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บทคัดยอ
  การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร   
ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษา
ประสทิธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน 3) เพ่ือศกึษาถงึน้ําหนักปจจยัเชิงสาเหตทุีม่อีทิธิพลตอประสิทธิภาพ
ของเครือขายองคกรภาคประชาชน 4) เพ่ือศึกษาถึงสภาพปญหาและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครือขาย
องคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย การวิจัย   
ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ระยะแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช
แบบบันทึกขอมูลภาคสนามและ แบบบันทึกการสังเกต เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและการสนทนา         
กลุม จากผูใหขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับเครือขายองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 22 เครือขาย    
จํานวน 60 คน สวนระยะท่ีสองเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร 
3 กลุม   ไดแก กลุมผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชนจํานวน  110 คน กลุมเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐและ  
ภาคเอกชน จํานวน 110 คน และกลุมประชาชนในพื้นที่ จํานวน 220 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 440 คน วิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพดวยวิธีการพรรณนา สวนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชสถิติพรรณนา และสถิติอนุมานแบบพารามิเตอรหา   
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรซึ่งอยูในรูปแบบจําลองสมการโครงสราง  
  ผลการวิจัยพบวา
  1. ความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชน เปนปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร
ภาคประชาชนสงูเปนอันดับแรก รองลงมาไดแกภาวะผูนาํของผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชน การมสีวนรวม
ของหนวยงานภาครฐัและภาคประชาสงัคมตอเครอืขายองคกรภาคประชาชน และการไดรบัการสนับสนนุจากองคกร
ภาครัฐและเอกชนตามลําดับ 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  
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  2. ประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ี             
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง 
  3. คาน้ําหนักหรือคาอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนใน  
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดพบวา ภาวะผูนําของผูบริหารเครือขาย มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาไดแก               
การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอเครือขายองคกรภาคประชาชน ความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาค
ประชาชน และการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน โดยปจจัยทั้ง 4 เปนปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
ในทิศทางบวกตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีคาอิทธิพลที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทากับ 0.83 0.61 0.56 และ 0.36           
ตามลําดับ
  4.  ผลการศึกษาสภาพปญหาของเครือขายองคกรภาคประชาชนพบวา   เครือขายองคกรภาคประชาชน    
ยังขาดแคลนผูบริหารเครือขายท่ีมีความเขมแข็งและปจจัยดานงบประมาณที่ใชในการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย 
สวนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนนั้น ตองใหความสําคัญตอการมีสวนรวม            
ของประชาชนในพื้นท่ีเปนสําคัญโดยเครือขายองคกรตองสรางการมีสวนรวมของประชาชนใหเกิดข้ึนในทุกพ้ืนท่ี          
มีการพัฒนาแกนนําเครือขาย ดํารงไวซึ่งความเปนเครือขายและกระบวนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด         
เนนการพึ่งพาตนเองเปนหลัก และมีการประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอยูตลอดเวลา

คําสําคัญ
  เครือขายองคกรภาคประชาชน   การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   ภาคเหนือตอนบน  ประเทศไทย

Abstract
  The objectives of this study were 1) To study condition of the factors that affecting  the efficiency 
of the private organization networks in preventing and solving drug problems, 2) To study the efficiency 
of the private organization networks, 3) To study the weight of casual factors that affected the efficiency 
of the private organization networks, 4) To study the problems and the ways to increase the effectiveness 
of the private organization networks in preventing and solving drug problems in the Upper Northern Region 
of Thailand. The research methodology used a mixture of qualitative and quantitative research. The first 
phase is Qualitative Research Technique, use focus groups technique, data field and observational record 
as tools in collecting information from the key informant who involved with the private organizations in the 
North 22 networks, with a total number of 60 cases. The second phase is the Quantitative Research 
Techniques, use questionnaires to collect data from a population of 3 groups as the following; 110 network 
executives, 110 officers (public and private organizations) and 220 people, total number is 440 people. 
The Qualitative Research analyzed by descriptive approach, Quantitative Research analyzed by descriptive 



182
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 (©ºÑºàÊÃÔÁ)

statistics and parametric inference statistics. The Structural Equation Modeling: SEM was used for the 
relations of casual factors variable.
  The Results were as follow.
  1. The strength of the private organization networks was the first factor that affected at high level 
and followed by the executives' leadership of the private organizations networks, the participation of 
government and society organizations to the private organizations networks and the supporting from the 
government and private sectors.
  2. The efficiency of the private organization networks in preventing and solving drug problems 
was in moderate level.
  3. The weight of casual factors that affected the efficiency of the private organization networks in 
preventing and solving drug problems found that the executives' leadership was the most influential      
factor followed by the participation of society organizations to the private organizations networks, the 
straightness of the private organization networks and the supporting from the government and private 
sectors. In addition, the 4 factors were the causal factors positively influencing the efficiency of the  private 
organization networks in preventing and solving drug problems and the statistically significant level was 
at 0.05. The following results were the causal factors that affected to the efficiency of the private organization 
networks in preventing and solving drug problems at 0.83, 0.61, 0.56 and 0.36, respectively.
  4. The study of the problems of the private organization networks found that, the lack of the strong 
networks executive and the budget for the operation of the private organization networks .The ways to 
increase the efficiency of the private organization networks must be focused on the participation of the 
people in every area.  The Development of network leaders should have to be developed in order to 
maintain the networks. The preventing and solving drug problems processes have to be focused on the 
self reliance and be coordinated with the government and private sectors all the time.

Keywords   
  The Private Organization Networks,   Preventing and Solving Drug Problems,   Upper Northern Region, 
Thailand.

