรางวัลในการท�ำคุณงามความดี
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบของเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ภาพรวม)

ภาพรวม
เป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย
การมีผลประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่าย
ปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่าย
ระบบการบริหารจัดการ
รวม

X

3.187
3.422
3.238
3.204
3.262

S.D.
0.069
0.108
0.061
0.094
0.021

ความหมาย
ปานกลาง
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

เมือ่ จ�ำแนกรายด้านพบว่าด้านเป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X =3.187, S.D.=0.069) เมื่อแยกรายด้าน พบว่า ด้านเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยมีการรับ
รู้และมุมมองที่เหมือนกันเพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านการมีผลประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่าย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =3.422,
S.D.=0.108) เมือ่ แยกรายด้าน พบว่า ด้านมีการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทสี่ มาชิกจะได้รบั จากการเข้าร่วม
เครือข่ายการจัดการความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =3.513, S.D.=1.011)
ด้านปฏิสมั พันธ์ภายในเครือข่าย ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.238, S.D.=0.061) เมือ่ แยก
รายด้าน พบว่า ด้านการสร้างปฎิสัมพันธ์ในเครือข่ายอย่างสม�่ำเสมอจะท�ำให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกันอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =3.513, S.D.=1.011)
ด้านระบบการบริหารจัดการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.204, S.D.=0.094) เมื่อ
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การเข้าร่วมกิจกรรมของกองทุนอย่างสม�ำ่ เสมอจึงท�ำให้กองทุนมีแนวคิดในการมอบรางวัลเพือ่ สร้างแรง
จูงใจให้แก่สมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.3 ปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่าย ทั้งนี้สมาชิกในกองทุนแม่ของแผ่นดินมีปฏิสัมพันธ์ภายใน
เครือข่ายเป็นไปในทางที่ดีและยังมีกิจกรรมภายในกองทุนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิก
ในกองทุน รวมถึงประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
1.4 ระบบบริหารจัดการจะแบ่งหน้าทีข่ องสมาชิกในกองทุนอย่างชัดเจนเพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ นอกจากนีแ้ ล้วหากมีระบบบริหารจัดการทีด่ กี จ็ ะท�ำให้แผนการด�ำเนินงาน
สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้น
ส�ำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า องค์ประกอบของเครือข่ายการจัดการความปลอดภัยใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(ภาพรวม) อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.262, S.D.=0.021) เมื่อแยกรายด้าน พบว่า ด้านการมีผล
ประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =3.422, S.D.=0.108) ดังนี้
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แยกรายด้าน พบว่า ด้านส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =3.513, S.D.=1.012)
2. ผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จากผลการวิจัยจึงวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้
2.1 ข้อมูลสถานการณ์และสาเหตุของปัญหา สมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการ แจ้ง
ข้อมูล สถานการณ์และสาเหตุของปัญหาเพื่อให้สมาชิกและประชาชนในชุมชนได้รับทราบว่ามีปัญหา
อะไรเกิดขึ้นบ้างและจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงจะท�ำให้ปัญหานั้นคลี่คลายลง
2.2 การมีความรูส้ กึ ร่วมเป็นเจ้าของปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์ ทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน
มีการสร้างความรู้สึกให้สมาชิกได้เป็นเจ้าของปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์ด้วย ซึ่งจะให้สมาชิก
ในกองทุนแม่ของแผ่นดินมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
2.3 การสนับสนุนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทางกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รบั การสนับสนุนของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการท�ำงาน โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจะสนับสนุน
ในเรื่องต่างๆ ให้
2.4 ทุนทางสังคม ทางกองทุนแม่ของแผ่นดินมีสมาชิกทีเ่ ป็นทุนสังคมทีส่ ำ� คัญเพราะประชาชน
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะทุนทางสังคมทุกระดับจะท�ำให้เกิดผลประโยชน์มากมายต่อสังคมและ
ชุมชน
2.5 การมีสว่ นร่วมของเยาวชน ทางกองทุนแม่ของแผ่นดินได้สง่ เสริมให้มสี ว่ นร่วมของเยาวชน
ในกิจกรรมต่างๆ
2.6 บริบทชุมชน ผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ รวมถึงบริบทชุมชน ผู้น�ำชุมชนซึ่งมีภาวะผู้น�ำที่ดีการ
ที่ชุมชนมีผู้น�ำที่ดีเพราะผู้น�ำที่ดีจะท�ำให้การด�ำเนินงานดีไปด้วย การท�ำงานในด้านอื่นๆ ก็จะประสบ
ความส�ำเร็จโดยเฉพาะการขอความร่วมมือจากคนในชุมชน นอกจากนี้แล้วบริบทของชุมชนเป็น
ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้การท�ำงานหรือการด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จเพราะกิจกรรมต่างๆ หรือการด�ำเนิน
งานเหล่านีห้ ากชุมชนไม่ให้ความร่วมมือก็จะเกิดการล้มเลวแน่นอนซึง่ ผูน้ ำ� ชุมชนเป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญที่
จะท�ำให้คนในชุมชนเห็นความส�ำคัญของกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพราะผลประโยชน์ดังกล่าวก็จ�ำเป็น
ของคนในชุมชน
2.7 การท�ำงานแบบพหุภาคี ทางกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการท�ำงานแบบพหุภาคีร่วมกับ
ชุมชนอื่นๆ หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้การด�ำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินประสบความส�ำเร็จ
ตลอดจนหน่วยงานในระดับท้องถิ่นในชุมชนที่มีการท�ำงานแบบพหุภาคีร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นในชุมชน
ส�ำหรับการวิจยั เชิงปริมาณ พบว่า ผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.269, S.D.=0.022) เมื่อแยกราย
ด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.318, S.D.=0.033) ดังนี้
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ตารางที่ 3 ผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ภาพรวม)
X
ภาพรวม
S.D.
ข้อมูลสถานการณ์และสาเหตุของปัญหา
3.254
0.051
การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของปัญหาและร่วมรับ
3.244
0.042
ผลประโยชน์

