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การศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน
ในการป้องกนัยาเสพติดศึกษากรณีชุมชนธรณีคาํ ไดใ้ชร้ะเบียบวิธีการวิจยัคุณภาพเป็นหลกัทั้งน้ีจาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) การใชแ้บบสอบถาม และผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั (Key-Informants) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาศยั
และตั้งถ่ินฐานถาวรในชุมชนนานกว่า 10 ปี หรือเจา้หนา้ท่ีดูแลชุมชนโดยตรง บุคคลทั้งหมดมี
บทบาทและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด รวมทั้ง
จากการศึกษาเอกสาร ไดแ้ก่ วารสาร ตาํรา วิจยั วิทยานิพนธ์และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้ง
การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและนาํมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
              ผลการศึกษาพบวา่รูปแบบของศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติดมีรูปแบบ
โดยนาํแนวคิดท่ีเป็นรูปแบบทั้งภาครัฐและภาคประชาชนมาผสมผสานและพฒันาเป็นรูปแบบของ
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดท่ีเหมาะสมกับชุมชน ส่วนกระบวนการ
ขบัเคล่ือนศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติดไดน้าํแนวคิดนาํ 2 แนวคิดไดแ้ก่แนวคิด
เก่ียวกบัการพฒันาเชิงปฏิบติัการซ่ึงประกอบดว้ย 1) ขั้นการตระหนกัในช่องว่าง (Consciousness 
Gap) 2) ขั้นมีความตอ้งการเปล่ียนแปลงอยา่งมีขอบเขต (Aspiration Frontier) 3) ขั้นใหเ้กียรติไม่
สร้างความรู้สึกแปลกแยก (De-Alienation) 4) ขั้นการมีส่วนร่วม (Participation)  5) ขั้นสามารถ
พึ่งตนเอง (Self - Reliance) 6) ขั้นคาํนึงถึงส่วนรวมร่วมกนั (Collective Personality Society)  และ
แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการเสริมสร้างชุมชนเขม้แข็งเพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยนาํแนวคิด
เก่ียวกบัยติุธรรมชุมชนซ่ึงประกอบดว้ย หลกั 3 ประการ  คือ  1 ) การแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํผิดใน
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ชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน 2) การระงบัขอ้พิพาทหรือการจดัการกบัความขดัแยง้ดว้ย
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ 3) การป้องกันปัญหาอาชญากรรมโดยใช้หลกัความ
ยติุธรรมเชิงสมานฉนัท ์ สาํหรับความเป็นไปไดใ้นดา้นความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
ของชุมชนประกอบดว้ย 1) ดา้นเศรษฐกิจไดแ้ก่ความพอเพียงของงบประมาณ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการจดัตั้ งศูนยก์ารเรียนรู้ 2) ดา้นสังคมไดแ้ก่ความเป็นเครือญาติ การรวมกลุ่มและ
เครือข่าย 3) ดา้นการเมืองไดแ้ก่ผูน้าํชุมชนท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 4) ดา้นเทคนิคไดแ้ก่
การถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัยาเสพ สาํหรับการเตรียมความพร้อมในการขบัเคล่ือนการบริหารศูนย์
การเรียนรู้นั้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 1) อาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเป็นศูนยร์วมของสมาชิกชุมชน 
2) ปัจจยัการจดัการ เช่น Plan Do Check Action (PDCA) 3)  เน้ือหา กรณีศึกษาเช่นการจดัทาํส่ือการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวกับพิษภยัและการป้องกันยาเสพติดในชุมชน4) 
ปราชญผ์ูรู้้ ไดแ้ก่ผูท่ี้มีความรู้ภายในชุมชนหรือวิทยากรจากภายนอกชุมชนตลอดจนเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สถานีตาํรวจในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ สาํนกังานเขตท่ี

ชุมชนตั้งอยู่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัยาเสพติด ควรให้ความร่วมมือและสนบัสนุนใน
ด้านต่างๆ ในการดาํเนินการในการจดัตั้ งศูนยก์ารเรียนรู้ เช่น การให้คาํแนะนํา การให้ความรู้ 
รวมถึงสนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่ชุมชน  

2) ควรมีส่ือท่ีทนัสมยัและกิจกรรมท่ีน่าสนใจในการนาํเสนอความรู้เก่ียวกบัยา
เสพติดเช่น เกมส์คอมพิวเตอร์ในการตอบปัญหายาเสพติดท่ีเดก็ๆสนใจ 

3)  ควรทาํการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนการ
บริหารศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดของชุมชนในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึง
รูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนท่ีหลากหลาย ภายใตบ้ริบท
ของชุมชนท่ีแตกต่างกนั เพื่อนาํไปปรับใชใ้นแต่ละพ้ืนท่ีอยา่งเหมาะสม 
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This research was conducted to study styles and steps of Community Management  
Movement  for Drug Problem Prevention Learning center, Quantitative method was used in order 
to gather the general data from members of the community and the context of the community. 
Furthermore, qualitative method was used to study styles and steps of community management 
movement prevention for drug problem learning center, the possibility of establishing for drug 
problem prevention learning center, and the preparation of management movement for drug 
problem prevention learning center. An in-depth interview was performed with 21 key-
informants, which this target group is the community’s residents and staffs. The descriptive study 
was applied for the data’s analysis and presentation.  

The results show that the styles of community management movement for drug problem 
prevention learning center should combine both the government and public’s concept. 
Additionally, there are 2 steps for the management movement; 1) The steps of community 
management movement includes: awareness, the Development plan, the practice, a summary of 
lessons, and the expansion. 2) The performance of the development process is the awareness of 
the Consciousness Gap, the limitation of Aspiration Frontier, the creation of Delineation,  create 
of Participation, create Self-reliance and Collective Personality Society. 



(6) 

 

The importance of the possibility to prevention learning center is the consistency of 
levels of policies, the community’s strong network due to family, relatives and good coordination 
within the members, and the perspective to the center, which results from most people believing 
that a center is necessary.  

The finding for the preparation part shows that the building and staffs are complete and 
ready. The management and budget are prepared and sufficient to invite outsource speakers. The 
successful of a case study comes from the harmony and unity of the group, whereas, the failure of 
the operation is because of corruption and lack of harmonization.  

The personnel is the obstacle for the management movement prevention learning center; 
the dispute between the managing level which leads to an unstable foundation for the community 
which later becomes a barrier for solving drug problem and other problems in the community. 

Recommendations emerged are: 
1)  Community members should realize that the prevention center belongs to 

everyone, not an individual group like before.  
2)  To educate about drug, there should be an up to date communication route or 

activity, for example, an interesting answer-question computer game.  
3)  There should be a broadcasting tower or a local radio channel to inform news 

and updates, especially drug news. In addition, this is a channel for experts and speakers to 
educate the community. Respectively are the suggestions from the study. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาของปัญหา 

 
มนุษย์เรามีธรรมชาติอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะโดย เริ่มจากครอบครัวขยายวงกว้างเป็น ชุมชน 

สังคม ประเทศ และโลกอาจพบว่ามีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ทั้งสภาพภูมิประเทศ 

สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและอื่นๆ ความแตกต่างเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มนุษย์มีความ

แตกต่างกันโดยเฉพาะในด้านคุณภาพชีวิต (Quality of Life) และคุณภาพสังคม (Social  Quality) 

เมื่อไม่นานมานี้มีการตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวกันมากดังเห็นได้จากการศึกษาและการกําหนดระดับ

คุณภาพชีวิตระดับคุณภาพสังคมออกมาในรูปของตัวชี้วัดต่างๆ เช่นระดับของสหประชาชาติ  

สหภาพยุโรป และเอเชีย สําหรับประเทศไทยได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เช่นกันโดยเริ่มมีการศึกษา

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2553: 30) ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางที่จะยกระดับคุณภาพ

ชีวิตและคุณภาพสังคมให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น 

สังคมไทยในอดีตส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การ

เพาะปลูก ผู้คนอาศัยอยู่ตามบริเวณลุ่มแม่นํ้า การดํารงชีวิตจึงมีลักษณะอยู่รวมกันเป็นชุมชน มีความ

ใกล้ชิดผูกพันกับธรรมชาติ มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณโดยแสดงออกผ่านทางพิธีกรรมต่างๆ 

ความสัมพันธ์มักจะเป็นไปในแนวราบ เน้นการพึ่งพาอาศัยกัน มีความเอื้ออาทรต่อกันระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และชุมชนที่อาศัยอยู่  เช่น ลงแขกในฤดูเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังมี

ช่วยเหลือกันในการขุดคลอง สร้างทาง การสร้างบ้านเรือน การสร้างสิ่งสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม (อรศรี งามวิทยาพงศ์, 2549: 5-9)  ปัจจุบันสังคมไทยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับจากการนํา

แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 11 มาใช้ ในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันเป็นยุค

โลกาภิวัตน์ (Globalization) มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใช้อย่างกว้างขวางทําให้สังคมมี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และรับเอานวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้มากมาย อันส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีการดํารงชีวิตของผู้คนในหลายด้าน ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านระบบสังคม กฎเกณฑ์ กฎหมาย ประเพณี วัฒนธรรมและการเมืองการ

ปกครองอีกทั้งยังส่งผลต่อการปรับตัวของผู้คน  (สุเทพ สุวีรางกูร,  2551: 3)  เมื่อคนส่วนใหญ่ไม่
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สามารถปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมได้ ความเส่ือมทางด้านจิตใจ ค่านิยมและ
คุณธรรมของคนในสังคมจึงเกิดข้ึนตามมา เช่น การแข่งขนั เอารัดเอาเปรียบ มีความนิยมในดา้น
วตัถุ เบียดเบียนทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ผูค้นมีความเห็นแก่ตวัมากข้ึน ละเลยต่อ
ประเพณี วฒันธรรม และคาํสั่งสอนทางศาสนา มีความผูกพนักนัทางสังคมน้อยลง มุ่งประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ส่งผลให้เกิดความเส่ือมทางดา้นจิตใจท่ีเห็นไดช้ัดเป็นปัญหาใหญ่ใน
สังคมขณะน้ี ไดแ้ก่ ปัญหาครอบครัว การหย่าร้าง อาชญากรรม การทุจริต ยาเสพติด โสเภณี การ
ข่มขืนกระทาํชาํเรา โรคเอดส์ ความขดัแยง้ทางเช้ือชาติ ศาสนา และความขดัแยง้ทางดา้นความคิด
เป็นตน้สอดคลอ้งกบั สุเทพ สุวีรางกรู (2551: 3) ปัญหาสงัคมเกิดจากปัญหาหลายประการดงัน้ี 

ประการท่ีหน่ึง ปัญหาส่วนบุคคล คือ ปัญหาท่ีทาํให้เกิดความเสียหายกบับุคคลหรือแต่ละ
ครอบครัว ตวัอยา่งของกรณีน้ี เช่น การท่ีพ่อแม่เล้ียงดูลูกตอ้งการให้ลูกสนใจต่อการศึกษาเล่าเรียน 
ต่อมาลูกไปคบเพื่อนไม่ดี ติดยาเสพติด ติดเกมส์ ไม่ใส่ใจการเรียน ทาํให้เกิดปัญหากบัครอบครัว
และสงัคม เป็นตน้ 

ประการท่ีสอง ปัญหาสาธารณะ เป็นปัญหาท่ีสร้างความเสียหายต่อบุคคลเป็นวงกวา้ง เป็น
ปัญหาท่ีตอ้งนาํมาถกเถียงเพื่อหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัปัญหานั้น เช่น ปัญหาความแตกแยกใน
สังคมไทยมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งหาทางแกไ้ขให้บุคคลในชาติมีความ
สามคัคี เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไม่เช่นนั้นบา้นเมืองจะไดรั้บผลกระทบและเสียหายอยา่งมาก 

ประการท่ีสาม ปัญหาสังคม เป็น สภาวะทางสังคมท่ีถูกคุกคาม ทาํลายบรรทดัฐาน และ
คุณค่าทางสังคม มีผลกระทบต่อบุคคลจาํนวนมาก แลว้บุคคลเหล่านั้นร่วมกนัจดัการแกไ้ขปัญหา 
ปัญหาเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กบัการกระทาํของคนที่ขดัต่อระเบียบทางสังคม ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบติั ส่งผลต่อวิถีการดาํรงชีวิตซ่ึงควรกระตุน้คนส่วนใหญ่ให้ตระหนักถึงปัญหาและ
ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาให้หมดไป เช่น ปัญหาอาชญากรรม  คอรัปชัน่  ความยากจน การ
วา่งงาน วยัรุ่น ยาเสพติด การฆ่าตวัตาย การทาํแทง้ นํ้าเสีย ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั สนิท 
สมคัรการและสุพรรณี ไชยอาํพร (2548: 6-19) ระบุวา่ ปัญหาของสงัคมไทยมีสาเหตุเน่ืองมาจากการ
เพ่ิมข้ึนของประชากร ปัญหาดา้นโครงสร้างของสังคม (การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม) ปัญหาค่านิยม 
และปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม สาํหรับองคป์ระกอบของปัญหาสังคมนั้นประกอบดว้ย 
สถานการณ์ทางสังคม ค่านิยมทางสังคม และการกระทาํทางสังคม ส่วนรูปแบบของปัญหาสังคม
สามารถแยกตามแหล่งกาํเนิดไดด้งัน้ี  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) เผา่พนัธ์ุ
ประชากร (Population Stock) โครงสร้างของกลุ่มสังคม (Social Group Structure) องคก์รทางสังคม 
(Social Organization) และวฒันธรรมของสงัคม (The Cultural System) 
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จากปัญหาสังคมที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่

นับเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของสํานักงานแผนงานและงบประมาณ 
สํานักงานศาลยุติธรรม  (กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ, 2554) ได้สรุปสถิติคดีท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 

และ พ.ศ. 2554 โดยระบุว่าสถิติคดีอาญาที่ข้ึนสู่การพิจารณาของศาลระหว่างปี 2553 และ 2554 

ข้อหาในอันดับหนึ่ง เหมือนกันทั้งสองปี คือ คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหายในฐานการกระทําผิดเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ จากสถิติดังกล่าวจะเห็นว่าปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

เป็นปัญหาที่มีอันตรายร้ายแรงและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสร้างความเสียหายต่อ

ครอบครัว สังคมและประเทศโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในหมู่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของ

ชาติ และเป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลได้ให้ความสําคัญและมีนโยบายในการป้องกันและปราบปราม

อย่างต่อเนื่อง สําหรับในรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมี

นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 เมื่อ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ได้กําหนดปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติซ่ึงรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะ

ทําให้ยาเสพติดลดความรุนแรงร้อยละ 80 ใน 60,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ ลดปริมาณการลักลอบ

นําเข้าทุกจังหวัดตามแนวชายแดนซึ่งกําหนดป็นแผน ได้แก่ แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน 

แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด แผนสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน แผนปราบปรามและ

บังคับใช้กฎหมาย แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนสกัดกั้นตามแนวชายแดน และแผน

บริหารจัดการแบบบูรณาการ อีกทั้งรัฐบาลยังปรับการทํางานด้านปัญหายาเสพติด 4 เรื่องได้แก่ 

ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย ปรับบทบาทพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับกฎหมาย 

กฎระเบียบข้อบังคับ และปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดเพื่อเป็นการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้หมดสิ้นไป 

ชุมชนธรณีคํา* มีท่ีตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกสุดของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพื้นที่ติดต่อกับ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดเป็นชุมชนที่อยู่รอบนอกของกรุงเทพมหานครมีเส้นทางที่เป็นทางผ่านในการ

เดินทางไปสู่ชุมชนอื่นหลายชุมชน เป็นชุมชนมุสลิมเก่าแก่ มีความเงียบสงบ สมาชิกในชุมชนยังคง

สามารถรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมโดยยังอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ใช้ชีวิตอย่าง

เรียบง่าย มีการปรับวิถีการดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเจริญของโลกในปัจจุบันแต่ยังคงไว้ซ่ึง

ลักษณะเด่นของความเป็นสังคมชนบทดั้งเดิมหลายประการ เช่น การแต่งกาย การทักทาย การ

รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น ประชากรในหมู่บ้านกว่าร้อยละ 95 นับถือศาสนาอิสลาม มีผู้นํา

ชุมชนที่เข้มแข็ง มีความรู้  ใช้ศาสนาอิสลามเป็นศูนย์กลางและเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนา

                                                 
* นามสมมุติ 

 



4 

คุณภาพของคนและชุมชน  ทําให้ชุมชนแห่งนี้มีการพัฒนา โดยยังคงความเป็นชุมชนชนบทที่มีวิถี

ชีวิตเรียบง่าย มีการช่วยเหลือพึ่งพากันของคนในชุมชนสูง ในขณะเดียวกันมีการปรับตัวในลักษณะ

เป็นชุมชนเรียนรู้ (Learning Organization) มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือฐานการเรียนรู้หลายศูนย์  

สมาชิกชุมชนร่วมเป็นกรรมการของสถานศึกษา  มีการเรียนรู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และความรู้ด้านต่าง ๆ โดยมีลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกันตามแนวทางของศูนย์การเรียนรู้ เป็ น

ชุมชนที่มีจิตวิญญาณ (Spirituality) ยึดมั่นในการเป็นอิสลามมิกชนที่ดี สมาชิกในชุมชนมีความ

ผูกพันกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ช่วยเหลือและเสียสละทํางานเพื่อชุมชน มีจิตสํานึกของความ

เป็นเจ้าของชุมชน และเป็นชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้โดยมีการแบ่งการดูแลตนเองออกเป็น

กลุ่มบ้านต่างๆ  14 กลุ่มบ้าน ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากบริบทของชุมชนดังที่

ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อยู่ในระดับที่ดี 

สําหรับปัญหายาเสพติดในชุมชนนั้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาน้อยกล่าวคือสถิติคดีท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด

ของสถานีตํารวจนครบาลลําผักชีเฉพาะชุมชนธรณีคําในปี พ.ศ. 2554 มีจํานวน 14 คดี และในปี 

พ.ศ. 2554 มีจํานวน 11 คดี แต่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเป็นทางผ่านไปสู่ชุมชนอื่นดังนั้นจึงเป็นปัจจัย

สําคัญที่ทําให้ยาเสพติดเข้าสู่ชุมชนได้ง่ายและเป็นสิ่งที่ชุมชนมีความวิตกกังกลต่อปัญหาดังกล่าว

อย่างมาก ดังนั้นแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงมีความจําเป็นต่อชุมชนธรณีคําด้วย

เช่นกัน ซ่ึงแต่เดิมนั้นชุมชนไม่มีรูปแบบในการแก้ไขปัญหาคงมีแต่การใช้การแก้ไขปัญหาไปตาม

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยกรรมการชุมชนและผู้อาวุโสเป็นผู้จัดการกับปัญหาผลที่ได้รับจึงยังคงไม่

สามารถจัดการกับปัญหาอย่างได้ผลเท่าที่ควร รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์

การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดนั้นเป็นกลไกหนึ่งที่น่าจะทําให้การแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลดระดับความรุนแรง อย่างไรก็ตามการที่
ชุมชนจะมีความสามารถในการจัดการกับปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนได้น้ัน มีความจําเป็นที่

จะต้องทําความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมทุกด้านของชุมชน โครงสร้างต่างๆ ทั้งทางด้านสภาพ

เศรษฐกิจ  ลักษณะครอบครัวที่อาศัยในชุมชน  สถาบันทางศาสนา รวมทั้งประเพณีต่างๆ  อันจะ

นํามาซึ่งการเรียนรู้และเข้าใจถึงสภาพที่แท้จริงของชุมชน รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุท่ีแท้จริงของ

ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น เพื่อกําหนดรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดของชุมชนเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นทําให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องรูปแบบและ

กระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดที่สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตของชุมชนที่จะทําให้ชุมชนมีความรู้สามารถที่จะป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและทํา

การขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดดังกล่าวทั้งนี้เพื่อ

เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพสังคมของชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน  
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1.2  คาํถามในการศึกษา 
 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้คาํถามดงัน้ี 
1.2.1  ชุมชนธรณีคาํมีทศันะต่อรูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์าร

เรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติดอย่างไร เพื่อท่ีจะทาํให้สมาชิกไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

1.2.2  มีความเป็นไปไดม้ากน้อยเพียงใดท่ีจะทาํให้ชุมชนธรณีคาํสามารถจดัตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด 

1.2.3  ชุมชนธรณีคาํมีความพร้อมเพียงใดในการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของ
ชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด  
  

1.3  วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 
             การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 3 ประการ คือ 

1.3.1  เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน
ในการป้องกนัยาเสพติด 

1.3.2  เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยา
เสพติด 

1.3.3  เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมในการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของ
ชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด 

 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1  ทาํใหท้ราบถึงความคิดเห็นของชุมชนท่ีมีต่อรูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนการ
บริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด ทั้งน้ีเพื่อท่ีชุมชนอ่ืนจะไดน้าํไปศึกษาและ
ประยกุตใ์ชต่้อไป 

1.4.2  ทาํใหท้ราบถึงความเป็นไปไดข้องการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนั
ยาเสพติด 

1.4.3  ทาํใหท้ราบถึงการเตรียมความพร้อมในการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของ
ชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด  
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1.4.4  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยา
เสพติดสาํหรับชุมชนอ่ืนต่อไป 
 

1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 

1.5.1  ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาถึงรูปแบบและกระบวนการ
ขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี
ชุมชนธรณีคาํ ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  

1.5.2  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ทาํการศึกษาโดยใชแ้นวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อมุ่งศึกษา
ความคิดเห็นท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลึกในต่างๆของชุมชนอนัประกอบดว้ย ดา้นบริบทของชุมชนไดแ้ก่
สภาพแวดลอ้มของชุมชนลกัษณะโครงสร้างสังคมของชุมชน โครงสร้างอาํนาจ และบทบาทของ
ผูน้าํ ความขดัแยง้ของสมาชิกในชุมชน วฒัธรรมชุมชน การหล่อหลอมเสริมสร้างในดา้นต่างๆ 
รวมถึงการใชทุ้นต่างๆท่ีมีอยูใ่นชุมชน แนวทางการขบัเคล่ือนและการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้อ่ืนใน
ชุมชนท่ีมีอยูแ่ลว้และรูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนชุมชนในการป้องกนัยาเสพติดท่ีเหมาะสม
ประกอบดว้ยรูปแบบทั้งท่ีเป็นหน่วยราชการและองคก์รเอกชน ทาํการผสมผสานหลอมรวมเป็น
รูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ตลอดจนกระบวนการ
ขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดซ่ึงประกอบด้วย การ
ขบัเคล่ือนการพฒันาในระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ี ทั้งน้ีเพื่อเป็นการประเมินความคิดเห็นของชุมชนท่ี
มีต่อรูปแบบและการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด 

ดา้นความเป็นไปไดข้องการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติดซ่ึง
ประกอบไปดว้ยดา้นต่างๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ การเมืองไดแ้ก่ระดบัทอ้งถ่ิน ชุมชน ดา้นการบริหาร 
ดา้นเทคนิคและดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพ่ือให้ทราบถึงความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้
ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด 

สาํหรับการเตรียมความพร้อมในการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการ
ป้องกนัยาเสพติพในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสม ดา้นการจดัการ ดา้นเน้ือหา
กรณีศึกษา  และดา้นปราชญผ์ูรู้้ ทาํให้ทราบถึงความพร้อมในการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์าร
เรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด 

                ซ่ึงประเด็นการศึกษาในคร้ังน้ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจภาพแบบองคร์วม (Holistic 
View) ของชุมชนท่ีทาํการศึกษา เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือนําทางมาสู่การตอบวตัถุประสงค์การวิจยั
ตามท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดไว ้ 
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1.5.3 ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย 
3 กลุ่มหลกั คือ ผูน้าํชุมชน สมาชิกในชุมชน และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งประจาํพื้นท่ี 

1.5.4  ขอบเขตคาํนิยามศพัท ์ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดจ้าํกดัขอบเขตของความหมายใน
คาํศพัทท่ี์ใชใ้นเป็นการเฉพาะเพื่อการวิจยัน้ีเท่านั้น 
 

   1.6  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
  

นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษารูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้
ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด ศึกษากรณีชุมชนธรณีคาํ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1.6.1  กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ระเบียบวิธีการ ขั้นตอน เน้ือหาการเรียนรู้ แหล่งความรู้ 
การแสวงหาความรู้อยา่งเป็นขั้นตอนในการตระหนกัปัญหายาเสพติด การกาํหนดแนวทางเลือกใน
การแกไ้ขปัญหายาเสพติด การดาํเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติด การสรุปผลท่ีไดจ้ากการดาํเนินการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด และนาํไปสู่การเรียนรู้เร่ืองการแกไ้ขปัญหายาเสพติด ซ่ึงเป็นองคค์วามรู้ใหม่ 

1.6.2  การขบัเคล่ือนการบริหาร หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมต่างๆของศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีจะ
ผลกัดนัให้บรรลุวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัยาเสพติดของชุมชน มีกระบวนการและขั้นตอนตาม
แนวทางการบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งชุมชน ภาครัฐ และองคก์ารอิสระในการ
ประสานงาน ดาํเนินงานร่วมกนัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

1.6.3  การป้องกันยาเสพติด หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในการขจัด
ปัญหา ยบัย ั้งปัญหา หรือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดภายในชุมชน ด้วยความร่วมมือของ
สมาชิกในชุมชน และเจา้หนา้ท่ีตาํรวจประจาํทอ้งท่ี รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.6.4  การมีส่วนร่วม หมายถึง พฤติกรรมท่ีสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมช่วยเหลือ สนบัสนุนกบัผูน้าํชุมชน หรือเจา้หนา้ท่ีตาํรวจในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

1.6.5  ชุมชน หมายถึง การท่ีคนกลุ่มหน่ึงมีวตัถุประสงค์ร่วมกัน มีวิธีการดาํเนินชีวิตท่ี
คลา้ยคลึงกนั มีความเอ้ืออาทรต่อกนั มีการติดต่อส่ือสารกนั มีผลประโยชน์ร่วมกนั ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังน้ี หมายถึง กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนธรณีคาํ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 

1.6.6  รูปแบบ หมายถึง ตวัแทนท่ีอธิบายองคป์ระกอบหรือโครงสร้างการบริหารงานและ
หนา้ท่ีความรับผิดชอบตามตาํแหน่งต่างๆ ของบุคลากรในการจดักิจกรรมหรือการดาํเนินงานและ
แสดงความสมัพนัธ์เชิงระบบขององคป์ระกอบท่ีมีอยู ่



8 

1.6.7  ศูนย์การเรียนรู้  หมายถึง สถานที่ใดๆ ท่ีจัดอย่างง่ายๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส

เข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อกระจาย

โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางทั่วถึง เป็นแหล่งการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถใช้บริการค้นคว้าหาความรู้และยังเป็นสถานที่ท่ีประชาชนได้

มีโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนตามความต้องการ โดยกิจกรรมต่างๆ จะสอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชน กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนและทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ

วัตน์เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

1.6.8  สังคมคุณภาพ หมายถึง สังคมที่ประสบความสําเร็จทั้งในด้านเศรษฐกิจ และมีการ     

พัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมในสังคม 

1.6.9  ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือการสังเคราะห์ เมื่อ

นําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าวิธีใดก็ตามจะทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทําให้เกิดการ

เสพติดได้หากใช้เป็นประจํา 

1.6.10  ความเป็นไปได้ หมายถึง การการพิจารณาถึงความเหมาะสมและการประเมินผล

ประโยชน์เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการดําเนินโครงการ 

1.6.11  ความพร้อม หมายถึง องค์ประกอบของความพร้อมความในด้านต่างๆ ได้แก่ ความ

พร้อมของระบบองค์กร ความพร้อมของบุคคล ความพร้อมด้านทรัพยากร และความพร้อมของ

ชุมชน 

1.6.12 โครงสร้างสังคม หมายถึง ระบบเครือญาติ กลุ่มและเครือข่าย ระบบการศึกษา  

ระบบสาธารณะสุขและระบบเศรษฐกิจ 

1.6.13  โครงสร้างอํานาจ หมายถึง กลุ่มอํานาจในชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็ น

ทางการ 

 
 



9 
 

 
บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ศึกษากรณีชุมชนธรณีคํามีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบ

และกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 2) เพื่อ

ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด และ 3) เพื่อ

ศึกษาการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยา

เสพติดโดย ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ  ดังนี้  

2.1  แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้  

2.2  แนวคิดที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ 

2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ 

2.4  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2.7  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.9  แนวคิดนําในการศึกษา 

 

2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ 

                    

การเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ท่ีเกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า

และการตอบสนอง จนเกิดเป็นพฤติกรรมอย่างถาวร 

 

2.1.1  การเรียนรู้ 

การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในที่เรียกว่าสัญชาตญาณ เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่มี

ขีดจํากัด และต่อเนื่อง คุณสมบัติน้ีมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ซ่ึงการเรียนรู้เกิดขึ้นมานานแล้ว โดย
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ระยะแรกเป็นการเรียนรู้ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์นําความรู้ท่ีได้มาใช้

เพื่อปรับตัวและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้กับธรรมชาติและมนุษย์ด้วยกัน

เอง เป็นลักษณะความรู้เชิงปฏิบัติท่ีพัฒนาจากประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อม ลองผิดลอง 

การศึกษา สังเกต คิด วิเคราะห์ และตกผลึกเป็นความรู้ นํามาถ่ายทอดกลายเป็นวัฒนธรรมและธรรม

เนียมปฏิบัติ  ด้วยเหตุน้ีการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการผลิตซํ้าเพื่อรักษาสิ่งเดิมและสร้างสรรค์ส่ิง

ใหม่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการดํารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนามาโดยตลอด โดย

ท่ีศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ก็มีการพัฒนาควบคู่ตามมาด้วยทั้งทางด้าน กาย จิต สังคม และ

ปัญญา  

2.1.1.1  ความหมายของการเรียนรู้ 

การเรียนรู้นักวิชาการให้ความหมายไว้มากมาย ดังนี้ 

สมพันธ์ เตชะอธิก (2549: 7) ให้ความหมายการเรียนรู้  คือ เป็นกระบวนการทาง

ความคิดและการกระทําที่ทําให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระของความรู้ และการปฏิบัติท่ี

นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผล เนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีบุคคลมี

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปริมาณความรู้ของบุคคลที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการนึกคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  

บุษบา แดงวิจิตร (2550: 6)  ให้ความหมายการเรียนรู้ หมายถึง การปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ ซ่ึงควรเป็นการปรับเปลี่ยน

ไปในทางที่ดีข้ึน  

เชียรศรี วิวิธสิริ (2527 อ้างถึงใน วีระชิต ช่วยมั่นคง, 2549: 33) กล่าวว่า การเรียนรู้

คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรที่ได้มาจากประสบการณ์ การฝึกหัด และการ

ปฏิบัติการ เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นจริง ทั้งจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจ 

ทิศนา แขมมณี (2544 อ้างถึงใน ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์, 2548: 21) กล่าวว่า การ

เรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้มีขั้นตอนอยู่ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมาจากการฟัง การอ่าน การโต้ตอบกับผู้อ่ืน 

การซักถาม การเขียน การสังเกต การจํา การเลียนแบบ การดูตัวอย่าง การคิด การลงมือปฏิบัติใน

กระบวนการเรียนรู้น้ี ผู้เรียนรู้อาจเกิดความเข้าใจ และไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆ ก็ได้ 

Hilgard and Bower (1975 : 27-28) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ทําให้

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเป็นผลจากการฝึกฝนและประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการ

ตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่นสัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะหรือจากการเปล่ียนแปลงชั่วคราว

ของร่างกาย เช่น ความเมื่อยล้า ความเครียด เป็นต้น 

สรุปว่า การเรียนรู้ เป็น กระบวนการที่ทําให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด  

ทัศนคติต่างๆ ซ่ึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมอย่างถาวร 
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2.1.1.2  ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ 

ปัจจัยที่ทําให้เกิดการเรียนรู้มีหลายปัจจัย  มีนักวิชาการกล่าวถึง  ดังนี้ 

วิจิตร อาวะกุล (2537 อ้างถึงใน วีระชิต ช่วยมั่นคง, 2549:  41-42) ได้สรุปปัจจัยที่

ทําให้เกิดการเรียนรู้ว่ามีดังต่อไปนี้ 

1)   ความสนใจ (Interest) เป็นภาวะที่บุคคลมีความปรารถนาจะรู้ในสิ่งใด

สิ่งหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ 

2)   ความต้องการ (Need) เป็นภาวะที่แสดงถึงการขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ

ต้องการที่จะมีหรือนํามาซึ่งสิ่งนั้น 

3)   ความพร้อมในการเรียนรู้ (Readiness) เป็นภาวะที่บุคคลอยู่ในสภาพที่

เหมาะสมกับการเรียนรู้ กล่าวคือ เป็นความพร้อมทางด้านร่างกายรวมถึงความเหมาะสมของ

สภาพแวดล้อมต่อการเรียนรู้ 

4)   การจดจําสิ่งที่เรียน (Retention) ความสามารถในการจดจําบันทึกสิ่ง

ต่างๆ ไว้ในสมอง อาจจะเป็นการเก็บไว้ในรูปแบบของคําพูดหรือรูปภาพก็ได้  

5)   การกระตุ้นเตือน (Motivation) การเรียนรู้เกิดจากแรงจูงใจ ในการที่

มนุษย์จะมีการเรียนรู้จะต้องมีส่ิงจูงใจหรือสิ่งมากระตุ้นเพื่อให้เกิดการอยากเรียนรู้ แรงจูงใจมีท้ัง

ภายในและภายนอกที่ทําหน้ากระตุ้นเพื่อให้การเรียนรู้หรือการประกอบกิจการงานต่างๆ มี

ประสิทธิภาพ 

6)   การจูงใจ (Persuasion) การเรียนรู้จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการจูงใจ 

ถ้าการจูงใจมีมากการเรียนรู้ก็จะมีมากขึ้นตาม ทั้งนี้แรงจูงใจจากภายในจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้

ดีกว่าแรงจูงใจจากภายนอก 

ธนัตถ์ พรมด้วง (2550: 24-25)  กล่าวถึง  ลักษณะธรรมชาติของการเรียนรู้ว่าขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1)  ระดับความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษย์ 

ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับปัญหา เมื่อปัญหาเกิดขึ้นมนุษย์จะเกิดการรับรู้และนําไปสู่การเรียนรู้

ปัญหานั้นๆ ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้น้ัน ขึ้นอยู่กับระดับของปัญหา ลักษณะของ

ปัญหาและความสามารถของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ การรับรู้ปัญหาและข้อมูลข่าวสาร  

2) ระดับการรับรู้ปัญหาและข้อมูลข่าวสารส่งผลต่อการเรียนรู้ เนื่องจาก

ข้อมูลที่ได้รับนั้นเป็นตัวจํากัดขอบเขตของการเรียนรู้ ถ้าหากระดับการรับรู้ข้อมูลมีมากก็จะทําให้

ระดับการเรียนรู้จะมีมากขึ้นเช่นกัน 

3) ระดับความสามารถในการทําความเข้าใจปัญหา เป็นอีกปัจจัยสําคัญ

ต่อการเรียนรู้ นอกเหนือจากระดับการเรียนรู้ และระดับข้อมูลที่ได้รับ เพราะความสามารถในการ



 12

ทําความเข้าใจปัญหาจะทําให้มีความเข้าใจลึกซึ้งต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุม สามารถ

เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน เมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแท้จริงเกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาต่างๆ ก็จะทํา

ได้ดีข้ึนและจัดการกับปัญหานั้นๆ ได้อย่างถูกวิธี 

อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (ม.ป.ป. อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ, 2544: 273-274) 

กล่าวว่า  การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คือ การเรียนรู้ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น มีการหา

แนวทางแก้ไขปัญหาและนําไปสู่การลงมือปฏิบัติ นําสิ่งที่ได้กระทําและเรียนรู้ใหม่จากการแก้ไข

ปัญหานั้น แล้วกลับมาคิดใหม่แบบเป็นวงจรอีกครั้ง จะทําให้มีโอกาสในการแก้ไขปัญหามากขึ้น 

โดยแบ่งการเรียนรู้ของมนุษย์ออกเป็น 3 ระดับ คือ  

1)  การเรียนรู้ระดับบุคคลหมายถึงศักยภาพของบุคคลในการพัฒนา

ทักษะ เชาวน์ปัญญา ทัศนคติท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เรียนรู้จากปัญหาและการ

แลกเปล่ียนความรู้กับผู้อ่ืน  

2)  การเรียนรู้ระดับกลุ่ม คือการที่แต่ละคนในกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมนํา

สิ่งที่แต่ละคนรู้ เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับบุคคลอื่นๆ ในกลุ่ม มีลักษณะการทํางาน

เป็นทีม ทําให้ความรู้มีการเพิ่มพูน รวมถึงทักษะความสามารถของกลุ่มก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

3)  การเรียนรู้ระดับองค์การ คือการที่แต่ละบุคคล แต่ละกลุ่มนําความรู้ท่ี

มีมาใช้ร่วมกันเพื่อเป้าหมายขององค์การ เป็นความรู้แบบเครือข่ายเพื่อเสริมพลังอํานาจ การเรียนรู้

ระดับนี้ต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้ใช้ความรู้ของตนเองเพื่อองค์การ และต้องมีช่องว่างสําหรับการ

เรียนรู้ท้ังในเรื่องของสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และเวลา เพื่อให้ระดับการเรียนรู้ได้ขยายตัว

เพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้น  สรุปได้ว่าการเรียนรู้เป็นผลที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ และผลของการ

เรียนรู้น้ัน ไม่ใช่ได้มาจากการอ่าน การเขียน หรือแค่การเข้าใจเท่านั้นการเข้าใจภาพรวม ถือว่าเป็ น

สิ่งที่สําคัญสําหรับมนุษย์เพราะทําให้มนุษย์เกิดการพัฒนาศักยภาพในตนเอง มนุษย์นําการเรียนรู้ท่ี

ได้มานี้เพื่อปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่

ได้และพึ่งตัวเองได้   

2.1.1.3  เป้ าหมายของการเรียนรู้ 

สําหรับเป้ าหมายของการเรียนรู้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้  ดังนี้ 

ธนัตถ์ พรมด้วง (2550: 18) ได้สรุปเป้าหมายการเรียนรู้ทางการศึกษาตลอดชีวิตมี 

4 ประการ ดังนี้ 

1)  การเรียนรู้เพื่อรู้ เน้นการเรียนรู้หลาย ๆ อย่างแบบกว้างๆ ร่วมกับการ

เรียนรู้ในสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ลักษณะนี้เป็นการเรียนรู้เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการศึกษา

ตลอดชีพ  
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2) การเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพ มีการพัฒนาความสามารถในความรู้

นั้นๆ กล่าวคือ เมื่อนําความรู้ท่ีได้มาประกอบอาชีพแล้ว จะมีการเรียนรู้การทํางานเป็นทีม เรียนรู้

วิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นขณะนําความรู้วิชาชีพมาใช้  

3)  การเรียนรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ เมื่อเรียนรู้และนําสิ่งที่รู้มาประกอบ

อาชีพแล้ว การเรียนรู้น้ันจะมีอิสระมากขึ้น มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อการ

ทํางาน  

4)  การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันเป็นการเรียนรู้ผู้อ่ืน เข้าใจจิตใจผู้อ่ืน เข้าใจ

ธรรมเนียมประเพณี โครงสร้างของสังคมที่ได้อาศัยอยู่ 

Bloom (1956 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2550: 21-22)  กล่าวว่า  เป้าหมาย

ของการเรียนรู้ หมายถึง การกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางของผู้เรียนว่าจะต้องบรรลุถึงจุดหมาย

ปลายทางอะไรบ้างภายหลังการเรียนรู้ ในการบริการการศึกษามีการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้  ซ่ึง

แบ่งเป้ าหมายของการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1)  ด้านพุทธิพิสัย  (Cognitive  Domain) หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ

ทักษะทางปัญญาสามารถจําแนกทักษะทางปัญญาออกเป็ น 6 ระดับ คือ 1) ทักษะทางด้านความรู้

ความจํา (Knowledge)  2) ความเข้าใจ (Comprehension) 3) การนําไปใช้ (Application)  4) การวิเคราะห์ 

(Analysis)  5)  การสังเคราะห์ (Synthesis) 6) การประเมินค่า (Evaluation)   

2)  ด้านจิตพิสัย (Affective  Domain) หมายถึงพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

แสดงออกของสภาพจิตใจด้านอารมณ์และความรู้สึก ซ่ึงเกี่ยวข้องกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 

ความสนใจและความซาบซึ้ง ซ่ึงเป้าหมายด้านจิตพิสัยสามารถแบ่งออกเป็ น  5 ระดับ คือ  1) การ

รับรู้ (Receiving Attention) 2) การตอบสนอง (Responding)   3) การสร้างคุณค่า (Valuing)  4) การ

จัดระบบคุณค่า (Organization) 5) การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a Value)   

3)  ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor  Domain) หมายถึง ทักษะทางกาย ซ่ึง

เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถในการบังคับระบบกล้ามเนื้อ  ระบบประสาท และสมองให้

สัมพันธ์กันจนกระทั่งเกิดเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายในการปฏิบัติงานต่างๆ มีการจําแนก

พฤติกรรมทางทักษะพิสัยออกเป็ น 7 ระดับ คือ 1) ด้านการรับรู้ (Perception) 2) การเตรียม  (Set)    

3)  การตอบสนองการชี้แนะ (Guided Response) 4) การสร้างกลไก (Mechanism) 5) การตอบสนอง

ท่ีซับซ้อน (Complex Overt Response ) 6) การดัดแปลงให้เหมาะสม (Adaptation)  7) การริเริ่มใหม่  

(Organization)  

ดังนั้นเป้าหมายการเรียนสามารถดําเนินการได้โดยเน้นการเรียน การถ่ายทอดหรือ

ผู้สอนดําเนินการจัดทําแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละทักษะ 
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เน้นถ่ายทอดการเรียนรู้ท่ีมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตลอดเวลา และเน้นการสังเกต และพิจารณา

พฤติกรรมการแสดงออก เช่น พฤติกรรมคุณธรรม การยอมรับทางสังคม ลักษณะนิสัยการฝึกปฏิบัติ 

และทักษะต่างๆ ในสังคมหรือชั้นเรียน 

 

2.1.2  กระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ท่ีทําให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนรู้ได้จาก

การได้ยิน การสัมผัส การอ่าน  กระบวนการเรียนรู้ของ “คน” หรือ “ทรัพยากรบุคคล” นั้น เป็น

ภารกิจสําคัญที่เป็นแนวทางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละบุคคล   

2.1.2.1  ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ 

สําหรับความหมายของกระบวนการเรียนรู้มีนักวิชาการที่ให้ความหมายโดยสรุป

ดังนี้คือ 

ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ (2548: 22-24) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การ

แสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอน นับตั้งแต่การมีข้อมูล การจําแนกข้อมูล การสรุปองค์

ความรู้ การจัดการการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติจริงกับผู้อ่ืน องค์กรอื่น และการสรุปบทเรียน จน

นําไปสู่การจัดระบบเป็นชุดความรู้ในภาพรวม จึงอาจกล่าวได้ว่า กระบวนการเรียนรู้คือสิ่งที่ได้มา

จากประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อม ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น การลงมือทํา การคิด การ

สังเกต การอ่าน ดูตัวอย่าง และการจํา แล้วนํามาทําซํ้า หรือนํามาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสิ่ง

ใหม่ เป็นกลไกสําคัญที่มนุษย์ใช้ในการปรับตัวเพื่อสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป ตลอดทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน องค์กร และระดับประเทศ  

ประเวศ  วะสี  (2542:  31) ได้กล่าวไว้ว่า  กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์มีวัตถุประสงค์  

3 ประการ  คือ  การเรียนรู้เพื่อตัวเอง  การเรียนรู้เพื่อสิ่งนอกตัวที่สัมพันธ์กับตัวเองทั้งใกล้และไกล  

และกระบวนการเรียนรู้เพื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนกับสิ่งเกื้อกูลกันและกันเพื่อการดํารงชีวิต 

กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของชีวิต  ยิ่งมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมา

ก่อนยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับบุคคลคนนั้นอย่างยิ่ง 

ชาติชาย  ณ  เชียงใหม่ (2533: 33)  ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ มี 2 ระดับ  ดังนี้ 

1) การพัฒนาคนในระดับปัจเจกชน หมายถึงการให้การศึกษาแก่

ประชาชนเพื่อให้ความรู้และทักษะการใช้เหตุผลการตัดสินใจในชีวิต การมีความเชื่อและค่านิยมที่

ยึดถือความเป็นไทย และการประหยัดพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาจิตสํานึก และกระบวนการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกชุมชน  และสามารถนํา

ความรู้ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารชุมชน 
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2) การพัฒนาคนในระดับกลุ่ม  หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขและเปิ ด

โอกาสทางการเมือง การบริหาร  ให้คนในชุมชนรวมกลุ่ม และพัฒนาอํานาจเพื่อต่อรองของชุมชน  

เพื่อให้สามารถต้านทานพลังการเอาเปรียบจากภายนอก ปรับปรุงดัดแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  กระบวนการเรียนรู้จะต้องกระทําทั้งระดับปัจเจกชนและระดับ

กลุ่ม  เพื่อปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อ ให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตของคนชุมชนซึ่งแสดงตามภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 2.1  แสดงกระบวนการเรียนรู้ 2 ระดับ 

แหล่งที่มา:  ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 2533. 

 

2.1.2.2  องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ 

ภัทรธิรา ผลงาม (2542: 83) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ของบุคคลนั้นมีองค์ประกอบที่

สําคัญเรียกว่า “KUSA” ดังนี้ 

1) K = Knowledge คือความรู้ หมายถึงให้บุคคลมีความรู้เกี่ยวกับ

หลักการ แนวคิดหรือมโนทัศน์(Concept) ในเนื้อหาสาระท่ีต้องการให้บุคคลอื่นได้เรียนรู้ 

2)  U = Understanding คือความเข้าใจ หมายถึง การให้บุคคลมีความ

เข้าใจ หลังจากที่ได้เรียนรู้แล้ว ได้รับความรู้ในหลักการ แนวคิดและมโนทัศน์ต่างๆแล้วบุคคลเกิด

ความเข้าใจจนสามารถตีความ แปลความ ขยายความในหลักการแนวคิดนั้นๆ ได้ 

3)  S = Skill คือ ทักษะ หมายถึง ความสามารถในการทํางานของบุคคล

ในองค์การนั้นๆทักษะในการทํางานจําแนกได้ 3 ระดับดังนี้  

กระบวนการเรียนรู้ 

การพัฒนาระดับปัจเจกชน การพัฒนาระดับกลุ่ม 

การศึกษา 

องค์ความรู้

ภายใน 

องค์ความรู้

ภายนอก 

การเปิดโอกาส/เงื่อนไข 

การเมือง การบริหาร ด้านอื่นๆ 
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ขั้นแรก ทักษะเบื้องต้น เป็นความสามารถในการทํางานที่ดูได้จากตัวอย่าง 

คําชี้แนะหรือการกํากับอย่างใกล้ชิดผู้บังคับบัญชา 

ขั้นที่สอง ทักษะระดับกลาง เป็นความสามารถในการทํางานที่ทําได้โดย

การกํากับชี้แนะห่างๆ จากผู้บังคับบัญชา 

ขั้นสุดท้าย ทักษะระดับสูง เป็นความสามารถในการทํางานที่ทําได้เอง

โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีคนกํากับหรือชี้แนะ ผู้บังคับบัญชาเพียงแต่กําหนดเป้าหมายที่ต้องการเท่านั้น 

4)   A = Attitude คือ เจตคติ หมายถึง ผลจากการเรียนรู้ จะต้องมีการปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรม หรือแบบแผนการทํางาน โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนเจตคติของบุคคลให้เป็นคน

มีเหตุผล มีความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน ขณะเดียวกันก็เปิดใจพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจาก

ผู้อ่ืนด้วย 

ดังนั้นองค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะและเจตคติ เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้บรรลุเป้ าหมาย 

2.1.2.3  ผลของกระบวนการเรียนรู้ 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555: 1) กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ คือ กระบวนการที่

ทําให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน  

สุวรี ศิวะแพทย์ (2549: 154-156) กล่าวว่า  พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจาก

การเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบวางเงื่อนไข การเรียนรู้แบบความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้โดย

การเลียนแบบ หรือการเรียนรู้ท่ีมีการตอบสนองหลายๆอย่าง การเรียนรู้น้ี จะช่วยให้คนเราสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม บุคคลจะมีวิธีการดําเนินชีวิต หรือแบบแผนการแสดงออก

อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ นอกจากนี้การเรียนรู้ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้คนเข้าใจ

พฤติกรรมของตนเองและพฤติกรรมของคนอื่นด้วย หากกระบวนการนั้นได้มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง จะทําให้คนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร (Long-Lasting Changes)  อันเป็น

ผลมาจากสภาพแวดล้อม  

ภัทรธิรา ผลงาม (2542: 83)  กระบวนการเรียนรู้ของคนหรือทรัพยากรบุคคลนั้น 

เป็นภารกิจสําคัญที่หน่วยงานจะต้องหาแนวทางเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละบุคคล 

สิ่งเหล่านี้นับเป็นประโยชน์ของกระบวนการเรียนรู้ในการนําไปพัฒนารูปแบบ

การประยุกต์โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาในประเทศไทยต่อไป 

2.1.2.4  ทฤษฎีการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้  ดังนี้ 

ทิศนา แขมมณี (2551: 475)  กล่าวว่า  ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) หมายถึง

ข้อความรู้ท่ีพรรณนา อธิบาย ทํานายปรากฏการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ ซ่ึงได้รับการพิสูจน์ 
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ทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และได้รับการยอมรับว่าเชื่อถือได้ และสามารถนําไป

เป็นหลักหรือกฎการเรียนรู้ย่อยๆ หรือนําไปใช้เป็นหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

ได้ ทฤษฎีโดยทั่วไปมักประกอบด้วยหลักการย่อยๆหลายหลักการโดยมีนักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้ 

Bloom (2009 อ้างถึงใน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2009: 1) ได้แบ่งการเรียนรู้

ออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 

1)  ความรู้ท่ีเกิดจากความจํา (Knowledge) ซ่ึงเป็นระดับล่างสุด 

2)  ความเข้าใจ (Comprehend) 

3)  การประยุกต์ (Application) 

4)  การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้ 

5)  การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถนําส่วนต่างๆ มาประกอบเป็ น

รูปแบบใหม่ได้โดยแตกต่างจากรูปเดิมและเน้นโครงสร้างใหม่ 

6)  การประเมินค่า (Evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด 

ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด 

Gagne (2009 อ้างถึงใน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2009 : 3) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

ทฤษฎีการเรียนรู้8 ขั้นไว้ดังนี้ 

1) การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ 

2) การรับรู้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้(Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้ส่ิง

ท่ีสอดคล้องกับความตั้งใจ 

3) การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจํา (Acquisition Phase) เพื่อให้เกิด

ความจําระยะสั้นและระยะยาว 

4)  ความสามารถในการจํา 

5)  ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase) 

6)  การนําไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase) 

7)  การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ (Performance Phase) 

8)  การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน (Feedback Phase) ผู้เรียนได้

รับทราบผลเร็ว จะทําให้มีผลดีและประสิทธิภาพสูง 

Gagne (2009 อ้างถึงใน วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2009 : 3) องค์ประกอบสําคัญที่

ทําให้เกิดการเรียนรู้มี  ดังนี้ 

1)  เรียน (Learner) มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู้ 
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2)  สิ่งเร้า (Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ 

3)  การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne ได้สร้างทฤษฎีการเรียนรู้ เรียกว่า ทฤษฎีการรับรู้

ข้อมูล (Information Processing Theory) กล่าวถึงความรู้จากภายนอกเข้ามาสู่ตัวเราได้อย่างไรการ

รับรู้ของสมองแล้วบันทึกไว้เป็นความจําชั่วคราวกับความจําระยะยาวเป็นอย่างไร รวมทั้งการระลึก

ได้เมื่อถูกเรียกและแสดงออกเป็นพฤติกรรม เพื่อให้เกิดกระบวนการดังกล่าว Gagneได้จัดลําดับขั้น

ของการสอนไว้  9 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 เร้าความสนใจเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน มีโปรแกรมที่กระตุ้นความสนใจของ

ผู้เรียน เช่นใช้การ์ตูน หรือ กราฟฟิกที่ดึงดูดสายตา ความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียน

สนใจในบทเรียน การตั้งคําถามก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง 

 ขั้นที่ 2 บอกวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนทราบ ให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเพื่อให้

ทราบว่าเป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

 ขั้นที่ 3 กระตุ้นความจําของผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ในการโยงข้อมูลกับความรู้

ท่ีมีอยู่ก่อนด้วยการทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวข้อง เพราะสิ่งนี้ทําให้เกิดความทรงจําในระยะยาวได้

เมื่อได้โยงถึงประสบการณ์ผู้เรียน โดยการตั้งคําถาม เกี่ยวกับแนวคิดหรือเนื้อหานั้นๆ 

ขั้นที่ 4 เสนอเนื้อหา เป็นการอธิบายเนื้อหาให้กับผู้เรียน โดยแนะนําสื่อวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีใช้ชนิดต่างๆในรูป กราฟฟิ ก หรือ เสียงวิดีโอ 

ขั้นที่ 5 การยกตัวอย่าง ทําได้โดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ เป็นการแนะ 

แนวทางในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ 

 ขั้นที่ 6 การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรม เป็นการวัดความเข้าใจว่า

ผู้เรียนได้เรียนถูกต้อง เพื่อให้เกิดการอธิบายซํ้าเมื่อรับสิ่งที่ผิด 

 ขั้นที่ 7 การให้คําแนะนําเพิ่มเติม เช่นการทําแบบฝึกหัด โดยมีคําแนะนําหรือให้

ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 8 ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการสอบ เพื่อวัดระดับความเข้าใจ 

 ขั้นที่ 9 การนําไปใช้กับงานที่ทําในการทําสื่อควรมีเนื้อหาเพิ่มเติม หรือหัวข้อ

ต่างๆที่ควรรู้เพิ่มเติม โดยส่งเสริมความเข้าใจและการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

จากทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne ได้สร้างทฤษฎีการเรียนรู้ เรียกว่า ทฤษฎีการรับรู้

ข้อมูล (Information Processing Theory) กล่าวถึงความรู้จากภายนอกเข้ามาสู่ตัวผู้เรียน ด้วยความ

คาดหวังทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ผู้เรียนจะรับรู้ส่ิงที่สอดคล้องกับความตั้งใจ เมื่อสมองมี

การรับรู้แล้วบันทึกไว้เป็นความจําชั่วคราวกับความจําระยะยาว รวมทั้งการระลึกได้เมื่อถูกเรียกและ

แสดงออกเป็นพฤติกรรม และมีการนําไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไป 
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2.1.2.5  ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม  

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ท่ีอธิบายกระบวนการเกิด

พฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายและนิยมนํามาประยุกต์ใช้ในการ

ปรับพฤติกรรม  

Bandura (1977: 16 อ้างถึงใน ภัทรธิรา ผลงาม, 2544: 27-36) มีความเชื่อว่า การ

เรียนรู้ทําให้มนุษย์เกิดพฤติกรรมต่างๆ มนุษย์สามารถเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ได้จากประสบการณ์

ตรงหรือไม่โดยการสังเกต องค์ประกอบในตัวบุคคลมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู้พฤติกรรม และ

การอธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ Bandura ได้อธิบายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและ

กันอย่างต่อเนื่องระหว่างพฤติกรรม องค์ประกอบส่วนบุคคลและองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมซึ่ง

ล้วนมีอิทธิพลต่อกัน 

Banduraได้กล่าวว่า ตัวกําหนดพฤติกรรมมี2 ประการ คือ ประการแรกตัวกําหนด

พฤติกรรมที่เป็นสิ่งเร้า ซ่ึงได้แก่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่ซ้ําๆกัน ทําให้มนุษย์

คาดการณ์ว่า ถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น จะมีเหตุการณ์ใดตามมา ประการที่สอง ตัวกําหนด

พฤติกรรมที่เป็นผล ได้แก่ผลของการกระทํา มนุษย์มักจะเลือกกระทําพฤติกรรมที่ได้รับผลทางบวก

และจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ได้รับผลทางลบ 

วิธีการเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ในทัศนะของBandura มี 2 วิธี คือ การเรียนรู้

จากผลของการกระทํา และวิธีการเรียนรู้จากการเลียนแบบ การเรียนรู้จากผลของการกระทําเป็นการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กระบวนการเรียนรู้จากผลของการกระทําจะทําหน้าที่ 3   ประการ คือ 

ทําหน้าที่ให้ข้อมูล ทําหน้าที่จูงใจ และทําหน้าที่เสริมแรง ส่วนวิธีการเรียนรู้จากการ เลียนแบบ เป็น

การเรียนรู้การสังเกตตัวแบบกระทําพฤติกรรม เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อม การเรียนรู้

จากตัวแบบอาศัยกระบวนการเรียนรู้จากการสังเกตเป็นสําคัญ กระบวนการเรียนรู้จากการสังเกต

ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ กระบวนการใส่ใจ กระบวนการเก็บจํา กระบวนการ

ทางกายและกระบวนการจูงใจ 

นอกจากนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของBandura กล่าวว่า การเรียนรู้

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและผลของการกระทําจะอยู่ในรูปของความเชื่อและความคาดหวัง

ซ่ึงเป็นกระบวนการทางปัญญา ความเชื่อและความคาดหวังนี้จะทําหน้าที่ควบคุมหรือการกํากับการ

กระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในเวลาต่อมา การควบคุมพฤติกรรมด้วยปัญญาที่สําคัญเกี่ยวข้อง

กับ 3 ประการ คือ ความเชื่อเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เงื่อนไข การคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง

และผลที่จะเกิดขึ้นและสิ่งจูงใจ 
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2.1.2.6 รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 

รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้มีนักวิชาการได้กล่าวไว้ ดังนี้  รูปแบบกระบวนการ

เรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์ 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540 อ้างถึงใน ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์, 2548:  22-24) ได้อธิบาย

กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์  ดังนี้ 

1) การลองผิดลองถูก การดํารงชีวิตของมนุษย์ในอดีต ใช้วิธีการลองผิด

ลองถูกเพื่ออยู่กับธรรมชาติและมนุษย์ด้วยกัน วิธีการนี้เป็นไปเพื่อการหาอาหาร การสร้างที่พัก การ

รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย การต่อสู้ป้องกันตัวระหว่างมนุษย์กับสัตว์ และกับมนุษย์ด้วยกันเอง 

ในช่วงต้นนี้การเรียนรู้มาจากการบ่มเพาะประสบการณ์ เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ รอบตัว

ว่าควรปฏิบัติอย่างไร อะไรไม่ควรปฏิบัติ และจะได้รับผลจากการปฏิบัติเช่นไรแล้วนําสิ่งเหล่านี้มา

ถ่ายทอดให้ลูกหลานเพื่อเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตต่อไป สิ่งที่ได้รับถ่ายทอดและปฏิบัติต่อๆ กัน

มานี้ เมื่อผ่านกาลเวลาเนิ่นนานทําให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้กลายเป็นวัฒนธรรม ข้อห้าม จารีต

ประเพณีของคนกลุ่มนั้นๆ การรับมาปฏิบัติในยุคต่อ มาอาจไม่เกิดความรู้ความเข้าใจหรือสาเหตุ

ของแนวคิด วิธีการเหล่านี้ มนุษย์จะรู้แต่เพียงว่าเมื่อเกิดปรากฎการณ์เช่นนี้จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร 

หรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไร และมีบ่อยครั้งที่ภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่สามารถนํามาใช้ได้อีกต่อไป 

เนื่องจากสังคมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ทําให้มนุษย์ต้องคิดหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อ

แก้ไขปัญหา เมื่อสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็จะเกิดการจดจํา และนําวิธีการนั้นมาปฏิบัติ

สืบต่อไป 

2)  การลงมือทําจริง (Learning by Doing)  มนุษย์เรียนรู้ผ่านการลงมือทํา 

การปฏิบัติจริงด้วยตนเองกับสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว เช่น การสร้างบ้าน การเดินทาง การสร้าง

เครื่องใช้สอยต่างๆ เพื่อการดํารง ชีวิต การเรียนรู้ตามวิธีน้ีมนุษย์ได้สร้างความรู้ ความสามารถ 

ทักษะความคิด ทัศนคติและค่านิยมขึ้นเช่นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศมีวิธีการ

ปลูกพืชผัก วิถีชีวิตที่แตกต่างกันตามสภาพของภูมิประเทศ พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยประกอบ

ไปด้วยเทือกเขาเป็นสันอยู่ทางตอนกลางของภาค ด้านล่างของภาคจะมีเทือกเขาอยู่ในแนว

ตะวันออกจนสุดพื้นที่ประเทศ สภาพพื้นที่จะลาดลงสู่ทะเลทั้งสองด้าน พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของ

ภาคจะเป็นพื้นที่ราบกว้าง มีสภาพอากาศร้อนชื้น ทําให้สภาพดินในแต่ละพื้นที่ของภาคใต้ไม่

เหมือนกัน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภาคใต้จึงเรียนรู้การปลูกพืชที่แตกต่างกัน เพราะลักษณะพื้นที่แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ราบที่มีลักษณะดินค่อนข้างเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าว กลุ่มพื้นที่ท่ีดิน

มีความหยาบมากขึ้น มีการระบายนํ้าดี เหมาะแก่การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล  และกลุ่มพื้นที่ท่ีไม่เหมาะ

แก่การเพาะปลูก เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันมาก ดินเปรี้ยว ดินทราย ดินพรุ  
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3)  การสาธิต การสั่งสอนด้วยการบอกเล่า และการสร้างองค์ความรู้เป็ น

ลายลักษณ์อักษร ความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์และการลองผิดลองถูก ถ่ายทอดสู่คนยุคต่อๆ มา โดย

วิธีท่ีนิยมใช้คือการสาธิต (Demonstration Tradition) การบอกเล่า (Oral Tradition) ซ่ึงจะพบได้ใน

ลักษณะของคําสุภาษิต คําพังเพย เพลงกล่อมเด็ก สําหรับการสร้างความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร 

(Literary Tradition) นั้นจะทําการจดบันทึกความรู้และภูมิปัญญาออกมาเป็นตํารา วิธีนี้จะถูก

นํามาใช้เมื่อสิ่งที่ต้องการถ่ายทอดนั้นมีความซับซ้อน ลึกซึ้ง เช่น ตําราโหราศาสตร์ ตํารายาสมุนไพร 

ตําราการปลูกบ้าน เป็นต้น 

4) พิธีกรรม (Ritual)  การประกอบพิธีกรรมต่างๆ เป็นเรื่องของความเชื่อ 

ความศรัทธาในอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีเน้นให้เกิดผลด้านจิตใจ ทําให้เกิดความสบายใจ และมี

กําลังใจในการดํารงชีวิตต่อไป กล่าวคือพิธีกรรมเป็นการยอมรับว่าสิ่งต่างๆ นั้นเป็นจริงโดยที่ส่ิงนั้น

จะพิสูจน์ได้หรือไม่ก็ตามด้วยเหตุผล หรือปราศจากเหตุผล การประกอบพิธีกรรมเป็นการ

แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของค่านิยม พิธีกรรมมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์มาเป็นเวลานาน และเป็ น

แหล่งกําเนิดของประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ในสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นตัวบ่ม

เพาะปลูกฝังคุณค่า ความเชื่อ แนวทางความประพฤติท่ีพึงประสงค์ในสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะใน

สังคมชนบท โดยความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวประสานความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนหรือ

ผู้เข้าร่วมพิธีหรืออาจจะกล่าวได้ว่าพิธีกรรมเน้นที่ผลทางด้านจิตใจ จิตสํานึกของผู้เข้าร่วมเป็นสําคัญ 

มากกว่าภูมิปัญญาหรือความรอบรู้ท่ีอยู่เบื้องหลังพิธีกรรมนั้น แม้ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีความเจริญ

ทางวิทยาการมากขึ้น เน้นความเป็นเหตุเป็นผลที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีปรากฏการณ์

บางอย่างที่เกิดขึ้นจริงที่วิทยาศาสตร์ก็ยังให้คําตอบไม่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการสอนของ

ศาสนาที่ให้ความสําคัญเรื่องจิตวิญญาณ จึงจะเห็นได้ว่าพิธีกรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศาสนา

มาช้านาน 

5) ศาสนา (Religions) ศาสนากับชุมชนมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน 

เนื่องจากศาสนาคือกรอบคําสั่งสอน ความประพฤติของคนในสังคม ให้บรรทัดฐานในการ

ดํารงชีวิตด้วยหลักธรรม คําสอน ศีล วัตรปฏิบัติ และพิธีกรรมต่างๆ ศาสนาคือศูนย์รวมทางจิตใจ

ของคนในสังคมมีส่วนตอกยํ้าภูมิปัญญา ความรู้ท่ีเป็นอุดมการณ์ของชีวิต และเป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้ของชุมชน 

6) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคนในครอบครัว 

ชุมชน และกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความแตกต่างกันทําให้เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพิ่มเติม การแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะต่างๆ นี้ ทําให้กระบวนการเรียนรู้มีการขยายตัวกว้างออกไป

มากยิ่งขึ้น ในแง่ของความคิด ทัศนคติ วิธีการ นวัตกรรม มีการผสมผสานความรู้ และเกิดความรู้

ใหม่ๆ อย่างไม่มีขอบเขต และไม่มีท่ีสิ้นสุด 
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7) การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม (Cultural  Reproduction) การนําความเชื่อ 

ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีตมาผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ ตอกยํ้า สืบสานความ

เชื่อ เป็นการสะสมความสําเร็จและสิ่งมีค่าของบรรพบุรุษ ดังนั้นการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมก็เป็นอีก

หนึ่งลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ซ่ึงมีเกิดขึ้นตลอดเวลา 

8) ครูพักลักจํา เป็นอีกหนึ่งลักษณะของการเรียนรู้ท่ีใช้การสังเกตและ

การจํา จากสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ซ่ึงไม่ใช่การเรียนรู้โดยตรง แล้วนํามาฝึกปฏิบัติจนได้ผลสําเร็จ ใน

บางกรณีวิธีครูพักลักจําเมื่อนํามาปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ควรจะเป็นหรือคาดหวัง แต่อาจได้

ผลลัพธ์แบบใหม่ๆ เป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ขึ้นมาก็ได้ 

มนุษย์เราเมื่อถือกําเนิดมา จะเกิดการเรียนรู้ข้ึนอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว 

เป็นการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัว จากสภาพเดิมๆ ที่เป็นอยู่ หรืออาจมีการนํามา

ประยุกต์ให้สอดคล้องกับตนเองและบริบทต่างๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ท้ัง

ทางด้านกายภาพและจิตใจ แหล่งการเรียนรู้ท่ีสําคัญที่สุดของสังคมในยุคก่อนก็คือครอบครัว บุคคล

จะเรียนรู้จากความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคลในครอบครัว เรียนรู้เรื่องหน้าที่ ระบบชีวิต (เกิด แก่ เจ็บ 

ตาย) เมื่อเติบโตขึ้นเริ่มรู้จักสังคมนอกบ้าน ก็จะมีการเรียนรู้ในด้านประเพณี กฎระเบียบ ค่านิยม 

ปทัสฐาน ธรรมเนียมปฏิบัติ ในทุกๆ ชุมชนจะมีผู้รู้เฉพาะด้าน เช่น การทอผ้า การปั้น การละคร การ

สร้างบ้านไปจนถึงโหราศาสตร์ท่ีเป็นภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นที่ชุมชนได้สะสมและพัฒนาความรู้

เหล่านั้นไว้และมีการสืบสานมรดกทางความรู้ให้แก่คนในท้องถิ่น โรงเรียนและวัดหรือสถาบันทาง

ศาสนาอื่นๆ ก็เป็นอีกแหล่งเรียนรู้คู่กับชุมชน โดยพระสงฆ์แต่ละรูปหรือผู้รู้ในศาสนาอื่นจะเป็ น

ผู้ทําหน้าที่สอนความรู้ต่างๆ ตามความสามารถ ความถนัดให้กับบุตรหลานในชุมชน จึงนับได้ว่า

แหล่งความรู้มีอยู่รอบตัว  

ปฐม  นิคมานนท์ (2535:  56-74) กล่าวว่า  กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของ

มนุษย์ในชุมชนชนบทไทย สามารถจําแนกได้ 5 รูปแบบที่สําคัญ  ดังนี้ 

1) การสืบทอดในลักษณะอาชีพของหมู่บ้าน 

2) การสืบทอดอาชีพหรือความถนัดเฉพาะอย่างภายในครอบครัว มีการ

สืบทอดภายในสายตระกูล 

3) การเรียนรู้จากผู้รู้ในลักษณะของการฝึกงาน ไปอยู่อาศัยหรือบวชเรียน

ในวัดหรืออาจเป็นการเรียนโดยจ่ายค่าเรียน เป็นการทํางานระบบกลุ่ม หรืออาจมีเจ้าหน้าที่มาจัด

สอนให้ 

4) การฝึกฝนด้วยตนเอง เกิดจากความรู้สึกชอบสิ่งนั้นๆมาตั้งแต่เด็ก การ

ได้เห็นตัวอย่างแล้วทําตาม  และการมีผู้ช้ีแนะในขั้นต้น 
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5) เกิดจากความบังเอิญ เช่น การฝันหรือมีอํานาจลึกลับมาสิงสู่ทําให้มี

ความสามารถในการรักษาโรคบางอย่าง  และทํานายทายทักสิ่งต่างๆได้ 

ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติ ต้องมีการสืบทอดตามความถนัด มีการ

เรียนรู้จากผู้รู้  ร่วมทํา ร่วมฝึกฝนตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

2.1.2.7  รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

วราลักษณ์ ไชยทัพ, บัณฑูร อ่อนดํา  และสามารถ ศรีจํานง ( 2544: 8-16 ) ได้กล่าว่าการ

พัฒนาสังคมไทยที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านกระบวนการเรียนรู้มากมาย  ได้สรุปไว้ว่านับตั้งแต่

ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางธนาคารโลก ได้มีการนําความคิดการพัฒนาแบบทุนนิยม

มาใช้ เนื่องจากมองว่าประเทศยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาและต้องการเร่งรัดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ การพัฒนาในสมัยนั้นจึงมุ่งเน้นแต่การพัฒนาทางด้านวัตถุเพื่อต้องการความทันสมัย นํา

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิธีการพัฒนาเป็นไปในแบบมองสังคม

เป็นสังคมด้อยพัฒนา ขาดความรู้ ความชํานาญการ การพัฒนาจึงเป็นไปในแบบรวมศูนย์อํานาจของ

ระบบอุปภัมภ์และราชการเน้นการเป็นผู้ให้ โดยละเลยองค์ความรู้ และภูมิปัญญาในระดับท้องถิ่น 

การพัฒนาในสมัยนั้นจึงเป็นการพัฒนาแบบด้านเดียวขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลจากการ

พัฒนาตามแนวทางนี้ทําให้เกิดปัญหาความเหลื่อมลํ้าเกิดขึ้นหลายด้าน รัฐบาลจึงกลับมาให้

ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อมาการพัฒนาจึงเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบผสมผสานเน้น

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ โดยจัดให้มีนักพัฒนาซึ่งเป็นคนนอกนําความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้า

มาพัฒนาสังคม เป็นผู้นําชุมชนโดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับศักยภาพของคนในชุมชน ชาวบ้าน

ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข ความขัดแย้งภายในกลุ่มระหว่างชาวบ้าน

กับนักพัฒนาจึงเกิดขึ้น เนื่องจากชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ จากปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดการเรียนรู้

หาแนวทางในการพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรของรัฐกับชุมชน การพัฒนาในช่วงต่อมาจึงหันมา

ให้ความสําคัญกับการศึกษาชุมชน องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น การทํางานมีลักษณะเชื่อมโยง

ทั้งระดับชุมชนและแก้ไขปัญหาโครงสร้างและนโยบาย เกิดการรวมกลุ่มขององค์กรประชาชน

หลายระดับ ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมกับนักพัฒนาในการวิเคราะห์ปัญหา มีกระบวนการ

แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเกิดขึ้น ซ่ึงองค์กรพัฒนาจะใช้คําว่า “องค์กรชุมชนเข้มแข็ง” จะเห็นได้ว่า

กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning: PL) มีความสําคัญและเป็นแนวทางใน

การพัฒนาที่ยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเหลื่อมลํ้า ความขัดแย้งในชุมชน 

ประวิทย์ อ้อยเธียรชัย (2544:  23-24) กล่าวว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมนั้นเกิดขึ้นที่

จิตใจ การเรียนการสอนที่ไม่เข้าถึงจิตใจของผู้เรียน จึงไม่สามารถทําให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ ไม่

ว่าผู้สอนจะสอนดีเพียงใดก็ตาม หลักของการเรียนรู้ให้รู้จึงมีเพียงประการเดียวเท่านั้น คือ ต้องให้
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ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยจิตใจ ทําให้ตัวเองเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ครูอยากจะให้รู้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมี

หลักการสําคัญดังนี้  

1)  หลักการเรียนเชิงประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์

ของ 3 มิติได้แก่ ด้านความคิด ด้านแรงจูงใจ และด้านบริบททางสังคม ซึ่งทั้ง 3 มิติส่งผลต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียนภายใต้พฤติกรรมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมของครู 

2)  หลักการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic  Learning) มีหลักสําคัญ 3 ข้อ 

ได้แก่ 1) จะต้องให้เด็กได้สร้างความรู้เอง 2) ต้องเป็นกระบวนการ คือ มีข้ันตอนหรือองค์ประกอบ

ชัดเจน 3) จะต้องสามารถโยงเข้ากับชีวิตประจําวันได้  

รูปแบบการมีส่วนร่วมสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  แสดงรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยจิตใจ 

แหล่งที่มา:  ประวิทย์ อ้อยเธียรชัย, 2544. 