บทนํา
  ปญหายาเสพติดไดกลายเปนปญหาวิกฤติสาํคัญของประชาคมโลก โดยเฉพาะสําหรับประเทศไทยนัน้ ปญหา
นี้ไดขยายตัวอยางรวดเร็วและมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความม่ันคงของชาติ ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ความสัมพันธระหวางประเทศ และคุณภาพของประชากร สถานการณยาเสพติดในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง         
ความตองการฤทธ์ิยาไปในกลุมของยาเสพติดที่ออกฤทธิ์กระตุนประสาท (Amphetamine Type Stimulant: ATS)   
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ซึง่มีโครงสรางของปญหาท่ีซบัซอนกวาปญหาตัวยาเสพติดในอดตีไมวาจะเปนฝน เฮโรอีน หรือกัญชา และมีการแพร
ระบาดลงไปถึงระดับหมูบานและชมุชนซึง่เปนรากฐานสาํคญัของสังคมปญหาดังกลาวจะเปนตวัทาํลายมนษุยซึง่เปน
ทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศและจะสงผลใหสังคมลมสลายเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาประเทศและเปน       
ตัวบอนทําลายความมั่นคงของชาติในที่สุด (สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, 2545)
  รฐับาลทีผ่านมาไดใชทัง้มาตรการดานการปองกนัและปราบปรามควบคูกนัไป กรอบนโยบายของรฐับาลใน
การแกไขปญหายาเสพติด มีการพัฒนามาอยางตอเน่ืองจนเกิดเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะในสมัยท่ีรัฐบาล 
ประกาศชัดเจนในการทําสงครามกับปญหายาเสพติด โดยนํายุทธศาสตรพลังแผนดินมาใช จนเกิดรูปธรรมของ         
การแกไขปญหายาเสพติดหลายเร่ือง แตดวยสภาพปญหาที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และเครือขายผูคา ผูขาย          
มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา  แตรัฐบาลยังคงเปนศูนยกลางการแกปญหา โดยใหนํ้าหนักมาตรการปราบปราม
เปนหลัก ทําใหการแกไขปญหายาเสพติดยังไมไดผลเทาที่ควร (มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย, 2552)
  ตอมารัฐบาลไดปรับกรอบการแกปญหาโดยเนนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการแกไขปญหา
ยาเสพติด มากขึ้น ชุมชน จึงเปนกลไกสําคัญและอาจถือเปนจุดชี้ขาดของการทําสงครามกับยาเสพติด   โดยรัฐยังคง
ยึดหลักการ “ผูเสพ คือ ผูปวยที่ตองไดรับการรักษา สวนผูคา คือผูที่ตองไดรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม”  ในแนว
ความคดิชุมชนเขมแข็ง มจีดุเนนอยูทีก่ารสรางองคกรประชาชนใหเขมแข็ง ไมใชการปลกุระดมจดัต้ังองคกรประชาชน 
โดยใชแนวคิดการทํางานแบบผสมผสาน หัวใจสําคัญคือชุมชนเปนผูลงมือกระทําเอง (Community Action)             
(ฉลอง โชติกะคาม, 2538) โดยใชกลยุทธ 3 ประการเขาไปเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน  คอื 1)การปลูกจิตสํานึก
สาธารณะ (Public Consciousness) 2)  การสรางความเขมแขง็ (Empowerment) โดยการรวมพลังจดัตัง้เปนองคกร
ภาคประชาชนหรือองคกรชุมชน และ 3)การใชกระแสชุมชนเปนแรงผลักดัน (Drive) เพ่ือปลุกจิตสํานึกของสังคม   
(ฉัตรทิพย นาถสุภา และ  พรพิไล    เลิศวิชา, 2537)  อยางไรก็ตามการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนมิติหนึ่ง
ในการพฒันาสังคมและแนวคิดทีน่าสนใจคอืการแกปญหาสังคมในลักษณะเปนองครวมพรอมกนั คอืทัง้ดานเศรษฐกิจ 
จติใจ  สงัคม  วฒันธรรม สิง่แวดลอม และการเมือง หรอืทีเ่รียกวา Holistic Human Development  โดยใชยทุธศาสตร
การสรางพลังทางสังคม ทั้งในรูปชุมชน  ประชาคมและความรวมมือ เปนภาคีระหวางฝายตาง ๆ พลังชนิดน้ี                  
ทรงอานุภาพสูงสุด  เรียกวา “พลังงานทางสังคม” (Social  Energy) หรือ “ทุนทางสังคม” (Social  Capital ) พลังงาน
ทางสังคมนี้เกิดจากพลัง 3 ประการเขามาผนวกกันคือ  พลังทางศีลธรรม  พลังแหงการเรียนรูรวมกัน  และพลังแหง