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
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การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.282
0.044 ปานกลาง
ทุนทางสังคม
3.240
0.099 ปานกลาง
การมีส่วนร่วมของเยาวชน
3.318
0.033 ปานกลาง
ผู้นำ�และภาวะผู้นำ�
3.296
0.068 ปานกลาง
การทำ�งานแบบพหุภาคี
3.255
0.047 ปานกลาง
รวม
3.269
0.022 ปานกลาง
เมือ่ แยกรายด้าน พบว่า ด้านข้อมูลสถานการณ์และสาเหตุของปัญหา ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X =3.254, S.D.=0.051) เมือ่ แยกรายด้าน พบว่า ด้านมีการแจ้งข้อมูล สถานการณ์และสาเหตุของปัญหา
ยาเสพติดภายในเครือข่ายของตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.390, S.D.=1.148)
ด้านการมีความรูส้ กึ ร่วมเป็นเจ้าของปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์ ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X =3.244, S.D.=0.042) เมือ่ แยกรายด้าน พบว่า ด้านสมาชิกของเครือข่ายมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหายาเสพติดและสามารถเสนอความคิดเห็นได้อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.390, S.D.=1.147)
ด้านการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.282,
S.D.=0.044) เมือ่ แยกรายด้าน พบว่า ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้การสนับสนุนเครือข่ายอย่าง
เหมาะสมเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานทีใ่ กล้ชดิ กับประชาชนอยูใ่ นระดับมาก ( X
=3.419, S.D.=1.135)
ด้านทุนทางสังคม ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.240, S.D.=0.099) เมื่อแยกราย
ด้าน พบว่า ด้านมีทุนทางสังคมที่เอื้อประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.325,
S.D.=1.055)
ด้านการมีสว่ นร่วมของเยาวชน ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.318, S.D.=0.033) เมือ่ แยก
รายด้าน พบว่า ด้านมีการจัดกิจกรรมให้เยาวชนในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( X =3.427, S.D.=1.133)
ด้านผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.296, S.D.= 0.068) เมื่อแยก
รายด้าน พบว่า ด้านมีการส่งเสริมให้ผนู้ ำ� ประธานพัฒนาศักยภาพของตนเองในการพัฒนาทักษะภาวะ
ผู้น�ำอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =3.421, S.D.=1.128)
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ด้านการท�ำงานแบบพหุภาคี ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.255, S.D.= 0.047) เมือ่ แยก
รายด้าน พบว่า ด้านมีรปู แบบการมีสว่ นร่วมแบบพหุภาคีในการด�ำเนินงานอย่างชัดเจนอยูใ่ นระดับปานกลาง
( X =3.346, S.D.=1.075)
3. รูปแบบการจัดการเครือข่ายความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุน
แม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานอยูใ่ นระดับดีเด่นจากผลการวิจยั
จึงวิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
3.1 การเดินลาดตะเวนหรือการตั้งด่านตรวจ โดยทางกองทุนแม่ของแผ่นจะร่วมมือกับเครือ
ข่าย สมาชิกของกองทุน ประชาชนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการตัง้ ด่านตรวจบุคคลทีจ่ ะเข้าออกภายในชุมชน
ตลอดจนกลุม่ เสีย่ งทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชนและนอกจากนีจ้ ะมีการลาดตระเวนในพืน้ ทีท่ เี่ สีย่ งต่อการเกิด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนเพือ่ เป็นการป้องปราบในเบือ้ งต้นและเมือ่ เกิดเหตุการณ์จะท�ำการแจ้งให้แก่
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจหรือผู้ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายเข้าจับกุม
3.2 การพูดคุยท�ำความเข้าใจและเข้าถึงกลุม่ ผูเ้ สพ ทางสมาชิกและกองทุนแม่ของแผ่นดินจะให้
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ สร้างความเข้าใจให้แก่กลุม่ เสีย่ ง กลุม่ ผูเ้ สพเพือ่ ไม่ให้กลุม่ บุคคลเหล่านีก้ ลับไป
เกีย่ วข้องกับยาเสพติดอีก ซึง่ การลงพืน้ ทีใ่ นการท�ำเข้าใจและเข้าถึงกลุม่ ผูเ้ สพนัน้ ทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จะร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกิจกรรมในวันส�ำคัญจะมีการสอดแทรกปัญหา
ยาเสพติดเข้าไปอีกด้วย
3.3 การให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทาง
กองทุนแม่ของแผ่นดินจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ เชิญกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนประชาชนเข้ามาร่วมรับฟัง
การป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้และตระหนักถึง
โทษของปัญหายาเสพติด รวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง
3.4 รูปแบบอืน่ ๆ ได้แก่ การจัดท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพือ่ ให้สมาชิกกองทุน รวมถึงประชาชน
ในชุมชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สงู สุด เช่น กีฬาต้านภัยยาเสพติด, การติดตามประเมินผลการด�ำเนิน
งานซึ่งรูปแบบนี้จะน�ำมาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และจะระดมความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนให้เกิดความยัง่ ยืนในชุมชน, การมีสว่ นร่วมของประชาชนควรให้ประชาชน
เข้ามา มีส่วนร่วมด้วยเพราะหากมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนและให้ความส�ำคัญกับประชาชนซึ่งเป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าของสังคมก็จะท�ำให้รปู แบบการจัดการเครือข่ายความปลอดภัยในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นและขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของชุมชนนั้นๆ ว่าจะมีรูปแบบในการจัดการเครือข่ายความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ในชุมชนอย่างไร
ส�ำหรับการวิจยั เชิงปริมาณ พบว่า รูปแบบการจัดการเครือข่ายความปลอดภัยในการป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานอยู่
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ในระดับดีเด่น ภาพรวม ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X =3.255, S.D.=0.006) เมือ่ แยกรายด้าน พบว่า
ด้านการเดินลาดตะเวนหรือการตั้งด่านตรวจอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.286, S.D.=0.034) ดังนี้
ตารางที่ 4 รูปแบบการจัดการเครือข่ายความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วย
กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับดีเด่น (ภาพรวม)