 

กรมสุขภาพจิต (2544: 13-17)  กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย

หลักการเรียนรู้พ้ืนฐาน 2 แบบ คือ 

1)  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

2)  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม สําหรับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

มีลักษณะ ดังนี้  

(1)  เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม  

รูปแบบ

กระบวนการมี

ส่วนร่วมด้วย

จิตใจ 

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

-ความคิด 

-แรงจูงใจ 

-บริบทสังคม 
 

การเรียนรู้ตามสภาพจริง 

-สร้างจากความรู้ด้วยตนเอง 

-เป็นกระบวนการ/ขั้นตอน 

-เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต 
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(2)  การเรียนรู้ท่ีอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียนทําให้เกิดการเรียนรู้

ใหม่ๆ ท่ีท้าทายอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) คือ ผู้เรียนต้องทํา

กิจกรรมตลอดเวลาไม่ได้นั่งฟังบรรยายอย่างเดียว  

(3)  การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียน

กับผู้สอน  

(4)  ปฏิสัมพันธ์ท่ีมีทําให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ท่ีทุกคน

มีอยู่ออกไปอย่างกว้างขวาง 

(5)  อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูดหรือการเขียน การวาด

รูป การแสดงบทบาทสมมติ ซ่ึงเอื้ออํานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์

การเรียนรู้ ส่วนองค์ประกอบของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ประกอบด้วย ประสบการณ์ การ

สะท้อนและการอภิปราย ความคิดรวบยอด  การทดลองและการประยุกต์แนวคิด คือ ประสบการณ์ 

ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนนําประสบการณ์เดิมของตนเองมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องการ

สะท้อนและการอภิปราย (Reflection/Discussion) ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงออกเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ความคิดรวบยอด (Concept) ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และ

นําไปสู่ความคิดรวบยอด อาจเกิดโดยผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สานต่อหรือผู้เรียนเป็นฝ่าย

ริเริ่มแล้วผู้สอนช่วยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์จนเกิดเป็นความคิดรวบยอด การทดลองและประยุกต์

แนวคิด (Experimentation/  Application) ผู้เรียนนําเอาการเรียนรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์

จริงจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติของผู้เรียนเอง และในการจัดการเรียนการสอน จําเป็นต้องจัดกิจกรรมให้

ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ ซ่ึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องมีผลถึงกัน ผู้ถ่ายทอดจะเริ่มจากจุดใดก่อนก็ได้

กําหนดระยะเวลาของแต่ละองค์ประกอบ และดูความเหมาะสมของแต่ละกิจกรรม หลักการเรียนรู้

พื้นฐานแบบที่ 2 คือ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)  เป็นการเรียนรู้พ้ืนฐานที่

สําคัญ ซ่ึงเมื่อนํามาประกอบกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แล้ว กระบวนการกลุ่มจะช่วยทําให้

ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสูงสุด และทําให้บรรลุงานสูงสุด ดังแสดงตามภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3  แสดงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

แหล่งที่มา:  กรมสุขภาพจิต, 2544. 

 

พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ (2544: 148-150) ได้กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานที่

สําคัญสําหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้น มี 7 ประการ ดังนี้ 

1)   ผู้เรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสําคัญ ในการมีส่วนร่วมนั้น แต่ละบุคคล

มีความสําคัญเท่ากัน ไม่ว่าจะมีความรู้ระดับใด มีภูมิหลังอย่างไร หรือมีประสบการณ์อะไร ทั้งนี้

เนื่องจากแต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะตน และมีความหลากหลาย ทั้งความรู้ แนวคิด และ

ประสบการณ์ การมาเรียนรู้ร่วมกันทําให้แนวความคิด ความรู้และประสบการณ์น้ันมีการขยาย

กว้างขวางออกไปมากยิ่งขึ้น 

2)   ทุกคนเป็นผู้สอน ทุกคนเป็นผู้เรียน แต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน

ทั้งในเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม การมาเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ต่อกัน ทําให้มีทัศนคติท่ีกว้างขึ้น ดังนั้นทุกคนจะมีความสําคัญและมี

บทบาทเท่าเทียมกัน โดยอาศัยพื้นฐานของความสัมพันธ์ท่ีดี มีการสื่อสารที่แท้จริง มีความเคารพซึ่ง

กันและกัน ยอมรับผู้อ่ืน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

3)   การมีส่วนร่วมและการเป็นหุ้นส่วนในกระบวนการเรียนรู้ แต่ละ

บุคคลจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ และมีบทบาทในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกัน 

เช่น กําหนดวัตถุประสงค์ มีการสนับสนุนให้ทุกคนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น  

4)   การเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับชีวิตจริง และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนทุก

ระดับ การเรียนรู้เริ่มจากแนวคิด ปัญหาที่สนใจ หรือปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง โดยให้แต่

กระบวนการกลุ่ม 

การเรียนรู้สูงสุด 

การมีส่วนร่วมสูงสุด การบรรลุงานสูงสุด 

การออกแบบกลุ่ม การออกแบบงาน 
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ละคนแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ และทําการเชื่อมโยงประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

สถานการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ทําให้มองเห็นภาพรวมของปัญหามากขึ้น เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์

ปัญหา กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

5)   การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือการนํา

กิจกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

6)   พลังการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากผู้อ่ืนเป็นการสร้างความเข้าใจใน

ปัญหาตามสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น โดยแต่ละคนมีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมกันกําหนดแนวทางในการ

แก้ปัญหา รับผิดชอบร่วมกัน ทําให้เกิดพลังของการเรียนรู้ มีความสามัคคีในกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ไข

ปัญหา 

7)   การพัฒนาความจริงเชิงวิพากษ์ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนอกจากจะ

ทําให้เกิดพลังในการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสัยการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ 

ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่สรุปสถานการณ์ใดๆ ง่ายเกินไป เป็นการพัฒนาทักษะความคิดเชิง

วิพากษ์ 

สรุปได้ว่าผู้เรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสําคัญ ในขณะเดียวกันเป็นทั้งผู้สอนและ

ผู้เรียน มีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในกระบวนการเรียนรู้น้ันโดยมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง เชื่อมโยง

กับชุมชนทุกระดับ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเกิดพลังในการเรียนรู้และ

ขับเคลื่อน 

ประเวศ วะสี (2537 อ้างถึงใน วีระชิต ช่วยมั่นคง, 2549: 42) กล่าวว่า การเรียนรู้

ของชุมชนต้องเป็นแบบมีปฏิสัมพันธ์จากการกระทําร่วมกัน (Interactive Learning Through Action) 

หรือ การเรียนรู้โดยลงมือกระทําจริง (Learning by Doing) การเรียนรู้ลักษณะนี้จะก่อให้เกิดปัญญา

ท่ีมีคุณภาพเพียงพอสําหรับการเอาชนะความยากจนในการพัฒนาสังคมได้ นั่นก็คือกระบวนการ

เรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหรือการทํากิจกรรมนั่นเอง สอดคล้องกับ สุภณิดา ปุสุรินทร์คํา 

(2551) ซ่ึงสรุปหลักการสําคัญของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมว่าจะต้องใช้การเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ (Experiential  Learning) ร่วมกับ การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group  Process) 

ซ่ึงมีลักษณะสําคัญ 5 ประการคือ 

1)   การเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน 

2) การเรียนรู้เกิดจากการทํากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (Active Learning) 

3)   การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม 

4) การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทําให้องค์ความรู้เกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวาง 

5)  การเรียนรู้อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูด การอ่าน การฟัง 

ทําให้เกิดการวิเคราะห์และสังเคราะห์การเรียนรู้ 
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การเรียนรู้แบบ Kolb  (Trinity College, 2002) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการ

เรียนรู้ว่าประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ 1) ประสบการณ์จริง (Concrete  Experience) เป็นขั้นตอนที่

ผู้เรียนนําความรู้และประสบการณ์ตรงของตนเองที่ได้มาใช้ 2) การสะท้อนความคิด (Reflecting 

Observation) คือการที่ผู้เรียนได้นําประสบการณ์ท่ีมีมาพิจารณา ไตร่ตรอง สังเกต ทบทวน  3) สรุป

เป็นความคิดรวบยอด (Conceptualization) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนทําความเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสะท้อนความคิดมาเป็นความรู้ของตนเอง 4) การทดลอง (Experiment) ผู้เรียน

นําความคิดรวบยอดที่ได้นํามาทดลองใช้ หรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงกระบวนการ

ต่างๆ ดังแสดงตามภาพที่ 2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4   แสดงวงจรการเรียนรู้ของ Kolb 

แหล่งที่มา:  Trinity College, 2000. 

 

ทั้งนี้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีการดําเนินการที่เป็นวงจร กล่าวคือการที่

นักพัฒนาและคนในชุมชนมีการมองเห็นถึงปัญหา ตระหนักถึงปัญหาร่วมกันและร่วมมือกันในการ

แก้ไขจัดการปัญหานั้นๆ กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีท่ีนิยมนํามาใช้เพื่อที่จะเข้าถึง

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นและหาวิธีแก้ไขที่ได้ผลตามความต้องการของคนในชุมชน เนื่องจาก

กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ทําให้บุคคลได้ค้นพบตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึก 

อุดมการณ์ ทัศนคติ ความรู้ ตระหนักในความสามารถและศักยภาพของตนเอง เมื่อบุคคลได้ค้นพบ

ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

แนวความคิดนามธรรม 

การทดลองใช้งาน การสังเกตการสะท้อนกลับ 
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ว่าตนเองมีความสามารถก็จะเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง สังคมและ

สิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหา การที่แต่ละบุคคลที่ตระหนักในศักยภาพของตนมารวมกลุ่มกัน ก็

จะเกิดพลังในระดับกลุ่ม มีการใช้ทักษะการทํางานร่วมกันตั้งแต่ขั้นวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทาง

แก้ไข วางแผน ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลร่วมกัน    

วราลักษณ์ ไชยทัพ (2544: 24) กล่าวถึง  กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี 8 

ขั้นตอน คือ 1) ประเมินปัญหาความต้องการของผู้เข้าร่วม 2) กําหนดวัตถุประสงค์ 3) เลือกกําหนด

เนื้อหาและจัดลําดับเนื้อหา 4) เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู้ 5) จัดทําโครงการจัดการเรียนรู้ 6) การ

ออกแบบจัดทําหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7) จัดกระบวนการเรียนรู้ 8) ประเมินผลและ

ติดตามสนับสนุน  

สําหรับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 8 ขั้นตอน แสดงได้ตามภาพที่ 2.5 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.5  แสดงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

แหล่งที่มา:  วราลักษณ์ ไชยทัพ, 2544: 25. 

 

การมีส่วน

ร่วมของ

องค์กร

วิเคราะห์ปัญหา 

กําหนดเป้าหมาย/วางแผน 

ตัดสินใจ 

ปฏิบัติดําเนินการ 
สรุปบทเรียนแก้ไขปรับปรุง 

ติดตามผล 

ประเมินผล 

ขยายผล เผยแพร่ 

ศึกษาข้อมูล/รับสถานการณ์ 
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แนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนของ

กระบวนการมี 8 ขั้นตอน คือ  ประเมินปัญหาความต้องการของผู้เข้าร่วม  กําหนดวัตถุประสงค์  

เลือกกําหนดเนื้อหาและจัดลําดับเนื้อหา  เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู้  จัดทําโครงการจัดการ

เรียนรู้  การออกแบบจัดทําหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้  จัดกระบวนการเรียนรู้  ประเมินผล

และติดตามสนับสนุน และแนวคิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Process) ซ่ึงมีลักษณะ

สําคัญ 5 ประการคือ  การเรียนรู้ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน  การเรียนรู้เกิดจากการทํา

กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (Active  Learning)  การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของทุกคนที่อยู่ในกลุ่ม  

การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทําให้องค์ความรู้เกิดการขยายตัวอย่างกว้างขวาง  การเรียนรู้อาศัยการ

ส่ือสารทุกรูปแบบ จึงสามารถที่จะกล่าวได้ว่าการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนั้นเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความ

ต่อเนื่องทั้งชีวิตของผู้น้ัน การเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากหลายขั้นตอน เริ่มจากการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคล ทําให้เกิดการกลั่นกรองความคิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีต มีการ

พิจารณาเหตุการณ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับใคร ท่ีไหน อย่างไร มีความคิดและ

ความรู้สึกต่อประสบการณ์หรือเหตุการณ์น้ันๆ อย่างไร และนํามาเชื่อมโยงทําให้เกิดความเข้าใจต่อ

เหตุการณ์น้ันๆ มากขึ้น และจะทําให้มองเห็นความสัมพันธ์และสรุปออกมาเป็นบทเรียนได้ และนํา

สิ่งที่ได้เรียนรู้น้ันมาใช้ในการวางแผน กําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อไป และนํามาปฏิบัติจริงเรียนรู้

จากการปฏิบัติ ติดตามผลที่ได้จากการปฏิบัติ ก็จะเกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ขึ้น และกลายเป็ น

จุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้ในขั้นต่อๆ ไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมและ

การถ่ายทอดต่อไปยังคนรุ่นใหม่ การเรียนรู้น้ีเพื่อตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาของกลุ่ม เพื่อทํา

ให้เกิดการปรับตัวสําหรับการอยู่รอด ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้น

สามารถนํามาสังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์

การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดต่อไป 

ดังนั้นจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวกับการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้น้ัน 

สามารถนําองค์ประกอบที่สําคัญและเหมาะสมมาปรับใช้เป็นเพื่อแนวทางในการเรียนรู้ของสมาชิก

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในด้านต่างๆ ได้แก่ แนวคิดการเรียนรู้ ได้นําองค์ประกอบใน

ด้านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ การเรียนรู้ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นมีการหา

แนวทางแก้ไขปัญหาและนําไปสู่การลงมือปฏิบัติและนําสิ่งที่ได้กระทําและเรียนรู้ใหม่จากการ

แก้ไขปัญหากลับมาคิดใหม่แบบเป็นวงจรอีกครั้งทําให้มีโอกาสในการแก้ไขปัญหามากขึ้น แนวคิด

กระบวนการเรียนรู้ ได้นําองค์ประกอบในด้านการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบและมีข้ันตอน 

นับตั้งแต่การมีข้อมูล การจําแนกข้อมูล การสรุปองค์ความรู้ การจัดการ การเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ

จริง และการสรุปบทเรียน จนนําไปสู่การจัดระบบเป็นชุดความรู้ในภาพรวม   แนวคิดกระบวนการ
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การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้นําองค์ประกอบแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ ประสบการณ์จริง 

(Concrete Experience) ซ่ึงเป็นการที่ผู้เรียนนําความรู้และประสบการณ์ตรงของตนเองที่ได้มา

พิจารณาไตร่ตรอง สังเกต ทบทวน และสรุปเป็นความคิดรวบยอด (Conceptualization) ท่ีได้นํามา

ทดลองใช้ หรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ 

 

2.2  แนวคิดทฤษเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ 
             

ศูนย์การเรียนรู้ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน จัดกิจกรรม ซ่ึงมีความสําคัญกับการ

ขับเคลื่อนชุมชนเป็นอย่างมากเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 เกี่ยวกับการให้คนเป็นศูนย์กลางเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน 

   

2.2.1  ความหมายของศูนย์การเรียนรู้ 

สําหรับศูนย์การเรียนรู้น้ันมีนักวิชาการให้ความหมายดังนี้  

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2546: 1) ได้กล่าวถึง  ศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการจัด

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนในชุมชน  และเป็นสถานที่สร้างโอกาสในการ

เรียนรู้  ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  วิทยาการ  ตลอดจน  ภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้ง

ยังเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดย

เน้นการเรียนรู้บนวิถีชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  และก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  

มุ่งพึ่งพาตนเอง 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2545 อ้างถึงใน วิชัย รูปขําดี และสังคม คุณคุณากรสกุล, 

2550: 13) ได้ให้ความหมายของศูนย์การเรียนชุมชนว่า เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการศึกษา

ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่ง

บริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆตามความต้องการของชุมชน 

บุญส่ง บุญทศ( 2543: 2-13) กล่าวว่า  ศูนย์การเรียน คือ สถานที่ท่ีมีบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้ มีบริการสื่อการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน มีการจัดกระบวนการเรียนการ

สอนและมีบุคคลากรอํานวยความสะดวก มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนสามารถ

เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้กว้างขวางทั่วถึงและ

ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยกิจกรรมต่างๆจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน กลมกลืนกับวิถี

ชีวิตของชุมชนและทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้  

UNESCO ( 2535: 42-51 อ้างถึงใน กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2538: 3) กล่าวว่าศูนย์การ

เรียน คือ สถานที่ใดๆ ท่ีจัดอย่างง่ายๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง 
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ฉะนั้นโรงเรียน วิทยาลัย ห้องสมุด สถานประกอบการ ศูนย์วัฒนธรรม ท่ีอ่านหนังสือ สโมสรฯลฯ 

ต่างใช้เป็นศูนย์การเรียนได้  

สุกฤตตา จันทรวิมล (2545 อ้างถึงใน วิชัย รูปขําดี และสังคม คุณคุณากรสกุล, 2550: 13) 

ได้ระบุว่าศูนย์การเรียนชุมชน หมายถึง แหล่งการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนสามารถใช้บริการค้นคว้าหาความรู้และยังเป็นสถานที่ท่ีประชาชนได้มีโอกาสจัดกิจกรรม

ต่างๆ ของชุมชนตามความต้องการ  

ดังนั้นตามแนวคิดศูนย์การเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  และ

ตามความต้องของประชาชนในชุมชน  เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ตามกระแสโลกาภิวัตน์ 

 

2.2.2  พัฒนาการของศูนย์การเรียนรู้ 

ชลทิตย์ เอี่ยมสําอางค์  (2528: 2-11)   กล่าวถึง    ศูนย์การเรียนรู้เป็นแนวทางการศึกษาแนว

ใหม่ท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัย และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งย้อนอดีตของการศึกษา

ไทยพบว่า การศึกษานอกโรงเรียน (Non-Formal Education) ถือว่ามีมาก่อนการศึกษาในระบบหรือ

การศึกษาในโรงเรียนเช่นปัจจุบัน ในสมัยอยุธยาการศึกษาก็เกิดขึ้นในวัดในการเรียนการอ่าน การ

เขียน และคําบาลี รวมทั้งศิลปวิทยาการต่างๆ โดยเริ่มจากการบวชเป็นสามเณรไปจะกระทั่งอายุครบ

เกณฑ์บวช เป็นการเรียนที่สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและสังคมในยุคสมัยนั้น การเรียน

ดังกล่าวไม่มีการบังคับ ไม่มีชั้นเรียน ไม่มีกําหนดเวลา ไม่มีการกําหนดอายุและไม่มีหลักสูตร  ใน

สมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มมีการติดต่อกับต่างชาติมากขึ้นและเกิดการพิมพ์หนังสือขึ้นทําให้

การศึกษามีการเปลี่ยนแปลง มีแบบเรียน จินดามณี ประถม ก กา ประถม มาลา เป็นต้น แต่กระนั้น

ระบบการศึกษาก็ยังคงเป็นการศึกษาที่ไม่มีแบบแผน โดยเฉพาะเด็กหญิงมีโอกาสได้เรียนน้อยกว่า

เด็กชาย  จวบจนในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงเป็นยุคที่เริ่มมีการศึกษาในระบบ (Formal Education) ขึ้น มี

การจัดตั้งโรงเรียนโดยเริ่มจากในวัด มีการทําหนังสือเรียน เช่น มูลบทบรรพกิจ วาหนิติกร อักษร

ประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์และพิศาลการันต์ โดยพระยาศรีสุนทรโวหาร นอกจากนั้นเริ่ม

มีการกําหนดหลักสูตรและกําหนดระยะเวลาในการเรียน ใน พ.ศ.2414 มีการจัดตั้งโรงเรียนพระตําหนัก

สวนกุหลาบและโรงเรียนวัดมหรรณพารามขึ้น พ.ศ. 2430 มีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น พ.ศ. 2435 

ยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการพ.ศ. 2459 ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็ น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2483 มีการจัดตั้งกองการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นและให้ส่วนราชการทุก

กระทรวงร่วมกันดูแลเพื่อตอบสนองแนวนโยบายการพัฒนาประเทศของคณะราษฎร์เนื่องจากเห็น

ว่าประชาชนคนไทยจํานวนมากไม่รู้หนังสือ ซ่ึงแนวทางการศึกษานอกโรงเรียนก็ตอบสนอง
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แนวนโยบายนั้นมาโดยตลอด โดยสามารถจําแนกตามลักษณะของศูนย์การเรียนออกได้เป็น 3 ประเภท 

คือ 1) ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (Institution-Based)  2) ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based)  และ  

3) รูปแบบผสมผสาน (Integrated-Based)  

คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะปฏิวัติฝ่ายการศึกษานอกโรงเรียน (2515 อ้างถึงใน ชลทิตย์ 

เอี่ยมสําอางค์ 2528: 15, 23)  ได้กล่าวถึง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2524) มีจุดมุ่งหมายให้การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต มุ่งส่งเสริมคุณภาพของพลเมือง ซ่ึงตรงกับลักษณะของศูนย์การเรียนแบบผสมผสานที่

เป็นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึกษานอกโรงเรียน จึงหมายถึง ประสบการณ์และกิจกรรมที่จัดขึ้นนอก

ระบบการศึกษาในโรงเรียนภาคปกติ เพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถทั้งในด้านความรู้ทั่วไป

และวิชาชีพให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ ประกอบอาชีพและทําหน้าที่พลเมืองให้ดี ด้วยเหตุน้ีในปี 

พ.ศ. 2522 มีการจัดตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นและยุบรวมห้องสมุดประชาชนเป็นกิจกรรม

หนึ่งของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โดยกําหนดให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีหน้าที่ดูแล

รับผิดชอบ ส่งเสริ ม สนับสนุนและช่วยเหลือการดําเนินงานของห้องสมุดให้คล่องตัว มี

ประสิทธิภาพในการบริการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารและจัดกิจกรรมแก่ประชาชน 

 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538: 2)ได้มีการจําแนกการศึกษานอกโรงเรียนออกเป็ น 3 

ประเภทด้วยกัน  คือ 1) การศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อเนื่อง 2)  การพัฒนาความรู้และอาชีพ 3)  การให้

ข่าวสารข้อมูล 

ดังนั้นการพัฒนาของศูนย์การเรียนรู้ทําให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

อย่างยั่งยืนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ

ขับเคลื่อนสู่เป้ าหมาย  

 

2.2.3  รูปแบบของศูนย์การเรียนรู้   

2.2.3.1  รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ท่ีเป็นภาครัฐ        

1)  กองบัญชาการป้องกันปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

กองบัญชาการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนั้นปัจุบันสังกัดสํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติมีรูปแบบของ หน่วยงานที่ประกอบด้วย 6 กองบังคับการและ 1 กองกํากับการขึ้น

ตรงคือกองบังคับการอํานวยการ กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด 1-4  กองบังคับการข่าวกรอง

และกองกํากับการปฏิบัติการพิเศษภารกิจหลักที่สําคัญดังนี้คือ 

(1) เป็นฝ่ายอํานวยการในการกําหนดยุทธศาสตร์ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ  
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(2) ให้คําแนะนําและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ควบคุม ตรวจสอบ แนะนําหน่วยงานในสังกัด ให้

เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

(3)  ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 

การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการ

ตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

(4)  ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย

อ่ืนอันเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่ว

ราชอาณาจักร 

(5)  ดําเนินการเพื่อให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายที่

เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ท่ีได้มาเนื่องจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

(6)  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร 

(7)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นที่

เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(8)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2)  วิสัยทัศน์ของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดคือ เป็นหน่วยนําใน

เชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเป็นฝ่ายอํานวยการของสํานักงานตํารวจ

แห่งชาติในการวางแผนควบคุมบูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดเพื่อให้ชุมชนและสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด 

3)  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

สําหรับรูปแบบการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สํานักเลขาธิการ  

สํานักกฎหมาย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน และ

ปราบปรามยาเสพติด  สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สถาบันสํารวจและติดตามการ

ปลูกพืชเสพติด สํานักการต่างประเทศ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1-9 สํานักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด  สํานัก

ปราบปรามยาเสพติด  สํานักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  สํานักยุทธศาสตร์ 

1)  ภารกิจหน่วยงาน 

(1)  เป็นหน่วยประสานนโยบายและแผน 
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(2)  เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน 

(3)  เป็นหน่วยสนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร และวิชาการ 

(4)  เป็นหน่วยปฏิบัติสําหรับงานด้านประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 

งานบริหารโครงการที่มีลักษณะเป็น Pilot  Project และงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุให้สํานักงาน 

ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

(5)  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(6)  เป็นหน่วยงานพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดของประเทศและภูมิภาค 

(7)  เป็นหน่วยงานในการควบคุม ตรวจสอบและกํากับ ตลอดจนติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(8)  เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน กํากับ ดูแล และให้ความเห็น 

ตลอดจนข้อเสนอแนะด้านงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ 

วิสัยทัศน์ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและ

ต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี พ.ศ. 2558 

2)  พันธกิจของหน่วยงาน 

สําหรับพันธกิจของหน่วยงานมีดังนี้ 

(1)  กําหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

(2)  บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณา

การ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนด 

(3)  อํานวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและ

กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(4)  ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ  

ยาเสพติด 

3)  บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 

นับตั้งแต่ก่อตั้งสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

เมื่อปี พ.ศ. 2519 จนถึงปัจุบัน ภารกิจหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็น ภาพของการปราบปราม ริบ

ทรัพย์ บําบัดรักษา  กําหนดแนวนโยบาย นําเสนอมาตรการทางกฎหมาย และจัดกิจกรรมเพื่อ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด แต่แท้ท่ีจริงสํานักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดยังมี

บทบาทหน้าที่สําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งถือเป็นภารกิจหลักคือ การบริการ เพื่อส่งเสริมและ



 36

สนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในด้านต่างๆ 

ดังนี้ 

(1)  บริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติดในวันและเวลา

ราชการคือวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.ท่ีสํานักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดใน

กรุงเทพมหานครและภูมิภาค 

(2)  ศูนย์นิทรรศการยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดได้จัดตั้งศูนย์นิทรรศการยาเสพติดขึ้นที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 6 

กันยายน พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องยาเสพติดและมีแนวทาง

ในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเหมาะสม โดยได้จัดแสดงนิทรรศการถาวร ซ่ึง

ประกอบด้วยระบบแสง สี เสียง และสื่อปฏิสัมพันธ์หลายชนิด เช่น หุ่นจําลอง ของจริง ภาพ 

แผงวงจรไฟฟ้ า และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น   

(3)  บริการข้อมูลข่าวสารทาง Internet สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร

การดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้อมูลสถิติ กฎหมาย รายงานประจําปี แบบฟอร์มขอรับเงิน

สินบนเงินรางวัล ข่าวเด่น บทความ ผลงานวิจัย ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดแต่ละประเภท 

เป็นต้น ตลอดจนสามารถตั้งกระทู้ซักถามปัญหา คุยกับเพื่อนๆ ในห้องสนทนา และสามารถแจ้ง

เบาะแสผู้กระทําความผิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

(4)  บริการห้องสมุด ห้องสมุดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดนอกจากจะเปิดให้บริการแก่ข้าราชการภายในองค์กรแล้ว ยังให้บริการแก่

บุคคลภายนอกอีกด้วย ในวันและเวลาราชการที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด กรุงเทพมหานครและสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ บริเวณศูนย์

ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

(5)  บริการรับเรื่องราวร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสผู้กระทําผิด หาก

ผู้ใดพบเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิด หรือ เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้กระทําความผิด โดย สนับสนุน 

ช่วยเหลือ ให้ความคุ้มครอง หากต้องการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดย

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับของทาง

ราชการ พบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถร้องเรียนหลายช่องทางได้แก่ทาง

จดหมาย โทรศัพท์และทาง E-mail ได้อีกด้วย  

(6)  บริการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน การ

สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาขณะนี้หลายหน่วยงานได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็ น
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หัวใจสําคัญที่มิอาจมองข้ามไปได้หากหน่วยงานหรือองค์กรใดมีความต้องการให้สนับสนุนในด้าน

ต่างๆเช่นวิทยากรบรรยายเรื่อง ยาเสพติด คําแนะนําในการการสร้างหลักสูตรป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ  

(7) บริการด้านกฎหมาย บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเงินสินบนเงิน

รางวัล การทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี โดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้แจ้งข่าวสารยาเสพติดแก่เจ้าหน้าที่จนกระทั่ง

สามารถจับกุมผู้กระทําความผิดและของกลางยาเสพติด หรือทําลายแหล่งผลิตได้ ผู้แจ้งจะได้รับเงิน

ค่าตอบแทน เรียกว่า เงินสินบน ซ่ึงมีอัตราการจ่ายเงินตามจํานวนยาเสพติดของกลางที่จับได้ ตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดไว้ 

4)  TK Park อุทยานการเรียนรู้ 

TK Park ย่อมาจากคําว่า Thailand Knowledge Park เป็นสิ่งที่มากกว่าคําว่า 

ห้องสมุด  เนื่องจากอุทยานการเรียนรู้ประกอบด้วยหนังสือ ดนตรี กิจกรรม มัลติมีเดีย เพื่อการ

นําไปสู่ จินตนาการอันไม่รู้จบ TK Park หรืออุทยานการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานอุทยาน

การเรียนรู้ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต โดยได้เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 

และได้ควบรวมกับศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (NICT) เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 

ทําให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีครบวงจรยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการดําเนินงานห้องสมุดมีชีวิต ในรูปแบบ

อุทยานการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกหลักสําคัญในการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาความคิด และบูรณาการ

ภูมิปัญญา โดยผ่านกระบวนการส่งเสริมการรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์ ตามแนวทางที่สอดคล้องกับขนบประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซ่ึง

เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ี

พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น TK Park (อุทยานการเรียนรู้) ยังได้นําสื่อสารสนเทศที่

ทันสมัยมาใช้ก่อให้เกิดการตื่นตัว เรียนรู้อย่างสนุกสนานและสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้

กว้างขวางยิ่งขึ้น อุทยานการเรียนรู้เป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิด

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

วิสัยทัศน์           ร่วมสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้  

พันธกิจ              สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมสร้างสรรค์สังคมการ

เรียนรู้ โดยการสร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การคิด 

และการแสวงหาความรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน   

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง TK Park  

1) เป็นแหล่งการเรียนรู้ ท่ีเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

และการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย 
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2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้และ

การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต 

3)   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนา 

แลกเปลี่ยนและแสดงผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิตหรือ

ชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย 

บทบาทและขอบเขตหน้าที่ 

1)   เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ ทัศนคติ ความต้องการที่จะอ่าน คิด และเรียนรู้ 

2)   เป็นผู้กระตุ้น หรือตัวกลาง ท่ีทําให้เกิดการปฏิบัติ พฤติกรรม เพื่อการเรียนรู้ 

3)  เป็นแหล่งศึกษาต้นแบบวิธีการสร้างสรรค์การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4)  เป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบ ห้องสมุดมีชีวิต และวิธีการเรียนรู้ 

5)   เป็นผู้ฝึกอบรมให้กับผู้ฝึก หรือผู้บริหารการเรียนรู้และห้องสมุดมีชีวิต 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ 

1)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 

2)  สร้างทัศนคติและนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ 

3)  ร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อขยายผล 

4)  บริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน  

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกว่า 7 ปี ท่ีผ่านมา บนพื้นที่ 3,700 ตารางเมตร ท่ีชั้น 

8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นอกจากบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างและสนับสนุนให้

เยาวชนและประชาชนมีโอกาสพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา ตลอดจนทักษะความสามารถของ

ตนเองอย่างสร้างสรรค์แล้ว สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ ยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบ ห้องสมุดมี

ชีวิต ในรูปแบบที่ทันสมัย ด้วยเครื่องมือการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยง

เครือข่ายกระจายความรู้ ในลักษณะศูนย์รวมสื่อและข้อมูล ท่ีสะดวกในการเข้าถึง  

สรุปผลของผู้มาใช้บริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สรุปได้ดังนี้   

1)  จํานวนสมาชิกใหม่ 21,693 ราย 

2)  การใช้บริการ  

 (1)   ผู้ใช้บริการวันต่อวัน  (One-Day-Pass) 112,005 ครั้ง 

 (2)   สมาชิกอุทยานการเรียนรู้ 184,142 ครั้ง รวมกับผู้ใช้บริการต่อวัน

มีทั้งสิ้น 296,147 ครั้ง 

 (3)   ผู้เยี่ยมชมจํานวน (องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน

ต่างๆ 8,488 ราย 

 (4)   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จํานวน 64,948 ราย 
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3) การเป็นต้นแบบในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตให้กับหน่วยงานและ

ห้องสมุดต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมแล้วกว่า 30 แห่งอื่นๆ เช่น 

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อ.เขาขุนพนม จ.นครศรีธรรมราช 

ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง อ.เมือง จ.ระยอง 

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราช อ.เมือง จ.ราชบุรี 

ห้องสมุดประชาชน อ.นิคมคําสร้อย จ.มุกดาหาร 

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านม่วงสามปี อ.ลี้ จ.ลําพูน เป็นต้น 

4) การให้ความร่วมมือด้านสถานที่อุทยานการเรียนรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจํานวน 73 หน่วยงาน 

มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท (อุทยานการเรียนรู้, 2550) 

ซ่ึงเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษา

แนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้มีบทบาทสําคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพเด็ก ยาวชนและชุมชนท้องถิ่นได้             

สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ มีภารกิจทั้ง 3 ด้าน    

1) ภารกิจการเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรัก

การอ่านและแสวงหาความรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย 

2) ภารกิจส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหา

ความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต 

3)  ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาส

พัฒนา แลกเปล่ียนและแสดงผลงานท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรม ผลผลิต 

หรือชิ้นงานจากการผสมผสานด้านศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมหรือวิถีชีวิต นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ในรูปแบบที่หลากหลาย    

5)  โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย (Drug Abuse Resistance Education)  

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

โดยใช้หลักการป้องกันนําหน้าการปราบปราม  มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มี

ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้เด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการ

เรียนรู้  ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครองชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก 

หลักการสําคัญของ  D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จําเป็นแก่เด็กนักเรียน

เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการใช้ความรุนแรง สร้างสัมพันธภาพ

ท่ีดีระหว่างตํารวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน (สํานักงานป้องปราบปรามกันยา

เสพติด, 2554) สําหรับเนื้อหาหลักสูตรของ D.A.R.E. นั้นได้มุ่งเน้นการปฏิบัติดังนี้คือ 
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1)  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับสุรา  และยาเสพติด 

2)  ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ  

3)  ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน 

4)  ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ  นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความ

รุนแรง 

โครงการดังกล่าวประสบผลสําเร็จอย่างดียิ่ง  เนื่องจากเป็นการรวมพลังของ

สถาบันที่มีบทบาทสําคัญในสังคม ได้แก่  สถาบันตํารวจ สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว 

6)  สถาบันธัญญารักษ์ 

 การดําเนินงานโครงการบูรณาการเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ชุมชน   ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีโครงการนําร่องที่ 

ชุมชนหมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยสถาบันธัญญารักษ์ กรมการ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้

ดําเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตามขั้นตอนโดย

ศึกษาชุมชน เตรียมชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการ A.I.C. เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดง

ความคิดเห็นและร่วมกําหนดภาพของชุมชนที่ต้องการให้เป็นร่วมกันจากนั้นจึงส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ชาวชุมชนร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะนําไปสู่ภาพที่ต้องการร่วมกันซึ่งกิจกรรมที่ชาว

ชุมชนหมู่  3  ร่วมกันคิดและร่วมกันดําเนินงานได้แก่  1) กิจกรรมเวทีชาวบ้าน 2) กิจกรรม

ครอบครัวมีสุข 3) กิจกรรมชมรม To Be Number One 4) กิจกรรมบําบัด/เยี่ยมชุมชน 5) ชุมชนสีขาว 

6) พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน 7) พัฒนาอาชีพ และ 8) ธรรมะในชุมชน นอกจากกิจกรรมที่

ชุมชนร่วมกันจัดทําแล้วคณะทํางานโครงการก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการดูงานการ

บําบัดรักษายาเสพติด 2) กิจกรรมอบรมหลักสูตร สัมผัสรัก สัมผัสใจ ให้ครอบครัวอบอุ่น 3) กิจกรรม 

Walk Rally ครอบครัว 4) กิจกรรมอบรม ประชาสัมพันธ์ในชุมชน  5) กิจกรรมการปฏิบัติธรรม

สําหรับคนในชุมชน 6) กิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในเยาวชน และ 7) กิจกรรมสร้างเสริม

ความสัมพันธ์ในครอบครัวและป้องกันยาเสพติดสําหรับครอบครัวและเยาวชน การประเมินผล

โครงการประเมินตามเกณฑ์ช้ีวัดความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในชุมชนด้วย 9 เกณฑ์ช้ีวัดดังนี้คือ 

1)  จํานวนผู้ใช้ยาเสพติดของชุมชน 

2)  จํานวนผู้รับการบําบัดในทางบวก 

3)  จํานวนเครือข่ายที่ดําเนินการในชุมชน 



 41

4)  สมาชิกชุมชนที่มีความรู้ในการป้องกันยาเสพติด 

5)  ทัศนคติของสมาชิกเกี่ยวกับยาเสพติด 

6)  การทําหน้าที่ของสมาชิกที่มีต่อครอบครัว 

7)  การมีความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.) ท่ีมีต่อยาเสพติด 

8)  ความร่วมมือของสมาชิกชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

9)  ภาพรวมของสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน 

โดยการดําเนินการตามที่โครงการกําหนดด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากความ

คิดเห็นของคนในชุมชนก่อนและหลังการดําเนินการโครงการด้วย แบบสอบถาม หรือประเมิน

ความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (สถาบันธัญญรักษ์, 

2553) 

2.2.3.2  รูปแบบที่เป็นภาคประชาชน 

1)  มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีตัวแบบของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนในภาคของประชาชนอีกด้วยอาทิเช่น มูลนิธิ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมสาธารณกุศลที่เป็ น

ประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สําหรับกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด นอกจากการดําเนินงานบ้านตะวันใหม่เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เป็ น

กลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดแล้ว มูลนิธิ ยังคงให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดในโครงการประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและ

ดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการศึกษาแก่ทายาทเจ้าหน้าที่ปราบปรามยา

เสพติด สนับสนุนองค์กรเอกชนที่ทําการฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด สนับสนุนอุปกรณ์

การศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้มีการศึกษาที่ดี อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติดได้เป็นอย่างดี 

2)  โครงการ To be Number One 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (2546 1-13) 

เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  1) การรณรงค์ปลุก

จิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน 3)  การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและ

ช่วยเหลือ  
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การรณรงค์ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นการสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดย

สนับสนุนให้เยาวชนและชุมชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม สร้างความ

เข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหาสารเสพติดในกลุ่มตน เพื่อเปิ ดโอกาสให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่ม เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมี

กระบวนการ คือ เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ จัดกิจกรรม

รณรงค์ในสถานศึกษาภูมิภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2.2.3.3  รูปแบบที่เป็นหน่วยงานอื่นๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ 

รูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ประเทศมาเลเซีย โดยหลักใหญ่มีแนวทางดังนี้คือ การป้องกัน การบังคับใช้กฎหมาย การบําบัด

ฟื้นฟู และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเน้นที่เด็กและเยาวชนเป็นส่วนใหญ่และเน้นความ

ร่วมมือของชุมชนในการป้องกันมากกว่าการปราบปราม ชี้ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดโดย

การสอดแทรกลงในหลักสูตรและการฝึกอบรมครู พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมไปถึงชุมชน โดย

ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสํานึกของชุมชน ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการลดผู้ค้าและผู้เสพให้ลดลงจน

ปลอดยาเสพติดใน ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 โดยต้องเป็นครอบครัวสีขาว โรงเรียนสีขาว และ

ชุมชนสีขาวดังแสดงตามภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6  แสดงรูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ประเทศมาเลเซีย  

แหล่งที่มา:  National Anti Drugs Agency, 2012. 

 

จากแนวคิดข้างต้นสามารถแสดงเป็นรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติดตามภาพที่ 2.7 

การป้องกัน 

การบังคับใช้กฎหมาย 

การบําบัดฟื้นฟู 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ลดผู้ค้าและผู้เสพ 

School based program 

 สอดแทรกในหลักสูตร 

 ฝึกอบรมครู 

ความร่วมมือของชุมชน 

 สัมนาชุมชนร่วมกับผู้ปกครอง 

 โครงการป้องกัน 

 บูรณาการโครงการร่วม 

โครงการสร้างจิตสํานึกของ

ชุมชน 

 จิตสาธารณะ 

 การจัดนิทรรศการ 

 กรณีศึกษา 

 การให้คําปรึกษา 

 คณะกรรมการบําบัดฟื้นฟู

การฝึกอบรม

ในระดับ

ครอบครัว 

การฝึกอบรม

ในระดับ

ชุมชน 
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ภาพที่ 2.7  แสดงรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2555. 

  

รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดเริ่มจากชุมชนต้องสร้าง

จิตสํานึก อันได้แก่ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาส การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของชุมชน 

ทั้งการสื่อสารที่ทันสมัย การให้บริการห้องสมุดเกี่ยวกับยาเสพติดและการจัดนิทัศนการให้ความรู้

เกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งการส่งเสริมความรู้ให้กับชุมชนทั้งด้านการประกอบอาชีพเพื่อสร้างความ

มั่นคงด้านรายได้ให้กับครอบครัวและขยายถึงชุมชนและสังคมต่อไป พร้อมทั้งการส่งเสริมความรู้

ในการให้คําปรึกษาในเรื่องยาเสพติด ทั้ง 3 อย่างจะเกิดได้ต้องอาศัยการสอดส่องดูแล ป้องกันและ

บําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกที่

เกี่ยวข้อง ทั้งจากสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันด้านความมั่นคงเช่นตํารวจ หน่วยงาน

ต่างๆ และภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อชุมชนอย่างแท้จริง 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ 

 

สําหรับการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้น้ัน มีแนวคิดที่สามารถนํามาปรับใช้ได้ดังนี้ 

 

2.3.1  กระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการ 

กระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการมีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังนี้ 

สุพรรณี ไชยอําพร (2549:  20-23) กล่าวว่าในการขับเคลื่อนชุมชนนั้นจะต้องมี

กระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการและต้องผ่านมิติวัฒนธรรมใน 3 มิติด้วย คือ 1) ระบบความ

เชื่อ/ความคิด 2) ระบบคุณค่า/ค่านิยม รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม และ 3) แบบแผนของคนส่วน

ใหญ่ท่ีกระทําและมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน หรือเป็นกึ่งอัตโนมัติ โดยสํานึกว่าต้องทําอะไร เมื่อไร 

อย่างไร (Pattern of Action Behavior) ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาหรือการขับเคลื่อนชุมชนใดๆ จะ

มีข้ันตอนที่เน้นมิติของชาวบ้านเป็นหลัก แต่ยังต้องเตรียมคน หรือผู้นําชุมชนให้มีความสนใจและ

เข้ามาร่วม ฉะนั้นการขับเคลื่อนจึงจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของผู้คน ซ่ึงประกอบด้วยผู้นํา

และประชาชนไว้ดังนี้ 

1)  ขั้นการตระหนักในช่องว่าง (Consciousness Gap) ซ่ึงการตระหนักในช่องว่าง

นี้มักบ่งชี้ด้วยการรับรู้ปัญหาการมีความต้องการโดยมองเห็น/รับรู้ถึงช่องว่างหรือช่วงห่างของสภาพ

ที่เป็นอยู่กับสิ่ง ท่ีพึงปรารถนา (Problem/Need) 

2) ขั้นมีความต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมีขอบเขต (Aspiration Frontier) เมื่อ

บุคคลตระหนักในช่องว่างแต่ยอมรับได้/ปลงได้ การขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เกิดขึ้น 

ดังนั้นหากต้องการให้มีการขับเคลื่อน จําเป็นต้องเสริมสร้างให้เกิดการจูงใจในการเปลี่ยนแปลง

หรือต้องการการเปลี่ยนแปลง การนําสิ่งที่ดีงามน่าภาคภูมิใจทั้งในอดีตและปัจจุบันของชุมชนมา

เป็นสื่อชักนําให้มีความต้องการให้มีส่ิงที่ดีงามน่าภาคภูมิใจเป็นต้น 

3) ขั้นให้เกียรติไม่สร้างความรู้สึกแปลกแยก (De-Alienation) กล่าวคือ ในการ

ขับเคลื่อนงาน เพื่อจะให้บุคคลตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม จําเป็นต้องให้เกียรติ หรือสร้างความรู้สึก

ว่าทุกคนมีความสําคัญต่องานการขับเคลื่อน 

4)  ขั้น การมีส่วนร่วม (Participation) เนื่องจากการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดภาวะการ

เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ผู้คนในชุมชนจําเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง (Genuine Participation) อันหมายถึง การมีส่วนร่วมตัดสินใจ หรือการมีส่วนร่วมแบบต่อเนื่อง 

(Continuous Participation) คือ การมีส่วนร่วมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดการ

ขับเคลื่อน  
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5) ขั้นสามารถพึ่งตนเอง (Self-Reliance) ทั้งการพึ่งตนเองทางวัตถุ การพึ่งตนเอง

ทางจิตใจ และการพึ่งตนเองทางสติปัญญา 

6)  ขั้นผู้คนในสังคมคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน (Collective Personality Society) 

คิดถึงผู้อ่ืน คิดถึงผลประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนการมีจิตอาสา 

กระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการแสดงในภาพที่ 2.8  

 

 

 
 

ภาพที่ 2.8  แสดงกระบวนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการ 

แหล่งที่มา:  สุพรรณี ไชยอําพร, 2549: 20-23. 
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2.3.2  การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ 

2.3.2.1  ความหมายการบริหารจัดการ 

บุญทัน ดอกไธสง (2537: 1) ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การจัดการทรัพยากรท่ีมี

อยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล องค์การ ประเทศ หรือการ

จัดการเพื่อผลกําไรของทุกคนในองค์การ  

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535: 8) มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดย

หมายถึงกระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึง

เกี่ยวข้องกับการนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  

ไพบูลย์ ช่างเรียน (2532: 17) ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบที่

ประกอบไปด้วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาดําเนินการ

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

การบริหารจัดการหมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใดๆ ของหน่วยงาน

ของรัฐหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ท่ีเกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมและนํา

กระบวนการบริหาร หรือ ปัจจัยที่สําคัญต่อการบริหาร ท่ีเรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-

POSDCORB) มาเป็นแนวทางในการให้ความหมายได้แก่   การบริหารนโยบาย (Policy)  การบริหาร

อํานาจหน้าที่ (Authority)  การบริหารคุณธรรม (Morality) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม(Society)  การ

วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing)  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Staffing) การอํานวยการ 

(Directing)  การประสานงาน (Coordinating)  การรายงาน (Reporting) และการงประมาณ (Budgeting) 

เช่น กระบวนการบริหาร POSDCORB ของLuther Gulick และ Lyndall Urwick  ประกอบด้วยขั้นตอน

การบริหาร 7 ประการ ได้แก่  1) การวางแผน (Planning)   2) การจัดองค์การ (Organizing)  3) การ

บริหารงานบุคคล (Staffing) 4) การอํานวยการ (Directing)  5) การประสานงาน (Coordinating)   6) การ

รายงาน (Reporting) และ 7) การงบประมาณ (Budgeting) 

การบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้เป็นการให้บริการความรู้แก่ประชาชนและ

เปรียบเสมือนสถานศึกษา จึงต้องนําหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ท่ี

เรียกว่า ธรรมาภิบาล มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ศูนย์การเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย หลักการดังกล่าว ได้แก่ 

1)  หลักนิติธรรม 

2)  หลักคุณธรรม 

3)  หลักความโปร่งใส 

4)  หลักการมีส่วนร่วม 

5)  หลักความรับผิดชอบ 

6)  หลักความคุ้มค่า 
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ในด้านการบริหารศูนย์การเรียนรู้สามารถแบ่งได้เป็นเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย   

1)  ในด้านการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย งานด้านการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ 

เทคโนโลยี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษา และการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่

ชุมชน 

2)  ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย ภาระกิจด้าน การจัดทําและ

เสนอของบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการ

ใช้เงินและผลการดําเนินงานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน 

การบริหารบัญชี และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

3)  การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ภาระกิจด้าน การวางแผน

อัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง การสรรหาและการบรรจุ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย  

4)  การบริหารทั่วไป ประกอบด้วย ภาระกิจด้าน การดําเนินงานธุรการ 

การประสานและพัฒนาเครือข่าย การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน

ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน

การศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบัน งานประสานราชการ และงานบริการ

สาธารณะ 

                        กระทรวงศึกษาธิการ (2552: 30-34)  อธิบายว่า การบริหารการส่งเสริมความรู้ทาง

วิชาการแก่ชุมชนตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการนั้นสามารถทําได้โดย 

1) การศึกษา สํารวจความต้องการ สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 

2) จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทักษะ ทางวิชาการ เพื่อ

การพัฒนาทักษะวิชาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น 

3) การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางวิชาการของศูนย์ และที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่

จัดการศึกษา 

4) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น  

 วิชัย รูปขําดี  และสังคม คุณคุณากรสกุล (2550:16) ได้กล่าวถึงการบริหารศูนย์

การเรียนรู้มีจุดเริ่มต้นของศูนย์การเรียนรู้มาจากการจัดให้มีท่ีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้านที่ริเริ่มจาก

กรมการศึกษานอกโรงเรียน และพัฒนาขึ้นเป็นห้องสมุดและกลายเป็นศูนย์การเรียน โดยห้องสมุด



 49

สําหรับประชาชนเริ่มแรกตั้งใน พ.ศ. 2459 และยุติบทบาทใน พ.ศ. 2471 ห้องสมุดสําหรับประชาชนได้

ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ใน พ.ศ. 2483โดยมีสถานภาพเป็นสถานศึกษาหรือสาขาของสถานศึกษาสังกัดกรม

สามัญศึกษา  

                             สมพันธ์ เตชะอธิก ( 2539: 6, 7-8) กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้ก็เป็นหัวใจของการ

พัฒนาชุมชนโดยใช้ศูนย์การเรียนที่เสริมสร้างให้สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการตัดสินใจ

และกําหนดตัวเอง ซ่ึงนําไปสู่ความเข้มแข็งและสุขภาวะของชุมชน  กิจกรรมและกระบวนการใน

การจัดการความรู้ การขุดค้นและรวบรวมความรู้ การจัดหมวดหมู่ความรู้ การจัดเก็บความรู้ การ

ส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ภายในศูนย์การเรียนของชุมชน มีกิจกรรมเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อยกระดับความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ การประยุกต์ใช้ความรู้ 

                              ชลทิตย์ เอี่ยมสําอาง (2528:  26-45) ได้กล่าวถึงศูนย์การเรียนรู้ควรมีส่ือและ

เอกสารต่างๆไว้ให้บริการ นอกจากนั้นยังควรจัดให้มีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในโอกาสต่างๆ  มี

การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่างๆ มีหลักสูตรทั้งสายสามัญและสายอาชีพตามความต้องการของ

ชุมชน หรือมีการจัดพาไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี ยิ่งไปกว่านั้นควรจัดให้มีบริการการศึกษาผ่านสื่อ

ทางไกลเช่นดาวเทียมหรืออินเตอร์เน็ต ในส่วนของศูนย์ข้อมูลชุมชนนั้นควรจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศของชุมชนไว้โดยจัดได้เป็น  9 ประเภท ประกอบด้วย 

1)  ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน 

2)  ข้อมูลทางสังคมของชุมชน 

3)  ข้อมูลการเมือง การปกครองท้องถิ่น 

4)  ข้อมูลการศึกษาของประชากรในชุมชน 

5)  ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6)  ข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท้องถิ่น 

7)  ข้อมูลด้านเกษตรกรรม 

8)  ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 

9)  ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ 

การบริหารในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษานอกโรงเรียน

สําหรับศูนย์การเรียนรู้มีดังนี้ 

1)  สํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน  

2)  วิเคราะห์ปัญหา จัดหมวดหมู่และจัดลําดับของปัญหา 

3)  ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาแนวคิดจิตวิทยาและความต้องการของ

กลุ่มเป้ าหมาย  

4)  กําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
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5)  แปลงจุดมุ่งหมายเป็นเนื้อหาและรายวิชาย่อย 

6)  ทบทวนตรวจสอบเนื้อหาสาระ  

7)  จัดทําแบบเรียนและคู่มือ  

8)  ทดลองใช้หลักสูตร  

9)  เผยแพร่และอบรมการใช้หลักสูตร  

10)  ประเมินผลของการใช้หลักสูตร  

การจัดการบริหารศูนย์การเรียนรู้สามารถแสดงได้ตามเป็นภาพที่ 2.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9  แสดงการจัดการบริหารศูนย์การเรียน 

แหล่งที่มา:  ชลทิตย์ เอี่ยมสําอางค์, 2528: 45. 

 

ห้องสมุดประชาชน 

 

งานธุรการ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัด 

 

ฝ่ายวิชาการ 

งานการเรียนการสอน  

  -กิจกรรมการเรียนการสอนนอก

โรงเรียน                                

-กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาใน   

ระบบ 

   -กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

งานบริการชุมชน 

งานสนับสนุนที่อ่านหนังสือประจํา

หมู่บ้าน 

การบริหารทั่วไป 

เทคนิคเฉพาะห้องสมุด 
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Luther Gulick และLyndall Urwick ( อ้างถึงใน กิติเกษม ใจชื่น,2536) ได้กล่าวถึง

ปัจจัยการบริหารงานของห้องสมุดที่เรียกว่า POSDCORB ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัด

องค์กร (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Directing) การประสานงาน

(Coordinating) การทํารายงาน (Reporting) และการจัดทํางบประมาณ (Budgeting) รายละเอียดดังนี้  

การวางแผน (Planning) มีการวางแผนการจัดตั้งสังกัดสํานักงานบริหารและพัฒนา

องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการทุนทางปัญญาให้กับสังคมไทย 

เพื่อให้คนในสังคมไทยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนทางปัญญาที่เท่าเทียมกัน อุทยานการเรียนรู้เป็ น

หน่วยงานหนึ่งในสังกัดของสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 

การจัดองค์กร (Organizing) สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ

มหาชน)มีการแบ่งแยกองค์กรออกเป็นหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ทีซีดีซี) 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 

(ศูนย์คุณธรรม) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ทีเซลล์) และอุทยานการ

เรียนรู้(TK park)  

การบริหารงานบุคคล (Staffing) อุทยานการเรียนรู้มีการจัดโครงสร้างการบริหาร

ประกอบด้วยคณะกรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร

สํานักงานอุทยานการเรียนรู้ 

การสั่งการ (Directing) เป็นไปตามสายงานจากผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และ

ฝ่ายต่างๆอีก 10 ฝ่าย อาทิ ฝ่ายอุทยานฯ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการตลาด เป็นต้น 

การประสานงาน (Coordinating) เป็นไปตามสายงานและมีสํานักผู้อํานวยการเป็น

หน่วยงานประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 

การทํารายงาน (Reporting) มีการจัดทํารายงานประจําปี 

การจัดทํางบประมาณ (Budgeting) ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณ 457,523,334 บาท 

ในปี พ.ศ.2550 ได้รับงบประมาณ 295,981,250 บาท (อุทยานการเรียนรู้, 2550: 1-44) 

จากแนวคิดที่กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับสําหรับแนวคิดการบริหารศูนย์การเรียนรู้

สามารถสรุปการบริหารของแต่ละศูนย์การเรียนรู้แสดงตามตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1  แสดงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 

 

ศูนย์การเรียนรู้ หลักการบริหาร 

การศึกษานอกโรงเรียน 1. สํารวจปัญหาและความต้องการของประชาชน  

2.วิเคราะห์ปัญหา จัดหมวดหมู่และจัดลําดับของ

ปัญหา 

3.ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา แนวคิดจิตวิทยาและ

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

4.กําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  

5.แปลงจุดมุ่งหมายเป็นเนื้อหาและรายวิชาย่อย 

6.ทบทวนตรวจสอบเนื้อหาสาระ  

7.จัดทําแบบเรียนและคู่มือ  

8.ทดลองใช้หลักสูตร  

9.เผยแพร่และอบรมการใช้หลักสูตร  

10.ประเมินผลของการใช้หลักสูตร 

การบริหารงานของห้องสมุด การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงาน

บุคคล  การสั่งการ การประสานงาน การทํา

รายงาน และการจัดทํางบประมาณ  

อุทยานการเรียนรู้(Thailand Knowlegd Park 

(TK Park)) 

การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารงาน

บุคคล  การสั่งการ การประสานงาน การทํา

รายงาน และการจัดทํางบประมาณ 

 

แหล่งที่มา:  สรุปโดยผู้วิจัย 
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2.4  แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 

   

2.4.1  ความหมายของการศึกษาความเป็นไปได้ 

มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของความเป็นไปได้  ดังนี้ 

 สุวิมล  ติรกานันท์ (2550: 9) กล่าวว่าความเป็นไปได้ (Feasibility  Study) หมายถึง การ

ประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือก เพื่อนํามาจัดทําเป็นนโยบาย แผนงาน หรือ

โครงการใดๆ ทั้งนี้มักนิยมประเมินกันใน 6 ด้านด้วยกันคือ  

1)  ด้านเศรษฐกิจ เป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่

ได้รับ 

2)  ด้านสังคม เป็นการพิจารณาว่าแผนงาน หรือโครงการไม่ขัดต่อวัฒนธรรม 

ประเพณี และการดํารงชีวิต ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม 

3)  ด้านการเมือง เป็นการพิจารณาว่าการดําเนินงานจะมีข้อขัดแย้งกับทางการเมือง

เกิดขึ้นหรือไม่ ตลอดจนได้รับข้อสนับสนุนทางการเมือง 

4)  ด้านการบริหาร เป็นการพิจารณาถึงขีดความสามารถขององค์กรที่เกี่ยวข้องว่า

มีความสามารถที่จะดําเนินการตามแผนหรือไม่ 

5)  ด้านเทคนิค เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เกี่ยวกับ

เทคนิควิธีการที่นํามาใช้ในการดําเนินงาน 

6)  ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาโครงการ หรือแผนงานที่จัดทําขึ้นมีผลต่อ

การทําลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

นอกจากนี้ สามารถพิจารณาถึงความเหมาะสม และการประเมินผลประโยชน์ของความ

เป็นไปได้ (Feasibility) ของโครงการโดยการเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการพัฒนาระบบ

ขององค์กร โครงการส่งเสริมการผลิตเอกสารชุดวิชาและสื่อประกอบการเรียนการสอน โดยมีปัจจัย

ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้วยกัน 4 ประการ คือ 

1)  ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic  Feasibility) การศึกษาความ

เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-

Benefits Analysis)” เป็นการศึกษาถึงผลตอบแทนทางการเงินและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พัฒนาระบบ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือ 

การจําแนกผลตอบแทน ต้นทุนที่จะใช้ในโครงการพัฒนาระบบ ในการวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทนจะใช้ฟังก์ชั่นทางการเงินเพื่อคํานวณหาต้นทุนและกําไร ตลอดจนผลตอบแทนที่คาดว่า

จะได้รับ  
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2)  ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค (Technical Feasibility) เป็นการศึกษาถึงความ

เป็นไปได้ทางด้านเทคนิคมีวัตถุประสงค์ เพื่อทําให้เข้าใจถึงความสามารถในการพัฒนาระบบใหม่

ขององค์กร และเป็นการประเมินเทคนิคของระบบใหม่ท่ีใช้ในการแก้ปัญหา โดยอาจจะอาศัยคําถาม

เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน ดังนี้ 

(1)  เทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช้น้ันสามารถรองรับปริมาณลูกค้าที่อาจเพิ่ม

จํานวนมากขึ้น และสามารถปรับเข้ากับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 

(2)  เทคโนโลยีท่ีมีอยู่เดิมนั้นสามารถปรับใช้กับระบบใหม่ได้หรือไม่ ถ้า

ไม่ได้ องค์กรสามารถซื้อมาได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารพึงพอใจหรือไม่ 

(3)  บุคลากรขององค์กรมีความเชี่ยวชาญกับเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช้มาก

พอหรือไม่ 

  ทั้งนี้ หากมีการนําเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานมาใช้ในการทํางานหรือดําเนินการย่อม

ถือได้ว่า เป็นสิ่งที่ดีต่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีความเสี่ยง

ต่อความเข้าใจของกลุ่มผู้ใช้งาน/ ชุมชน สืบเนื่องจากเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้น้ันมีความลํ้ายุคเกินไป 

ด้วยเหตุน้ี การสร้างความคุ้นเคยของผู้ใช้งานกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ย่อมมีความจําเป็นต่อ

การนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยลํ้ายุคมาปรับใช้ในองค์กรเช่นกัน     

3)  ความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational  Feasibility) เป็นการ

ประเมินถึงระบบใหม่เมื่อมีการใช้งาน ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของระบบเดิมได้มากน้อยเพียงใด 

รวมถึงความรู้สึกของผู้ใช้ระบบที่มีต่อการทํางานของระบบใหม่ด้วย 

การจะประเมินว่าระบบใหม่นั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาของระบบเดิมได้มากน้อย

เพียงใด มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 

(1)  ประสิทธิภาพ (Performance) ระบบใหม่นั้นมีความเร็วในการทํางาน

มากน้อยเพียงใด 

(2)  สารสนเทศ (Information) สารสนเทศที่จะได้จากระบบใหม่นั้น มี

ความถูกต้อง ตรงประเด็น และสามารถใช้ร่วมกันได้หรือไม่ 

(3)  เศรษฐศาสตร์ (Economy) ระบบใหม่นั้นสามารถช่วยลดต้นทุนหรือ

เพิ่มกําไรให้กับองค์กรได้อย่างไร 

(4)  การควบคุม (Control) มีความสามารถในการควบคุมระบบเพื่อ

ป้องกันการโกงและการ ยักยอก และมีความถูกต้องปลอดภัย ของข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

(5)  ประสิทธิผล (Efficiency) ระบบใหม่จะต้องมีการใช้แหล่งทรัพยากร

มากที่สุดเพียงใด เช่น ทรัพยากรบุคคล เวลา ข้อมูล เป็นต้น 
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(6)  การบริการ (Services) ระบบใหม่มีการเตรียมการบริการเมื่อเกิด

ปัญหาแก่ผู้ใช้งาน และมีความยืดหยุ่นหรือไม่  

  ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2551:  25-28) ได้กล่าวว่า ถึงความเป็นไปได้ของการ

ประเมินโครงการที่มีขนาดเล็กว่า สามารถทําการตัดสินใจได้ทันทีเมื่อดูจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเสนอมา 

แต่หากเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความสลับซับซ้อน ใช้ เวลายาว (Long Term Project) จะต้องทํา

การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study: FS หรือ Feasibility Analysis: FA)  ท่ีมีความ

ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงมีขอบเขตการศึกษาความเป็นไปได้ 

ใน 6 ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านเทคนิค  2) ด้านการเงิน 3) ด้านการจัดการ 4) ด้านสังคมและการเมือง  

5) ด้านการตลาด  และ 6) ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากเป็นภาคธุรกิจจะเน้นด้านเศรษฐกิจและด้าน

การตลาดเป็นหลัก แต่หากเป็นภาครัฐมักจะมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับด้านสังคมการเมือง และด้าน

สิ่งแวดล้อมดังแสดงดังภาพที่ 2.10 
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ภาพที่ 2.10  แสดงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility) 

แหล่งที่มา:  ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2551. 

 

ดังนั้น การวิเคราะห์ความเป็นได้ของโครงการ เป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของการจัดทําศูนย์การเรียนรู้ 

จันทนา จันทโร และศิริจันทร์ ทองประเสริฐ (2534: 2) ให้ความหมายของการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการว่า หมายถึง การศึกษาเพื่อต้องการทราบผลที่จะเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการตามโครงการนั้น โดยพิจารณาจากการศึกษาด้านการตลาด วิศวกรรม และการเงินของ

โครงการเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจของผู้ท่ีคิดจะลงทุนในโครงการนั้นๆ 

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2536: 2) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการลงทุนตามโครงการลงทุน เพราะเป็ น

Formulation & Feasibility Study 

Formulation 

Small 
Simple 
Short term 

Large 
Complex 
Long term 

- Key factors 
- Support System  
- Redefining 

Decision Making 

ทํา ไม่ทํา 

Feasibility Study 
(F.S.) 

1) Technical  
2) Economic 
3) Social/Political 
4) Managerial 
5) Financial 
6) Environmental  

Preliminary design  

7) Objective 
8) Project Summary 
9) Technical factor 
10) Management Plan 
11) Budget  

การปรับปรุงออกแบบ (Design) 
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ขั้นตอนที่จะต้องวิเคราะห์ให้ได้คําตอบว่า ควรจะลงทุนตามโครงการนั้น ๆ หรือไม่ โดยความ

เป็นไปได้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนธุรกิจ ผู้ประกอบการที่จะขอรับการลงทุนจากสถาบัน

การเงินจะต้องเสนอแผนธุรกิจและผลการศึกษาความเป็นไปได้ต่อสถาบันการเงินเสมอ 

ชัยยศ สันติวงษ์ (2539: 37) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

อุตสาหกรรมโดยทั่วไป จะมีกิจกรรมหลักหรือหน้าที่หลัก 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านตลาด 

ด้านเทคนิค และด้านการเงิน ผลของกิจกรรมดังกล่าวจะสรุป หรือสะท้อนออกมา

ให้เห็นในรูปของงบการเงินล่วงหน้า (Performa Financial Statement) ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญเพื่อนํามา

ประเมินผลและตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการหรือไม่ โดยพิจารณาที่ผลตอบแทนจากการลงทุน 

และความเสี่ยงว่าคุ้มกับเงินลงทุนและความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่การศึกษาความเป็นไปได้

ของโครงการ จะเป็นการพิจารณาจากการศึกษาวิเคราะห์โครงการใน 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้าน

เทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน ซ่ึงผลของกิจกรรมดังกล่าว จะสรุปหรือสะท้อนออกมาให้

เห็นในรูปของการประมาณการกําไรสุทธิ ของโครงการ ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญในการนํามาประเมินผล 

และตัดสินใจในการลงทุนหรือไม่ โดยพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนว่าคุ้มค่าในการลงทุน

หรือไม่ 

สรุปได้ว่า การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้  ต้องนําหลักการ 

เกณฑ์ความเป็นไปได้ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริการ เทคนิค สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็ น

แนวทางในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับชุมชน 

 

2.4.2  แนวคิดการวิเคราะห์โครงการ 

ชัยยศ สันติวงษ์ (2539: 159) ได้ทําการวิเคราะห์โครงการแบ่งได้ 4 ด้าน ดังนี้ 

2.4.2.1  การวิเคราะห์ด้านการตลาด 

การวิเคราะห์ด้านการตลาด (Market Analysis) เป็นการศึกษารายละเอียดของ

ข้อมูลที่นําไปใช้กําหนดเป้าหมายของตลาดคุณลักษณะ และภาวะของตลาด ตลอดจนระบุถึงขนาด

ตลาดโดยทั่วไป การวิเคราะห์ด้านการตลาดที่นํามาใช้ในการศึกษากับโรงเรียนกวดวิชา ประกอบ

ไปด้วย 

1)  บรรยายภาวะตลาดโดยสรุป รวมถึงขอบเขตของตลาด ช่องทางระบบ

การจัดจําหน่ายและวิธีปฏิบัติในทางการดําเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา โดยทั่วไป 

2)  วิเคราะห์อุปสงค์ท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

3)  วิเคราะห์ช่องทางระบบการจัดจําหน่าย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เก็บ

รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์แข่งขันของโรงเรียนกวดวิชา เช่น ค่าเล่าเรียน คุณภาพ กลยุทธ์

ทางการตลาดของคู่แข่งขัน 
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4)  คาดคะเนส่วนแบ่งตลาดของโครงการนั้น โดยคํานึงถึงอุปสงค์ การจัด

จําหน่ายสถานการณ์แข่งขัน และกลยุทธ์ทางการตลาดของโครงการนั้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ(2541: 110-123) ได้กล่าวว่าการวิเคราะห์ด้านการตลาด

จะใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดสําหรับธุรกิจให้บริการหรือ 7 P’s  มาประกอบในการวิเคราะห์

แต่ละส่วนดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจเสนอเพื่อตอบสนองความ

จําเป็น และความต้องการของบุคคลให้พึงพอใจ 

2)  ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน 

3)  สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่ให้บริการ ทําเล ท่ีตั้ง หรือช่องทาง

จัดจําหน่าย 

4)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีจูงใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ เช่น ส่ือสิ่งพิมพ์ การลดราคา การโฆษณา เป็นต้น 

5)  บุคลากร (People) หมายถึง บุคลากรในองค์กรที่คอยให้บริการ ตั้งแต่

ต้นจนจบกระบวนการในธุรกิจบริการส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้บริการจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับพนักงาน

และประเมินผลความพอใจจากบริการที่ได้รับ ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับ

ตลาดบริการ 

6)  ขั้นตอนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ของการใช้

บริการ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เนื่องจากในธุรกิจบริการลูกค้าจะสัมผัสกับกระบวนการ

ให้บริการโดยตรงดังนั้นองค์ประกอบด้านนี้จึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 

7)  ภาพลักษณ์ต่างๆ ขององค์กร (Physical Evidence) หมายถึงส่วนประกอบ

ขององค์กรที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้และเป็นส่วนที่เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ 

2.4.2.2  การวิเคราะห์ด้านการเทคนิค 

การวิเคราะห์ด้านเทคนิค (Technical Analysis) จะบ่งบอกความเป็นไปได้ทางด้าน

เทคนิคและเป็นพื้นฐานในการคาดคะเนต้นทุนของโครงการเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนต่อไป  

การวิเคราะห์ด้านเทคนิคจะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ 

1) ในการกําหนดทําเลสถานที่ต้ัง พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมของ

ทําเลสถานที่ 

2) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายละเอียดคุณสมบัติทางด้านกายภาพ 

3) การกําหนดขนาด และวิธีการก่อสร้าง 

4) การออกแบบผังอาคาร และการปรับปรุงที่ดินในการก่อสร้าง 
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2.4.2.3  การวิเคราะห์ด้านการจัดการ 

การวิเคราะห์ด้านการจัดการ (Management Analysis) เป็นการศึกษาก่อนการ

จัดการก่อนการดําเนินงาน เช่นการขออนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา ยังคงต้องรวมถึง

การศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบในการดําเนินงานของโรงเรียนกวดวิชา การจัดโครงสร้างการ

บริหารงาน การกําหนดคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่ง การสรรหาและการ

รักษาครู อาจารย์ พนักงาน รวมทั้งการกําหนดค่าตอบแทนในแต่ละตําแหน่ง และการดําเนินการ

ต่างๆ ก่อนการเปิดกิจการ  

2.4.2.4  การวิเคราะห์ด้านการเงิน 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial Analysis) นํามาใช้ประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนนี้จะเน้นหนักการตระเตรียมงบการเงินล่วงหน้า โดยการนําข้อมูลที่ได้จากการ

วิเคราะห์ทางด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านการจัดการมาใช้ประกอบการประมาณการทางด้าน

ต้นทุนและรายได้ของโครงการ เครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน ได้แก่   

1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PB) คือวิธีท่ีคิดระยะเวลาคืน

ทุนโดยหากําไรที่ได้รับจากโครงการว่าใช้ระยะเวลานานเท่าไร จึงจะคุ้มกับรายจ่ายลงทุนเริ่มแรก

พอดี ซ่ึงกําไรในที่น้ีหมายถึง กําไรสุทธิหลังหักภาษี รวมกับต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) และค่า

เสื่อมราคาและการคํานวณจะไม่ได้มีการคํานึงถึงมูลค่าของเงินตามกาลเวลา ของกระแสเงินสด

ตลอดช่วงอายุของโครงการ จะเป็นลักษณะผลตอบแทนโดยสรุป มุ่งสภาพคล่องทางการเงิน

มากกว่าจะมุ่งถึงความสามารถทํากําไร แต่สําหรับโครงการที่มีขนาดเล็กซึ่งมูลค่าเงินตามกาลเวลา

ไม่มีผลกระทบมากนัก ก็สามารถนํามาประเมินได้ 

2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) คือการประเมินหา

ผลรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดทั้งรับ และจ่ายที่เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุโครงการลด

ค่าด้วยอัตราลดค่า ซ่ึงแสดงออกมาในรูปของสมการ คือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินกู้ระยะยาว

ในตลาดเงินทุน หรืออาจเป็นต้นทุนของทุนก็ได้ ซ่ึงอัตราดังกล่าว เป็นอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าสุด 

(Minimum Rate of Return) ท่ีนักลงทุนต้องการ 

3) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return หรือ 

IRR) คืออัตราที่นําไปลดค่าแล้วทําให้กระแสเงินสดรับเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายพอดีนั่นเอง คือ 

วิธีการคํานวณก็เหมือนกับวิธีการของ NPV เพียงแต่เปลี่ยนการใช้อัตราผลตอบแทนขั้นตํ่ามาเป็ น

การลดค่าหลายๆ ค่า จนกระทั่งได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิรวมเท่ากับศูนย์ อัตราลดค่าที่ได้น้ัน คือ อัตรา

ผลตอบแทนซื้อลดที่แสดงถึงความสามารถในการทํากําไรที่แท้จริงของโครงการนั่นเองซึ่งวิธีการ

คํานวณเริ่มด้วยการเตรียมตารางกระแสเงินสด แล้วนําอัตราลดค่าที่ประมาณการไว้มาลดค่ากระแส
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เงินสดสุทธิออกมาเป็นมูลค่าปัจจุบัน หากผลลัพธ์ท่ีได้ออกมาเป็นบวก แสดงว่า อัตราลดค่าที่

ประมาณการไว้ต่ําเกินไป ควรเปลี่ยนมาลองอัตราลดค่าที่สูงขึ้นหากผลลัพธ์ท่ีได้ออกมาเป็นลบ 

แสดงว่าอัตราลดค่าที่ประมาณการไว้สูงเกินไป อัตราลดค่าที่แท้จริงจะอยู่ระหว่างช่วงดังกล่าว ซ่ึง

ไม่สามารถหาได้จากตาราง ก็อาจทําได้โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ และโดยหลักการควรเลือก

โครงการที่ให้อัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าหรืออัตราจุดตัด 

ซ่ึงแสดงว่าโครงการนั้นมีความสามารถในการทํากําไรแสดงว่าโครงการนี้เป็นที่ยอมรับได้ ดังนั้น

การวิเคราะห์โครงการการจัดการและแบ่งออกเป็นการตลาด เทคนิค การจัดการและการเงิน 

จากแนวความคิดที่กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติด นั้นมีดังนี้  

1) ด้านนโยบายและกฏหมาย ประกอบด้วยนโยบายในระดับชาติ ระดับ

กระทรวง ทบวง กรม และในระดับชุมชน ในด้านกฏหมายประกอบด้วยกฏหมายรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง กฏหมายอาญา ซ่ึงปัจจัยดังที่ได้กล่าวมานี้ควรที่จะมีความ

สอดคล้องในด้านนโยบายในการป้องกันยาเสพติดในทุกระดับตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับกระทรวง 

ทบวง กรมจนถึงในระดับชุมชน ตลอดจนปัจจัยในด้านกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องที่มีความ

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันเช่นกฎหมายรัฐธรรมนูญควรที่จะเอื้อให้กฎหมายต่างๆ ท่ีเป็ น

กฎหมายลูกเช่นกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องมีบทบัญญัติท่ีสอดคล้องและมีบทบังคับที่

ถือปฏิบัติร่วมกันของประชาชน 

2) ด้านการจัดการและกระบวนการ ประกอบด้วย โครงสร้างของศูนย์

การเรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้(5M) และปัจจัยด้าน

กระบวนการดําเนินการของศูนย์ (PDCA)  

3) ด้านเทคนิค ประกอบด้วยเครือข่าย การรณรงค์ ด้านการประสานงาน  

4) ด้านการศึกษาศักยภาพความพร้อมของชุมชนประกอบด้วย ด้าน

การศึกษา ฐานะเศรษฐกิจ ด้านการรับรู้ในเรื่องของปัญหาแนวทางการแก้ปัญหา เป็นต้น ด้านความ

ตระหนักของปัญหา ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วม   

สําหรับการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติดสามารถนํามาวิเคราะห์และเป็นแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดังแสดงได้ตาม

ภาพที่ 2.11  
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ภาพที่ 2.11  แสดงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกัน 

                    ยาเสพติด 

แหล่งที่มา:  สรุปโดยผู้วิจัย, 2555. 

