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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจัิยแบบผสม ซึง่ใช้ทัง้การวจัิยเชงิปริมาณและเชงิคณุภาพ โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อ (1) ศึกษาเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่

อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (2) ศึกษาผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินใน

พื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และ (3) ศึกษาแนวทางการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่น

ดินทีมี่ศกัยภาพสงูในการขยายเครอืข่ายความร่วมมอืในการป้องกันปัญหายาเสพตดิ กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการ

วิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แกนน�าสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินของอ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

จ�านวน 287 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประธาน

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับต�าบลและอ�าเภอ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมจ�านวน 

10 คน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มย่อย 

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. เครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่

อ�าเภอกระทุ่มแบน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. ระดับผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 3. เครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันกับผลส�าเร็จ

ในการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 

 4. แนวทางที่เหมาะสมกับการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ (1) การด�าเนินงานที่มีการอาศัยความเป็นสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
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ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน (2) การสนับสนุนผู้น�าชุมชนให้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมถึงการมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน (3) การสนับสนุน

เชิงนโยบาย และการให้ใช้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอ�าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง

(4) ภาพลักษณ์เชิงบวกของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

ค�าส�าคัญ: เครือข่ายความร่วมมือ, ยาเสพติด, กองทุนแม่ของแผ่นดิน

Abstract

 This research employed both qualitative and quantitative methods. The research 

aimed 1) to study the prevention of drug addiction in communities according to the guidelines 

of the Mother of the Nation Fund in Krathumbaen District, Sumutsakhon Province; 2) to 

investigate the operational success of the Mother of the Nation Fund in Krathumbaen 

District, Samutsakhon Province, and 3) to explore the operation guidelines of the Mother 

of the Nation Fund that had high potential in expanding cooperation networking for drug 

addiction prevention. The sample group for quantitative research was 287 core leaders of 

the Mother of the Nation Fund in Krathumbaen District, Samutsakhon Province. The data 

was collected through questionnaire. The qualitative study involved 10 chairpersons of 

the Mother of the Nation Fund in Tambon and District levels as well as the relevant state 

officials. The data was collected through in-depth interviews and focus group discussion.

 The research findings were as follows:

 1. Overall, the drug addiction prevention network in communities in accordance 

with the guidelines of the Mother of the Nation Fund in Krasthumbaen District, was at a 

high level.

 2. The overall success of operations of the Mother of the Nation Fund for Drug 

Addiction Prevention in Krathumbaen District was at a high level.

 3. Pearson’s Correlation Coefficient between the Drug Addiction Prevention networks 

and the success of operations of the Mother of the Nation Fund was at a high level with 

a statistical significance of .05.

 4. Appropriate guidelines for expanding drug addiction prevention networks 

consisted of four activities, namely 1) regarding the monarchy as a center for drug addiction 

prevention communities, 2) supporting community leaders to have the determination to 
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tackle drug addiction outbreak and be role models for people in communities, 3) providing 

policy support and enabling district chiefs and heads of relevant government agencies to 

exercise authority in line with laws, and 4) having positive image of the Mother of the 

Nation Fund in local communities.

Keywords: Development, cooperation, drugs
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บทน�ำ

	 ปัญหายาเสพติดได้มีการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเน่ือง	 โดยส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม

ไทย	 และก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมในหลาย	 ๆ	 ด้านตามมา	 เช่น	 การสูญ

เสียงบประมาณเพื่อใช้ในกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดท้ังในเชิงป้องกันและ

ปราบปราม	 รวมถึงการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดจ�านวนมาก	 รัฐบาลได้ก�าหนดให้ปัญหายาเสพติด

ถือเป็น	 “วาระแห่งชาติ”	 ที่ต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วนและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

รวมทัง้ด�าเนนิการป้องกนักลุม่เสีย่งและประชาชนทัว่ไปไม่ให้เข้าไปเกีย่วข้องกบัยาเสพติดด้วยการรวม

พลังทุกภาคส่วน	เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด	(ส�านักนายกรัฐมนตรี,	2554,	หน้า	6)	

	 รัฐบาลได้ก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในด้านการป้องกันและปราบปราม

ปัญหายาเสพติดทีเ่กดิขึน้	โดยการด�าเนนิงานเพือ่แก้ไขปัญหายาเสพติดจ�าเป็นต้องสามารถด�าเนินการ

ได้อย่างน่าเช่ือถือ	 รวมถึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน	

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทุกรัฐบาลได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างกิจกรรม

สร้างภูมิคุ้มกัน	 สร้างกระบวนการท�างานร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชนอย่างครบวงจรเพื่อป้องกัน

จุดอ่อน	และสร้างเกราะป้องกันที่สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดรุกล�้าเข้ามาสู่สังคมไทย	

	 กองทนุแม่ของแผ่นดินเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดทีส่มเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรม-

ราชินนีาถ	ได้พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ให้ไว้แก่หมูบ้่านและชุมชนเพือ่เป็นขวัญก�าลงัใจใน

การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กบัหมูบ้่านและชุมชน	จึงเรยีกพระราชทรพัย์พระราชทานนีว่้า	“กองทนุแม่

ของแผ่นดิน”	และมกีารเรยีกช่ือหมูบ้่านและชุมชนทีไ่ด้รบักองทนุแม่ของแผ่นดินว่า	“หมูบ้่านกองทนุแม่