อภิปรายผล

อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ ค รื อ ข ่ า ย ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร ป ้ อ ง กั น
ปั ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชนด้ ว ยกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น อ� ำ เภอสามพราน จั ง หวั ด นครปฐม
ประกอบด้ ว ยเป้ า หมายในการเข้ า ร่ ว มเครื อ ข่ า ย (ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง) การมี ผ ล
ประโยชน์ ต อบแทนภายในเครื อ ข่ า ย (ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ) ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายใน
เครื อ ข่ า ย (ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก) และระบบบริ ห ารจั ด การ (ภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง) สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบของเครือข่ายของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543:
37-43) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเครือข่ายไว้ 7 องค์ประกอบคือ การรับรู้มุมมองร่วมกัน การ
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X
ภาพรวม
S.D. ความหมาย
การเดินลาดตะเวนหรือการตั้งด่านตรวจ
3.286 0.034 ปานกลาง
การพูดคุยทำ�ความเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้เสพ
3.236 0.046 ปานกลาง
การให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
3.243 0.046 ปานกลาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวม
3.255 0.006 ปานกลาง
เมือ่ จ�ำแนกรายด้าน พบว่า ด้านการเดินลาดตะเวนหรือการตัง้ ด่านตรวจ) ภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X =3.286, S.D.=0.034) เมื่อแยกรายด้าน พบว่า ด้านมีการเดินลาดตะเวนหรือการตั้ง
ด่านตรวจในเวลาที่ส�ำคัญหรือสถานการณ์รุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.390, S.D.=1.148)
ด้านการพูดคุยท�ำความเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้เสพ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X
=3.236, S.D.=0.046) เมื่อแยกรายด้าน พบว่า ด้านมีรูปแบบของกิจกรรมการด�ำเนินงานในการให้
ความรู้ต่างๆ แก่ผู้เสพและเยาวชนในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.401, S.D.=1.145)
ด้านการให้ความรูใ้ นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( X =3.243, S.D.=0.046) เมือ่ แยกรายด้าน พบว่า ด้านมีการทดสอบความเข้าใจในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้แก่สมาชิกของเครือข่ายชุมชนอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X =3.406, S.D.=1.147)
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มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่าย
อย่างกว้างขวาง การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การพึ่งพิงร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน ส่วน
ปาริชาติ สถาปิตานนท์และคณะ (2546: 13) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการบริหารจัดการเครือข่ายโดย
กล่าวถึงประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญต่อการจัดการเครือข่ายซึ่งมีองค์ประกอบส�ำคัญ 6 ประเด็น
คือ จุดมุ่งหมายร่วม บุคคลในการท�ำงานของเครือข่ายนั้น การเชื่อมโยง การสร้างความรู้สึกร่วม
หลังจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย การพัฒนาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
และ Goldsmith and Eggers (2006: 58-66) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการสร้างระบบเครือข่าย
4 ประการซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่ความมีประสิทธิภาพคือ การออกแบบเครือข่าย การประสานงานใน
เครือข่าย การติดตามผลและความรับผิดชอบต่องาน และการเสริมสร้างประสิทธิภาพแก่บุคลากร
นอกจากนี้แล้ววีระศักดิ์ เครือเทพ (2550: 36-38) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของเครือข่ายการท�ำงานซึ่ง
ถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในมิติการบริหารงานของภาครัฐไว้ 6 ประการ คือ วัตถุประสงค์หลักของ
เครือข่าย การจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์การทีเ่ กีย่ วข้อง การสร้างความสัมพันธ์กนั แบบพึง่ พาอาศัย
กัน ความสมัครใจโดยหน่วยงานที่เข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและการ
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึงสรรเสริญ หมายสวัสดิ์ (2556: 136-140) ได้
พัฒนาแนวคิดเพื่อช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาองค์ประกอบของเครือข่ายได้อย่าง
เหมาะสมคือ เป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่ายการมีผลประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่ายและการ
ให้ความช่วยเหลือภายในเครือข่าย การปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่ายและระบบบริหารจัดการและการ