 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 
 

การเตรียมความพร้อมเป็นการตอบสนองซึ่งขึ้นกับองค์ประกอบที่หลากหลาย เพื่อให้

สามารถขับเคลื่อนการบริการศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ชุมชน สังคม มากที่สุด 

       

2.5.1  ความหมายของการเตรียมความพร้อม 

Mckechnic (1996: 45)  ได้ให้ความหมายของการเตรียมความพร้อมว่า  เป็นลักษณะที่

ผู้กระทํามีความคล่องตัว  กระตือรือร้น  ตั้งใจการทําพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้กิจกรรมที่กระทําบรรลุ

ถึงผลสําเร็จ 

 

ความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนใน

การป้องกันยาเสพติด 

ด้านเศรษฐกิจ 

  -งบประมาณ 

  -ความพอเพียงของ 

   ปัจจัย 

        สังคม 

    -เครือญาติ 

    -การรวมกลุ่ม 

    -เครือข่าย 

การเมือง 

  -ท้องถิ่น 

 -ชุมชน 

เทคนิค 

 -กระบวนถ่ายทอด 

  ความรู้ 

 -ส่ือที่ทันสมัย 
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Carter (1973: 472)  ได้ให้ความหมายของการเตรียมความพร้อมว่า  คือความสนใจ  

ความสามารถที่เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวม  วุฒิภาวะ  ประสบการณ์  และอารมณ์ ซ่ึงเป็นการ

พัฒนาบุคคล 

เดโช สวนานนท์ (2512:  249)  ได้ให้ความหมายว่า  การเตรียมความพร้อมเป็นสภาพของ

การเตรียมตัวเพื่อการตอบสนอง หรือกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง และสภาพความพร้อมของบุคคล

นั้นๆ ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ  เช่น ภาวะความสมบรูณ์ของร่างกายและจิตใจ  การ

เร้า  การจูงใจ และการฝึกอบรม 

พิไลลักษณ์  สุขเทพ (2543:  1)ได้กล่าวถึงความหมายของการเตรียมความพร้อมว่า  ได้แก่  

ความพร้อมของระบบองค์กร  ความพร้อมของบุคคล  ความพร้อมด้านทรัพยากร  และความพร้อม

ของชุมชน  ดังนี้ 

1) ความพร้อมของระบบองค์กร คือ  สภาพบุคคลหรือองค์กรที่มีภาวะสมบรูณ์  

ทั้งทางกายภาพและกระบวนการ สามารถที่จะก่อให้เกิดการเรียน  ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง

บรรลุวัตถุประสงค์ ซ่ึงกล่าวได้ว่าความพร้อมของระบบองค์กร มีองค์ประกอบ  คือ นโยบาย 

(Policy)  เป็นแนวทางทิศทาง  และกระบวนการที่นําไปสู่เป้าหมาย เพื่อ ให้เกิดความเหมาะสม  

ได้แก่  การวางแผน   การเตรียมองค์กรหรือเตรียมแผนการปฏิบัติงาน  การมีแผนงานหรือระเบียบ

ปฏิบัติงาน   การประสานงาน   และการประเมินผล 

2) การเตรียมความพร้อมของบุคคล  เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อความ

เจริญก้าวหน้าในตัวบุคคล ทั้งด้าน สภาพบุคคล  ความกระตือรือร้นตั้งใจในการร่วมกิจกรรม 

รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้กิจกรรมอันได้แก่  การฝึกอบรม  การศึกษา  การพัฒนา   

3) การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร  หมายถึงการเตรียมความพร้อม  การเงิน

และอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ าหมาย 

4) การเตรียมความพร้อมของชุมชน  เป็นการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่น  เพื่อ

สร้างความเข้มแข็ง เป็นการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการดําเนิน

กิจกรรม อันได้แก่  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การปฏิบัติ  การรับผลประโยชน์  การติดตาม

และประเมินผล 

 

 2.5.2  องค์ประกอบของการเตรียมความพร้อม 

การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ มีนักวิชาการได้

กล่าวถึง การเตรียมความพร้อม ดังนี้ 
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พรรณี  ช. เจนจิต  (2538 อ้างถึงใน  สุทรรศน์  โพชากรณ์, 2549: 26)  ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ

ของความพร้อมมี 3 ประการ  ดังนี้ 

1) วุฒิภาวะ 

2) การได้รับการอบรมและเตรียมตัว 

3) ความสนใจหรือแรงจูงใจ 

Down  and  Thackrey (1971: 14-16)  ได้แบ่งองค์ประกอบการเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

1) องค์ประกอบทางกายภาพ  ได้แก่  การบรรลุวุฒิภาวะทางด้านร่างกายทั่วไป 

2) องค์ประกอบทางสติปัญญา  ได้แก่  ความพร้อมทางสติปัญญาโดยทั่วไป  

ความสามารถในการรับรู้  และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 

3) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  ประสบการณ์ด้านสังคม 

4) องค์ประกอบทางด้านอารมณ์  แรงจูงใจ  และบุคลิกภาพ  ได้แก่   ความมั่นคง

ทางด้านอารมณ์และความต้องการที่จะเรียนรู้   

Rowden (2001) กล่าวว่าความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงถือเป็นส่วนหนึ่งในคุณลักษณะ

สําคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันมีลักษณะเป็ น

พลวัต (Dynamic) และมีความไม่แน่นอนในระดับสูง องค์กรต่างๆ จําต้องแสวงหายุทธศาสตร์และ

วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านการไวต่อการเรียนรู้ต่อคู่แข่งพร้อมกับการแสวงหา

องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคตให้แก่องค์การ มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1)  ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล เริ่มจาก ความปารถนา แรงจูงใจ

และจุดมุ่งหมายที่สมาชิกในองค์กรมีต่อการเปลี่ยนแปลง 

2)  ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์การ หมายถึงความสามารถของ

องค์การทั้งในเชิงสังคม เทคโนโลยี หรือความคิดเชิงระบบในความพยายามนําเอาสิ่งใหม่ๆ เข้ามา

ในองค์กรและเปลี่ยนแปลงองค์กรในรูปแบต่างๆ 

Maurer (2001)ได้เสนอเครื่องมือในการวัดความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่ง

ครอบคลุม 6 ประเด็นดังนี้ 

1)  การตรวจสอบความเป็นมาของความเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาว่า ความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีความเป็นมาอย่างไร ในอดีตเคยมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันหรือไม่ 

2)  การชี้นํา (Direction) หมายถึงองค์การจะต้องสร้างความเข้าใจต่อสมาชิกใน

องค์การและทําให้สมาชิกในองค์การยอมรับต่อการตัดสินใจดําเนินการใดๆ เพื่อรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

3)  การสร้างความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจ (Coopertion and Trust) ในหมู่

พนักงาน ทั้งนี้องค์กรจะต้องพิจารณาว่า ข้อมูลต่างๆภายในองค์กรได้ถูกแพร่กระจายไปอย่างทั่วถึง 

รวมถึงสร้างบรรยากาศแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
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4)  การสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้าง

ความกล้าได้กล้าเสียและกล้าเผชิญกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

5)  การสร้างกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นในการดําเนินการใดๆ เพื่อรองรับกับ

ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ กระบวนการยืดหยุ่นถูกคาดหวังว่าจะทําให้ระดับการต่อต้าน

การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในองค์การลดน้อยลง 

6) การใช้รางวัลและกลวิธีต่างๆ เพื่อจูงใจให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

Sudharatna (2004: 61-62) กล่าวถึงปัจจัยแห่งความสําเร็จในการสร้างความพร้อมรับมือต่อ 

ความเปลี่ยนแปลงขององค์การไว้ 8 ประการได้แก่ 

1) การคํานึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ คือสมาชิกองค์การต้องมีความรู้

เกี่ยวกับสถานะขององค์กร 

2) ภาวะผู้นํา ในการสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง จะต้องสนับสนุนให้

เป้าหมายและพันธกิจขององค์การบรรลุผลสําเร็จ มีการกระตุ้นให้พนักงานทํางานร่วมกัน สร้าง

ความไว้วางใจภายใต้กรอบจริยธรรมและยังต้องสื่อสารเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมถึง

ผลกระทบที่มีต่อตัวพนักงานรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

3) วัฒนธรรมองค์การ องค์การที่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจะมีวัฒนธรรม

องค์การที่เน้นการให้อํานาจพนักงานในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยงและพร้อม

เปลี่ยนแปลง 

4) แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ มีความพร้อมในการรับมือต่อความ

เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้สมาชิกกล้าตัดสินใจ มีความ

จริงใจ เปิดกว้าง รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการความหลากหลายของสมาชิกในองค์การ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) การสื่อสารภายในองค์การ มีการสร้างช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารระหว่างสมาชิกในองค์การได้สะดวก 

6) ทักษะและความเหมาะสมกับของงาน กล่าวคือ องค์การต้องแน่ใจว่า สมาชิก

ส่วนใหญ่ขององค์การมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ขณะเดียวกันแน่ใจว่า ผู้นํา

ในการเปลี่ยนแปลงขององค์การมีความรู้และทักษะที่เหมาะสม ทั้งความสามารถในการประสาน

ผลประโยชน์ท่ีหลากหลายของสมาชิกให้สอดคล้องต้องกัน ความสามารถในการรับฟังผู้อ่ืน 

ความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ความสามารถในการสื่อสารกับผู้คน และความสามารถใน

การจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 
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7)  การให้รางวัลและคําชื่นชม เป็นการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาจทําได้

ตั้งแต่การโน้มน้าวให้สมาชิกขององค์การเชื่อว่า ตนจะได้รับประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้น การให้รางวัลหรือผลตอบแทนที่เชื่อมโยงต่อความสําเร็จขององค์การ การรับประกันความ

มั่นใจ ทั้งความมั่นคงในการทํางาน และคุณค่าของพนักงาน เป็นต้น 

8)  โครงสร้างองค์การ โดยมีองค์การโครงสร้างที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

สมาชิกขององค์การต้องเข้าใจถึงเป้าหมายและบทบาทของตนอย่างชัดเจน 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์การไว้ 2 ด้าน 

คือ 

1)  ภาวะผู้นํา 

ภาวะผู้นําที่สนับสนุนให้องค์การมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ นั้น 

สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป (Transformational  Leadership) และภาวะ

ผู้นําเชิงแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) 

(1)  ภาวะผู้นําเชิงปฏิรูป หมายถึง ผู้นําที่มีความสามารถในการกระตุ้นผู้

ตามทั้งในเชิงของปัญญา แรงบันดาลใจ และมีเสน่ห์ในการนําผู้คน (Avolio, Bass and Jung, 1999) 

ผู้นําเชิงปฏิรูปจะเป็นผู้ประสานผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานให้สอดคล้องและไปในทิศทาง

เดียวกันกับผลประโยชน์ขององค์การ ผู้นําประเภทนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานปฏิบัติงาน

ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกัน  และจะอุทิศตนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ท้าทาย (Bass and 

Avolio, 1991) 

(2)  ภาวะผู้นําเชิงแลกเปลี่ยน หมายถึง ความสามารถของผู้นําในการจูงใจ

หรือกระตุ้นพนักงานผ่านการแลกเปลี่ยนค่าตอบแทนและการบริการจัดการแบบกระตือรือร้น 

(Avolio et al., 1999) ผู้นําประเภทนี้จะตั้งเป้าหมายและมีการสื่อสาร ความคาดหวังข้อตกลงต่อ

สมาชิก ตลอดจนการสื่อสารถึงรางวัลที่พวกเขาจะได้รับจากความพยายาม และความั่งมั่น 

นอกจากนี้ ผู้นําประเภทนี้ยังมีการจัดเตรียมผลย้อนกลับต่อพนักงานอีกด้วย (Bass  and  Avolio, 

1993a; Howell and Hall-Merenda.1999) 

2)  โครงสร้างขององค์การ หมายถึง การมีโครงสร้างในการดําเนินงานที่พร้อม

รับมือต่อความเปลี่ยนแปลง โครงสร้างองค์การเหมาะสมและสามารถช่วยเหลือให้พนักงาน

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้เข้ามาช่วยงานต่างๆ 

ภายในองค์การ ให้อํานาจในการตัดสินใจ และอิสระในการทํางาน ส่งเสริมการทํางานร่วมกันเป็ น

ทีมและข้ามสายงาน 
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การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนประกอบด้วย   

1) ด้านอาคารสถานที่ ท่ีเหมาะสมและเป็นศูนย์รวมของสมาชิกชุมชน 

2) ด้านปัจจัยการจัดการ เช่น Plan Do Check Action (PDCA)  

3) เนื้อหากรณีศึกษาต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ถึงความพร้อมในการ

ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้  มีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ แผ่นพับ

ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยและการป้องกันยาเสพติดในชุมชน 

4) ปราชญ์ผู้รู้ ได้แก่ผู้ท่ีมีความรู้ในชุมชนเองหรือผู้มีความรู้หรือวิทยากรจาก

ภายนอกชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ  

สําหรับการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้น้ันสามารถนํามา

สังเคราะห์และแสดงตามภาพที่ 2.12  

                                                                                                               

  

                              

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                    

         

 

   

                

ภาพที่ 2.12  แสดงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 

แหล่งที่มา:  สรุปโดยผู้วิจัย, 2555.  

   

2.6  แนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

              

ปัญหายาเสพติดนั้นทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลําดับนับเป็นปัญหาที่มีความสําคัญซึ่งรัฐบาล

ทุกรัฐบาลให้ความสําคัญและมีนโยบายในการป้องกันปราบปรามมาอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตาม

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่ได้หมดไปแต่อย่างไร 

 

การเตรียมความพร้อมในการ

ขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 
 

อาคารสถานที่ 

ปัจจัยในการจัดการ 

เนื้อหากรณีศึกษา 

ปราชญ์ผู้รู้ 
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2.6.1  ความหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 

ความหมายของยาเสพติดโดยทั่วไปนั้นคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เสพเข้าสู่

ร่างกายและให้โทษในด้านต่างๆ แต่ในทางกฎหมายแล้วจะมีความแตกต่างกันเช่น บุหรี่ สุราแม้จะ

สามารถทําให้ผู้เสพเกิดการเสพติดได้แต่ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดแต่อย่างใดเพราะกฏหมายมิได้

กําหนดให้เป็นยาเสพติด สําหรับความหมายของยาเสพติดในทางกฎหมายนั้นตาม พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพุทธศักราช 2519 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2534 ยาเสพติด

หมายถึงตัวยา 3 กลุ่มคือ 1) ยาเสพติดให้โทษตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช 2522 2)

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทพุทธศักราช 2518  

3) สารระเหยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประกาศไว้ (สํานักงาน ปปส., 2546: 1-4) 

และได้ให้ความหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช 2522 ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วย

ประการใดๆ แล้ว ทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจที่สําคัญคือต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อยๆ มี

อาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจที่รุนแรงตลอดเวลา สุขภาพทรุด

โทรมลง และให้รวมถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตยาเสพติดให้โทษ และยังรวมไป

ถึงสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความรวมถึงยาสามัญประจําบ้านบางตําหรับตามกฏหมาย

ว่าด้วยยา ท่ีมียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ 

ธีระ แกล้วกล้า (2548: 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่ายาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็ น

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อบุคคลใดเสพหรือได้รับเข้าไปในร่างกาย

ซํ้าๆกัน แล้วไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ เป็นระยะๆ หรือนานติดต่อก็ตามทําให้เกิดผลดังนี้ 

1)  บุคคลนั้นต้องตกอยู่ใต้อํานาจ หรือเป็นทาสของสิ่งนั้นทางด้านร่างกายและ

จิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว 

2) ต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นไปเรื่อยๆหรือทําให้สุขภาพของผู้เสพติดเสื่อม

โทรมลง 

3)  เมื่อถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพจะมีอาการผิดปกติทางด้านร่างกายและ

จิตใจ หรือเฉพาะทางด้านจิตใจเกิดขึ้นในผู้เสพนั้น 

  คณะรัฐมนตรี (2522: 30 ) ได้กล่าวว่ายาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้

โทษ พ.ศ. 2522 หมายความว่า สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ซ่ึงเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย

รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆแล้วทําให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะ

สําคัญ เช่น ต้องการเพิ่มขนาดการเสพเรื่อยๆ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทาง
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ร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมตลอด

ถึงสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญประจําบ้านบางตํารับตามกฏหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้

โทษผสมอยู่   

 

2.6.2  ประเภทของยาเสพติด 

ธีระ แกล้วกล้า (2548: 10) ได้แบ่งประเภทของยาเสพติดซึ่งสามารถแบ่งยาเสพติดออกเป็น 

4 ประเภทได้แก่  

1)  ประเภทกดประสาท เช่น กลุ่มฝิ่น (ฝิ่นยา มอร์ฟี น โคเดอีน เฮโรอีน ฯลฯ) ยา

ระงับประสาทและยานอนหลับ (เซโคบาร์บิตาล อะโมบาร์บิตาล ฯลฯ) ยากล่อมประสาท (เมโปรบา

เมย์ ไดอะซีแพม คลอไดอาชีพอกไซด์ ) สารระเหย (ทินเนอร์ น้ามันเบนซิน) เครื่องดื่มมึนเมา (เหล้า 

เบียร์ วิสกี้) 

2)  ประเภทกระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟตามีน กระท่อม โคเคน บุหรี่ กาแฟ 

3)  ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี (LSD = lyser-Gic Acid Diethylamide) 

ดีเอ็มที (DMT = Dimethyltryptamine) เห็ดขี้ควาย 

4)  ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกด กระตุ้น หรือหลอนประสาทผสมร่วมกัน 

เช่น กัญชา ฯลฯ 

องค์การอนามัยโลก( 2545:23)ได้จัดแบ่งยาเสพติดออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 

1)  ประเภทฝิ่น หรือมอร์ฟี น รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟี น เช่น ฝิ่น มอร์ฟี น 

เฮโรอีน เพธิดีน ฯลฯ 

2)  ประเภทบาบิทูเรท รวมทั้งยาที่มีฤทธิ์ทํานองเดียวกัน เช่น เซโคบาร์บิตาล       

อะโมบาร์บิตาล พาราลดีไฮด์ เมโปรบาเมท ไดอาซีแพม คลอไดอาชีพอกไซด์ ฯลฯ 

3)  ประเภทแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้ ฯลฯ 

4)  ประเภทแอมเฟตามีน เช่น แอมเเฟตามีน เดกซ์แอมเฟตามีน ฯลฯ 

5)  ประเภทโคเคน เช่น โคเคน ใบโคคา ฯลฯ 

6)  ประเภทกัญชา เช่น ใบกัญชา ยางกัญชา ฯลฯ 

7)  ประเภทคัท เช่น ใบคัท ใบกระท่อม ฯลฯ 

8)  ประเภทหลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ดีเอ็นที เมสคาลีน เมล็ดมอร์น่ิง โกลลี่ 

ต้นลา โพง เห็ดเมาบางชนิด ฯลฯ 

9)  ประเภทอื่นๆ เป็นพวกที่ไม่สามารถเข้าประเภทใดได้ เช่น ทินเนอร์ เบนซิน 

นํ้ายาล้างเล็บ ยาแก้ปวด บุหรี่ ฯลฯ 
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คณะรัฐมนตรี (2522: 30) ได้แบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  

1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) 

2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟี น (Morphine)โคคาอีน (Cocaine) 

โคเดอีน (Codeine) ฝิ่นยา (Medicinal Opium) 

3) ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 เป็นส่วนผสมอยู่

ด้วยตามที่ได้ข้ึนทะเบียนตํารับยาไว้ตามมาตรา 43 เช่น ยาแก้ไอผสมโคเดอีน (Codeine  Cough 

Syrup) 

4) ประเภท 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ ประเภท 2 

เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาซิติลคลอไรด์ (Acetyl Chloride) 

5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น 

กัญชา พืชกระท่อม 

ข้อ 1 ลักษณะ ชนิดและประเภทของยาเสพติด สําหรับความผิดฐานเสพยาเสพติดตาม 

มาตรา 19 วรรคหนึ่งแห่ง พระราชบัญญัติ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 มีดังต่อไปนี้ 

(คณะรัฐมนตรี, 2545) 

(1)  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 มี 6 ชนิด ได้แก่ 

(ก)  เฮโรอีน 

(ข)  เมทแอมเฟตามีน 

(ค)  แอมเฟตามีน 

(ง)  3, 4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน 

(จ)  เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีน 

(ฉ)  เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี 

(2)  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 มี 2 ชนิด ได้แก่ 

(ก) โคคาอีน 

(ข)  ฝิ่น  

(3)  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มี 1 ชนิด ได้แก่ กัญชา ยาเสพติดให้

โทษตาม  1) และ  2) ให้รวมถึงวัตถุท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น แต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกัน

กับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว และเกลือใดๆ ของยาเสพติดให้โทษดังกล่าวด้วย 

ข้อ 2 ยาเสพติดตาม ข้อ 1 สําหรับความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครอง 

ความผิดฐานเสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย และความผิดฐานเสพและจําหน่ายยาเสพติด 

ตาม มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ต้องมีปริมาณดังต่อไปนี้ 
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(1)  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 

(ก)  เฮโรอีนมีน้ําหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งร้อยมิลลิกรัม 

(ข)  เมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่า

ด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ําหนักสุทธิไม่เกินห้าร้อยมิลลิกรัม 

(ค)  แอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้ตามกฎหมายว่า

ด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ําหนักสุทธิไม่เกินห้าร้อยมิลลิกรัม 

(ง)   3, 4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วย

การใช้ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ําหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ

มิลลิกรัม 

(จ)  เมทิลลีนไดออกซีแอมเฟตามีนมีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้

ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ําหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม 

(ฉ)  เอ็น เอทิล เอ็มดีเอ หรือเอ็มดีอี มีปริมาณไม่เกินห้าหน่วยการใช้

ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีน้ําหนักสุทธิไม่เกินหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมิลลิกรัม 

 (2)  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 

(ก)  โคคาอีนมีน้ําหนักสุทธิไม่เกินสองร้อยมิลลิกรัม 

(ข)  ฝิ่นมีน้ําหนักสุทธิไม่เกินห้าพันมิลลิกรัม 

 (3)  ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้แก่ กัญชามีน้ําหนักสุทธิไม่เกินห้า

พันมิลลิกรัม 

ยาเสพติดให้โทษตาม (1) และ (2) ให้รวมถึงวัตถุท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีสูตร

โครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันกับยาเสพติดให้โทษดังกล่าว และเกลือใดๆ ของยาเสพติดให้โทษ

ดังกล่าวด้วย (กฎกระทรวง ว่าด้วยการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณของยาเสพติด 

พ.ศ. 2546)  

 

2.6.3  สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.6.3.1  สาเหตุเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด 

เสนีย์ วัยวัฒนะ( 2552: 37) ได้กล่าวว่าประเทศไทยเริ่มตระหนักว่าปัญหายาเสพติด

เป็นปัญหาที่สาคัญปัญหาหนึ่งของสังคม ในสมัย จอมพลสฤษด์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ได้

ประกาศเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ให้เลิกการสูบและการจําหน่ายฝิ่นโดยสิ้นเชิง ตั้งแต่วันที่  1 

มกราคม พ.ศ. 2502 เป็นต้นไป การเลิกฝิ่นในสมัยนั้นทําให้ทราบว่าประเทศไทยมีผู้ติดฝิ่นประมาณ 

70,000 คนเศษ ซ่ึงเป็นตัวเลขที่เก็บได้โดยตรงจากจํานวนผู้เข้าร่วมการบําบัดรักษาอาการติดฝิ่นและ

คาดว่ายังคงจะมีผู้ติดฝิ่นที่ยังไม่ยอมเข้ารับการบา บัดรักษาอีกจํานวนหนึ่งด้วย หลังจากปี พ.ศ. 2502 
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เป็นต้นมา ยาเสพติดชนิดอื่นที่พกพาง่ายเสพง่าย และมีฤทธ์แรงกว่าก็เริ่มทยอยกัน เข้ามาปรากฏตัว

ในบ้านเมืองของเราเรื่อยๆ เช่น เฮโรอีน มอร์ฟี น กัญชา บาบิทูเรท แอมเฟตามีน โคเคน เป็นต้น ใน

ปัจจุบันปรากฏว่ามียาเสพติดปรากฏอยู่ใน ท้องตลาดเกือบ 150 ชนิดด้วยกัน ยาเสพติดได้เริ่มแพร่

ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมากลายเป็นปัญหาสังคมที่มีแนวโน้ม

ทวีความรุนแรงและขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยาบ้าได้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นรากฐาน

สําคัญของสังคมไทย และแพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและ เยาวชน ซ่ึงเป็นพลังสําคัญ

ของชาติในอนาคต นับเป็นปัญหาวิกฤตของชาติท่ีคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองของประเทศอย่างน่าวิตก สําหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่อายุต่ํากว่า 25 ปี จากข้อมูล

การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของสถานพยาบาลทั่วประเทศและสถิติผู้กระทําความผิด พบว่ามีการ

แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ จากผลการ

สํารวจการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา จํานวน 5.36 ล้านคน พบว่ามี

ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึง ร้อยละ 12.4 หรือประมาณ 663,300 คน โดยเป็นเด็กที่เรียนในระดับ ม.

ต้น ม.ปลาย และ ปวช. ถึงร้อยละ 84 ของจํานวนดังกล่าว สําหรับยาเสพติดที่เป็นปัญหาในประเทศ

ไทยมีอยู่หลายชนิดได้แก่ ฝ่ิ น มอร์ฟี น เฮโรอีน กัญชา พืชกระท่อม ยาบ้า ยาอี ยาเค สารระเหย เห็ด

ขี้ควาย และโคคาอีนหรือโคเคน  

ประจัน มณีนิล (2529 อ้างถึงใน ธีระ แกล้วกล้า, 2548: 12) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่

มีผลต่อการกระทําผิดเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษของผู้กระทําผิดที่เป็นชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล พบว่า สาเหตุของผู้กระทําผิด

เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด มีดังนี้ 

1)  สภาพครอบครัว ส่วนใหญ่บิดามารดาหย่าร้าง ขาดความอบอุ่น การ

เลี้ยงดู ส่วนใหญ่ ไม่เข้มงวดเกินไปก็ปล่อยเกินไป 

2)  กลุ่มเพื่อน เพื่อนเป็นปัจจัยสําคัญในการแนะนําชักจูงให้เริ่มเสพสาร

เสพติด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกลุ้มใจ วิตกกังวล อยากรู้อยากเห็นและอยากทดลอง 

3)  ความเชื่อทางด้านศาสนา ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

และไม่ปฏิบัติศาสนกิจ บางคนมีความเชื่อว่าการเสพอย่างอื่นที่ไม่ใช่สุราไม่ผิดกฎหมาย 

4)  มีความเชื่อว่าสารเสพติดทําให้มีความสุข สบายใจ ส่วนใหญ่รู้สึกว่ามี

ชีวิตของตนมีปัญหา ไม่กล้าเผชิญความจริง หลีกหนีปัญหาด้วยการเสพยาเสพติด และบางคนเชื่อว่า

ทําให้สมรรถภาพทางเพศสูงขึ้น 

สาเหตุของการเข้าสู่การใช้สารเสพติดของกลุ่มประชาชนกลุ่มต่างๆ มีสาเหตุปัจจัย

ท่ีต่างกันแต่สรุปแล้วมีสาเหตุใหญ่ๆ ดังนี้ 
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1)  สาเหตุจากตนเอง การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติด 

ความมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารเสพติด ความอยากลอง เนื่องจากเห็นคนอื่นเสพ มีโฆษณา

ต่างๆ ทําให้อยากรู้ว่าสารเสพติดเป็นอย่างไรและอยากทํางานได้มากๆ และความวิตกกังวลในเรื่อง

ต่างๆของตนเอง 

2)  สาเหตุจากเพื่อน ได้รับการชักชวนจากกลุ่มเพื่อน คบเพื่อนที่ติดยาเสพติด 

ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุท่ีตนเองมีสภาพจิตใจหรือบุคลิกภาพที่อ่อนไหวง่าย ไม่กล้าปฏิเสธเพื่อน

เมื่อได้รับการชักชวนหรือการบังคับให้เสพยาเสพติด 

3)  สาเหตุจากครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นเพราะครอบครัวแตกแยก ขาด

ความอบอุ่น ลักษณะ การเลี้ยงดูของครอบครัวซึ่งบางครั้งอาจจะเข้มงวดเกินไป หรือบางครอบครัว

อาจจะปล่อยอิสระจนเกินไป 

4)  สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม ทั้งแหล่งที่พักอาศัย โรงเรียนและสถานที่

ทํางาน ซ่ึงอาจจะเป็นแหล่งที่มีผู้เสพยาเสพติด เช่น ในแหล่งชุมชนแออัดและย่านการค้า ซ่ึงสามารถ

หาสิ่งเสพติดได้ง่าย บ้านและโรงเรียนบางแห่งเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่นักเรียน ซ่ึง

เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้บุคคลเข้าสู่การใช้สารเสพติดได้ง่าย 

ดังนั้น สาเหตุเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดมาจาก ครอบครัว เพื่อน ศาสนา ความเชื่อ

ส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อม 

2.6.3.2  แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

โสภา ชูพิกุลชัย และคณะ (2529 อ้างถึงใน ธีระ แกล้วกล้า, 2548: 12) ได้ศึกษา

วิธีการนําศาสนาเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นชาวไทย 148 คน 

ชาวมาเลเซีย 133 คน และชาวอินโดนีเซีย 141 คน รวมทั้งสิ้น 422 คน พบว่า 

1)  วิธีการนําหลักศาสนาไปใช้ในการป้องกันยาเสพติด โดยการประสาน

ผู้นําศาสนาให้เป็นบุคคลสําคัญในการต่อต้านและให้มีบทบาทมากขึ้น ชักจูงสมาชิกให้เห็นคุณค่า

ของการมีหลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องพยายามปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเด็กตั้งแต่เล็กๆ 

2)  วิธีการนําหลักธรรมของศาสนาไปใช้ในการบําบัดรักษา โดยการสร้าง

พลังใจ สร้างความหวังใหม่ ให้รู้จักนําหลักธรรมที่ได้รับการสั่งสอนมาใช้และผู้เข้ารับการรักษาได้

มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

 

2.6.4  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

2.6.4.1  แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2550: 41) ได้กล่าวว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(พ.ศ.2550) ตราไว้ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 เป็นปี ท่ี 62 ในรัชกาลปัจจุบัน และประกาศ
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ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก หน้าที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้ระบุความสําคัญ

ของการศึกษา สิทธิชุมชน และหน้าที่ของชนชาวไทยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ไว้ดังนี้  

หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 8  สิทธิและเสรีภาพใน

การศึกษา 

มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ท่ีรัฐ

จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับสิทธิตาม

วรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น 

การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของ

ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่

เหมาะสมจากรัฐ 

ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน 

มาตรา 66  บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม อันดีของท้องถิ่นและ

ของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 67  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ 

บํารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  และใน

การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน

สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อม

ได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้  เว้นแต่จะได้ศึกษา

และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ

ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่

จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ

ก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว 

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติน้ีย่อมได้รับความ

คุ้มครอง 
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หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย 

มาตรา 73  บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัย

พิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

2.6.4.2  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้กล่าวถึงบทกําหนดโทษ ตาม

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังนี้ 

มาตรา 65 ผู้ใดผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ต้อง

ระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําเพื่อจําหน่ายต้อง

ระวางโทษประหารชีวิต  

มาตรา 66 ผู้ใดจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษใน

ประเภท 1 มีปริมาณคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินหนึ่งร้อยกรัม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี ถึง

จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงห้าแสนบาท ถ้ายาเสพติดให้โทษนั้นมีปริมาณคํานวณ

เป็นสารบริสุทธิ์เกินหนึ่งร้อยกรัม ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต 

มาตรา 67 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 มีปริมาณ

คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึงยี่สิบกรัมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 ต้องระวางโทษจําคุก

ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

มาตรา 68 ผู้ใดผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 อันเป็ น

การฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่ง

แสนบาท 

ยาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทําความผิดเป็นมอร์ฟีนหรือโคคาอีน ผู้นั้น

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ยี่สิบปี ถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

มาตรา 69 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 อันเป็นการฝ่ า

ฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ผู้ใดจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17 ต้องระวางโทษจําคุดตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึง

หนึ่งแสนบาท 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทําความผิดเป็นมอร์ฟีนหรือโคคาอีน

คํานวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เกินหนึ่งร้อยกรัม ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปี ถึงยี่สิบปี และ

ปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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ถ้ามอร์ฟีนหรือโคคาอีนคํานวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินกว่าหนึ่งร้อยกรัมขึ้นไปต้อง

ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

มาตรา 70 ผู้ใดผลิตหรือนําเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 อันเป็นการฝ่าฝื น

มาตรา 20 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสามปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

มาตรา 71 ผู้ใดจําหน่าย มีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย หรือส่งออกซึ่งยาเสพติด

ให้โทษในประเภท 3 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดให้โทษไม่เกินที่

กําหนดตามมาตรา 20 วรรคสี่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เกินจํานวนตามมาตรา 20 

วรรคสี่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา 72 ผู้ใดนําเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 อันเป็นการฝ่ า

ฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา 73 ผู้ใดผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึง

สิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท 4 ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป 

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

มาตรา 74 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 7 อันเป็นการฝ่ า

ฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 75 ผู้ใดผลิต นําเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อันเป็ น

การฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปี ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึง

หนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทําความผิดดังกล่าวมานั้นเป็นพืช

กระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา 76 ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อันเป็นการฝ่ า

ฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทําความผิดดังกล่าวมาในวรรคหนึ่ง

นั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

มาตรา 76/1 ผู้ใดจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท 5 อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26 วรรคหนึ่ง โดยมีจํานวนยาเสพติดให้โทษไม่ถึงสิบ
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กิโลกรัม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปี ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่ส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ

ทั้งจําทั้งปรับ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ามียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป 

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สองปี ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทําความผิดดังกล่าวมาในวรรคหนึ่ง

นั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

ถ้ายาเสพติดให้โทษซึ่งเป็นวัตถุแห่งการกระทําความผิดดังกล่าวมาในวรรคสอง

นั้นเป็นพืชกระท่อม ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

2.6.4.3  ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ ประมวลกฎหมายอาญา 

ซ่ึงเป็นการรวบรวมและเรียบเรียงข้อกฎหมายเดิมคือกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 มาทําการชําระ

รวบรวมใหม่รวมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น ประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้อยู่เป็นประมวล

กฎหมายอาญาเดิมตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 73 ตอนที่ 95 ฉบับพิเศษ หน้า 12 มีทั้งหมด 

398 มาตรา แบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ภาค 2 ภาคความผิด และภาค 3 ลหุโทษ 

(คณะรัฐมนตรี, 2499) ในปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ถึงฉบับที่  21 พ.ศ. 2551 

เพื่อให้ทันยุคทันสมัยขึ้นแต่ตัวบทส่วนใหญ่ยังคงยึดร่างเดิม  

นอกจากประมวลกฎหมายอาญาแล้วยังมีพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องอีกจํานวนมาก

อาทิ เช่น พระราชบัญญัติยาเสพติด พ.ศ. 2522-พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2545 เป็นต้น  

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นสามารถนําองค์ประกอบที่สําคัญมาเป็ น

แนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดได้ดังนี้ 

1)  ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือ

จากการสังเคราะห์ ซ่ึงเมื่อบุคคลใดเสพหรือได้รับเข้าไปในร่างกายซํ้าๆ กัน แล้วไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ 

เป็นระยะๆ หรือนานติดต่อก็ตามทําให้เกิดผลทําให้ 1) บุคคลนั้นต้องตกอยู่ใต้อํานาจ หรือเป็นทาส

ของสิ่งนั้นทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว 2) ต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นไป

เรื่อยๆหรือทําให้สุขภาพของผู้เสพติดเสื่อมโทรมลง 3) เมื่อถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพจะมี

อาการผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือเฉพาะทางด้านจิตใจเกิดขึ้นในผู้เสพนั้น 

2)  ยาเสพติดได้เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในรอบ 3 

ทศวรรษที่ผ่านมากลายเป็นปัญหาสังคมที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
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ยาบ้าได้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของสังคมไทย และแพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่ม

นักเรียน นักศึกษาและ เยาวชน ซ่ึงเป็นพลังสําคัญของชาติในอนาคต นับเป็นปัญหาวิกฤตของชาติท่ี

คุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศอย่างน่าวิตก สําหรับกลุ่มผู้ติด

ยาเสพติดส่วนใหญ่อายุต่ํากว่า 25 ปี จากข้อมูลการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของสถานพยาบาลทั่ว

ประเทศและสถิติผู้กระทําความผิด พบว่ามีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 

15-19 ปี เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ จากผลการสํารวจการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน

นักศึกษา จํานวน 5.36 ล้านคน พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึง ร้อยละ 12.4 หรือประมาณ 

663,300 คน โดยเป็นเด็กที่เรียนในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และ ปวช. ถึงร้อยละ 84 ของจํานวน

ดังกล่าว 

3)  ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) ประเภท 1 ยาเสพติด

ให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin) 2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟี น 

(Morphine)โคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) ฝิ่นยา (Medicinal  Opium) 3)ประเภท 3 ยาเสพ

ติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยตามที่ได้ข้ึนทะเบียนตํารับยาไว้ตาม

มาตรา 43 เช่น ยาแก้ไอผสมโคเดอีน (Codeine Cough Syrup) 4)ประเภท 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิต

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ ประเภท 2 เช่น อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) อาซิติล

คลอไรด์ (Acetyl  Chloride) 5)ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 

เช่น กัญชา พืชกระท่อม เป็นต้น 

4)  แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) 2) แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

3) ประมวลกฎหมายอาญา 4) พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  

 

2.6.5  อาชญากรรม 

ในปัจจุบันสังคมไทยมีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย และนับวันยิ่งเพิ่มความรุนแรงทั้งในแง่

ของการลงมือกระทําของอาชญากร และในแง่ของผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ 

ทําให้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจของคนในสังคมอย่างมาก ปัญหาสังคมเป็นสภาวะทางสังคม 

และพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาที่สร้างความสับสนวุ่นวายเดือดร้อน หรือความทุกข์

ให้กับบุคคลจํานวนมาก แสดงถึงความไม่เป็นระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวางแผน 

และการพัฒนาสังคม  ปัญหาสังคมเหล่านี้รวมไปถึงรูปแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบนทั้งหลาย เช่น 

ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม การว่างงาน โสเภณี วัยรุ่น และการฆ่าตัวตาย เป็นต้นซึ่งมีนักวิชาการ

ได้กล่าวไว้ดังนี้  
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1)  ความไม่รู้จริง (Ignorance) 

2)  การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) 

3)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change)  

4)  การเสียระเบียบทางสังคม (Social Disorganization) 

2.6.5.1  ความหมายของอาชญากรรม    

สุเทพ สุวีรางกูร (2551: 106) ได้กล่าวไว้ว่าอาชญากรรม (Crime) คือ การกระทํา

ผิดต่อตัวบทกฎหมาย และศีลธรรมอันดีท่ีห้ามเอาไว้ ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องส่วนรวม 

ผู้กระทําผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่บ้านเมือง จากนิยามนี้อาชญากรรมมีอยู่ 2 นัย

ใหญ่ๆ คือ ในด้านกฎหมาย การกระทําผิดฝ่าฝืนละเมิดกฎหมายอาญา กฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าเป็ น

ความผิดในแง่ศีลธรรม การกระทําชั่วผิดไปจากหลักความจริงความถูกต้องมีเหตุผล ซ่ึงทําให้เกิดมี

โทษ มีผลเสียหาย สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับตนเอง และสังคม  พฤติกรรมการกระทําผิด

ทั้งหลาย พฤติกรรมชั่วร้ายเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน ค่านิยม วัฒนธรรม กฎหมายที่ทุกคนใน

สังคมยอมรับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ เป็นลักษณะฝ่าฝืนละเมิดกฎหมาย และศีลธรรมที่บัญญัติห้าม

เอาไว้ มีโทษภัยอันตรายต่อสังคม ผู้กระทําผิดฝ่าฝืนละเมิดต้องถูกลงโทษ 

โสภา ชปีลมันน์ (2548: 88) กล่าวว่าสภาพของชุมชนในแต่ละชุมชนเต็มไปด้วย

ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว 

ปัญหาการว่างงาน เป็นต้น จึงสมควรที่จะต้องมีการปรับปรุงชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และ

กระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ในเรื่อง

เกี่ยวกับสภาพครอบครัว และชุมชน ปัญหาสําคัญที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม 

ได้แก่ ปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน และสภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในชุมชน  

2.6.5.2  ประเภทของอาชญากรรม 

จุฑารัตน์  เอื้ออํานวย (2551: 119)ได้จําแนกประเภทอาชญากรรมไว้ท้ังในระดับ

สังคมที่เป็นสากล และในสังคมไทยไว้ 6 ประเภท  

1)  อาชญากรรมพื้นฐาน (Traditional Street Crimes) 

2)  อาชญากรรมต่อมาตรฐานทางศีลธรรม (Crimes Against the Moral Order) 

3)  อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White Collar Crime) 

4)  อาชญากรรมโดยความร่วมมือของบุคลหลายฝ่าย (Corporate Crime) 

5)  อาชญากรรมการเมือง (Political Crime) 

6)  องค์กรอาชญากรรม (Organized Crime)   
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การประกอบอาชญากรรมจะทําได้ต่อเมื่อมีองค์ประกอบดังนี้ (สุดสงวน สุธีสร, 

2546: 97) 

1)   ตัวผู้กระทําความผิด หรืออาชญากรต้องมีความปรารถนา หรือมีความ

ต้องการในการประกอบอาชญากรรม  (Criminal Desire) 

2)   มีทักษะในการประกอบอาชญากรรม (Criminal Skills) 

3)   มีโอกาสซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด (Criminal Opportunity)  

ชุติมา  ชัยมุสิก (2550: 27 )จําแนกประเภทอาชญากรรมในสังคมไทยไว้ 5 ประเภท 

ดังนี้  

1) อาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย เป็นอาชญากรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

ละเมิดศีลธรรมจรรยาของบุคคล และที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะผู้กระทําผิดและผู้เสียหายคือคนเดียวกัน 

ตัวอย่างเช่น ความผิดเกี่ยวกับการพนัน การค้าประเวณี การทําแท้ง การมีและใช้ส่ิงลามกอนาจาร

เป็นต้น  

2)  อาชญากรรมพื้นฐาน เป็นอาชญากรรมซึ่งเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อ

ทรัพย์ร่างกาย และชีวิตของบุคคลอื่น ตัวอย่างอาชญากรรมพื้นฐาน เช่น ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ปล้น

ทรัพย์ และฆ่าผู้อ่ืนเป็นต้น  อาชญากรรมพื้นฐาน ยังอาจแยกพิจารณาได้ออกเป็ น 2 ชนิด คือ 

อาชญากรรมพื้นฐานที่ไม่ใช้กําลังรุนแรง และ อาชญากรรมพื้นฐานที่ใช้กําลังรุนแรง ผู้ประกอบ 

อาชญากรรมพื้นฐานก็มักปรากฏทั้งกลุ่มที่เป็นมืออาชีพ และกลุ่มที่ไม่ใช่มืออาชีพ ในที่น้ีอาชญากร

มืออาชีพ หมายถึงอาชญากรผู้อาศัยการประกอบอาชญากรรม เพื่อการดํารงชีพในลักษณะรูปแบบ

ต่างๆ เช่นนักฉกฉวยทรัพย์สินในห้างสรรพสินค้า นักล้วงกระเป๋าในที่ชุมชน นักตัดช่องย่องเบาใน

เคหสถาน หรือพวกแมวนํ้าซึ่งลักสินค้าจากเรือขนส่งสินค้าเป็นต้น 

3)   อาชญากรรมองค์การ หมายความถึง อาชญากรรมซึ่งอาชญากรได้

รวมตัวเข้าด้วยกันตามสายบังคับบัญชาในรูปแบบขององค์การ  โดยจัดการวางแผนและการ

ดําเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมายประเภทต่างๆ และบ่อยครั้งที่อาชญากรองค์การจะอาศัย

อํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อผูกขาดการดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายนั้น เช่น การเป็นเจ้ามือ

สลากกินรวบ การค้าหญิงโดยบังคับค้าประเวณี การค้ายาเสพติดให้โทษ การค้าสินค้าหนีภาษี และ

การค้าไม้เถื่อน เป็นต้น อาชญากรรมองค์การมีการรวมตัวกันจัดตั้งองค์การและมีความผูกพันต่อกัน

ในหมู่สมาชิกอย่างแนบแน่นไม่ว่าสายเลือดหรือผลประโยชน์ ผู้เป็นหัวหน้าองค์การมักเป็นบุคคลที่

มีอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมือง หรืออย่างน้อยก็มีสายสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับนักการเมือง และ

ข้าราชการในระดับต่างๆ   นอกจากนั้นอาชญากรองค์การมักใช้ความรุนแรงในการดําเนินธุรกิจผิด

กฎหมาย เช่น การข่มขู่ การทําร้ายร่างกาย หรือแม้แต่การฆ่าบุคคลผู้ขัดผลประโยชน์ เป็นต้น 

เนื่องจากมีอํานาจทางเศรษฐกิจและทางการเมืองสนับสนุนทําให้การควบคุมอาชญากรรมประเภท

นี้ยาก เพราะขาดพยานหลักฐาน พยานบุคคล ส่วนใหญ่มักเกิดความหวาดกลัวที่จะให้การ 



 80

4)   อาชญากรรมคอปกขาว หมายความถึง อาชญากรรมซึ่งผู้กระทํา

ความผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ว่าในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

และได้ใช้ตําแหน่งหน้าที่ดังกล่าวในทางไม่ชอบเพื่อการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เช่น การ

ยักยอกเงิน การรับเงิน คอมมิชชั่นในการประมูลก่อสร้างสถานที่ราชการ การรับเงินจากผู้สมัคร

สอบคัดเลือกซึ่งอยู่ในลักษณะของการทุจริตคอรัปชั่น การโยกย้ายและเข้าสู่ตําแหน่งเลื่อนชั้นยศ 

อาชญากรรมประเภทนี้ ยังครอบคลุมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในภาคเอกชนและภาคราชการ 

ในลักษณะต่างตอบแทนผลประโยชน์ซ่ึงกันและกันโดยมิชอบ 

5)   อาชญากรรมพิเศษ หมายถึง อาชญากรรมซึ่งมีลักษณะแตกต่างไป

จากอาชญากรรม 4 ประเภทแรกที่กล่าวมาแล้ว อาชญากรรมเหล่านี้มีความสําคัญและจําเป็นต้อง

ได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษ ตัวอย่างเช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ อาชญากรรม

ก่อการร้าย และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อาชญากรรมเหล่านี้มีความละเอียด และ

สลับซับซ้อน ยากแก่การศึกษาและการควบคุมเช่นเดียวกับอาชญากรรมองค์การและอาญากรรมคอ

ปกขาว อาจกล่าวได้ว่า ในการควบคุมอาชญากรรมพิเศษเหล่านี้กระบวนการยุติธรรมมักไม่

สามารถดําเนินการได้โดยลําพัง แต่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง อาจทั้งภายในและภายนอกประเทศหรือระหว่างประเทศ 

2.6.5.3  สถิติอาชญากรรมในประเทศไทย  

                          สํานักงานตํารวจแห่งชาติ( 2555: 45) จากรายงานสถิติผลการป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมจากกองบัญชาการตํารวจนครบาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 88 สถานีตํารวจ

สําหรับสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในภาพรวมของกองบัญชาการตํารวจนครบาลในปี  พ.ศ. 2551 มีคดี

เกิดขึ้นจํานวน   458,188 คดี เพิ่มจากปี พ.ศ. 2550 จํานวน 34,935 คดี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.25  ปี 

พ.ศ. 2552 มีคดีเกิดขึ้นจํานวน 511,236 คดี คดี เพิ่มจากปี พ.ศ. 2551 จํานวน 53,048 คดีหรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 11.58 จากปี พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2553 มีคดีเกิดขึ้นจํานวนมากขึ้นถึง 516,560 คดี 

คดี เพิ่มจากปี พ.ศ. 2552 จํานวน 5,324 คดีหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.04 รายละเอียดสถิติปัญหา

อาชญากรรมรวมของปี พ.ศ. 2553และพ.ศ. 2554 ดังแสดงตามตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2  แสดงรายงานผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และสถิติคดีอาญาของ     

                    สํานักงานตํารวจแห่งชาติทั่วประเทศ 

 

 2553 2554 

ประเภทความผิด รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

1. คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ  5530  3046    4,652  2,784 

2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ   29253  16805  25,478  16,017 

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์   56798  26840  50,545  24,635 

4. คดีท่ีน่าสนใจ 39947  8824  31,640  8,751  

5. คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 385032  501203  437,854  530,449  

 

แหล่งที่มา:  กลุ่มงานสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2555. 

  

สําหรับคดีต่างๆ นั้นแบ่งเป็นกลุ่มคดีได้ดังนี้ 

1) กลุ่มคดีประเภทอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ ได้แก่ ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา 

ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ลักพาเรียกค่าไถ่ วางเพลิง 

2) กลุ่มคดีประเภทประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ ได้แก่ ฆ่าผู้อ่ืน

โดยเจตนา ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา ทําให้ตายโดยประมาท พยายามฆ่า ทําร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทํา

ชําเรา 

3)  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ได้แก่ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ 

กรรโชก 

4) กลุ่มคดีท่ีน่าสนใจ ได้แก่ โจรกรรมรถจักรยานยนต์ โจรกรรมรถยนต์ 

โจรกรรมโค-กระบือ โจรกรรมเครื่องมือเกษตร ปล้น-ชิงรถยนต์โดยสาร ปล้น-ชิงรถยนต์แท็กซี่ 

ข่มขืนและฆ่า 

5) กลุ่มคดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย ได้แก่ อาวุธปื น การพนัน ยาเสพติด ปราม

การค้าประเวณี มีและเผยแพร่วัตถุลามก  

จากข้อมูลสถิติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 

ดังแสดงตามตารางที่ 2.3  
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ตารางที่ 2.3  แสดงการแบ่งกลุ่มคดีอาชญากรรม 

 

ประเภทอาชญากรรม ประเภทความผิด 

  เกี่ยวกับทรัพย์สิน               ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ 

เกี่ยวกับชีวิต             ฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา และไม่เจตนา 

เกี่ยวกับเพศ             ข่มขืนกระทําชําเรา,ข่มขืนแล้วฆ่า, การค้าประเวณี,  

            มี/เผยแพร่วัตถุลามก  

เกี่ยวกับอบายมุข             ยาเสพติด, การพนัน 

 

แหล่งที่มา:  สรุปโดยผู้วิจัย, 2555.     

 

2.6.5.4  สาเหตุของปัญหาอาชญากรรม 

สุเทพ สุวีรางกูร ( 2551: 6) ได้กล่าวถึงปัจจัยหลายประการที่มีส่วนสัมพันธ์กันนั้น

บางครั้งก็ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือทราบที่มาของสาเหตุต่างๆ ได้แน่นอน ปัญหา

สังคมจําเป็นต้องแยกแยะสาเหตุตามเงื่อนไขต่างๆ ของปัญหา  การมองปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายมิติ 

ปัญหาสังคมทั้งหลายอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุซ่ึงมีนักวิชาการกล่าวไว้ 

สําหรับสาเหตุปัญหาอาชญากรรมนั้นจากสภาพสังคมไทยมีเหตุปัจจัยแวดล้อม

หลายอย่างที่อาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรมได้  

จุฑารัตน์  เอื้ออํานวย (2551: 109) ได้กล่าวถึงสาเหตุท่ีเกิดจากด้านสิ่งแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วย 

1)  การว่างงาน ผู้ท่ีว่างงานย่อมขาดรายได้สําหรับดํารงชีวิต ทําให้สภาพ

จิตใจและอารมณ์ไม่ปกติ ส่วนผู้ท่ีว่างงานที่อยู่ในชนบท มักใช้เวลาว่างไปในทางอบายมุขเที่ยวเตร่ 

ด่ืมสุรา เล่นการพนัน การว่างงานจึงทําให้ขาดรายได้เลี้ยงชีพเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิด

อาชญากรรม 

2)  พวกติดสิ่งเสพติด ประสาทหลอน ควบคุมสติไม่ได้ ครั้นตกเป็นทาส

ยาเสพติดความคิดสร้างสรรค์การทํางานสมองและจิตใจที่บริสุทธิ์จะถูกบั่นทอนลง ขาดความยั้งคิด

ทําอะไรง่ายๆยาเสพติดจึงมักจะเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรม 

3)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในปัจจุบันสังคมไทยได้รับเอาวัฒนธรรม

ตะวันตกเข้ามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย ความสัมพันธ์ทางเพศ อันเป็นการยั่วยุ

ความรู้สึกทางกามารมณ์ ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของอาชญากรรม 
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4)  ความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ปัจจุบันสังคมไทยมีวัฒนธรรมทางวัตถุ 

เจริญลํ้าหน้ากว่าวัฒนธรรมทางจิตใจ ฉะนั้นผู้ท่ีขาดการอบรมทางจิตใจจึงประกอบอาชญากรรม

เพื่อแสวงหาวัตถุอันเป็นสิ่งปรารถนา     

5)  ค่านิยมที่ผิดเช่นการเป็นนักเลงโตสร้างกลุ่มอิทธิพลอํานาจการขัดแย้ง

ในค่านิยม การแข่งขันต่อสู้ช่วงชิงกันเมื่อมีความต้องการรุนแรงด้วยวิธีการที่ขาดความความชอบ

ธรรมเช่นการฉ้อโกง ลัก ปล้น เป็นต้น 

6)  สภาพครอบครัว มีอิทธิพลกระตุ้นให้บุคคลกลายเป็นอาชญากรรมได้ 

เช่น ครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น 

7) สภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็ น

ปฏิภาคกลับกับค่าของเงิน คือ ค่าของเงินลดลงทําให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นรายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

บุคคลบางประเภทจําต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยการเป็นอาชญากรรมหาเงินโดยทางผิดกฎหมาย 

ความบกพร่องทางจิต เป็นโรคจิต โรคประสาท มีความก้าวร้าว มีความรู้สึกนึกคิด

ต่อต้านเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม สภาพของจิตใจที่ถูกบังคับซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้บุคคลกระทําผิดได้

เช่นกัน 

สําหรับสาเหตุท่ีเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม จําแนกได้ดังนี้ 

1)  อายุกับอาชญากรรม สําหรับสังคมไทยแม้เด็กและเยาวชนหรือผู้ท่ีอยู่

ในวัยหนุ่มสาวจะกระทําผิดมากกว่าผู้ใหญ่ แต่สถิติคดีท่ีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  และที่ต้องโทษ

จําคุกหรือฝึกอบรมในสถานพินิจในกรณีเป็นเด็กและเยาวชนสูงสุดในช่วง พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2545 

กลับกลายเป็นคดีความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ คือเสพ ครอบครอง หรือจําหน่ายยาบ้า 

เฮโรอีน กัญชา เป็นต้น ทั้งๆ ท่ีควรจะเกิดคดีประเภทก่อการวิวาทชุลมุนทําร้ายร่างกายกันตาม

ประสาวัยหนุ่ม ซ่ึงเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวรุกราน แต่เด็กวัยรุ่นไทยกลับหันไปเสพยาเสพติดซึ่งเป็ น

พฤติกรรมไม่ต่อสู้ไม่ดิ้นรน และตามข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าศึกษาวิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนไทยในเชิงลึกต่อไปโดยทั่วไปที่ผู้ใหญ่

กระทําผิดมากขึ้นวิเคราะห์ได้ว่า เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ส่วนหนึ่งไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยที่จะพาตนเอง

เข้าสู่ความยุ่งยากเดือดร้อน ไม่เรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดของผู้อ่ืน และอีกส่วน

หนึ่งรู้สึกว่าการเกษียณอายุการทํางานของตนนั้นจะนําพาความเบื่อหน่าย เงียบเหงา อ้างว้างเปล่า

เปลี่ยวมาให้  ความกลัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทําให้เกิดความคับข้องใจ ไม่สบายใจต่อ

สถานภาพทางการเงินที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป หรือกลัวการถูกครอบครัวละทิ้งไม่ให้ความสําคัญ

เมื่อเกษียณอายุ เป็นต้น เช่นเดียวกับเหตุผลที่กลุ่มวัยรุ่นกระทําผิด การที่ผู้สูงอายุกระทําผิดมากขึ้น

อาจเกิดจากสภาวะที่เปลี่ยนผ่านสําหรับผู้สูงอายุเหล่านี้ อาจทําให้ผู้สูงอายุกระทําผิดแบบที่ไม่คิดว่า

น่าจะทําได้ 
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2)  เพศกับอาชญากรรม เพศกับพฤติกรรมการกระทําผิดเป็นเรื่องที่มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมาก ในทุกๆ สังคมทั่วโลกพบว่า เพศชายกระทําผิดมากกว่าเพศหญิง การที่

ชาย–หญิงแสดงพฤติกรรมอาชญากรแตกต่างกันอธิบายได้ว่า 

(1)   เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันทางสรีระร่างกาย เช่น 

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรน ซ่ึงมีมากในชายทําให้ร่างกายบึกบึน แข็งแรง แต่ในหญิงมี

ฮอร์โมนเทสโทสเทอร์โรนน้อยกว่า ทําให้ชายมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวกว่าหญิง 

(2)   ช่องว่างระหว่างเพศซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างในการขัดเกลา

ทางสังคมที่อบรมสั่งสอนบทบาททางเพศของชายและหญิงแตกต่างกัน โดยเด็กผู้ชายจะถูกสอนให้

ก้าวร้าว เป็นฝ่ายรุก ขณะที่เด็กผู้หญิงต้องสงบเสงี่ยม เรียบร้อย พ่อแม่จะให้อิสระแก่เด็กผู้ชาย

มากกว่าขณะที่ควบคุมดูแลเด็กผู้หญิงมากกว่า 

(3)   โครงสร้างทางสังคมกีดกันผู้หญิง และเปิดโอกาสให้ผู้ชาย

มากกว่าในเรื่องการประกอบอาชีพการงาน และโครงสร้างนี้ส่งผลมาถึงองค์การอาชญากรรม แก๊ง

อาชญากร และเครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยองค์การอาชญากรรมต่างก็เปิดโอกาสให้ชายมากกว่า

หญิง ดังนั้นประสบการณ์ทางสังคม โอกาสทางสังคม การมีอํานาจอันชอบธรรมจึงจํากัดการมีส่วน

ร่วมในการประกอบอาชญากรรมของหญิงไปด้วย 

3)  ชนชั้นทางสังคมกับอาชญากรรม ผู้ประกอบอาชญากรรมประเภท

พื้นฐานที่ถูกดําเนินคดีตามกระบวนการพิจารณาของศาล  ส่วนใหญ่เป็นคนจน  ตกงาน  หรือไม่ก็

ประกอบอาชีพเป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงาน ซ่ึงอธิบายความสัมพันธ์ของการที่ชนชั้นล่างกระทําผิดมาก

นี้ได้ว่า 

(1) การเก็บสถิติคดีอาชญากรรมเน้นการจําแนกประเภทคดี

อาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิด  ท่ีเป็นชนชั้นล่างอยู่แล้ว  ส่วนคดีอาชญากรรมคอเชิ้ต

ขาวซึ่งกระทําผิดโดยชนชั้นสูงทั้งหลายไม่ปรากฏชัดเจนในสาระบบความผิดทางอาญา 

(2) ตํารวจและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเชื่อ

ว่าหรือตั้งสมมติฐานว่าชนชั้นล่างมักจะเป็นอาชญากรมาก 

(3) ความยากลําบากในการครองชีพของคนจนอาจกดดันให้คน

เหล่านี้ประกอบอาชญากรรม 

ขณะเดียวกันชนชั้นสูงก็ประกอบอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ซ่ึงแตกต่าง

ออกไปตามระบบการจัดจําแนกชนชั้นทางสังคม คืออาชญากรรมคอปกขาวซึ่งผู้ประกอบ

อาชญากรรมชนิดนี้มักเป็นผู้มีตําแหน่งหน้าที่การงาน มีบทบาททางการเมือง และอยู่ในวงสังคม

ชั้นสูง รวมทั้งคดียักยอกทรัพย์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เรียกรับสินบน ปั่นหุ้น โกงที่ดินและ
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อสังหาริมทรัพย์ และเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของชนชั้นทางสังคม ความรู้สึกของสังคม

มักจะมองว่าอาชญากรรมคอปกขาวและผู้มีส่วนร่วมเหล่านี้ไม่ได้ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงที่

เป็นอันตรายแก่สังคมเท่ากับอาชญากรรมที่กระทําโดยคนจน ดังนั้นเมื่อชนชั้นล่างกระทําผิดจึงรู้สึก

ว่านั่นคือเขากําลังก่อปัญหาอาชญากรรมให้กับสังคม 

4)  กลุ่มชาติพันธุ์กับอาชญากรรม  กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอยู่อาศัยในสังคมใหญ่

ของแต่ละประเทศมักจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกระบวนการยุติธรรม แต่ไม่ได้หมายความว่า กลุ่มชาติ

พันธุ์หรือการเป็นชนกลุ่มน้อยเป็นสาเหตุทําให้กระทําผิดกฎหมายเสมอไป อย่างไรก็ตามอาจ

เป็นไปได้ว่า กระบวนการยุติธรรม มีอคติต่อชนกลุ่มน้อยที่ยากจน ชนกลุ่มน้อยที่ยากจนจึงมักเป็ น

กลุ่มแรกที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ากระทําผิดเมื่อมีอาชญากรรมพื้นฐานเกิดขึ้น 

สําหรับประเทศไทยยังไม่สามารถหาสถิติเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์กับการกระทําผิด

ได้ เนื่องจากขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีเพียงงานวิจัยชิ้นเดียวที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

นี้ ซ่ึงทําการศึกษาข้อมูลจากเด็กและเยาวชนกระทําผิด คือ จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย (2543) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่องครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทําผิด จําแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

เยาวชนเชื้อสายจีนกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบมากที่สุด ขณะที่เยาวชนเชื้อสายลาว 

กระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทุกรูปแบบมากท่ีสุด 

2.6.5.5  ผลกระทบของการก่ออาชญากรรม  

จุฑารัตน์  เอื้ออํานวย (2551: 109) ได้พบพบว่าอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อชีวิต

และทรัพย์สินดังนี้  

1)  ประชาชนขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

2)  ทําให้ผู้คนเกิดความหวาดระแวง 

3)  ทําให้ประชาชนขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 

4)  เกิดข่าวสะเทือนขวัญ 

5)  ก่อความไม่สงบในสังคมและทําให้สังคมเสื่อมโทรม 

6)  ทําให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย ในการหาวิธีการต่างๆเพื่อรักษาความ

ปลอดภัย 

7)  ทําให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 

8)  เกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม 

9)  ให้บุคคลผู้กระทําผิดถูกรังเกียจจากคนรอบข้าง 

สําหรับปัญหาอาชญากรรมนั้นส่งผลเสีย คือ 
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1)   เป็นผลเสียแก่ผู้ประกอบอาชญากรรม คือเสื่อมเสียชื่อเสียงและ

อิสรภาพเมื่อถูกจับกุมคุมขัง 

2)   ผลเสียของเจ้าทุกข์ คือ ทรัพย์สิน เสียชีวิต เสียสุขภาพจิต เสียเวลา 

3)   ผลเสียต่อสังคมส่วนรวม คือเสียงบประมาณในการปราบปราม 

ป้องกันแก้ไข รวมถึงการที่รัฐต้องเสียงบประมาณในการดูแลผู้ต้องขังเป็นจํานวนมาก 

2.6.5.6  การป้องกันแก้ไขอาชญากรรม  

สุเทพ สุวีรางกูร ( 2551: 116) อาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์การขัดแย้งทางสังคม 

มีผลกระทบทําลายความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสงบสุขของสังคม  จึงเป็นภาระหน้าที่ของ

สมาชิกทุกคนในชุมชน  ท่ีจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสอดส่องดูแลแก้ไขป้องกัน  ซ่ึงมีแนว

ทางการป้องกันแก้ไขอาชญากรรม ดังนี้   

1) การขัดเกลาทางสังคม    กระบวนการศึกษาฝึกฝนอบรม  กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมไทยไปยังเด็ก  และเยาวชนให้มีพฤติกรรมสอดคล้องสัมพันธ์

ความจริงตามที่สังคม และวัฒนธรรมคาดหวังยอมรับต้องการ เป็นการจัดระเบียบชีวิตเพื่อความเป็น

ระเบียบของสังคม  เป็นสมาชิกที่ดีไม่มีปัญหาในสังคม  ปลูกจิตสํานึกให้รู้จักความผิดถูกชั่วดีมี

ศีลธรรมคุณธรรม ยึดมั่นในความดีมีเหตุผลถูกต้อง มีความละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อกรรมชั่ว  ไม่กล้า

ฝ่าฝืนละเมิดในการกระทําผิดก่ออาชญากรรม สถาบัน ครอบครัวถือเป็นสถาบันสําคัญที่สุดในสังคม 

มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคม บิดามารดาถือได้ว่ามีอิทธิพลอย่างสูง 

ต่อพัฒนาการบุคลิกภาพของบุตร  ต่อความคิด  ความเชื่อ  ทัศนคติ  ค่านิยม  และการปฏิบัติของบุตร 

ดังนั้น ลักษณะสุขภาพกาย  และจิตที่ดีจะเริ่มที่บ้าน   เมื่อบุคคลมีสุขภาพกายและจิตดีก็ย่อมส่งผลให้

คิดดี พูดดี และทําดี ไม่กระทําผิดก่ออาชญากรรม  ดังนั้นการป้องกันแก้ไขไม่ให้คนก่ออาชญากรรม 

ต้องเริ่มที่การฝึกฝนอบรมพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

2)  การลงโทษทัณฑ์ เมื่อมีผู้กระทําผิดเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการจับกุม

ผู้กระทําผิดมาลงโทษ  ตามกระบวนการยุติธรรมด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมมีประสิทธิภาพ เพื่อให้

เกิดความเกรงกลัวที่จะกระทําความผิด และปฏิบัติตามกฎหมาย  ทุกคนในสังคมสามารถใช้ชีวิต

ร่วมกันได้อย่างปกติสงบสุข 

3)  การร่วมกันรับผิดชอบ ประชาชนควรที่จะเข้าใจสิทธิ  หน้าที่ต่อสังคม 

และประเทศชาติ เข้าใจการพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองรักษาชีวิต  และทรัพย์สินของตนและผู้อ่ืนมีความ

สนใจและทําความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมือง  การเปลี่ยนแปลงของสังคม  ให้ความ

ร่วมมือสร้างความสัมพันธ์และรับผิดชอบในการป้องกันอาชญากรรมระหว่างประชาชนกับตํารวจ   

4) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การมีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี  มีความสุขมี

สัมมาอาชีพ  ท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถความถนัดของตนเองใช้จ่ายให้พอเหมาะกับฐานะ
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ตนเองไม่เป็นภาระของคนอื่นไม่ประพฤติเสียหายสร้างปัญหาก่ออาชญากรรม  ความสงบสุข

ปลอดภัยมั่นคงในสังคมก็จะเกิดขึ้น 

ดังนั้นจากข้างต้นมีผลกระทบของอาชญากรรมที่มีต่อเหยื่อและสังคมที่มีมูลค่า

มหาศาลอันไม่อาจประมาณค่าได้  เหยื่อบางรายถูกทําร้ายได้รับอันตรายทางกายแสนสาหัสต้องเข้า

รับการรักษาที่โรงพยาบาล เสียค่าใช้จ่ายมากมาย บ้างก็มีความทุกข์ยากเดือดร้อน เสียเวลาและเงิน

ทองในการซ่อมแซม เป็นต้น การประเมินค่าความเสียหายจากอาชญากรรมโดยใช้การประเมิน 2 

มิติ คือ มูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหายเมื่อเกิดอาชญากรรมมิติหนึ่ ง และค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลเหยื่อผู้บาดเจ็บอีกมิติหนึ่ง แต่ก็ยังมิอาจประมวลตัวเลขทั้งหมดได้ เนื่องจากการ

รักษาพยาบาลบางรายต้องใช้เวลาต่อเนื่องในการรักษาภายหลังเกิดอาชญากรรมเป็นเดือน บางครั้ง

เป็นปี บางครั้งเหยื่อยังต้องใช้จ่ายเป็นค่ารักษาทางจิตใจกับนักจิตวิทยาให้คําปรึกษาอีกด้วย และบาง

กรณีบริษัทประกันมีการจ่ายเงินให้ระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถไปทํางานตามปกติให้แก่เหยื่อ

ด้วยเช่นกัน  

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมผู้วิจัยนําองค์ประกอบที่มาเพื่อเป็นแนวทางใน

การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดังนี้ 

1)  อาชญากรรม (Crime) คือ การกระทําผิดต่อตัวบทกฎหมาย และ

ศีลธรรมอันดีท่ีห้ามเอาไว้ ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลแต่เป็นเรื่องส่วนรวม ผู้กระทําผิดต้องได้รับโทษ

ตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่บ้านเมือง  

2)  การจําแนกประเภทอาชญากรรมท้ังในระดับสังคมที่เป็นสากล และใน

สังคมไทยไว้ 6 ประเภท  อาชญากรรมพื้นฐาน (Traditional Street Crimes)   อาชญากรรมต่อมาตรฐาน

ทางศีลธรรม (Crimes Against the Moral Order)   อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White Collar Crime)   

อาชญากรรมโดยความร่วมมือของบุคลหลายฝ่าย (Corporate Crime)   อาชญากรรมการเมือง 

(Political Crime)   องค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) 

3)  ปัจจุบันสภาพของชุมชนในแต่ละชุมชนเต็มไปด้วยปัญหาสังคมใน

ด้านต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาสิ่งเสพติดให้โทษ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ปัญหาการ