ของแผ่นดิน”	โดยกองทนุแม่ของแผ่นดินจะใช้กระบวนการชุมชนเข้มแขง็	ประกอบด้วยกจิกรรมต่าง	ๆ 	

9	ขั้นตอน	โดยขั้นตอนที่	1-4	เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ	(1)	การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย	(2)	การ

สืบสภาพชุมชน	(3)	การคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย	และ	(4)	การเลือกผู้น�าธรรมชาติ	ซึ่งเป็นหน้าที่ของ

วิทยากรกระบวนการ	และขั้นตอนที่	5-9	เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ	(5)	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์	

(6)	คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 (7)	การรับรองครัวเรือน	 (8)	การใช้มาตรการทาง

สังคม	และ	(9)	การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง	ซึ่งเป็นแนวทางสันติวิธีที่ให้ผู้เคยค้าเคยเสพในระดับ

หมูบ้่านปรบัเปลีย่นพฤติกรรมจากผู้ท่ีเป็น	“ภาระ”	ให้กลบัมาเป็น	“พลงั”	ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ให้กับหมู่บ้านของตนเอง	โดยที่ภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน	

	 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดปริมณฑลที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับ

ผิดชอบ	 โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในภาพรวมยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

กระจายตัวอยู่ในทุกอ�าเภอ	 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร	 และอ�าเภอกระทุ่มแบน
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ซ่ึงเป็นพืน้ทีท่ี่มแีนวโน้มในการแพร่ระบาดของยาเสพติดรนุแรง	เนือ่งจากมพีืน้ทีติ่ดเขตปรมิณฑลซ่ึงมี

เส้นทางเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง	ๆ	ได้อย่างสะดวก	ท�าให้ในอดีตเป็นพื้นที่พักยาเสพติด

ก่อนจะล�าเลียงลงสู่พื้นท่ีภาคใต	้ หรือกระจายไปสู่พื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 โดยมีการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างกว้างขวางในพื้นที่	 และจากการที่สภาพสังคมมีสภาพความเป็นสังคม

เมอืงทีท่�าให้ประชาชนในพืน้ทีม่วิีถชีีวติแบบต่างคนต่างอยู	่และขาดการมส่ีวนร่วมในการด�าเนินกจิกรรม

สาธารณประโยชน์	รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ในการป้องกันและปรามปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	 จึงส่งผลท�าให้ประชาชนได้รับผล

กระทบ	 ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	 ซ่ึงปัญหาที่ส�าคัญสรุปได้ดังนี้	 (1)	 ปัญหาการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดอย่างกว้างขวางในกลุม่วัยรุน่	และกลุม่ผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม	(2)	ปัญหาการใช้

พื้นที่เป็นแหล่งพักยาเสพติดก่อนจะล�าเลียงไปสู่พื้นที่อืน่	ๆ 	(3)	ปัญหาการลักขโมยทรัพย์สินในชมุชน

ของผู้ติดยาเสพติด	 (4)	 ปัญหาความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชนต่อชุมชน	 และ	

(5)	ปัญหาการเป็นแหล่งซ่องสมุ	และอบายมขุในพืน้ที	่ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ส่วนราชการ	ผู้น�าชุมชน	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนได้ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่

ระบาดของยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการป้องกันและปราบปราม	 รวมถึงการบ�าบัดรักษา

ผู้หลงผิด	 เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	 และสามารถเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังในการ

แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่	 โดยได้มีการด�าเนินงานตามแนวทางของกองทุน

แม่ของแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 หลักการด�าเนินงานที่ส�าคัญในการขยายความร่วมมือในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบนที่ส�าคัญคือ	การด�าเนิน

งานแบบเครอืข่าย	ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดทางวชิาการในหลายประเด็น	ได้แก่	เครอืข่ายนบัว่าเป็นปัจจัย

ส�าคัญทีก่่อให้เกดิการสร้างความร่วมมอื	เนือ่งจากเป็นการเปิดโอกาสให้องค์การต่าง	ๆ 	ได้หนัมาด�าเนนิ

งานร่วมกนั	ตลอดจนแบ่งปันทรพัยากร	สร้างความรูใ้นด้านต่าง	ๆ 	และค้นพบแนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพ

สงูในการปฏิบติังานร่วมกนั	(Robert	Agranoff,	2006,	p.	57-59)	และการท�างานในลกัษณะ	“เครอืข่าย

(Network)”	ในการแก้ไขปัญหาสาธารณะเป็นทางเลอืกประการหนึง่ทีม่คีวามส�าคัญมากขึน้ในปัจจุบัน	

ผลการด�าเนินงานขององค์กรท่ีมิใช่ภาครัฐจ�านวนมากต่างแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการ

“เข้าถึง”	ปัญหาและบ่งชี้ถึงทักษะในการด�าเนินงานเป็นอย่างดี	ศักยภาพขององค์กรเหล่านี้จึงสะท้อน

ให้เหน็ถงึโอกาสทีห่น่วยงานของรฐัสามารถแสวงหาความร่วมมอืและสร้างเป็นภาคีในการแก้ไขปัญหา

สาธารณะโดยอาศัยจุดแข็งขององค์กรต่าง	 ๆ	 ที่มีอยู่	 เพื่อน�าไปสู่เป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคม

ร่วมกัน	(วีระศักดิ์	เครือเทพ,	2548)