การจดัการ ( ประเวศ   วะส,ี ชยัอนนัต สมทุวณชิ,  เอนก เหลาธรรมทศัน, ธรียทุธ บญุมี ,ชชูยั ศภุวงศ, ยวุด ีคาดการณไกล, 
2539)
  ในการพัฒนาทุก ๆ ดานไมอาจละเลยแนวคิดประชาสังคมได นั่นคือ การท่ีคนในสังคมซ่ึงมีจิตสํานึก         
(Civic Consciousness) รวมกัน มารวมตัวกันในลักษณะที่เปนหุนสวนกัน (Partnership) ในการกระทําบางอยาง 
ท้ังนี้ดวยความรักและความเอื้ออาทรตอกันภายใตระบบการจัดการใหเกิดความรูสึกรวมกันเพื่อประโยชนสาธารณะ 
ประชาสังคมจะกอใหเกิด “อํานาจท่ีสาม” นอกเหนือจากอํานาจรัฐ และอํานาจท่ีสามนี้ไมตองการคนจํานวนมาก      
แตตองมีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายยอย ๆ (Civic Network) และสามารถส่ือสารกันไดแลวเกิดเปนองคกร 
(Civic Organization) ขึ้น (ทวีศักดิ์ นพเกษร, 2542) 
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  สภาความม่ันคงแหงชาติถือวาปญหายาเสพติดเปน 1 ใน 3 ของภัยรายแรงท่ีคุกคามประเทศไทยอยูใน
ปจจุบันนี้ สาเหตุของการติดยาเสพติดนั้นมีหลายปจจัยรวมกัน ไดแก สาเหตุทางชีวะรางกาย (Biological Factor) 
ทางจิตใจ (Psychological Factor) และทางสังคม (Sociological Factor) เปนปจจัยสงเสริมซึ่งกันและกัน รวมเรียก
วาเปนผลของชีวะ-จิต-สังคม (Bio-Psycho-Social Factor) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมมือกันแกไขปญหา          
ยาเสพติดภายใตยุทธศาสตรพลังแผนดิน รัฐไดหาแนวทางในการสนับสนุนการทํางานของภาคประชาชนดวยการ     
สงเสริมการจัดตั้งกลุมและตั้งองคกรประชาชนโดยใหมีการรวมตัวกันอยางมีระบบและมีสวนรวมในการกําหนด         
กฎเกณฑ ตลอดจนการจัดตั้งเปนองคกรที่เรียกวาองคกรชุมชนหรือองคกรภาคประชาชน เพื่อใหสามารถสกัดกั้น    
การแพรระบาดของยาเสพติดไดในวงกวางโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิด รเิริม่ คนหาปญหา 
การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและการรวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง             
โดยสงเสริมให  ประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนจากปญหายาเสพติดไดรวมตัวกันเปนเครือขายองคกร        
ภาคประชาชนเพ่ือรวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นท่ีชุมชนของตนเอง และมีการประสานขอรับ        
ความชวยเหลือสนบัสนนุการแกไขปญหาในสวนท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชนเอง จนสามารถแกไขปญหายาเสพติด
ไดในระดับหนึ่ง (มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย,2552)  เชนเครือขายพัฒนาและแกไขปญหายาเสพติดตําบลเขื่อนผาก 
อาํเภอพราว จงัหวัดเชยีงใหม จดัโครงการอบรมบาํบดัรกัษาฟนฟสูมรรถภาพผูเสพผูตดิยาเสพตดิในพ้ืนทีต่าํบลเข่ือนผาก 
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 50 คน เปนเด็กและเยาวชนในและนอกสถานศึกษา          
ที่อายุไมเกิน 25 ป เขารับการฝกอบรม ผลการปฏิบัติทําใหเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตของชาติ สามารถนําตัวออกจาก
วงจรยาเสพติดได ไมตกเปนทาสของยาเสพติดอีกตอไป นับเปนความสําเร็จอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถสนองนโยบาย
ของรัฐโดยรวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีหมูบานและตาํบลของตนเองไดอกีดวย จากผลการดาํเนิน
งานดังกลาวขางตน จึงเปนขอมูลที่แสดงใหเห็นวา เครือขายองคกรภาคประชาชนนั้น มีประสิทธิภาพตอการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีไดในระดับหน่ึง ตามยุทธศาสตรพลังแผนดินซ่ึงใหความสําคัญกับพลังมวลชน    
เปนปจจยัสาํคญัในการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด หากองคกรภาคประชาชนในพ้ืนทีม่กีารรวมตัวกันและมคีวามเช่ือมโยง
กนัเปนเครอืขาย (Network) แลว การทํางานกจ็ะเกดิประสทิธภิาพย่ิงข้ึน และตัง้แตป พ.ศ. 2554 เปนตนมา ภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยจาํนวน 8 จงัหวดั ไดแก เชยีงใหม เชยีงราย  ลาํพูน ลาํปาง  แพร นาน พะเยา และ แมฮองสอน 
มีจํานวนเครือขายองคกรภาคประชาชนในระดับจังหวัด จํานวน 9 เครือขายหลัก จํานวน 67 เครือขายยอยหรือ        
เครือขายระดับพื้นที่ปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ 1,195 หมูบาน/ชุมชน จํานวน  4 กลุม เยาวชน จํานวน  12 คริสตจักร 
15 วัด  รวมทั้งสิ้น 76 เครือขาย มีเครือขายที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพตดิ ภาค 5 ภายใตงบเงนิอดุหนนุเพือ่การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด  เพ่ือหนนุเสริมการทาํงานของเครอืขาย
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวนทั้งสิ้น 64 เครือขาย จึงเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษา
วาอะไรเปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะทาํใหเครอืขายองคกรภาคประชาชนสามารถปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในพืน้ที่
ไดดวยตนเอง ผลการศึกษาจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการนําไปขยายผลในพ้ืนท่ีอื่น ๆ  ของประเทศ อันจะกอใหเกิด
ประโยชนทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และอาจสามารถนําไปปรับใชในประเทศอื่น ๆ ไดอีกดวย  
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วัตถุประสงค
  1.  เพ่ือศึกษาสภาพปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  3. เพื่อศึกษาถึงคานํ้าหนักของแตละปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร
ภาคประชาชน 
  4. เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนใน                
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
  ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
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วิธีการวิจัย
  การวิจัยนี้ ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้
  1. ระยะแรก เปนการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือนําผลการวิจยัไปประกอบการวเิคราะห
และอธิบายประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีภาค
เหนือตอนบนของประเทศไทยและนําผลการวิจัยมาประกอบการสังเคราะห หาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
เครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 4  ดังนี้
      1.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1) ประชากร เก็บขอมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญท่ีเคยมีความเก่ียวของกับ   
เครือขายองคกรภาคประชาชน ในพื้นที่ 22 เครือขายจํานวน 60 คน
    2) กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโดยวิธีบอลหิมะ (Snowball Sampling) คือการสัมภาษณ                
กลุมศึกษาในแตละประเด็นไปเรื่อย ๆ จนไดรับขอมูลที่เปนเนื้อหาสําคัญ จํานวน 60 คน จากกลุมตัวอยาง 3 กลุม   
คือ กลุมผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชน กลุมเจาหนาท่ีภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี (สุชาติ         
ประสิทธิรัฐสินธุ, 2549) 
   1.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
             ใชแบบบันทึกขอมูลภาคสนาม (Field Notes) บันทึกการสนทนา โดยมีเคาโครงการสนทนา               
ที่กําหนดประเด็นสนทนาไว 10 ประเด็น ครอบคลุมตัวแปรประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน ตัวแปร
ภาวะผูนําของผูบริหารเครือขาย ตัวแปรความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชน ตัวแปรการสนับสนุนจาก
องคกรภาครฐัและเอกชน และตัวแปรการมสีวนรวมของภาคประชาสังคมตอเครือขายองคกรภาคประชาชน ประกอบ
กับการใชแบบบันทึกการสังเกตในกรณีการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
      1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
             เก็บขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลภาคสนาม บันทึกการสนทนา โดยทีมวิจัยกับกลุมเปาหมาย       
ซึ่งประกอบไปดวยประธานและรองประธานเครือขายองคกรภาคประชาชนกรรมการบริหาร ผูประสานงานเครือขาย 
เหรัญญิกและภาคประชาสังคมจังหวัดและอําเภอในพื้นที่ 22 เครือขาย จํานวน 60 คน และจัดเก็บขอมูลจากการจัด
ทําเวทีประชาคมของผูเก่ียวของกับการดําเนินงานของเครือขายองคกรภาคประชาชนตอตานยาเสพติดในพ้ืนท่ีเครือ
ขายละ 1 เวทีโดยการสนทนากลุม (Focus Group) ในประเด็นสนทนาที่กําหนดไว
   1.4 การวิเคราะหขอมูล
    ทาํการวเิคราะหโดยการนาํผลการสมัภาษณ และการสังเกต แตละประเด็น มาสรปุภาพรวม บรรยาย
เปนขอความเชิงพรรณนา ประกอบเปนเหตุและผลที่เชื่อมโยงกัน
  2. ระยะท่ีสอง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือนําผลการวิจัยไปประกอบ                  
การวเิคราะหและอธิบายถงึปจจยัทีค่าดวาจะสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและอธิบายถึงนํ้าหนักของแตละปจจัยที่สงผลหรือมีอิทธิพล      
ตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 3 ดังนี้
   2.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
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    1)  ประชากร  ใชเครือขายองคกรภาคประชาชนเปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis)  ซึง่ประชากร
ที่ใชในการวิจัย คือ เครือขายองคกรภาคประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนจํานวน 76 เครือขาย          
มีผูใหขอมูล 3 กลุมคือ กลุมผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชน จํานวน 374 คนกลุมเจาหนาท่ีภาครัฐและ          
ภาคประชาสังคมในพื้นท่ี จํานวน 367 คน และกลุมประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีรับผิดชอบของเครือขายองคกร       
ภาคประชาชน จํานวน 490 หมูบาน โดยคัดเลือกประชาชนที่ทํากิจกรรมรวมกับเครือขายองคกรภาคประชาชน         
เปนผูแทนหมูบาน ละ 1 คน จํานวน 490 คน 
    2) กลุมตัวอยาง คํานวณตัวอยางดวยวิธีการ 2 วิธีคือ
                    2.1) คาํนวณตัวอยางท่ีระดับความเชือ่ม่ันรอยละ 95 ใชสตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ, 2549)
                   2.2) คาํนวณขนาดตวัอยางเปนรอยละของประชากร คอืถาประชากรมีจาํนวนเปนรอยคาํนวณ
ขนาดตวัอยางประมาณ 15-30 % ของประชากร ถาประชากรมจีาํนวนเปนพัน คาํนวณขนาดตวัอยางประมาณ 10-15 % 
ของประชากร และหากประชากรมีจํานวนเปนหม่ืน คํานวณขนาดตัวอยางประมาณ   5-10 % ของประชากร          
(สุรศักดิ์ หลาบมาลา อางใน ศิริลักษณ สุวรรณวงศ, 2538 ) ไดขนาดตัวอยางรอยละ 30 ของประชากรดังนี้ 
      (1) เครือขายองคกรภาคประชาชน จํานวน 22 เครือขาย  
                (2)  กลุมผูบรหิารเครอืขาย จาํนวน 374 คน คาํนวณรอยละ 30 ได 112.20 คน คดิเปน 110 คน 
              (3) กลุมเจาหนาที่ภาครัฐและภาคประชาสังคม มีจํานวน 367 คน คํานวณรอยละ 30 ได 
110.10 คน คิดเปน 110 คน 
             (4) กลุมประชาชนในพื้นที่ 490 หมูบาน ๆ  ละ 1 คน เปนตัวแทน คํานวณตัวอยางที่ระดับ
ความเชือ่มัน่รอยละ 95 ใชสตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สชุาต ิประสทิธริฐัสนิธุ) ไดกลุมตวัอยางประชาชน 
220 คน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเปนแนวทางที่ชัดเจนจึงกําหนดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 440 คน 
     2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คอื แบบสอบถาม ทีผู่วจิัยสรางข้ึนจากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฏี และการตกผลึกจากการวิจัยเชิงคุณภาพ  จํานวน 1 ชุด ใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม เปนแบบ
ประเมินคา มี 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวทางของ Likert มี 5 ตัวเลือก คือระดับมากที่สุด มาก นอย นอยที่สุด 
ไมมี  นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามไปใหผูทรง

คุณวุฒิ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC)             
ผลการคํานวณคา IOC ของแบบสอบถามไดคาเทากับ 0.90 ถือวาแบบสอบถามมีความสมบูรณดานเนื้อหา จากนั้น
นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหเกิดความสมบูรณแลวนําแบบสอบถามไปทดลอง
สอบถาม (Try Out) จํานวน 30 ชุด กับกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาคุณภาพของ
เครื่องมือโดยการหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผลการคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน ของแบบสอบถาม พบวา              
คาสมัประสทิธ์ิความเชือ่มัน่ในภาพรวม เทากบั 0.981 แสดงวาแบบสอบถามชดุนีม้คีวามเชือ่ม่ันไดสงูมาก ความเชือ่ม่ัน
ที่ใชในการวัดตัวแปรโดยสามารถแยกแตละตอน พบวา  ตอนที่ 2 มีคาเทากับ 0.979 ตอนที่ 3 มีคาเทากับ 0.944   
ตอนที่ 4 มีคาเทากับ 0.916 ตอนที่ 5 มีคาเทากับ 0.955  และตอนที่ 6 มีคาเทากับ 0.948 โดยแบงแบบสอบถาม    
ออกเปน 7 ตอน ดังนี้
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    ตอนที่ 1 คาํถามเกีย่วกบัขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามคอื เพศ อาย ุศาสนา การศึกษา อาชพี 
ตําแหนงในเครือขาย และที่อยูปจจุบัน
            ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ภาวะผูนําของผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชน ไดแก 
ประสบการณของผูบริหารเครือขาย การมีมนุษยสัมพันธของผูบริหารเครือขาย และทักษะการส่ือสารของผูบริหาร
เครือขาย
             ตอนท่ี 3 เปนคาํถามเกีย่วกับความเขมแขง็ของเครอืขายองคกรภาคประชาชน ประกอบดวย ความ
เขมแข็งของผูนําและแกนนําเครือขาย ความสัมพันธที่ดีระหวางเครือขาย และความสามารถในการแกไขปญหาภาย
ใตเงื่อนไขที่เอื้อตอการแพรระบาดของยาเสพติด
             ตอนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน ไดแก การนํานโยบาย    
ไปสูภาคปฏิบัติ ความชัดเจนและความตอเนื่องของนโยบาย การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณและอื่น ๆ           
อยางเหมาะสม การขับเคลื่อนกิจกรรมเครือขายรวมกับองคกรภาครัฐและเอกชน
             ตอนท่ี 5 เปนคําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมตอเครือขาย
องคกรภาคประชาชน คือ ความรูสึกเปนเจาของปญหารวมกันกับเครือขาย การดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย และ 
การรับผิดและรับชอบรวมกับเครือขาย
             ตอนที่ 6  เปนคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ประกอบดวย ปญหายาเสพติดลดลงหรือสามารถควบคุมได การเพ่ิมข้ึนหรือการขยายตัวของ
เครือขาย การประสานความรวมมือระหวางเครือขายภาคประชาชนกับองคกรภาครฐัและเอกชน และเครอืขายองคกร
ภาคประชาชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนและพึ่งตนเองได
           ตอนท่ี 7 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  เปนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามเสนอความคิด
เห็นตอแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติของเครือขายเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
   2.3 การวิเคราะหขอมูล
               การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics)  ไดแก  คาความถี่ (Frequency)     
และคารอยละ (Percentage) เพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ อาย ุศาสนา การศึกษา 
อาชีพ ตําแหนงในเครือขายองคกรภาคประชาชน  และใชสถิติอนุมานแบบมีพารามิเตอร (Parametric Inference 
Statistics) ไดแก  ใชคาสถิติที (t-test statistic) เพื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ หรือคาอิทธิพล        
เชิงสาเหตุในสมการโครงสราง ตลอดจนทดสอบนัยสําคัญของนํ้าหนักปจจัยในการวิเคราะหองคประกอบและ              
ใชเทคนิค ความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ในสมการโครงสราง