ว่างงาน เป็นต้น ปัญหาสําคัญที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ได้แก่ ปัญหาภายใน

ครอบครัว ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในชุมชน 

4) สาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรมประกอบด้วย  การว่างงาน ผู้ท่ี

ว่างงานย่อมขาดรายได้สําหรับดํารงชีวิต ทําให้สภาพจิตใจและอารมณ์ไม่ปกติ   พวกติดสิ่งเสพติด 

ประสาทหลอน ควบคุมสติไม่ได้    การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในปัจจุบันสังคมไทยได้รับเอา
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วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาปฏิบัติในการดําเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย ความสัมพันธ์ทางเพศ อันเป็ น

การยั่วยุความรู้สึกทางกามารมณ์ ซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่งของอาชญากรรม  ความเสื่อมทรามทางศีลธรรม   

ค่านิยมที่ผิดเช่นการเป็นนักเลงโตสร้างกลุ่มอิทธิพลอํานาจการขัดแย้งในค่านิยม    สภาพครอบครัว มี

อิทธิพลกระตุ้นให้บุคคลกลายเป็นอาชญากรรมได้ เช่น ครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวแตกแยก ขาด

ความอบอุ่น  สภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง ปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

บุคคลบางประเภทจําต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยการเป็นอาชญากรรมหาเงินโดยทางผิดกฎหมาย 

5)  ผลกระทบของอาชญากรรมที่มีต่อเหยื่อและสังคมที่มีมูลค่ามหาศาล

อันไม่อาจประมาณค่าได้ อาชญากรรมส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินดังนี้คือ 1)  ประชาชนขาด

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  2)  ทําให้ผู้คนเกิดความหวาดระแวง 3)  ทําให้ประชาชนขาด

ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน4)  เกิดข่าวสะเทือนขวัญ 5)  ก่อความไม่สงบในสังคมและทําให้สังคมเสื่อม

โทรม 6)  ทําให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย ในการหาวิธีการต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัย 7)  ทําให้เกิด

พฤติกรรมเลียนแบบ 8)  เกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและ 9)  ให้บุคคลผู้กระทําผิดถูกรังเกียจ

จากคนรอบข้าง 

 

2.7  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  

ชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

2.7.1  ยุติธรรมชุมชน 

              Karp and Clear (2000: 324 อ้างถึงในอังคณา บุญสิทธิ์, 2551: 5-7)  ยุติธรรมชุมชน (Community 

Justice)  เป็นแนวคิดต่อเนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง เปลี่ยน

การเมืองแบบตัวแทนมาเป็นแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเกิดขึ้นนานแล้วในต่างประเทศแต่สําหรับประเทศ

ไทยพึ่งตื่นตัวและตอบรับเมื่อมีรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 โดยเน้นการแก้ปัญหาภาครัฐมิได้

กระทําแต่การใช้อํานาจหากแต่ต้องคํานึงถึงความยุติธรรมในสังคมด้วย สังคมที่ไม่เป็นธรรมนําไปสู่

ปัญหาอาชญากรรมได้ ดังนั้นระบบยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทั้ง ความ

ยุติธรรมทางอาญา และความยุติธรรมทางสังคม ไปพร้อมๆ กัน กระบวนการยุติธรรมชุมชนให้

ความสําคัญกับแก่นมากกว่าเปลือก นั่นคือการให้ความสําคัญกับเนื้อแท้ของความยุติธรรม มากกว่า

พิธีกรรมที่เป็นทางการของความยุติธรรม ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เป็ น

ปรัชญา วิธีคิด วิถีชีวิต ท่ีมุ่งสู่ ความสัมพันธ์ท่ีดีงาม (Right Relationship) ของมนุษย์และสรรพสิ่งทั้ง

ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นความสัมพันธ์ท่ีให้เกียรติกันและกัน เห็นคุณค่าและความงามของกันและกัน 
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ยึดหลักความเสมอภาค ยอมรับในความแตกต่างด้วยความเคารพและให้เกียรติ กระบวนการยุติธรรม

ภายใต้กระบวนทัศน์ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้พัฒนาเป็นงานยุติธรรมชุมชน ซ่ึงกินความกว้าง

กว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ดังนั้นงานยุติธรรมชุมชนจึงอยู่ในกระบวนทัศน์การมีส่วน

ร่วมของชุมชนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทําแทนในระดับท้องถิ่นมิใช่เป็ น

อํานาจของภาครัฐแต่ฝ่ายเดียว พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2545   ท่ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ท่ีเสพติดเข้ารับการบําบัดแทนการส่งไปฟ้องคดี และหากผู้น้ันปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการบําบัดและผลการบําบัดเป็นที่พอใจผู้น้ันก็จะได้รับการยกเว้นไม่ดําเนินคดีและยังจะ

ได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในชุมชนตามหลักการความยุติธรรมทางสังคม เพื่อให้สามารถคืน

สู่ชุมชนได้อย่างพลเมืองดี แต่กระบวนการนี้จะไม่ประสบกับความสําเร็จได้เลยหากขาด 

กระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน อย่างแท้จริง  

ยุติธรรมชุมชนหมายถึงการป้องกันอาชญากรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับความยุติธรรมใน

รูปแบบต่างๆ ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยใดหน่วยหนึ่งที่เปิ ด

โอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันหรือในกิจกรรมนั้น ๆ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อ

คุณภาพชีวิตของชุมชน  

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2545: 67) ได้กล่าวว่ากระบวนทัศน์ยุติธรรมชุมชนมีเป้าหมายสุดท้าย 

2 ประการประการแรกเพื่อลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวในอาชญากรรม ประการที่สอง เพื่อ

สร้างความแข็งแกร่ง ให้กับชุมชนในการปกป้องคุ้มครองตนเอง  

กระบวนทัศน์ยุติธรรมชุมชนมีความสําคัญใน ศักยภาพของชุมชนในการจัดสวัสดิการเพื่อ

สมาชิกของชุมชนโดยชุมชน (Collective Efficacy) ยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนที่สําคัญยิ่งยุทธศาสตร์

หนึ่งคือการก่อตั้ง ศาลยาเสพติด หรือ Drug Court เพื่อให้การบําบัดฟื้นฟูแก่ผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

ศาลยาเสพติดยึดหลักปรัชญาที่ว่าจะไม่ทอดทิ้งสมาชิกของชุมชนคนใดให้อยู่ข้างหลัง แต่จะพยายาม

ถักทอสายสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกันให้แนบแน่น  

สมชาติ เอี่ยมอนุพงษ์ ( มปป.: 1-21) ได้กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้สํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานยุติธรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่าย

ยุติธรรมชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ งานยุติธรรมชุมชนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 

โดยมีบทบาทสําคัญ 3 ประการ คือ  1) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน   

2) การระงับข้อพิพาทหรือการจัดการกับความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ

3) การป้องกันปัญหาอาชญากรรมโดยใช้หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

สํานักงานคุมประพฤติ ( 2551: 24) ได้กล่าวถึงปัจจัยความสําเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในงานยุติธรรมชุมชนประกอบด้วย  1) มีประเพณี วัฒนธรรมวิถีชีวิตหรือกิจกรรม
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สาธารณะท่ีอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่หลากหลาย 2)  ผู้นําชุมชนเห็นพ้องด้วย  3) ชุมชนต้อง

มีความสามัคคีไม่แตกแยกกัน 4)  ผู้นําชุมชนต้องมีศักยภาพที่ดี  5) ชุมชนหรือคนในชุมชนต้อง

เข้าใจและเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นหรือได้รับ 6) ชุมชนต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 

และ 7)  การมีส่วนร่วมของภาคราชการที่เกี่ยวข้องแบบมีหุ้นส่วน  

 

2.7.2  ยุติธรรมชุมชนของอิสลาม 

จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย  (2551: 167-170, 227-228, 233) ได้กล่าวว่าภารกิจหลักของกระบวนการ

ยุติธรรมชุมชนของอิสลามมีดังนี้ 1) การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระทําผิด 2) การ

จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 3) การเยียวยาและเสริมพลัง 4) การรับผู้กระทําผิดคืนสู่ชุมชน  

ชุมชนมุสลิมมีมัสยิดเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการความขัดแย้งในชุมชน ซ่ึงมัสยิดถือ

เป็นสถาบันหนึ่งที่มีอิทธิพลสําคัญต่อชีวิตของมุสลิม สะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนที่เป็ น

ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมอิสลาม กรณีศึกษาชุมชนธรณีคําเป็นการนําเสนอแนวคิดยุติธรรมชุมชน

ตามแนวทางอิสลามที่กลมกลืนและลงตัวตามภารกิจของกระบวนการยุติธรรมชุมชน กล่าวคือ มี

การป้องกันความขัดแย้งในชุมชนโดย ฮีบาดะฮ์  (ความหมายของอิบาดะฮ์ คือ การเป็นบ่าวของพระ

เจ้า เป้าหมายแห่งการสร้างญินและมนุษย์ กรอบของการทํา อิบาดะฮ์ต่ออัลเลาะฮ์ ผู้ท่ีทําฮีบาดะฮ์

สมบูรณ์ท่ีสุด หน้าที่ของปวงบ่าวที่พึงกระทําต่อพระองค์อัลเลาะฮ์ การแสดงการนอบน้อมอย่าง

สมบูรณ์ การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์) มีกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดย มูซาวาเราะห์ฮ  

(การมูชาวาเราะห์ฮฺเป็นการปรึกษาหารือในเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อหาทางออกหรือ

แนวทางสําหรับการดําเนินกิจการใดๆ ในชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขร่วมกัน ซ่ึงถือเป็น

เรื่องจําเป็นทางศาสนาที่กําหนดให้มีการปรึกษาหารือกันในกิจการต่างๆ) มีการเยียวยาและฟื้นฟู

ผู้กระทําผิดหรือ เตาบะฮ์ (การกลับเนื้อกลับตัวต่อพระผู้เป็นเจ้า หยุดการกระทําความผิดนั้นทันที 

เสียใจอย่างสุดซึ้งในสิ่งที่ได้กระทํา ตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะไม่กลับไปทําบาปอีกและคืนสิทธิท่ีได้มี

การละเมิด) และท้ายสุดเป็นการคืนคนดีสู่สังคม นอกจากนั้นชุมชนธรณีคํายังมีฮุมกุมฟากัด(การ

สร้างข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการห้ามหรือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตาม) เป็ น

ข้อกําหนดเพื่อความสมานฉันท์ในชุมชนซึ่งเกิดจากข้อตกลงกันภายในชุมชน และชุมชนยังมี

คณะกรรมการชุมชนอันประกอบด้วยกรรมการบริหาร 7 คนเป็นผู้บริหารจัดการชุมชน การมูชาวา

เราะฮ์ถือเป็นจุดเด่นที่สําคัญของชุมชนมุสลิมในการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วน

ร่วมกับการดําเนินงานต่างๆ ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันคิด หรือร่วมกันปฏิบัติ ซ่ึงจะทําให้

สมาชิกในชุมชนมีความผูกพันกับชุมชนและยังส่งผลต่อความยั่งยืนของนโยบายต่างๆที่ใช้ในชุมชน

อีกด้วย  
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การจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิมด้วยวิธีการมูชาวาเราะฮฺมีจุดเด่นที่น่าสนใจ

ดังต่อไปนี้ 1) กระบวนวิธีในการจัดการความขัดแย้งเน้นการประนีประนอมคู่กรณีท้ังสองฝ่ายและ

จะพยายามให้เรื่องราวความขัดแย้งจบลงภายในชุมชน 2) ไม่มีการกําหนดอัตราโทษของความผิดที่

จะนําเข้าสู่การมูชาวาเราะฮ์  3) ไม่มีการกําหนดรูปแบบที่แน่นอนตายตัว โดยมีลักษณะยืดหยุ่นไป

ตามสถานการณ์ของแต่ละกรณีความขัดแย้ง 4) ใช้กระบวนการลงโทษทางสังคมแบบไม่เป็ น

ทางการ เช่น การที่ผู้นําถามไถ่ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามฮุกุมฟากัตของชุมชนจากเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดความ

สํานึก เป็นต้น  5) มีลักษณะข้ามมิติของเวลาและข้ามภพข้ามชาติ ในกรณีท่ีผู้กระทําผิดคืนสิทธิของ

ผู้เสียหายที่ตน ได้ละเมิดก็จะต้องมีการชดใช้หรือรับโทษในวันแห่งการตอบแทนในโลกหน้าตาม

ความเชื่อทางศาสนาอิสลาม (มูฮัมหมัดรอฟี อี มูซอม, 2549) 

การดําเนินงานยุติธรรมชุมชนมีหลักพิจารณาที่นําทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยู่มา

เกื้อหนุนการดําเนินการของกระบวนการยุติธรรมชุมชน ทุนทางสังคมดังกล่าวได้แก่ ระบบคุณค่า

ความเชื่อ ผู้นํา โครงสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน เวทีสําหรับการประชุมหารือจัดการความขัดแย้ง

เชิงสมานฉันท์ และข้อตกลงเพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน  

 ชุมชนมุสลิมภายใต้การนําของอิหม่ามจะร่วมกันสร้างข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการ

ห้ามหรือส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตาม เรียกกันว่า ฮูกุมฟากัตเป้าหมายที่สําคัญของการ

ขับเคลื่อนชุมชนมุสลิมก็คือการสร้างชุมชนตั๊กวา (การยําเกรงต่ออัลลอฮ์) ฮูกุมฟากัตของชุมชนเน้น

เป้าหมายในการสร้างชุมชนแห่งการตั๊กวา การไกล่เกลี่ยก่อนคดีข้ึนสู่ศาลนั้นเป็นการใช้หลักของ

ศาสนาอิสลามมาใช้ระงับข้อพิพาทเบื้องต้นในชุมชนธรณีคําเองมีการใช้วิธีการนี้ ในการไกล่เกลี่ย

คนในชุมชนที่มีการพิพาทในเรื่องต่างๆอยู่แล้วส่วนมากเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่รุนแรงและและ

สามารถก็จะตกลงกันได้และเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย คําว่ายุติธรรมชุมชนนั้นเป็นเรื่องที่ควรให้

ความสนใจกล่าวคือจะช่วยในการลดความขัดแย้งในชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะว่าหากมีการ

ฟ้องร้องกันมีการตัดสินคดีจะต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ร่วมกันในเวลาต่อมาก็จะกิน

แหนงแคลงใจกันมองหน้ากันไม่ติด ความสามัคคีก็จะเสื่อมลงไปถ้าหากมีการเจรจากันในชุมชน

ถึงแม้ว่าจะมีผู้เสียเปรียบอยู่บ้างแต่ถ้าคู่กรณีพอใจก็ถือว่าเป็นธรรมแล้วและสิ่งที่สําคัญความสามัคคี

กันยังคงอยู่ฝ่ายใดผิดก็ขอ มะอั๊บหรือการขอโทษกันซึ่งตามหลักศาสนาผู้น้อยต้องขอมะอั้บผู้ท่ี

อาวุโสกว่าและผู้ท่ีมีอาวุโสกว่าต้องให้อภัยผู้น้อยเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้ความรักความสามัคคีก็จะมีใน

ชุมชน ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมสมานฉันท์ หากมีการทําให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมีการขับเคลื่อน

อย่างจริงจังก็จะได้ผลดีในชุมชนไม่เฉพาะชุมชนมุสลิมเท่านั้นคิดว่าชุมชนพุทธและชุมชนอื่นๆก็

สามารถนําไปใช้ได้เช่นกัน 

ดังนั้นการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นสามารถนํา

องค์ประกอบที่สําคัญเพื่อนํามาใช้ในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ได้ดังนี้ 
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1)  แนวคิดเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชนผู้วิจัยสามารถนําองค์ประกอบที่สําคัญในด้าน

งานยุติธรรมชุมชนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยมีบทบาทสําคัญ 3 ประการ คือ

1) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน  2) การระงับข้อพิพาทหรือการจัดการ

กับความขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ 3) การป้องกันปัญหาอาชญากรรม

โดยใช้หลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวใน

อาชญากรรม และขณะเดียวกันเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในการปกป้องคุ้มครอง

ตนเอง 

2)  ยุติธรรมชุมชนของอิสลามผู้วิจัยนําองค์ประกอบในด้านการมูชาวาเราะฮ์

สําหรับการมูชาวาเราะห์ฮฺเป็นการปรึกษาหารือในเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อหาทางออก

หรือแนวทางสําหรับการดําเนินกิจการใดๆ ในชุมชนโดยมีเป้าหมายเพื่อความสงบสุขร่วมกัน ซ่ึงถือ

เป็นเรื่องจําเป็นทางศาสนาที่กําหนดให้มีการปรึกษาหารือกันในกิจการต่างๆถือเป็นจุดเด่นที่สําคัญ

ของชุมชนมุสลิมในการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการดําเนินงานต่างๆ 

การจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิมด้วยวิธีการมูชาวาเราะฮฺมีจุดเด่นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้     

1) กระบวนวิธีในการจัดการความขัดแย้งเน้นการประนีประนอมคู่กรณีท้ังสองฝ่ายและจะ

พยายามให้เรื่องราวความขัดแย้งจบลงภายในชุมชน 2)ไม่มีการกําหนดอัตราโทษของความผิดที่จะ

นําเข้าสู่การมูชาวาเราะฮ์  3)ไม่มีการกําหนดรูปแบบที่แน่นอนตายตัว โดยมีลักษณะยืดหยุ่นไปตาม

สถานการณ์ของแต่ละกรณีความขัดแย้ง 4) ใช้กระบวนการลงโทษทางสังคมแบบไม่เป็นทางการ 

เช่น การที่ผู้นําถามไถ่ผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามกติกาของชุมชนจากเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดความสํานึก เป็นต้น  

5) มีลักษณะข้ามมิติของเวลาและข้ามภพข้ามชาติ ในกรณีท่ีผู้กระทําผิดคืนสิทธิของผู้เสียหายที่ตน 

ได้ละเมิดก็จะต้องมีการชดใช้หรือรับโทษในวันแห่งการตอบแทนในโลกหน้าตามความเชื่อทาง

ศาสนาอิสลาม  

ดังนั้นการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันแก้ไขยาเสพติดผู้วิจัยได้นํา

องค์ประกอบยุติธรรมชุมชนได้แก่การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด การระงับข้อพิพาท และการป้องกัน

ปัญหาอาชญากรรมโดยการใช้หลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และนําองค์ประกอบยุติธรรมชุมชน

อิสลามได้แก่การจัดการปัญหาความขัดแย้ง การไม่มีกําหนดอัตราโทษ มีรูปแบบยืดหยุ่นและการ

ลงโทษไม่เป็นทางการและมีลักษณะข้ามมิติเวลาและข้ามภพข้ามชาติ 
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2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.8.1  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาครัฐในการป้องกันปัญหา

อาชญากรรม           

สําหรับงานวิจัยที่เป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาครัฐในการป้องกัน

ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ โดยทําการศึกษารายงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึง 

ปี พ.ศ. 2553 โดยมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซ่ึงปัญหาของการป้องกัน

อาชญากรรมเป็นปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจและพยายามมีส่วนร่วม ทั้งในด้านการวางแผน 

การปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง การแจ้งข่าวสาร และการร่วมประเมินผล ซ่ึงผลที่ได้ก็มีความแตกต่าง

กันไปตามบริบทของพื้นที่ บางพื้นที่มีความร่วมมือมาก เช่นงานของรัฐศาสตร์ สิงห์เหลือง (2540) 

เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขตพระโขนง งานของรณณรงค์ 

สุดกังวาล (2544) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม: 

กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ งานของสินทิช กรกฎกําจร (2546) 

เรื่องการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตํารวจบ้านด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่

เขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นต้น บ้างก็มีส่วนร่วมปาน

กลางเช่นงานของสมพล อัครเดโชชัย (2536) เรื่องความร่วมมือของประชาชนในการป้องกัน

อาชญากรรมในเขตอําเภอเมืองลําปาง งานของชยานนท์ มีสติ (2543) เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้นํา

ท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรม อําเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ธรรมธรรม์ วันสุข (2543) เรื่อง

การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของผู้นําชุมชน: กรณีศึกษาอําเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์ งานของเพลินสุข ทองคํามั่น (2546) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม

ประชาคมหมู่บ้านต้านยาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลม่วงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย งาน

ของเทอดเกียรติ วงศาโรจน์ (2547) เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชน

ในชุมชน เทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี งานของวรจักร จันทาทอง (2548) เรื่อง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล

นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และงานของวีรดล ขํารัตน์ (2549) เรื่องการมีส่วนร่วมของ

ผู้นําชุมชนในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: 

ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล และงานวิจัยที่ระบุว่าความร่วมมือในการป้องกัน

ปัญหาอาชญากรรมอยู่ในระดับน้อยก็มี เช่น งานของฉลอง ภาคย์ภิญโญ (2540) เรื่องบทบาทของ

ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม: กรณีศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาลตําบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
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แนวทางการป้องกันอาชญากรรมในทางกายภาพ เช่น การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง การดูแล

รักษาบริเวณให้สะอาดปราศจากสิ่งปกคลุม การกวดขันการปิดประตูหน้าต่าง การจํากัดการเข้าออก 

เป็นต้น มีผู้ทําการศึกษาในหลายกรณี เช่น สมพล อัครเดโชชัย (2536) เรื่อง ความร่วมมือของ

ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตอําเภอเมืองลําปาง งานของฉลอง ภาคย์ภิญโญ (2540) 

เรื่องบทบาทของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม: กรณีศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาลตําบลชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น งานของปรางค์ทิพย์ เร่งศิริ กุล (2542) เรื่องการนํามาตรการการป้องกัน

อาชญากรรมโดยชุมชนมาใช้ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และงานของอุนิษา 

เลิศโตมาสกุล และชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี (2552) เรื่องการศึกษาหาแนวทางในการป้องกัน

อาชญากรรมแบบไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นต้น  

สําหรับผลการศึกษาที่ผ่านมาในอดีตพบว่าการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติดนั้นส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางซึ่งขึ้นกับบริบทของแต่ละพื้นที่แต่สิ่ง

ท่ีสอดคล้องกันคือความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชนหรือประชาชนยังอยู่ในวงแคบ ทั้งนี้

อาจจะยังขาดการประสานงานและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน รวมทั้งคิดว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพียง

ฝ่ายเดียวในการดูแลแก้ไข ซ่ึงเป็นแนวคิดที่อาจจะคลาดเคลื่อน เนื่องจากประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้น

โดยตลอดแต่กําลังของเจ้าหน้าที่ไม่เพิ่มขึ้นมากนักและยังขาดแคลนงบประมาณ จึงทําให้การมีส่วน

ร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดของชุมชนและประชาชนมีความสําคัญเป็ น

อย่างยิ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติดที่ทําการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 

สถานภาพสมรส ศาสนา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน ภูมิลําเนา 

การเข้าอบรมความรู้เรื่องอาชญากรรม ความสนใจ ทัศนคติท่ีมีต่อเจ้าหน้าที่หรือการมีญาติพ่ีน้อง

เป็นตํารวจ รูปแบบที่อยู่อาศัย ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรม ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ ลักษณะทาง

สังคม การได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการศึกษาส่งผลมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัย

ด้านเพศ ปัจจัยด้านอาชีพ ปัจจัยด้านอายุ รายได้ และความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรม เป็นปัจจัยระดับ

แรกๆที่มีการศึกษาว่าส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ปัจจัย

ในระดับที่รองลงมาได้แก่ ภูมิลําเนา การเข้าอบรม ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน และความสัมพันธ์

กับเจ้าหน้าที่  

สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาในครั้งนี้ก็คือ ระดับของการการศึกษา การให้ความรู้ความ

เข้าใจในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด รวมทั้งปัจจัยด้านกระบวนการก็คือการให้

การฝึกอบรมและการสร้างเสริมประสบการณ์ รวมทั้งความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่น่าจะเป็นประเด็น

สําคัญของการศึกษาในครั้งนี้ ดังแสดงตามตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4  แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาครัฐในการป้องกันปัญหา

อาชญากรรม           
 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

1 

 

 

 

 

 

รัฐศาสตร์ 

สิงห์เหลือง 

(2540) 

การมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันอาชญากรรมของ

ประชาชนในเขตพระ

โขนง 

ประชาชนในเขตพระโขนงระดับบุคคลและ

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกัน

อาชญากรรมมาก ระดับชุมชนอยู่ในระดับ

ปานกลาง ระดับความร่วมมือโครงการชุมชน

สัมพันธ์มีน้อย ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ รูปแบบที่อยู่อาศัย 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รณณรงค์  

สุดกังวาล 

(2544) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกัน

และปราบปราม

อาชญากรรม: กรณีศึกษา

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

เมือง จังหวัด

สมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย อายุ 36 ปี ขึ้น

ไป ระดับการศึกษามัธยมศึกษา อาชีวะ อาชีพ

ค้าขาย แรงงานรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

7,000 บาท ประสบการณ์คดีอาชญากรรมจาก

การรับฟังบุคคลรอบข้าง อาศัยอยู่ในชุมชน 5-

10 ปี ไม่เป็นสมาชิดกลุ่มใด มีความต้องการมี

ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของตํารวจมาก โดยเฉพาะด้าน

ป้องกันและปราบปราม ด้านการบริการใน

ระดับมาก ด้านสืบสวนอยู่ในระดับปานกลาง 

การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ

ป้องกันตนเองในระดับมาก ด้านการแจ้ง

เบาะแสและด้านสนับสนุนมีในระดับน้อย 

ปัจจัยที่มีผล คือ ระดับการศึกษา อาชีพ ข้อมูล

ข่าวสาร ประสบการณ์ ความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติการของตํารวจ 

3 

 

 

สินทิช 

กรกฎกําจร 

(2546) 

การมีส่วนร่วมของ

อาสาสมัครตํารวจบ้าน

ด้านการป้องกันและ  

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตํารวจบ้านด้าน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอยู่ใน

ระดับมาก โดยเฉพาะด้านรายงานความ 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

  

ปราบปรามอาชญากรรม

ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ

ของสถานีตํารวจภูธร 

อําเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคลื่อนไหว ด้านบริการประชาชน ด้านจราจร 

ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้าน

ช่วยเหลือตํารวจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้าน

รักษาความสงบเรียบร้อย การมีส่วนร่วมใน

ระดับปานกลางคือ ด้านประสานงานระหว่าง

ตํารวจและผู้นําชุมชน ด้านร่วมคิดและวาง

แผนการป้องกันฯ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วม คือ ระดับการศึกษา การได้รับการ

ฝึกอบรม ความคาดหวังในผลประโยชน์ ความ

คิดเห็นต่อปัญหาอาชญากรรม ความรู้ความ

เข้าใจในหน้าที่ ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วน

ร่วม คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่

ปฏิบัติหน้าที่ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมพล  

อัครเดโชชัย 

(2536) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความร่วมมือของ

ประชาชนในการป้องกัน

อาชญากรรมในเขต

อําเภอเมืองลําปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนในเขตอําเภอเมือง ลําปาง มีความ

สนใจในการป้องกันอาชญากรรมพอสมควร 

ความร่วมมือในการแจ้งเหตุ การให้ข้อมูล

ข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง การเป็นพยาน

ในคดีค่อนข้างน้อย การป้องกันโจรกรรมที่

ตํารวจเห็นว่าได้ผล คือ การติดตั้งสัญญาน

เตือนภัย ติดไฟฟ้าส่องสว่าง รั้วรอบขอบชิด 

ประชาชนจะช่วยเหลือหากไม่เป็นอันตราย 

ความร่วมมือของประชาชน โดย แนะนําเพื่อน

บ้าน ช่วยเหลือการจับกุม แจ้งบาะแส เป็น

พยาน ภูมิหลังด้านการศึกษา และถิ่นที่อยู่

อาศัย การเคยเข้าอบรม เข้าร่วมกิจกรรม ความ

สนใจต่อปัญหาอาชญากรรม และทัศนคติต่อ

เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือฯ  
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมธรรม์ 

วันสุข  

(2543) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมของผู้นํา

ชุมชน: กรณีศึกษาอําเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นําชุมชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ของตํารวจในระดับปานกลาง ผู้นํา

ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมโดยรวมในระดับ

ปานกลาง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

กิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการ

วางและและตัดสินใจ ด้านการประเมินและ

ติดตามผลมีคะแนนตํ่าที่สุด ปัจจัยที่มีผลต่อ

การมีส่วนร่วม คือ ประสบการณ์เกี่ยวกับ

ตํารวจ การมีญาติพ่ีน้องคนรู้จักเป็นตํารวจ 

การได้รับข้อมูลข่าวสารอาชญากรรม และ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลินสุข 

ทองคํามั่น 

(2546) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในกิจกรรม

ประชาคมหมู่บ้านต้านยา

เสพติด: ศึกษาเฉพาะ

กรณีตําบลม่วงคํา อําเภอ

พาน จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง ร้อยละ 65.4 

อายุระหว่าง 35-44 ปี ร้อยละ 39.5 การศึกษา

ระดับประถมศึกษาร้อยละ 69.7 อาชีพ

เกษตรกรร้อยละ 60 รายได้พอๆกับรายจ่าย

ร้อยละ 43.2 มีภาระหนี้สินร้อยละ 77.8 การ

ร่วมกิจกรรมต้านยาเสพติดอยู่ในระดับปาน

กลาง ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง เพศ 

ระดับการศึกษา การรับรู้ ความตระหนัก การมี

อุดมการณ์ประชาธิปไตยและภาวะผู้นํามีผล

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7 

 

 

 

เทอดเกียรติ 

วงศาโรจน์ 

(2547) 

 

การมีส่วนร่วมในการ

ป้องกันอาชญากรรมของ

ประชาชนในชุมชน 

เทศบาลเมืองราชบุรี  

การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของ

ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วม

วางแผน การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติกิจกรรม 

และการมีส่วนร่วมด้านติดตามประเมินผล อยู่ 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

  

อําเภอเมือง จังหวัด

ราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในระดับปานกลาง แนวทางการมีส่วนร่วมใน

การป้องกันอาชญากรรมของประชาชนใน

ชุมชนเทศบาลเมืองราชบุรีในภาพรวม พบว่า

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่าทั้ง 3 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมด้านการ

วางแผน การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติกิจกรรม 

และการมีส่วนร่วมด้านการติดตามประเมินผล 

อยู่ในระดับมากการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

อาชญากรรมของหัวหน้าครัวเรือนในชุมชน

เทศบาลเมืองราชบุรี แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อจําแนก

ตามระดับการศึกษาและอาชีพ ส่วนแนวทาง

การมีส่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อจําแนกตามเพศ 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรจักร  

จันทาทอง 

(2548) 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพ

ติด: ศึกษาเฉพาะกรณี

เทศบาลนคร

อุบลราชธานี จังหวัด

อุบลราชธานี 

 

 

  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 34.5 

อายุ 21-30 ปี จบปริญญาตรีร้อยละ 65 รับ

ราชการร้อยละ 65 อาศัยอยู่น้อยกว่า ปี ร้อยละ

44.5 รับรู้/ตระหนักปัญหายาเสพติดมาก ผู้นํา

ชุมชนมีภาวะผู้นําปานกลาง การมีส่วนร่วมใน

ระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกัน

ปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ อาชีพ รายได้ การ

รับรู้ปัญหายาเสพติด ความตระหนักในปัญหา 

และภาวะผู้นํา ปัจจัยที่ไม่มีผล ได้แก่ เพศ อายุ 

ระยะเวลาท่ีอยู่ ตําแหน่งทางสังคม 

9 

วีรดล  

ขํารัตน์ 

(2549) 

การมีส่วนร่วมของผู้นํา

ชุมชนในกระบวนการ

เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

กลุ่มตัวอย่างเป็นชายร้อยละ77.8  อายุระหว่าง 

30-60 ปี ร้อยละ 81.3 จบมัธยมศึกษาร้อยละ 

51.7 สมรสแล้วร้อยละ 79.5 ดํารงตําแหน่ง 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

  

เพื่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด: 

ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอ

ควนโคน จังหวัดสตูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของผู้นําชุมชน 1 ตําแหน่งร้อยละ 75 ประกอบ

อาชีพเกษตรกรเป็นหลักร้อยละ 65.3 การมี

ส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในกระบวนการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง 

ผู้นําส่วนใหญ่มีส่วนร่วมโดยการบริจาคทรัพย์ 

ผู้นําส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ใน

ระดับสูง ความตระหนักในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง 

ปัญหาอุปสรรคขึ้นกับความร่วมมือจาก

ครอบครัวของผู้เสพ ควรมีการจัดกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ เพศ 

อายุ การศึกษา และความตระหนักของผู้นํา

ชุมชน 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉลอง  

ภาคย์ภิญโญ 

(2540) 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทของชุมชนใน

การป้องกันอาชญากรรม: 

กรณีศึกษาเฉพาะในเขต

เทศบาลตําบลชุมแพ 

จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหญิงร้อยละ 65.5 อายุ 

40 ปี ขึ้นไปร้อยละ 41.8 สมรสแล้วร้อยละ 

67.6 การศึกษาระดับประถมศึกษาปี ท่ี 4 ร้อย

ละ 37.6 ค้าขายร้อยละ 27.9 รายได้น้อยกว่า

เดือนละ 2,500 บาท การความคุมอาชญากรรม

จากสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง เช่น 

ไฟฟ้าส่องสว่าง เมื่อพบการทําผิดกฏหมายให้

แจ้งตํารวจอยู่ในระดับมาก แต่การป้องกันคิด

ว่าเป็นหน้าที่ของตํารวจฝ่ายเดียว(ยังไม่

ถูกต้อง) การรณรงค์เสริมสร้างความร่วมมืออยู่ 
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

   

ในระดับน้อย การสนับสนุนในการป้องกันฯ

อยู่ในระดับน้อย ปัญหาเร่งด่วน คือ ปัญหายา

เสพติด การพนัน และลักทรัพย์ ภาพลักษณ์

ของตํารวจอยู่ในระดับปานกลาง 

ความสัมพันธ์กับตํารวจอยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการเป็นพยานอยู่ในระดับมาก ตํารวจ

ชุมชนสัมพันธ์มีส่วนช่วยในระดับปานกลาง 

และทําให้ชุมชนมีความมั่นใจปลอดภัยขึ้นอยู่

ในระดับมาก ชุมชนต้องการให้แก้ไขปัญหายา

เสพติดอย่างเร่งด่วน 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรางค์ทิพย์ 

เร่งศิริกุล

(2542) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การนํามาตรการการ

ป้องกันอาชญากรรมโดย

ชุมชนมาใช้ในเขต

เทศบาลเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงร้อยละ 55.2 อายุ 31-40

ปี ร้อยละ 30.9 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 93.3 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 34.8 

ค้าขายหรือประกอบอาชีพส่วนตัวร้อยละ 29.4 

รายได้ครอบครัวต่อเดือน 2001-5000 บาทร้อย

ละ 25 สมรสแล้วร้อยละ 52.1 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและควรมี

มาตรการรักษาความปลอดภัย เห็นด้วยกับการ

นํามาตรการต่างๆมาใช้ การสํารวจประตู

หน้าต่างบ้าน เห็นด้วยอย่างยิ่งในการปฏิบัติ

ตามกฏจราจรและเมื่อเห็นการกระทําผิดให้

แจ้งตํารวจ การป้องกันตนเองและฟ้องร้อง

อาชญากร เห็นด้วยอย่างยิ่งในการไม่เดินตาม

ลําพังเวลากลางคืน และเห็นด้วยไม่ให้คน

แปลกหน้าเข้าบ้าน ประชาชนควรมีส่วน

ร่วมมือในการป้องกันฯ และประสานความ

ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ชุมชนควรมีการฝึกอบรม  
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ตารางที่ 2.4  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

    

เยาวชน เห็นด้วยอย่างยิ่งในการมีสายตรวจ 

การมีจุดตรวจ ปัญหาที่ควรเร่งแก้ไขคือปัญหา

ยาเสพติด เจ้าหน้าที่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุนิษา 

เลิศโตมา

สกุล และ

ชาญคณิต 

กฤตยาสุริยะ

มณี 

(2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาหาแนวทางใน

การป้องกันอาชญากรรม

แบบไม่เป็นทางการ: 

กรณีศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาในชุมชน คือ ยาเสพติดและลักทรัพย์ 

โดยยาเสพติดเกิดกับเยาวชน ส่วยลักทรัพย์เกิด

จากการระบาดของยาเสพติดและแรงงานต่าง

ด้าว มักมองว่าปัญหาอาชญากรรมเป็นเรื่อง

ของเจ้าหน้าที่ยกเว้นกลุ่มผู้นําที่เห็นว่าเป็น

ปัญหาของตน ใช้การเสริมพันธะทางสังคม

เพื่อให้เกิด Active citizen ตํารวจต้องเป็นตัว

ขับเคลื่อนและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

จัดตั้งศูนย์ประสานงานชุมชน กระจายงานลง

สู่ชุมชน การให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับ

การป้องกันอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม 

(CPTED) เช่น การปรับสถานที่ให้โล่ง การ

จํากัดทางเข้าออก การแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจน การ

สร้างระบบการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดโอกาสของการ

เกิดอาชญากรรม 

 

2.8.2  งานวิจัยที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ 

สําหรับการทบทวนวรรณกรรมในส่วนของศูนย์การเรียนนั้นพบว่าปัญหาของศูนย์การ

เรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดตั้งของภาครัฐโดยสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) หรือที่รู้จักกันในนามเดิมว่ากรมการศึกษานอกโรงเรียน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีการดําเนินงานมานานหลายปีประสบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ อาทิ 

เช่น การขาดแคลนงบประมาณ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการสอนต่างๆ การขาดแคลน
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ด้านอาคารสถานที่ และการขาดแคลนบุคคลากร เป็นต้น โดยมีงานวิจัยที่เสนอประเด็นปัญหาใน

เรื่องดังกล่าวนี้หลายเรื่อง เช่น งานของจุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก (2541) งานของดุสิต สายทอง (2541) 

สถิตย์ มาดสมบัติ (2548) งานของสมพงษ์ เรือนนะการ (2548) งานของกมลฉัตร บํารุงตระกูล 

(2548) งานของณรงค์ อภิธนัง (2551) และงานของ กอบกุล กลับอําไพ  (2552) ซ่ึงล้วนแล้วแต่กล่าวถึง

ปัญหาในรูปแบบเดียวกัน นอกจากปัญหาดังกล่าวยังมีปัญหาในด้านอื่นๆ อีก เช่น สถิต มาดสมบัติ 

(2548) ในการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินการศูนย์การเรียนชุมชน: ศึกษา

เฉพาะกรณีศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 

เสนอว่าปัญหาที่ปรากฏคือปัญหาทางเศรษฐกิจที่ทําให้ต้องอพยพย้ายถิ่น ปัญหาการขาดผู้นํา ซ่ึง

สอดคล้องกับงานของดุสิต ทองสาย (2541) เรื่องประสิทธิผลของการบริหารศูนย์บริการการศึกษา

นอกโรงเรียนอําเภอ: กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ระบุว่าปัญหาของศูนย์การเรียนส่วน

หนึ่งเกิดจากการขาดผู้นํา และงานของณรงค์ อภิธนัง (2551) เรื่องแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนย์การเรียนชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ท่ีระบุว่าปัญหา

ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์การเรียนชุมชน ส่วนหนึ่งเกิดจาก 

กรรมการขาดประชุม กรรมการไม่มีความรู้ความเข้าใจ การจัดการศึกษาไม่ตรงตามความต้องการ

ชุมชน ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดจิตสํานึกใฝ่ รู้ ไม่เห็นความสําคัญของศูนย์การเรียนรู้ และงาน

ของพระมหาสนิท สุทนต์ (2544) เรื่องการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนสําหรับการพัฒนาศูนย์การ

เรียนชุมชนในเขตพื้นที่ฝ่ังธนบุรี ท่ีระบุว่าศูนย์ฯขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์ หนังสือ และ

งบประมาณ ปัญหาในด้านสภาพแวดล้อม การไม่ได้รับความสนใจจากชุมชน คณะกรรมการทํางาน

ไม่ต่อเนื่อง กรรมการขาดประสบการณ์และไม่มีความรู้เรื่องระบบการศึกษา และขาดครูท่ีมี

ประสบการณ์ ซ่ึงพอสรุปได้ว่าปัญหาหลักของการบริหารจัดการศูนย์การเรียนนั้นมีประเด็นใหญ่ๆ 

คือ การขาดแคลนงบประมาณ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการสอนต่างๆ การขาดแคลนด้าน

อาคารสถานที่ การขาดแคลนบุคคลากร การขาดผู้นํา และการขาดความร่วมมือจากชุมชนดังแสดง

ตามตารางที่ 2.5 

 

 

 

 

 

 

 



 103

ตารางที่ 2.5  แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุรารัตน์ เพ็ชร

จันทึก 

(2541) 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาการบริหารศูนย์การ

เรียนชุมชนกรมการศึกษา

นอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี

ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ

จังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณี

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้าน

หินโคน ตําบลหินโคน 

อําเภอจักราช จังหวัด

นครราชสีมา 

เป็นการศึกษาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ครู

ประจํากลุ่มทําหน้าที่เสนอและจัด

กิจกรรมร่วมกับชุมชนและเชิญชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมกับศูนย์ ปัญหาเรื่องของเวลา

ในการทํากิจกรรม ปัญหาด้านงบประมาณ 

ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการ

เบิกจ่ายล่าช้า การออกหลักฐานการศึกษา

ล่าช้า 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ดุสิต  

ทองสาย(2541) 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิผลของการ

บริหารศุนย์บริการ

การศึกษานอกโรงเรียน

อําเภอ: กรณีศึกษา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

ความสําเร็จของการจัดศูนย์การเรียนและ

เครือข่ายการเรียนรู้ท่ีเป็นวิถีชีวิตมี

ความสําเร็จในระดับปานกลาง การจัดการ

ศึกษาตามอัธยาศัยมีความสําเร็จปานกลาง 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความสําเร็จ คือ ขาด

ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขาดภาวะผู้นํา ขาดบุคคลากร ขาด

งบประมาณ ขาดสื่อการเรียน 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิต  

มาดสมบัติ

(2548) 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการดําเนินการศูนย์การ

เรียนชุมชน: ศึกษาเฉพาะ

กรณีศูนย์การเรียนชุมชน

เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิกา

ราม ต.โพนสูง อ.ปทุม

รัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 

 

 

ปัญหาทางเศรษฐกิจต้องอพยพย้ายถิ่น 

ปัญหาขาดผู้นําและพระสงฆ์ ปัจจัยที่

ส่งเสริมได้แก่ การเป็นชนบท ชุมชน

ขนาดเล็กมีความผูกพันใกล้ชิดกันเป็น

เครือญาติ ศรัทธาเจ้าอาวาส บุคคลากรมี

ความสามารถ ระดับการมีส่วนร่วมมี

แตกต่างกัน แนวทางการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม คือ ทํางานเสียสละโปร่งใส 

ส่งเสริมกิจกรรมตามพื้นฐานประเพณี  
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

 
  

ตอบสนองความต้องการของชุมชน การมี

คณะกรรมการที่หลากหลาย 

4 

 

 

 

 

 

 

สมพงษ์ เรือน

นะการ(2548) 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยและประสิทธิผลการ

บริหารศูนย์การเรียน

ชุมชนของศูนย์การศึกษา

นอกโรงเรียน จังหวัด

ลพบุรี 

 

ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมีผลต่อการ

บริหารในด้านการบริหารและการจัดการ 

การบริหารกิจกรรมการศึกษานอกระบบ 

และการบริหารกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศัย ปัญหาภายในได้แก่ ด้านเนื้อหา 

ด้านบุคลากร ด้านสื่อและอุปกรณ์ ด้าน

งบประมาณ 

5 

 

 

 

 

 

กมลฉัตร บํารุง

ตระกูล(2548) 

 

 

 

 

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

ในการปฏิบัติงานของครู

ประจําศูนย์การเรียน

ชุมชน สังกัดศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียน 

กรุงเทพมหานคร 4 

ปัญหาของครูส่วนใหญ่เกิดจาก สถานที่ 

งบประมาณ การเรียนการสอนและระบบ

การเรียน งานด้านเอกสารและธุรการ 

ควบคุมนักเรียนไม่ได้ ขาดการตรงต่อ

เวลา เทคโนโลยี ความสามารถของครู 

และบุคลิกภาพ  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณรงค์ 

อภิธนัง(2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการศึกษาศูนย์การ

เรียนชุมชน อําเภอเชียง

แสน จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ขั้นให้ข้อมูล

ข่าวสารโดยเสียงตามสายอยู่ในระดับมาก 

ขั้นรับฟังความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

โดยผอ.ศูนย์ ขั้นความร่วมือโดยให้ครูมี

ส่วนในการคัดเลือกกรรมการอยู่ในระดับ

มาก ขั้นเสริมอํานาจ โดยจัดทําแผน

ส่งเสริมการศึกษาของชุมชนตลอดชีวิต

ตลอดภาคอยู่ในระดับมากที่สุด ปัญหามี

ดังนี้ กรรมการขาดประชุม กรรมการไม่มี

ความรู้ความเข้าใจ การจัดการศึกษาไม่

ตรงตามความต้องการชุมชน ขาดการ

ประชาสัมพันธ์ ขาดจิตสํานึกใฝ่ รู้ ไม่เห็น 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

   ความสําคัญของศูนย์ ขาดงบประมาณ 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอบกุล กลับ

อําไพ(2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการศูนย์การ

เรียนชุมชนของครูประจํา

ศูนย์การเรียนชุมชน

สถานศึกษา สังกัด

สํานักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการศูนย์อยู่ในระดับดีมาก 

ด้านปัจจัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ

ด้านผลผลิต และด้านกระบวนการ ด้าน

ผลผลิตพบว่าผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพราะขาดความรู้

พื้นฐาน และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ได้ครบ ขาดระเบียบ ขาดความรับผิดชอบ 

ไม่มีความตระหนักในคุณค่าหรือ

ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้

สอบตก ด้านกระบวนการขาดการสํารวจ

ปัญหาและความต้องการของชุมชน ขาด

การนิเทศน์ติดตาม ภาคีเครือข่ายไม่ให้

ความร่วมมือในกิจกรรม ขาดการ

สนับสนุนด้านทรัพยากร คณะกรรมการ

และผู้เกี่ยวข้องไม่พัฒนา ด้านปัจจัยสภาพ

อาคาร สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

อยู่ห่างไกลชุมชน สิ่งอํานวยความสะดวก

ไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณ ไม่มีข้อมูล

สารสนเทศ 

8 

 

 

 

 

 

 

สถิต  

มาดสมบัติ

(2548) 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการดําเนินการศูนย์การ

เรียนชุมชน: ศึกษาเฉพาะ

กรณีศูนย์การเรียนชุมชน

เฉลิมพระเกียรติวัดโพธิกา

ราม ต.โพนสูง อ.ปทุม

รัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 

ปัญหาทางเศรษฐกิจต้องอพยพย้ายถิ่น 

ปัญหาขาดผู้นําและพระสงฆ์ ปัจจัยที่

ส่งเสริมได้แก่ การเป็นชนบท ชุมชน

ขนาดเล็กมีความผูกพันใกล้ชิดกันเป็น

เครือญาติ ศรัทธาเจ้าอาวาส บุคคลากรมี

ความสามารถ ระดับการมีส่วนร่วมมี

แตกต่างกัน แนวทางการส่งเสริมการมี 
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ตารางที่ 2.5  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

 

  

ส่วนร่วม คือ ทํางานเสียสละโปร่งใส 

ส่งเสริมกิจกรรมตามพื้นฐานประเพณี 

ตอบสนองความต้องการของชุมชน การมี

คณะกรรมการที่หลากหลาย 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระมหาสนิท 

สุทนต์(2544) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของผู้นํา

ชุมชนสําหรับการพัฒนา

ศูนย์การเรียนชุมชนใน

เขตพื้นที่ฝ่ังธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นําชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการพัฒนาศูนย์การเรียน

โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายและการ

วางแผน การบริหาร งบประมาณ การมี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และการมี

ส่วนร่วมในการประเมินผลข้อเสนอแนะ

ให้สํารวจความพร้อมของศูนย์ ให้แต่ละ

ศูนย์ทําการคัดเลือกครูประจําการเอง ควร

จัดโครงการบัณฑิตอาสา และควรวาง

ระเบียบและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน ศูนย์ขาด

ความพร้อมในด้านอุปกรณ์ หนังสือ และ 

งบประมาณ ปัญหาในด้านสภาพแวดล้อม 

การไม่ได้รับความสนใจจากชุมชน 

คณะกรรมการทํางานไม่ต่อเนื่อง 

กรรมการขาดประสบการณ์และไม่มี

ความรู้เรื่องระบบการศึกษา ขาดครูท่ีมี 

ประสบการณ์ คุณลักษณะทั่วไปของผู้นํา

ชุมชนมีผลอย่างมีนัยยะสําคัญ เช่น อายุ 

รายได้ ตําแหน่งทางสังคม ตําแหน่งใน

ศูนย์การเรียน ความคาดหวัง เป็นต้น 
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2.8.3  งานวิจัยที่เกี่ยวกับความร่วมมือของชุมชนในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 

ในด้านความร่วมมือของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนนั้นพบว่ามีท้ังที่ให้การมี

ส่วนร่วมระดับมากและระดับปานกลาง พยว่าจากการศึกษาของ เฉลียว วาปี กัง (2549) และ

การศึกษาของณรงค์ อภิธนัง (2551) ท่ีระบุว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนใน

ระดับมาก และงานของ ดุสิต ทองสาย (2541) บุญส่ง บุญเทศ (2543) และสุนทร คําเวบุญ (2545) ท่ี

ระบุว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนในระดับปานกลาง ซ่ึงปัจจัยที่มีผลต่อ

การมีส่วนร่วมได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน ความรู้และความเข้าใจต่อ

การดําเนินงานของศูนย ตําแหน่งทางสังคม ตําแหน่งในศูนย์ และความคาดหวัง ซ่ึงปัจจัยดังกล่าว

เป็นตัวแปรต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์การเรียน ดังนั้นการดําเนินการศึกษาในครั้ง

นี้ควรมีข้อมูลบริบทของชุมชนในประเด็นดังกล่าวเพื่อการพิจารณาถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์การเรียน นอกเหนือไปจากประเด็นของ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ส่ือ

การเรียน งบประมาณ และบุคคลากร สิ่งที่เน้นเป็นพิเศษคือในการศึกษาครั้งนี้ศูนย์การเรียนที่จะ

จัดตั้งขึ้นนั้นเป็นศูนย์ประเภทชุมชนเป็นฐานดังนั้นสิ่งที่ต้องดําเนินการก็คือการศึกษาปัญหาและ

ความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 

สําหรับแนวคิดในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ประชาชน และภาครัฐในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม  ผู้วิจัยการเรียนรู้  ความร่วมมือของ

ชุมชนในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ สามารถนํามาสังเคราะห์และนํามาเป็นแนวทางในการจัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนดังตารางที่ 2.6 

 

ตารางที่ 2.6  แสดงงานวิจัยที่เกี่ยวกับความร่วมมือของชุมชนในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

1 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลียว วาปี

กัง (2549) 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมใน

การบริหารศูนย์การ

เรียนชุมชน ของ

คณะกรรมการศูนย์

การเรียนชุมชน 

จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

สภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ด้านการนํามี

คะแนนสูงสุด รองลงมาคือด้านการวางแผน การจัด

องค์กร และการควบคุม การประเมินจากภายนอกมี

ระดับน้อยที่สุด เช่นเดียวกับด้านของปัญหา การขาด

ระเบียบและข้อกําหนด ขาดความชัดเจนในหน้าที่ 

เสนอให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเป็นกรรมการ 
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ตารางที่ 2.6  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณรงค์  

อภิธนัง

(2551) 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจัด

การศึกษาศูนย์การ

เรียนชุมชน อําเภอ

เชียงแสน จังหวัด

เชียงราย 

 

 

 

แบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ขั้นให้ข้อมูลข่าวสารโดย

เสียงตามสายอยู่ในระดับมาก ขั้นรับฟังความคิดเห็น

อยู่ในระดับมากโดยผอ.ศูนย์ ขั้นความร่วมือโดยให้

ครูมีส่วนในการคัดเลือกกรรมการอยู่ในระดับมาก 

ขั้นเสริมอํานาจ โดยจัดทําแผนส่งเสริมการศึกษาของ

ชุมชนตลอดชีวิตตลอดภาคอยู่ในระดับมากที่สุด 

ปัญหามีดังนี้ กรรมการขาดประชุม กรรมการไม่มี

ความรู้ความเข้าใจ การจัดการศึกษาไม่ตรงตามความ

ต้องการชุมชน ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดจิตสํานึก

ใฝ่ รู้ ไม่เห็นความสําคัญของศูนย์ ขาดงบประมาณ 

3 

 

 

 

 

 

 

บุญส่ง บุญ

เทศ (2543) 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมของ

กรรมการศูนย์การ

เรียนชุมชนในการ

ดําเนินงานศูนย์การ

เรียนชุมชน: ศึกษา

เฉพาะกรณี จังหวัด

มุกดาหาร 

ประชากรมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง การ่วม

กําหนดปัญหาชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด การประเมินผล

มีค่าตํ่าสุด ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม คือ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน 

ความรู้และความเข้าใจต่อการดําเนินงาน 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุนทร คําเว

บุญ (2545) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของ

คณะกรรมการ

องค์การบริหาร

ส่วนตําบล ต่อการมี

ส่วนร่วมในงาน

การศึกษานอก

โรงเรียนด้านการ

ดําเนินงานศูนย์การ

เรียนชุมชนใน

จังหวัดเพชรบุรี 

ระดับการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

การมีส่วนร่วมด้านการดําเนินงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานศูนย์การเรียนมี 4 

ด้าน คือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมในการดําเนินงาน ร่วมรับ

ผลประโยชน์ และร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับ

ปานกลาง 
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ตารางที่ 2.6  (ต่อ) 

 

ลําดับ ผู้ศึกษา ช่ือเรื่อง ผลการศึกษา 

5 

 

 

 

 

 

 

นงนุช กมล

(2542) 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดศูนย์

การเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

จัดศูนย์การเรียนเป็นเอกเทศ อยู่ในชุมชน องค์กร

และผู้นําชุมชนมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมทั้งสายสามัญ 

อาชีพ และตามอัธยาศัย ครูเป็นผู้มีความรู้ เสียสละ 

อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี สร้างท้องถิ่นพัฒนาและ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

  

 

2.9  แนวคิดนําในการศึกษา 
  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ศึกษากรณีชุมชนธรณีคํา ใช้แนวคิดนําในการศึกษา 4 ด้าน มี

รายละเอียดดังนี้ 

 

2.9.1  ด้านรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมประกอบด้วย 

2.9.1.1 บริบทของชุมชน ได้แก่ 1)สภาพแวดล้อมของชุมชน ทําเล ท่ีตั้งการตั้งถิ่น

ฐานของครัวเรือน เส้นทางคมนาคม 2)โครงสร้างของชุมชนประกอบด้วย ระบบเครือญาติ การ

รวมกลุ่ม ระบบ การศึกษา ระบบสาธารณะสุข ระบบเศรษฐกิจ 3)โครงสร้างอํานาจได้แก่ กลุ่ม

อํานาจในชุมชน 4)บทบาทผู้นําในเรื่องของภาวะผู้นําในประเด็น ประกอบด้วย การทํามาหากิน 

ศาสนา ปัญหาส่วนรวม การนําสํารวจ  การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญา  การรวบรวมนัก

ปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหา การใช้เทคนิควิธีการ การใช้กลไกลทางวัฒนธรรมประเพณี 4) ความ

ขัดแย้งของสมาชิกอํานาจ ผลประโยชน์ 5) วัฒธรรมชุมชน 6) การหล่อหลอมเสริมสร้างได้แก่ 

ค่านิยมด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและความรู้ 7) การใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชนได้แก่ทุน

ทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม/ ทุน ทางสัญลักษณ์และเครือข่าย 8) การขับเคลื่อนและการบริหาร

ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว  

2.9.1.2 รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดโดยได้นํา

องค์ประกอบของแนวคิดมาผสมผสานและพัฒนาเป็นรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยา
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เสพติดของชุมชนการศึกษาครั้งนี้แบ่งแนวคิดออกเป็ น  3 ส่วน คือส่วนที่หนึ่งคือภาครัฐ

ประกอบด้วย 1) แนวคิดของกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้นําองค์ประกอบในด้านศูนย์การเรียนรู้

ในรูปแบบผสมผสาน (Integrated-Based) ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 2) แนวคิดของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดได้นําองค์ประกอบ

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 3)  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นํา

องค์ประกอบด้านการบริการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน 

ตลอดจนประชาชนทั่วไป 4) TK  Park อุทยานการเรียนรู้ ได้นําองค์ประกอบในการจัดรูปแบบของ

ศูนย์การเรียนรู้ได้นําองค์ประกอบในการสื่อสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อก่อให้เกิดการตื่นตัวและ 

เรียนรู้ 5) โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย (Drug Abuse Resistance Education) ได้นําองค์ประกอบ

หลักการป้องกันนําหน้าการปราบปราม เป็นการรวมพลังของสถาบันที่มีบทบาทสําคัญในสังคม 

ได้แก่ สถาบันตํารวจ สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว 6) สถาบันธัญญารักษ์ได้นํา

องค์ประกอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงการบูรณาการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในชุมชน 

ส่วนที่สองภาคประชาชน ประกอบด้วย 1) มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นํา

องค์ประกอบการดําเนินกิจกรรมสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัย

พิบัติ 2)โครงการ  To  Be Number One ได้นําองค์ประกอบการรณรงค์ปลูกจิตสํานึกและสร้าง

กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาชนโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ

ติด เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่วนที่สามรูปแบบหน่วยงานใน

ต่างประเทศ คือ  รูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ประเทศมาเลเซีย ได้นําองค์ประกอบที่เน้นเกี่ยวกับความร่วมมือของชุมชนในการป้องกันมากกว่า

การปราบปราม เน้นยุทธศาสตร์การสร้างจิตสํานึกของชุมชน ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการลดผู้ค้าและผู้

เสพให้ลดลงจากที่กล่าวข้างต้นผู้ศึกษาได้นํามาผสมผสานเป็นรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

2.9.1.3 กระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติดมีแนวคิดนํา 2 แนวคิดได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงปฏิบัติการโดยนํา

องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อนโดยมีการเตรียมความพร้อมของชุมชนคือ 1) ขั้นการตระหนักใน

ช่องว่าง (Consciousness Gap) หมายถึง การปลูกจิตสํานึกทําให้ผู้นําและสมาชิกในชุมชนตระหนัก

ถึงความสําคัญและผลกระทบของปัญหายาเสพติดที่มีต่อชุมชน  2) ขั้นมีความต้องการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีขอบเขต (Aspiration Frontier) หมายถึง การที่ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดแล้ว

จะต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดการป้องกันแก้ไขโดยนําสิ่งที่ชุมชนภาคภูมิใจทั้งในอดีตและปัจจุบัน
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เช่น การร่วมแรงร่วมใจของบรรพบุรุษในการก่อตั้งชุมชนเช่นการที่ชุมชนได้รับรางวัลในด้านต่างๆ 

เพื่อเสริมสร้างเป็นแรงจูงใจ 3) ขั้นให้เกียรติไม่สร้างความรู้สึกแปลกแยก (De-Alienation) โดยการ

สร้างความรู้สึกให้สมาชิกของชุมชนเห็นว่าตนมีเกียรติและมีความสําคัญในการช่วยแก้ไขปัญหายา

เสพติดซึ่งเป็นปัญหาของส่วนรวม 4) ขั้นการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง สมาชิกต้องเข้ามา

มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น ส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกขั้นตอน และ 5) ขั้นสามารถพึ่งตนเอง (Self - 

Reliance) เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดข้างต้นแล้วจะทําให้สมาชิกชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ใน

ด้านต่างๆ เช่นด้านวัตถุชุมชนสามารถมีอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้หรือสิ่งที่จําเป็นที่ต้องใช้ในการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีจิตใจที่เข้มแข็งมีความรู้และสติปัญญาในการป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 6) ขั้นคํานึงถึงส่วนรวมร่วมกัน (Collective Personality Society) หมายถึงสมาชิก

ของชุมชนมีความพร้อมและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้แล้วจะต้องขยายวงเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วย   

จิตอาสา รวมถึงการนําแนวคิดที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา       

ยาเสพติดโดยนํา แนวคิดเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน มีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 1 ) การแก้ไขฟื้นฟู

ผู้กระทําผิดในชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน 2)การระงับข้อพิพาทหรือการจัดการกับความ

ขัดแย้งด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ3) การป้องกันปัญหาอาชญากรรมโดยใช้หลัก

ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวใน

อาชญากรรม ขณะเดียวกันเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในการปกป้องคุ้มครองตนเอง 

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ได้นําองค์ประกอบ ประกอบด้วย Plan คือ

การวางแผนที่ดี Do คือ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ Check คือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และ Action คือการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (PDCA)   มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์การ

เรียนรู้ 

  

2.9.2  ด้านความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

ด้านความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ

ได้แก่ความพอเพียงของงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 2)  ด้าน

สังคมได้แก่ความเป็นเครือญาติ การรวมกลุ่มและเครือข่าย 3) ด้านการเมืองได้แก่ผู้นําชุมชนที่เป็ น

ทางการและไม่เป็นทางการ 4) ด้านเทคนิคได้แก่การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยาเสพ  

 

 2.9.3  การเตรียมความพร้อม ในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้   

สําหรับการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้น้ันมีรายละเอียด 

ดังนี้ 1) อาคารสถานที่ท่ีเหมาะสมและเป็นศูนย์รวมของสมาชิกชุมชน2) ปัจจัยการจัดการ เช่น  Plan 
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Do Check Action (PDCA) 3)  เนื้อหา กรณีศึกษาเช่นการจัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ 

เช่น วีดีทัศน์ แผ่นพับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยและการป้องกันยาเสพติดในชุมชน4) ปราชญ์ผู้รู้ 

ได้แก่ผู้ท่ีมีความรู้ภายในชุมชนหรือวิทยากรจากภายนอกชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

จากแนวคิดนําในการศึกษารูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ศึกษากรณีชุมชนธรณีคํา สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 2.13 

 



 

 

 

 

PDCA 

บริบทของชุมชน 
1.สภาพแวดล้อมของชุมชน 

ทําเล/ท่ีตั้ง/การตั้งถิ่นฐานของครัวเรือน/      

เส้นทางคมนาคม 

2.โครงสร้างของชุมชน 

    ระบบเครือญาติ/การรวมกลุ่ม/ระบบ             

การศึกษา/ระบบสาธารณะสุข/ระบบ

เศรษฐกิจ 

3.โครงสร้างอํานาจ 

กลุ่มอํานาจในชุมชน 

4.บทบาทผู้นําในเรื่องของภาวะผู้นําใน

ประเด็น 

 การทํามาหากิน/ศาสนา/ปัญหา

ส่วนรวม/การนําสํารวจ /การรวบรวมข้อมูล

องค์ความรู้ภูมิปัญญา/ การรวบรวมนัก

ปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหา/ การใช้

เทคนิควิธีการ/การใช้กลไกลทางวัฒนธรรม

ประเพณี 

5.ความขัดแย้งของสมาชิก 

 อํานาจ/ผลประโยชน์  

6.วัฒธรรมชุมชน 

7.การหล่อหลอมเสริมสร้าง 

ค่านิยมด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดและความรู้  

8.การใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน 

     ได้แก่ทุนทางสังคม/ ทุนทางวัฒนธรรม/  

ทุน ทางสัญลักษณ์และเครือข่าย  

9.การขับเคลื่อนและการบริหารศูนย์การ

เรียนรู้ต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว  

การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับ

ปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน 

1.ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหา

ยาเสพติด 

2.การร่วมแรงร่วมใจของบรรพบุรุษใน

การก่อตั้งชุมชนและความภาคภูมิใจ

เช่นชุมชนได้รับรางวัลต่างๆ มา

เสริมสร้างเป็นแรงจูงใจ 

3.รู้สึกมีเกียรติและมีความสําคัญใน

การแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็ น

ปัญหาส่วนรวมของชุมชน 

4.มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่นมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจในทุกขั้นตอน 

5.มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความรู้และ

สติปัญญา 

6.สมาชิกของชุมชนมีความพร้อมต้อง

ขยายวงเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนและมีจิต

อาสา 

 กระบวนการยุติธรรมชุมชน 

7.การแก้ไขฟื้นฟู 

8.การระงับข้อพิพาทด้วย

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

9.การสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

ชุมชน 

 

ภาพที่ 2.13  แนวคิดนําในการศึกษา 

แหล่งที่มา:  พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2555 

กระบวนการ

ขับเคลื่อนการ

บริหารศูนย์

การเรียนรู้ 

PDCA 

PDCA PDCA 
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บทที่ 3 

 
การออกแบบวิจัยและวิธีการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ในการป้องกันยาเสพติดศึกษากรณีชุมชนธรณีคํา เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม (Social 

Phenomena) โดยใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึก 

เน้นการบรรยายเชิงพรรณนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ลึกซึ้ง แสวงหาความจริงของพื้นที่เป้าหมาย

ท่ีมีขอบเขตเฉพาะ 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่เลือกมาเป็ น

กรณีศึกษา คือ ตํารา บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และอื่นๆ และศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของ

ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ถูกต้อง มีความละเอียดลึกซึ้ง การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ 1) ทัศนะของชุมชนที่มีต่อ

รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด  

2) ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด  3) การเตรียม

ความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อ

ทําความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวและ ชุมชนสามารถที่จะนําความรู้ท่ีได้รับจากศูนย์การเรียนรู้มาใช้

ในการป้องกันปัญหายาเสพติดต่อไป 

 เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ใน

การป้องกันยาเสพตติดที่เหมาะสมของชุมชน ในบทนี้จึงประกอบด้วยการแสดงขั้นตอนและ

รายละเอียดในการศึกษา โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

3.1  ขั้นตอนในการศึกษา 

3.2  การเลือกพื้นที่ในการศึกษา 

3.3  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญในการศึกษา 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5  แนวประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึก 

3.6  การตรวจสอบข้อมูล 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.1  ข้ันตอนในการศึกษา 

  

ในการศึกษา ผู้วิจัยจําแนกการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

3.1.1  ข้ันตอนที่ 1  

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อน

การบริหารศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดของชุมชน โดยจําแนกเป็นหมวดหมู่และสังเคราะห์

ข้อมูลออกเป็นรูปแบบและการบริหารศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดของชุมชน ความเป็นไป

ได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดและการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการ

บริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

 

3.1.2  ข้ันตอนที่ 2  

การศึกษารูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดของ

ชุมชน ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยนําข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาศึกษาอย่างละเอียดในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้

วิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลทั่วไปของชุมชน สมาชิกของชุมชน และบริบท

ของชุมชน  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษารูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนใน

การป้องกันยาเสพติดและการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกันยาเสพติดโดยใช้เทคนิควิธีการ การประเมินสภาวะชุมชนอย่างเร่งด่วน(Rapid 

Rural Appraisal) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือใน

การศึกษา 

 

3.1.3  ข้ันตอนที่ 3  

การพัฒนารูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติดของพื้นที่เป้าหมาย โดยนําข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาประกอบการ

วิเคราะห์ และสังเคราะห์รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้  

 

3.1.4  ข้ันตอนที่ 4  

การนําเสนอรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนใน

การป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนโดยการใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้ให้
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ข้อมูลที่สําคัญเพื่อทดสอบให้ได้รูปแบบที่เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับชุมชนและเป็นแนวทางใน

การดําเนินการให้ชุมชนอื่นนําไปประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหายาเสพติด และยกระดับคุณภาพสังคมให้

มีคุณภาพต่อไปแสดงตามภาพท่ี 3.1 

 
ภาพที่ 3.1  แสดงขั้นตอนการวิจัย 

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2555. 