	 ดังนั้น	 การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหา

ยาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	จึงเป็นการศึกษา
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ในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 และผลส�าเร็จใน

การด�าเนนิงานของกองทนุแม่ของแผ่นดิน	รวมถึงแนวทางการด�าเนินงานของกองทนุแม่ของแผ่นดินที่

มีศักยภาพสูง	ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน

ปัญหายาเสพติดของกองทนุแม่ของแผ่นดินในพืน้ทีอ่�าเภอกระทุม่แบนทีเ่หมาะสมอย่างมปีระสทิธภิาพ	

นอกจากนี้	 ข้อมูลที่ได้ยังสามารถน�าไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อขยายเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อ�าเภออื่น	ๆ	ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	 เพื่อศึกษาเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนตามแนวทางกองทุนแม่ของ

แผ่นดินในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	

	 2.	 เพือ่ศึกษาผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของกองทนุแม่ของแผ่นดินในพืน้ทีอ่�าเภอกระทุม่แบน	

จังหวัดสมุทรสาคร

	 3.	 เพื่อศึกษาแนวทางการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีศักยภาพสูงในการขยาย

เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติด

ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	ขอบเขตด้านเนือ้หา	ผู้วจัิยได้ศึกษาแนวคิด	และทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้องกับเครอืข่าย	และกองทนุ

แม่ของแผ่นดิน	

	 2.	ขอบเขตของพื้นที่และประชากร	 จะท�าการศึกษาวิจัยในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน	 จังหวัด

สมุทรสาคร	 โดยศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณจากแกนน�าสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินของอ�าเภอ

กระทุ่มแบน	 จังหวัดสมุทรสาคร	 และศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของ

แผ่นดินระดับต�าบลและอ�าเภอ	และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	

	 3.	ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา	รวม	1	ปี	(มีนาคม	2560	–	กุมภาพันธ์	2561)	

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	การวจัิยครัง้นี	้ผู้วิจัยได้ใช้วธิกีารวจิยัแบบผสม	ซ่ึงใช้ทัง้การวิจัยเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ	

	 2.	วิธีการเก็บข้อมูล	แบ่งเป็น	2	ขั้นตอนดังนี้

	 	 2.1	ขัน้ตอนที	่1	เป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ	เพือ่ศึกษาเครอืข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด

ในชุมชนตามแนวทางกองทนุแม่ของแผ่นดิน	และศึกษาผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานของกองทุนแม่ของ

แผ่นดิน	มีรายละเอียดดังนี้
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	 	 	 2.1.1	ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือ	 แกนน�าสมาชิกกองทุนแม่ของ

แผ่นดินของอ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	จ�านวน	911	คน	และน�ามาค�านวณหาขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของยามาเน่	(Yamane,	Taro.	1967)	ท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	287	คน	

จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิแบบเป็นสัดส่วน	 โดยใช้พื้นที่ต�าบลเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง	

จากนั้นท�าการสุ่มแบบง่าย	ในแต่ละพื้นที่

	 	 	 2.1.2	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเชิงปรมิาณคือ	แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	5	ระดับ	และท�าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา	โดยใช้เทคนิค	IOC	ซึ่งในภาพรวมมีค่าเท่ากับ	

0.897	และน�าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ด้วยสตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค	ซ่ึง

ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.909

	 	 	 2.1.3	ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ค่าความถี่	 ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

	 	 2.2	ขั้นตอนที่	2	 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	เพื่อศึกษาแนวทางการด�าเนินงานของกองทุน

แม่ของแผ่นดินที่มีศักยภาพสูงในการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติด	โดย

ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	และการสนทนากลุ่มย่อย	จากประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ระดับต�าบลและอ�าเภอ	และเจ้าหน้าทีส่่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	รวมจ�านวน	10	คน	และท�าการวเิคราะห์

ข้อมูล	โดยใช้วัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นตัวตั้งแล้วข้อมูลที่ได้น�าไปเปรียบเทียบทีละประเด็น	และ

สังเคราะห์	 สรุปผลวิจัย	 และก�าหนดแนวทางที่เหมาะสมกับการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมกับการ

ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อ�าเภอ

กระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย

	 1.	การศึกษาท�าให้ได้ข้อมลูเก่ียวกับเครอืข่ายการป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชนตามแนวทาง	

กองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	ซึ่งจะช่วยให้การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ

	 2.	 ข้อมลูทีไ่ด้จะช่วยให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องมข้ีอมลูทีเ่หมาะสมเพือ่สร้างกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัการ

พฒันาเครอืข่ายความร่วมมอืในการป้องกันปัญหายาเสพติดของกองทนุแม่ของแผ่นดินในพืน้ทีอ่�าเภอ

กระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร

	 3.	 ผู้สนใจสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาต่อยอด	 และน�าไป

ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม	ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนตามแนวทางกองทุนแม่

ของแผ่นดิน	มีประสิทธิภาพในการท�างานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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ในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ผลกำรวิจัย

	 1.	ผลการวิจัยเชิงปริมาณ

	 	 1.1	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม	 จ�านวน	 287	 คน	 พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	ร้อยละ	76.89	เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	23.11	มอีายรุะหว่าง	

41-50	ปี	ร้อยละ	35.03	รองลงมามีอายุระหว่าง	51	ปี	ขึ้นไป	ร้อยละ	23.45	มีอายุระหว่าง	18-30	ปี	

