
ชื่อเรื่องการค�นคว�าอิสระ           ความสัมพันธ�ระหว�างป�จจัยการบริหารกับการมีส�วนร�วมของ
 ประชาชนในการป!องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหลก็ 

 อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
ชื่อนักศึกษา  ศรัณยู  สนิทไชย 
รหัสประจําตัว                   56B53330118   
ปริญญา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร� 
ประธานท่ีปรึกษาการค�นคว�าอิสระ  อาจารย� พลโท ดร.ประสารโชค  ธุวะนุติ 

 
บทคัดย�อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการป!องกัน
ยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 2) ศึกษาความสัมพันธ�
ระหว�างป�จจัยการบริหารกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการป!องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบล
มวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 3) เสนอแนวทางการวางแผนพัฒนาและดําเนินการ
ป!องกันป�ญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดย
การศึกษานี้ใช�การวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ�มตัวอย�าง จํานวน 400 คน ท่ีเลือกจากประชากรท่ีอาศัยอยู�
ในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จํานวน 3 หมู�บ�าน ด�วยการสุ�มตัวอย�างแบบ
แบ�งชั้นภูมิ และการสุ�มอย�างง�าย กําหนดกลุ�มตัวอย�างด�วยการคํานวณตามสูตรของทาโร� ยามาเน� 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูลคือแบบสอบถามแบบมาตราส�วนประมาณค�า สถิติท่ีใช�ในการ
วิเคราะห�ข�อมูล คือ ค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค�าสถิติที การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว 
และค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เพียร�สัน  
 ผลการวิจัยพบว�า  
 1) ผลการวิเคราะห�ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการป!องกันยาเสพติด โดยรวมอยู�
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปFนรายด�าน ด�านท่ีมีระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการป!องกัน             
ยาเสพติดสูงสุด คือ ด�านการติดตามและประเมินผล (X = 3.70, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด�านการศึกษาป�ญหา 
(X = 3.68, S.D. = 0.70) ด�านการวางแผน (X = 3.62, S.D. = 0.67) และด�านท่ีมีระดับผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารจัดการคุณภาพการให�บริการและด�านการดําเนินงาน (X = 3.59, S.D. = 0.66) ตามลําดับ 
 2) ความสัมพันธ�ระหว�างป�จจัยการบริหารกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการป!องกัน    
ยาเสพติดในเขตเทศบาลตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว�า ป�จจัยการบริหารมี
ความสัมพันธ�ทางบวกระดับปานกลางกับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการป!องกันยาเสพติด ได�แก� 
ด�านการวางแผน ด�านการจัดองค�กร ด�านการบริหารบุคคล ด�านการอํานวยการ ด�านการประสานงาน 
ด�านการรายงานผล และด�านงบประมาณ อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เปFนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว� 
 3) ข�อเสนอแนะแนวทางการวางแผนพัฒนาและดําเนินการป!องกันป�ญหายาเสพติดในเขต
เทศบาลตําบลมวกเหล็ก คือ เปOดโอกาสให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส�วนร�วมในด�านการดําเนินงาน เช�น 
การเฝ!าระวังป!องกันยาเสพติดในพ้ืนท่ีรวมท้ังแจ�งเบาะแสแหล�งม่ัวสุม และแหล�งจําหน�ายยาเสพติด
ให�กับผู� ท่ี เ ก่ียวข�องทราบ และเทศบาลจัดให�มีประชาคมหมู�บ�าน เพ่ือรับฟ�งป�ญหาและรับฟ�ง
ข�อเสนอแนะด�านคุณภาพการให�บริการ 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the level of public 
participation in drug prevention in the area of Muak Lek subdistrict municipality, Muak 
Lek district, Saraburi province, 2) study the relationship between the administrative factors 
and public participation in drug prevention in the area of Muak Lek subdistrict 
municipality, Muak Lek district, Saraburi province, and 3) propose guidelines for 
development planning and drug prevention operations. This study was a quantitative 
research and was conducted by studying a sample of 400 respondents selected from 
the population of people living in 3 villages in Muak Lek  subdistrict municipality. The 
sample size was calculated using Taro Yamane’s formula. The sample was selected 
by stratified random sampling and simple random sampling. The tool for data 
collection was a rating scale questionnaire. The statistics used to analyze the data 
consisted of percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA and 
Pearson’s product moment correlation coefficient. 
 The research findings were as follows: 
 1) The level of public participation in drug prevention in the area was, 
overall, at a high level. Considering each aspect individually, it was found that the 
highest mean was for follow up and evaluation ( X = 3.70, S.D. = 0.69), followed by 
study of problems ( X = 3.68, S.D. = 0.70), planning ( X = 3.62, S.D. = 0.67), and operations 
( X = 3.59, S.D. = 0.66), respectively.  
 2) The study of the relationship between the administrative factors and public 
participation in drug prevention in the area of Muak Lek subdistrict municipality, Muak 
Lek district, Saraburi province revealed that there was a moderate positive 
correlation for the aspects of planning, organizing, staffing, directing, coordinating, 
reporting and budgeting at the statistical significance level of 0.05. This complied with 
the hypotheses setting.   
 3) The proposed guidelines for development planning and drug prevention 
operations suggested creating opportunities for the people in that area to participate 
in order to be aware of drugs and inform relevant officials about clues and selling 



 ค

sites. Moreover, community hearings should be held to discuss the problems and 
allow the people to voice their opinions concerning the service quality.  
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