ข้ันตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลด้านเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและกระบวนการ

ขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพ ความเป็นไปได้ในการ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์

การเรียนรู้ของชุมชน 

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ในการป้องกันยาเสพติด ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน การเตรียม

ความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้

เครื่องมือการศึกษาตามที่กําหนดไว้ 

ข้ันตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด โดยการนําข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มา

วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม 

ข้ันตอนที่  4 การนําเสนอรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนเพื่อการป้องกันยาเสพติดที่สมบูรณ์ โดยใช้เทคนิคสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ

เพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนอื่นนําไปประยุกต์ใช้ 
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3.2  การเลือกพื้นที่ในการศึกษา 

 

การเลือกพื้นที่ในการศึกษาเป็นการเลือกศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซ่ึง

เป็นพื้นที่ตัวอย่างในหลายด้าน ดังนี้ 

 

3.2.1 มีระบบการจัดการที่เป็นขั้นตอน 

ระบบการจัดการมีลักษณะการทํางานในรูปแบบของการวางแผน การทํากิจกรรม การ

ติดตามผลและการพัฒนางานใหม่โดยขยายผลจากงานเดิม โดยมีลักษณะของความร่วมมือ 3 องค์กร

ท่ีสัมพันธ์กัน ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน และมัสยิด 

 

3.2.2 ได้รับรางวัล  

ชุมชนได้รับรางวัลชนะเลิศในเขตบูรพากรุงเทพมหานครที่มีการแบ่งเขตและมีการแข่งขัน

ชุมชน ได้รับโล่พระราชทานชุมชนชนะเลิศในการรวมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ ระดับกรุงเทพมหานคร ปี 

พ.ศ. 2541 เป็นต้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ 

 

3.2.3 เป็นพื้นที่มีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

             จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในด้านการป้องกันยา

เสพติดในท้องที่ ซ่ึงเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรง ทั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบและ

กระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดเพื่อที่จะได้

นําไปป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น อีกทั้งผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยใด ท่ีทําการศึกษา

ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนตัวอย่าง 

สําหรับพื้นที่ท่ีศึกษาด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเกณฑ์ใน

การคัดเลือก ดังนี้ 

1)   เป็นพื้นที่ชุมชนตัวอย่างที่มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมี

ลักษณะเป็นชุมชนที่พ่ึงพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีกระบวนการจัดการ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเด่นชัด และนํา

องค์ความรู้ต่างๆ ท่ีได้มาในการจัดระบบชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทําให้ชุมชนเป็นสังคม

คุณภาพ (Social Quality) 
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3.3  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญในการศึกษา 

 

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้วิธีคัดเลือก 

เพื่อทําให้มองเห็นภาพรวมของชุมชนได้ชัดเจน มีมุมมองแตกต่างและหลากหลายอีกทั้งยังได้มีการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลด้วย โดยกําหนดดังนี้ 

3.3.1 กลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกที่อยู่อาศัยหรือเป็นเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการกํากับดูแล

ชุมชนในด้านต่างๆ 

3.3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญซึ่งเจาะจงคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมายโดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม

ในแต่ละกลุ่มดังนี้ 

3.3.2.1 กลุ่มผู้นําชุมชน/หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ท่ีมีคุณสมบัติอยู่อาศัยในชุมชนมี

ระยะเวลามากกว่า 10 ปี จํานวน 7 คน 

3.3.2.2 กลุ่มสมาชิกต้องมีคุณสมบัติอยู่อาศัยในชุมชนมีระยะเวลามากกว่า 10 ปี

จํานวน 7 คน 

3.3.2.3 กลุ่มเจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

จํานวน 7 คน 

 

3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือการรวบรวมข้อมูลด้าน

เอกสาร และการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 3.4.1   การรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร  (Documentary Data)  

ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร คือ 1) เอกสารด้านแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดของ

ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด จากหนังสือตําราทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการ ได้แก่ 

วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 2) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพการศึกษา

ชุมชนในพื้นที่โดยตรง ได้แก่งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ท่ีเกี่ยวกับประวัติความ

เป็นมาของชุมชน บริบทของชุมชนได้ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของชุมชน ลักษณะโครงสร้าง

สังคมของชุมชน ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุขและระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างอํานาจและ

บทบาทของผู้นํา  ความขัดแย้งของสมาชิกในชุมชน วัฒธรรมชุมชน  การหล่อหลอมเสริมสร้างใน
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ด้านต่าง การใช้ทุนต่างๆ ได้แก่ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์และทุนเครือข่าย  

แนวทางการขับเคลื่อนและการบริหารศูนย์การเรียนรู้ฯต่างๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ข้อมูลที่ได้ ผู้วิจัย

นํามาศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง  

 

 3.4.2   การประเมินชุมชนแบบเร่งด่วน  (Rapid Rural Appraisal)  

ผู้วิจัยใช้แบบสํารวจกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน 155 คน

ซ่ึงเป็นตัวแทนทุกครัวเรือนในชุมชนโดยใช้แบบสํารวจ ทําการประเมินบริบทของชุมชนความรู้สึก 

และความเข้าใจในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด และนําข้อมูลที่ได้

เสริมกับข้อมูลด้านอื่นๆ ทําให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชุมชนและมุ่งเน้นประเด็นให้เด่นชัดมากขึ้น 

  

3.4.3  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (In-Depth Interview)  

ผู้วิจัยทําความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในแนวทางการสัมภาษณ์ การติดต่อ

ประสานงานกับหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้จํานวน 7 คน สมาชิกชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็ น

ระยะเวลาเกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป ท่ีมีความเข้าใจสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่และปัญหาของชุมชน 

รวมถึงการพัฒนาของชุมชน จํานวน 7 คน เจ้าพนักงานปกครองและเจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลในท้องที่ท่ีทําการศึกษา เป็นจํานวน 7 คน รวมทั้งสิ้นจํานวนเป็น 21 คน เพื่อศึกษารูปแบบและ

กระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดใน 3 ด้านคือ 1) ด้านรูปแบบ

และกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 2) ด้านความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ และ3) ด้านการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 

 

3.4.4  การสนทนากลุ่ม  (Focus Goup) 

ผู้วิจัยได้ทําการนําเสนอรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus  Group) กับ

ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญเพื่อทดสอบให้ได้รูปแบบที่เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมกับชุมชน 

 

3.4.5  การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามในเชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนแต่ละครัวเรือนของชุมชนโดยทําการ

สอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและสอบถามเพื่อวัดด้านความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์

การเรียนรู้ของชุมชนในด้านต่างๆ 4 ด้านได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ท่ีเหมาะสมและเป็นศูนย์รวมของ

สมาชิก ด้านปัจจัยการจัดการเช่นการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบติดตามผลและการ

ปรับปรุงดําเนินการ ด้านเนื้อหากรณีศึกษา และด้านปราชญ์ผู้รู้เพื่อเป็นการตรวจสอบและสนับสนุน

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกให้มีความชัดเจนและหนักแน่นมากยิ่งขึ้น 
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3.4.6  การสังเกตการณ์ (Observation)  

             ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participation  Observation) ในการศึกษา

พฤติกรรมต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยอยู่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ในกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชนและใช้เทคนิคตะล่อมกล่อมเกลา  

 

3.5  แนวประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึก  

 

แนวประเด็นการสัมภาษณ์เจาะลึกมี 5 ส่วนดังนี้ 

 

3.5.1  ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา 

สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจและบทบาทในสังคมของสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน การรับรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

 

3.5.2  ส่วนที่ 2 

  

รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกัน    

ยาเสพติด  ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของชุมชน ลักษณะโครงสร้างของชุมชน โครงสร้างอํานาจ

และบทบาทของผู้นํา ความขัดแย้งของสมาชิกในชุมชน วัฒนธรรมชุมชน การใช้ทุนต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน

ชุมชน  และการขับเคลื่อนและการบริหารศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ของชุมชนที่มีอยู่เดิม 

 

3.5.3  ส่วนที่ 3  

ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด

ประกอบด้วยรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบที่สําคัญในด้านต่างๆ 4 ด้านได้แก่ ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองและด้านเทคนิค  

 

3.5.4  ส่วนที่ 4  

การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อป้องกันปัญหา

ยาเสพติด ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้ 1) อาคารสถานที่ท่ีเหมาะสมและเป็นศูนย์รวมของสมาชิก

ชุมชน 2) ปัจจัยการจัดการ เช่น Plan Do Check Action (PDCA) 3) เนื้อหา กรณีศึกษาเช่นการจัดทํา
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ส่ือการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ แผ่นพับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพิษภัยและการ

ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 4) ปราชญ์ผู้รู้ ได้แก่ ผู้ท่ีมีความรู้ภายในชุมชนหรือวิทยากรจากภายนอก

ชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3.5.5  ส่วนทื่ 5  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 

3.6  การตรวจสอบข้อมูล 

 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลายและ 

ทําการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ นํามารวบรวมในทุกประเด็นที่ทําการศึกษา โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบ

สามเส้า (Triangulation) ดังนี้ 

  

 3.6.1   การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  (Data Triangulation)  

เป็นการตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่ได้มาประกอบด้วย เวลา สถานที่ และแหล่งบุคคล หาก

ข้อมูลมีความเหมือนกัน หรือซํ้ากัน ผู้วิจัยถือว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ 

 

 3.6.2   การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ  (Methodology Triangulation)  

โดยผู้วิจัยใช้การศึกษาการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary  Data) การประเมิน

ชุมชนแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) การ

สนทนากลุ่ม (Focus Goup) การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามในเชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบในด้าน

ความพร้อมของชุมชนในด้านต่างๆในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ การสังเกตการณ์ 

(Observation) เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากทุกแหล่งว่ามีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 

 

3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  

ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา โดยจําแนกประเด็นข้อมูลตามวัตถุประสงค์

ของการศึกษาที่ต้ังไว้ ทําการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ นํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดให้เป็นระบบ

หมวดหมู่ เพื่อนําไปวิเคราะห์เทียบเคียงแนวคิด ทฤษฏี ควบคู่บริบท หาความหมายแยกแยะในแต่ละ

ประเด็น และเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งหาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยทําการเปรียบเทียบเหตุการณ์ 
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(Incidents) จากข้อมูลภาคสนามและนํามาประมวลประเภทของข้อมูล และคุณลักษณะของข้อมูล 

เพื่อหาข้อค้นพบ ข้อสรุปที่ได้จากการเปรียบเทียบกับข้อมูลภาคสนาม 

 เมื่อทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันแล้ว ผู้วิจัยทําการเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา เพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย

ต่อไป  



 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน

ในการป้องกนัยาเสพติดศึกษากรณีชุมชนธรณีคาํ ไดใ้ชร้ะเบียบวิธีการวิจยัคุณภาพเป็นหลกัทั้งน้ีจาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) การใชแ้บบสอบถาม และผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั(Key- Informants) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาศยั
และตั้งถ่ินฐานถาวรในชุมชนนานกว่า 10 ปี หรือเจา้หนา้ท่ีดูแลชุมชนโดยตรง บุคคลทั้งหมดมี
บทบาทและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด รวมทั้ง
จากการศึกษาเอกสาร ไดแ้ก่ วารสาร ตาํรา วิจยั วิทยานิพนธ์และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้ง
การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและนาํมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาประกอบดว้ยหวัขอ้ ดงัน้ี 

4.1 บริบทของชุมชน 
4.2 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 
4.3 ตวัอยา่งการสมัภาษณ์เจาะลึก 
4.4 รูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกนัยาเสพติด 
4.5 ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด 
4.6 การเตรียมความพร้อมในการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกนัปัญหายาเสพติด 
4.7 สรุปภาพรวมและขอ้เสนอแนะในการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน

ในป้องกนัปัญหายาเสพติด  
4.8 ขอ้คน้พบ 
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4.1  บริบทของชุมชน 

                      

            4.1.1  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
ชุมชนธรณีคํา* มีพื้นที่ต้ังอยู่ทางทิศ ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร มีขนาดของพื้นที่ชุมชน

ทั้งหมดประมาณ 1,000 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่ติดต่อ

กับพื้นที่ข้างเคียงตามลักษณะการปกครองท้องที่ของกรุงเทพมหานคร คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก 

และทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่แขวงกระทุ่มรายและส่วนทิศใต้ติดต่อกับพื้นที่แขวงโคกแฝด 

 

4.1.2  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

ชุมชนธรณีคํา*มีประวัติเก่าแก่ยาวนานกว่าร้อยปีเมื่อประมาณ พ.ศ.2430 นับย้อนหลังไปใน

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บรรพบุรุษของชุมชนได้ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองปัตตานีหรือจังหวัด

ปัตตานีในปัจจุบัน หลังจากการมีความขัดแย้งในด้านการปกครอง จนกระทั่งกองทัพจากกรุง

รัตนโกสินทร์ได้ยกทัพไปตีหัวเมืองทางใต้ได้แก่ ปัตตานี ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ทวาย มะริดและ

ปี นัง หลังจากการศึกเสร็จสิ้นมีการกวาดต้อนเชลยศึกเข้ามาอยู่ในเขตชานพระนคร คือ พื้นที่เขต

พระโขนง มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี เป็นต้น กลุ่มเชลยเหล่านี้ 

ส่วนใหญ่จะสร้างบ้านเรือนอยู่ตามริมคลองต่างๆ ตลอดชายฝั่งทั้งสอง เชลยในกลุ่มของผู้อพยพ ซ่ึง

เป็นเชลยชาวปัตตานีน้ัน ส่วนหนึ่งได้เดินทางมาตามลําคลองแสนแสบและปลูกบ้านเรือน ตั้งถิ่น

ฐานเรียงรายอยู่ตลอดแนวลําคลองแสนแสบ ในกลุ่มผู้อพยพมีสามีภรรยาคู่หนึ่งคือนายอาหมัด และ

นางอับเซาะ*  ได้เดินทางแสวงหาพื้นที่ต้ังรกรากตามคลองแสนแสบและได้พักอาศัยตามริมคลอง

มาเป็นระยะๆ ก็พบพื้นที่ซ่ึงมีลําคลอง 2 สายมาบรรจบกัน (คลองลําจระเข้*และคลองสาย*ใน

ปัจจุบัน) บริเวณนี้เป็นพื้นที่ท่ีมีต้นไทรอยู่เป็นจํานวนมาก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าอ้อและป่าแขม 

เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด จึงได้เข้าจับจองพื้นที่แห่งนี้และตั้งหลักปักฐานสร้างบ้านเรือนใน

พื้นที่บริเวณใกล้ต้นไม้ใหญ่ ท่ีมีช่ือเรียกว่า ต้นสะตือ (ปัจจุบันต้นสะตือต้นนี้ยังคงมีอยู่ในชุมชน) 

ต่อมานางอับเซาะ ได้ให้กําเนิดบุตรชายหญิง รวม 9 คน และได้ใช้นามสกุล สมตระกูล*  ต่อมานาง

อับเซาะ เสียชีวิต นายอาหมัดมีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อ นางสม*  ซึ่งเป็นผู้ท่ีอพยพเข้ามาอยู่อาศัยใน

ภายหลัง โดยนายอาหมัด มีบุตรร่วมกับนางสมอีกรวม 4 คนครอบครัวสมตระกูลก็ได้ทําการหักร้าง

ถางพงจับจองที่ดินจนได้พ้ืนที่ประมาณ 500ไร่และได้แต่งงานกับผู้ท่ีมาอยู่อาศัยภายหลังต่อมา

สมาชิกครอบครัวรุ่นหลานของนายอาหมัดที่เป็นสตรีได้สมรสกับคนตระกูลประสานสกุล* และได้ 

 

*นามสมมุติ 
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สืบทอดนามสกุลประสานสกุลต่อมา และทั้งหมดได้ต้ังบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและก่อตัวเป็น 

 ชุมชนขึ้นมา มีช่ือเรียกว่า หมู่บ้านธรณีคําหรือชุมชนธรณีคําโดยมีสมาชิกเป็นจากลูกหลานของสอง

ตระกูลนี้เป็นสําคัญ ชุมชนนี้ได้ขยายตัวมาเรื่อยๆ 

กระทั่งในปี พ.ศ. 2492 ชาวบ้านในชุมชนได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สิน เงินทองและสิ่งของ

ตลอดจนกําลังแรงงานร่วมกันปลูกสร้างมัสยิดขึ้นมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาซึ่ง

ต่อมาได้มีการจดทะเบียนมัสยิดในชื่อว่า มัสยิดชุมชนธรณีคํา และในปี พ.ศ. 2537 ทางราชการได้มี

การประกาศนโยบายที่มีช่ือว่าบรม หรือ บวร ซ่ึง บรม หมายถึง บ้าน โรงเรียน มัสยิดและ บวร 

หมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน  ขึ้นตามคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการประสานงานอุดมการณ์แผ่นดิน

ธรรมแผ่นดินทองที่ 35/2537 เพื่อการสร้างสรรค์ชุมชนต่างๆ ในเขตหนองจอกรวม 58 ชุมชน จึงได้

มีการใช้ช่ือว่า ชุมชนธรณีคํา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (สุพจน์ แสงเงิน, 2546: 70-71) 

  

 4.1.3  ลักษณะพื้นที่ 

ลักษณะพื้นที่ซ่ึงเป็นที่ต้ังของชุมชนธรณีคํา มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา

ตอนล่าง เป็นพื้นที่ราบระดับตํ่า มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ลักษณะดินเป็นดิน

เหนียวซึ่ง เป็นดินที่อุ้มนํ้าทําให้เหมาะสมในการทําการเกษตรคนในชุมชน มีการทํานา ทําสวนและ

เลี้ยงปลาในบ่อและสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจเช่น การเลี้ยงเป็ดแมนดาริน หงษ์ดํา เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน

คงเหลือเนื้อที่ในการทําการเกษตรไม่มากนัก เพราะมีการเพิ่มขึ้นของประชากร อีกทั้งมีการ

เปลี่ยนแปลงด้านอาชีพทําให้สมาชิกนิยมทําอาชีพเกษตรกรลดน้อยลง หันไปประกอบอาชีพรับ

ราชการ และรับจ้างมากขึ้น ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของ

ชุมชนธรณีคําในปัจจุบันพบว่าเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 600 ไร่ และเป็นพื้นที่การเกษตร 400 ไร่ 

รายละเอียดดังแสดงตามภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  แสดงแผนที่ชุมชนธรณีคํา  

แหล่งที่มา:  พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2555. 

 

4.1.4  ข้อมูลประชากร 

ชุมชนธรณีคํา มีการแบ่งกลุ่มบริหารภายในชุมชนออกเป็น 14 กลุ่มบ้านโดยยึดถือตาม

ระบบเครือญาติ สภาพภูมิศาสตร์ ทําเลที่ต้ัง และการรวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีจํานวน

ครัวเรือนทั้งหมด 155 หลังคาเรือน 162 ครอบครัว มีจํานวนประชากร 889 คน แยกเป็นเพศชาย  

466 คน และเพศหญิง 423 คน พบว่ามีผู้ไม่มีทะเบียนบ้านเป็นชาย 9 คน หญิง 5 คน รวมทั้ง สิ้น 14 

คน นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 95.00 และนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 5.00 ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  แสดงข้อมูลประชากรชุมชนธรณีคํา 

 

มีทะเบียนบ้าน  ไม่มีทะเบียนบ้าน 

กลุ่มบ้าน 

จํานวน 

(หลังคา

เรือน) ช ญ รวม ช ญ รวม 

กลุ่ม1  15  31  34  65  -  -   -  

กลุ่ม2  27  123  100  223  -  -   -  

กลุ่ม3  14  48  35  83  -  -   -  

กลุ่ม4  7  19  15  34  -  -   -  

กลุ่ม5  13  43  30  73  3  -   3  

กลุ่ม6  12  35  39  74  2  2   4  

กลุ่ม7  6  19  14  33  -  1   1  

กลุ่ม8  10  22  30  52  -  -   -  

กลุ่ม9  9  24  18  42  -  -   -  

กลุ่ม10  11   28  23   51  -  -   -  

กลุ่ม11  10   24  32   56  -  -   -  

กลุ่ม12  10   20  19   39  -  -   -  

กลุ่ม13  2   6  11  17  4  2   6  

กลุ่ม 14  9  24  23  47 

รวม 155  466  423  889  9  5  14  

 

แหล่งที่มา:  งานทะเบียนชุมชน, 2554. 

 

จากข้อมูลประชากรชุมชนธรณีคํา พบว่าในกลุ่มบ้านที่ 2 เป็นพื้นที่สาธารณะของมัสยิด

หรือที่ดินวากัฟ ซ่ึงเป็นพื้นที่ท่ีมีการจัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทํากินได้เข้า

มาอาศัยอยู่โดยไม่เสียค่าเช่า ประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้ถนนและมีบุคคลจากภายนอกชุมชนได้

อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ซ่ึงการเข้ามาจะมาในลักษณะของการแต่งงานและการเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อทํา

บ้านจัดสรร จึงทําให้พ้ืนที่บริเวณนี้มีประชากรมากกว่ากลุ่มบ้านอื่นๆ 
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4.1.5  โครงสร้างการปกครอง 

ชุมชนธรณีคํา มีลักษณะการปกครองที่มีประธานชุมชนเป็นผู้คอยดูแลประสานงาน

เหมือนกับชุมชนในกรุงเทพมหานครโดยมีประธานชุมชนเป็นตัวแทนของทางราชการในการดูแล

ทุกข์สุขของชาวบ้านในชุมชนเช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านในเขตการปกครองอื่น ๆ ในปัจจุบันประธาน

ชุมชนมาจากกลุ่มบ้านที่ 1 คือ นายอาหมัด* ชุมชนธรณีคํา มีลักษณะการบริหารงานภายในชุมชน

ในรูปของคณะกรรมการ ที่มีช่ือว่า คณะกรรมการชุมชนธรณีคํา ประกอบด้วยประธาน รอง

ประธาน เหรัญญิก เลขา ประชาสัมพันธ์ ทะเบียน และปฏิคม ซ่ึงคณะกรรมการชุมชนในปัจจุบันมี

จํานวนทั้งหมด 7 คน (ซ่ึงเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยมีคณะกรรมการจํานวน 12 คน ในปัจจุบันได้

ลดลงตามระเบียบของชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้อกําหนดให้มีคณะกรรมการได้ไม่เกิน 7 

คนอยู่ในตําแหน่งวาระละ 2 ปี) มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานระหว่างราชการกับทางสมาชิก

ชุมชน รวมทั้งการกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานพัฒนาและบริหารชุมชน นอกจาก

คณะกรรมการชุมชน แล้วยังมีการแบ่งการปกครองเป็นกลุ่มบ้านโดยแบ่งออกเป็น 14 กลุ่มบ้าน แต่

ละกลุ่มบ้านมีการเลือกหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารกลุ่มบ้านเองโดยดูจากความเหมาะสมและ

การเป็นคนดี  โดยส่วนใหญ่แต่กลุ่มบ้านเดิมมีการรวมตัวกันของคนในกลุ่มเครือญาติอยู่แล้ว  

นอกจากนั้นการแบ่งกลุ่มตามสภาพภูมิศาสตร์ด้วย  เพื่อให้ส่ือสารได้ทั่วถึงและเพื่อส่งเสริมยังการ

ปกครองแบบมีส่วนร่วมและกระจายอํานาจอีกด้วย การปกครองแบบกลุ่มบ้านเป็นการปกครอง

แนวราบ ทําให้ได้รับผลดีกว่าการปกครองแบบแนวตั้ง นอกจากนั้นยังมีผู้นําแบบไม่เป็นทางการ 

เช่น ผู้นําศาสนา เป็นผู้นําที่เป็นคนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน

มุสลิมยึดแก่นกลางทางศาสนาเป็นหลักการในการดํารงชีวิต จึงให้ความเคารพนับถือเชื่อฟังผู้นําทาง

ศาสนาซึ่งอิหม่ามเป็นผู้นําทางศาสนาสูงสุด นอกจากการเป็นผู้นําทางศาสนาแล้วอิหม่ามยังเป็นผู้นํา

ทางชุมชนในตําแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนอีกตําแหน่งหนึ่ง อิหม่ามมักจะมีบทบาทใน

การให้ความช่วยเหลือดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน ตลอดจนเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมต่างๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับศาสนาอีกด้วยดังแสดงตามภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2  แสดงโครงสร้างการปกครองของชุมชน 

แหล่งที่มา:  พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2555. 

 

4.1.6  โครงสร้างพื้นฐาน 

เนื่องจากชุมชนธรณีคําเป็นชุมชนชานเมือง จึงมีระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างสมบูรณ์ การ

คมนาคมสะดวก ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.6.1 ไฟฟ้ า ได้เข้ามาในชุมชนประมาณ พ.ศ. 2515 หลังจากที่สุขาภิบาล

หนองจอกได้ทําการก่อสร้างโรงปั่นไฟฟ้าขึ้น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขต

สุขาภิบาล ต่อมาชาวบ้านในชุมชนได้ไปเห็นและมีแนวคิดที่จะนํามาใช้ในชุมชน จึงได้ดําเนินการ

ซื้อเครื่องปั่นไฟและเปิดให้บริการใช้ไฟฟ้าในชุมชนเป็นครั้งแรก โดยมีจํานวนหลังคาเรือนที่ใช้

ไฟฟ้าในครั้งแรกประมาณ 50 หลังคาเรือน และเมื่อเปิดให้บริการใช้ไฟฟ้าแล้ว ทางชุมชนได้เรียน

เชิญนายอําเภอ (ตําแหน่งในขณะนั้น) เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนและต่อมาทางชุมชนก็ได้มีการ

ประสานงานกับทางเขตหนองจอกเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในชุมชนปัจจุบัน

มีครัวเรือนในชุมชนธรณีคํา มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน โดยจําแนกเป็นครอบครัวที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าเป็น

ของตัวเองประมาณ 145 ครอบครัว และไม่มีมิเตอร์เป็นของตัวเองจํานวน 16 ครอบครัว  

4.1.6.2 ถนนจากที่ชุมชนธรณีคําได้เปิดให้บริการไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.  2515 

และได้เชิญนายอําเภอเข้ามาเยี่ยมชมชุมชนตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงก่อให้เกิดผลสืบเนื่อง

ตามมา โดยทางชาวบ้านในชุมชนได้ขอให้ทางนายอําเภอสนับสนุนงบประมาณของทางราชการ 

ประธานชุมชน 

คณะกรรมการชุมชน 

หัวหน้ากลุ่มบ้าน 1-14 

คณะกรรมการกลุ่มบ้าน 1-14 
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เพื่อทําการก่อสร้างถนนเข้ามาในชุมชนด้วย และจากการของบประมาณของทางราชการในครั้งนั้น 

ทางราชการก็ให้การสนับสนุน จึงทําให้มีการสร้างถนนเข้าในชุมชนเป็นระยะทาง 1,300 เมตร โดย

ช่ือว่า “ถนนเลียบไทร*” เชื่อมระหว่างชุมชนนี้ เลียบไปตามแนวคลองเลียบไทร* ไปบรรจบกับ

ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นถนนสายหลัก ท่ีเชื่อมต่อระหว่างอําเภอหนองจอกกับกรุงเทพมหานคร 

และอําเภอหนองจอกกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 

4.1.6.3 แหล่งนํ้า ในปัจจุบันชุมชนธรณีคํามีการใช้น้ําจากแหล่งต่าง ๆ   3 แหล่ง 

คือ นํ้าประปา นํ้าบาดาลและนํ้าจากคลองเลียบไทร* โดยนํ้าประปานั้นมีการต่อท่อประปามาจาก

เขตหนองจอก มีครอบครัวที่ใช้น้ํา จากแหล่งนี้และมีมิเตอร์น้ํา เป็นของตนเอง 137 ครอบครัว  ส่วน

นํ้าบาดาลนั้น มีการขุดบ่อบาดาลขึ้นมาภายในชุมชน เดิมมีท้ังหมดจํานวน 5 บ่อ โดยจําแนกเป็นบ่อ

บาดาลเพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาของโรงเรียน จํานวน 1 บ่อ และบ่อบาดาลเพื่อการใช้

ประโยชน์ในครัวเรือนภายในชุมชนจํานวน 4 บ่อ ปัจจุบันได้ยกเลิกนํ้าบาดาลไปหมดแล้ว ครัวเรือน

ชุมชนใช้น้ําประปาประมาณ ร้อยละ 90 เหลือที่ยังคงใช้น้ําจากคลองอยู่อีก 8 ครัวเรือน  

สําหรับนํ้าที่มาจากคลองเลียบไทร เป็นแหล่งนํ้า ท่ีมีการใช้ประโยชน์ได้เกือบตลอดทั้งปี 

แต่มักมีปัญหาในช่วงที่มีการทํานาข้าว เพราะมีการใช้สารเคมี ประเภทปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และยาปราบ

ศัตรูพืช ทําให้สารเคมีเหล่านี้ ไหลลงสู่ลําคลองทําให้เกิดการปนเปื้อน แต่อย่างไรก็ตาม จาก

การศึกษาพบว่าทางคณะกรรมการชุมชนธรณีคําได้ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนทําการขุดลอกลําคลอง

ทั้ง 2 สายเมื่อปี พ.ศ.2552 ซ่ึงส่งผลให้น้ําในลําคลองมีความสะอาดขึ้น จนสามารถเลี้ยงปลาและ

ปลูกพืชนํ้าได้หลายชนิดในปัจจุบันจากการสอบถามพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากนํ้าประปา เพื่อการ

อุปโภคและบริโภคส่วนการใช้ประโยชน์จากนํ้าในคลองเน้นเพื่อการเกษตร คือ การทํานาเป็นส่วน

ใหญ่ รองลงมาใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์และมีผู้ใช้บริโภคเป็นส่วนน้อย 

 

4.1.7  ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ 

ในอดีตชุมชนธรณีคําทําการเกษตรโดยเฉพาะการทํานา เป็นหลักเนื่องจากมีคลองเลียบไทร

จึงทําให้มีน้ําบริบูรณ์ตลอดปี แต่ด้วยการขาดแคลนเครื่องมือจําพวกเครื่องจักรกลจึงทํานาได้ปีละ

ครั้งเรียกว่านาปี เริ่มต้นในช่วงฤดูฝน โดยใช้แรงงานวัวและ ควายในการไถนา นอกจากนั้นชาวบ้าน

จะช่วยเหลือกันลงแรงที่เรียกว่าลงแขก ด้วยวัตถุประสงค์ของการทํานาส่วนใหญ่เอาไว้บริโภคที่

เหลือจึงนําออกมาขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น ในขณะเดียวกันชุมชนยังนิยมเลี้ยงสัตว์

ประเภทเป็ ด ไก่ ส่วนใหญ่เพื่อการบริโภค วิถีการดํารงชีพในรูปแบบนี้สะท้อนให้เห็นการมี

เศรษฐกิจแบบชุมชนพอเพียง การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนธรณีคํามีการเปลี่ยนแปลงไป

มากจากเศรษฐกิจแบบชนบทพอเพียงไปเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในปัจจุบันสมาชิกประกอบ

อาชีพภายนอกชุมชนเป็นส่วนใหญ่ คือ ลูกจ้าง รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น กิจกรรม

ของชุมชนในแง่เศรษฐกิจในปัจจุบันมีรายละเอียด ดังนี้ 



131 
 

4.1.7.1 สหกรณ์ร้านค้าชุมชนธรณีคํา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาชุมชนในรูปแบบของการพึ่งพาตนเอง ลักษณะการดําเนินการเป็นไปในรูปแบบของ

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยสหกรณ์ร้านค้าจะเปิดให้ชาวบ้านในชุมชนและ

นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกด้วยการถือหุ้นและจะมีการปันผลเมื่อสิ้นปีของทุกปี การจัดแบ่งเงินปัน

ผลนี้จะแบ่งให้กับสมาชิกในอัตราประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ของจํานวนเงินที่ซ้ือหุ้น สําหรับสินค้าที่

นํามาจําหน่ายมักเป็นสินค้าที่ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันและสินค้าที่เกี่ยวกับการเรียนของเด็ก

นักเรียนปัจจุบันเลิกดําเนินการแล้วโดยหยุดดําเนินการประมาณปลายปี พ.ศ. 2554  เนื่องจากประสบ

ปัญหาขาดทุนมาตลอด จนกระทั่งมีการเลือกประธานและกรรมการชุมชนชุดปัจจุบันและมีการตั้ง

กรรมการตรวจสอบทางบัญชีพบการทุจริต จึงให้หยุดการดําเนินการไปก่อนเพื่อทําการแก้ไขปัญหา

ท่ีเกิดขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทําให้มีผลต่อความเช่ือมั่นของสมาชิกของชุมชนอย่างมาก ซ่ึงประธาน

และกรรมการชุมชนในชุดปัจจุบันได้พยายามเรียกความเชื่อมั่นความศรัธาของสมาชิกให้กลับมา

ด้วยการทําโครงการอื่น ๆอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และที่สําคัญคือการให้สมาชิกชุมชนมี

ส่วนร่วมในการดําเนินการทุกขั้นตอน ซ่ึงปัญหาดังกล่าวนี้สามารถนํามาเป็นกรณีตัวอย่างในการ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดต่อไปได้ 

4.1.7.2 ร้านค้าชุมชน มีวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถนําเอาผลิตผลที่

ตนมีอยู่ออกมาวางจํา หน่ายในพื้นที่บริเวณมัสยิดข้างโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น

และเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนปัจจุบันเลิกดําเนินการแล้วเนื่องจากชุมชนมีความเป็นเครือ

ญาติกันอยู่แล้วการซื้อขายสินค้าระหว่างคนในชุมชนไม่เป็นที่นิยมจะเป็นในรูปแบบของการให้ 

แลกเปล่ียน แบ่งปันกันมากกว่า  

4.1.7.3 ร้านขายของชําในชุมชน ตั้งอยู่พื้นที่กลุ่มบ้านที่ 3 และกลุ่มบ้านที่ 2 (หน้า

หมู่บ้านธาณี*) มีลักษณะเป็นร้านขายสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในชุมชน ร้านขายของชํา

เหล่านี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากเศรษฐกิจภายในชุมชนเปลี่ยนแปลง ซ่ึงทําให้ลักษณะของเศรษฐกิจของ

ชุมชนเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ เปลี่ยนจากระบบพึ่งพาตนเอง หรือระบบแลกเปลี่ยน

ระหว่างกันมาเป็นระบบการค้าที่มีการพึ่งพิงและพึ่งภาระบบเศรษฐกิจจากภายนอกชุมชนมากขึ้น 

ชาวบ้านในชุมชนจําเป็นต้องหารายได้มาใช้จ่ายซื้อหาสินค้าต่างๆ ชุมชนธรณีคํายึดแนวทางชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับแนวทางของศาสนาอิสลามในการดําเนินชีวิต โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

ขยายโอกาส ลงทุนสร้างงานสร้างรายได้ เป็นต้น สําหรับลักษณะเศรษฐกิจชุมชนที่เปลี่ยนไปตาม

กระแสโลกาภิวัฒน์น้ันน่าจะมีผลต่อศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึง

ควรคํานึงถึงปัญหาดังกล่าวในการดําเนินการต่อไป 

4.1.7.4 บ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชน เป็นการจัดบ้านของตนเองเป็นบ้านพักโฮมส

เตย์ เพื่อให้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน เป็นการให้แขกมาพักและกินอยู่
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กับเจ้าของบ้าน มีบริการที่นอนพร้อมอาหาร แต่เครื่องอํานวยความสะดวกแบบที่พักประเภทรีสอร์ต

หรือโรงแรมนั้นไม่มีให้บริการ เน้นการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเป็นหลัก ในชุมชนมีบ้านพักโฮมสเตย์

จํานวนหนึ่งตามที่เจ้าของบ้านสะดวก อัตราการเข้าพักก็ราคาถูกเพียง 100 บาทต่อวัน อาหารหลัก 

70 บาท และอาหารว่าง 25 บาทต่อวัน มีครัวเรือนที่ให้บริการในปัจจุบัน 11 ครอบครัว  

 

4.1.8  กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นภายในชุมชน 

ภายในชุมชนธรณีคํา มีกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหลายกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํากิจกรรม

ร่วมกัน ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น มีดังนี้ 

4.1.8.1 กลุ่มวิทยากรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการรวมกลุ่มของผู้รู้ใน

ชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกของชุมชนตลอดจนผู้ท่ีมาศึกษาดูงาน

จากภายนอกชุมชนด้วย 

4.1.8.2 กลุ่มคณะกรรมการมัสยิด เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อ

ดําเนินการในการทํากิจกรรมต่าง ๆทางศาสนารวมถึงการบริหารงานของมัสยิดด้วย 

4.1.8.3 กลุ่มคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการจัดตั้งจาก

สมาชิกชุมชนเพื่อการบริหารเงินกองทุนของหมู่บ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการออมเงิน

ของสมาชิก 

4.1.8.4 กลุ่มเกษตรกรรม เป็นการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆในการ

ทําการเกษตรเช่นด้านวิชาการ ด้านการตลาดเป็นต้น 

4.1.8.5 กลุ่มสัตว์เศรษฐกิจ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลี้ยง

สัตว์ต่าง ๆที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเช่นการเลี้ยงวัว แพะ เป็นต้น 

4.1.8.6 กลุ่มคหกรรม เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านในชุมชนเพื่อทําการผลิต

ผลิตภัณฑ์ท่ีจําเป็นในครัวเรือนเช่นนํ้ายาล้างจาน ยาสระผม สบู่ เป็นต้นรวมถึงการผลิตภัณฑ์อาหาร

อีกด้วย 

4.1.8.7 กลุ่มหัตถกรรม เป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชุมชน

เพื่อนําไปจําหน่ายยังนอกชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง 

4.1.8.8 กลุ่มร้านค้าและสหกรณ์ชุมชน เป็นการรวมกลุ่มเพื่อจําหน่ายสินค้าใน

ราคาถูกและมีการนํากําไรมาปันผลคืนให้แก่สมาชิกด้วย 

4.1.8.9 กลุ่มโรงสีข้าว เป็นการรวมกลุ่มดําเนินการสีข้าวที่สมาชิกผลิตได้โดยไม่

เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการบริโภคในครัวเรือน 

4.1.8.10 ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นการดําเนินการเพื่อดําเนินการและให้ความรู้แก่

สมาชิกและผู้มาศึกษาดูงานจากภายนอกชุมชน โดยมีหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้แบ่งออกเป็ น 7 ศูนย์
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การเรียนรู้ ประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ท่ี 1 เกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 2 ไร่นาสวนผสม 

ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 3 สัตว์เศรษฐกิจ ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 4 บ้านกับต้นไม้ ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 5 ชีวภาพเพื่อ

ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 6 พิพิธภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องใช้ และศูนย์การเรียนรู้ท่ี 7 

เศรษฐกิจพอเพียง  

 

4.1.9  ลักษณะทางด้านการศึกษา 

หลังจากได้ต้ังชุมชนมาระยะเวลาหนึ่งลูกหลานของนายฮีม*และนางซา*ได้มอบที่ให้กับ

โรงเรียนขนาด 2 ไร่ 68 ตารางวาเพื่อสร้างอาคารสามห้องเรียนใต้ถุนสูงทรงปั้นหยาขึ้นใช้เป็ น

สถานศึกษาของลูกหลานในชุมชน ในปี พ.ศ. 2479 ได้จัดสร้างโรงเรียนอิสลามธรณีคํา* แล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ได้ทําพิธีเปิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2479  ต่อมาโรงเรียนนี้ได้

ปรับไปเป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทอําเภอจัดตั้งในปี พ.ศ. 2528 และได้รับอนุมัติให้เปิดสอน

ในชั้นประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2547 ได้สร้างอาคาร 5 ชั้นขึ้นเป็นอาคารเรียนอีกหลังหนึ่ง เมื่อเด็ก

นักเรียนสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6  แล้วก็จะสอบเข้าศึกษาในพื้นที่เขตหนอง

จอกต่อไป และสามารถเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้ ในอดีตมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมา

เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม ขึ้นในชุมชนดําเนินการสอนได้ 3 รุ่นปัจจุบันเลิก

ดําเนินการแล้ว สําหรับการศึกษานอกระบบก็มีการเรียนการสอนของสํานักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ หรือที่รู้จักกันคือ กศน.ด้วย  นอกจาก
การสอนสายสามัญแล้วก็มีการเรียนการสอนทางศาสนาด้วยตามแนวทางของอิสลาม สําหรับ

การศึกษาของชาวชุมชนธรณีคํามีการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ชั้นเตรียมความพร้อมไปจนถึงระดับ

ปริญญาโท  

 

4.1.10  ลักษณะทางด้านสาธารณสุข 

ในอดีต เมื่อชาวชุมชนมีอาการป่วย เช่น ปวดหัว ตัวร้อน หรืออาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ ก็

จะรักษาโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่หากมีอาการรุนแรงจึงไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล

หนองจอก  ต่อมาในปี พ.ศ. 2541  ได้มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนขึ้นภายในชุมชนเอง เนื่องจาก

ชาวชุมชนมีความต้องการสถานบริการทางด้านสาธารณสุข เพื่อรักษาพยาบาล อาการเจ็บป่วยเล็กๆ 

น้อยๆ หรือการปฐมพยบาลเบื้องต้นก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลหนองจอกในรายที่อาการหนัก  

สําหรับสถานที่น้ันเริ่มแรกในการก่อตั้งได้รับความอนุเคราะห์จากมัสยิด เป็นสถานที่สําหรับ

ให้บริการ และมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนและศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ได้มอบวัสดุ

อุปกรณ์ทางการบริการแก่ศูนย์ อาทิเช่น ตู้ยาสามัญประจําบ้าน เครื่องมือวัดไข้และวัดความดัน เป็นต้น
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ในขณะเดียวกันทางชุมชนก็ส่งตัวแทนชาวบ้านไปเข้ารับการฝึกอบรมสาธารณสุขขั้นพื้นฐานจาก

ศูนย์บริการสาธาณสุข 43 ก่อนมาปฏิบัติ ในศูนย์สุขภาพชุมชน เป็นการช่วยเหลือตนเองของชุมชน

ในเรื่องของสาธารณะสุขมูลฐาน นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) คือ 

ประชาชนที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชนของตนเอง ช่วยดูแลรักษาอาการใน

เบื้องต้นด้วย นอกจากนั้นชุมชนยังสามารถไปขอรับบริการได้จากศูนย์บริการสาธารณสุข 44 อีก

แหล่งหนึ่งด้วย 

 

 4.1.11  วัฒนธรรมชุมชน 

เนื่องจากกว่าร้อยละ 95.00 ของประชากรในชุมชนธรณีคําเป็นคนไทยมุสลิมและเป็นคน

ไทยพุทธร้อยละ 5.00 บริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนจึงเป็นบริบทที่ผูกติดอยู่กับศาสนา  

เป็นหลัก  

4.1.11.1  วัฒนธรรมอิสลาม 

สําหรับคนในชุมชนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของประชากรมีวิถีชีวิตที่ดําเนินตามหลักการ

อิสลามจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญโดยกล่าวประกอบด้วยหลักการศรัทธาและหลักการ

ปฏิบัติมีดังนี้ 

หลักการศรัทธาของชาวมุสลิมประกอบด้วย 

1)  ความมีศรัทธาหรือยึดมั่นในตัวพระอัลลอฮ์  

2)   ความยึดมั่นในเทพบริวารของพระอัลลอฮ์  

3)   ความยึดมั่นในคัมภีร์กรุอ่านและบรรดาคัมภีร์ท่ีพระเจ้าเคยประทานลงมา 

4)   ความยึดมั่นในบรรดาผู้แทนของพระอัลลอฮ์หรือศาสนา  

5)   เชื่อมั่นในความเชื่อที่ว่ามนุษย์ตายไปแล้วจะต้องกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมา

เพื่อรับคําตัดสินให้ไปสู่สวรรค์หรือนรกในวันสิ้นโลก 

6)   เชื่อมั่นในกฏกําหนดสภาวะซึ่งอธิบายว่าเหตุการณ์ท้ังปวงไม่ว่า

เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม เป็นไปตามลิขิตของ

พระอัลลอฮ ทั้งสิ้น  

ส่วนหลักการปฏิบัติ หรือข้อวินัยบัญญัติการปฏิบัติท่ีเป็นแกนหลักของศาสนา

อิสลาม มีอยู่ 5 ข้อด้วยกันซึ่งมุสลิมที่ดีน้ันไม่เพียงแต่การเป็นผู้เลื่อมใสเท่านั้นแต่ยังจะต้อง“ปฏิบัติ

ตนตาม”ด้วย หลักปฏิบัติท่ีเรียกว่า รุกนอิสลาม 5 ประการ คือ  

1)   ต้องปฏิญาณตน “แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ ”  

2)   ต้องกระทําละหมาดวันละ 5 เวลาทุกวัน  
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3)   การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

4)   ต้องบริจาคทรัพย์เป็นทานเมื่อครบเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในแต่ละปี 

5)   การบําเพ็ญฮัจญ์ (แสวงบุญ)ท่ีนครมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อ

มีความพร้อม 

ในชุมชนมีมัสยิด 1 หลังซึ่งเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจและเป็นศูนย์กลางของ

กิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรมตามแนวทางของอิสลาม  มัสยิดหลังนี้สร้างขึ้นมาไม่นานหลังจากที่

ได้มีการตั้งชุมชนโดยลูกหลานของนายฮีมและนางซาได้มอบที่ดินขนาด 2 ไร่ให้กับมัสยิดซึ่งเป็นที่

ติดกับโรงเรียน ซ่ึงมัสยิดนี้ก็ได้เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางใจให้กับคนในชุมชน ชุมชนธรณีคํามีความ

ยึดมั่นและเป็นอิสลามิกชนที่ดี ปฏิบัติตัวตามหลักการของศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยในวันศุกร์จะเป็นวัน

สําคัญในการทําละมาดรวมและอิหม่ามจะใช้เวลานี้เทศน์สั่งสอนคนในชุมชนตามแนวทางของ

ศาสนาอิสลามทําให้เกิดความรักสามัคคีในกลุ่ม และมีการพบปะหารือกันก่อนและหลังการทําพิธี 

เป็นการทําให้ผู้นําชุมชนสามารถรับทราบและเข้าถึงคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กิจกรรม

ต่างๆ ของชุมชนหลายกิจกรรมมักจะจัดขึ้นที่มัสยิดด้วย  สอดคล้องกับการศึกษาของนัจมุดดีน อุมา 

(2542, 58) พบว่าผู้นําศาสนาอิสลามมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนา สนับสนุนการศึกษา 

เสริมสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านอบายมุขและยาเสพติดและจากการศึกษาพบว่า ชาวมุสลิมตระหนักถึง

คุณธรรมและจริยธรรม จึงทําให้ผู้นําศาสนาอิสลามมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาภายในชุมชน 

เพราะในศาสนาอิสลามได้จัดให้ผู้รู้เป็นธรรมทายาทของพระศาสดาให้สั่งสอนและนําคนปฏิบัติ

ภารกิจที่พระศาสดาได้รับพระบัญชามาจากพระเป็นเจ้า คือ การถักทอ ปรุง ซ่อมมนุษย์ให้แต่ละคน

ปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งสันติภาพและกรอบแห่งความสุข ซ่ึงแนวทางปฏิบัติของมุสลิมนอกจากการ

ปฏิบัติต่ออัลลอฮ์   (ตะอับบุด) แล้ว ยังมีการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนและสังคม (มุอามะละฮ์ ) เพื่อแสวงหา

ความสุขของตนและช่วยเหลือสังคมนําไปสู่สังคมที่สงบสุข ศาสนาอิสลามไม่มีแนวคิดในการทํา
การกุศลเพื่อขอให้พระเจ้าประทานส่ิงปาฏิหาริย์ แต่ศาสนาอิสลามต้องการให้ใช้หลักจริยธรรม การ

ทุ่มเททํางานมีความรับผิดชอบเพื่อทําให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมากกว่าการร้องขอพรจากพระเจ้า 

(Osella and Soares, 2010: 179)  

4.1.11.2 วัฒนธรรมพุทธ ประชากรไทยพุทธซึ่งเป็นส่วนน้อยยังคงยึดถือ

วัฒนธรรมที่มีความผูกพันธ์ใกล้ชิดกับศาสนาพุทธอย่างเช่นชุมชนอื่นๆ  ไม่มีความขัดแย้งทาง

วัฒนธรรมระหว่างไทยและมุสลิม โดยมีวิถีชีวิตที่กลมกลืนถ้อยทีถ้อยอาศัยและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 
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4.2  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

 

ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญจากการศึกษาเป็นเพศชาย 14 คน คิดเป็ น ร้อยละ 67.00 เพศหญิง 7 คน 

คิดเป็ น ร้อยละ 33.00 มีอายุอยู่ระหว่าง 31 ปี ถึง 79 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 53.55 ปี ค่าฐานนิยมอยู่ท่ี 

67 ปี ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้ังแต่ 3 ปี ถึง 79 ปี  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 38.05 ปี และค่าฐานนิยมอยู่ท่ี 67 ปี 

มีรายได้ต้ังแต่ 3,500 บาทต่อเดือน ถึง 69,000 บาทต่อเดือน ค่าเฉลี่ย 20,447.37 บาทต่อเดือน ค่าฐานนิยม 

10,000 บาทต่อเดือน สถานะภาพสมรส 19  คนคิดเป็น ร้อยละ 90.50 เป็นโสด 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 

9.50 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 18 คน คิดเป็ น ร้อยละ 85.70 และนับถือศาสนาพุทธ 3 คน คิดเป็ น 

ร้อยละ 14.30  

ระดับการศึกษาตั้งแต่ ประถมปี ท่ี 4 ถึงปริญญาโท โดยมีผู้จบปริญญาตรีมากที่สุด 10 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 47.60 ชั้นประถม 4 มี 2 รายคิดเป็นร้อยละ 9.50 ชั้นประถม 6 มี 1 รายคิดเป็นร้อยละ

4.80 ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มี 1 รายคิดเป็นร้อยละ 4.80 ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 มี 1 รายคิดเป็นร้อยละ 

4.80 ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มี 4 ราย คิดเป็น ร้อยละ 19.00 ประกาศวิชาชีพชั้นสูงมี 1 รายคิดเป็นร้อยละ 

4.80 ปริญญาโท 1 รายคิดเป็นร้อยละ 4.80 

การประกอบอาชีพมีความหลากหลายได้แก่ พนักงานบริษัท รับจ้าง ลูกจ้าง ธุรกิจส่วนตัว 

วิทยากรอิสระ แม่บ้าน เกษตรกร ข้าราชการ และข้าราชการบํานาญ จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ผู้ให้

ข้อมูลที่สําคัญเป็นข้าราชการบํานาญมากที่สุด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.80 รองลงมาเป็นข้าราชการ  

4 คนคิดเป็นร้อยละ 19.00 และเป็นเกษตรกร 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.30 

จากข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญสามารถแสดงได้ตามตารางที่ 4.2  

  

ตารางที่ 4.2  แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

 

รายละเอียด จํานวน ร้อยละ 

เพศ     

     ชาย    14 66.67 

     หญิง    7 33.33 

อายุ      

     31-40    4 19.05 

     41-50    5 23.81 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

    

รายละเอียด จํานวน ร้อยละ 

     51-60    6 28.57 

     61-70    5 23.81 

     เกิน 70 ปี ขึ้นไป    1 4.76 

อายุเฉลี่ย   53.55   

ฐานนิยม   67.00   

อายุสูงสุด   79.00   

อายุน้อยสุด   31.00   

ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่      

ต่ํากว่า 10 ปี    1 4.76 

11-30    7 33.33 

เกินกว่า 30 ปี ขึ้นไป    13 61.90 

เฉลี่ย  38.50   

ฐานนิยม  67.00   

อยู่นานที่สุด  79.00   

อยู่น้อยที่สุด  3.00   

รายได้ของผู้ให้สัมภาษณ์     

น้อยกว่า 10,000 บาท   6 28.57 

10,001-20,000 บาท   8 38.10 

20,001-30,000 บาท   4 19.05 

มากกว่า 30,000 บาท   3 14.29 

เฉลี่ย  20,447.37   

ฐานนิยม  10,000.00   

รายได้มากที่สุด  69,000.00   

รายได้น้อยที่สุด  3,500.00   

สถานะภาพการสมรส     

โสด   2 9.50 

สมรส   19 90.50 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

 
    

รายละเอียด จํานวน ร้อยละ 

ศาสนา     

พุทธ   3 14.30 

อิสลาม   18 85.70 

ระดับการศึกษา     

     ป.4   2 9.50 

     ป.6   1 4.80 

     มศ.3   1 4.80 

     มศ.5   1 4.80 

     ม.6   4 19.00 

     ปวส.   1 4.80 

     ป.ตรี   10 47.60 

     ป.โท   1 4.80 

อาชีพ     

     พนักงานบริษัท   1 4.80 

     รับจ้าง   1 4.80 

     ลูกจ้าง   1 4.80 

     ธุรกิจส่วนตัว   2 9.50 

     วิทยากรอิสระ   2 9.50 

     แม่บ้าน   2 9.50 

     เกษตรกร   3 14.30 

     ข้าราชการ   4 19.00 

     ข้าราชการบํานาญ   5 23.80 
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4.3  กรณีตัวอย่างการสัมภาษณ์เจาะลึก 

 

เนื่องจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key-Informance) จํานวน 21 รายมี

รายละเอียดมากและมีโครงสร้างคล้ายกัน ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้

ข้อมูลที่สําคัญ 3 ราย ประกอบด้วยผู้นําอย่างเป็นทางการ ผู้นําตามธรรมชาติของชุมชน และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลชุมชนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.3.1  กรณีตัวอย่างรายที่ 1: อาหมัด* 

อาหมัด* เป็นเพศชายมีภูมิลําเนาอยู่ในชุมชนตั้งแต่เกิดอายุ 67 ปี เป็นผู้นําชุมชน กรรมการ

การศึกษาชุมชน ประธานกองทุนหมู่บ้าน และ กรรมการยุติธรรมชุมชน นับถือศาสนาอิสลาม 

สมรสแล้วมีบุตร 4 คน เป็นชาย 2 คนและหญิง 2 คน จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ปัจจุบัน

เกษียณอายุราชการหลังจากเกษียณแล้วได้ทํางานให้กับชุมชนมาตลอด จนได้รับการไว้วางใจและ

ได้รับเลือกเป็นผู้นําชุมชนและตําแหน่งอื่นๆ อีกหลายตําแหน่ง อาทิเช่น เป็นยุติธรรมชุมชนของ

กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น 

อาหมัดได้เล่าประวัติความเป็นมาของชุมชน ว่าชุมชนนี้เกิดจากการที่สามีภรรยาคู่หนึ่ง

อพยพมาจากปัตตานีเมื่อประมาณ 130 ปีมาพบพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้และได้ต้ังรกรากและยึด

อาชีพทํานาและเกษตรกรรมเป็นหลักใช้วิถีชีวิตแบบมุสลิมในการดําเนินชีวิตจนมีลูกหลานใน

ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว              

4.3.1.1  รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ในการป้องกันยาเสพติด 

สําหรับอาหมัดเห็นว่า ทําเลที่ต้ังและสภาพแวดล้อมของชุมชนเอื้ออํานวยอย่างมาก

ต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด กล่าวคือ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกมีรถรับส่ง  สาธารณูปโภค

พร้อมทั้ง ถนน ลําคลอง ไฟฟ้ า ประปา สมบูรณ์ ลําคลองสามารถทําการเกษตรได้อย่างดี  การตั้งถิ่น

ฐานครัวเรือนในชุมชนมีการตั้งตามบรรพบุรุษที่อยู่อาศัยอยู่ดั้งเดิมเมื่อมีลูกหลานเพิ่มมากขึ้นจึงมี

การจัดการที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่ม เป็นที่ดินจากบรรพบุรุษเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่บางคนไม่สามารถ

รักษาที่ดินของตนเองได้ก็ขายไป ชุมชนนี้แบ่งได้เป็ น 14 กลุ่ม สาเหตุท่ีแบ่งคือแบ่งตามระบบเครือ

ญาติ ส่วนระบบโครงสร้างชุมชน ระบบเครือญาติและการรวมกลุ่มเครือข่ายของชุมชนนั้นยึดถือ

ตามบรรพบุรุษใครเป็นเขย สะใภ้เข้ามาอยู่ในชุมชน ก็อยู่ตามกลุ่มๆ เดิม ถ้าผู้หญิงมีสามีก็ต้องใช้

นามสกุลสามีและไปอยู่บ้านสามี เดิมนั้นมี 5 นามสกุลใหญ่ๆ ปัจจุบันแตกเป็นหลายนามสกุลแต่ก็

ยังใช้นามสกุลเดิมเป็นส่วนใหญ่ ในชุมชนอยู่กันแบบเครือยาติเป็นส่วนใหญ่ และเชื่อฟังบรรพบุรุษ 
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อาจมีความขัดแย้งกันบ้าง แต่ไม่ขัดแย้งกันรุนแรงสามารถตกลงและยุติกันได้ภายในชุมชนชุมชน 

การรวมกลุ่มและเครือข่ายโดย (อาหมัด, 2554) กล่าวถึงการรวมกลุ่มว่า  

 

ในการประชุมกลุ่มต้องมีเทคนิคคือเทคนิคของผมนั้น  เวลาจะมีการประชุม หรือ

ทํากิจกรรมใด จะไม่ทํายาว ไม่ทําใหญ่เลย รวมกันเล็กๆ ก่อน ใช้แนวความคิด

เล็กๆ ก่อนแล้วค่อยขยายผล  จนใหญ่อันนี้เป็นการรวมกลุ่มแนวความคิด  จะทํา

อะไร ต้องคุยกันก่อน แล้วค่อยขยายออกเป็นกลุ่มใหญ่ภายหลัง เวลาประชุมก็

เช่นเดียวกัน  ถ้าเรารู้ว่าการประชุมเป็นอย่างไรก็หารือกันก่อน ถ้ามีเป็นวาระต้อง

พิจารณาต้อง  คุยกันหาความเห็นข้างนอกก่อนให้เด่นชัดออกมา และวาระนั้น

จะต้องพิจารณาให้ตรงประเด็นเรื่องผมจะต้องวิเคราะห์ข้างนอกก่อนให้เข้าใจกัน

ในวงนอก เพื่อไม่ให้ไปเถียงกันในที่ประชุม  

                    

ส่วนระบบการศึกษาของชุมชนนั้นนอกจากมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่

ทางราชการกําหนดให้แล้วยังมีการเรียนการสอนทั้งศาสนาพุทธและอิสลามควบคู่กันไปและ

สามารถ เรียนรวมกันได้ มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนรับทั้งเด็กที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม 

หลังจากนั้นเข้าสู่โรงเรียนประชาบาล หลังจากเรียนจบก็สามารถเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนในพื้นที่ของ

หนองจอกหากใครจะเรียนชั้นสูงกว่านั้นมี การศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย (กศน.) มา

สนับสนุนทั้งในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย  ในภาคฤดูร้อนโรงเรียนปิดเทอมเด็กนักเรียนที่นับ

ถือศาสนาพุทธก็ไปเรียนตามหลักศาสนาพุทธ เด็กนักเรียนอิสลามก็มาเรียนหลักคําสอนของศาสนา

อิสลาม  

ในเรื่องของระบบสาธารณสุขของชุมชนนั้นมีการให้ความรู้โดยใช้ประสบการณ์ท่ี

ผ่านมาของบรรพบุรุษเป็นภูมิปัญญาของชุมชนเช่นใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเบื้องต้นเช่นปวด

ท้อง ไอ เป็นต้น มีการอบรมให้ความรู้พ้ืนฐาน และนอกจากนั้นมีศูนย์สาธารณสุขชุมชน ปัจจุบันนี้

มีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 5 คน ขึ้นตรงกับศูนย์สาธารณะสุขที่ 44 เป็นการดูแล

สุขภาพหรือการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นหรือมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหากมีอาการเจ็บป่วยมาก

ขึ้นจะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่อไปโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจในชุมชนมีการอบรมสั่ง

สอนสมาชิกให้ยึดแนวทางของ ศาสนาคือ ให้ประหยัด พอกิน พอใช้ มีบัญชีครัวเรือนเรื่องรายรับ

รายจ่ายใช้ประโยชน์ได้ดีอย่างยิ่งในชุมชน 

สําหรับโครงสร้างอํานาจในชุมชนแบ่งเป็นกลุ่มอํานาจหลัก 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก 

กลุ่มการปฏิบัติทางสังคมซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการคือประธานชุมชนและกรรมการรวม 7 คน 
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กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มทางศาสนามีอิหม่ามเป็นผู้นํา และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มโรงเรียน มีผู้อํานวยการ

โรงเรียนเป็นผู้นํา อาหมัดมีภาวะผู้นําเช่นเรื่องการทํามาหากินของชุมชน (อาหมัด, 2554)  กล่าวว่า  

  

ผมได้ทําไว้หลายเรื่อง โดยเฉพาะยึดผู้นําเป็นหลัก หลักของผู้นํามีอยู่ข้อหนึ่งคือ 

การแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่าง ผมก็เอามาเป็นตัวอย่าง เช่น ผมจะใช้ควบคู่กันใน

การพัฒนา คือ พัฒนาบุคลากรและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทําควบคู่กัน เพราะฉะนั้น

การพัฒนาตรงนี้แสดงตัวอย่างและพัฒนาบุคลากรและสิ่งแวดล้อม ผมจะทํา และ

ดึงพรรคพวกทํา แล้วให้คนในชุมชนมาดูและปฏิบัติ เช่น เรียกเขามาอบรมให้มา

รับรู้ เราเอาผู้รู้ในชุมชนที่ทํางานสําเร็จมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เช่น เขา

ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก ทําหมอดิน เอามาให้ความรู้ อีกอย่างคือเราให้เขาเริ่มต้นจาก

การเลี้ยงปลา ปลูกผักในบ้าน ให้เขาเข้าใจ อย่างน้อยในชุมชนทุกคนต้องให้เขา

เข้าใจก่อนแล้วค่อยทํา  สิ่งที่ผมประสบความสําเร็จคือ กองทุนหมู่บ้าน ท่ีผมเป็ น

ประธานอยู่ทุกวันนี้ เงินไม่มีดอกเบี้ย แต่ตอนนี้รับฝากมีเงินเกือบ สามแสน เขา

ไปประกอบอาชีพ ค้าขาย ลงทุนทางการเกษตร หรือทําอะไรในภาคความ

ต้องการของเขา หากเขามีรายได้ก็เอามาเข้าออม ฝาก เงินเหล่านี้เป็นเงินของเขา 

ไม่ใช่เป็นเงินของผม แต่เราฝึกเขาให้มีการออม   

 

ภาวะผู้นําในประเด็นของศาสนามีการเชิญชวนกลุ่มต่างๆ ที่แบ่งไว้ให้ไปทําความ

ดีกันอย่างเช่น 1 วัน ทํากิจกรรม 5 เวลาก็มีการผ่อนปรนว่าจะทําที่บ้านก็ได้ แต่ก็จะมีการชักชวนให้

ไปมัสยิดบ้างเพื่อจะได้พบปะปรึกษาหารือหรือชี้แนะ พูดคุย คนรุ่นหลังจะได้ดําเนินรอยตามซึ่ง

สอดคล้องกับชุมชนที่ยึดหลักศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่แล้ว และชวนกันมาไปสู่ความดี การ

กระทําในการละหมาดหรือการบริจาคหรือการช่วยกันก่อสร้างถาวรวัตถุ  สําหรับภาวะผู้นําตาม

ประเด็นปัญหาส่วนรวมนั้นมีการแก้ไขโดยยึดหลักความถูกต้องไม่แบ่งแยกว่าเป็นพุทธหรือมุสลิม

และยึดหลักความเป็นธรรมในเรื่องของบทบาทของผู้นําในเรื่องของการที่จะรวบรวมข้อมูลองค์

ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนรวมถึงการรวบรวมปราชญ์ ผู้รู้ต่างๆ ในชุมชน เพื่อจะเอาสิ่งเหล่านี้มา

พัฒนาป้องกันแก้ไขต่างๆ  ในฐานะผู้นําชุมชนได้พูดคุยกันเชิญผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในชุมชน

ซ่ึงมีอยู่มากให้เป็นวิทยากร และรับผิดชอบเรื่องนี้โดยพิจารณาว่าแต่ละคนมีความเหมาะสมกับเรื่องใด 

ถนัดและเหมาะกับเรื่องใด แล้วให้รับผิดชอบในแต่ละเรื่ององค์ความรู้ของผู้รู้ท้ังหลาย ได้มีการ

รวบรวมเป็นความรู้ของชุมชนโดยมีช่ือมีแผนงาน เช่น การให้ทํานํ้ายาล้างจาน นํ้ายาซักเสื้อผ้า เป็นต้น 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ท่ีมีของชุมชน สําหรับเทคนิคหรือวิธีการ กลไก ทางประเพณีวัฒนธรรม
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ชุมชนมาใช้ในการปกครองนั้นมีการใช้หลักศาสน คือ การให้อภัยหรือการให้โอกาสแก่กันได้หรือ

การขอโทษแก่กัน(มะอับห์) โดยหากมีการทําผิดเกิดขึ้นจะต้องเรียกมาพูดคุยให้โอกาสเขาให้กลับ

เนื้อกลับตัว ความขัดแย้งของสมาชิกในชุมชนในเรื่องอํานาจ เรื่องผลประโยชน์มีอยู่บ้าง เพราะ

อํานาจตรงนี้เกิดจากการเลือกตั้งจึงมีผู้สนับสนุนของแต่ละฝ่าย แต่ในที่สุดก็สามารถพูดคุยตาม

แนวทางที่ยึดถือก็สามารถยุติได้ภายในชุมชนของตนเอง 

ในชุมชนมีการหล่อหลอมเสริมสร้างค่านิยมด้านต่างๆ โดยมีการประชุมทําความ

เข้าใจชี้แจงกัน โดยการหล่อหลอมเอาบรรพบุรุษมาเป็นแบบอย่าง ยกตัวอย่างเช่น การก่อสร้าง

โรงเรียนรัฐ ไม่เข้ามาช่วยก็ช่วยสร้างกันเองมีการลงแรงกันลงแขกกันทําให้ประสบผลสําเร็จ การ

หล่อหลอมด้านแนวคิดป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น พยายามให้สมาชิกในชุมชนปกครองดูแล

กันเอง ให้หัวหน้ากลุ่มบ้านดูแลกันเอง ไม่มุ่งเน้นการปราบปรามใช้วิธีการพูดคุยขอร้องให้ความรู้ 

ขอความร่วมมือ มีการส่งเสริมในเรื่องความรู้ให้กับชุมชนโดยมีการมาประชุมกันโดยให้ความรู้ใน

เรื่องต่างๆเช่น ความรู้เกี่ยวกับกองทุน ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น 

ในชุมชนมีการใช้ทุนต่างๆ คือ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทาง

สัญลักษณ์ ท่ีมีอยู่ในชุมชนกล่าวคือ 

ทุนทางสังคม มีการใช้ทุนทางสังคมซึ่งเป็นทุนที่สมาชิกในชุมชนมีอยู่โดยที่บรรพ

บุรุษวางรากฐานไว้เป็นแบบอย่าง เช่น ความรักความสามัคคี มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเช่น 

การขุดคลอง ร่วมมือร่วมใจกันสร้างมัสยิด มีการไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน เช่น มีรูปการก่อสร้างโรงเรียน 

ความร่วมมือร่วมใจกันทําให้มีส่ิงเหล่านี้ทําให้สมาชิกในชุมชนเห็นเป็นตัวอย่าง โดย  (อาหมัด, 2554) 

ยกตัวอย่างว่า 

 

สมัยก่อนบ้านใครเสียชีวิต บ้านใครมีข้าวเอาข้าว  ใครมีไก่เอาไก่  ใครมีมะพร้าว 

เอามะพร้าว  ช่วยกันทํา โดยบ้านคนที่เสียชีวิตไม่ต้องออกอะไรเลย น่ีคือทุนทาง

สังคมที่มีมาแต่เดิมตอนนี้เรายังใช้อยู่แต่เราเปลี่ยนไปบ้าง ตรงนี้ไม่ดีแล้วข้าวหม้อ

แกงหม้อไม่มีแล้ว อาจจะมีการช่วยกันในรูปแบบอื่น ก็ยังเหมือนกันอันนี้คือทุน

ทางสังคมที่ชุมชนเรามีอยู่ ส่วนทุนที่มีด้ังเดิมจะเอามาปัดฝุ่นใหม่ อันไหนที่ไม่

ทันสมัยก็เอามาทําให้ดี  

                  

ทุนทางวัฒนธรรมมีการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งมีความผูกพันธ์ใกล้ชิด

กับหลักศาสนาที่ปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษและมีการวางรากฐานและยึดถือปฏิบัติต่อๆ กันมาจนถึง

ปัจจุบันซึ่งกลายเป็นข้อปฏิบัติของสมาชิกของชุมชน เช่น การเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสตามแนวทาง

ศาสนาอิสลาม เป็นต้น 
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ทุนทางสัญลักษณ์ ชุมชนได้ใช้ทุนทางสัญลักษณ์ ได้แก่สิ่งที่ชุมชนมีความ

ภาคภูมิใจร่วมกัน กล่าวคือ ชุมชนได้รับรางวัลประกาศนียบัตร ต่างๆมากมาย ได้แก่ รางวัลรอง

ชนะเลิศมัสยิดกับการพัฒนาในงานเมาลิตกลาง เมื่อปี พ.ศ. 2537 รางวัลชุมชนสะอาด ตามโครงการ

ร่วมใจทําไทยให้สะอาด ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2540 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชุมชนน่าอยู่ ระดับกรุงเทพมหานครเม่ือปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น นอกจากนี้

ยังมีวีรกรรมของบรรพบุรุษที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนสามารถตั้งถิ่นฐานเป็ น

มรดกตกทอดที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ลูกหลานสืบมา 

ศูนย์การเรียนรู้ 7 ศูนย์ ท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน มีการขับเคลื่อนและการบริหารโดยมี

หัวหน้าศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบ มีกรรมการและสมาชิกของแต่ละศูนย์ดําเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ เช่น ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะอนุรักษ์

เครื่องมือเครื่องใช้พ้ืนบ้านเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาและรู้ถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน เป็นต้น

สําหรับศูนย์การเรียนรู้บางศูนย์มีการบริหารแบบกิจการส่วนตัว เช่น ศูนย์การเรียนรู้สัตว์เศรษฐกิจ

สมาชิกของชุมชนที่ทํากิจกรรมนี้มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นดังนั้นประโยชน์ท่ีได้รับจึงไม่ไปสู่

สมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน สําหรับทัศนะที่มีต่อศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดนั้น เห็นว่ามี

ความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีและเป็นประโยชน์อย่างน้อยเป็นการป้องปรามและเยาวชนจะได้รับ

ความรู้ และศูนย์การเรียนรู้จะเป็นที่ยอมรับของชุมชนการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน ในการเข้า

ร่วมกิจกรรมกับศูนย์เรียนรู้ยาเสพติด คิดว่าสมาชิกน่าจะมีส่วนร่วมอย่างมากหากเป็นศูนย์การเรียนรู้

ท่ีมีมาตรฐาน ควรจะนําเอาหัวหน้ากลุ่มบ้าน 14 กลุ่มขึ้นมาเป็นกรรมการศูนย์เพื่อสมาชิกทุกคนใน

ชุมชนจะได้มีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากศูนย์ ทั้งนี้ได้ใช้ประสบการของการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ต่างๆ ท่ีชุมชนมีอยู่มาเป็นแนวทางในการพิจารณาเรื่องรูปแบบและการบริหารต่อไป และมี

ความเห็นว่าสมาชิกในชุมชนจะสนับสนุนการดําเนินงานยาเสพติดอย่างมากหากมีการจัดตั้งศูนย์

ขึ้นมาเป็นรูปธรรมแล้วและจะเห็นถึงประโยชน์  ส่วนการที่จะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างนั้นอย่าง

แรกคิดว่าควรเชิญประชุม ปรึกษาหารือ พูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆที่เป็นรายละเอียดของศูนย์ ส่วน

รูปแบบของศูนย์น่ามีหนังสือหรือสื่อเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด มีเอกสาร เด็ก นักศึกษาหรือสมาชิก

สามารถเข้ามาใช้ในการเรียนรู้ได้ และควรจะมีหอกระจายเสียง ออกข่าวทุกวันให้ข้อมูลทุกวัน 

แนวคิดนี้ คนในชุมชนน่าจะเห็นด้วยและชุมชนพร้อมที่จะมีศูนย์ดังกล่าวโดยพร้อมในเรื่อง สถานที่ 

บุคลากรและคิดว่าศูนย์น้ีจะมีความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ ส่วนรูปแบบของศูนย์การ

เรียนรู้น้ันคิดว่ามีความเหมาะสมมีความพร้อมในด้านต่างๆ รวมถึงมีความเพียงพอของปัจจัยและมี

ความสอดคล้องของนโยบายโดยเฉพาะนโยบายในการป้องกันยาเสพติดของรัฐบาลในปัจจุบันและ

นโยบายของชุมชนที่มีการรณรงค์ในการป้องกันยาเสพติดมาตลอดจะเห็นได้จากการทํากิจกรรม
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ต่างๆร่วมกับทางราชการ เช่น โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดและโครงการบ้านสีขาว เป็นต้น หาก

มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ข้ึนมาจะทําให้ช่วยส่งเสริมโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.3.1.2  ข้อมูลความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกัน

ยาเสพติด 

สําหรับข้อมูลความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ เห็นว่างบประมาณในการจัดตั้งและการขับเคลื่อนการ

บริหารศูนย์การเรียนรู้น้ันทางชุมชนนั้นมีงบประมาณจากสํานักงานเขตที่ได้รับเป็นประจําทุกเดือน

แต่เป็นจํานวนไม่มากพอ ดังนั้นคิดว่าชุมชนจะต้องดําเนินการในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อระดมทุน

ซ่ึงกิจกรรมในลักษณะนี้ชุมชนได้ทําเป็นประจําอยู่แล้ว เช่น การจัดงานดื่มนํ้าชา จัดงานออกร้าน

ภายในชุมชนเป็นต้นและยังมีแนวทางอื่นที่จะสามารถระดมทุนเพื่อนํามาเป็นงบประมาณได้ เช่น

การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดเช่นสถานีตํารวจ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนมูลนิธิป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดเป็นต้นและเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้นั้นได้ผลตอบแทนที่

คุ้มค่า 

2)  ด้านสังคม เห็นว่าชุมชนมีระบบเครือญาติเป็นพี่น้องกันทั้งชุมชนและ

มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 14 กลุ่มบ้านมีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ดูแลปกครอง ดังนั้นจะเห็นว่ามีเครือข่ายที่

เหนียวแน่นทั้งชุมชนนอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทํากิจกรรมต่างๆของชุมชนอีกหลายกลุ่ม

เช่นภายในชุมชนธรณีคํา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํากิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างมี

วัตถุประสงค์ท่ีต่างกัน โดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น มีดังนี้ กลุ่มวิทยากรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นการรวมกลุ่มของผู้รู้ในชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกของชุมชน

ตลอดจนผู้ท่ีมาศึกษาดูงานจากภายนอกชุมชนด้วย กลุ่มคณะกรรมการมัสยิด เป็นการรวมกลุ่มของ

สมาชิกในชุมชนเพื่อดําเนินการในการทํากิจกรรมต่างๆ ทางศาสนารวมถึงการบริหารงานของ

มัสยิดด้วยกลุ่มคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการจัดตั้งจากสมาชิกชุมชนเพื่อ

การบริหารเงินกองทุนของหมู่บ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการออมเงินของสมาชิกกลุ่ม

เกษตรกรรม เป็นการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันในด้านต่างๆ ในการทําการเกษตรเช่นด้านวิชาการ 

ด้านการตลาดเป็นต้น กลุ่มสัตว์เศรษฐกิจ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลี้ยงสัตว์

ต่างๆ ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเช่นการเลี้ยงวัว แพะ เป็นต้น กลุ่มคหกรรม เป็นการรวมกลุ่ม

ของแม่บ้านในชุมชนเพื่อทําการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีจําเป็นในครัวเรือนเช่นนํ้ายาล้างจาน ยาสระผม สบู่ 

เป็นต้นรวมถึงการผลิตภัณฑ์อาหารอีกด้วย กลุ่มหัตถกรรม เป็นการรวมกลุ่มเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์งาน

ฝี มือของชุมชนเพื่อนําไปจําหน่ายยังนอกชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง กลุ่มร้านค้าและ
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สหกรณ์ชุมชน เป็นการรวมกลุ่มเพื่อจําหน่ายสินค้าในราคาถูกและมีการนํากําไรมาปันผลคืนให้แก่

สมาชิกด้วย กลุ่มโรงสีข้าว เป็นการรวมกลุ่มดําเนินการสีข้าวที่สมาชิกผลิตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เพื่อเป็นการบริโภคในครัวเรือนศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เป็นการดําเนินการเพื่อดําเนินการและให้

ความรู้แก่สมาชิกและผู้มาศึกษาดูงานจากภายนอกชุมชน โดยมีหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 

7 ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 1 เกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 2 ไร่นาสวน

ผสม ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 3 สัตว์เศรษฐกิจ ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 4 บ้านกับต้นไม้ ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 5 ชีวภาพ

เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 6 พิพิธภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องใช้ และศูนย์การเรียนรู้ท่ี 7 

เศรษฐกิจพอเพียง  

3) ด้านการเมืองเห็นว่ามีกลุ่มอํานาจหลัก ๆ แบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่ม

แรก คือ กลุ่มการปฏิบัติทางสังคม ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ คือ ประธานชุมชนและ

กรรมการชุมชนรวม 7 คน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มทางศาสนามีอิหม่ามเป็นผู้นํา และกลุ่มสุดท้ายเป็ น

กลุ่มโรงเรียน มีผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้นํา  ประธานชุมชนและกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการ

ปกครองดูแลและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิด มีหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับ

พิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลักมีการแนะนํา  อบรมสมาชิกชุมชนให้อยู่ในคุณธรรมผ่านการปฐกถา 

ส่วนใหญ่จะมีโอกาสพูดคุยปรึกษาหารือกันในวันศุกร์ซ่ึงเป็นวันประกอบกิจกรรมทางศาสนารวม

ประจําสัปดาห์  ผู้อํานวยการโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลในเรื่องการศึกษา 

4) ด้านเทคนิคในชุมชนมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

กล่าวคือการหล่อหลอมแนวความคิดในการป้องกันยาเสพติด โดยใช้หลักการทางศาสนาการเสพยา

เสพติดเป็นข้อห้ามทางศาสนา สําหรับสื่อการให้ความรู้อย่างเช่นหนังสือ ซีดี ท่ีจะนํามาใช้ในการให้

ความรู้ ควรจะมีห้องหนึ่งทําการกระจายข่าวจัดเป็นเวลาโดยจะใช้เจ้าหน้าที่ภายนอกและภายใน

ชุมชนด้วยหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ เช่น เชิญเจ้าหน้าที่ตํารวจมาออกอากาศหรือไม่สะดวกจะทํา

การบันทึกเสียงมาเปิ ดประมาณ 30 นาที หรืออาจเชิญหมอมาพูด เอาคนท่ีมีความรู้เข้ามาสอนรวมถึง

ปราชญ์ผู้รู้ท่ีรู้ในชุมชน บุคคลเหล่านี้ อยู่ในชุมชนอยู่แล้ว อาจจะสะดวกในเรื่องเสียงตามสายบ้าง 