ร้อยละ	21.27	และมีอายุระหว่าง	31-40	ปี	ร้อยละ	20.25	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดับปรญิญาตร	ีร้อยละ	71.80	รองลงมามกีารศึกษาระดับต�า่กว่าปรญิญาตร	ีร้อยละ	26.10	และมกีาร

ศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี	ร้อยละ	2.10	มีต�าแหน่งสมาชิก	ร้อยละ	39.11	รองลงมาเป็นกรรมการ

ร้อยละ	30.01	อาชีพเป็นประธานกองทุน	ร้อยละ	18.14	และไม่ระบุร้อยละ	12.74

	 	 1.2	ผลการศึกษาเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนตามแนวทางกองทุนแม่

ของแผ่นดิน	ในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	

เครือข่ำยกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดในชุมชน X S.D. แปลผล

1.	ด้านเป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย 3.47 0.64 มาก

2.	ด้านการมีผลประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่าย 3.48 0.77 มาก

3.	ด้านปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่าย 3.56 0.62 มาก

4.	ด้านระบบบริหารจัดการเครือข่าย 3.33 0.71 ปานกลาง

3.46 0.50 มำก

	 จากตารางพบว่า	เครอืข่ายการป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยค่าเฉลีย่รวมอยู่ในระดับมาก

เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้	 (1)	ด้านปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่าย	มีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 (2)	 ด้านการมีผลประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่าย	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก	(3)	ด้านเป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	และ	(4)	ด้านระบบบริหาร

จัดการเครือข่าย	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

	 	 1.3	ผลการศึกษาผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อ�าเภอ

กระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน X S.D. แปลผล

1.	ด้านการจัดตั้งคณะกรรมการ 4.09 0.68 มาก

2.	ด้านการดูแลครัวเรือนสมาชิก 3.93 0.77 มาก

3.	ด้านการจัดท�าระเบียบบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3.89 0.88 มาก

4.	ด้านการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3.49 0.62 มาก

5.	ด้านการช่วยเหลือผู้เสพที่กลับตัว	หรือผ่านการบ�าบัดรักษา 3.26 0.56 ปานกลาง

3.83 0.73 มำก

	 จากตารางพบว่า	 ผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านได้ดังนี้	(1)	ด้านการจัดตั้งคณะกรรมการ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก	(2)	ด้านการดูแลครัวเรือนสมาชิก	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	(3)	ด้านการจัดท�าระเบียบบริหาร

จัดการกองทนุแม่ของแผ่นดิน	มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก	(4)	ด้านการจัดกิจกรรมกองทนุแม่ของแผ่นดิน	

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	และ	(5)	ด้านการช่วยเหลือผู้เสพที่กลับตัว	หรือผ่านการบ�าบัดรักษา	มีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง	

	 	 1.4	ผลการวิเคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัของเครอืข่ายการป้องกนัปัญหา	

ยาเสพติดกับผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน	

เครือข่ำยกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด

ผลส�ำเร็จในกำรด�ำเนินงำนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์

p-value ระดับ

1.	ด้านเป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย 0.326* 0.00 ปานกลาง

2.	ด้านการมีผลประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่าย 0.401* 0.00 ปานกลาง

3.	ด้านปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่าย 0.344* 0.00 ปานกลาง

4.	ด้านระบบบริหารจัดการเครือข่าย 0.248* 0.00 ปานกลาง

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างผลส�าเร็จ

ในการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินกับ

เครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด

0.377* 0.00 ปำนกลำง

*	มีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05

	 จากตารางพบว่า	 เครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดมีความสัมพันธ์กับผลส�าเร็จในการ

ด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่ในระดับปานกลาง	อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	โดยเรียง

ตามล�าดับดังนี	้(1)	ด้านการมผีลประโยชน์ตอบแทนภายในเครอืข่าย	รองลงมาคือ	(2)	ด้านปฏิสมัพนัธ์
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ในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ภายในเครอืข่าย	(3)	ด้านเป้าหมายในการเข้าร่วมเครอืข่าย	และ	(4)	ด้านระบบบรหิารจัดการเครอืข่าย

	 2.	ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ

	 	 2.1	ผลการศึกษาแนวทางการด�าเนนิงานของกองทนุแม่ของแผ่นดินทีม่ศัีกยภาพสงูในการ

ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติด	มี	3	ประเด็นที่ส�าคัญดังนี้	

	 	 	 2.1.1	ศึกษาแนวทางการด�าเนินงานจากกองทุนแม่ของแผ่นดินแห่งอ่ืน	 ๆ	 โดยน�า

จุดเด่นในการบรหิารงานมาประยกุต์ใช้กับกองทนุแม่ของแผ่นดิน	เช่น	กองทนุแม่ของแผ่นดินบ้านคลอง

ปีกนก	ต�าบลท่าทราย	อ�าเภอเมอืงสมทุรสาคร	ทีม่กีารน�ากลุม่มวลชนในพืน้ทีม่าร่วมสร้างความเข้มแขง็

ในการป้องปรามปัญหายาเสพติดและกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าเกวียน	 ต�าบลท่าเกวียน	 อ�าเภอ

วัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	ที่มีการท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	และจริงจังของคณะกรรมการ	เป็นต้น	