พัฒนาศักยภาพภายในเครือข่าย นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งทิพย์ กล้าหาญและ
คณะ (2552) พบว่า กระบวนการด�ำเนินงานประกอบด้วย 1) การสร้างส�ำนึกและการมีส่วนร่วมโดย
การร่วมคิดร่วมค้นหาสถานการณ์ สาเหตุของปัญหาและวิธีการป้องกันแก้ไขผ่านกลไกการจัดประชุม
ประชาคม 2) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การใช้มาตรการทางสังคม 4) การปรับ
ใช้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 5) การให้การศึกษาเรียนรู้ 6) การสร้างเยาวชนแกนน�ำรุ่นใหม่ 7) การ
สร้างเครือข่ายทัง้ ภายในและนอกชุมชน 8) การบูรณาการสูส่ ถานศึกษา 9) การฟืน้ ฟูบำ� บัด 10) ระบบ
อาสาสมัครชุมชน 11) การใช้มาตรการทางกฎหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของสรรเสริญ หมายสวัสดิ์
(2556) พบว่า เครือข่ายในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีผลประโยชน์ตอบแทน
ภายในเครือข่ายและการให้ความช่วยเหลือภายในเครือข่ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพภายในเครือข่ายและด้านเป้าหมายในการเข้าร่วมเครือ
ข่ายและด้านปฏิสมั พันธ์ภายในเครือข่ายมีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิสฐิ เทพไกรวัล
(2554) พบว่า องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม
ศึกษาขนาดเล็กได้แก่ 1) ลักษณะหรือกิจกรรมส�ำคัญที่เสริมประสิทธิภาพการด�ำเนินภารกิจของเครือ
ข่าย 2) ขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) เทคนิค/วิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย
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4) กระบวนการเสริมสร้างพลังอ�ำนาจของเครือข่าย 5) คุณลักษณะที่ดีของผู้น�ำเครือข่ายและ 6) การ
ปฏิบตั งิ านของเครือข่ายและการสะท้อนผลและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Morehead (2008) พบว่า
การจัดหาเงินทุนพบว่าเป็นปัจจัยบ่งชีท้ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทัง้ ในระดับชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม
งานวิจยั ฉบับนีม้ ขี อ้ ค้นพบแตกต่างจากงานวิจยั อืน่ ๆ คือ ยังมีองค์ประกอบอืน่ ๆ ได้แก่ การสร้างความ
รู้ความเข้าใจต่อปัญหายาเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้านผลส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
มีดังนี้คือ ข้อมูลสถานการณ์และสาเหตุของปัญหา (ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง) การมีความรู้สึก
ร่วมเป็นเจ้าของปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์ (ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง) การสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง) ทุนทางสังคม (ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง)
การมีส่วนร่วมของเยาวชน (ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง) บริบทชุมชน ผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ (ภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง) และการท�ำงานแบบพหุภาคี (ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของรุ่งทิพย์ กล้าหาญและคณะ (2552) พบว่า ปัจจัยส่งผลต่อความส�ำเร็จการด�ำเนิน
งานประกอบด้วย 1) ข้อมูลสถานการณ์และสาเหตุของปัญหายาเสพติด 2) การมีความรู้สึกร่วมเป็น
เจ้าของปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์ 3) การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอก
4) ทุนทางสังคมที่มีในชุมชน 5) การมีส่วนร่วมของเยาวชน 6) บริบทชุมชน 7) ผู้น�ำและภาวะผู้น�ำ
และ 8) การท�ำงานแบบพหุภาคี สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาณี อินทน์จันทน์และคณะ (2559)
พบว่า (1) ระดับการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของกองทุนแม่
ของแผ่นดินในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ปัจจัยพบว่า ด้านการบริหารแบบทีมงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีด้านภาวะผู้น�ำมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ทุกด้าน รองลงมาคือ ปัจจัยการบริหารแบบ 7’s โดยมีด้าน Shared Values มีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุก
ด้านและปัจจัยการบริหารแบบเครือข่ายมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยมีด้านปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่ายมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกด้านและผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการทั้ง 3 ระดับมี
ความเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อกัน โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีทีมงานของแต่ละฝ่ายงานที่เข้ม
แข็งและมีศักยภาพสูงจะท�ำให้กองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวทางและเป้าหมายที่ก�ำหนดและช่วยให้การสร้างเครือข่ายได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและ
เครือข่ายอื่นๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและร่วมด�ำเนินงานในเรื่องอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป (2) ระดับการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของกองทุน
แม่ของแผ่นดินในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
แต่ละเรื่องพบว่าเรื่องจ�ำนวนเงินพระราชทานขวัญถุงอยู่ครบเต็มจ�ำนวนมีค่าเฉลี่ยมากกว่าทุกเรื่อง
และเรื่องกองทุนแม่ฯ ของท่านเป็นแหล่งศึกษาดูงานของกองทุนแม่ฯ อื่นๆ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดและ
ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ผลส�ำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทุนแม่
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ของแผ่นดินในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งอาจพิจารณาได้จาก 1) การสมทบทุนเงินพระราชทานขวัญถุง
2) การจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 3) การจัดท�ำบัญชี
รับจ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ถูกต้องตามหลักและมีความเป็นปัจจุบัน 4) ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดิน 5) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน
6) กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง 9 ขั้นตอน (3) ปัจจัยการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับระดับ
การด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดผลส�ำเร็จของกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก
โดยมีปัจจัยการบริหารแบบทีมงาน มีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยการบริหารแบบ 7’s
และปัจจัยการบริหารแบบเครือข่ายมีความสัมพันธ์น้อยที่สุด (4) ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนิน
งานกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ส�ำคัญประกอบด้วย 4.1) ความพร้อมของชุมชน, 4.2) การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดโดยผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ 4.3) ความรู้ความเข้าใจในการน�ำเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินไป
ใช้ประโยชน์ 4.4) ทักษะการพูดและน�ำเสนอในที่ชุมชน 4.5) ความไม่ปลอดภัยจากการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพืน้ ที่ 4.6) การดูแลไม่สามารถท�ำได้อย่างทัว่ ถึง 4.7) ตัวชีว้ ดั ในการปฏิบตั งิ านมีความยุง่ ยาก
และสลับซับซ้อนในทางปฏิบัติ 4.8) การขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ของส�ำนักงาน ป.ป.ส. ภาค
7, 4.9) ขาดการบูรณาการการท�ำงานในระดับนโยบายและ 4.10) คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่น
ดินบางส่วนไม่ได้เข้ามาโดยความสมัครใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกรัตน์ หามนตรี (2561) พบว่า
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการความส�ำเร็จของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทีม่ พี ฤติกรรมเสีย่ งต่อ
การติดยาเสพติดในจังหวัดอ่างทองประกอบด้วยปัจจัยภายในได้แก่ เยาวชน ครอบครัว ชุมชน ผูน้ ำ� ท้อง
ถิ่น องค์กรภายในชุมชน ปัจจัยภายนอกได้แก่ เครือข่ายชุมชนยาเสพติด องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Morehead (2008) พบว่า การจัดหาเงินทุนพบว่าเป็น
ปัจจัยบ่งชีท้ สี่ ำ� คัญทีส่ ดุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทัง้ ในระดับชุมชนและในภาพรวม แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั ฉบับ
นี้ยังมีความแตกต่างจากงงานวิจัยอื่น ๆ คือ ผลส�ำเร็จด้านอื่นๆ ได้แก่ สมาชิกที่ดีและทรัพยากรมนุษย์
รูปแบบการจัดการเครือข่ายความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุน
แม่ของแผ่นดิน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับดีเด่นมีรูปแบบ
ในการจัดการเครือข่ายความปลอดภัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนคือ การเดินลาดตะเวน
หรือการตั้งด่านตรวจ (ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง) การพูดคุยท�ำความเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้เสพ
(ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง) การให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง (ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง) สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งทิพย์ กล้าหาญและคณะ
(2552) พบว่า กระบวนการด�ำเนินงานประกอบด้วย 1) การสร้างส�ำนึกและการมีสว่ นร่วมโดยการร่วม
คิดร่วมค้นหาสถานการณ์ สาเหตุของปัญหาและวิธกี ารป้องกันแก้ไขผ่านกลไกการจัดประชุมประชาคม
2) การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การใช้มาตรการทางสังคม 4) การปรับใช้ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 5) การให้การศึกษาเรียนรู้ 6) การสร้างเยาวชนแกนน�ำรุ่นใหม่ 7) การสร้างเครือ
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ข้อเสนอแนะการวิจัย