หรืออาจจะไปบรรยายในโรงเรียนบ้างหรือวันศุกร์ละหมาดเสร็จแล้วก็ไปบรรยายนิดหน่อย

สอดแทรกเรื่องยาเสพติด ก็จะมีกิจกรรมทําและเป็นกิจกรรมเชิงรุก สําหรับการให้ความรู้ จากทั้ง

บุคคลภายนอก ท่ีเป็นราชการ เช่น ตํารวจมาให้ความรู้เป็นระยะๆ ควรที่จะประสานกับ ทางสถานี

ตํารวจเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการในด้านต่างๆ โดยแต่งตั้งให้เป็นกรรมการทั้งหมด มี

ข่าวสารทางราชการก็คุยกันไปว่าควรจะทําอะไร อย่างไร และตอบสนองในเรื่องนโยบายเรื่องนี้

อย่างไร  สําหรับการให้ความรู้ โดยผู้รู้จากหน่วยงานข้างนอก อาจจะเป็น ผู้รู้ในชุมชน หรือผู้เคยติด

ยาเสพติด มาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ให้ฟังซึ่งศูนย์อยู่ใกล้โรงเรียนใกล้มัสยิด การขับเคลื่อน

ศูนย์การเรียนรู้ก็จะใช้วิธีการอบรม ให้ความรู้นักเรียนอาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมง 
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ชี้แจงว่าเราจะให้ความรู้ ประสบการณ์ว่าคนติดแล้วมีโทษอย่างไร เลิกแล้วดีอย่างไร และมี

ความเห็นว่าการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับนโยบายเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะนโยบาย

ของรัฐบาลที่ให้ความสําคัญกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างมากถือว่าปัญหายาเสพติดเป็น

วาระแห่งชาติรวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการอื่นด้วยเช่นนโยบายลานกีฬาป้องกันยา

เสพติดของสํานักงานเขตที่ได้ดําเนินการอยู่แล้วทั้งนี้เพื่อที่จะได้ร่วมมือการปฏิบัติงานต่อไป และ

เห็นว่าการดําเนินการในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ไม่มีข้อขัดแย้งกับชุมชนสมาชิกในชุมชนจะ

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้อย่างมากหากมีการจัดตั้งขึ้นมาเป็นรูปธรรมแล้วและจะ

เห็นถึงประโยชน์โดย (อาหมัด, 2554) กล่าวว่า  

 

เรื่องของศูนย์การเรียนรู้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี อย่างน้อยเป็นการป้องปราม และ

อีกอย่างเป็นสิ่งที่เยาวชนยึดเหนี่ยวได้ ไม่งั้นจะเป็นการลอยแพ เยาวชนเหล่านี้

ทําความเข้าใจในเริ่มต้น แล้วชี้แนวทางให้เขาเข้าใจ ขณะนี้ท่ีติดอย่างงอมแงม 

มาทําความดี ทุกวันนี้ยังมีสองคนมาทํา มาละหมาด เขาเลิกโดยปริยาย  

  

4.3.1.3  ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

สําหรับชุมชนมีการเตรียมความพร้อมที่จะทําการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การ

เรียนรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้                                         

1) ความพร้อมในด้านอาคารสถานที่น้ันมีความพร้อมและมีท่ีต้ังอยู่ในใจ

กลางของชุมชนใกล้โรงเรียนและมัสยิดจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 

2) ความพร้อมในด้านการจัดการในเรื่องบุคลากรที่อาจจะเป็นจากนอก

ชุมชนได้แก่ตํารวจ เจ้าหน้าที่เขตที่รับผิดชอบชุมชนหรือผู้รู้ในชุมชนเองเห็นว่ามีความเหมาะสม

แล้วมีการวางแผนในการที่จะดําเนินการในการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้  

3) ความพร้อมในด้านเนื้อหากรณีศึกษาเห็นว่าสื่อการให้ความรู้อย่างเช่น

หนังสือ ซีดี ท่ีจะนํามาใช้ในการให้ความรู้ อาจจะมีตัวเครื่องวีดีทัศน์เมื่อทําการสอนก็จะเปิดให้เด็ก

ดูไม่ต้องอ่านหนังสือแต่ก็ได้ความรู้เปิดซีดีดูเรื่องยาเสพติดที่รวบรวมไว้ได้ และควรจะมีห้องหนึ่ง

ทําการกระจายข่าวจัดเป็นเวลาโดยจะใช้เจ้าหน้าที่ภายนอกและภายในชุมชนด้วยหมุนเวียนกันมาให้

ความรู้ เช่น เชิญเจ้าหน้าที่ตํารวจมาออกอากาศหรือไม่สะดวกจะทําการบันทึกเสียงมาเปิดประมาณ 

30 นาที หรืออาจเชิญหมอมาพูด เอาคนที่มีความรู้เข้ามาสอนรวมถึงปราชญ์ผู้รู้ท่ีรู้ในชุมชน  บุคคล

เหล่านี้ อยู่ในชุมชนอยู่แล้ว อาจจะสะดวกในเรื่องเสียงตามสายบ้าง หรืออาจจะไปบรรยายใน

โรงเรียนบ้างหรือวันศุกร์ละหมาดเสร็จแล้วก็ไปบรรยายนิดหน่อยสอดแทรกเรื่องยาเสพติด ก็จะมี

กิจกรรมทําและเป็นกิจกรรมเชิงรุก 
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4) ความพร้อมในด้านปราชญ์ผู้รู้เห็นว่าผู้รู้ในชุมชน บุคคลเหล่านี้ อยู่ใน

ชุมชนอยู่แล้ว อาจจะสะดวกในเรื่องเสียงตามสายบ้าง หรืออาจจะไปบรรยายในโรงเรียนบ้างหรือ

วันศุกร์ละหมาดเสร็จแล้วก็ไปบรรยายนิดหน่อยสอดแทรกเร่ืองยาเสพติด ก็จะมีกิจกรรมทําและเป็น

กิจกรรมเชิงรุก สําหรับการให้ความรู้ จากทั้งบุคคลภายนอก ที่เป็นราชการ เช่น ตํารวจมาให้ความรู้

เป็นระยะๆ ควรที่จะประสานกับ ทางสถานีตํารวจเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการในด้าน

ต่างๆ โดยแต่งตั้งให้เป็นกรรมการทั้งหมด มีข่าวสารทางราชการก็คุยกันไปว่าควรจะทําอะไร

อย่างไร และตอบสนองในเรื่องนโยบายเรื่องนี้อย่างไร  สําหรับการให้ความรู้ โดยผู้รู้จากหน่วยงาน

ข้างนอก อาจจะเป็ น ผู้รู้ในชุมชน หรือผู้เคยติดยาเสพติด มาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ให้ฟังซึ่ง

ศูนย์อยู่ใกล้โรงเรียนใกล้มัสยิด การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ก็จะใช้วิธีการอบรม ให้ความรู้นักเรียน

อาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมง ชี้แจงว่าเราจะให้ความรู้ ประสบการณ์ว่าคนติดแล้วมี

โทษอย่างไร เลิกแล้วดีอย่างไร 

กรณีตัวอย่างของศูนย์ท่ีประสพความสําเร็จนั้น ขอยกตัวอย่างกองทุนหมู่บ้าน

ปัจจุบันมีสมาชิก 98 คน ปัจจัยที่ทําให้กองทุนหมู่บ้านประสบความสําเร็จคือทําให้คนศรัทธา คือ

การทําให้ศรัทธาในตัวผู้บริหารและคณะกรรมการกองทุนโดยประธานและคณะกรรมการได้รับ

การคัดเลือกจากผู้ท่ีสมาชิกให้การอมรับนับถือไว้วางใจ เชื่อถือ และโปร่งใสโดยการทําหลักฐาน

ทางการเงินอย่างถูกต้องและปิดประกาศเกี่ยวกับหลักฐานการดําเนินการเปิดโดยสมาชิกสามารถ

ตรวจสอบได้ตลอดเวลาเปิดโอกาส ให้สมาชิกมีส่วนร่วม ในรูปแบบต่างๆเช่น แนวคิด การกระทํา  

แนวทางในการปฏิบัติรวมทั้งข้อชี้แนะให้มีส่วนร่วมทั้งหมด มีการตรวจสอบจนทําให้เกิดศรัทธา 

ชี้ให้เห็นว่าเราเหมือนธนาคารมีกรรมการที่แต่งตั้งไว้ 4 คน ถ้า 2 คน อนุมัติก็สามารถเบิกได้เลยและ

มีเงินสํารองจ่ายจํานวนหนึ่งเพื่อไว้ให้สมาชิกเบิกยามฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

4.3.1.4  ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ในแนวคิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดนี้ควรที่จะเป็นศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนที่แท้จริง สําหรับศูนย์การเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีผ่านมาเป็นศูนย์ของสมาชิกชุมชนมากกว่า 

ไม่ใช่ศูนย์ของชุมชนจริง ๆ ซ่ึงจะมีภาระหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึง

กรณีท่ีมีคนเสพ ควรจะเรียกมาพูดคุย เดิมมีวิธีการอย่างนี้อยู่แล้ว แนวคิดของศูนย์การเรียนรู้ นี้ จะ

เอาสิ่งต่างๆ เหล่านี้เช่นหากมีปัญหาอะไรก็จะเรียกมาที่ศูนย์เพื่อทําการ ไกล่เกลี่ย สําหรับส่วนหนึ่ง

คือการให้ความรู้ จากทั้งบุคคลภายนอก ท่ีเป็นราชการ เช่น ตํารวจมาให้ความรู้เป็นระยะ ๆ ควรที่จะ

ประสานกับ ทางสถานีตํารวจเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการในด้านต่างๆ โดยแต่งตั้งให้

เป็นกรรมการทั้งหมด มีข่าวสารทางราชการก็คุยกันไปว่าควรจะทําอะไร อย่างไร และตอบสนองใน

เรื่องนโยบายเรื่องนี้อย่างไร  สําหรับการให้ความรู้ โดยผู้รู้จากหน่วยงานข้างนอก อาจจะเป็น ผู้รู้ใน

ชุมชน หรือผู้เคยติดยาเสพติด มาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ของตนเองให้ฟังซึ่งศูนย์อยู่ใกล้



148 
 

โรงเรียนใกล้มัสยิด การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ก็จะใช้วิธีการอบรม ให้ความรู้นักเรียนอาจจะใช้

เวลาประมาณครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมง ชี้แจงว่าเราจะให้ความรู้ ประสบการณ์ว่าคนติดแล้วมีโทษ

อย่างไร เลิกแล้วดีอย่างไร  

 

4.3.2  กรณีตัวอย่างรายที่: 2 เด๊ะมี* 

เด๊ะมี*เพศชายอายุ 79 ปี สมรสมีบุตร 6 คน ชาย 2 คน หญิง 4 คน บุตรทุกคนทํางาน

หมดแล้วการศึกษามัธยม 6 วุฒิครู ปัจจุบันเป็นข้าราชการบํานาญและเป็นผู้นําทางศาสนาในชุมชน

ธรณีคํามีภูมิลําเนาในชุมชนตั้งแต่เกิด เด๊ะมี*เป็นคนในชุมชนรุ่นแรกๆ ท่ียังมีชีวิตอยู่และได้รับ

การศึกษาจากโรงเรียนในชุมชนที่บรรพบุรุษได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างขึ้นมากล่าวได้ว่าเด๊ะมีเป็ น

ผลผลิตความของคาดหวังของบรรพบุรุษที่มองกาลไกล 

4.3.2.1  ข้อมูลรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

สําหรับที่ต้ังของชุมชนเด๊ะมี ได้กล่าวเกี่ยวกับทําเลที่ต้ังของชุมชนว่า (เด๊ะมี, 2554) 

 

ทําเลเราดี มีชัยภูมิเหมาะสม บรรพบุรุษเลือกชัยภูมิท่ีเหมาะสมมีศูนย์กลางอยู่

ตรงแฉก 3  แฉกพอดี  มีศูนย์กลางเป็นที่รวมจิตใจ ชัยภูมิดี มีท่ีดิน ส่วนใหญ่ก็

เป็นที่ดินของตัวเอง ท่ีไม่มีก็มีบ้าง เหมือนในหลวงว่าใครมีท่ีดินก็เหมือนมีทุน

ของชีวิตจะปลูก 2 ตารางวา 5 ตารางวา ปลูกอะไรก็ขึ้น 

             

สําหรับโครงสร้างของชุมชน เป็นระบบเครือญาติเดิมมีสามีภรรยาอยู่คู่เดียว 

ปัจจุบันเด๊ะมี เป็นรุ่นที่ 5 โดยทั่วไปแล้วชุมชนเป็นญาติกันหมดมีการช่วยเหลือกันในกลุ่มเครือญาติ 

สมาชิกในชุมชนคอยให้ความช่วยเหลือกันมีการแบ่งเป็นกลุ่มบ้านอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ ชุมชนนี้แบ่งได้

เป็ น 14 กลุ่ม สาเหตุท่ีแบ่งคือแบ่งตามระบบเครือญาติการรวมกลุ่มเครือข่ายยึดถือตามบรรพบุรุษ 

นอกจากนั้นในชุมชนยังมีการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ หลายกลุ่ม หลายอย่าง อาทิ เช่น รวมกลุ่ม

ทางการศึกษา รวมกลุ่มทางศาสนา  ด้านจิตวิญญาณ รวมกลุ่มอาชีพ รวมถึงรวมกลุ่มกองทุน การ

รวมกลุ่มอาชีพส่งผลให้ชุมชนมีความสามัคคีกันการรวมกลุ่มกันเป็นกระบวนการใหญ่ทางศาสนา

ชุมชนมีทุนของตนเอง ไม่ใช้หนี้นอกระบบ  

ด้านการศึกษามีท้ังศาสนาพุทธและอิสลามมีการเรียนการสอนควบคู่กันมีศูนย์เด็ก

เล็กก่อนวัยเรียน  รับทั้งเด็กศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม มีโรงเรียนอิสลามสอนตั้งแต่ระดับถึง

อนุบาลชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 หลังจากนั้นก็เข้าโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ใกล้เคียง  
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ในด้านสาธารณสุข ทําหน้าที่คือการให้ความรู้ในเบื้องต้นโดยใช้ประสบการณ์ท่ี

ผ่านมา เช่น ใช้สมุนไพรอันดับแรกก่อน เช่นนาย ก. ปวดท้อง รับประทานอะไรที่ทําให้หาย เช่น  

ข่า  ตะไคร้  หรือไอ ใช้ใบชะพลู ใบพลู  เอาคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมาให้ความรู้ เช่น ฟ้ า

ทะลายโจร ปวดฟันใช้ทาน   เป็นหลักการของสาธารณสุขเบื้องต้นความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน อบรม

ให้ความรู้พ้ืนฐานก่อน และหลังจากนั้น มีศูนย์สาธารณสุขชุมชน ตอนนี้มี อาสาสมัครชุมชน 5 คน 

อยู่ในสังกัดของศูนย์สาธารณสุขชุมชน  ให้การรักษาเบื้องต้น วัดความดัน จ่ายยา ตําราหลวง การ

รักษาเบื้องต้น ถ้าอาการมากจะส่งไปที่ ศูนย์ สาธารณสุข สังกัดสํานักอนามัย (กรุงเทพฯ) เจ็บป่วย

มากขึ้นไม่สามารถรับได้ก็ส่งไปโรงพยาบาลโดยมีข้อสังเกตว่า 

 

เว้นแต่ใครจะทําประกันสังคมอะไรไว้ บางคนทําบัตรประกันสังคมโรงพยาบาล

นพรัตน์ ก็ต้องไปโรงพยาบาลนพรัตน์ เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย ถ้าลงที่น่ีก็ได้ 

แต่คนที่มีประกันสังคม คนที่อยู่ชุมชน เวลาทํางานไม่ได้ทํางานในเขตหนองจอก 

ทํางานข้างนอกด้วย เขาก็ต้องใช้ประกันสังคมของเขา 

              
สําหรับรูปแบบของกลุ่มอํานาจการปกครอง แบ่งเป็ น 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มแรก 

กลุ่มการปฏิบัติทางสังคม มีอาหมัดเป็นประธานชุมชน ต่อมากลุ่มเป็นกลุ่มทางศาสนา มีอิหม่ามเป็น

ผู้นํา และโรงเรียน มีผู้อํานวยการเป็นผู้นํา  

ผู้นําในเรื่องการทํามาหากินในชุมชน มีผู้นําย่อยๆ อยู่กลุ่มหนึ่ง มีหัวหน้ากลุ่ม 

รวมตัวปรึกษากัน ในการพัฒนา สําหรับอาชีพในชุมชนมีมากแต่ขาดการรวมกลุ่ม ผลผลิตไม่

เพียงพอต่อความต้องการที่สําคัญคือ จํานวนคนงานไม่พอ คนหนุ่มสาวไปทํางานโรงงานนอก

ชุมชนเป็นส่วนมากคงเหลือแต่ผู้สูงอายุ  

สําหรับทางศาสนาโต๊ะอิหม่าม มีการแนะนําสมาชิกในชุมชนในวันศุกร์ เวลา

เที่ยงตรง หัวหน้าครอบครัว หรือคนในครอบครัวอายุ 15 ปี ขึ้นไป ต้องไปร่วมประชุมสัมนาทุกวัน

ศุกร์ ส่วนผู้หญิงจะไปก็ได้ ไม่ไปก็ได้ แต่ก็ต้องฟังจากสามีมาเล่าให้ฟัง ส่วนใหญ่เป็นข่าวสังคม 

บ้านเมือง ข้อควรปฏิบัติทางคําสั่งข้อห้ามในเรื่องศาสนา เรื่องคุณธรรม เชิญชวนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีแบ่ง

ไว้ให้ไปทําความดีกัน  อย่างเช่น 1 วัน ทํากิจกรรม 5 เวลา ถึงจะผ่อนปรนว่าจริง ๆ ใครจะทําที่บ้านก็

ได้ แต่เราก็ชวนให้ไปมัสยิดบ้างเพื่อจะได้พบปะ ปรึกษาหารือเราจะได้ช้ีแนะ พูดคุย คนรุ่นหลังจะ

ได้ดําเนินรอยตามเอาศาสนาเป็นหลัก การกระทําในการละหมาด หรือการบริจาค หรือการช่วยกัน

ก่อสร่างถาวรวัตถุ  ซ่ึงอย่างน้อยทําให้มีความรักความผูกพัน  

เมื่อชุมชนมีปัญหาเรื่องต่างๆ เป็นปัญหาส่วนรวม ผู้นําชุมชนจะทําการแก้ไข

เบื้องต้น โดยได้สิทธิพิเศษเป็นยุติธรรมชุมชนของกระทรวงยุติธรรม ไม่ต้องไปถึง สถานีตํารวจ 
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หากเกิดเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชุมชนก็สามารถ เรียกมาไกล่เกลี่ยกัน แล้วก็จบ เลิกแล้วต่อกันการ ใช้

วิธีนี้มักจะได้ผลส่วนใหญ่เชื่อฟัง สําหรับ ผู้นําชุมชนมีบทบาทในเรื่องการรวบรวมข้อมูล ความรู้ 

ภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อมาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา โดยได้ยินผู้นําดําริครั้งหนึ่งว่าจะมี

สารพัดอาชีพมาลงทะเบียนไว้ เช่น นาย ก. มีความสามารถช่างไม้ นาย ข. ฉาบปูน นาย ค. ทาสี ใคร

มาติดต่องานก็ติดต่อผ่านมา ก็ส่งไปทํางานทําให้ผู้นํามีอํานาจในการต่อรอง ถ้าต่างคนต่างไปรับงาน

กันเอง แข่งราคากันเอง จะทําให้ได้ราคาค่าจ้างไม่ดี เคยได้ยินผู้นําชุมชนดําริอย่างนี้ อิหม่ามก็เห็น

ด้วย เรื่ององค์ความรู้ของผู้รู้ท้ังหลายในชุมชนได้มีการรวบรวมเป็นความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน มี

ช่ือ มีแผนงาน เช่น การให้ทํานํ้ายาล้างจาน นํ้ายาซักเสื้อผ้า อาจารย์ไพบูลย์ มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้ า มี

เครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย พัดลมไม่หมุน เล็ก ๆ น้อย ๆก็ซ่อมแซมได้ ตอนนี้กําลังดําเนินการทําบ่อแก๊ส

ชีวภาพเป็นฐานการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในชุมชนอีกฐาน สนับสนุนการนํามูลสัตว์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการทดลองทําต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างในชุมชน    

ในชุมชนมีการใช้เทคนิค วิธีการต่างๆของขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนใช้

เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหากับชุมชนโดยหากมีผู้กระทําผิดก็จะทําการภาคทัณฑ์เอาไว้ก่อน ส่วน

ใหญ่จะเรียกมาคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ จะไม่ใช้วิธีปราบปราม หากทําความผิดซํ้าอีก ก็ยังต้อง

ประนีประนอมหากหนักหนาเกินไปก็ส่ง สถานีตํารวจดําเนินการบ้าง  ถ้าอยู่ในชุมชนทําความผิด

ซํ้าซาก ผู้อาวุโส ผู้นําพูดแล้วไม่ฟังก็มีการใช้วิธีการกลุ่มชุมชนบําบัดซึ่งได้ผลดีในระดับหนึ่ง เป็ น

การใช้หลักยุติธรรมชุมชนแบบอิสลามมาใช้ในการแก้ปัญหา (เด๊ะมี, 2554)  กล่าวถึงค่านิยมในการ

ร่วมแรงร่วมใจว่า  

 

อันนี้น่าจะเป็นค่านิยมในการร่วมมือร่วมใจกันมากกว่าในการพัฒนา  การ

สร้างวัตถุโดยการลงแขก เป็นค่านิยมที่เรายึดถือกันมาตลอด ถ้าเรามีเงินแค่ 

ร้อยบาทเราก็สามารถทํางานได้มากกว่าร้อย หรือ สองร้อยบาท เราช่วยกัน  

เอาเงินไปซื้อวัสดุมา แรงงานช่วยกัน  การทําโรงเรียนหลังแรกก็ใช้วิธีน้ี ตอน

เด็กๆ ผมก็ตั้งคําถามว่า บรรพบุรุษเราทําทําไม ทําไมถึงไม่จ้างวิศวกร ผล

สุดท้ายได้รับคําตอบ คือต้องการให้เป็นแบบอย่าง สร้างอย่างชาญฉลาด สร้าง

หนึ่งอย่างแต่ใช้ได้สองอย่าง เรียนหนังสือด้วย ละหมาดด้วย จนกว่าจะมีทุน

สร้างมัสยิดขึ้นทีหลัง มัสยิดก็เกิดขึ้น ผมก็สร้างมัสยิดทีหลัง ใช้แนวทางของ

บรรพบุรุษเดิม ก็ซื้อวัสดุ  ค่านิยมในการร่วมมือร่วมใจกัน มีมะพร้าวก็ขอ

มะพร้าว มีข้าวสารก็ขอข้าวสารเป็นเสบียงเลี้ยงคนงานก็ประสบความสําเร็จ 
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สําหรับการหล่อหลอมเสริมสร้างด้านแนวคิดในการป้องกันยาเสพติดอย่างไร 

(เด๊ะมี, 2554)  เสนอว่า  
 

เรื่องของยาเสพติดยังมีการหล่อหลอมยังน้อยมาก มันยังไม่เข้าตากรรมการ จะ

เข้าตาก็ต้องมาทําแบบมาลงแขกก่อสร้าง  ต้องร่วมมือร่วมใจ สามัคคี ลูกมึงลูก

กูจบไม่ได้  ฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องของยาเสพติด ใช้สูตรเดียวกันหมด คือความ

ร่วมมือร่วมใจ ลูกฉันไม่ติดก็ไม่อยากยุ่ง ไม่ช่วยแก  ไม่ได้ จําเป็นต้องร่วมมือ  

อย่างน้อยทางสายตา ทางความคิด อย่างน้อยทางเสบียงอาหาร มีหลายอย่าง 

ทั้งทางปาก พูดให้เป็นประโยชน์อย่าพูดให้แตกแยกกัน ปากเสียก็ไม่ได้ ต้องมี

ความสามัคคีกัน 

  

ส่วนการป้องกันยาเสพติดนั้นในขณะนี้กําลังทํา เหมือนโครงการหมู่บ้านสีขาวที่

ประสบความสําเร็จมาแล้ว ตอนนี้ทําอยู่เพื่อให้เกิดการปกครองดูแลกันเอง ท่ีแบ่งกลุ่มบ้านได้ให้

ดูแลกันเองแต่ละกลุ่มบ้าน ให้หัวหน้าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านดูแลกันเองนอกจากการหล่อหลอมตรงนี้  

แล้วยังมุ่งเน้นไม่ปราบปราม ให้ความรู้ ขอความร่วมมืออย่างเดียว  

ในชุมชนมีทุนทางสังคม เช่น ความร่วมมือร่วมใจมากความไว้เนื้อเชื่อใจของคน

ในชุมชนมีมาก เพราะเป็นญาติกัน การที่ประสบความสําเร็จต้องใช้ทุนทางสังคม ไม่ต้องลงทุน

อะไรเพียงแต่ขัดเกลาแล้วเอามาใช้ได้เลย มีทุนแนวความคิดเป็นทุนเดิมที่เรามีอยู่โดยที่บรรพบุรุษมี

ไว้ ถือเป็นแบบอย่าง เช่น ความรักความสามัคคี มีความเอื้ออาทรซึ่งกันมีการ แบ่งปันกันและกัน แต่

ก็มีการใช้ทุนทางสังคมที่ผิดเช่นกันตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่า 

 

บางครั้งมีเรื่องยาเสพติดก็ปิ ด ปิดก็มีเพราะเป็นเครือญาติกัน  เขาปิดกัน 

ช่วยเหลือกัน บอกมาแต่พอเจาะลึกก็ไม่ได้ เขาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็ น

เครือญาติกัน แต่กิจกรรมเครือข่ายอย่างอื่นให้ความร่วมมือดี แต่เป็นกันทุก

ชุมชนน้อยที่จะให้ข้อมูลโดยตรง 

  
วัฒนธรรมส่วนใหญ่เกี่ยวพันธ์กับศาสนา การนับถือผู้อาวุโส อิหม่ามเป็นผู้นําทาง

ศาสนา ทางดนตรีอิสลามจะน้อย การเล่นรองแง็ง ดีเกฮูลู ก็มีการนํามาใช้บ้าง แต่คนชุมชนเต้นไม่

เป็น ไม่ได้ใช้วัฒนธรรมตรงนี้ กระบี่กระบองก็ไม่มี  เรื่องมวยก็ไม่มี เพราะเขาเลิกสืบทอดกันมา  มี

บ้างสําหรับวัฒนธรรมทางอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นวัฒนธรรมด้านศาสนาเป็นหลักของชุมชน 
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ทุนทางสัญลักษณ์ สิ่งที่ชุมชนภูมิใจ เช่น ภาพการก่อตั้งโรงเรียน อิหม่าม ครั้งหนึ่ง

เคยร่วมมือร่วมใจและทําให้เกิดสิ่งที่พัฒนาโรงเรียน มีความภูมิใจมาก พยายามทําการก่อสร้างมัสยิด 

ถ่ายภาพไว้ทุกระยะ แม้กระทั่งยกเสาเอก เอาผู้ใหญ่เข้ามา เป็นสัญลักษณ์ เป็นแรงกระตุ้น มีส่วน

ร่วมมือกัน เกิดความภูมิใจไปชั่วลูกชั่วหลาน มีการนัดหมายว่าวันนี้ยกเสาเอกคิดว่ามันเป็ น

สัญลักษณ์ เช่น กล้วยยอดเสา ผ้าขาวม้า อันนี้ก็เป็นของแถมสําหรับผู้ท่ีมาช่วย ผ้าขาวม้าเอามาใช้นุ่ง

อาบนํ้า กล้วยลงจากยอดเสาก็เอาไปปลูก น่ีแหละเป็นทุนทางวัฒนธรรม  มีการถ่ายรูปไว้จํานวนมาก  

อิหม่ามกําลังจะรวบรวมทําประวัติเอาลงแผ่นซีดี เก็บไว้สําหรับเป็นทุนทางสัญลักษณ์ของชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู้ของเราในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม 7 ศูนย์ เดิมเป็ น

กิจการส่วนตัว ไม่ใช่ชุมชนทํา แต่อยู่ในชุมชน ศูนย์ของชุมชนก็มี แต่ชุมชนมาเพื่อให้ศึกษาให้รู้กัน

จริง ๆ และนําไปสู่การปฏิบัติแต่มุ่งเน้นคนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ จะมี

การประชุมกับทาง สํานักงานเขต จะมีคณะกรรมการของศูนย์เองมีการบริหารงานของตนเอง 

โดยทั่วไปศูนย์ท่ีเกิดขึ้นในชุมชนนั้นเป็นเพราะเจ้าของศูนย์เองเป็นผู้ขับเคลื่อนซึ่งบางส่วนก็เกิด

ผลประโยชน์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม 

4.3.2.2  ข้อมูลความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติด 

สําหรับความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ นั้นสรุปได้ดังนี้ 

1)  ด้านเศรษฐกิจ เห็นว่าความเพียงพอของปัจจัยและโครงสร้างของศูนย์

นั้น ด้านงบประมาณชุมชนมีงบประมาณส่วนหนึ่งกล่าวคือปัจจุบันชุมชนได้รับงบประมาณจากทาง

เขตหนองจอกเดือนละ 5,000 บาท ส่วนที่นอกเหนือจากนั้นคงจะต้องช่วยกันจัดหาในชุมชนโดย

การทํากิจกรรมหรือช่วยกันในการบริจาคในรูปแบต่างๆ เช่นการจัดงานเลี้ยงนํ้าชา หรือการจัด

จําหน่ายสินค้าราคาถูกในชุมชนซึ่งที่ผ่านมาชุมชนมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อยู่แล้วอีกส่วน

หนึ่งทําการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บ้างไม่น่าจะเป็นปัญหา อาคารสถานที่

ชุมชนมีอยู่แล้วสะดวกอยู่ใจกลางชุมชน ส่วนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ถ้าหากขาดสิ่งใดชุมชน

ช่วยกันหามาใช้ได้ไม่น่าจะเป็นปัญหามากนัก 

2)  ด้านสังคมด้านเครือข่ายนั้นชุมชนมีความเป็นเครือข่ายสูงเพราะเป็ น

ญาติพ่ีน้องกันทั้งชุมชนจึงง่ายต่อการประสานงานและการณรงค์ในการทํากิจกรรมต่างๆ 

3)  ด้านการเมือง ในชุมชนมีกลุ่มอํานาจหลักๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่ม

แรกคือ กลุ่มการปฏิบัติทางสังคม ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ คือ ประธานชุมชนและ

กรรมการชุมชนรวม 7 คน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มทางศาสนามีอิหม่ามเป็นผู้นํา และกลุ่มสุดท้ายเป็ น

กลุ่มโรงเรียน มีผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้นํา  ประธานชุมชนและกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการ



153 
 

ปกครองดูแลและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิด มีหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับ

พิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลักมีการแนะนํา  อบรมสมาชิกชุมชนให้อยู่ในคุณธรรมผ่านการปฐกถา 

ส่วนใหญ่จะมีโอกาสพูดคุยปรึกษาหารือกันในวันศุกร์ซ่ึงเป็นวันประกอบกิจกรรมทางศาสนารวม

ประจําสัปดาห์  ผู้อํานวยการโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลในเรื่องการศึกษา ผู้นําชุมชนให้การดูแลเอาใจใส่

สมาชิกชุมชนดี 

4)  ด้านเทคนิค สําหรับความเป็นไปได้ในปัจจัยต่าง ๆนั้นเช่นบุคคลากร

ในชุมชนมีผู้รู้และเป็นครูอาจารย์อยู่มากอีกทั้งผู้รู้ภายนอกก็สามารถประสานมาให้ความรู้ได้สําหรับ

ศูนย์การเรียนรู้น้ันควรให้ประธานชุมชนเป็นผู้บริหารร่วมกับกรรมการและหัวหน้ากลุ่มบ่าน 14 

กลุ่มก็น่าจะดําเนินการไปได้ และมีความเห็นว่ามีความสอดคล้องของนโยบายทั้งในระดับของ

ประเทศคือรัฐบาลมีการดําเนินการในเรื่องยาเสพติดอย่างเข้มข้นในปัจจุบันและในระดับที่รองลงมา

ไม่ว่าจะเป็นระดับเขตหรือชุมชนก็มีนโยบายที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันสามารถดําเนินการ

ร่วมกันได้ 

5)  ด้านรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดคิดว่ามีความ

เหมาะสมดีแล้วอาจจะต้องทําการปรับรูปแบบไปเรื่อยๆ จนมีความเหมาะสมมากที่สุด ชุมชนมี

ความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ด้านสถานที่สะดวก ส่วนความพร้อมด้านการ

จัดการศูนย์ฯโดยในเรื่องของวิทยากรมาให้ความรู้ โดยใช้คนในชุมชนและคนนอกชุมชนส่วนด้าน

อ่ืนๆคิดว่าชุมชนมีความพร้อม 

6)  ชุมชนนั้นมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมีเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเอง

ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักศาสนาและแบบอย่างบรรพบุรุษสําหรับทัศนะต่อศูนย์การ

เรียนรู้น้ันเห็นว่ามีความจําเป็นและมีประโยชน์แต่จะให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนนั้น ไม่ควร

ไปยัดเยียดให้เขาอย่าไปเกณฑ์คนมาต้องทําให้เห็นประโยชน์โดยการเริ่มจากจํานวนที่น้อยก่อนทํา

ให้ได้ประโยชน์และให้ผู้ท่ียังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์การเรียนรู้เห็นถึงประโยชน์จะทําให้เขา

สนใจเองแล้วเขาจะยอมรับเองภายหลัง  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด หากแจ้งข่าวให้สมาชิกชุมชนและมีการประชาสัมพันธ์ท่ีดีคือการที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์การเรียนรู้ได้ประโยชน์และมีการบอกกล่าวกันต่อๆไปยังสมาชิกคนอื่นๆ

หากมีการทําความเข้าใจการมีส่วนร่วมจะมีมาก สําหรับสมาชิกในชุมชนมีการสนับสนุนเรื่องการ

ป้องกันยาเสพติดนั้นแต่เดิมก็มีการสนับสนุนอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีหากจะให้ร่วมมือกันให้มากกว่านี้

อาจจะต้องมีการรณรงค์ให้มากขึ้น และต้องมีการเตรียมการโดยการรับฟังความเห็นของสมาชิกอาจ

ใช้วิธีการประชุมหารือ คิดว่าน่าจะสําเร็จได้ 



154 
 

4.3.2.3  ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

สําหรับการเตรียมความพร้อมที่จะทําการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในด้านต่างๆได้แก่ 

1)  ด้านอาคารสถานที่น้ันมีความพร้อมและเหมาะสมเนื่องจากอยู่ใน

แหล่งชุมชนใกล้โรงเรียนและมัสยิดซึ่งเป็นแหล่งเป้าหมายมีความสะดวกอย่างมาก   

2)  ด้านการจัดการในเรื่องของบุคคลากรนั้นชุมชนมีความพร้อมเน่ืองจาก

ชุมชนมีผู้ท่ีมีความรู้มากและคิดว่าผู้รู้จากหน่วยราชการจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีงบประมาณ

นั้นชุมชนน่าจะพร้อมและอาจขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการได้บ้างไม่น่าจะเป็นปัญหา 

3)  ด้านเนื้อหากรณีศึกษา ในการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดควรจะมีเนื้อหา

ท่ีเข้าใจง่ายและสื่อให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงวิธีการป้องกันทั้งระดับส่วนบุคคลและ

ป้องกันชุมชน ส่วนโครงสร้างของศูนย์การเรียนรู้น้ันควรจะประกอบด้วยกรรมการชุมชนเป็นหลัก

และควรมีฝ่ายราชการให้คําปรึกษาช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้และวิทยากรควรมีส่ือที่ทันสมัย

ทําให้การนําเสนอความรู้ไม่น่าเบื่อและเป็นที่สนใจของเด็กๆ ควรมีการกระจายข่าวสารโดยอาจใช้

เสียงตามสาย 

4)  ด้านปราชญ์ผู้รู้เห็นว่าในชุมชนมีผู้รู้ในสาขาวิชาต่างๆมากมาย

เนื่องจากชุมชนมีพ้ืนฐานการศึกษาที่บรรพบุรุษไว้วางแนวทางไว้สามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิก

ของศูนย์การเรียนรู้ได้และเห็นว่าทุกคนเต็มใจให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ท้ังนี้ควร

จะต้องคํานึงถึงความถนัดและเชี่ยวชาญในแขนงความรู้น้ันๆเช่นความรู้เรื่องยาเสพติดมีผู้ใดมี

ประสพการณ์ให้นํามาเล่าให้เยาวชนฟังและชี้ให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติดในฐานะผู้มี

ประสบการณ์มาก่อน 

สําหรับตัวอย่างของโครงการหรือศูนย์การเรียนรู้ท่ีเป็นตัวอย่างที่สําเร็จในชุมชน

และสามารถนํามาเป็นตัวอย่างนั้นได้มีโอกาสไปดูงานที่จังหวัดระยอง ได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อ

นํามาเปรียบเทียบกับชุมชนธรณีคํากล่าว คือ ชุมชนธรณีคํานั้นมีการปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่

ชุมชนที่ไปศึกษาดูงานนั้นปลูกหลายอย่างมีความแตกต่างกันผลิตผลมีราคาดี มีการขายหุ้นซื้อที่ดิน

เป็นรูปสหกรณ์รับสมาชิกและมีการขายหุ้นๆ ละหนึ่งพันบาทเมื่อมีเงินก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกลุ่ม

หรือใช้ปลูกยางไว้ก่อน ได้ท่ีทํายางเพิ่มขึ้นมีเงินจํานวนหลายล้านบาท เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกลุ่ม

และมีการใช้เทคโนโลยี สําหรับผู้รู้ซ่ึงประกอบด้วยผู้มีความรู้มีประสบการในด้านต่างๆซึ่งในชุมชน

มีอยู่มากและมีความสามารถในการถ่ายทอด มีความเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้คน

ในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด 
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4.3.2.4  ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาในศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ เด็กและเยาวชนนั้นจะต้อง

เข้าไปหาเขาและให้เขาเต็มใจอาจจะใช้วิธีเกลี้ยกล่อมขอความร่วมมือหรือจะต้องทําให้เห็นถึง

ประโยชน์โดยผู้เกี่ยวข้องต้องพูดคุยกันก่อน มีความคิดเห็นร่วมกัน เช่น จะใช้วิทยากรอย่างไรจึงจะ

ประสพความสําเร็จ 

 

4.3.3  กรณีตัวอย่างรายที่ 3: ศิริมา* 

ศิริมา*เพศหญิง อายุ 38 ปี สถานภาพสมรส มีหญิงบุตร 1 คน นับถือศาสนา พุทธ ตําแหน่ง

เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬา ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพหลัก เจ้าหน้าที่ลานกีฬาพนักงาน

ของรัฐ อาชีพเสริมรับทํารายงานให้กับนักศึกษากาญจนาภิเษก ช่วยในการค้นหาข้อมูล อยู่มาตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2555 ภูมิลําเนาเดิมอยู่ซอยลาดพร้าว 101 กรุงเทพมหานคร   

การที่ลงชุมชนมีการรับรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้รับ

ทราบข้อมูลบ้าง พบว่าชุมชนมีการดูแลที่ดี มีความเข้มแข็งเป็นชุมชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด

น้อย (ศิริมา, 2554) โดยกล่าวว่า   

 

ท่ีธรณีคํา(นามสมมุติ)น้อย เพราะเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนต้นแบบด้วยซํ้า

ไป เพราะอดีตผู้นําชุมชนคอยดูแลเด็กๆ  พัฒนาชุมชน  มีโรงเรียนเกษตรทฤษฎี

ใหม่ มีลานกีฬา  ในชุมชนน้อย ยาเสพติดมีแต่น้อย ไม่เยอะ  ท่ีเยอะคือชุมชนที่

อยู่ถัดไปข้างใน คนชุมชนนี้เท่าที่สัมผัสส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีผู้ค้า  มีแต่ผู้เสพ  

แฟนส่งจดหมายอยู่แถวนั้น ตํารวจจะถามส่วนใหญ่จะไม่มีผู้ค้ามีแต่ผู้เสพ 

 

สภาพชุมชนมีทําเลดีแต่อยู่ในละแวกนี้แคบไปนิดหนึ่ง  มีโรงเรียน  มีลานกีฬา  มีถนน

เชื่อมต่อติดกันหลายชุมชน สามารถทะลุเข้าออกกันได้หลายชุมชน ดูแลตามพื้นที่ตามจํานวนคนก็มี

ประชากรพอสมควร ไม่เปลี่ยวเกินไป ยังไม่หนาแน่นเหมือนชุมชนข้างในที่เปลี่ยวกว่า เส้นทาง

คมนาคม ทะลุออกได้หลายเส้นทาง สะดวก ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะไม่รู้   เพราะจะทะลุออกได้

หลายซอย 

            การตั้งชุมชนถิ่นฐานของครัวเรือนลักษณะชุมชนเป็นเครือญาติกัน สร้างบ้านติดต่อกันเป็ น

กลุ่มๆ เช่น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 เวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปในชุมชนก็จะให้ความร่วมมือดี  มีท่ีเดียวของชุมชน

หนองจอกที่เป็นกลุ่มบ้าน  มีสภาพเป็นญาติพ่ีน้องกันหมด มีหมู่บ้าน จัดสรรที่อยู่ในชุมชนที่ไม่ใช่

คนหนองจอกโดยกําเนิดมีความเป็นคนเมืองมากมักไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ไม่สนใจ และดูเสมือน

ว่ายังไม่เข้าใจว่ามีคณะกรรมการชุมชนเพื่ออะไร ลักษณะโครงสร้างในเรื่องระบบเครือญาติ  

ช่วยเหลือกันในกลุ่มเครือญาติ เป็นกลุ่มบ้าน มีอะไรจะช่วยเหลือกันดี 
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 เครือข่ายของชุมชนธรณีคํามีความเข้มแข็งให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกันดี มีกลุ่ม

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคคลภายนอกด้วย และตาม

ข้อกําหนดของอิสลามในการต้องไปละหมาดร่วมกันทุกวันศุกร์ทําให้มีการพบปะพูดคุย

ปรึกษาหารือกันทําให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายมากขึ้น ดังที่ (ศิริมา, 2554) กล่าวว่า  

 

เครือข่ายเข้มแข็ง  มีโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่ด้วย มีโฮมสเตของอดีตผู้นํา ก็

จัดว่าใช้ได้ เขาให้ความร่วมมือทุกอย่าง เวลามีการอบรม จัดกิจกรรมให้ความ

ร่วมมือดีมากกว่าชุมชนอื่นๆ เวลาละหมาดทุกวันศุกร์จะมีการรวมกลุ่มกันที่

มัสยิด มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหาครอบครัวนั้นครอบครัวนี้เป็ น

อย่างไร ถ้าเราเข้าไปประสานงานในตอนนั้นเขาก็จะตอบปัญหาเราได้ดี เวลามี

นํ้าท่วมเข้าไปดูเขาก็จะช่วยเหลือเรา เขาจะพาเราไปดู ถ้าเราไม่ได้รับความ

ช่วยเหลือเราก็แย่เหมือนกัน คอยให้ความช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลืออะไรจะ

แนะนําตลอด 

             

ระบบการศึกษา มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา

ปี ท่ี 6 เด็กนักเรียนมีคุณภาพ  มีการทํากิจกรรมในโรงเรียน เช่น เปิดตลาดวันศุกร์ สอนให้เด็กรู้จัก

การค้าขาย ประกอบอาชีพ สอนให้รู้ว่าค้าขายทํายังไง เอาสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนกัน โรงเรียน

เศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพราะเด็กเข้ามารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นยังเปิ ด

โอกาสให้กับสถานศึกษาจากที่อ่ืนเช่นจากภาคใต้เข้ามาศึกษาดูงาน มาจาก โรงเรียนนานาชาติก็มี 

เข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกัน นอกจาก โรงเรียนอิสลาม  ยังมีการศึกษานอกโรงเรียนด้วยเป็นการ

สนับสนุนให้ผู้ขาดโอกาสในการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและเป็ น

การยกระดับการศึกษา 

ระบบสาธารณสุขมีการดูแลเบื้องต้นโดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีศูนย์อนามัย

ชุมชนติดกับร้านค้าข้างมัสยิด เวลาไม่สบายไปศูนย์อนามัยชุมชนเป็นอันดับแรกก่อนมา

โรงพยาบาล  เป็นศูนย์เล็กๆ อยู่ในชุมชนแต่ละชุมชน บาดเจ็บเล็กน้อย  ปวดหัว ปวดท้อง ดูแล

เบื้องต้น หากมีอาการรุนแรงก็จะไปที่สถานีสาธารณะสุขหรือไปโรงพยาบาล 

โครงสร้างอํานาจในชุมชนและบทบาทของผู้นําในเรื่องของกลุ่มอํานาจของชุมชน มี 2 กลุ่ม 

แต่ส่วนใหญ่ขณะนี้ตกลงกันได้ กลุ่มแรกคืออดีตผู้นํา เคยเป็นประธานชุมชน  และอีกกลุ่มคือผู้นํา

ปัจจุบัน  ซ่ึงเข้ามาช่วงหลัง แต่ภายหลังอดีตผู้นําไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนักเนื่องจากมีภาระ  ใน

การดูแลผู้ท่ีเข้ามาศึกษาดูงานตลอด ก็เลยต้องแบ่งเวลา มีเวลาให้ชุมชนไม่เต็มที่ งานของชุมชนก็เลย

ให้ผู้นําปัจจุบันดูแลไป โดยทั่วไปแล้วกิจการของชุมชนก็จะเป็นกรรมการและประธานชุมชนเป็ น
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คนดูแลรวมทั้งกลุ่มบ้านอีก 14 กลุ่มด้วย ในทางราชการคณะกรรมการหมู่บ้านก็เป็นผู้ดูแลชุมชน

ตามแนวทางการปกครองที่เขตดูแล โดย (ศิริมา, 2554) กล่าวว่า 

  

สองกลุ่มนี้ ไม่ได้ขัดแย้งกัน เหมือนการเลือกตั้งทั่วไป  ไม่มีการกล่าวโจมตีกัน 

ทั้งสองกลุ่มมีแต่อยากดูแลชุมชนในแนวทางของตนเอง อาจมีความคิดเห็นไม่

ตรงกัน แต่ไม่รุนแรงเหมือนการเมืองสมัยนี้ พูดคุยกันได้ เพราะเป็นระบบเครือ

ญาติอยู่แล้ว 

 

ภาวะผู้นํา  ในเรื่องการนําสมาชิกในชุมชนเรื่องการทํามาหากินนั้นจากคําบอกเล่าของคุณ

ศิริมา ให้ความคิดเห็นว่าผู้นําปัจจุบัน ไม่ค่อยมาประชุม จะให้เลขา และกรรมการชุมชนมาเป็นส่วน

ใหญ่  ล่าสุดไปโครงการผู้สูงอายุเลขาก็ไป แต่ให้ความร่วมมือตลอด เช่น ศูนย์บริหารเงินออมที่จะ

ไปออกหน่วย ก็ติดต่อเลขา จะไปแนะนําการออมเงินให้เด็กๆ ช่วยเหลือตลอด  ถ้าประสานงานไป

ยินดีให้ความร่วมมือ แต่ภาระหน้าที่มีมากก็เลยให้เลขาประสานงานส่วนใหญ่ เพราะไม่สะดวกใน

การติดต่อ แต่ถ้าเรื่องนํ้าท่วมประธานจะเป็นคนนําดูแลให้ ถ้าประสานกับหน่วยงานภายนอกที่จะ

เข้าไปส่วนมากจะเป็นเลขาชุมชน   

               บทบาทผู้นําในเรื่องการบริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งทางด้านศาสนา เนื่องจากชุมชน

ธรณีคําชุมชนเป็นศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้ว มีความรุนแรงน้อยมาก ไม่มีการแบ่งแยก

เรื่องศาสนา คนพุทธมีอยู่ประมาณร้อยละ5.00 ถ้ามีปัญหาอะไรก็ประกาศเสียงตามสาย ส่วนใหญ่พ่ี

น้องมุสลิมจะใช้เวลาพบกันทุกวันศุกร์เป็นปกติ การการบริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งจะใช้การ

พูดคุยกันเป็นหลัก และประกอบกับการเป็นเครือญาติกันจึงไม่ค่อยเกิดปัญหารุนแรง อิหม่ามจะเป็น

ผู้นําทางศาสนาก็จะเป็นที่พ่ึงหากมีปัญหาเกิดขึ้น บทบาทของผู้นําก็จะประสานสอดคล้องกับ

อิหม่าม 

เรื่องภาวะผู้นําเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสังคม การแก้ปัญหาส่วนรวมพบว่าประธานชุมชนแสดง

บทบาทความเป็นผู้นําในการแก้ปัญหาของชุมชน  เช่น ปัญหาจากนํ้าท่วมที่ผ่านมาประธานฯทํา

หน้าที่ประสานงานกับทางราชการในการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากการประสบอุทกภัย โดย   

(ศิริมา, 2554) ได้ให้ข้อมูลว่า 

 

จากที่สัมผัสตอนนํ้าท่วมเจอแกบ่อย ไม่ได้ดูแลอยู่ในชุมชนโดยตรง แต่แกเป็ น

ผู้รับผิดชอบเลยต้องลงไปดูด้วย แกก็บอกหมด ให้ข้อมูลหมดทุกหลังคาเรือนใน

เบื้องต้นเท่าที่จะช่วยได้ก่อน มีการออกเอกสารหนังสือรับรองเวลาที่จะต้องมา

ติดต่อเรื่องนํ้าท่วมกับทางเขต แกจะจัดการให้ท้ังหมด ถ้าใครตกหล่นก็จะแจ้ง
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กลับมาเราก็ลงไปสํารวจ ก็จะพาไปดูแม้ นํ้าลดแล้วก็ยังพาไปดูให้เห็นภาพว่า

ท่วมจริง ๆ เดือดร้อนจริง ๆ ช่วยอะไรได้หรือไม่ เอาดินมาลงได้ไหม ก็จะถาม

ตลอดว่าเงินห้าพันของชุมชนทําอะไรได้บ้างที่จะช่วยให้คนในชุมชนลูกบ้าน

รอดพ้นจากภาวะนํ้าท่วม 

 

บทบาทของผู้นําในเรื่องการรวบรวมข้อมูลความรู้  ภูมิปัญญาของชุมชน หรือรวบรวมนัก

ปฏิบัติ นักคิดนักป้องกันแก้ไขปัญหานอกชุมชน บทบาทของแกตรงนี้ประธานฯจะมีน้อย ส่วนหนึ่ง

เนื่องมาจากอดีตผู้นํา ท่ีมีความรู้มากกว่าในการดึงคนที่มีความรู้ ต่าง ๆ เข้ามาให้ความรู้ในชุมชน 

สภาพการเหมือนเหมือนกับมีผู้นํา 2 กลุ่มที่จะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ จะไม่ก้าวก่ายกัน ถ้าพูดถึง

การรวบรวมข้อมูลความรู้  ภูมิปัญญาของชุมชน จะเป็นอดีตผู้นําเสียส่วนใหญ่ผู้นําปัจจุบันจะมี

บทบาทน้อยกว่า 

               ผู้นํามีเทคนิค วิธีการในการใช้กลไกวัฒนธรรมทางสังคมในการเอามาปฏิบัติต่อสมาชิกใน

ชุมชน  เช่น การมีสมาชิกในชุมชนติดยาเสพติดในชุมชนไม่สามารถจัดการได้ เพราะสมาชิกไม่เชื่อ

ฟัง ผู้นํามีมาตรการทางสังคมลักษณะเด่นๆ ส่วนใหญ่จะพาไปบําบัด จะส่งชื่อมาเพื่อให้มารับตัวมา

เพื่อเข้าบําบัด แต่ผู้มีปัญหาจะมีน้อยมาก ส่วนหนึ่งเพราะมีเลขาชุมชนที่สามารถเข้าถึงได้ท้ังเด็ก 

ผู้ใหญ่และคนสูงอายุ เลขาชุมชนจะคอยช่วยเหลือ   แต่เท่าที่สํารวจยังไม่พบเห็นเรื่องยาเสพติดใน

ชุมชนร้ายแรงในชุมชนธรณีคํา จนทําให้ชุมชนได้รับเลือกจากกองบังคับการตํารวจนครบาล 3 ให้

เป็นชุมชน บ้านสีขาว ปลอดจากยาเสพติด 

               ความขัดแย้งของสมาชิกของชุมชนเรื่องอํานาจยังพบการแบ่งแยกในส่วนผู้นําปัจจุบันกับ

อดีตผู้นําในการดําเนินกิจการของศูนย์เรียนรู้ มีสภาพแยกกันบริหารจัดการไม่พยายามเข้ามายุ่งเกี่ยว

กัน เรื่องการปกครองจะเป็นหน้าที่ของประธานฯ ส่วนเรื่องของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของ

อดีตผู้นํา ตามคํากล่าวของ (ศิริมา, 2554) ท่ีว่า  

 

ความขัดแย้งล่าสุดเรื่องอุบัติเหตุ บังเอิญเกิดจากคนที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นคน

อิสลามด้วย เมา คนในนั้นก็จะคิดว่ากินเหล้าเมาแล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุ คนตาย

คืออิสลาม ปัญหาก็เกิดขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่เยอะมาก เพราะส่วนใหญ่เขาเป็ น

อิสลามเยอะ และเป็นคนในหมู่บ้าน  และคนในหมู่บ้านเขาจะไม่ยุ่งกับใคร จะ

แบ่งแยกกันออกไปเลย เพราะตอนเข้าชุมชนจะมีการสํารวจว่าจะเข้าร่วมกับ

ชุมชนหรือไม่ ตรงนี้เขาก็แยกออกไปเลยว่าไม่เข้าร่วมกับชุมชน  เขาก็

เหมือนกับแยกชุมชนไปแล้วอดีตผู้นําก็แยกไปแล้ว ผู้นําปัจจุบันก็ไม่ได้ก้าวก่าย

อดีตผู้นําก็แยกอยู่ในส่วนของแกแล้วเวลา มีคนมาดูงานก็ติดต่ออดีตผู้นํา เพราะ

ต้องพาคนเข้าไปดูแปลงเกษตร ก็ไม่ก้าวก่ายกัน  ไม่มีเรื่องผลประโยชน์กัน 
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วัฒนธรรมชุมชนเป็นเรื่องของศาสนาซึ่งผูกติดกันดังนั้นวัฒนธรรมชุมชนนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็น

หลักคําสอนของศาสนาในเรื่องของค่านิยมของชุมชน มีการหล่อหลอมเสริมสร้างค่านิยมที่เด่นๆ 

ของชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ต้องเป็นตามระบบศาสนา มีการเคารพนับถือพ่อแม่นับ

ถือผู้อาวุโส อิหม่ามมีความสําคัญ มีอะไรก็จะผ่านอิหม่าม ภาวะผู้นําทางชุมชนก็จะมีบทบาทน้อย 

อดีตผู้นํามีจุดเด่นกว่า แต่การเคารพนับถือผู้ใหญ่มีอยู่เป็นหลัก อิหม่ามก็เป็นศูนย์รวมของคนใน

ชุมชน    

การหล่อหลอมแนวความคิดในการป้องกันยาเสพติด โดยเน้นให้เล่นกีฬา ส่วนใหญ่ถ้ามี

ลานกีฬาเข้าไปจะมีคณะกรรมการบริหารลาน ส่วนใหญ่ก็เป็นคณะกรรมการชุมชนจะเป็นส่วนหนึ่ง 

จะเน้นให้เด็กออกมาออกกําลังกายในช่วงเย็น เด็กก็จะเล่นได้เฉพาะชั่วโมงเรียน เวลามีการแข่งขัน

กีฬาก็จะไปแนะนําเรื่องกีฬาการออกกําลังกาย และแนะนําให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ทางเขตจะมี

บทบาทตรงนั้นมากกว่า และชักชวนให้ออกมาเล่นกีฬากันตอนเย็นเป็นการป้องกันยาเสพติดโดยใช้

กีฬาเป็นเครื่องมือ ทุนทางสังคม ทางวัฒนธรรม เครือข่าย ของชุมชนธรณีคํามีมากเพราะความเป็ น

เครือญาติ แต่เครือข่ายยังไม่เข้มแข็งและชัดเจนมากนัก บางครั้งการเป็นเครือญาติก็เป็นผลเสียใน

การพยายามปกป้องปิดบังผู้เสพยาเสพติด การข่าวก็ไม่อาจล่วงรู้ในรายละเอียดได้ไม่สามารถ

รับทราบข้อมูลทําให้การดูแลป้องกันเป็นไปได้โดยลําบาก ซ่ึงสภาพการณ์ดังกล่าวเป็นกันทุกชุมชน 

ดังที่ (ศิริมา, 2554) กล่าวว่า 

 

เครือข่ายมีแต่ของเลขาชุมชน  ทุนทางสังคม ความไว้เนื้อเชื่อใจของคนใน

ชุมชนมีเยอะ เพราะเขาเป็นญาติกัน บางครั้งมีเรื่องยาเสพติดก็ปิ ด ปิดก็มีเพราะ

เป็นเครือญาติกัน  เขาปิดกัน ช่วยเหลือกัน บอกมาแต่พอเจาะลึกก็ไม่ได้ เขา

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นเครือญาติกัน แต่กิจกรรมเครือข่ายอย่างอื่นให้ความ

ร่วมมือดี แต่เป็นกันทุกชุมชนน้อยที่จะให้ข้อมูลโดยตรง 

 

ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม สัตว์เศรษฐกิจ บ้านต้นไม้  

สิ่งแวดล้อม พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีอยู่แล้ว มีการขับเคลื่อนมีการบริหารศูนย์โดย 

ศูนย์ท่ีกล่าวมาทั้งหมดอดีตผู้นําเป็นผู้ริเริ่ม  ผู้นําปัจจุบัน ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ ก็ตกหนักที่อดีต

ผู้นํา ส่วนใหญ่คนที่ดูแลก็คืออดีตผู้นํา การขับเคลื่อนส่วนใหญ่เกิดจากเจ้าของศูนย์เองเป็นผู้

ขับเคลื่อน มีการประสานงานร่วมมือกันเวลามีผู้ศึกษาดูงานในการเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ส่วน

เกษตรทฤษฎีใหม่ อาจารย์บุญล้นยินยอมให้ใช้ท่ีดิน สํานักงานเขตฝ่ายพัฒนาชุมชนจะคอยช่วยดูแล

เวลามีคนประสานงานขอดูงานมา  ทางเขตก็จะเข้าไปช่วยเหลือ แบ่งการบริหารตรงๆชัดเจน 

สําหรับศูนย์ของ อาจารย์บุญล้นและศูนย์ของอดีตผู้นํา ก็ไม่ก้าวก่ายกันต่างคนต่างบริหารกัน แต่ละ
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ศูนย์มีการบริหารโดยของอดีตผู้นํา จะมีโครงสร้างอยู่แล้ว มีคณะกรรมการ แต่ท่ี โรงเรียนเกษตร

ทฤษฎีใหม่ มีการประชุมร่วมกับทาง สํานักงานเขต  

4.3.3.1  ข้อมูลความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติด 

สําหรับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในด้านต่างๆนั้นตามความเห็น

ของศิริมา*สรุปได้ว่า 

1)  ด้านเศรษฐกิจเห็นว่าศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพ

ติดน่าจะสําเร็จไม่มาก น่าจะพอดีพอดี  คนส่วนใหญ่ ผู้ปกครองมักเสียเวลา เพราะทํามาหากินกัน

เป็นส่วนใหญ่ อาจจะเห็นด้วยแต่จะส่งเด็กเข้ามาอบรมจะน้อย  ส่วนมากจะช่วยกันช่วงเวลาว่าง  คง

ไม่ประสบความสําเร็จมากที่สุด แต่คงจะได้ระดับปานกลาง การตั้งศูนย์น้ีเหมาะสมมีประโยชน์ 

อย่างน้อยเอื้อประโยชน์ กับเจ้าหน้าที่ลานกีฬา เอื้อประโยชน์กัน ความพร้อมของชุมชนต้องดูว่าใคร

เป็นคนดูแล ใครเป็นคนต้นคิด เรื่องนี้ขึ้นมา ความพร้อมของชุมชนในการตั้งศูนย์น้ี ความพอพียงใน

เรื่องงบประมาณ  งบประมาณจากเขตมีให้ชุมชนละ 5 พันบาท  ผ่านไป 2 เดือนบางครั้งยังไม่ได้เงิน 

งบประมาณมีความล่าช้า คนที่เป็นประธานชุมชนต้องมีฐานะการเงินที่ดีด้วยอาจจะต้องสํารองจ่าย

ไปก่อนส่วน เรื่องอื่นๆไม่ค่อยมีปัญหา ปัญหาอยู่ตรงงบประมาณในการดําเนินงานศูนย์การเรียนรู้

ในการป้องกันยาเสพติดด้านความเพียงพอของปัจจัยและโครงสร้างของศูนย์น้ันเห็นว่าเป็นเรื่อง

สําคัญนอกจากกรรมการชุมชนแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ ศูนย์ร่วมในการขับเคลื่อนด้วย   เจ้าหน้าที่ลาน

กีฬา เจ้าหน้าที่ตํารวจ  สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเข้ามาช่วยกันร่วมกันขับเคลื่อน 

สําหรับ เจ้าหน้าที่ลานกีฬาพร้อมอยู่แล้ว เพราะปกติมีการลงพื้นที่อยู่เป็นประจํา แต่บางครั้งทางเขต

ก็ต้องมอบหมายให้กับฝ่ายพัฒนาชุมชน และฝ่ายพัฒนา ก็ต้องมอบให้กับลานกีฬา โดยส่วนตัวลาน

กีฬาคิดว่าพร้อมอยู่แล้ว เพราะบทบาทของ เจ้าหน้าที่ลานกีฬานั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง  ศูนย์เหมือนเป็ น

ส่วนหนึ่งของลานกีฬาเหตุ เพราะเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติด หากมีศูนย์การเรียนรู้ป้องกันยาเสพติด

ก็จะเป็นศูนย์กลางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยกับคนในชุมชนด้วยส่วนเรื่องงบประมาณและวัสดุ

อุปกรณ์ไม่แน่ใจว่าชุมชนพร้อมหรือไม่จะหามาจากที่ใดด้านสถานที่คิดว่าชุมชนมีอยู่แล้ว  

2)  ด้านสังคมนั้นเห็นว่าชุมชนมีเครือข่ายในการเป็นญาติพ่ีน้องกันดังนั้น

จึงมีเครือข่ายเหนียวแน่นจากการลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานเห็นว่าการประสานงานสะดวกรวดเร็ว

การรณรงค์เรื่องต่างทําได้ดีและยังมีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมชุมชนต่างๆอีกหลายกลุ่มเข้มแข็ง  มี

โรงเรียนเกษตรทฤษฎี กิจกรรมให้ความร่วมมือดีมากกว่าชุมชนอื่นๆ เวลาละหมาดทุกวันศุกร์จะมี

การรวมกลุ่มกันที่มัสยิด มีการพบปะพูดคุย แลกเปล่ียนปัญหาครอบครัวนั้นครอบครัวนี้เป็นอย่างไร 

ถ้าเราเข้าไปประสานงานในตอนนั้นเขาก็จะตอบปัญหาเราได้ดี เวลามีน้ําท่วมเข้าไปดูเขาก็จะ

ช่วยเหลือเรา เขาจะพาเราไปดู ถ้าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือเราก็แย่เหมือนกัน คอยให้ความ

ช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลืออะไรจะแนะนําตลอด         
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3)  ด้านการเมือง มีกลุ่มอํานาจแค่ 2 กลุ่ม แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ตกลงกันได้

กลุ่มแรกคือ อดีตผู้นํา และอีกกลุ่มคือ กลุ่มผู้นําปัจจุบันซึ่งเข้ามาช่วงหลัง ก็จะตกลงกันได้ว่าผลัดกัน

เป็นแต่หลัง อดีตผู้นําไม่มาตรงนี้เพราะมีภาระมีคนเข้ามาศึกษาดูงานตลอด ก็เลยต้องแบ่งเวลา มี

เวลาให้ชุมชนไม่เต็มที่ตรงนั้นก็เลยให้ผู้นําปัจจุบันดูแลไปสองกลุ่มนี้ไม่ได้ขัดแย้งกัน เหมือนการ

เลือกตั้งทั่วไป  ไม่มีการกล่าวโจมตีกันทั้งสองกลุ่มมีแต่อยากดูแลชุมชนในแนวทางของตนเอง อาจ

มีความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่รุนแรงเหมือนการเมืองสมัยนี้พูดคุยกันได้ เพราะเป็นระบบเครือญาติ

อยู่แล้ว ผู้นําปัจจุบันไม่ค่อยมาประชุม จะให้เลขา และกรรมการชุมชนมาเป็นส่วนใหญ่ ล่าสุดไป

โครงการผู้สูงอายุเลขาก็ไป แต่ให้ความร่วมมือตลอด เช่น ศูนย์บริหารเงินออมที่จะไปออกหน่วย ก็

ติดต่อเลขาจะไปแนะนําการออมเงินให้เด็กๆ ช่วยเหลือตลอด  ถ้าประสานงานไปยินดีให้ความ

ร่วมมือ แต่ภาระหน้าที่มีมากก็เลยให้เลขาประสานงานส่วนใหญ่ เพราะแกไม่สะดวกในการติดต่อ

แต่ถ้าเรื่องนํ้าท่วมแกจะเป็นคนนําดูแลให้ ของในชุมชนจะดูแลให้ ถ้าประสานกับหน่วยงาน

ภายนอกที่จะเข้าไปส่วนมากจะเป็นเลขา สําหรับบทบาทผู้นําในเรื่องการบริหารจัดการปัญหาความ

ขัดแย้งทางด้านศาสนานั้นเห็นว่าชุมชนธรณีคําเป็นชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่อยู่

แล้ว มีความรุนแรงน้อยมาก ไม่มีการแบ่งแยกเรื่องศาสนา คนพุทธไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะใช้เวลาพบ

กันทุกวันศุกร์ 

4)  ด้านเทคนิคในการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ป้องกันยาเสพติด ควรหา

วิทยากร หางบประมาณ แสวงหาการมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอกมาช่วย เพราะโดยลําพังตัวเอง

ยังต้องประสานงานกับประธานชุมชนด้วย (ไม่ค่อยมั่นใจ) หากขอความร่วมมือจาก สํานักงานเขต 

จากตํารวจ มีหน่วยงานจาก สถานีตํารวจ สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด วิทยากร เข้า

มาสอนเด็กๆ เสาร์-อาทิตย์ เข้ามาเสริมตรงนี้น่าจะมีประโยชน์ สําหรับความสอดคล้องของนโยบาย

นั้นขณะนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่แล้วในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด การตั้งศูนย์การเรียนรู้

ป้องกันยาเสพติด มีความสอดคล้องกันอยู่แล้ว เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้ และเอื้อประโยชน์กับ เจ้าหน้าที่

ลานกีฬาหากมีศูนย์น้ีขึ้นมา นําไปเชื่อมโยงกันได้ก็จะเป็นผลดี เจ้าหน้าที่ลานกีฬามีบทบาทมากขึ้น 

เพราะบางครั้ง เจ้าหน้าที่ลานกีฬาอาจขอยืมใช้สถานที่ในการพูดคุยกับเยาวชน นับว่าเป็นไปตาม

นโยบายการต่อสู้กับยาเสพติด ในทัศนะของศิริมา ต่อศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยา

เสพติด และเห็นว่ามีความจําเป็นในการมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด และ

เห็นว่าศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดจะมีบทบาทในการป้องกันเด็กจากปัญหายาเสพติดได้ 

และทําเลของธรณีคําเป็นเสมือนศูนย์การเรียนรู้ของอีกหลายชุมชน ซ่ึงการมีศูนย์การเรียนรู้ป้องกัน

ยาเสพติดในธรณีคําน่าจะเป็นประโยชน์ตามคํากล่าว (ศิริมา, 2554) ท่ีว่า  
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มีความจําเป็นแน่นอน ถ้ามีได้ก็ดี ตรงนั้นมันติดต่อกันหลายชุมชน ถ้ามีศูนย์น้ี

ขึ้นมาเด็กก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมรู้จักทั้งวิธีป้องกัน และแก้ไข เพราะส่วน

ใหญ่คนที่เอามาจําหน่ายจะมาจากคนภายนอกส่วนใหญ่ เด็กในหนองจอกผู้ค้า

ไม่มี มีแต่ผู้เสพส่วนใหญ่ ตรงนั้นจะเป็นศูนย์กลางเพราะมาจากแดนใหญ่คือ

ชุมชนที่อยู่ข้างใน ถ้าตั้งได้ธรณีคําก็จะเป็นศูนย์กลางโซนตรงนั้นให้เด็กเข้ามา 

ถ้ามีได้จะเป็นประโยชน์ 

 

4.3.3.2  ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้

ในการป้องกันยาเสพติด 

สําหรับการเตรียมความพร้อมในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพ

ติดนั้นมีความเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1)  ด้านอาคารสถานที่น้ันครั้งหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเคยมาตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้ แต่ปัจจุบันเลิกดําเนินการไปแล้ว ถ้าตั้งบริเวณเดิมที่มีการจัดสร้างโรงเรือนไว้แล้ว

อาจเป็นมุมหนึ่ง ซึ่งเป็นมุมของเรื่องนี้โดยเฉพาะ คิดว่าบริเวณที่ต้ังตรงศูนย์การเรียนรู้เดิมมีความ

สะดวกเหมาะสม แต่ก็ต้องทําการประชาสัมพันธ์   ตรงนั้นเหมาะเพราะเป็นแหล่งชุมชน เป็นที่รู้จัก

มากกว่าชุมชนอื่นในเขตหนองจอกมีทุกอย่าง มีศูนย์การเรียนรู้ของอดีตผู้นําอยู่แล้ว มีโรงเรียน

เกษตรทฤษฎีใหม่ทําให้สามารถดึงเด็กและเยาวชนจากศูนย์การเรียนรู้อ่ืนมาได้ อาจเป็นจุดหนึ่งที่ดี

ในอนาคตถ้าตรงนี้ดี คนที่เข้ามาศึกษาดูงานสามารถเอาไปปรับปรุงพัฒนากับจุดอื่นได้ด้วย  เวลามีผู้

มาศึกษาดูงานเขาไม่ได้มาจุดเดียวในชุมชนเขาจะได้มาดูศึกษา และจะได้เป็นต้นแบบให้นําไป

พัฒนาชุมชนของตนเองได้ 

2)  ด้านการจัดการเห็นว่าในการวางแผน การลงมือปฏิบัติงาน การ

ประเมินผล และการแก้ไขปรับปรุงนั้นชุมชนมีคนมีความรู้ในเรื่องการจัดการอยู่แล้ว จะเห็นได้จาก

การทําโครงการต่างๆที่ผ่านมาประสบผลสําเร็จมาอย่างต่อเนื่องจึงคิดว่าชุมชนมีความพร้อมในการ

บริหารจัดการในขั้นตอนต่างๆสําหรับความพร้อมด้านการจัดการ เรื่องของคนในชุมชน (ศิริมา, 

2554) กล่าวว่า  

 

ก็ต้องดูอีกว่า  เขาจะเลือกใคร จะเลือกกรรมการชุมชน หรือคนที่มีความรู้ในเรื่อง

นี้โดยเฉพาะ  ต้องดูว่าใครเป็นตัวหลักในการทําเรื่องนี้ คณะกรรมการก็ต้องมี 

ตํารวจ สถานีตํารวจเข้ามาร่วมด้วย และต้องดูว่าใครเป็นตัวหลักในการทําเรื่องนี้ 

เรื่องงบประมาณ นั่นแหละคือปัญหา โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ได้มีงบ

มากมาย ขนาดที่ดินก็ต้องให้ อาจารย์บุญล้นเหลือบริจาคมา โดยรวมของศูนย์ถ้า

จะมีจริงๆ หลักๆ คือ งบประมาณ 
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3)  ด้านเนื้อหากรณีศึกษาสําหรับเนื้อหาวิธีการในการให้ความรู้น้ันชุมชน

มีความพร้อม พื้นที่ติดกันเคยได้รับรางวัลเรื่องยาเสพติด ทู บี นัมเบอร์วัน สามารถเชื่อมโยง กัน ดึง

กัน เป็นชุมพี่ชุมน้อง ใกล้เคียงกัน สามารถดึง ให้วิทยากรตรงนี้มาพูดคุยแนะนําได้ สําหรับ

เจ้าหน้าที่เขตโดยตรง เจ้าหน้าที่ลานกีฬาสามารถเข้ามาแนะนําได้ แนะนําให้มาเล่น  ใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ได้ถ้าได้รับเชิญเข้าไป ดูแล้วชุมชนมีความพร้อมในเนื้อหาวิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันยาเสพติด เรื่องการจัดการศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติด ใครจะเข้ามาเป็นคน

จัดการ คนหลักคือใคร จะให้ผู้นําปัจจุบันหรือ ก็น่าจะเป็นผู้นําในอดีต เพราะเป็นคนมีความรู้ และ

สามารถดึงคนที่มีความรู้เข้ามาเป็นวิทยากร เข้ามาช่วยดูแลตรงจุดนี้ได้มากกว่า กว้างขวาง รู้จักคน

มากกว่า โครงสร้างของศูนย์น้ัน ต้องให้คนในชุมชนเป็นหลัก คอยดูแล  มีทางด้าน สํานักงานเขตก็

ต้องมีฝ่ายพัฒนาชุมชนเป็นที่ปรึกษา และทางด้าน สถานีตํารวจเข้ามาให้ความรู้ถึงโทษ ทุกอย่างกับ