	 	 	 2.1.2	การเข้าร่วมอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของเครอื

ข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน	ที่จัดโดยส่วนราชการต่าง	ๆ 	ท�าให้กองทุนแม่ของแผ่นดินมีแนวทางใหม่	ๆ 	

ที่สามารถน�ามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น

	 	 	 2.1.3	ก�าหนดให้ช่วงเยน็ทกุต้นเดือนเป็นวนัประชุมของหมูบ้่าน	เพือ่น�าข้อสัง่การ	และ

ข้อมูลส�าคัญจากการประชุมอ�าเภอมาแจ้งและหารือแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ร่วมกัน	 ท�าให้แต่ละ

กลุม่/องค์กร/เครอืข่ายของหมูบ้่านสามารถบรูณาการภารกิจทีเ่ก่ียวข้องร่วมกันได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

สูง	รวมถึงช่วยลดความซ�้าซ้อนและความสิ้นเปลืองของทรัพยากรในการด�าเนินงาน

	 	 	 2.1.4	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงบวกของการด�าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ผ่านตามช่องทางต่าง	ๆ 	ทีม่ใีนชุมชน	เช่น	หอกระจายข่าว	เสยีงตามสาย	บอร์ดประชาสมัพนัธ์ในชุมชน	

เป็นต้น	ท�าให้กลุ่ม	องค์กร	และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น

	 	 	 2.1.5	จัดท�ากลยุทธ์การตรวจสารเสพติดในพื้นที่เสี่ยง	และในโรงงาน	โดยมีกิจกรรม

เชิดชูเกียรติ/ช่ืนชมโรงงานที่ให้ความร่วมมือผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง	 ๆ	 เป็นการช่วย

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงงาน	 ส�าหรับโรงงานที่ขัดขวางไม่ให้ความร่วมมือก็จะใช้มาตรการตรวจ

ประเมินโรงงานเป็นเครื่องมือในการปรับพฤติกรรมความร่วมมือ

	 	 	 2.1.6	ใช้วธิกีารให้โอกาสแก่ผู้หลงผิดติดยาเสพติดทีผ่่านการบ�าบดัได้เข้ามาร่วมท�างาน

เพื่อเป็นพลังของชุมชน	 ซ่ึงผู้หลงผิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จะมีศักยภาพสูงในการช่วย

ตรวจสอบ	 และหาข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ี	 ทั้งน้ี	 ผู้หลงผิดดังกล่าวจะเกิดความ

ภาคภูมิใจที่ตนเองสามารถท�าประโยชน์ให้แก่สังคมได้	 และรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ	 ซ่ึงวิธีการ
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ดังกล่าวจะช่วยจุดประกายให้ผู้หลงผิดรายอื่น	 ๆ	 ที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีก�าลังใจ	 และกล้าที่

จะท�าเรื่องดี	ๆ	เพิ่มมากขึ้น

	 	 	 2.1.7	ก�าหนดมาตรการลงโทษผู้ทีเ่ก่ียวข้องกับยาเสพติดอย่างชัดเจน	และมกีารบังคับ

ใช้เป็นกฎระเบียบของหมู่บ้าน	เช่น	การตัดออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรต่าง	ๆ	ภายในหมู่บ้าน	

การไม่ให้ความช่วยเหลือและไม่เซ็นรับรองใด	ๆ	ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุก	ๆ	เรื่อง	รวม

ถึงถ้าได้รับการลงโทษทางกฎหมายแล้วยังมีการกระท�าผิดซ�้าอีก	หมู่บ้านจะไม่คบค้า	และไม่ให้เข้าร่วม

กิจกรรมของชุมชนอีก	

	 	 	 2.1.8	ด�าเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่ง	เช่น	กลุม่ผู้สงูอายุ	กลุม่ป่ันจักรยาน	กลุม่ออมทรพัย์	เป็นต้น	เพือ่

แจ้งข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องให้แก่ผู้น�าชุมชนทีก่ลุม่ไว้วางใจ	รวมถงึร่วมสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมของกอง

ทุนแม่ของแผ่นดินบ้านรางน�้าใส

	 	 	 2.1.9	สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน

	 	 2.2	ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาศักยภาพเครอืข่ายความร่วมมอืในการป้องกันปัญหา

ยาเสพติดของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

	 	 	 2.2.1	กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหลายแห่ง	มีผลการตรวจสุขภาพระดับ	A	และมี

ผลการด�าเนนิงานทีโ่ดดเด่น	ซ่ึงได้รบัการยอมรบัจากส่วนราชการและกองทนุแม่ของแผ่นดินแห่งอ่ืน	ๆ 	

ท�าให้ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	จังหวัดสมุทรสาคร	

	 	 	 2.2.2	กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 มีกิจกรรมต่อยอดเพื่อสนับสนุนการด�าเนินชีวิตของ

คนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีการจัดท�าแปลงปลูกผักพื้นบ้าน	 เลี้ยงสัตว์	

(แปลงสาธติเศรษฐกจิพอเพยีง)	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านการสร้างอาชีพเสรมิ	ซ่ึงช่วยลดรายจ่าย	และ

เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

	 	 	 2.2.3	กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ส่งให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกต่อกองทุนแม่ของแผ่นดิน

จึงท�าให้ประชาชนเกิดจิตอาสา/จิตสาธารณะในการเข้าร่วมด�าเนินกิจกรรมสาธารณะประโยชน์	รวมถึง

ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ	และมุมมองต่อผู้หลงผิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้	โดย

เช่ือว่า	 การให้โอกาสคือ	 วิธีการเปลี่ยนภาระเป็นพลัง	 นอกจากนี้	 ยังช่วยให้กลุ่ม	 องค์กร	 และภาคี

เครอืข่ายสมคัรใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทนุแม่ของแผ่นดิน	และร่วมด�าเนนิกจิกรรมต่าง	ๆ 	ได้แก่	กจิกรรม

ศูนย์เรยีนรูก้องทุนแม่ของแผ่นดิน	การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน	การดูแลแปลงสาธติเศรษฐกจิ

พอเพียง	ร่วมเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น	ๆ
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ในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	 	 	 2.2.4	กองทุนแม่ของแผ่นดินมีการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงของ

ชุมชน	เช่น	การจัดตั้งกลุ่มฟุตบอลเยาวชน	กลุ่มปั่นจักรยาน	กลุ่มแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	รวมถึงมีการ

จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน	เช่น	การให้ความช่วยเหลือมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	

และผู้ด้อยโอกาส

	 	 	 2.2.5	ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจ	 และเห็นถึงโทษภัยของยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นต่อ

สังคมไทยในอนาคต	 จึงเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ

การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ท่ีผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น	ติดต้ังป้ายประชาสมัพนัธ์	

เสียงตามสายของหมู่บ้าน	การให้ความรู้ในสถานศึกษา

	 	 	 2.2.6	ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข	 เนื่องจากมีการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบอย่างจริงจัง	

	 	 2.3	ข้อเสนอเพื่อการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่

อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร

	 	 	 2.3.1	การด�าเนินงานที่มีการอาศัยความเป็นสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน	

	 	 	 2.3.2	การสนบัสนนุผู้น�าชุมชนให้มคีวามมุง่มัน่ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด	รวมถึงการมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน	

	 	 	 2.3.3	การสนับสนุนเชิงนโยบาย	 และการให้ใช้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายของนาย

อ�าเภอ	และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	

	 	 	 2.3.4	ภาพลกัษณ์เชิงบวกของกองทนุแม่ของแผ่นดินในการป้องกนัปัญหายาเสพติด

ในชุมชน

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 1.	 เครอืข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนตามแนวทางกองทนุแม่ของแผ่นดินในพืน้ที่

อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร	

	 	 1.1	ด้านปฏิสมัพนัธ์ภายในเครอืข่าย	ผลวจัิยได้ช้ีให้เหน็ว่า	เครอืข่ายกองทนุแม่ของแผ่นดิน

เป็นรปูแบบของอาสาสมคัรจากสมาชิกในชุมชนทีท่�างานร่วมกนัเพือ่แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดย

ไม่มสีิง่ตอบแทน	ดังนัน้	การให้เกยีรติแก่ภาคีเครอืข่ายอ่ืน	ๆ 	ในการท�างานร่วมกันจึงถือเป็นสิง่ส�าคัญที่

ช่วยให้เกดิสมัพนัธภาพทีดี่ต่อกัน	และสร้างความรูส้กึอยากท�างานร่วมกนัของสมาชิกในเครอืข่าย	ซ่ึงจะ
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น�าไปสู่วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเครือข่าย	และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ผลวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของวีระศักดิ์	เครือเทพ	(2550,	หน้า	36-38)	ที่ได้กล่าวไว้ว่า	เครือข่าย

การท�างานเกิดขึ้นจากความสมัครใจเพื่อด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์	และสอดคล้องกับที่ปาริชาติ	

สถาปิตานนท์	และชัยวัฒน์	ถิระพันธุ์	 (2546)	ที่ได้กล่าวในแนวทางเดียวกันว่า	เครือข่ายการท�างาน

ต้องมีการสร้างความรู้สึกร่วมของสมาชิกกับกระบวนการท�างานของเครือข่าย	 และสอดคล้องกับที่

เกรียงศักด์ิ	 เจริญวงศ์ศักด์ิ	 (2543)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 สถานะของสมาชิกในเครือข่ายต้องมีลักษณะ

ของความเท่าเทียมกันในฐานะของหุ้นส่วน	และมีกิจกรรมที่สมาชิกในเครือข่ายท�าร่วมกัน	นอกจากนี้	

พระมหาสุวิทย์	อาภากโร	(2547,	หน้า	48-50)	ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า	การช่วยให้สมาชิก

เกดิการยอมรบั	จะช่วยให้เกดิสมัพนัธภาพทีดี่ต่อกนั	และมกีารสร้างและสานต่อกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง

	 	 1.2	ด้านเป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย	ผลวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า	การท�างานไม่ว่าระดับใด

กต็ามจ�าเป็นต้องมวีตัถปุระสงค์ทีชั่ดเจนเป็นรปูธรรม	โดยต้องสามารถสือ่สารให้กองทนุแม่ของแผ่นดิน

ที่เป็นเครือข่ายที่ท�างานร่วมกันได้รับรู้	 เข้าใจ	 และเห็นด้วยกับเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในชุมชนตามแนวทางที่ก�าหนด	 ซ่ึงจะช่วยให้การคัดเลือกเพื่อมอบหมายภารกิจให้แก่กองทุนแม่ของ

แผ่นดินที่เป็นเครือข่ายเกิดการยอมรับ	และร่วมด�าเนินการอย่างเต็มศักยภาพ	นอกจากนี้	การก�าหนด

วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนในการด�าเนินงานจะช่วยให้เครือข่ายสามารถบ่งช้ีได้อย่างชัดเจนว่าการบรรลุผล

ส�าเรจ็ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต้องพจิารณาจากอะไร	และจะประเมนิผลส�าเรจ็ได้อย่างไร

จึงจะเหมาะสม	ผลวิจัยมีความสอดคล้องกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์	(2543,	หน้า	37-

43)	ที่กล่าวไว้ว่า	เครือข่ายต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	เพื่อมองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกัน

ระหว่างสมาชิกในเครอืข่าย	ทัง้นี	้การมเีป้าหมายร่วมกนัจะช่วยท�าให้เกดิการเคลือ่นไหวทีส่อดคล้องใน

ทิศทางเดียวกัน	ซึ่งปาริชาติ	สถาปิตานนท์	และชัยวัฒน์	ถิระพันธุ์	(2546,	หน้า	13)	ได้กล่าวถึงการมี

จุดมุ่งหมายร่วมกันในแนวทางเดียวกันว่า	การท�างานเครือข่ายจะเกิดประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูงหาก

ทุกฝ่ายสามารถก�าหนดจุดหมายร่วมกันได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหมายที่ทุกฝ่ายเห็นและต้องการให้

เกิดขึ้น	นอกจากนี้	วีระศักดิ์	เครือเทพ	(2550,	หน้า	36-38)	ได้กล่าวว่า	เครือข่ายการท�างานจะต้อง

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาในนามของส่วนรวม	 เพื่อให้การจัดต้ังขึ้นและเครือข่าย

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน	 และสอดคล้องกับแนวคิดของ	

William	D.	Eggers	(2548,	หน้า	58-66)	ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า	การเลอืกประเภทของเครอืข่ายในการด�าเนนิงาน

จะมผีลอย่างย่ิงต่อความส�าเรจ็ของภารกิจ	เนือ่งจากการเลอืกเครอืข่ายทีเ่หมาะสมจะช่วยให้เกดิผลลพัธ์

ทีดี่ทีส่ดุในแต่ละสถานการณ์	ทัง้ยงัช่วยให้เครอืข่ายสามารถก�าหนดประเด็นบ่งช้ีได้อย่างชัดเจน	และรู้

ว่าต้องการวัดอะไร	
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ในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	 	 1.3	ด้านการมีผลประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่าย	 ผลวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่า	 การแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย	 เน่ืองจากปัญหายาเสพติดเป็น

ปัญหาที่มีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างมาก	 จึงท�าให้

ผู้ทีเ่กีย่วข้องในทุกภาคส่วนให้ความส�าคัญในการท�างานร่วมกนั	และมกีารช่วยเหลอื	แบ่งปัน	และแลก

เปลี่ยนทรัพยากรในการท�างานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	ผลวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ

เกรียงศักด์ิ	 เจริญวงศ์ศักด์ิ	 (2543,	 หน้า	 37-43)	 ที่ได้กล่าวไว้ว่า	 การร่วมมือกันของเครือข่ายเกิด

จากการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน์ที่มีร่วมกันมากเพียงพอ	 ซ่ึงผลประโยชน์จะสร้างแรงจูงใจ

ให้สมาชิกเข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานเครือข่าย	 ซ่ึงวีระศักด์ิ	 เครือเทพ	 (2550,	 หน้า	 36-38)

ได้กล่าวในประเด็นที่น่าสนใจว่า	 การร่วมมือกันท�างานเป็นเครือข่ายจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ

แลกเปลีย่นทรพัยากรและความรูค้วามสามารถหรอืข้อมลูต่าง	ๆ 	จนอยูใ่นระดับทีเ่พยีงพอต่อการจัดการ

กบัปัญหาทีต้่องการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมกีารสร้างความสมัพนัธ์กนัแบบพึง่พาอาศัย

กัน	 ทั้งนี้	 William	 D.	 Eggers	 (2548,	 หน้า	 58-66)	 ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกับผลวิจัยว่า

การประสานงานภายในเครือข่ายจะช่วยให้เกิดการบูรณาการและเช่ือมโยงเครือข่าย	 รวมถึงเกิด

ความร่วมมือกันทั้งในแบบธรรมดา	และแบบซับซ้อน	

	 	 1.4	ด้านระบบบริหารจัดการเครือข่าย	 ผลวิจัยได้ช้ีให้เห็นว่า	 เครือข่ายกองทุนแม่ของ

แผ่นดินได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	 ที่ท�าการ

ปกครองจังหวัด	 และส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค	 7	 ในการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน	 และการให้ความช่วยเหลือทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติในพื้นท่ี	 โดยมีการจัดท�า

ยุทธศาสตร์กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร	 และการจัดท�าโครงการเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ของเครือข่าย	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกัน	และเกิดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือภายในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	ผลวิจัยมีความ

สอดคล้องกับแนวคิดของ	ปาริชาติ	สถาปิตานนท์	และชัยวัฒน์	ถิระพันธุ์	(2546,	หน้า	13)	ที่ได้กล่าว

เอาไว้ว่า	 การเช่ือมโยงการท�างานของเครือข่ายจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการเช่ือมโยงท่ีเหมาะสม	