1.กองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละชุมชนต้องวิเคราะห์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนว่า
เกิดจากสาเหตุอะไร อะไรเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา หลังจากนั้นต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
คิดค้นหาแนวทางในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ โดยสร้างความร่วมมือ สร้างความร่วมมือจากภาคีและเครือ
ข่ายเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.องค์ประกอบในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินมีความส�ำคัญ
เท่ากันหมดฉะนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องน�ำองค์ประกอบเหล่านี้มาเป็นส่วนผลักดันในการด�ำเนิน
งานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. กองทุนแม่ของแผ่นดินต้องมีวธิ กี ารในการวัดผลประเมินผลด้วยวิธที หี่ ลากหลายทีจ่ ะเป็นตัวชีว้ ดั
การด�ำเนินงาน
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ข่ายทัง้ ภายในและนอกชุมชน 8) การบูรณาการสูส่ ถานศึกษา 9) การฟืน้ ฟูบำ� บัด10) ระบบอาสาสมัคร
ชุมชน 11) การใช้มาตรการทางกฎหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ เอี่ยมดี (2556) พบว่า 1)
รูปแบบทีม่ ปี ระสิทธิผลของระบบการบริหารเครือข่ายการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นเครือข่ายผสมผสานระหว่างบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง
อย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการช่วยการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบด้วย
1.1) องค์การของเครือข่าย 1.2) การจัดการเครือข่าย 1.3) การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและ 1.4)
การธ�ำรงรักษาเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของสายสุดา สุขแสงและคณะ (2560) พบว่า รูปแบบ
การเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชนที่สามารถป้องกันปัญหาและ
ได้ผลเป็นที่พึงพอใจของคนในชุมชนมี 4 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 การเดินลาดตะเวนหรือการตั้งด่าน
ตรวจ รูปแบบที่ 2 การพูดคุยท�ำความเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มผู้เสพโดยก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน รูปแบบที่
3 การให้ความรูใ้ นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติดให้แก่แกนน�ำ
ภาคประชาชน และรูปแบบ ที่ 4 การจัดกิจกรรมทางเลือกให้กบั กลุม่ เยาวชนแต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั
ฉบับนี้ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ การจัดท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันการติดตามประเมินผลการด�ำเนิน
งานและการมีส่วนร่วมของประชาชน