ผลการวิจัย
  1. ผลการวิจัยที่ไดจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
   1.1 สภาพปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ของประเทศไทย
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(Mean)  

(std.deviation) 

 
( ) 

1.  3.69 .80  
2.  3.73 .79  
3.  3.55 .78  
4. 

 
3.61 .76  

  3.65 .78  

ตารางที่ 1 

ปจจยัท่ีสงผลตอประสทิธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน ในการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยจําแนกตามตัวแปร

  
(Mean) 

  

 
( ) 

1.   3.14 .86  
2.   3.5 .76  
3. 

  
3.62 .80  

4.   3.60 .85  
 3.47 .82  

     1.2 ประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ตารางที่ 2  

องคประกอบของประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน ในพ้ืนที่ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจําแนกตามองคประกอบ 

  1.3 คานํ้าหนักของแตละปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร
ภาคประชาชน
        คาน้ําหนักหรือคาอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชน
ในการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยการหาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของตัวแปรซึ่งอยูในรูปแบบจําลองสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM) ตามภาพที่ 1 ดังนี้
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  จากภาพ ผลการปรับโมเดลทําใหคาไคสแควรลดลงจาก 473.02 เหลือเพียง 60.61 และคา  P-value             
เพิ่มขึ้นจาก 0.000 เปน  0.073  สงผลใหการทดสอบสมมติฐานยอมรับสมมติฐานหลัก (H

0
: S=   ) แปลวา  ความ

แปรปรวนและความแปรปรวนรวมของโมเดลตามทฤษฎีสอดคลองกับความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของ
ขอมูลเชิงประจักษที่ไดมาจากตัวอยางจากภาพแบบจําลองโมเดลการวิเคราะห แสดงถึงอิทธิพลเชิงสาเหตุ                    
ทางตรงระหวางตัวแปรแฝงภายนอกตอตัวแปรแฝงภายใน และตัวแปรแฝงภายในตอตัวแปรแฝงภายใน จึงแสดง
อิทธิพลเชิงสาเหตุทางตรงและทางออมในรูปแบบตารางดังตารางที่ 3

ภาพที่ 1: แบบจําลองแสดงอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร  

   ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย    

     (โมเดลวิเคราะหสมบูรณ)

ที่มา :  จากการวิเคราะหขอมูล
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ตารางที่ 3   

รูปแบบความสัมพันธเชิงโครงสรางของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในพื้นที่ใน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

  

 ( ) 
PARTICIP SUPPORT STRENGTH PERFORM 

(D
E)

  (T
E)

 

 (D
E)

 

(IE
) 

 (T
E)

 

 (D
E)

 

(IE
) 

 (T
E)

 

 (D
E)

 

(IE
) 

 (T
E)

 

 
(LEADERSHIP) 

 
(B) 

0.80 - 0.80 0.32 0.53 0.84 0.39 0.54 0.93 - 0.83 0.83 

  
( t-stat) 

16.78 - 16.78 6.45 10.94 18.68 7.21 10.09 20.53 - 10.4 10.4 

 
(PARTICIPA ) 

 
(B) 

- - - 0.66 - 0.66 - 0.42 0.42 0.37 0.24 0.61 

 
 ( t-stat) 

- - - 11.98 - 11.98 - 9.54 9.54 4.18 4.94 8 

(SUPPORT)  

 
(B) 

- - - - - - 0.64 - 0.64 - 0.36 0.36 

  
( t-stat) 

- - - - - - 11.31 - 11.31 - 5.13 5.13 

(STRENGTH ) 

 
(B) 

- - - - - - - - - 0.56 - 0.56 

 
 ( t-stat) 

- - - - - - - - - 6.1 - 6.1 

 

 : t-stat  1.65   .10 , t-stat  1.96   .05, **P 
.05  t-stat  2.58   .01, ***P .01  