เด็กๆ น่าจะเป็นลําดับขั้น หลักๆคือคนในชุมชนมากกว่า คนที่อยู่ภายนอก สถานีตํารวจ  เจ้าหน้าที่

เขต  เป็นที่ปรึกษามากกว่าในศูนย์เรื่องเทคโนโลยีจําเป็น  งบประมาณ  บางทีเด็กหมดยุคที่จะมานั่ง

คุยกัน ส่ือจากคอมพิวเตอร์น่าสนใจ น่าจะมีการอธิบายร่วมด้วย น่าสนใจมากกว่า ให้นั่งฟังอย่าง

เดียวคงไม่น่าสนใจสําหรับเด็ก หรือมีวิทยากรควรทําอะไรให้น่าสนใจ แตกต่าง  เทคโนโลยีสําคัญ

มาก เด็กจะให้ความสนใจ คอมพิวเตอร์  โน้ตบุ๊กและแทปเล็ต  

4)  ด้านปราชญ์ผู้รู้เห็นว่าในชุมชนมีผู้ท่ีมีความรู้ในสาขาต่างๆมากมายดัง

เห็นได้จากผลงานของชุมชนในการทําโครงการต่างๆดังนั้นผู้ท่ีมีความรู้และมีประสพการณ์ในเรื่อง

ยาเสพติดนั้นน่าจะมีผู้มีความรู้ให้ความรู้กับสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ได้ส่วนผู้รู้มีความเต็มใจที่

ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนหรือไม่นั้นได้รับคําตอบว่า   

 

ถ้าใช้คําว่าผู้นําชุมชน ถ้าไม่ใช่ประธานชุมชน คิดว่าพร้อมเต็มใจเช่นอย่างอดีต

ผู้นํา ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นําชุมชน พร้อมอยู่แล้ว ในการถ่ายทอดความรู้ ใครเข้า

ไปอธิบายได้หมด  อย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ จะมีนกกระจอกเทศอยู่ตัวหนึ่งชื่อเจ้า

กฐิน เด็กจะให้ความสนใจเจ้ากฐินมาก  มากกว่าเวลาวิทยากรเข้าไปแล้วคุย 

อาจารย์บุญล้นก็จะอธิบายให้ฟัง ตัวนี้ทําอะไร มาจากไหน มีประโยชน์

อะไรบ้าง ผู้นําชุมชนหลายท่านที่มีความพร้อม มีความรู้ 

 

กรณีศึกษาตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ คือ กลุ่มเยาวชน คือฝ่ายพัฒนาจะมีสภา

เยาวชน จะมีผู้นําสภาเยาวชน เหนียวแน่น ถึงตอนนี้บทบาทน้อยลง แต่เด็กเหล่านี้ เคยพาไปอบรมดู

งานข้างนอก ไม่รู้จักกัน กลับมารู้จักกัน  เป็นกระบอกเสียง ให้มาทําประโยชน์เด็กกลุ่มนี้ ทุกวันนี้

จบมหาวิทยาลัย ก็ยังติดต่อบอกว่าให้สําเร็จนะ ตรงนี้มากกว่ากรรมการชุมชนไปศึกษาดูงาน 
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ไม่ได้อะไรเลย  ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยากในเรื่องเยาวชน ปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จ คือ เด็ก

ให้ความสนใจด้วย ทางราชการก็สนับสนุน มีคนชี้นําในทางที่ถูก มีคนให้การสนับสนุน ซ่ึงช่วง

หลังสภาเยาวชนลดบทบาทลง ช่วงแรกที่มีคิดว่าเป็นประโยชน์มากเพราะเด็กมาจากหลายชุมชน 

เป็นเครือข่าย เด็กจะนัดกันไปทํากิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติด คิดว่าเป็นเรื่องของเยาวชน 

4.3.3.3  ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติด 1) ปัญหาคือจะนํา

งบประมาณมาจากส่วนใด  2) จะให้ผู้ใดเป็นกรรมการศูนย์และประธานศูนย์เนื่องจากมีกลุ่มอํานาจ 

2  ขั้วคือ ขั้วหนึ่งเป็นผู้นําชุมชนคนปัจจุบัน อีกขั้วหนึ่งเป็นอดีตผู้นําชุมชนแต่ก็มีบทบาทในชุมชน

จะมอบหมายให้ผู้ใดและงบประมาณคือคนที่เป็นผู้จัดการทุกอย่าง เป็นผู้ดูแล คือใคร เป็นเรื่องที่

ต้องพิจารณาทั้งสองเรื่องเน่ืองจากมีความละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

ป้องกันยาเสพติดสําหรับข้อเสนอแนะ (ศิริมา, 2554) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า  

 

เรื่องงบประมาณสําคัญมากเอามาจากไหน  ผู้ท่ีเป็นประธานศูนย์ทํางาน ค่า

รักษาพยาบาลไม่มี ค่าครองชีพไม่มี ทํางาน 24 ชั่วโมง ทํางานเต็มวัน  ถ้าจัดตั้ง

ศูนย์ข้ึนมา ก็ต้องดูว่างบประมาณจะเอามาจากไหน อุปกรณ์เอามาจากไหน   

คอมฯ อย่างน้อยต้องมี เหมือนเป็นสื่อ ชี้ให้เห็นชัดเจน น่าสนใจ ว่า โทษอะไร  

ถูกลงโทษอย่างไร มีกิจกรรม มีรางวัล ได้ก่ีคะแนน เด็กจะเอามาคุยกัน

สนุกสนาน และจําได้ง่ายด้วย   แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ ส่ือ  ให้เขาให้ไปนั่งฟังไม่มี

ใครจําหรอก น่าเบื่อ วิทยากรที่เข้ามาคือใคร อย่างคนที่ต้องคดีมาเป็นตัวอย่าง

น่าจะดี เด็กจะกลัวว่าต้องคดีมาแล้ว ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟัง 

 

4.4  รูปแบบและการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด 
 

จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 21 ราย ผลการศึกษา พบว่า เรื่องของ

ประสบการณ์ด้านยาเสพติดในชุมชน พบว่ามีการเสพยาบ้าง แต่ไม่มาก ไม่พบผู้ค้าอย่างจริงจังนัก 

ชุมชนมีกิจกรรม เช่น บ้านสีขาว มัสยิดสีขาว มีการฝึกอบรมกับทางราชการบ้าง มีการเฝ้าระวังใน

ชุมชนและทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานีตํารวจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและมีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้

ความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด มีกลุ่มตัวอย่างเพียงสองคนที่กล่าวว่า  เสพเยอะ ขายก็

เยอะไม่สามารถจับกุมได้ และอีกคนเสนอว่า ส่วนมากจะเสพเยอะ จําหน่ายไม่ค่อยมี ส่วนมากจะ

เป็นเสพ 
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การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ทําเลที่เหมาะควรเป็นบริเวณมัสยิด

เป็นสถานที่ท่ี เหมาะแก่การศึกษาอบรม เส้นทางคมนาคมสะดวก เพราะคนพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนาอิสลาม มัสยิดจะเป็นศูนย์กลางมีความสะดวกในการเดินทางของสมาชิก มีบางคนเสนอว่า

ควรจะเป็นบริเวณโรงเรียนหรือที่ทําการชุมชนแต่เป็นส่วนน้อยโดยผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า 

อาคารสถานที่ท่ีเหมาะสมนั้นควรจะเป็นที่มัสยิดเพราะมีความสะดวกในการเดินทางและอยู่ใน

ชุมชนมีอาคารที่สะดวกสบายที่สําคัญคืออยูใกล้โรงเรียน และที่ทําการชุมชนปัจจุบัน 

จากการศึกษาแสดงสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติด แสดงตาม

ตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3  แสดงสถานที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

มัสยิด 19  90.47  

โรงเรียน 1  4.76  

ท่ีทําการชุมชน  1  4.76 

 

ลักษณะโครงสร้างสังคม อันได้แก่ เครือญาติ และการรวมกลุ่ม มีระบบเครือญาติท่ี

ค่อนข้างใกล้ชิดและรวมกลุ่มเป็ น 14 กลุ่มบ้าน พื้นที่แห่งนี้เป็นชุมชนอิสลาม ท่ีอยู่กันอย่างเครือ

ญาติแต่ละกลุ่มมักจะเป็นกลุ่มญาติใกล้ชิดโดยหัวหน้ากลุ่มบ้านจะจัดการการปกครองกันเอง 

ส่วนมากเป็นพี่น้องกัน เป็นครอบครัวแยกจากครอบครัวใหญ่ คือ แยกมาจากครอบครัวพ่อแม่ 

ออกมามีครอบครัวเป็นของตัวเอง แล้วตั้งบ้านเรือนในกลุ่มบ้านเดียวกัน ในแต่ละกลุ่มจะมีการดูแล

กลุ่มของตนเอง นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มกันเป็นกองทุนหมู่บ้านตามนโยบายของภาครัฐ 

กองทุนนี้มีจํานวนเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วยอีกทั้งมีกลุ่มเกษตร กลุ่มการค้า กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม โดย

ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า  

  

 เราปฏิบัติตามบรรพบุรุษที่อยู่อาศัยดั้งเดิม แตกลูกหลาน อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเป็นที่

เดิมส่วนใหญ่ เว้นแต่บางคนไม่สามารถปกป้องพื้นที่ได้ก็ขายไปอยู่เป็นกลุ่มๆ 

ชุมชนนี้แบ่งได้เป็น 14 กลุ่ม สาเหตุท่ีแบ่งคือ แบ่งตามระบบเครือญาติยึดถือตาม

บรรพบุรุษขึ้นมา ใครจะเป็นเขย สะใภ้ เข้ามาอยู่ในชุมชน ก็อยู่ตามกลุ่มๆ เดิมถ้า

ผู้หญิงไปได้กับสามีก็ต้องใช้นามสกุลสามี เดิมมี 5 นามสกุลใหญ่ๆ ปัจจุบันแตก
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เป็นหลายนามสกุล ซ่ึงผู้หญิงต้องใช้นามสกุลสามี ส่วนใหญ่มีครอบรัวแล้วก็ยัง

ใช้นามสกุลเดิมเป็นส่วนใหญ่ อยู่กันแบบฉันพี่น้องเป็นส่วนใหญ่ และเชื่อฟัง

บรรพบุรุษ สมัยก่อนเขาว่าอะไรก็ว่าไปตามนั้นจะไม่ขัดแย้งกัน มีบ้างแต่ฟังกัน 

 

ระบบการศึกษา อยู่ในขั้นดี มีการเรียนระดับอนุบาลถึงประถม 6  มีการศึกษานอกโรงเรียน

ตามอัธยาศัย (กศน.)  มีแกนหลักคือ บรม หรือ บ้าน โรงเรียน มัสยิด ท่ีผ่านมาสามองค์กรนี้ทํางาน

เกื้อหนุนกันตลอด มีการประสานงานในเรื่องต่างๆ อยู่ตลอดเวลา  

ระบบสาธารณสุข มีอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) มีศูนย์สาธารณสุขชุมชน เมื่อมีการ

เจ็บป่วยจะมาขอรับการรักษาเบื้องต้นที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชน หากมีอาการหนักก็จะไปรับการ

รักษาที่ศูนย์สาธารณสุข 44 หรือโรงพยาบาลหนองจอก  

ระบบเศรษฐกิจจัดว่าค่อนข้างดี ทํามาหากินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความ

พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ควบคู่กับการยึดหลักการศาสนา คือ ให้ประหยัด พอกิน 

พอใช้  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน อาชีพที่ทํามีท้ังอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ ทํานา เลี้ยงสัตว์ 

นอกจากนี้มีอาชีพค้าขาย รับราชการ และทํางานโรงงาน อย่างไรก็ตามอาชีพด้านการกษตรมี

แนวโน้มลดน้อยลง  

 จากการศึกษา สามารถอธิบายลักษณะโครงสร้างสังคมของชุมชน แสดงตามตารางที่ 4.4  

 

ตารางที่ 4.4  แสดงลักษณะโครงสร้างสังคมของชุมชน 

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

โครงสร้างสังคม 

เป็นระบบเครือญาติ  18  85.71 

มีการรวมกลุ่ม 14 กลุ่มบ้าน 6  28.57  

มีการรวมกลุ่มเพื่อกิจกรรมอื่นๆ         3  14.29 

ระบบการศึกษา 

มีโรงเรียนอนุบาล-ป6         8  38.10 

ระดับการศึกษาอยู่ในขั้นดี  7  33.33 

มี กศน.  9  42.86  

มี อสม.  4  19.05 

ระบบสาธารณะสุข 

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยรับการรักษาที่คลินิก 1  4.76  
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ตารางที่ 4.4  (ต่อ) 

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยรับการรักษาที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชน   9  42.86 

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยรับการรักษาที่ศูนย์สาธารณสุข 44 8  38.10 

เมื่อมีอาการเจ็บป่วยรับการรักษาที่โรงพยาบาลหนองจอก   7  33.33 

ระบบเศรษฐกิจ 

มีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 6  28.57  

ทําเกษตรกรรม 5  23.81  

ค้าขาย 3  14.29  

รับราชการ 8  38.10  

โรงงาน 5  23.81  

รับจ้าง 1  4.76  

 

ส่วนในเรื่องของโครงสร้างอํานาจและบทบาทของผู้นําพบว่า ในชุมชนมีกลุ่มอํานาจหลัก  

แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือ กลุ่มการปฏิบัติทางสังคม ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ คือ 

ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนรวม 7 คน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มทางศาสนามีอิหม่ามเป็นผู้นํา 

และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มโรงเรียน มีผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้นํา  ประธานชุมชนและกรรมการมี

อํานาจหน้าที่ในการปกครองดูแลและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิด มี

หน้าที่ท่ีเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาเป็นหลักมีการแนะนํา  อบรมสมาชิกชุมชนให้อยู่ในคุณธรรม

ผ่านการปฐกถา ส่วนใหญ่จะมีโอกาสพูดคุยปรึกษาหารือกันในวันศุกร์ซ่ึงเป็นวันประกอบกิจกรรม

ทางศาสนารวมประจําสัปดาห์  ผู้อํานวยการโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลในเรื่องการศึกษา ผู้นําชุมชนให้

การดูแลเอาใจใส่สมาชิกชุมชนดี ชาวบ้านให้ความร่วมมือดี เวลาทํากิจกรรมสามารถดึงชาวบ้านมา

ช่วยได้มาก เช่น เมื่อครั้งที่จัดโครงการบ้านสีขาวซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นชุมชนสีขาว ชุมชนให้ความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี บทบาทของผู้นําในชุมชนธรณีคํา มีอยู่ 2 ขั้ว คือ ผู้นําคนปัจจุบันซึ่งอาจมีความ

ขัดแย้งกับผู้นําเดิม แต่เวลามีกิจกรรมของหมู่บ้าน หรือกิจกรรมทางศาสนาก็ยังมารวมกัน ถึงแม้จะ

แตกแยก ในระดับบุคคลแต่ก็ร่วมมือกันเพื่อส่วนรวม ทั้งสองกลุ่มใหญ่พอกัน ถ่วงอํานาจได้ ใน

เรื่องการทํามาหากิน ผู้นําดูแลเรื่องการทํามาหากินโดยมีการตั้งกลุ่มเล็กๆ เช่นกองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม

เศรษฐกิจ กลุ่มการเกษตร และหลายๆ กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกองทุนหมู่บ้านประสบความสําเร็จมาก

เนื่องจากมีสมาชิกเข้าร่วมจํานวนมากพอควร และเงินกองทุนมียอดเงินสะสมเพิ่มพูนขึ้น เป็นแหล่ง
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ทุนที่สําคัญของชุมชน ให้การกู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ย ผู้ใดมีความจําเป็นมีปัญหาทางด้านการเงิน

สามารถขอใช้บริการได้ และเป็นการสร้างนิสัยการออมให้เกิดขึ้นด้วย นอกจากนั้นยังมีการ

รวมกลุ่มผู้มีทักษะในด้านต่างๆ เช่น ด้านช่างก่อสร้างเพื่อรับงานจากผู้ว่าจ้างจากนอกชุมชนทั้งนี้

เพื่อให้ได้ราคาสูงและไม่เกิดการแย่งกันรับงาน เป็นต้น 

จากการศึกษา สามารถสรุปโครงสร้างอํานาจของชุมชนและบทบาทของผู้นําแสดงตาม

ตารางที่ 4.5-4.6 

 

ตารางที่ 4.5  แสดงโครงสร้างอํานาจ 
 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

ประธานชุมชน  4  19.05 

อีหม่าม 6  28.57  

ผอ.โรงเรียน 3  14.29  

 

ตารางที่ 4.6  แสดงบทบาทของผู้นํา 

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

ภาวะผู้นําดี  7  33.33 

มีปัญหาด้านการสามัคคี  1  4.76 

หัวหน้ากลุ่มบ้านคอยดูแล  2  9.52 

ผู้นําชุมชนเอาศาสนาเป็นหลัก 2  9.52  

ความขัดแย้งในชุมชน 3  14.29  

 

สําหรับภาวะผู้นําในประเด็นของศาสนา มีการเชิญชวนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีแบ่งไว้ให้ไปทําความ

ดีอย่างเช่น 1 วัน ทํากิจกรรมละหมาด 5 เวลา ก็มีการผ่อนปรนว่าจะทําที่บ้านก็ได้ แต่ก็จะมีการ

ชักชวนให้ไปมัสยิดบ้าง เพื่อจะได้พบปะปรึกษาหารือหรือชี้แนะ พูดคุยกับคนรุ่นหลังจะได้ดําเนิน

รอยตาม ซ่ึงสอดคล้องกับชุมชนที่ยึดหลักศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติอยู่แล้ว และชวนกันมาทําความ

ดีด้วยการเชิญชวนกระทําการละหมาด การบริจาคและการช่วยกันก่อสร้างถาวรวัตถุ   สําหรับภาวะ

ผู้นําตามประเด็นปัญหาส่วนรวมนั้น มีการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักความถูกต้อง ไม่แบ่งแยกว่าเป็ น

พุทธหรือมุสลิมแต่ยึดหลักความเป็นธรรม  ในเรื่องของบทบาทของผู้นําในการที่จะรวบรวมข้อมูล
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องค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน รวมถึงการรวบรวมปราชญ์ ผู้รู้ต่างๆ ในชุมชน เพื่อจะเอาสิ่งเหล่านี้

มาพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในฐานะผู้นําชุมชนได้พูดคุยกันเชิญผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ในชุมชน ซ่ึงมีอยู่มากให้เป็นวิทยากร และรับผิดชอบในแต่ละเรื่อง โดยพิจารณาว่าแต่ละคนมีความ

เหมาะสมกับเรื่องใด ถนัดและเหมาะกับเรื่องใด แล้วให้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง องค์ความรู้ของผู้รู้

ทั้งหลาย ได้มีการรวบรวมเป็นความรู้ของชุมชน โดยมีช่ือมีแผนงาน เช่น การให้ทํานํ้ายาล้างจาน 

ซักเสื้อผ้า เป็นต้น สําหรับเทคนิคหรือวิธีการ กลไกทางประเพณี วัฒนธรรมชุมชนที่นํามาใช้ในการ

ปกครองนั้น มีการใช้หลักศาสนาคือ การให้อภัยหรือการให้โอกาสแก่กันหรือการขอโทษซึ่งกัน

และกัน(มะอั๊บ) ซ่ึงหากมีการทําผิดเกิดขึ้นจะต้องเรียกมาพูดคุยให้โอกาสให้กลับเนื้อกลับตัวซึ่งก็มี

บ้าง เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด ถ้าพบเจอผู้เสพก็แนะนําให้เลิก ทางสถานีตํารวจก็สนับสนุนให้เป็ น

หมู่บ้านสีขาว หากพบคนติดยาเสพติดก็นําไปบําบัด ผู้นําชุมชนเองก็นําเอาศาสนาเป็นหลักคอย

ตักเตือนซึ่งกันและกัน มีการแก้ไขปัญหาส่วนรวม ส่วนใหญ่เวลามีปัญหาในกลุ่มครอบครัว 

พ่อบ้านจะเป็นผู้ดูแลและให้การสนับสนุน แก้ปัญหา หากแก้ปัญหาไม่ได้จะให้ผู้นําตัดสิน หาก

หัวหน้ากลุ่มบ้านตักเตือนไม่ได้ จะเอาหัวหน้าชุมชนมาตักเตือน  ในเรื่องของความขัดแย้งของ

สมาชิกในชุมชนนั้นมีความขัดแย้งระหว่างผู้นําชุมชนคนปัจุบันและผู้นําในอดีต แต่ยังมีการทํา

กิจกรรมบางอย่างร่วมกันอยู่โดยเฉพาะในทางศาสนา สําหรับความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์มีอยู่

บ้างในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ทั้งที่มีอยู่ในชุมชนและที่ได้รับจากนอก

ชุมชนหรือจากทางราชการ แต่ในที่สุดก็สามารถพูดคุยตามแนวทางที่ยึดถือและสามารถยุติได้เป็ น

ส่วนใหญ่ 

ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม จะยึดหลักทางศาสนาอิสลาม ทําพิธีทางศาสนาทุกวันศุกร์ 

ผู้นําจะนําเอาหลักของศาสนามาสอน มาแนะนํา  สําหรับวัฒนธรรมนั้นมีความเกี่ยวพันกับศาสนา 

เพราะวัฒนธรรมชุมชนนั้นมาจากหลักคําสอนของศาสนาแทบทั้งสิ้นและมีการถ่ายทอดอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่บรรพบุรุษ มาจนกระทั่งรุ่นหลานรุ่นเหลนก็ยังยึดปฏิบัติตาม เป็นเพราะหลักศาสนา

อิสลามค่อนข้างเคร่งครัดในการปฏิบัติ  ในชุมชนมีการหล่อหลอมเสริมสร้างค่านิยมด้านต่างๆ โดย

มีการประชุมทําความเข้าใจชี้แจงกัน โดยการหล่อหลอมนําเอาบรรพบุรุษมาเป็นแบบอย่าง 

ยกตัวอย่างเช่น การก่อสร้างโรงเรียน รัฐไม่เข้ามาช่วยก็ช่วยสร้างกันเองมีการลงแรงกันลงแขกกัน

ทําให้ประสบผลสําเร็จ การหล่อหลอมด้านแนวคิดป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นพยายามให้

สมาชิกในชุมชนปกครองดูแลกันเอง ให้หัวหน้ากลุ่มบ้านดูแลกันเอง ไม่มุ่งเน้นการปราบปรามแต่

ใช้วิธีการพูดคุยขอร้อง ให้ความรู้ ขอความร่วมมือ มีการส่งเสริมในเรื่องความรู้ให้แก่ชุมชนมีการมา

ประชุมกันโดยให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกองทุน ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น 

                    ผลจากการศึกษา สามารถแสดงข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาและความขัดแย้งกันของ

สมาชิกในชุมชนแสดงตามตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7  แสดงข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาและความขัดแย้งกันของสมาชิกในชุมชน 

  

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

มีการรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 14  66.67  

มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ 4  19.05  

มีความขัดแย้งเรื่องอํานาจ 3  14.29  

 

ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนนี้ควรมีการให้ความรู้ และแนะนําให้ห่างไกลจาก

ยาเสพติด โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้น้ีนอกจากผู้รู้ในชุมชนแล้ว ควรมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงาน

ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ตํารวจ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่เขตหนองจอกร่วมด้วย 

การป้องกันยาเสพติดในชุมชนในขณะเดียวกันก็พยายามโดยขณะนี้ก็ทํากันอยู่ หากรู้ว่ามีใครเสพก็

จะเรียกมาคุย ตักเตือน ว่ายาเสพติดไม่ดี บางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ เอาหลักศาสนานํา หาก

ลูกหลานนํายาเสพติดเข้ามาในบ้านก็จะมีการสั่งสอน แนะนําว่า สิ่งที่ทําเป็นเรื่องที่ผิดและผิดหลัก

ศาสนาด้วย ดังแสดงตามตารางที่ 4.8 

 

 ตารางที่ 4.8  แสดงแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันปัญหายาเสพติดของชุมชน 

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

ให้ความรู้ แนะนําให้ห่างไกลจากยาเสพติด  6  28.57 

มีการเรียกประชุม อบรมผู้ปกครอง ให้ช่วยกันดูแลลูกหลาน   5  23.81 

เรียกมาคุย ตักเตือน  5  23.81 

มีคนคอยดูแล  2  9.52 

คนที่มีปัญหายาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม 1  4.76  

 

ในชุมชนมีการใช้ทุนต่างๆ คือ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ์ท่ีมี

อยู่ในชุมชนโดยมีรายละเอียดลักษณะของทุน และการใช้ดังนี้ 

ทุนทางสังคม มีการใช้ทุนทางสังคม ซ่ึงเป็นทุนที่สมาชิกในชุมชนมีอยู่จากการที่บรรพบุรุษ

ได้วางรากฐานไว้เป็นแบบอย่าง เช่น ความรักความสามัคคี มีความเอื้ออาทรซึ่งจะเห็นได้จากการ

ร่วมมือร่วมใจกันขุดคลอง และร่วมมือร่วมใจกันสร้างมัสยิดเป็นต้น มีการไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ความ

ร่วมมือร่วมใจกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นทุนทางสังคมในระบบเครือญาติ ท่ีมีความไว้

เนื้อเชื่อใจกัน มีความปรองดองกัน ความเป็นเครือญาติจะเป็นประโยชน์มากในการอยู่ร่วมกันอย่าง
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สงบสุขเนื่องจากสามารถตักเตือนไปในหนทางที่ดี และช่วยกันดูแล ท่ีสําคัญคือเรื่องศาสนาได้แก่ 

หลักการทางศาสนา เป็นการพูดคุยกัน ให้ความรู้กัน นํามาใช้ประโยชน์ในการแนะนําสั่งสอนไม่

กระทําสิ่งที่ไม่ดี  

ทุนทางวัฒนธรรม มีการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งเกิดจากความผูกพันใกล้ชิดกับ

ศาสนาที่ปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษและมีการวางรากฐานที่ยึดถือปฏิบัติต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันจน

กลายเป็นข้อปฏิบัติของสมาชิกของชุมชน เช่น การเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสตามแนวทางศาสนา

อิสลาม เป็นต้น  โดยนําศาสนามาขัดเกลาจิตใจ ศาสนาเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกัน คอยแนะนําตักเตือน

ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดี จุดเด่นของชุมชน คือ ความสามัคคี ไม่ค่อยทะเลาะวิวาทกัน มีการใช้

หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต สัญลักษณ์ส่วนมากจะเป็นเรื่องของการแต่งกายของผู้หญิง

ซ่ึงแต่งตัวมิดชิด ผู้ชายใส่หมวกที่เรียกว่า กะปิเย๊าะ แสดงให้เห็นถึงความเป็นมุสลิม ไม่ทานอาหารที่

ต้องห้าม ศาสนิกชนอื่นรู้ก็จะยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือเรื่องอาหารและศาสนากิจ ชุมชนธรณีคําเป็น

ชุมชนแผ่นดินทอง หมายถึง สัญลักษณ์ว่าทุกอย่างมีความอุดมสมบูรณ์ 

ทุนทางสัญลักษณ์ชุมชน ได้ใช้ทุนทางสัญลักษณ์ ได้แก่ สิ่งที่ชุมชนมีความภาคภูมิใจ

ร่วมกันกล่าวคือ ชุมชนได้รับรางวัลและประกาศนียบัตร ต่างๆมากมายเช่นรางวัลรองชนะเลิศมัสยิด

กับการพัฒนาในงานเมาลิตกลาง เมื่อปี พ.ศ. 2537 รางวัลชุมชนสะอาดตามโครงการร่วมใจทําไทย

ให้สะอาด ของสมาคมสร้างสรรค์ไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2540 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ชุมชนน่าอยู่ ของกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวีรกรรมของ

บรรพบุรุษที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ จนสามารถตั้งถิ่นฐานเป็นมรดกเชิง

สัญลักษณ์ท่ีตกทอดแก่ลูกหลานสืบมา แสดงตามตารางที่ 4.9 

 

ตารางที่ 4.9  แสดงทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ์ 

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

ทุนทางสังคมเป็นหลักการทางศาสนา  4  19.05 

ทุนทางสังคมเป็นระบบเครือญาติไว้เนื้อเชื่อใจกัน  11  52.38 

ทุนทางวัฒนธรรมเป็นหลักการทางศาสนา 7  33.33  

ทุนทางสัญลักษณ์เป็นหลักการทางศาสนา 3  14.29  

ทุนสัญลักษณ์เป็นเรื่องของการแต่งกาย 2  9.52  

ทุนสัญลักษณ์เป็นเรื่องของความสามัคคี 3  14.29  

ทุนสัญลักษณ์เป็นเรื่องของแผ่นดินทอง 1  4.76  
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สําหรับศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละศูนย์ท่ีมีอยู่เดิม 7 ศูนย์น้ันมีการบริหารและการขับเคลื่อน

โดยให้ แต่ละศูนย์แยกเป็นอิสระ แบ่งเป็นฐานเรียนรู้ แต่อยู่ในละแวกเดียวกันและมีความเชื่อมโยง

เป็นเครือข่ายในระดับชุมชน โดยมักจะทําร่วมกันในกลุ่มเครือญาติท่ีใกล้ชิด มีประธานศูนย์และ

คณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินงานของแต่ละศูนย์ อีกทั้งยังมีการทําจริงจังในเชิงธุรกิจ เช่น การเลี้ยง

สัตว์ก็เลี้ยงจริง และ ส่งขายจริงๆ มีการพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานทําให้มีราคาที่สูงขึ้นได้ การ

ขับเคลื่อนของกลุ่มมีการดําเนินการ อย่างต่อเนื่องและนําผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการผลิตมาใช้ใน

ชีวิตประจําวัน เช่น นํ้าส้มควันไม้ มีการนํามาใช้ในการบริโภคในครัวเรือน เมื่อก่อนอาจเป็นอาชีพ

เสริมแต่ในปัจจุบันได้ยึดเป็นอาชีพหลัก เช่น ศูนย์บ้านกับต้นไม้ เกิดจากการที่กลุ่มสมาชิกที่มีความ

สนใจต้นไม้พันธุ์ต่าง ๆและชอบวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย เงียบ สงบ ชอบการปลูกต้นไม้เพราะมี

ความคิดว่าต้นไม้ให้อะไรที่มากกว่าการออกดอกออกผล เมื่อมีการปลูกมากขึ้นจึงมีการแจกจ่าย

ให้กับคนในชุมชนและพัฒนามาเป็นการปลูกเพื่อการค้าจําหน่ายนอกชุมชนและยึดเป็นอาชีพใน

ที่สุด  ส่วนศูนย์ชีวภาพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมขณะนี้มีการดําเนินโครงการผลิตไบโอแก๊สจากมูล

สัตว์ การทําสารชีวภาพขึ้นมาใช้ในการปรับปรุงบํารุงดิน ไล่แมลง เพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรใน

การไม่ใช้สารเคมี  ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นการแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการทํา

การเกษตรและการดําเนินชีวิตในอดีดโดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก เยาวชนตลอดจนผู้ท่ีสนใจทั้งใน

และนอกชุมชนได้ศึกษาเพื่อให้ทราบที่มาและเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษซึ่ง 

ปัจจุบันเครื่องมือบางชิ้นไม่ค่อยได้ใช้โดยผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญได้ให้ความเห็นว่า 

 

ศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ ก่อนจะเกิดศูนย์น้ีขึ้นมา เขามีความรักในเรื่อง

สิ่งใดก็จะเอาสิ่งนั้นขึ้นมา เช่น ผมมีความรักการเกษตร ก็จะค้นหาเรื่องที่เรารัก

มาทํา ศูนย์น้ีมาจากความมีใจรักในการเก็บและสะสม และรู้ท่ีมาที่ไปว่าสิ่ง

เหล่านั้นที่เอามาคืออะไร และถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลังรู้ ท่ีเก็บเครื่องมือเครื่องใช้

เพื่อแสดงว่าในชุมชนอดีตชุมชนเป็นเกษตรกร เครื่องมือเครื่องใช้ เรื่องไถเรื่อง

แอกเรื่องเสียมก็จะเก็บไว้ แต่ปัจจุบันมีน้อยเครื่องมือต่างๆ เปลี่ยนไปด้วยการ

พัฒนาของเทคโนโลยีต่าง ๆ ใช้วัวควายก็เลิกใช้มาใช้เครื่องจักรแทน ใช้ไถด้วย

ไม้ก็ใช้ก็มาใช้เหล็กแทน เกี่ยวข้าวด้วยเคียวก็มาใช้รถ เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้ ก็จะมี

การเก็บและมาบอกเด็กรุ่นหลังว่าเมื่อก่อนใช้เครื่องมือเหล่านี้ในวิถีชีวิตและทํา

มาหากิน 
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4.5  ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 
                

สําหรับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกัน 

ยาเสพติดได้แก่  

 

4.5.1  ด้านเศรษฐกิจ  

ในอดีตชุมชนธรณีคําทําการเกษตรโดยเฉพาะการทํานา เป็นหลักเนื่องจากมีคลองเลียบไทร

จึงทําให้มีน้ําบริบูรณ์ตลอดปี ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนธรณีคํามีการ

เปลี่ยนแปลงไปมาก จากเศรษฐกิจแบบชนบทพอเพียงไปเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในปัจจุบัน

สมาชิกประกอบอาชีพภายนอกชุมชนเป็นส่วนใหญ่ คือ ลูกจ้าง รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

เป็นต้น ชุมชนธรณีคํายึดแนวทางชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับแนวทางของศาสนาอิสลามในการ

ดําเนินชีวิต โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ลงทุนสร้างงานสร้างรายได้ เป็นต้น สําหรับ

ลักษณะเศรษฐกิจชุมชนที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์น้ันน่าจะมีผลต่อศูนย์การเรียนรู้ในการ

ป้องกันยาเสพติดในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงควรคํานึงถึงปัญหาดังกล่าวในการดําเนินการต่อไปด้าน

เศรษฐกิจเห็นว่างบประมาณในการจัดตั้งและการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้นั้นทางชุมชน

นั้นมีงบประมาณจากสํานักงานเขตที่ได้รับเป็นประจําทุกเดือนแต่เป็นจํานวนไม่มากพอ ดังนั้นคิด

ว่าชุมชนจะต้องดําเนินการในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อระดมทุนซึ่งกิจกรรมในลักษณะนี้ชุมชนได้

ทําเป็นประจําอยู่แล้วเช่นการจัดงานดื่มนํ้าชา จัดงานออกร้านภายในชุมชนเป็นต้นและยังมีแนวทาง

อ่ืนที่จะสามารถระดมทุนเพื่อนํามาเป็นงบประมาณได้เช่นการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดเช่นสถานีตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ตลอดจนมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูล

ท่ีสําคัญมีความเห็นว่า ศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดยังขาดแคลนอุปกรณ์ ร้อยละ 14.29 มี

การระดมทุนกันเองเพื่อใช้เป็นงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติด ร้อยละ

23.81 และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 28.57 และเห็นว่างบประมาณ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้มีผลคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับ

ร้อยละ 33.32 โดยผู้ให้ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวว่า 

 

ความจําเป็นเรื่องงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์น้ันสําคัญมาก บางทีเด็กหมด

ยุคที่จะมานั่งคุยกัน ส่ือ คอมฯ น่าสนใจ น่าจะมีอธิบายร่วมด้วย น่าสนใจ

มากกว่าให้นั่งฟังอย่างเดียวคงไม่น่าสนใจสําหรับเด็กหรือมีวิทยากรควรทํา
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อะไรให้น่าสนใจแตกต่าง  เทคโนโลยีสําคัญมาก เด็กจะให้ความสนใจ 

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก แทปเล็ต กันเยอะจึงควรคํานึงถึงงบประมาณในการจัดซื้อ

อุปกรณ์เหล่านี้ด้วย แต่ได้ผลคุ้มค่าเด็กได้รับความรู้ในการป้องกันยาเสพติด 

 
             ด้านความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจสามารถแสดงตามตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่ 4.10  แสดงความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจ 

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

ขาดแคลนอุปกรณ์                                                                             3  14.29  

ระดมทุนกันเองเพื่อใช้เป็นงบประมาณ                                           5  23.81  

ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                 6  28.57  

ได้ผลคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ท่ีชุมชนจะได้รับ          7  33.32  

 

4.5.2  ความเป็นไปได้ด้านสังคม    

ความเป็นไปได้ทางด้านสังคมนั้น ประกอบด้วย ความเป็นเครือญาติ การรวมกลุ่มและ

เครือข่าย จากการศึกษาพบว่า ชุมชนมีความสัมพันธ์กันเป็นระบบเครือญาติร้อยละ 85.71 มีการ

รวมกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่มบ้าน 14 กลุ่มบ้านร้อยละ 28.57 และมีการรวมกลุ่มเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ร้อยละ 

14.29  ในชุมชนมีเครือข่ายต่างๆ ร้อยละ 28.56  มีการรณรงค์ในการทํากิจกรรมของชุมชน ร้อยละ 

38.09 และมีการประสานงานระหว่างสมาชิกในชุมชน ร้อยละ 33.33  โดยผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า 

 

เป็นญาติกันหมดช่วยเหลือกันในกลุ่มเครือญาติในชุมชนคอยให้ความช่วยเหลือ

กันอยู่แล้วเป็นกลุ่มบ้านมีอะไรจะช่วยเหลือกัน  เครือข่ายมีความเข้มแข็งก็จัดว่า

ใช้ได้ เขาให้ความร่วมมือทุกอย่าง เวลามีการอบรม จัดกิจกรรมให้ความร่วมมือ

ดีมากกว่าชุมชนอื่นๆ เวลาละหมาดทุกวันศุกร์จะมีการรวมกลุ่มกันที่มัสยิด มี

การพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาครอบครัวนั้นครอบครัวนี้เป็นอย่างไร ถ้าเรา

เข้าไปประสานงานในตอนนั้นเขาก็จะร่วมมือกับเราได้ดี เวลามีน้ําท่วมเขาก็จะ

ช่วยเหลือกัน ดังแสดงตามตารางที่ 4.11 
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      ตารางที่ 4.11  แสดงความเป็นไปได้ด้านสังคม 

 

ความคิดเห็น   จํานวน        ร้อยละ 

เป็นระบบเครือญาติ                                                               18  85.71  

มีการรวมกลุ่มเป็น 14 กลุ่มบ้าน                                            6  28.57  

มีการรวมกลุ่มอื่นๆ          3  14.29  

ในชุมชนมีเครือข่ายต่างๆ                                                      6  28.57  

มีการรณรงค์ในการทํากิจกรรม                                             8  38.09  

มีการประสานงานระหว่างสมาชิกในชุมชน                         7  33.33  

 

             4.5.3  ความป็นไปได้ด้านการเมือง 

จากการศึกษา พบว่า ในชุมชนมีกลุ่มอํานาจหลัก ๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือ กลุ่ม

การปฏิบัติทางสังคม ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ คือ ประธานชุมชนและกรรมการชุมชน

รวม 7 คน กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มทางศาสนามีอิหม่ามเป็นผู้นํา และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มโรงเรียน มี

ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้นํา  ประธานชุมชนและกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการปกครองดูแล

และพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิด มีหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับพิธีกรรมทาง

ศาสนาเป็นหลัก มีการแนะนํา  อบรมสมาชิกชุมชนให้อยู่ในคุณธรรมผ่านการปฐกถา ส่วนใหญ่จะมี

โอกาสพูดคุยปรึกษาหารือกันในวันศุกร์ ซ่ึงเป็นวันประกอบกิจกรรมทางศาสนารวมประจําสัปดาห์  

ผู้อํานวยการโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลในเรื่องการศึกษา ผู้นําชุมชนให้การดูแลเอาใจใส่สมาชิกชุมชนดี 

ชาวบ้านให้ความร่วมมือดี เวลาทํากิจกรรมสามารถดึงชาวบ้านมาช่วยได้มาก ปัจจุบันบทบาทของ

ผู้นําในชุมชนธรณีคํา มีอยู่ 2 ขั้ว คือ  ผู้นําคนปัจจุบันซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผู้นําเดิม แต่เวลามี

กิจกรรมของหมู่บ้าน หรือกิจกรรมทางศาสนาก็ยังมารวมกัน ถึงแม้จะแตกแยก ในระดับบุคคลแต่ก็

ร่วมมือกันเพื่อส่วนรวม ทั้งสองกลุ่มใหญ่พอกัน ถ่วงอํานาจได้ จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลที่

สําคัญเห็นว่าร้อยละ 42.85 ผู้นําชุมชนสามารถดําเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ได้ ร้อยละ 33.33  

เห็นว่ามีภาวะผู้นําดี ร้อยละ 9.52 เห็นว่าผู้นําชุมชนยึดศาสนาเป็นหลักและร้อยละ 14.29 เห็นว่ามี

ความขัดแย้งของผู้นําชุมชนร้อยละ 85.60 เห็นว่าชุมชนให้การสนับสนุนและร้อยละ71.43 เห็นว่า

ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ แสดงตามตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12  แสดงความเป็นไปได้ด้านการเมือง 

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

ผู้นําสามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ได้                                     9  42.85  

ภาวะผู้นําในด้านต่างๆดี                                                        7  33.33  

ผู้นําชุมชนยึดศาสนาเป็นหลัก                                               2  9.52  

ความขัดแย้งของผู้นําชุมชน                                                   3  14.29  

ชุมชนให้การสนับสนุน                                                         18  85.60  

ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของศูนย์                  15  71.43  

 

4.5.4  ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

จากการศึกษาพบว่าในชุมชนมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกล่าวคือการ

หล่อหลอมแนวความคิดในการป้องกันยาเสพติด โดยเน้นให้เล่นกีฬา ส่วนใหญ่ถ้ามีลานกีฬาเข้าไป

จะมีคณะกรรมการบริหารลาน ส่วนใหญ่ก็เป็นคณะกรรมการชุมชนจะเป็นส่วนหนึ่ง จะเน้นให้เด็ก

ออกมาออกกําลังกายในช่วงเย็น เวลามีการแข่งขันกีฬาก็จะไปแนะนําเรื่องกีฬาการออกกําลังกาย 

และแนะนําให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ทางเขตจะมีบทบาทตรงนั้นมากกว่า และชักชวนให้ออกมาเล่น

กีฬากันตอนเย็นเป็นการป้องกันยาเสพติดโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสําหรับเนื้อหาวิธีการในการให้

ความรู้น้ันชุมชนมีความพร้อม พื้นที่ติดกันเคยได้รับรางวัลเรื่องยาเสพติด ทู บี นัมเบอร์วัน สามารถ

เชื่อมโยง กัน ดึงกัน เป็นชุมพี่ชุมน้อง ใกล้เคียงกัน สามารถดึง ให้วิทยากรตรงนี้มาพูดคุยแนะนําได้ 

สําหรับเจ้าหน้าที่เขตโดยตรง เจ้าหน้าที่ลานกีฬาสามารถเข้ามาแนะนําได้ แนะนําให้มาเล่น  ใช้เวลา

ว่างให้เป็นประโยชน์ได้ถ้าได้รับเชิญเข้าไป ดูแล้วชุมชนมีความพร้อมในเนื้อหาวิธีการให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด 

                สําหรับสื่อการให้ความรู้อย่างเช่นหนังสือ ซีดี ท่ีจะนํามาใช้ในการให้ความรู้ อาจจะมี

ตัวเครื่องวีดีทัศน์เมื่อทําการสอนก็จะเปิดให้เด็กดูไม่ต้องอ่านหนังสือแต่ก็ได้ความรู้เปิดซีดีดูเรื่องยา

เสพติดที่รวบรวมไว้ได้ และควรจะมีห้องหนึ่งทําการกระจายข่าวจัดเป็นเวลาโดยจะใช้เจ้าหน้าที่

ภายนอกและภายในชุมชนด้วยหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ เช่น เชิญเจ้าหน้าที่ตํารวจมาออกอากาศ

หรือไม่สะดวกจะทําการบันทึกเสียงมาเปิดประมาณ 30 นาที หรืออาจเชิญหมอมาพูด เอาคนที่มี

ความรู้เข้ามาสอนรวมถึงปราชญ์ผู้รู้ท่ีรู้ในชุมชน บุคคลเหล่านี้ อยู่ในชุมชนอยู่แล้ว อาจจะสะดวกใน

เรื่องเสียงตามสายบ้าง หรืออาจจะไปบรรยายในโรงเรียนบ้างหรือวันศุกร์ละหมาดเสร็จแล้วก็ไป

บรรยายนิดหน่อยสอดแทรกเร่ืองยาเสพติด ก็จะมีกิจกรรมทําและเป็นกิจกรรมเชิงรุก ผู้ให้สัมภาษณ์

กล่าวว่า 
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ในศูนย์เรื่องเทคโนโลยีจําเป็นบางทีเด็กหมดยุคที่จะมานั่งคุยกัน ส่ือ

จากคอมพิวเตอร์น่าสนใจ น่าจะมีการอธิบายร่วมด้วย น่าสนใจ

มากกว่า ให้นั่งฟังอย่างเดียวคงไม่น่าสนใจสําหรับเด็ก หรือมีวิทยากร

ควรทําอะไรให้น่าสนใจ แตกต่าง  เทคโนโลยีสําคัญมาก เด็กจะให้

ความสนใจ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แทปเล็ต  

 

สําหรับการให้ความรู้ จากทั้งบุคคลภายนอก ท่ีเป็นราชการ เช่น ตํารวจมาให้ความรู้เป็ น

ระยะๆ ควรที่จะประสานกับทางสถานีตํารวจเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการในด้านต่างๆ 

โดยแต่งตั้งให้เป็นกรรมการทั้งหมด มีข่าวสารทางราชการก็คุยกันไปว่าควรจะทําอะไรอย่างไร และ

ตอบสนองในเรื่องนโยบายเรื่องนี้อย่างไร  สําหรับการให้ความรู้ โดยผู้รู้จากหน่วยงานข้างนอก 

อาจจะเป็ น ผู้รู้ในชุมชน หรือผู้เคยติดยาเสพติด มาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ให้ฟังซึ่งศูนย์อยู่

ใกล้โรงเรียนใกล้มัสยิด การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ก็จะใช้วิธีการอบรม ให้ความรู้นักเรียนอาจจะ

ใช้เวลาประมาณครึ่งหรือหนึ่งชั่วโมง ชี้แจงว่าเราจะให้ความรู้ ประสบการณ์ว่าคนติดแล้วมีโทษ

อย่างไร เลิกแล้วดีอย่างไร  

ผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญเห็นว่าการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้น้ัน มีความสอดคล้องของนโยบาย

โดยเฉพาะนโยบายในการป้องกันยาเสพติดของรัฐบาล นโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

นโยบายของสถานีตํารวจและนโยบายของชุมชนในปัจจุบันที่มีการรณรงค์ในการป้องกันยาเสพติด

มาตลอดจะเห็นได้จากการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับทางราชการเช่นโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด 

โครงการบ้านสีขาวเป็นต้นหากมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ข้ึนมาจะทําให้ช่วยส่งเสริมโครงการต่างๆ

ท่ีเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผู้ให้ข้อมูลสําคัญกล่าวว่า 

 

เป็นนโยบายเร่งด่วนอยู่แล้วในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด มันสอดคล้องกัน

อยู่แล้วสอดคล้องกับรัฐบาล สอดคล้องกับชุมชนที่กําลังจะแก้ไขในเรื่องยาเสพ

ติด ถึงในชุมชนเราจะมีน้อย แต่เรากลัว อันนี้สอดคล้องกับใจของคนในชุมชน

เด็ก ๆ ก็ได้เรียนรู้ และเอื้อประโยชน์กับ เจ้าหน้าที่ลานกีฬาว่ามีส่วนนี้ขึ้นมาถ้า

เราเข้าไปเชื่อมโยงกันได้ก็ดีเจ้าหน้าที่ลานกีฬามีบทบาทมากขึ้น เพราะบางที 

เจ้าหน้าที่ลานกีฬาอาจขอยืมใช้สถานที่ในการพูดคุยกับเยาวชน 

 
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญมีความเห็นว่าร้อยละ 14.29 ควรมีวิทยากรมาให้ความรู้ อบรม ร้อยละ 

14.29 เห็นว่าควรมีองค์กรจากภายนอกเข้ามาช่วยดําเนินการ ร้อยละ 4.76 เห็นว่าควรนําเยาวชนเข้า

มาฝึกอบรม ร้อยละ 4.76 เห็นว่าบุคลากรที่จะเข้ามาทํางานมีความพร้อม ร้อยละ 14.29 เห็นว่าควรมี
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การทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 14.29 เห็นว่าภาครัฐควรเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่าง

จริงจังร้อยละ 4.76   เห็นว่าควรนําหลักคําสอนทางด้านศาสนามาสอดแทรกในการให้ความรู้เกี่ยวกับ

ยาเสพติดด้วยร้อยละ 4.76  เห็นว่าควรมีการติดตั้งหอกระจายข่าวเสียงตามสาย ร้อยละ 9.52 เห็นว่า

ต้องใช้เทคนิคอย่างสูงในการชักชวนคนในชุมชนให้เข้าร่วม ร้อยละ4.76 เห็นว่าควรใช้ส่ือที่ทันสมัย

ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและร้อยละ 28.57 เห็นว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายใน

ระดับต่างๆ ดังแสดงตามตารางที่ 4.13 

 

ตารางที่ 4.13  แสดงความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

ควรมีวิทยากรมาให้ความรู้ อบรม 3  14.29  

มีองค์กรจากภายนอกเข้ามาช่วย 3  14.29  

นําเยาวชนเข้ามาอบรม  1  4.76 

ความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้ามาทํางาน  1  4.76 

ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  3  14.29 

ภาครัฐมีเข้ามามีส่วนร่วมการปฏิบัติอย่างจริงจัง  3  14.29 

นําคําสอนทางด้านศาสนาเข้าไปสอดแทรกในการให้ความรู้ด้วย 1   4.76  

หอกระจายข่าวเสียงตามสาย  1  4.76 

ใช้เทคนิคอย่างสูงในการชักชวนคนในชุมชนให้เข้ามาร่วม 2  9.52  

ใช้ส่ือที่ทันสมัยในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 5    23.80 

มีความสอดคล้องกับนโยบาย 6    28.57 

 

4.6  การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนใน

การป้องกันยาเสพติด                                        

       

      จากผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญการเตรียมความ
พร้อมที่จะทําการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้พบว่ามี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ท่ี

เหมาะสมและเป็นศูนย์รวมของสมาชิก ด้านปัจจัยการจัดการ ด้านเนื้อหากรณีศึกษาและในเรื่อง

ปราชญ์ผู้รู้ ดังนี้ 
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4.6.1  ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

สําหรับการเตรียมความพร้อม ในเรื่องสถานที่ พบว่า ครั้งหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เคยมาตั้งศูนย์การเรียนรู้ในบริเวณมัสยิดและโรงเรียนอิสลามลําไทร แต่ปัจจุบันเลิกดําเนินการไป

แล้ว ศูนย์ดังกล่าวปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ในการประชุมเรื่องต่างๆของชุมชนบ้าง ถ้าตั้งบริเวณ

เดิมที่มีการจัดสร้างโรงเรือนไว้แล้วอาจเป็นมุมหนึ่ง ซ่ึงเป็นมุมของเรื่องของศูนย์การเรียนรู้ในการ

ป้องกันยาเสพติดโดยเฉพาะ คิดว่าบริเวณที่ต้ังตรงศูนย์การเรียนรู้เดิมมีความสะดวกเหมาะสม แต่ก็

ต้องทําการประชาสัมพันธ์  ตรงนั้นเหมาะเพราะเป็นแหล่งชุมชน เป็นที่รู้จักมากกว่าชุมชนอื่นใน

เขตหนองจอกมีทุกอย่าง มีศูนย์การเรียนรู้ของอดีตผู้นําอยู่แล้ว มีโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ทําให้

สามารถดึงเด็กและเยาวชนจากศูนย์การเรียนรู้อ่ืนมาได้ อาจเป็นจุดหนึ่งที่ดีในอนาคตถ้าตรงนี้ดี คน

ท่ีเข้ามาศึกษาดูงานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนากับจุดอื่นได้ด้วย  เวลามีผู้มาศึกษาดูงานเขาไม่

ได้มาจุดเดียวในชุมชนเขาจะได้มาดูศึกษา และจะได้เป็นต้นแบบให้นําไปพัฒนาชุมชนของตนเอง

ได้จึงมีความเห็นว่ามีความพร้อมและมีท่ีต้ังอยู่ในใจกลางของชุมชนใกล้โรงเรียนและมัสยิด ซ่ึงเป็น

แหล่งเป้าหมายมีความสะดวกและเหมาะสมอย่างยิ่ง โดยผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญกล่าวว่า 

 

ตอนนี้ชุมชนก็จะมีความพร้อมพอสมควรในการจัดตั้งศูนย์ ทางชุมชนมี

นโยบายป้องกันยาเสพติด ทางสถานที่ ควรใช้สถานที่ท่ีใกล้มัสยิด เพราะมัสยิด

เป็นที่ส่วนรวมและสะดวก ทางด้านบุคลากรมีความพร้อม ด้านงบประมาณ 

ควรสอนเรื่องศาสนาและสอดแทรกเรื่องยาเสพติดด้านอุปกรณ์ตอนนี้ยังไม่มี 

องค์กรมีความพร้อมที่จะตั้งศูนย์ยาเสพติดเทคโนโลยีวิชาการมีพร้อม 

 

              จากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญมีความเห็นว่าร้อยละ 28.56 สถานที่ต้ังศูนย์การ

เรียนรู้ควรอยู่ใกล้โรงเรียน ร้อยละ 33.32 เห็นว่าควรอยู่ใกล้มัสยิด ร้อยละ19.04 เห็นว่าสถานที่ต้ัง

ศูนย์การเรียนรู้ควรมีความสะดวกใกล้กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ47.60 เห็นว่าสถานที่ควรเป็นอาคาร

ศูนย์การเรียนรู้เดิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและร้อยละ 85.68 เห็นว่าสถานที่ในการจัดตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้มีความพร้อม ดังแสดงตามตารางที่ 4.14 
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ตารางที่ 4.14  แสดงความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

สถานที่ต้ังศูนย์การเรียนรู้ควรอยู่ใกล้โรงเรียน                                6  28.56 

สถานที่ต้ังศูนย์การเรียนรู้ควรอยู่ใกล้มัสยิด                                          7  33.32  

สถานที่ต้ังศูนย์การเรียนรู้ควรมีความสะดวกใกล้กลุ่มเป้าหมาย 4  19.04  

สถานที่ควรเป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้เดิม  10  47.60 

    สถานที่มีความพร้อม                                                                                     18             85.68 

 

4.6.2  ความพร้อมด้านการจัดการ 

จากการศึกษา พบว่า ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆได้แก่ ด้านการวางแผน 

ด้านการปฏิบัติ การประเมินผลและด้านการปรับปรุงการดําเนินการ เห็นว่าเรื่องในการดําเนินการ

การจัดการศูนย์การเรียนรู้ จะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างนั้นประการแรกคิดว่าควรเชิญประชุม 

ปรึกษาหารือ พูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นรายละเอียดของศูนย์ใครจะเข้ามาเป็นคนจัดการ คนหลัก

คือใคร จะให้ผู้นําปัจจุบันหรือ จะเป็นผู้นําในอดีต เพราะเป็นคนมีความรู้ และสามารถดึงคนที่มี

ความรู้เข้ามาเป็นวิทยากร เข้ามาช่วยดูแลตรงจุดนี้ได้มากกว่า กว้างขวาง รู้จักคนมากกว่า โครงสร้าง

ของศูนย์น้ัน ต้องให้คนในชุมชนเป็นหลัก คอยดูแล  มีทางด้าน สํานักงานเขตก็ต้องมีฝ่ายพัฒนา

ชุมชนเป็นที่ปรึกษา และทางด้าน สถานีตํารวจเข้ามาให้ความรู้ถึงโทษ ทุกอย่างกับเด็กๆ น่าจะเป็ น

ลําดับขั้น หลักๆคือคนในชุมชนมากกว่า คนที่อยู่ภายนอก สถานีตํารวจ  เจ้าหน้าที่เขต  เป็นที่

ปรึกษามากกว่า ความเหมาะสมในด้านการจัดการในเรื่องบุคลากรที่อาจจะเป็นจากนอกชุมชนได้แก่

ตํารวจ เจ้าหน้าที่เขตที่รับผิดชอบชุมชนหรือผู้รู้ในชุมชนเองเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้วและเห็นว่า

ชุมชนควรมีการร่วมกันคิดร่วมกันทําในทุกขั้นตอนรวมถึงมีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติ

เป็นระยะหากมีข้อบกพร่องจะได้ทําการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องเหมาะสมต่อไปโดยผู้ให้

สัมภาษณ์มีความเห็นว่าร้อยละ 33.32 เห็นว่าชุมชนมีการวางแผนในการดําเนินการจัดตั้งและการ

ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ร้อยละ23.80 เห็นว่าควรให้ผู้นําปัจจุบันเป็นผู้นําในการจัดตั้งและ

ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ ร้อยละ 14.28 เห็นว่าควรให้อดีตผู้นําเป็นผู้นําในการจัดตั้งและขับเคลื่อน

ศูนย์การเรียนรู้และควรให้อิหม่ามเป็นผู้นําร้อยละ 19.05 ดังแสดงตามตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15  แสดงความพร้อมในการจัดการ  

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

มีการวางแผนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 7  33.32  

ควรให้ผู้นําปัจจุบันเป็นผู้นําในการจัดการศูนย์การเรียนรู้                     5  23.80  

ควรให้อดีตผู้นําเป็นผู้นําในการจัดการศูนย์การเรียนรู้                          3  14.28  

ควรให้อิหม่ามเป็นผู้นําในการจัดการศูนย์การเรียนรู้                            4  19.05  

  

4.6.3  ความพร้อมด้านเนื้อหากรณีศึกษา 

จาการศึกษา พบว่า ศูนย์การเรียนรู้จําเป็นต้องมีส่ือที่เหมาะสมและเพียงพอ การให้ความรู้

อย่างเช่นหนังสือ ซีดี ท่ีจะนํามาใช้ในการให้ความรู้ อาจจะมีตัวเครื่องวี ซี ดีเมื่อทําการสอนเด็กก็จะ

เปิดให้เด็กดู ไม่ต้องอ่านหนังสือเสมอไปแต่ก็ได้ความรู้เปิดซีดีดูเรื่องยาเสพติดที่รวบรวมไว้ได้ ให้

เข้ากับยุคสมัย ส่ือจากคอมพิวเตอร์มีความน่าสนใจ ควรมีการอธิบายร่วมด้วยจึงน่าสนใจมากกว่าให้

ฟังอย่างเดียว  แม้จะมีวิทยากรควรทํากิจกรรมประกอบให้น่าสนใจ การใช้เทคโนโลยีสําคัญมาก 

เด็กจะให้ความสนใจ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แทบเล็ต และควรจะมีห้องหนึ่งทําการกระจายข่าว

จัดเป็นเวลาโดยจะใช้เจ้าหน้าที่ภายนอกและภายในชุมชนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ เช่น เชิญ

เจ้าหน้าที่ตํารวจมาออกอากาศ หรือไม่สะดวกจะทําการบันทึกเสียงมาเปิดประมาณ 30 นาที หรือ

อาจเชิญหมอมาพูดบ้าง เอาคนที่มีความรู้เข้ามาสอน ควบคู่กับปราชญ์ผู้รู้ท่ีรู้ในชุมชน เพราะบุคคล

เหล่านี้อาศัยอยู่ในชุมชนอยู่แล้ว อาจจะสะดวกในการออกเสียงตามสายบ้าง หรืออาจจะไปบรรยาย

ในโรงเรียนบ้าง หรือวันศุกร์หลังละหมาดเสร็จแล้วก็ไปบรรยายนิดหน่อยสอดแทรกเรื่องยาเสพติด 

การมีกิจกรรมทําและเป็นกิจกรรมเชิงรุกสําหรับโครงสร้างของศูนย์น้ันควรจะให้ประธานศูนย์ เป็น

ผู้นําในการขับเคลื่อนโดยร่วมมือกับกรรมการชุมชนทั้ง 14 กลุ่ม โดยจะให้หัวหน้ากลุ่มบ้านทั้ง 14 

กลุ่มบ้าน เป็นกรรมการทั้งหมด และมีเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่เขตเป็นที่ปรึกษา หากเกิด

ปัญหาอะไรเก่ียวกับยาเสพติดประธานชุมชนควรจะมาทําการพูดคุยปรึกษาหารือหากมีข่าวสารทาง

ราชการที่เห็นว่าสําคัญและควรแจ้งให้สมาชิกชุมชนทราบที่เกี่ยวกับยาเสพติดจะได้ดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง และตอบสนองนโยบายได้ชัดเจนและถูกจุด โดยผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญให้ความเห็นว่าร้อยละ

33.32 เห็นว่าศูนย์การเรียนรู้มีส่ือต่างๆในการในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ28.57 เห็นว่า

ควรมีส่ือที่ทันสมัย และร้อยละ14.29 เห็นว่าชุมชนมีวิทยากรมาให้ความรู้ อบรมเกี่ยวกับยาเสพติด 

ดังแสดงตามตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16  แสดงความพร้อมด้านเนื้อหากรณีศึกษา  

 

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

ศูนย์การเรียนรู้มีส่ือต่างๆในการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด                7  33.32  

ศูนย์การเรียนรู้ควรมีส่ือที่ทันสมัย                                                          5  28.57  

ชุมชนมีวิทยากรมาให้ความรู้ อบรม 3  14.29  

 

4.6.4  ความพร้อมด้านปราชญ์ผู้รู้ 

จากผลการศึกษา พบว่า ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนมีความเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ ชุมชนมี

ปราชญ์ผู้รู้อยู่พอสมควร ส่วนมากจะเป็นเรื่องของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอาชีพ ภูมิปัญญา 

เกษตรกรรม และยาเสพติดโดยผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญมีความเห็นว่าร้อยละ 52.36  ชุมชนมีความพร้อม

เรื่องของปราชญ์ผู้รู้และร้อยละ 33.32 ปราชญ์ผู้รู้สามารถให้ความรู้แก่สมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ได้ดี 

ดังแสดงตามตารางที่ 4.17 

 

ตารางที่ 4.17  แสดงความพร้อมด้านปราชญ์ผู้รู้ 

  

ความคิดเห็น จํานวน ร้อยละ 

ชุมชนมีความพร้อมในเรื่องของปราชญ์ผู้รู้                                          11  52.36  

ปราชญ์ผู้รู้สามารถให้ความรู้แก่สมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ได้ดี          7  33.32  

 
นอกจากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญแล้วผู้วิจัยยัง

ได้ทําการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามในเชิงปริมาณทําการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนแต่ละ

ครัวเรือนของชุมชน โดยทําการสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและสอบถามเพื่อวัดความพร้อมของ

ชุมชนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ท่ีเหมาะสมและเป็นศูนย์รวมของสมาชิก ด้านปัจจัยการ

จัดการ เช่น การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบติดตามผลและการปรับปรุงการดําเนินการ 

ด้านเนื้อหากรณีศึกษา และด้านปราชญ์ผู้รู้ ซ่ึงได้ผลการศึกษา ดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นชาย 45 คน หญิง 35 คน หรือคิดเป็นชายร้อยละ 

56.20 และหญิงร้อยละ 43.80 อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์อยู่ที่ 45.72 ปี ค่ามัธยฐานอยู่ท่ี 47  ปี 

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.50 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วน

ใหญ่สมรสร้อยละ 80 เป็นโสดร้อยละ 18.80 และเป็นหม้ายร้อยละ 1.20 ดังแสดงตามตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18  แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  

 

            รายละเอียด จํานวน ร้อยละ 

เพศ     

ชาย    45 56.20 

หญิง    35 43.80 

อายุ      

น้อยกว่า 25    9 11.20 

26-35    8 10.00 

36-45    20 25.50 

56-65    15 18.80 

มากกว่า 60                                    6 7.50 

สถานภาพสมรส                                      

สมรส   64 80.00 

โสด   15 18.80 

หม้าย   1 1.20 

 
         สําหรับผลการศึกษาความพร้อมของชุมชนใน 4 ด้าน ได้ผลการศึกษา ดังนี้  

1)  ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ท่ีเหมาะสมและเป็นศูนย์รวมของสมาชิก 

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ มีความคิดเห็นต่อการดําเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติดดังนี้ ศูนย์การเรียนรู้ควรอยู่ในบริเวณใกล้มัสยิด 

โรงเรียน  เห็นด้วยร้อยละ 52.50 เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 36.20 ชุมชนมีความพร้อมในด้านอาคาร

สถานที่สําหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 50.00 เห็นด้วยร้อยละ 45.00  ควร

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด เห็นด้วยร้อยละ 53.80 เห็นด้วย

อย่างยิ่งร้อยละ 36.20  

2)  ความพร้อมด้านปัจจัยการจัดการ 

ประกอบด้วย การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบติดตามผลและการ

ปรับปรุงการดําเนินการผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นว่า ชุมชนมีการวางแผนที่ดีในการบริหารจัดการ

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด เห็นด้วยร้อยละ  40.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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ร้อยละ 37.50 ชุมชนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกัน

ปัญหายาเสพติด เห็นด้วยร้อยละ 53.80 เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 37.50 ชุมชนมีความพร้อมในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด เห็นด้วย

ร้อยละ 61.20 เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 27.50 ชุมชนมีความพร้อมในการปรับปรุงการดําเนินงานของ

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด เห็นด้วยร้อยละ 36.20 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ร้อยละ 45.00  

3)  ความพร้อมด้านเนื้อหากรณีศึกษา 

สําหรับด้านเนื้อหากรณีศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่า ศูนย์การเรียนรู้

ควรมีส่ือในการป้องกันปัญหายาเสพติด เห็นด้วยร้อยละ 46.20 เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 35.00 ชุมชน

มีความพร้อมในการจัดหาสื่อในการป้องกันปัญหายาเสพติด เห็นด้วยร้อยละ 45.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ร้อยละ 32.50 ชุมชนมีความพร้อมในการจัดหาวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

เห็นด้วยร้อยละ 46.20 เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 35.00  

4)  ความพร้อมด้านปราชญ์ผู้รู้ 

สําหรับความพร้อมด้านปราชญ์ผู้รู้ผู้ ตอบแบบสอบถาม เห็นว่า ชุมชนมีความ

พร้อมในด้านของปราชญ์ผู้รู้ของชุมชน เห็นด้วยร้อยละ 47.50 เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 33.80  

ปราชญ์ผู้รู้ของชุมชนสามารถช่วยขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ เห็นด้วยร้อยละ 53.80 เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ร้อยละ 28.80    

จากผลการศึกษา ความพร้อมของชุมชนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ท่ีเหมาะสม

และเป็นศูนย์รวมของสมาชิก ด้านปัจจัยการจัดการเช่น การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ

ติดตามผลและการปรับปรุงการดําเนินการ ด้านเนื้อหากรณีศึกษา และด้านปราชญ์ผู้รู้ แสดงตาม

ตารางที่ 4.19 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4.19  แสดงการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

 

การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน 

ศูนย์การเรียนรู้ 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เป็นกลาง เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

จํานวน 

(n=80) 

ร้อยละ 

(100) 

จํานวน 

(n=80) 

ร้อยละ 

(100) 

จํานวน 

(n=80) 

ร้อยละ 

(100) 

จํานวน 

(n=80) 

ร้อยละ 

(100) 

จํานวน 

(n=80) 

ร้อยละ 

(100) 

      ด้านอาคารสถานที่ที่เหมาะสม            

ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายา

เสพติดควรอยู่ในบริเวณใกล้มัสยิด โรงเรียน 

1  1.20  1  1.20  7  8.80  42  52.50  29  36.20  

ชุมชนมีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่สําหรับ

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 

    4  5.00  36  45.00  40  50.00  

ควรมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติด 

    1  1.20  7  8.80  43  53.80  29  36.20  

      ด้านการจัดการ       

ชุมชนมีการวางแผนที่ดีในบริหารการจัดศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

    1   1.20   17   21.20  32  40.00  30   37.50  

ชุมชนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

    7  8.80  43  53.80  30  37.50  

ชุมชนมีการตรวจสอบการดําเนินศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

    9  11.20  49  61.20  22  27.50  
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ตารางที่ 4.19  (ต่อ) 

 

             

การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน 

ศูนย์การเรียนรู้ 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้วย เป็นกลาง เห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

จํานวน 

(n=80) 

ร้อยละ 

(100) 

จํานวน 

(n=80) 

ร้อยละ 

(100) 

จํานวน 

(n=80) 

ร้อยละ 

(100) 

จํานวน 

(n=80) 

ร้อยละ 

(100) 

จํานวน 

(n=80) 

ร้อยละ 

(100) 

ชุมชนมีการปรับปรุงการดําเนินงานของศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

    1   1.20   14   17.50  29  36.20  36   45.00  

        เนื้อหากรณีศึกษา              

ศูนย์การเรียนรู้ควรมีส่ือในการป้องกันปัญหายา

เสพติด 

    15  18.80  37  46.20  28  35.00  

ชุมชนมีความพร้อมในการจัดหาสื่อในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติด 

    1   1.20   17   21.20  36  45.00  26   32.50  

ชุมชนมีความพร้อมในการจัดหาวิทยากรเพื่อให้

ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

    15  18.80  37  46.20  28  35.00  

          ด้านปราชญ์ผู้รู้              

ชุมชนมีความพร้อมในด้านของปราชญ์ผู้รู้ของ

ชุมชน 

    15  18.80  38  47.50  27  33.80  

ปราชญ์ผู้รู้ของชุมชนสามารถช่วยขับเคลื่อนศูนย์

การเรียนรู้ 

1   1.20       13   16.20  43  53.80  23   28.80  
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จากการศึกษาความพร้อมของชุมชนในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนใน

การป้องกันยาเสพติด พบว่า มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่มากที่สุด  ความพร้อมด้านการจัดการ

เป็นอันดับที่ 2 ความพร้อมด้านปราชญ์ผู้รู้เป็นอันดับที่ 3 และความพร้อมด้านเนื้อหากรณีศึกษาเป็ น

อันดับสุดท้าย ดังแสดงตามตารางที่ 4.20 

 

ตารางที่ 4.20  แสดงร้อยละของความเห็นต่อการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้

ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในแต่ละด้าน 

 

การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน

ศูนย์การเรียนรู้ 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

ไม่เห็นด้วย เป็นกลาง เห็นด้วย เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

      ด้านอาคารสถานที่ท่ีเหมาะสม 0.40   0.80  7.53  50.43  40.80  

      ด้านการจัดการ 0.60   14.68  47.80  36.88  

      เนื้อหากรณีศึกษา 0.40   19.60  45.80  34.17  

      ด้านปราชญ์ผู้รู้  0.60   17.50  50.65  31.30  

 

4.7  สรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด     

             

              การศึกษา พบว่า ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดนั้นผู้ให้

ข้อมูลสําคัญมีความเห็นสอดคล้องกัน ดังนี้                           

4.7.1  ต้องการให้มีวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ อบรม ในเรื่องของยาเสพติด

ควบคู่กับปราชญ์ผู้รู้ในชุมชน 

4.7.2  อยากให้มีองค์กรจากภายนอกเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการ 

เพราะหากให้คนในชุมชนทําโดยลําพังเกรงว่าจะมีปัญหา 

4.7.3  ก่อนที่จะทํา ต้องทําความเข้าใจให้ความรู้แก่คนในชุมชนก่อน จะประสบ

ความสําเร็จมากกว่า 

4.7.4  ควรนําเอาเรื่องศาสนาเข้าไปสอดแทรกในการจัดตั้งหรือถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับยาเสพติด  

4.7.5  ถ้าจะตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการป้องกันยาเสพติดควรนําเยาวชนเข้า

มาอบรมพูดคุยกันโดย จะต้องทําอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

4.7.6  มีกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  
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4.7.7  มีการส่งเสริมเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือแนะนําให้ไม่เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดโดยเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน (วัยรุ่น)  

4.7.8  อยากให้มีกิจกรรมให้แก่เด็กได้ฝึกหรืออาจจะมีอุปกรณ์ กิจกรรมให้พวกเขา

ได้เล่น โดยผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญให้ความเห็นว่า  

 

เรื่องงบประมาณสําคัญมากเอามาจากไหน ตัวเองทํางาน ค่ารักษาพยาบาลไม่มี 

ค่าครองชีพไม่มี ทํางาน 24 ชั่วโมง ทํางานเต็มวัน  ถ้าจัดตั้งศูนย์ข้ึนมา ก็ต้องดู

ว่างบประมาณจะเอามาจากไหน อุปกรณ์เอามาจากไหน คอมฯ อย่างน้อยต้อง

มี เหมือนเป็นสื่อ ชี้ให้เห็นชัดเจน น่าสนใจ ว่าโทษอะไร โดนอย่างไร มี

กิจกรรม มีรางวัล ได้ก่ีคะแนน เด็กจะเอามาคุยกันสนุกสนาน และจําได้ง่ายด้วย 

แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ ส่ือ ให้เขาให้ไปนั่งฟังไม่มีใครจําหรอก น่าเบื่อ วิทยากรที่

เข้ามาคือใคร อย่างคนที่โดนคดีมาเป็นตัวอย่างน่าจะดี เด็กจะกลัว ว่าโดน

มาแล้ว ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟัง 

 

ส่วนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดนั้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญมี

ความเห็นสอดคล้องกันดังนี้ 

1)  เป็นสิ่งที่ดีมีความจําเป็นและคํานึงถึงเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องความพร้อมของ

บุคลากรที่จะเข้ามาทํางาน และงบประมาณสนับสนุน เป็นต้น 

2) ต้องมีการพูดคุยทําความเข้าใจโดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องก่อนเป็นต้นโดยผู้ท่ีอยู่ใน