โดยอาจเชื่อมต่อกันผ่านการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ต้องท�าร่วมกัน	ซึ่งพระมหาสุวิทย์	อาภากโร	(2547,	

หน้า	48-50)	ได้กล่าวเพิม่เติมในประเด็นนีว่้า	การแลกเปลีย่นในเครอืข่ายจะช่วยให้เกดิการแลกเปลีย่น

เรยีนรูเ้ป็นทัง้แนวคิด	กระบวนการและวธิกีารจดัการเครอืข่าย	ซ่ึงเป็นกลไกในการผลกัดันให้เครอืข่าย

ด�าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง	 และผลวิจัยยังสอดคล้องกับที่เกรียงศักดิ์	 เจริญวงศ์ศักดิ์	 (2543,	 หน้า	

37-43)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 การแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือจะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนที่ดีต่อกัน	

และการที่สมาชิกของเครือข่ายมีการท�ากิจกรรมร่วมกันจะก่อให้เกิดความผูกพันภายในระหว่างกัน

มากยิ่งขึ้น	และเกิดการเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	
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	 2.	ผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัด

สมุทรสาคร	อยู่ในระดับมาก	ผลวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่า	การด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการ

จดัต้ังคณะกรรมการ	มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ	เนือ่งจากการด�าเนนิงานมรีปูแบบและแนวทางการด�าเนินงาน

ที่ชัดเจน	 โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการของกองทุนแม่ของแผ่นดินตามแนวทาง

กระบวนการเก้าขั้นตอนเสียก่อน	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาณี	อินทน์จันทน์	(2559,	หน้า	82)	

ทีค้่นพบว่า	ระดับการด�าเนนิงานตามตัวช้ีวดัผลส�าเรจ็ของกองทนุแม่ของแผ่นดินในจังหวัดสมทุรสาคร

โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	โดยมีเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการมีค่าเฉลี่ยในระดับมากเช่นกัน

	 3.	แนวทางการด�าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีศักยภาพสูงในการขยายเครือข่าย

ความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติด	 พบว่า	 แนวทางที่เหมาะสมในการขยายเครือข่าย

ความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติด	คือ	เรื่องการสนับสนุนผู้น�าชุมชนให้มีความมุ่งมั่นในการ

แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	 รวมถึงการมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน	

มีความสอดคล้องกับผลวิจัยของสุภาณี	 อินทน์จันทน์	 (2559,	 หน้า	 110)	 ที่กล่าวว่า	 แนวทางการ

บริหารจัดการ	 ด้านการพัฒนาศักยภาพ	 ท�าได้โดยเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการให้การสนับสนุนให้ผู้น�า/

ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน	คณะกรรมการและสมาชิกกองทนุแม่ของแผ่นดิน	ได้รบัการพฒันาทกัษะ	

และฝึกอบรมให้มีศักยภาพ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย

	 1.	ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

	 	 1.1	 เครอืข่ายกองทนุแม่ของแผ่นดินทกุระดับต้องอาศัยความเป็นสถาบันกษตัรย์ิซ่ึงเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของคนในสังคมไทย	มาก�าหนดประเด็นในการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตอาสา	และ

การให้ความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน	

	 	 1.2	 เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกระดับต้องสนับสนุนให้ผู้น�าชุมชน	 และสมาชิก

เครือข่ายเกิดความมุ่งมั่น	และมีอุดมการณ์ที่แรงกล้าในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	

รวมถึงการมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน	

	 	 1.3	 ผู้บงัคับบญัชาระดับนโยบาย	เช่น	ผู้ว่าราชการจังหวดั	ปลดัจงัหวัด	ผู้บงัคับการต�ารวจ

ภูธรจังหวัด	 พัฒนาการจังหวัด	 นายอ�าเภอ	 ควรก�าหนดแนวทางในการสนับสนุนเชิงนโยบายแก่

เครอืข่ายกองทนุแม่ของแผ่นดินทกุระดับในการใช้อ�านาจหน้าทีต่ามกฎหมายเพือ่แก้ไขปัญหาการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
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ในพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

	 	 1.4	 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการ

แพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ทีผ่่านช่องทางต่าง	ๆ 	เช่น	ติดต้ังป้ายประชาสมัพนัธ์	เสยีงตามสายของ

หมู่บ้าน	การให้ความรู้ในสถานศึกษา	เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของกองทุนแม่ของแผ่นดินใน

การป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน	

	 2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

	 	 2.1	ควรมกีารศึกษาเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัการปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารเครอืข่ายกองทนุ

แม่ของแผ่นดิน	 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการพัฒนาและยกระดับเครือข่ายกองทุนแม่ของ

แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ	และจิตส�านึกสาธารณะในการเข้าร่วมกิจกรรมของ

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 เพื่อน�ามาก�าหนดแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์

โดยความสมัครใจของประชาชนในพื้นที่	

	 	 2.3	 สนับสนุนให้มีการวิจัยเรื่องนี้ในพื้นที่จังหวัดอื่น	 ๆ	 ที่มีลักษณะความเป็นเมือง	 โดย

เฉพาะจงัหวดัในเขตปรมิณฑล	เพือ่น�าจุดเด่นมาเปรยีบเทยีบเพือ่สร้างข้อเสนอในการพฒันาเครอืข่าย

กองทุนแม่ของแผ่นดิน	ที่มีคุณภาพสูง
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◆ อุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย ◆
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