   1.  (t-stat)   
        1.96                

2.  (B)     
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  จากตารางที่  3 ผลการศึกษาคานํ้าหนักอิทธิพลเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครือขาย
องคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดนั้น ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด                
คือ ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชน รองลงมา คือ ปจจัยดานการมีสวนรวมของ         
ภาคประชาสงัคมตอเครอืขายองคกรภาคประชาชน   ความเขมแขง็ของเครือขายองคกรภาคประชาชน  และปจจยัทีม่ี  
คาอิทธิพลเชิงสาเหตุ ตํ่าสุด คือ  การสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน  โดยมีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุเทากับ      
0.83,  0.61, 0.56 และ 0.36 ตามลําดับ และมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
  2. ผลการวิจัยที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   สภาพปญหาและแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
   ผลการศึกษาที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา สภาพปญหาโดยท่ัวไปของเครือขายองคกรภาค
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีปญหาคลายคลึงกันในสองประเด็น คือ การขาดแคลนผูนําและแกนนําเครือขายองคกรภาค
ประชาชนทีม่คีวามเขม็แขง็มีความเสยีสละและวิสยัทัศนทีก่าวไกล และยังขาดแคลนงบประมาณท่ีจะนาํไปขับเคล่ือน
กิจกรรมของเครือขายองคกร ซึ่งเปรียบเสมือนนํ้ามันหลอเลี้ยงกิจกรรมองคกร งบประมาณที่ไดรับทําใหแกนนําและ
เครือขายไดมโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรูกจิกรรมเครอืขายซ่ึงจะทําใหเครือขายองคกรมีความเขมแข็งสามารถพึง่ตนเอง
ไดและ พบวาการจัดการปญหายาเสพติดของเครือขายองคกรภาคประชาชนในพื้นที่นั้นเครือขายองคกรจะมี
ประสิทธภิาพมากขึน้หรอืจะประสบผลสาํเร็จมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกบัการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนทีเ่ปนสาํคญั 
เครอืขายองคกรจะตองสรางการมสีวนรวมของประชาชนใหเกิดข้ึนในทกุพ้ืนที ่และตองดาํรงรกัษาความเปนเครือขาย
และกระบวนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไวใหได มีการพัฒนาแกนนําเครือขาย เนนการพ่ึงพาตนเอง          
เปนหลักและมีการประสานเช่ือมโยงกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชนอยูตลอดเวลา มีการติดตามประเมินผลผูที่เขา
รับการบําบัดรักษายาเสพติดอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาอยางแทจริง โดยการประสานกับหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของ ภาครัฐตองใหความสําคัญและใหการสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายองคกรควบคูไปกับ
การดําเนนิงานของภาครฐัในการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิโดยถอืวา “ภาคประชาสงัคมคอืหนวยงานท่ีทาํงาน
แกไขปญหายาเสพติดแบบพลังคูขนานในแตละระดับควบคูไปกับภาครัฐ”