Quality of Life and Law Journal

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

พิสิฐ เทพไกรวัล. (2554). การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รุ่งทิพย์ กล้าหาญและนายบรรชร กล้าหาญ. (2552). กระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดด้วยหลักพุทธธรรมในหมู่บ้านป่าไผ่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.
วีระศักดิ์ เครือเทพ. (2548). ข้อค้นพบจากนวัตกรรมท้องถิ่นไทย. วารสารประชาคมวิจัย 39(1):
19-73.
สรรเสริญ หมายสวัสดิ์. (2556). การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
สมชาย สุเทศ. (2555). การบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลใน
จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต. สาขารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สมศักดิ์ เอี่ยมดี. (2556). การพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
15(1), 216-224.
สุภาณี อินทน์จันทน์. (2560). การบริหารจัดการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน: กรณีศึกษาหมู่บ้านต้นแบบในจังหวัดสมุทรสาคร. วารสาร
มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 6(2), 241-254.
สายสุดา สุขแสง, เรวดี กระโหมวงศ์, วิมล งามยิ่งยวดและอภินันท์ โชติช่วง. (2560). รูปแบบการ
เฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชน กรณีศึกษา ต.สาคร
อ.ท่าแพ จ.สตูล และ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา. วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและ
การสาธารณสุขภาคใต้ 4(ฉบับพิเศษ), 230-242.
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2558). เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 1 กุมภาพันธ์
2563 จาก https://www.oncb.go.th/home/doclib19/forms/allitems.aspx.
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2558). ผอ.ปปส. ภาค 7 เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบ
ธงครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดและพิธเี ปิดศูนย์ฝกึ อบรมแกนน�ำปฏิบตั งิ านกองทุนแม่
ของแผ่นดินบ้านคลองผู้ใหญ่โต๊ะ จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด.
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. (2560). สถานการณ์ยาเสพติด: จังหวัด
นครปฐม (ห้วงเดือนเมษายน พ.ศ.2560). กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด.

- 132 -

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
Vol. 16 No. 1 (January - June 2020)

- 133 -

Quality of Life and Law Journal

ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ขอนแก่น เขต 1. (2558). เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จาก
https://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=32670.
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหัวไทร. (2559). เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จาก
http://huasaibangkhla.go.th/public/activity/data/detail/activity_id/25/filemanager/browser.html?Connector=connectors/php/connector.php.
MGR Online. (2560). เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2563จาก:https://mgronline. com/local/
detail/9600000053790.
Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons. Inc
Heidi U. Morehead. (2008). Rural Health Network Effectiveness: An Analysis at the
Network Level. Doctor of Philosophy in Public Administration Policy. Virginia
Polytechnic Institute.
Robert Agranoff. (2006). Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers. PAR Public Administration Review 66(1), 56-65.
Stephen Goldsmith and William D. Eggers. (2006). Governing by network: The new
shape of the public sector. Economic Affairs 26(2), 85-86.