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. ปจจัยท่ีสงผลตอประสทิธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีคาคะแนนเรียงตามลําดับ ดังนี้ (ตารางที่ 1) ความเข็มแข็งของเครือขาย
องคกรภาคประชาชน (3.73)  ภาวะผูนาํของผูบรหิารเครือขาย (3.69)  การมสีวนรวมของภาคประชาสงัคมตอเครือขาย 
(3.61) และการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน (3.55) ซึ่งเม่ือแปลผลทางสถิติแลวมีคาเฉลี่ยอยู       
ในระดับสูงทั้งหมด และตัวชี้วัดภายในความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชนที่มีคาคะแนนสูงสุดไดแก  
ความเขมแข็งของผูนําและแกนนําเครือขายองคกรภาคประชาชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาคาน้ําหนักปจจัย               
เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลสูงสุดตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกร ไดแก ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารเครือขาย
องคกรภาคประชาชน (ตารางที่ 3)
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  2. ประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พบวา              
อยูในระดับปานกลาง (ตารางท่ี 2) โดยตัวช้ีวัดประสิทธิภาพดานปญหายาเสพติดลดลงหรือสามารถควบคุมไดมี       
คาเฉลี่ยตํ่าสุด (3.14) แตเมื่อแปลผลแลวผลสัมฤทธิ์อยูในระดับปานกลาง  จากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา ปญหา
ยาเสพติดเปนปญหาท่ีมีความสลับซับซอนเก่ียวพันกันทั้งทางดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม และการเมือง ในวงจร         
ยาเสพตดินัน้มีทัง้ผูคา ผูขาย ผูเสพ ผูตดิ ตลอดรวมถงึนายทนุผูอยูเบือ้งหลังการคาในสงัคมหรือชุมชนนัน้ ๆ  การแกไข
ปญหายาเสพติดจึงตองพฒันาเปนองครวมพรอม ๆ  กนั ไป ทัง้ทางดานเศรษฐกิจ จติใจ สงัคม วฒันธรรม  สิง่แวดลอม  
และการเมอืง ซึง่รวมเรยีกวา Holistic Human Development โดยใชยทุธศาสตรการสรางพลงัทางสงัคมของภาคฝีายตาง ๆ  
จึงจะสามารถเอาชนะปญหายาเสพติดหรือสามารถควบคุมปญหายาเสพติดได  ลําพังเพียงเครือขายองคกร               
ภาคประชาชนเพียงอยางเดียวไมสามารถดําเนินการแกปญหาดังกลาวได และความสําเร็จของเครือขายองคกรภาค
ประชาชนในการทาํงานดานยาเสพติดน้ันจะประเมินความสาํเรจ็จากการมีสวนรวมของภาคประชาชนเปนสําคัญไมได
ประเมินจากปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลงหรือสามารถควบคุมไดเพียงอยางเดียว (มูลนิธภิมูิพลังชมุชนไทย, 2552)  
  3. ปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารเครือขายองคกรภาคประชาชนเปนปจจัยเชิงสาเหตุที่มีคาอิทธิพล         
ทางบวกตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนสูงสุด ( 0.83) โดยพบวา  ตัวชี้วัดภายในของภาวะผูนํา
ที่มีนํ้าหนักสูงสุด คือ ผูบริหารเครือขายองคกรตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธ (0.93 ) รองลงมา ไดแก ผูบริหารเครือขาย
องคกรตองมีประสบการณ  และมีทักษะการส่ือสาร ซึ่งมีคานํ้าหนักองคประกอบเทากัน คือ 0.92  สอดคลองกับ       
การวิจัยเชิงคุณภาพ  ทีพ่บวา ภาวะผูนําของผูบริหารเครือขายตองเปนผูทีม่ีมนุษยสมัพันธทีด่ี  มีความอดทนเสียสละ
ตอสวนรวม  สามารถสือ่สารไดด ี  เปนนักประสานงานทีด่ ี  เปนผูทีก่ลาไดกลาเสยี  มคีวามคิดริเร่ิม สรางสรรค มวีสิยัทัศน        
และมีประสบการณในการทํางานดานการแกไขปญหายาเสพติดพอสมควร  นอกจากนั้นยังตองมีความสามารถใน
การนําสูง มีความสามารถในการวางแผน  และมีเทคนิคในการทํางานรวมกับผูอื่น เปนตน  และที่สําคัญคือผูนําตอง
ริเริ่ม แสวงหาแนวรวม ขยายความคิด และจัดตั้งองคกรและกลไกในการทํางานได (ประเวศ วะสี, 2541)
  4. ดานการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอเครือขายองคกรภาคประชาชน เปนปจจัยท่ีคาอิทธิพลเชิง
สาเหตุสูงเปนลําดับ 2  (0.61) โดยพบวาตัวชี้วัดภายในของการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมตอเครือขายองคกร
ภาคประชาชน ที่มีนํ้าหนักองคประกอบสูงสุด คือ การดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย (0.91) รองลงมา คือ                 
ความรูสกึเปนเจาของปญหารวมกนักบัเครอืขาย (0.85) และตํา่สดุ คอื การรบัผดิและการรับชอบรวมกนักบัเครอืขาย 
(0.84) ผลการวิจัยสอดคลองกับแนวคิดของ Uphoff, Cohen & Goldsmith (1979) ที่กลาวไววา การมีสวนรวม        
ของประชาชนนั้นมีความสําคัญสูงสุด เพราะชาวบานเปนมวลชนพ้ืนฐาน และการเขารวมน้ัน ตองมาจากแรงจูงใจ
ภายใน หากการเขารวมท่ีมาจากปจจัยภายนอกเชนแรงบีบบังคับจากผูมีอํานาจ หรืออิทธิพล แมจะสามารถทําได
สําเร็จ แตก็ไมมีผลผูกพันทางดานจิตใจเพราะไมมีความรูสึกเปนเจาของปญหารวมกันนั่นเอง
   5. ดานความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชน พบวา เปนปจจัยท่ีมีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุสูง           
เปนลําดับ 3 ตอประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (0.56) โดยนํ้าหนักตัวชี้วัดของความเขมแข็ง
ของเครือขายองคกรภาคประชาชน สูงสุด คือ  ความสัมพันธที่ดีระหวางเครือขายองคกรภาคประชาชน (0.92)  รอง
ลงมา คือ ความเขมแข็งของผูนําและแกนนําเครือขายองคกรภาคประชาชน และความสามารถในการแกไขปญหา  
ยาเสพติดภายใตสภาพเง่ือนไขมนีํา้หนักองคประกอบเทากนั คอื  0.87 สอดคลองกับงานวจิยัของ พศิษิฐ  ศรปีระเสรฐิ,   
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ถนดั ใบยา,สปุาณ ีศรใีหญ,อดุม พานชิ และสมุาล ีซยุหาญ (2541) ทีพ่บวาการสรางความเขมแขง็ของชุมชนเปนหวัใจ
สําคัญของการแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งจําเปนตองอาศัยกลไกภายในของชุมชนเอง และมีการหนุนเสริมจากกลไก
ภายนอกชมุชนดวย เพือ่เรยีนรูการจัดการกับปญหาในลกัษณะแบบองครวมโดยเงือ่นไขของความสาํเร็จขึน้กบัความ
เปนผูนาํทางความคิด การเปลีย่นแปลงแบบรวมหมู จติสํานึกรวม ความเปนเครือญาติ พืน้ฐานทางวฒันธรรมประเพณี 
และความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานรวมกันของผูคน
อยางหลากหลาย ทีม่กีารตดิตอส่ือสารกัน เช่ือมโยงเปนเครอืขาย จนกอใหเกิดความเขมแขง็ของชุมชน ทัง้น้ีการสราง
เวทีการเรียนรูรวมกนัเพ่ือระดมความคดิเห็นของคนหลากหลายฝายในลักษณะพหุพาคี อยางตอเนือ่งจะทําใหชมุชน
เกิดพลงัการเรียนรูและพลงัในการจดัการ ในขณะเดยีวกนัการกาํหนดมาตรการทางสงัคมเพือ่กดดันกับผูทีข่ายยาเสพ
ติด ทําใหปญหายาเสพติดลดลง (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน สถานีอนามัยตําบลเมืองจัง, 2542)  จะเห็นได
วาความเขมแข็งของชุมชนจะเปนรากฐานของความสําเร็จในการแกไขปญหา  ยิ่งเปนปญหายาเสพติดที่เกี่ยวโยงไป
ถงึอิทธิพลมดืของผูคา ผูเสพ และการเขาไปเก่ียวของของเจาหนาท่ีของรฐับางคนดวยแลว ลาํพังเพียงแคผูนาํเขมแขง็
อยางเดียวยังไมเพียงพอ ยงัตองอาศัยความเขมแข็งของชุมชน และพลังของทุกคนในชุมชนดวยดังคํากลาวท่ีวา “ชมุชน
เขมแข็ง องคกรเขมแข็ง” 
  6. การไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน  พบวา เปนปจจัยท่ีมีคาอิทธิพลเชิงสาเหตุตํ่าสุด    
เปนลําดับ 4  ตอประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ( 0.36 )   โดยพบวา ตัวชี้วัดที่มีนํ้าหนักองค
ประกอบสูงสุด ตอการไดรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐและเอกชน  คือ  การนํานโยบายไปสูภาคปฏิบัติ              
ความชัดเจน และความตอเน่ืองของนโยบาย (0.89 ) รองลงมา คือ การขับเคล่ือนกิจกรรมรวมกับองคกรภาครัฐ       
และเอกชน  (0.86 ) และต่ําสดุ คอื การสนบัสนนุงบประมาณ วสัดอุปุกรณ และอืน่ ๆ อยางเหมาะสม (0.68)  นอกจากน้ี   
ผลจากการวจิยัเชงิคณุภาพ พบวา การสนับสนนุจากองคกรภาครัฐและเอกชนนัน้กระทาํไดหลายวธิ ีเชน การมนีโยบาย
ดานยาเสพตดิทีช่ดัเจนตอเน่ืองและมกีารสนบัสนนุดานงบประมาณ เนือ่งจาก เครือขายองคกรภาคประชาชน ทีด่าํเนิน
งานในพื้นที่บางเครือขายไมไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐหรือเอกชน แตก็ยังรวมเปนภาคีและ           
ขบัเคลือ่นงานในประเด็นท่ีหลากหลายไมไดเจาะจงในประเด็นดานยาเสพติดโดยตรงแตยงัเช่ือมโยงกบัการเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีอยูอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังมีการแลกเปล่ียนขอมูลสถานการณปญหากันอยางสม่ําเสมอ       
ซึง่ถอืไดวาเปนมติขิองการทํางานทีไ่มไดเนนงบประมาณเปนตวัตัง้ “งบประมาณทีไ่ดรบัการสนบัสนุนจากภาครัฐหรือ
เอกชนน้ันจึงเปรียบเสมือนน้ํามันท่ีหลอเล้ียงกิจกรรมขององคกรใหเครือขายองคกรสามารถขับเคล่ือนกิจกรรม            
ของตนเองตอไปได” (มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย, 2552)

สรุป
  จากผลการวิจัย ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรภาคประชาชนในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพบวาผลสัมฤทธ์ิประสิทธิภาพของเครือขายองคกร          
ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยูในระดับปานกลาง โดยตัวช้ีวัดประสิทธ์ิภาพภายในดาน
ปญหายาเสพติดลดลงหรือสามารถควบคุมไดมีคานํ้าหนักอิทธิพลต่ําสุด (0.51) ซึ่งแสดงวาเครือขายองคกร                
ภาคประชาชนไมประสบผลสําเร็จในดานการทําใหปญหายาเสพติดที่แพรระบาดในพ้ืนที่ลดลงไดเทาที่ควร และ        
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คนพบวาความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชนน้ันตัวชี้วัดภายในที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกความเขมแข็ง    
ของผูนําและแกนนําเครือขาย (3.75) และคานํ้าหนักปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุสูงสุดที่สงผลตอประสิทธิภาพของ  
เครือขายองคกรภาคประชาชนคือปจจัยดานภาวะผูนําของผูบริหารเครือขายองคกร (0.83) ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนอ
แนะแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชนไว ดังนี้คือ
  1.  การดําเนินกิจกรรมของเครือขายองคกรภาคประชาชน ตองใหความสําคัญกับผูนําหรือแกนนําซึ่งไดแก
ผูบริหารเครอืขายองคกรและคณะกรรมการเครอืขายองคกรภาคประชาชนโดยมคีณุสมบัตติองเปนผูทีม่มีนุษยสมัพันธ
ในการทํางาน มีความสามารถในการนําหนวยหรือองคกร สามารถโนมนาวจิตใจผูอื่นใหเขารวมกับองคกรได                 
เปนผูมทีักษะในการส่ือสาร มีประสบการณในการทาํงาน ถงึลูกถึงคน ใจถงึพ่ึงได เปนผูที่เสียสละตอสวนรวม กลาได
กลาเสีย มีไหวพริบสติปญญาสามารถแกปญหาภายใตสภาพเงื่อนไขที่เอื้อตอการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
ไดและสามารถสรางความสมัพนัธทีด่รีะหวางเครือขายไดด ีจงึจะสามารถนําพาองคกรไปสูความสําเร็จได  คอื ปญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลงหรือสามารถควบคุมได ประสานความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทําให
เครือขายองคกรมีความเขมแข็งอยางย่ังยืนและสามารถพึ่งตนเองได เมื่อองคกรเขมแข็งประสิทธิภาพในการทํางาน
ก็จะบังเกิดขึ้นตามมา
  2. การจัดทํายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคประชาชนนั้นตองใหความ สําคัญกับ
ปจจัยที่ใหคานํ้าหนักอิทธิพลเชิงสาเหตุที่สงผลตอประสิทธิภาพของเครือขายองคกรในระดับสูงสุดซึ่งไดแกปจจัย     
ดานภาวะผูนําของผูบริหารเครือขาย (0.83) ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับคน (Man) รองลงมาไดแกการมีสวนรวม
ของภาคประชาสังคมตอเครือขายองคกร ความเขมแข็งของเครือขายองคกรและการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ               
และเอกชนตามลําดับซึ่งสอดคลองกับปจจัยดานความเขมแข็งของเครือขายองคกรภาคประชาชนที่ใหความสําคัญ
กับผูนําและแกนนําของเครือขายในลําดับตนเชนกัน

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
  1.  ควรมีหนวยงานที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเครือขายองคกรภาค
ประชาชนอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
  2. การบริหารจัดการเครือขายองคกรภาคประชาชนผูบริหารเครือขายและแกนนํา ตองเนนการสรางการมี
สวนรวมของภาคประชาสังคมในพื้นที่ใหมากขึ้นโดยผานกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน
  3. ตองมีการพัฒนาแกนนําเครือขายและเช่ือมโยงประสาน กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาครัฐ
และเอกชนที่มีงบประมาณสนับสนุนการแกปญหายาเสพติดในพื้นที่ตลอดเวลา
  4. การจัดตั้งเครือขายองคกรภาคประชาชนตองเนนคุณภาพมากกวาปริมาณ
  5. ในการวจิยัครัง้ตอไปหนวยงานทีเ่กีย่วของโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐควรนาํผลการวจิยัไปปฏิรปูเครือขาย
องคกรภาคประชาชนที่มีอยูในประเทศทั้งระบบ
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