ชุมชนควรมีการพูดคุยหารือ มีความคิดเห็นร่วมกันก่อนแล้วจึงดําเนินงาน   

3) สําหรับการให้ความรู้กับชุมชน ควรให้ชุมชนมีความตื่นตัวด้วยการประชาสัมพันธ์

ให้สมาชิกในชุมชนได้รับรู้ถึงความจําเป็น และความสําคัญของการป้องกันยาเสพติดทําความเข้าใจ

ภานในครอครัว กลุ่มบ้าน หรืออาจใช้วิธีการทําประชาพิจารณ์ 

4)  ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการชักชวนคนในชุมชนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยอาจ

ใช้คนภายนอกชุมชนมาถ่ายทอดทําความเข้าใจ 

5)  ควรจะนําคนนอกชุมชนเข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจะได้

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ  

จากผลการศึกษาพบว่าเรื่องยาเสพติดควรเริ่มจากการป้องกันที่ครอบครัวก่อน คือนําความรู้

ท่ีเป็นข้อห้ามของศาสนามาใช้ในการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขยายไปยัง

ชุมชนคือ ทุกบ้าน และขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมคือรอบชุมชน ท่ีสําคัญในครอบครัวที่มี
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ลูกหลานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องไม่ปิดบังว่าลูกหลานมีปัญหา เพื่อที่จะได้ช่วยกันหาทาง

แก้ปัญหาที่ถูกวิธี และที่สําคัญจะต้องมีความสมํ่าเสมอในการดําเนินการ สําหรับศูนย์การเรียนรู้เพื่อ

การป้องกันยาเสพติดหากมีการวางระเบียบวางโครงการอย่างเหมาะสมจะประสบความสําเร็จใน

การดําเนินการการบริหารศูนย์ควรให้สมาชิกมีส่วนร่วม และดําเนินการอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มี

ความซื่อสัตย์ มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีการบริหารงานอย่างจริงจัง และมีจิตสาธารณะ ดังแสดงตาม

ตารางที่ 4.21 

  

ตารางที่ 4.21   แสดงปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกัน 

                        ยาเสพติด 

 

ความคิดเห็น จํานวน      ร้อยละ 

มีวิทยากรมาให้ความรู้ อบรม 3  14.29  

มีองค์กรจากภายนอกเข้ามาช่วย 3  14.29  

นําเยาวชนเข้ามาอบรม  1  4.76 

ความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้ามาทํางาน  1  4.76 

งบประมาณสนับสนุน 7  33.33  

ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  3  14.29 

คณะกรรมการชุมชนต้องเป็นแกนหลัก 6  28.57  

คนบริหารงานต้องโปร่งใสและมีจิตสาธารณะ 3  14.29  

ไม่ปิดบังว่าลูกหลานมีปัญหา 1  4.76  

ภาครัฐมีเข้ามามีส่วนร่วมการปฏิบัติอย่างจริงจัง  3 14.29 

นําคําสอนทางด้านศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 1  4.76  

วางระเบียบวางโครงการอย่างเหมาะสม 1  4.76  

ออกแบบร่วมกัน มีความคิดเห็นร่วมกัน  1  4.76 

ทําประชาพิจารณ์  1  4.76 

หอกระจายข่าว  1  4.76 

ใช้เทคนิคอย่างสูงในการชักชวนคนในชุมชนให้เข้ามาร่วม 2  9.52  

อยากให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเรื่องยาเสพติด 1  4.76  

ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 1  4.76  
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4.8  ข้อค้นพบ 

 

จากการศึกษา พบว่า รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกันยาเสพติดศึกษากรณีชุมชนธรณีคํา แขวงโคกแฝด กรุงเทพมหานคร พบว่า

ชุมชนมีประวัติยาวนานสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา

ตอนล่าง ซ่ึงถือว่าเป็นวัฒนธรรมแม่นํ้าผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีการศึกษายึดหลักศาสนาเป็นหลัก

รวมกลุ่มกันเป็นเครือญาติ มีการทํางานเป็นระบบเห็นได้จากกระบวนการทํางานกลุ่มในชุมชน มี

ทุนทางสังคมที่หลากหลาย มีวัฒนธรรมเห็นอย่างเด่นชัด เช่นวัฒนธรรมอิสลาม วัฒนธรรมพุทธ

และสิ่งสําคัญ ชุมชนมีการปรับตัวเข้าหากันท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและพบว่า พื้นที่มีความอุดม

สมบูรณ์ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารเข้าสู่ชุมชน และพบว่าในความอุดม

สมบูรณ์มีแหล่งนํ้าที่สําคัญกับชุมชนคือคลองเลียบไทรเพื่อทําการเกษตรสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน

ให้กับคนในชุมชน 

โครงสร้างชุมชนมีความสัมพันธ์เป็นระบบเครือญาติซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา

อิสลาม ศัทธาในพระอัลเลาะฮ์มีการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมที่หลากหลายทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและ

กลุ่มที่ไม่เป็นทางการได้แก่กลุ่มฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มคณะกรรมการมัสยิด กลุ่ม

กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มสัตว์เศรษกิจ กลุ่มคหกรรมผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน กลุ่ม

หัตถกรรมโดยเป็นการพัฒนาฝี มือของสมาชิกในชุมชน กลุ่มร้านค้าและสหกรณ์ชุมชน กลุ่มโรงสี

ข้าว และกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็ น 7 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้เกษตร

ทฤษฏีใหม่ และศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการศึกษาในชุมชนโดยมีโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาภายในชุมชน ภายในชุมชนมีระบบสาธารณะสุขโดยมีอาสาสมัครสาธารณะสุขภายใน

ชุมชนดูแลเรื่องการป้องกันระบบสุขภาพเบื้องต้นและศูนย์สาธารณะสุขที่ 43 รักษาอาการที่

ประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อย และพบว่าระบบเศรษฐกิจที่จําเป็นในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็ง

และกระจายรายได้ในชุมชนพบว่ามีการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้าชุมชน

ธรณีคํา ร้านค้าชุมชนและบ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชนเพื่อจัดเป็นสถานที่ในการเรียนรู้วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

โครงสร้างอํานาจในชุมชน พบว่า มีการปกครองโดยประธานชุมชนและคณะกรรมการ

หมู่บ้านและแบ่งการปกครองเป็นกลุ่มบ้าน 14 กลุ่มบ้านโดย มีหัวหน้ากลุ่มบ้านเป็นผู้ดูแลและ

ประสานงานเช่ือมโยงภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ขณะเดียวกัน พบว่า มีผู้นําที่ไม่เป็นทางการ

ท่ีสมาชิกในชุมชนศรัทธา เข้ามามีส่วนร่วมในการนําจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งทําให้ชุมชนนี้มีความ

เข้มแข็งอย่างยิ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของผู้นําในชุมชนที่มีความสําคัญในการจัดตั้งและบริหาร
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จัดการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย และพบว่าในชุมชนมีความขัดแย้งภายใน

ชุมชนด้วยกันเองในด้านอํานาจและผลประโยชน์ แต่เมื่อมีกิจกรรมที่สําคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์

ของชุมชนผู้นําเหล่านั้นก็มีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและยุติความขัดแย้งเหล่านั้นไว้

ก่อนเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมชุมชนที่พบว่าชุมชนมีวัฒนธรรมที่เหนียวแน่นจนไม่สามารถแยกส่วน

ออกจากกันได้ สืบเนื่องจากเป็นกลุ่มชุมชนที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

เชื่อมโยงให้เกิดความสามัคคีในชุมชน โดยอาศัยหลักของศาสนาอิสลามเป็นตัวเชื่อมประสานสิ่ง

ต่างๆเหล่านี้ ขณะเดียวกันยังมีวัฒนธรรมไทยพุทธที่สามารถผสมกลมกลืนหลอมเป็นหนึ่งเดียวซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียวเหนียวแน่นของชุมชนอย่างยิ่ง 

การหล่อหลอมเสริมสร้างค่านิยมด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างองค์

ความรู้ พบว่า มีความพร้อมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดูแล สอดส่องป้องกัน รักษาชุมชนให้

เป็นชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติด โดยใช้ทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยู่โดยมีการสืบทอดจากรุ่นสู่

รุ่น ได้แก่ ความรักความสามัคคี ความเอื้ออาทร ความร่วมมือร่วมใจ ความปรองดอง และที่สําคัญ

ที่สุดคือ ความเป็นเครือญาติ ซ่ึงทุนเหล่านี้เชื่อมโยงทุกอย่างในชุมชนให้เข้ารวมกันและเสริมสร้าง

ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเป็นรากฐานในการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาสู่ชุมชน ขณะเดียวกันยัง

มีทุนทางวัฒนธรรม คือ ความผูกพันทางศาสนาเชื่อถือศรัทธาในระบบอาวุโสเชื่อมผู้คนในชุมชน

ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังพบว่า ชุมชนมีทุนทางสัญลักษณ์ ได้แก่ สิ่งที่ชุมชน

ภาคภูมิใจและได้รับรางวัล ขณะเดียวกันยังมีภาพความภาคภูมิใจซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความ

สามัคคีคือวีรกรรมของบรรพบุรุษที่ร่วมมือร่วมใจในการสร้างชุมชนให้เป็นปึกแผ่นจนสืบทอด

ต่อๆ กันมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และที่สําคัญชุมชนมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

แลกเปล่ียนความรู้เพื่อนํามาพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 

จากการศึกษา พบว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน ชุมชน

ธรณีคํามีกระบวนการขับเคลื่อนที่สําคัญที่หล่อหลอมให้ชุมชนเหนียวแน่น ได้แก่ การตระหนักถึง

ความสําคัญของปัญหายาเสพติด มีการพึ่งพาตนเองในระดับพื้นฐานร่วมแรงร่วมใจเริ่มตั้งแต่บรรพ

บุรุษ และมีความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเองเห็นความสําคัญในการแก้ปัญหายาเสพติดโดยไม่

มองเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนในชุมชนต้องร่วมกันก้าวผ่านปัญหาเหล่านั้น

และแสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน การมีส่วนร่วมมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ชุมชนควรจะได้ตระหนัก

อันได้แก่ การร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมประเมินผลด้วยกัน

โดยเกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการขับเคลื่อนขณะเดียวกัน สมาชิกภายในชุมชน

มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความรู้ท้ังระดับปัจเจกชนและระดับกลุ่ม สมาชิกในชุมชนมีจิตสาธารณะใน

การช่วยเหลือซึ่งกัน และกันพร้อมทั้งคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเมื่อชุมชนเกิดปัญหาความขัดแย้ง
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พบว่าชุมชนใช้กระบวนการยุติธรรมชุมชนเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นทั้งการแก้ไข

ฟื้นฟู การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมชุมชนเชิงสมานฉันท์ซ่ึงจะเป็นการเชื่อมโยงเพื่อ

สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน  

จากการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนธรณีคําการบริหารศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด พบว่า กระบวนการบริหารจากจิตสํานึกที่พร้อมจะบําเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของคนในชุมชน ขณะเดียวกันข้อมูลข่าวสารอันได้แก่การสื่อสารที่ทันสมัย

มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ควรมีเครื่องกระจายเสียงตามสายของชุมชน

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น ระบบ Internet ภายในชุมชน หรือเว็บไซค์ 

เสริมสร้างระบบการบริการห้องสมุด มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดข้อมูลด้านยาเสพติดและสิ่งที่สําคัญ

ต้องมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพพร้อมขับเคลื่อนควบคู่กันเพื่อพัฒนา การประกอบอาชีพของ

สมาชิกในชุมชนเพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเจริญและเข้มแข็งและหากเกิดปัญหายาเสพติดมี

บุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีพร้อมจะอยู่เคียงข้างกับสมาชิกของชุมชนในการแก้ไข แนะนําเพื่อขจัด

ปัญหาเหล่านั้น สําหรับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดของชุมชน

มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคมประกอบด้วยความเป็นเครือญาติ ระบบกลุ่มที่เหนียวแน่นจะช่วย

เสริมสร้างให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ด้านเทคนิค มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่มี

ประสิทธิภาพสื่อสารเข้าใจง่ายและชัดเจนทําให้สมาชิกในชุมชนรู้ถึงข้อดีข้อเสียของยาเสพติด 

รวมถึงความรู้เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันในการดําเนินการในการป้องกันยาเสพติด ด้านการเมืองโดยมีผู้นําในชุมชนที่เป็นทางการ

และผู้นําชุมชนที่ไม่เป็นทางการเพื่อช่วยนําชุมชนไปสู่เป้าหมายและด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นฐาน

การพัฒนาที่เข้มแข็งในชุมชน 4 ด้านมีการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นจุดเริ่มต้น

หรือแกนกลางในการขับเคลื่อนและสร้างให้เป็นระบบในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PDCA 

อันได้แก่ Plan คือการวางแผน Do คือการปฏิบัติ Check คือการตรวจสอบประเมินผล และAction

คือการปรับปรุงการดําเนินงานกระบวนการเหล่านี้จะเชื่อมโยงด้านต่างๆเข้าด้วยกันและขับเคลื่อน

ศูนย์การเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่างสมดุลและเกิดความเชื่อมโยงแบบผสมผสาน บูรณาการเป็นเนื้อ

เดียวกันส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง จากการใช้การขับเคลื่อนความเป็นไปได้ในแต่ละระดับซึ่งจะ

เชื่อมโยงถึงความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพ

ติดโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องภายในชุมชนต้องมีส่วนเข้ามาเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งได้แก่

สถาบันครอบครัว ต้องอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวของตนเองเสริมสร้างความอบอุ่น ความรัก 

สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวและส่งต่อสถาบันการศึกษาซึ่งทําหน้าที่อบรมสั่งสอน

ให้ความรู้ ความเป็นอัตลักษณ์ ความรู้เชิงตรรกะ เหตุผลและเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้สังคมใน
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ระดับเดียวกันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดี สิ่งสําคัญ คือ 

สถาบันความมั่นคงโดยเฉพาะตํารวจซึ่งทําหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและ

หน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมและทํางานไม่แยกส่วนโดยทําหน้าที่สอดส่องดูแล ป้องกันและบําบัด

ฟื้นฟูเมื่อมีการติดยาเสพติด ซ่ึงกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติด อยู่ภายใต้นโยบายของรัฐบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติเชื่อมโยงถึงนโยบายของ

กองบังคับการตํารวจนครบาล 3 และนโยบายของสถานีตํารวจซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญ

ส่งผลให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดทําให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับ

ชุมชน สังคมและประเทศอย่างยั่งยืนตามรูปแบบและกระบวนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ในการป้องกันยาเสพติด ดังแสดงตามภาพที่ 4.3 



 

 

 

                                                                                                                      

การมีส่วนร่วม 

บริบทของชุมชน 

1.สภาพแวดล้อมของชุมชน 

ทําเล/ท่ีตั้ง/การตั้งถิ่นฐานของครัวเรือน/   

เส้นทางคมนาคม 

 2.โครงสร้างของชุมชน 

ระบบเครือญาติ/การรวมกลุ่ม/ระบบ 

การศึกษา/ระบบสาธารณะสุข/ระบบ 

เศรษฐกิจ 

3.โครงสร้างอํานาจ 

 กลุ่มอํานาจในชุมชน 

4.บทบาทผู้นําในเรื่องของภาวะผู้นํา    

    ในประเด็น 

 การทํามาหากิน/ศาสนา/ปัญหาส่วนรวม/

การนําสํารวจ /การรวบรวมข้อมูลองค์

ความรู้ภูมิปัญญา/ การรวบรวมนักปฏิบัติ

ในการป้องกันแก้ไขปัญหา/ การใช้เทคนิค

วิธีการ/การใช้กลไกลทางวัฒนธรรม

ประเพณี 

5.ความขัดแย้งของสมาชิก 

 อํานาจ/ผลประโยชน์  

6.วัฒธรรมชุมชน 

 7.การหล่อหลอมเสริมสร้าง 

ค่านิยมด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา 

   ยาเสพติดและความรู้  

8.การใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชน 

    ได้แก่ทุนทางสังคม/ ทุนทาง วัฒนธรรม/  

ทุน ทางสัญลักษณ์และเครือข่าย  

9.การขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การ 

   เรียนรู้ต่างๆของชุมชนที่มีอยู่แล้ว 

การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับ

ปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชน 

1.ตระหนักถึงความสําคัญของ 

 ปัญหายาเสพติด 

2.การร่วมแรงร่วมใจของบรรพ 

บุรุษในการก่อตั้งชุมชนและ 

ความภาคภูมิใจเช่นชุมชนได้รับ 

รางวัลต่างๆ มาเสริมสร้างเป็น 

แรงจูงใจ 

3.รู้สึกมีเกียรติและมีความสําคัญ 

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่ง 

เป็นปัญหาส่วนรวมของชุมชน 

4.มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่นมี 

ส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุก 

ขั้นตอน 

5.มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความรู้ 

และสติปัญญา 

6.สมาชิกของชุมชนมีความพร้อม 

ต้องขยายวงเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน 

และมีจิตอาสา 

 กระบวนการยุติธรรมชุมชน 

7.การแก้ไขฟื้นฟู 

8.การระงับข้อพิพาทด้วย 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

9.การสร้างความแข็งแกร่ง 

ให้กับชุมชน 

 

ศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติด 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดย 

   ชุม 

   ชน 

 เพื่อ 

ชุม 

     ชน    

กระบวนการ

ขับเคลื่อน 

ศูนย์การ 

เรียนรู้ 

ภาพที่ 4.3  รูปแบบและกระบวนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

แหล่งที่มา: พัฒนาโดยผู้วิจัย, 2555. 

PDCA

การมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม 

PDCA

PDCA PDCA

นโยบายรัฐบาล        นโยบายสํานักงานตํารวจแห่งชาติ            นโยบายบก.น.3         นโยบายสถานีตํารวจ 
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ยาเสพติดเป็นปัญหาส่วนรวม 

การกระจายเสียงตามสาย 

เกี่ยวกับนโยบายรัฐ 
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บทที่ 5 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกัน ยาเสพติดของชุมชน ศึกษากรณีชุมชนธรณีคํา แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 

1)  เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของ

ชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกัน

ยาเสพติด 

3) เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี วิจัยคุณภาพเป็นหลัก ทั้งนี้จากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth  Interview) ทั้งหมดจํานวน 21 คน และการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group) และผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key- Informants) ซ่ึงเป็นบุคคลที่อาศัยและตั้งถิ่นฐาน

ถาวรในชุมชนนานกว่า 10 ปี หรือเจ้าหน้าที่ดูแลชุมชนโดยตรง และการศึกษาโดยการประเมิน

สภาวะชุมชนอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 155 คน บุคคลทั้งหมดมี

บทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด รวมทั้ง

จากการศึกษาเอกสารได้แก่ วารสาร ตํารา วิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง

การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและนํามาวิเคราะห์นําเสนอเชิงพรรณนา 

ตลอดจนการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดย เทคนิคสามเส้า (Triangulation) เพื่อวิเคราะห์

ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับเนื้อหา รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนใน

การป้องกันยาเสพติด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้

ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องมาทําการศึกษาถึงความเหมาะสมสําหรับชุมชน แล้วนํามาประกอบเป็นแนวคิดเกี่ยว

รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดของชุมชน 
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5.1  สรุป 

    

 5.1.1  บริบทชุมชน 
5.1.1.1  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

ชุมชนธรณีคํา มีพื้นที่ต้ังอยู่บริเวณ ตะวันตกสุดของกรุงเทพมหานคร มีขนาดของ

พื้นที่ชุมชนทั้งหมดประมาณ 1,000 ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 45 กิโลเมตร โดยมี

อาณาเขตพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงตามลักษณะการปกครองท้องที่ของกรุงเทพมหานคร คือ ทิศ

เหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่แขวงกระทุ่มรายส่วนทิศใต้ติดต่อกับพื้นที่

แขวงโคกแฝด 

5.1.1.2  ประวัติความเป็นมาของชุมชน 

ชุมชนธรณีคํามีประวัติเก่าแก่ยาวนานกว่าร้อยปีเมื่อประมาณ พ.ศ.2430 นับ

ย้อนหลังไปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น บรรพบุรุษของชุมชนได้ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองปัตตานี

หรือจังหวัดปัตตานีในปัจจุบันเข้ามาอยู่ในเขตชานพระนคร คือ พื้นที่เขตพระโขนง มีนบุรี หนองจอก 

ลาดกระบัง นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี เป็นต้น กลุ่มเชลยเหล่านี้ ส่วนใหญ่จะสร้างบ้านเรือนอยู่

ตามริมคลองต่าง ๆตลอดชายฝั่งทั้งสองในกลุ่มผู้อพยพมีสามีภรรยาคู่หนึ่งคือนายอาหมัด และนาง

อับเซาะได้เดินทางแสวงหาพื้นที่ต้ังรกรากตามคลองแสนแสบได้เข้าจับจองพื้นที่ และตั้งหลักปัก

ฐานสร้างบ้านเรือนในพื้นที่บริเวณใกล้ต้นไม้ใหญ่ ท่ีมีช่ือเรียกว่า ต้นสะตือนางอับเซาะ ได้ให้กําเนิด

บุตรชายหญิง รวม 9 คน และได้ใช้นามสกุล สมตระกูล  ต่อมานางอับเซาะ เสียชีวิต นายอาหมัดมี

ภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อ นางสม  ซ่ึงเป็นผู้ท่ีอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในภายหลัง โดยนายอาหมัด มีบุตร

ร่วมกับนางสมอีกรวม 4 คนครอบครัวสมตระกูลก็ได้ทําการหักร้างถางพงจับจองที่ดินจนได้พ้ืนที่

ประมาณ 500ไร่ทั้งหมดได้ต้ังบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและก่อตัวเป็นชุมชนขึ้นมา มีช่ือเรียกว่า 

หมู่บ้านธรณีคําหรือชุมชนธรณีคําโดยมีสมาชิกเป็นจากลูกหลานของสองตระกูลนี้เป็นสําคัญ 

ชุมชนนี้ได้ขยายตัวมาเรื่อย ๆกระทั่งในปี พ.ศ. 2492 ชาวบ้านในชุมชนได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สิน 

เงินทองและสิ่งของตลอดจนกําลังแรงงานร่วมกันปลูกสร้างมัสยิดขึ้นมา เพื่อใช้เป็นสถานที่

ประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งต่อมาได้มีการจดทะเบียนมัสยิดในชื่อว่า มัสยิดชุมชนธรณีคํา และในปี 

พ.ศ. 2537 ทางราชการได้มีการประกาศนโยบายที่มีช่ือว่าบรม หรือ บวร ซ่ึง บรม หมายถึง บ้าน 

โรงเรียน มัสยิดและบวร หมายถึง บ้าน วัด โรงเรียน  ขึ้นตามคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการ

ประสานงานอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่ 35/2537 เพื่อการสร้างสรรค์ชุมชนต่างๆ ในเขต

หนองจอกรวม 58 ชุมชน จึงได้มีการใช้ช่ือว่า ชุมชนธรณีคํา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
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5.1.1.3  ลักษณะพื้นที่ 

ชุมชนธรณีคํา มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นพื้นที่ราบระดับ

ต่ํา มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ลักษณะดินเป็นดินเหนียว เป็นดินที่อุ้มนํ้าทําให้

เหมาะสมในการทําการเกษตรคนในชุมชน มีการทํานา ทําสวนและเลี้ยงปลาในบ่อและสัตว์เลี้ยง

เศรษฐกิจเช่น การเลี้ยงเป็ดแมนดาริน หงษ์ดํา เป็นต้น แต่ในปัจจุบันคงเหลือเนื้อที่ในการทํา

การเกษตรไม่มากนัก เพราะมีการเพิ่มขึ้นของประชากร ทําให้เมื่อแบ่งพื้นที่แล้วเหลือครอบครัวละ

ไม่มากนัก อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพทําให้สมาชิกนิยมทําอาชีพเกษตรกรลดน้อยลง หัน

ไปประกอบอาชีพรับราชการ และรับจ้างมากขึ้น การใช้พ้ืนที่ในปัจจุบัน เป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 

600 ไร่ และเป็นพื้นที่การเกษตร 400 ไร่ 

5.1.1.4  ข้อมูลประชากร 

ชุมชนธรณีคํา มีการแบ่งกลุ่มบริหารภายในชุมชนออกเป็น 14 กลุ่มบ้านโดยยึดถือ

ตามระบบเครือญาติ สภาพภูมิศาสตร์ ทําเลที่ต้ัง และการรวมตัวกันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี

จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 155 หลังคาเรือน 162 ครอบครัว มีจํานวนประชากร 889 คน โดยแยกเป็น

เพศชาย 466 คน และเพศหญิง 423 คน และยังมีผู้ไม่มีทะเบียนบ้านเป็นชาย 9 คน หญิง 5 คน 

รวมทั้ง สิ้น 14  คน นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 95.00 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 5.00 ชุมชนธรณีคํา  

5.1.1.5  โครงสร้างการปกครอง 

ชุมชนธรณี คํามีลักษณะการปกครองที่มีประธานชุมชนเป็นผู้คอยดูแล

ประสานงานเป็นตัวแทนของทางราชการในการดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านในชุมชน มีลักษณะการ

บริหารงานภายในชุมชนในรูปของคณะกรรมการ ปัจจุบันมีจํานวนทั้งหมด 7 คนส่วน มีการประชุม

สอบถามในเรื่องปัญหา ตลอดจนความต้องการด้านต่างๆของชุมชน ใช้การปกครองแบบการ

รวมกลุ่ม มีผู้นํายึดถือตามแนวทางเครือญาติ ให้ความเป็นกันเอง ให้ความช่วยเหลือและมีการเยี่ยม

เยียนตามบ้านสมาชิกชุมชนแบบพี่น้อง โครงสร้างอํานาจนั้นผู้ตอบแบบสํารวจเห็นว่าแบ่งออกเป็ น 

3 กลุ่ม คือกลุ่มอํานาจผู้นําปัจจุบันและกลุ่มอํานาจของอิหม่ามและกลุ่มอํานาจของผู้อํานวยการ

โรงเรียน บทบาทของผู้นําในปัจจุบันนั้นเห็นว่าทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความเอาใจใส่และอื้ออาทร

กับสมาชิกในชุมชน มีความเป็นผู้นําที่จะดําเนินโครงการต่างๆ และมีความเป็นธรรม 

5.1.1.6  โครงสร้างพื้นฐาน 

ชุมชนธรณีคําเป็นชุมชนชานเมือง จึงมีระบบสาธารณูปโภคค่อนข้างสมบูรณ์ การ

คมนาคมสะดวก ปัจจุบันมีครัวเรือนในชุมชนธรณีคํา มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน โดยจําแนกเป็ น

ครอบครัวที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองประมาณ 145 ครอบครัว และไม่มีมิเตอร์เป็นของตัวเอง

จํานวน 16 ครอบครัว มีถนนเข้าในชุมชนเป็นระยะทาง 1,300 เมตร โดยชื่อว่า “ถนนเลียบไทร” 
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เชื่อมระหว่างชุมชนเลียบไปตามแนวคลองเลียบไทรไปบรรจบกับถนนเชื่อมสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นถนน

สายหลัก ท่ีเชื่อมต่อระหว่างอําเภอหนองจอกกับกรุงเทพมหานคร และอําเภอหนองจอกกับจังหวัด

ฉะเชิงเทรา นํ้าประปานั้นมีการต่อท่อประปามาจากเขตหนองจอก มีครอบครัวที่ใช้น้ํา จากแหล่งนี้

และมีมิเตอร์น้ํา เป็นของตนเอง 137 ครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 90 เหลือที่ยังคงใช้น้ําจากคลองอยู่อีก 

8 ครัวเรือน สําหรับนํ้าที่มาจากคลองสายและคลองเลียบไทร เป็นแหล่งนํ้า เพื่อการเกษตร คือ การ

ทํานาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาใช้ประโยชน์เพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

5.1.1.7  ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ 

ในอดีตชุมชนธรณีคําทําเกษตรโดยเฉพาะการทํานา เป็นหลักเนื่องจากมีคลองสาย

และคลองเลียบไทรจึงทําให้มีน้ําบริบูรณ์ตลอดปี วัตถุประสงค์ของการทํานาส่วนใหญ่เอาไว้บริโภค

ท่ีเหลือจึงนําออกมาขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่น ในขณะเดียวกันชุมชนยังนิยมเลี้ยงสัตว์

ประเภทเป็ ด ไก่ ส่วนใหญ่เพื่อการบริโภค การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนธรณีคํามีการ

เปลี่ยนแปลงไปมากจากเศรษฐกิจแบบชนบทพอเพียงไปเป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ในปัจจุบัน

สมาชิกประกอบอาชีพภายนอกชุมชนเป็นส่วนใหญ่ คือ ลูกจ้าง รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

เป็นต้น กิจกรรมของชุมชนในแง่เศรษฐกิจในอดีตมีสหกรณ์ร้านค้าชุมชนธรณีเพื่อพัฒนาชุมชนใน

รูปแบบของการพึ่งตนเองปัจจุบันเลิกดําเนินการแล้ว ร้านขายของชําในชุมชน มีลักษณะเป็นร้าน

ขายสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในชุมชน ชุมชนธรณีคํายึดแนวทางชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมกับแนวทางของศาสนาอิสลามในการดําเนินชีวิต โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ลงทุน

สร้างงานสร้างรายได้ นอกจากนี้ยังมีบ้านพักโฮมสเตย์ของชุมชน เป็นการจัดบ้านของตนเองเป็ น

บ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อให้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน เป็นการให้แขกมา

พักและกินอยู่กับเจ้าของบ้าน มีบริการที่นอนพร้อมอาหาร เน้นการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนเป็นหลัก  

5.1.1.8  กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นภายในชุมชน 

ภายในชุมชนธรณีคํา มีกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหลายกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํา

กิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงแต่ละกลุ่มต่างมีวัตถุประสงค์ท่ีต่างกัน โดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น มีดังนี้กลุ่มวิทยากร

ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการรวมกลุ่มของผู้รู้ในชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน

เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกของชุมชนตลอดจนผู้ที่มาศึกษาดูงานจากภายนอกชุมชนด้วยกลุ่ม

คณะกรรมการมัสยิด เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อดําเนินการในการทํากิจกรรมต่าง ๆ

ทางศาสนารวมถึงการบริหารงานของมัสยิดด้วยกลุ่มคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

เป็นการจัดตั้งจากสมาชิกชุมชนเพื่อการบริหารเงินกองทุนของหมู่บ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ในการออมเงินของสมาชิก กลุ่มเกษตรกรรม เป็นการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆในการ

ทําการเกษตรเช่นด้านวิชาการ ด้านการตลาดเป็นต้น กลุ่มสัตว์เศรษฐกิจ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเช่นการเลี้ยงวัว แพะ เป็นต้น
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กลุ่มคหกรรม เป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านในชุมชนเพื่อทําการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีจําเป็นในครัวเรือน

เช่นนํ้ายาล้างจาน ยาสระผม สบู่ เป็นต้นรวมถึงการผลิตภัณฑ์อาหารอีกด้วย กลุ่มหัตถกรรม เป็ น

การรวมกลุ่มเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์งานฝีมือของชุมชนเพื่อนําไปจําหน่ายยังนอกชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่ม

รายได้อีกทางหนึ่ง กลุ่มร้านค้าและสหกรณ์ชุมชน เป็นการรวมกลุ่มเพื่อจําหน่ายสินค้าในราคาถูก

และมีการนํากําไรมาปันผลคืนให้แก่สมาชิกด้ว กลุ่มโรงสีข้าว เป็นการรวมกลุ่มดําเนินการสีข้าวที่

สมาชิกผลิตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการบริโภคในครัวเรือน ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เป็นการ

ดําเนินการเพื่อดําเนินการและให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้มาศึกษาดูงานจากภายนอกชุมชน โดยมี

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 7 ศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ท่ี 1 เกษตรทฤษฏี

ใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 2 ไร่นาสวนผสม ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 3 สัตว์เศรษฐกิจ ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 4 บ้าน

กับต้นไม้ ศูนย์การเรียนรู้ท่ี 5 ชีวภาพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ที่ 6 พิพิธภัณฑ์

เครื่องมือและเคร่ืองใช้ และศูนย์การเรียนรู้ท่ี 7 เศรษฐกิจพอเพียง  

5.1.19  ลักษณะทางด้านการศึกษา 

มีโรงเรียนประชาบาลประเภทอําเภอจัดตั้งในปี พ.ศ. 2528 และได้รับอนุมัติให้เปิ ด

สอนในชั้นประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2547 เป็นสร้างอาคาร 5 ชั้นเป็นอาคารเรียน เมื่อเด็กนักเรียน

สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6  แล้วก็จะสอบเข้าศึกษาในพื้นที่เขตหนองจอกต่อไป 

5.1.1.10  ลักษณะทางด้านสาธารณะสุข 

มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนขึ้นภายในชุมชน เพื่อรักษาพยาบาล อาการเจ็บป่วย

เล็กๆ น้อยๆ หรือการปฐมพยบาลเบื้องต้นก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลหนองจอกในรายที่อาการหนัก  

เป็นการช่วยเหลือตนเองของชุมชนในเรื่องของสาธารณะสุขมูลฐาน นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) คือ ประชาชนที่อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน

ของตนเอง ช่วยดูแลรักษาอาการในเบื้องต้นด้วย นอกจากนั้นชุมชนยังสามารถไปขอรับบริการได้

จากศูนย์บริการสาธารณสุข 44 อีกแหล่งหนึ่งด้วย 

5.1.1.11  วัฒนธรรมชุมชน 

เนื่องจากกว่าร้อยละ 95.00 ของประชากรในชุมชนธรณีคําเป็นคนไทยมุสลิมและ

เป็นคนไทยพุทธรอยละ 5.00 บริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนจึงเป็นบริบทที่ผูกติดอยู่กับ

ศาสนาเป็นหลัก  วัฒนธรรมอิสลามประชากรมีวิถีชีวิตที่ดําเนินตามหลักการอิสลามซึ่ ง

ประกอบด้วยหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติ วัฒนธรรมพุทธ ประชากรไทยพุทธซึ่งเป็นส่วน

น้อยยังคงยึดถือวัฒนธรรมที่มีความผูกพันธ์ใกล้ชิดกับศาสนาพุทธอย่างเช่นชุมชนอื่นๆ  ไม่มีความ

ขัดแย้งทางวัฒนธรรมกับไทยมุสลิมโดยมีความกลมกลืนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและให้เกียรติซ่ึงกัน

และกัน 
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5.1.2  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 

สําหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่สําคัญเป็นชาย 14 คนเป็นหญิง 7 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 31 ปี ถึง 79 

ปี ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้ังแต่ 3 ปี ถึง 79 ปี  มีรายได้ต้ังแต่ 3,500 บาทต่อเดือน ถึง 69,000 บาทต่อ

เดือน สถานะภาพสมรส 19  คน เป็นโสด 2 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 18 คน นับถือ

ศาสนาพุทธ 3 คน ระดับการศึกษาตั้งแต่ ประถมปี ท่ี 4 ถึงปริญญาโท โดยมีผู้จบปริญญาตรีมากที่สุด 

10 ราย คิดเป็ น ชั้นประถม 4 มี 2 ราย ผู้ให้สัมภาษณ์มีอาชีพเป็นข้าราชการบํานาญมากที่สุด 5 คน 

รองลงมาเป็นข้าราชการ 4 คน และเป็นเกษตรกร 3 คน 

  

5.1.3  รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติด 

เรื่องของประสบการณ์ด้านยาเสพติดในชุมชน พบว่ามีการเสพยาบ้าง แต่ไม่มาก ไม่พบผู้ค้า

อย่างจริงจัง ชุมชนมีกิจกรรม เช่น บ้านสีขาว มัสยิดสีขาว มีการฝึกอบรมกับทางราชการบ้าง มีการ

เฝ้าระวังในชุมชนและทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถานีตํารวจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและมี

เจ้าหน้าที่เข้ามาให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติด ทําเลที่เหมาะควรเป็นบริเวณมัสยิดเป็นสถานที่ท่ีเหมาะแก่การศึกษาอบรม 

เส้นทางคมนาคมสะดวก เพราะคนพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มัสยิดจะเป็นศูนย์กลางมี

ความสะดวกในการเดินทางของสมาชิก โครงสร้างสังคม เครือญาติ และการรวมกลุ่ม มีระบบเครือ

ญาติท่ีค่อนข้างใกล้ชิดและรวมกลุ่มเป็น  14 กลุ่ม โดยหัวหน้ากลุ่มบ้านจะจัดการการปกครองกันเอง 

ส่วนมากเป็นพี่น้องกัน นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มกันเป็นกองทุนหมู่บ้านตามนโยบายของ

ภาครัฐ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเกษตร กลุ่มการค้า กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรมอีกด้วย ระบบการศึกษา 

อยู่ในขั้นดี มีโรงเรียนทําการเรียนการสอนระดับอนุบาลถึงประถม 6 มีการศึกษานอกโรงเรียนตาม

อัธยาศัย(กศน.)  ท่ีผ่านมาสามองค์กรนี้ทํางานเกื้อหนุนกันตลอด มีการประสานงานในเรื่องต่างๆอยู่

ตลอดเวลา ระบบสาธารณสุข มีอาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) มีศูนย์สาธารณสุขชุมชน เมื่อมีการ

เจ็บป่วยจะมาขอรับการรักษาเบื้องต้นที่ศูนย์สาธารณสุขชุมชน หากมีอาการหนักก็จะไปรับการ

รักษาที่ศูนย์สาธารณสุข 44 หรือโรงพยาบาลหนองจอก  ระบบเศรษฐกิจจัดว่าค่อนข้างดี ทํามาหา

กินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการยึดหลักการศาสนาคือ ให้ประหยัด พอกิน 

พอใช้  ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน อาชีพที่ทํามีท้ังอาชีพเกษตรกรรมได้แก่ ทํานา เลี้ยงสัตว์ 

นอกจากนี้มีอาชีพค้าขาย รับราชการ และทํางานโรงงาน อย่างไรก็ตามอาชีพด้านการกษตรมี

แนวโน้มลดน้อยลง ส่วนในเรื่องของโครงสร้างอํานาจและบทบาทของผู้นํานั้น ในชุมชนมีกลุ่ม

อํานาจหลักๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก คือ กลุ่มการปฏิบัติทางสังคม ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจาก



201 
 

ทางราชการ คือ ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนรวม 7 คน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มทางศาสนามี

อิหม่ามเป็นผู้นํา และกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มโรงเรียน มีผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้นํา  บทบาทของ

ผู้นําในชุมชนธรณีคํา มีอยู่ 2 ขั้ว คือ  ผู้นําคนปัจจุบันซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผู้นําเดิม แต่เวลามี

กิจกรรมของหมู่บ้าน หรือกิจกรรมทางศาสนาก็ยังมารวมกัน ถึงแม้จะแตกแยก ในระดับบุคคลแต่ก็

ร่วมมือกันเพื่อส่วนรวม ทั้งสองกลุ่มใหญ่พอกัน ถ่วงอํานาจได้ ในเรื่องการทํามาหากิน ผู้นําดูแล

เรื่องการทํามาหากินโดยมีการตั้งกลุ่มเล็กๆ เช่นกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มการเกษตร เป็ น

ต้น โดยเฉพาะกลุ่มกองทุนหมู่บ้านประสบความสําเร็จมากเนื่องจากมีสมาชิกเข้าร่วมจํานวนมาก

พอสมควร และเงินกองทุนมียอดเงินสะสมเพิ่มพูนขึ้น เป็นแหล่งทุนที่สําคัญของชุมชน  

สําหรับภาวะผู้นําในประเด็นของศาสนา มีการเชิญชวนกลุ่มต่างๆ ท่ีแบ่งไว้ให้ไปทําความดี

อย่างเช่น 1 วัน ทํากิจกรรมละหมาด 5 เวลา สําหรับภาวะผู้นําตามประเด็นปัญหาส่วนรวมนั้น มีการ

แก้ไขปัญหาโดยยึดหลักความถูกต้อง ไม่แบ่งแยกว่าเป็นพุทธหรือมุสลิมแต่ยึดหลักความเป็นธรรม  

ในเรื่องของบทบาทของผู้นําในการที่จะรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน รวมถึงการ

รวบรวมปราชญ์ ผู้รู้ต่างๆ ในชุมชน เพื่อจะเอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  ใน

ฐานะผู้นําชุมชนได้เชิญผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญในชุมชน ซึ่งมีอยู่มากให้เป็นวิทยากร และ

รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง โดยพิจารณาว่าแต่ละคนมีความเหมาะสมกับเรื่องใด ถนัดและเหมาะกับ

เรื่องใด แล้วให้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง องค์ความรู้ของผู้รู้ท้ังหลาย ได้มีการรวบรวมเป็นความรู้

ของชุมชน โดยมีช่ือมีแผนงาน เช่น การให้ทํานํ้ายาล้างจาน ซักเสื้อผ้า เป็นต้น สําหรับเทคนิคหรือ

วิธีการ กลไกทางประเพณี วัฒนธรรมชุมชนที่นํามาใช้ในการปกครองนั้น มีการใช้หลักศาสนาคือ 

การให้อภัยหรือการให้โอกาสแก่กันหรือการขอโทษซึ่งกันและกัน (มะอั๊บ) ซึ่งหากมีการทําผิด

เกิดขึ้นจะต้องเรียกมาพูดคุยให้โอกาสให้กลับเนื้อกลับตัว ในเรื่องของความขัดแย้งของสมาชิกใน

ชุมชนนั้นมีความขัดแย้งระหว่างผู้นําชุมชนคนปัจุบันและผู้นําในอดีต แต่ยังมีการทํากิจกรรม

บางอย่างร่วมกันอยู่โดยเฉพาะในทางศาสนา สําหรับความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์มีอยู่บ้างใน

เรื่องของการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ทั้งที่มีอยู่ในชุมชนและที่ได้รับจากนอกชุมชน

หรือจากทางราชการ แต่ในที่สุดก็สามารถพูดคุยตามแนวทางที่ยึดถือและสามารถยุติได้เป็นส่วนใหญ่ 

ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม จะยึดหลักทางศาสนาอิสลาม ทําพิธีทางศาสนาทุกวันศุกร์ 

ผู้นําจะนําหลักของศาสนามาสอน มาแนะนํา  สําหรับวัฒนธรรมนั้นมีความเกี่ยวพันธ์กับศาสนา 

เพราะวัฒนธรรมชุมชนนั้นมาจากหลักคําสอนของศาสนาแทบทั้งสิ้นและมีการถ่ายทอดอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่บรรพบุรุษ มาจนกระทั่งรุ่นหลานรุ่นเหลนก็ยังยึดปฏิบัติตาม เป็นเพราะหลักศาสนา

อิสลามค่อนข้างเคร่งครัดในการปฏิบัติในชุมชนมีการหล่อหลอมเสริมสร้างค่านิยมด้านต่างๆ โดยมี

การประชุมทําความเข้าใจชี้แจงกัน โดยการหล่อหลอมนําเอาบรรพบุรุษมาเป็นแบบอย่าง การหล่อ

หลอมด้านแนวคิดป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นพยายามให้สมาชิกในชุมชนปกครองดูแล
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กันเอง ให้หัวหน้ากลุ่มบ้านดูแลกันเอง ไม่มุ่งเน้นการปราบปรามแต่ใช้วิธีการพูดคุยขอร้องให้

ความรู้ ขอความร่วมมือ มีการส่งเสริมในเรื่องความรู้ให้กับชุมชนมีการมาประชุมกันโดยให้ความรู้

ในเรื่องต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกองทุน ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น 

ในชุมชนมีการใช้ทุนได้แก่ ทุนทางสังคม ซ่ึงเป็นทุนที่สมาชิกในชุมชนมีอยู่จากการที่

บรรพบุรุษได้วางรากฐานไว้เป็นแบบอย่าง เช่น ความรักความสามัคคี มีความเอื้ออาทรซึ่งจะเห็นได้

จากการร่วมมือร่วมใจกันขุดคลองและร่วมมือร่วมใจกันสร้างมัสยิดเป็นต้น มีการไว้เนื้อเชื่อใจต่อ

กัน ความร่วมมือร่วมใจกัน ความเป็นเครือญาติจะเป็นประโยชน์มากในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

เนื่องจากสามารถตักเตือนไปในหนทางที่ดี และช่วยกันดูแล ท่ีสําคัญคือเรื่องศาสนา หลักการทาง

ศาสนา นํามาใช้ประโยชน์ในการแนะนําสั่งสอนไม่กระทําสิ่งที่ไม่ดี ทุนทางวัฒนธรรม มีการใช้ทุน

ทางวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งเกิดจากความผูกพันธ์ใกล้ชิดกับศาสนาที่ปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษและ

มีการวางรากฐานที่ยึดถือปฏิบัติต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นข้อปฏิบัติของสมาชิกของ

ชุมชน เช่น การเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสตามแนวทางศาสนาอิสลาม เป็นต้น  ทุนทางสัญลักษณ์ชุมชน 

ได้ใช้ทุนทางสัญลักษณ์ได้แก่ สิ่งที่ชุมชนมีความภาคภูมิใจร่วมกันกล่าวคือ ชุมชนได้รับรางวัลและ

ประกาศนียบัตร ต่างๆ มากมายเช่นรางวัลรองชนะเลิศมัสยิดกับการพัฒนาในงานเมาลิตกลางเป็ น

ต้น สําหรับศูนย์การเรียนรู้ในแต่ละศูนย์ท่ีมีอยู่เดิม 7 ศูนย์น้ันมีการบริหารและการขับเคลื่อนโดยให้ 

แต่ละศูนย์แยกเป็นอิสระ แบ่งเป็นฐานเรียนรู้ แต่อยู่ในละแวกเดียวกันและมีความเชื่อมโยงเป็ น

เครือข่ายในระดับชุมชน โดยมักจะทําร่วมกันในกลุ่มเครือญาติท่ีใกล้ชิด มีประธานศูนย์และ

คณะกรรมการเป็นผู้ดําเนินงานของแต่ละศูนย์ อีกทั้งยังมีการทําจริงจังในเชิงธุรกิจ มีการพัฒนา

คุณภาพให้ได้มาตรฐานทําให้มีผลผลิตมีราคาที่สูงขึ้นได้ การขับเคลื่อนของกลุ่มมีการดําเนินการ 

อย่างต่อเนื่องและนําผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการผลิตมาใช้ในชีวิตประจําวัน เช่นนํ้าส้มควันไม้ เป็นต้น 

                

5.1.4  ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

สําหรับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด

ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจพบว่าศูนย์การเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดยังขาดแคลนอุปกรณ์ควร มีการ

ระดมทุนกันเองเพื่อใช้เป็นงบประมาณและขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

พบว่า งบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้มีผลคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประโยชน์ท่ีชุมชน ด้านสังคม พบว่า ชุมชนมีเครือข่ายที่เข้มแข็งมีระบบเครือญาติและการรวมกลุ่ม

ในการทํากิจกรรมชุมชนหลายกลุ่ม ด้านการเมือง พบว่า มีกลุ่มอํานาจ 2 กลุ่มคือกลุ่มผู้นําปัจจุบัน

และกลุ่มอดีตผู้นํา ผู้นําทั้งสองมีความขัดแย้งกันในเรื่องอํานาจและผลประโยชน์แต่ถ้ามีกิจกรรมที่

เป็นส่วนรวมของชุมชนทั้งสองฝ่ายจะเข้ามาช่วยกันในการดําเนินการให้สําเร็จได้ด้านเทคนิคนั้นมี

การเคลื่อนไหวให้ความรู้แก่สมาชิกของศูนย์น้ันพบว่าควรมีส่ือที่ทันสมัย ควรมีบุคคลภายนอกและ
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เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติดมาให้ความรู้ในการให้ความรู้ในการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้น้ัน มีความสอดคล้องกับนโยบายในระดับต่าง ๆตั้งแต่นโยบายระดับประเทศซึ่งถือเป็นวาระ

แห่งชาติและยังสอดคล้องกับนโยบายระดับรองลงมาจนถึงนโยบายของชุมชน  
  

5.1.5  การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนใน

การป้องกันยาเสพติด  

จากผลการศึกษา โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ พบว่า การ

เตรียมความพร้อมที่จะทําการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้พบว่ามี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคาร

สถานที่ท่ีเหมาะสมและเป็นศูนย์รวมของสมาชิก ด้านปัจจัยการจัดการ ด้านเนื้อหากรณีศึกษาและ

ในเรื่องปราชญ์ผู้รู้ดังนี้ มีความพร้อมและมีท่ีต้ังอยู่ในใจกลางของชุมชนใกล้โรงเรียนและมัสยิด จึง

มีความเหมาะสม ด้านการจัดการ พบว่า ชุมชนมีความพร้อมในวางแผนในการดําเนินการ การลงมือ

ปฏิบัติ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข ความพร้อมด้านเนื้อหากรณีศึกษา พบว่า ชุมชนมี

ความพร้อมมีส่ือที่เหมาะสมและเพียงพอ การให้ความรู้อย่างเช่นหนังสือ ซีดี ท่ีจะนํามาใช้ในการให้

ความรู้ อาจจะมีตัวเครื่องวี ซี ดีเมื่อทําการสอนเด็กก็จะเปิดให้เด็กดู ไม่ต้องอ่านหนังสือเสมอไปก็ได้

ความรู้เปิดซีดีดูเรื่องยาเสพติดที่รวบรวมไว้ได้ ให้เข้ากับยุคสมัย มีการใช้เครื่องกระจายเสียงตาม

สายทําการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดและข่าวสารทั่วไปและด้านปราชญ์ผู้รู้จากผลการศึกษา

พบว่า ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนมีความเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ ผู้นําชุมชนมีความพร้อมและเต็มใจ

ถ่ายทอดความรู้ ชุมชนมีปราชญ์ผู้รู้อยู่พอสมควร ส่วนมากจะเป็นเรื่องของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง 

การฝึกอาชีพ ภูมิปัญญา เกษตรกรรม และยาเสพติด  

                                              

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1  ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการปฏิบัติภายในชุมชน 

5.2.1.1  ควรมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันของคนในชุมชนให้มีความเข้าใจกันและ

ให้มีความรู้สึกว่าศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดนี้เป็นของสมาชิกในชุมชนทุกคน ซ่ึงใน

อดีตศูนย์การเรียนรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ศูนย์ของสมาชิก

ชุมชนจริง ๆ กล่าวคือ ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์การเรียนรู้จะกระทํากันเฉพาะกลุ่ม และ

ได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึง 

5.2.1.2  ประธานและกรรมการชุมชนจะต้องเป็นผู้นําในการดําเนินการในด้าน

ต่างๆ ทั้งในการจัดตั้งและการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โดยมีหัวหน้ากลุ่มบ้านทั้ง 14 กลุ่มบ้านเข้ามามี

ส่วนร่วมด้วย 
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5.2.1.3  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่าง ๆภายในศูนย์น้ันชุมชน 

นอกจากงบประมาณที่ชุมชนได้รับจากทางราชการอยู่แล้วอาจจะไม่เพียงพอ จะต้องมีการช่วยกัน

บริจาคในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดงานเลี้ยงนํ้าชา หรือการจัดการจําหน่ายสินค้าราคาถูกภายใน

ชุมชน ซ่ึงที่ผ่านมามีการดําเนินกิจกรรมนี้กันอยู่ นอกจากนั้นควรจะมีการของบประมาณจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันละแก้ไขยาเสพติด เช่น สถานีตํารวจในพื้นที่รับผิดชอบ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น 

5.2.1.4  ควรมีส่ือที่ทันสมัยและกิจกรรมที่น่าสนใจในการนําเสนอความรู้เกี่ยวกับ

ยาเสพติดเช่น อาจมีเกมส์คอมพิวเตอร์ในการตอบปัญหายาเสพติดที่เด็กๆสนใจเมื่อตอบถูกได้

คะแนนตามที่กําหนดจะได้รับรางวัลอาจเป็น ขนมหรือสมุด ดินสอและปากกา เป็นต้น 

5.2.1.5  ควรมีหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสายในชุมชน เพื่อแจ้งข่าวสารต่าง ๆ 

โดยเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงการให้วิทยากรหรือผู้รู้ ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน

และจากส่วนราชการมาให้ความรู้โดยผ่านหอกระจายข่าวหากวิทยากรไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง

อาจให้ทําการบันทึกเสียงการและกระจายเสียงให้ความรู้ได้ 

 

5.2.2  ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.2.2.1  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตํารวจในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ สํานักงาน

เขตที่ชุมชนตั้งอยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันยาเสพติด ควรให้ความร่วมมือและสนับสนุน

ในด้านต่างๆ ในการดําเนินการในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เช่น การให้คําแนะนํา การให้ความรู้ 

รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน 

5.2.2.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเสริมสร้างในการเรียนรู้ของสมาชิกของ

ชุมชน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและบริหารศูนย์การเรียนรู้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ความ

เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน 

5.2.2.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่หลายหน่วยงานควรประสานในการปฏิบัติ

แบบบูรณาการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดมากที่สุด 

         

5.2.3  ข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางการวิจัย 

5.2.3.1  ควรทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการ

บริหารศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะทําให้ทราบถึง

รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดของชุมชนที่

หลากหลาย ภายใต้บริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน เพื่อนําไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม 
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5.2.3.2  ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของ

ชุมชน เพื่อที่จะนําผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน

ให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน  

5.2.3.3  ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ

เบื้องต้นของสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ในการ

ป้องกันยาเสพติดของชุมชน 

 



206 
 

 

บรรณานุกรม 

 
กมลฉัตร บํารุงตระกูล.  2548.  ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของครูประจําศูนย์การ

เรียนชุมชน สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร 4.  ภาคนิพนธ์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน.  2538.   แนวคิดการพัฒนาห้องสมุดประชาชน: มิติใหม่ ศูนย์การ

เรียน.  กรุงเทพมหานคร: กองส่งเสริมปฏิบัติการ. 

กรมคุมประพฤติ.  2551.   เส้นทางสู่ยุติธรรมชุมชนภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม.  

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงยุติธรรม. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  2546.   คู่มือส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล.  

กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ. 

กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ.  มปป.  ข้อมูลรายชื่อศาลและสถิติคดี.  ค้นวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 จาก 

http://www.coj.go.th/oppb/info.php?cid=1 

กลุ่มงานสารสนเทศฯศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง.  2555.  สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม.  ค้นวันที่ 17 

เมษายน 2555 จาก http://statistic.police.go.th/dn_main.htm 

กอบกุล กลับอําไพ.  2552.  การบริหารจัดการศูนย์การเรียนชุมชนของครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน

สถานศึกษา สังกัด สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

กาญจนี ละอองศรี และชาญวิทย์ เกษตรศิริ.  2552.  โลกของอิสลามและมุสลิม: ในสยามประเทศไทย

อุษาคเนย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย. 

กิติเกษม ใจชื่น.  2536.  แนวทางการนิเทศห้องสมุดประชาชน.  กรุงเทพมหานคร: ศึกษานิเทศก์ 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์.  2545.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: ทางเลือกใหม่สําหรับกระบวน 

การยุติธรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

เกรเยอร์, เจ.  2524.  ศาสนาทั้งหลายนับถืออะไร.  นครปฐม: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร. 



207 
 

เกรียงศักดิ์ คงทับทิม.  2546.  การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด: ศึกษา

เฉพาะกรณี เขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม.  วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏนครปฐม.   

คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้.  ม.ป.ป.   Explicit Knowledge and Tacit Knowledge.   

ค้นวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จาก http://pharm.kku.ac.th/km/pdf/kmpr3.pdf 

จํานงค์ ทองประเสริฐ.  2520.  แบบเรียนศาสนาสากล.  กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช. 

จิรประภา อัครบวร, จารุวรรณ ยอดระฆัง และอนุชาติ เจริญวงศ์มิตร.  2552.  การจัดการความรู้.    

ปรับปรุงใหม่.  กรุงเทพมหานคร: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ. 

จิรภักดิ์ จอมวิญญาณณ.  2551.  กระบวนการในการควบคุมอํานาจและความรู้ของเว็บไซต์ 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย.  2551.  สังคมวิทยาอาชญากรรม.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย, สุทธิ สุขยิ่ง และมูฮัมหมัดรอฟี อี มูซอ.  2551.  ยุติธรรมชุมชน: การเปิดพื้นที่

ของชุมชนในการอํานวยความยุติธรรม.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.). 

จุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก.  2541.  ศึกษาการบริหารศูนย์การเรียนชุมชน กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การ

เรียนชุมชนบ้านหินโคน ตําบลหินโคน อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา.  

วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   

จุลศักดิ์ ชาญณรงค์.  2550.  การวิเคราะห์วาทกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดจากวาทกรรม.  กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  2520.  ห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์. 

เจิดหล้า สุนทรวิภาต.  2524.  การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพัฒนาสังคม.  เชียงใหม่: 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ฉลอง ภาคภิญโญ.  2540.  บทบาทของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม: กรณีศึกษาเฉพาะในเขต

เทศบาลตําบลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 



208 
 

เฉลียว วาปี กัง.  2545.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในการบริหารศูนย์

การเรียนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์.  การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข.  2548.  เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ของปิแยร์ บูร์ดิเยอ: บทแปล

และบทวิเคราะห์มโนทัศน์ทางสังคมวิทยา.  กรุงเทพมหานคร: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ชยานนท์ มีสติ.  2543.  การมีส่วนร่วมของผู้นําท้องถิ่นในการป้องกันอาชญากรรม อําเภอไทรน้อย 

จังหวัดนนทบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ชลทิตย์ เอี่ยมสําอางค์.  2528.  การศึกษานอกโรงเรียนและการพัฒนา: ทฤษฎีและการปฏิบัติ 

กรุงเทพมหานคร: กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 

ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ, ฮุชเซ็น นิยมเดชา, ดุสิต หวันเหล็ม, อับดุลรอยะ ปาแนมาแล, อัมพร หมาดเด็น, 

นาบีล หัสลาม  และวาสนา หวันสกุล.  2553.  โครงการอิสลามศึกษาและการพัฒนา

ชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ.  นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครศรีธรรมราช. 

ชุติมา ชัยมุสิก.  2550.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสังคมไทย ที่มีผลกระทบต่อการเกิดปัญหา

อาชญากรรม.  กรุงเทพมหานคร: กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. 

ฐาศุกร์ จันทร์ประเสริฐ.  2553.  โครงสร้างทางสังคมทีเกียวข้องกับความรุนแรงทีเด็กและเยาวชน

ถูก. กระทําในโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง.  ปริญญานิพนธ์

ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ. 

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์.  2545.  ชุมชนวาทกรรมการพัฒนา.  ปาริชาต.  15 (2): 74-83.  

ณรงค์ อภิธนัง.  2551.  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ศูนย์การเรียน

ชุมชน อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย. 

ดุสิต ทองสาย..  2541.  ประสิทธิผลของการบริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ: 

กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

เด๊ะมี.  อิหม่ามประจํามัสยิต.   2554 (20 ธันวาคม).  การสัมภาษณ์. 

ติน ปรัชญพฤทธิ์.  2535.  ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 



209 
 

ทิศนา แขมมณี.  2548.  ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ.  พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เทิดเกียรติ วงศาโรจน์.  2546.  การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในชุมชน

เทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ธงชัย สันติวงษ์.  2543.  องค์การและการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 

ธนัตถ์ พรมด้วง.  2550.  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าในลุ่ม

แม่นํ้าศึก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.    

ธรรมธรรม์ วันสุข.  2543.  การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของผู้นํา

ชุมชน: กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์.  ภาคนิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์. 

ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์.  2548.  กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน: กรณีศึกษา

ป่าชุมชนเขาหัวช้าง ตําบลตะโหมด อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง.  วิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.    

ธีระ แกล้วกล้า.  2548.  การมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: 

ศึกษาเฉพาะกรณีอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.  วิทยานิพน์ปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 

ธีรยุทธ บุญมี.  2551.   มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault).  กรุงเทพมหานคร: วิภาษา. 

นัจมุดดีน อูมา.  2542.  บทบาทจริงของผู้นําศาสนาอิสลามต่อการมีส่วนร่วมในการส่งสริม

ประชาธิปไตย: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาส.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.   

บุญทัน ดอกไธสง.  2537.  การจัดองค์การ.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย. 

บุญส่ง บุญทศ.  2543.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนในการดําเนินงานศูนย์

การเรียนชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมุกดาหาร.  ภาคนิพนธ์ สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์.    

บุญส่ง หาญพานิช.  2546.  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.      



210 
 

บุษบา แดงวิจิตร.  2550.  ทัศนะของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาควบคู่สามัญ: ศึกษากรณี โรงเรียนอิสลามสันติชน เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร.  ภาคนิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.   

ประจัน มณีนิล.  2529.  ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของผู้กระทํา

ความผิดที่เป็นชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้.  ภาคนิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ประเวศ วะสี.  2543.  แนวคิดเกี่ยวกับระบบพัฒนาการเรียนรู้.  กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. 

ปรางค์ทิพย์ เร่งศิริกุล.  2542.  การนํามาตรการการป้องกันอาชญากรรมโดยชุมชนมาใช้ในเขต 

เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย.  สารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.   

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).  2548.  สู่การศึกษาแนวพุทธ.  กรุงเทพมหานคร:  

มูลนิธิพุทธรรม. 

พระมหาสถิตย์ มาตสมบัติ.  2548.  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดําเนินการศูนย์การเรียนชุมชน: 

ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม ต.โพนสูง  

อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด.  วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พระมหาสนิท สุทนต์.  2544.  การมึส่วนร่วมของผู้บําซุมชนสําหรับการพัฒนาศูนย์การเรียนซุมชน. 

ในเขตตพืนทีฝังธน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร.  2548.  เครือข่าย: ธรรมชาติ ความรู้ และการจัดการ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  

กรุงเทพมหานคร: โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522.  ค้นวันที่ 29 สิงหาคม 25454 จาก   

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5389748

30&Ntype=19 

พระราชบัญญัติ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545.  ค้นวันที่ 29 สิงหาคม 25454 จาก

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5389746

51&Ntype=19  

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2499.  ราชกิจจานุเบกษา.  ฉบับกฤษฎีกา 73, 95 (15 ตุลาคม): 12. 

พระราชวรมุนี.  2528.  ปรัชญาการศึกษาไทย.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา. 

พัชรินทร์ สิรสุนทร.  2550.  ชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้: แนวคิด เทคนิคและกระบวนการ.   

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ลัดดา ภู่เกียรติ และสุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม.  2544.  ประมวลบทความ

นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สําหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



211 
 

พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง.  2553.  ตัวแบบสมรรถนะองค์การขององค์การบริหารส่วนตําบล.   

วิทยานิพนธ์ดุษฏีบัณฑิต สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

เพลินสุข ทองคํามั่น.  2546.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมประชาคมหมู่บ้านต้านยาเสพติด: 

ศึกษาเฉพาะกรณีตําบลม่วงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย.  ภาคนิพนธ์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ไพบูลย์ ช่างเรียน.  2532.  วัฒนธรรมการบริหาร.  กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์.   

มาร์ควอดต์ม, ไมเคิล เจ, บดินทร์ วิจารณ์ และวีรวุธ มาฆะศิรานนท์.  2548.  การพัฒนาองค์การแห่ง

การเรียนรู้.  กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท. 

มูฮัมหมัดลอฟี อี มูซอ.  2549.  กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งใน

ชุมชนมุสลิม.  กรุงเทพมหานคร: โครงการพัฒนาระบบกฎหมายไทย สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย.   

รณณรงค์ สุดกังวาน.  2544.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม: กรณีศึกษาสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ.   

ภาคนิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.   

รัฐศาสตร์ สิงห์เหลือง.  2540.  การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนในเขต 

พระโขนง.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วรจักร จันทาทอง.  2548.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด:  

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.  ภาคนิพนธ์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

วราลักษณ์ ไชยทัพ, บัณฑร อ่อนดํา และสามารถ ศรีจํานงค์.  2544.  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม.  เชียงใหม่: สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนา

ภาคเหนือ. 

วศินี สุทธิวิภากร.  2552.  วาทกรรมของ มิเชล ฟูโกต์ ต่อสถานภาพและบทบาทสตรีไทยตามที่

นําเสนอในนวนิยายของ คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

วิชัย รูปขําดี และสังคม คุณคุณากรสกุล.  2550.  การประมวลความรู้: การสร้างและพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.  กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  2545.  การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น: สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝรั่งเศส ญี่ปุ่ น และไทย.  กรุงเทพมหานคร:โฟร์เพซ.  



212 
 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  2548.  การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ.  กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม.   

วีระชิต ช่วยมั่นคง.  2549.  กระบวนการเรียนรู้ของผู้นําชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน: 

ศึกษากรณีตําบลบ้านพราน อําเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง.  ภาคนิพนธ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  

วีรดล ขํารัตน์.  2549.  การมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล.  

ภาคนิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ศิริมา.  เจ้าหน้าที่ลานกีฬาเขตหนองจอก.  2554 (20 สิงหาคม).  การสัมภาษณ์. 

สถาบันธัญญารักษ์.  2553.  รายงานประจําปี.  ปทุมธานี: สํานักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด. 

สนธยา พลศรี.  2550.  เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน.  พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไข.  

กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

สนิท สมัครการ.  2539.  ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย: วิเคราะห์เชิงสังคม-มานุษยวิทยา. 

กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

สนิท สมัครการ และสุพรรณี ไชยอําพร.  2548.  แนวความคิดและแนวทางการศึกษาปัญหาสังคม

กับปัญหาสังคมไทยและมาตรการป้องกันแก้ไข.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์. 

สินทิช กรกฎกําจร.  2546.  การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตํารวจบ้านด้านการป้องกันและปราบปราม 

อาชญากรรมในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร อําเภอเชียงแสน จังหวัด

เชียงราย.  ภาคนิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.  2550.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550).  ค้นวันที่ 8 

กันยายน 2554 จาก http://www.ombudsman.go.th/10/documents/law/ 

Constitution2550.pdf 

สมชาติ เอี่ยมอนุพงษ์.  2550.  ยุติธรรมชุมชนคืออะไร.  กรุงเทพมหานคร: กรมคุมประพฤติ 

กระทรวงยุติธรรม. 

สมชาย สมานตระกูล.  2548.  โครงการวิจัยสืบค้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาการสืบค้น 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. 

สมพงศ์ เกษมสิน.  2523.  การบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 



213 
 

สมพงษ์ เรือนนะการ.  2548.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและประสิทธิผลการบริหาร ศูนย์การ

เรียนชุมชนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดลพบุรี.  วิทยานิพนธ์ปริญญา 

 มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี. 

สมพันธ์ เตชะอธิก.  2539.  เกษตรกรรมทางเลือก: การศึกษากรณีตัวอย่างการปรับตัวของ

เกษตรกรรมพื้นบ้านไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 

สมพันธ์ เตชะอธิก.  2549.  โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ของชุมชน การ

จัดการองค์กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สมพล อัครเดโชชัย.  2536.  ความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตอําเภอ

เมืองลําปาง.  การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สมาน ดือราแม. 2545.  ภูมิหลังและบทบาทของคณะกรรมการมัสยิดในการพัฒนาชุมชน: ศึกษา

เฉพาะกรณีมัสยิดในอําเภอสิงหนคร.  ภาคนิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สมิทธิ์ สระอุบล.  2534.  การพัฒนาเยาวชน.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์.  2550.  ทฤษฎีสังคมวิทยา: เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น.  พิมพ์

ครั้งที่ 12. ฉบับปรับปรุง.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สาโรช บัวศรี.  2526.  ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: กราฟิ ค อาร์ต. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2544.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2549.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.   

สํานักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด.  2554.  โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย.  ค้นวันที่ 11 

กุมภาพันธ์ 2554 จาก http://www.banka.police7.go.th/index.php?option=com_ 

content&task=view&id=13&Itemid=1 

สํานักงานอุทยานการเรียนรู้.  2550.  หนังสือรายงานประจําปี.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8.  2555.  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8.  ค้นวันที่ 

17 เมษายน 2555 จาก http://www.oard8.go.th/about_me.html 



214 
 

สุดสงวน สุธีสร.  2546.  อาชญาวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สุเทพ สุวีรางกูร.  2551.  ปัญหาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 

สุนทร คําเวบุญ.  2545.  ความคิดเห็นคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.) ต่อ การมี

ส่วนร่วมในงานการศึกษานอกโรงเรียนด้านการดําเนินงานศูนย์การเรียนชุมชน(ศรช.) 

ในจังหวัดเพชรบุรี.  วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. 

สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต.  2553.  แนวความคิดฮาบิทัสของปิแอร์ บูร์ดิเยอ กับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา. 

กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน). 

สุพจน์ แสงเงิน.  2543.  การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในกระบวนการพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สุพจน์ แสงเงิน.  2547.  มิติทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊ก-

ตั๊กวา.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง

วัฒนธรรม. 

สุพรรณี ไชยอําพร.  2549.  วัฒนธรรมกับการพัฒนา: ศาสตร์ของการพัฒนาในระดับปฏิบัติการ.   

กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

สุภณิดา ปุสุรินทร์คํา.  2551.  หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม.  กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข. 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.  2546.  วิทยปรัชญา.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพมหานคร: ประสิทธิ์ภัณฑ์ แอนด์ 

พริ้นติ้ง. 

สุรสิทธิ์ วชิรขจร.  2553.  คุณภาพสังคม: จากยุโรปสู่ประเทศไทย.  วารสารพัฒนาสังคม.  

 12 (1): 15-44.  

สุวรรณา สถาอานันท์.  2551.  หลุนอี่ว์: ขงจื่อสนทนา.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

เสาวลักษณ์ สมสุข.  2551.  การฟื้นฟูชุมชน: ยุทธศาสตร์การสร้างทุนในสังคม กรณีศึกษาตําบล

ต้นแบบ อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี.  วารสารพัฒนาสังคม.  10 (1): 1-26.  

โสภา ชปีลมันน์.  2548.  อาชญากรรม: หนึ่งในวิกฤตสังคม  มุมมองทางจิตวิทยาเพื่อการป้องกัน

และแก้ไข.  กรุงเทพมหานคร: โครงการส่งเสริมตําราวิชาการและเอกสารบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 



215 
 

อดิศร สมาแอ.  2550.  บทบาทปอเนาะในฐานะแหล่งเรียนรู้ของชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาจังหวัด

ยะลา.  ภาคนิพนธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

อรศรี งามวิทยาพงศ์.  2549.  กระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง: จากยุคชุมชน

ถึงยุคพัฒนาความทันสมัย.  กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.). 

อนันต์ เกตุวงศ์.  2523.  การบริหารการพัฒนา.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

อังคณา บุญสิทธิ์.  2551.  ยุติธรรมชุมชนกับความสมานฉันท์ในสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร:  

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม. 

อังศินันท์ อินทรกําแหง.  2547.  การเรียนรู้ร่วมกันสู่ความสําเร็จเป้าหมาย.  วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 

10 (กันยายน): 52-58.  

อานันท์ กาญจนพันธุ์.  2552.  คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์: จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึง

จุดเปลี่ยนของอัตตา.  เชียงใหม่: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อาหมัด และอับเซาะ.  2554.  ประธานชุมชน.  2554 (18 ตุลาคม). การสัมภาษณ์. 

อุนิษา เลิศโตมาสกุล และ ชาญคณิต กฤตยา สุริยะมณี.  2552.  การศึกษาหาแนวทางในการป้องกัน

อาชญากรรมแบบไม่เป็นทางการ: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.  วาสารสังคม

สงเคราะห์ศาสตร์.  17, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 38-47. 

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, ทูลกระหม่อมหญิง.  2546.  To Be Number One: 

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี.  กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต. 

Bloom B. S.  1956.  Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: the Cognitive 

Domain.  New York: David McKay. 

Bourdieu, P.  1977.  Outline  of Theory Practice.  Cambridge: Cambridge University Press. 

Bronislaw, M.  1922.  Argonauts of the Western Pacific.  London: Routledge & Kegan Paul. 

Calvin, J.  2002.  The Institutes of the Christian Religion.  Grand Rapids: Christian  Classics 

Ethereal Library. 

Capra, F.  1989.   The Tao of  Physics: an Exploration of the Parallels Between Modern 

Physics  and Eastern Mysticism.   New York:  Random House,Bantam. 

Claude, L. S.  1969.  The Elementary Structures of Kinship.  Boston: Boston Press. 

Evans, R. L.  1973.  Jean Piaget: The Man and His Ideas.  New York: E.P. Dutton & Co. 

 



216 
 

Fred, Z.  and  Rogers, Carl.  1994.  The Quarterly Review of Comparative Education.   

25 (3/4): 411-422.  

Fröbel, F.  1826.   On the Education of Man (Die Menschenerziehung).  Leipzig: Wienbrach. 

Gaer, J.  1964.  What the Great Religions Believe.   New York:New American library.  

Gagne, R. M.  1985.   The Conditions of Learning and Theory of Instruction.   

New York: CBS College Pub. 

Gardner, H.  1993.  Multiple Intelligences: the Theory in Practice.  New York, NY: Basic Books. 

Gulick, L. and Urwick, L.  1936.  Papers on the Science of Administration.   

New York: Institute of Public Administration Columbia University. 

Gupta, J. and  Sharma, S.  2004.  Creating Knowledge Based Organizations.  Boston: Idea Group.   

Herbert, A. S.  1947.  Administrative Behvior.  New york: Macmillian.  

Herbert, P.  1986.  The Principles of Sociology.  Vol.2.  New York : D. Appleton and Company. 

Karp, D. R. and Clear, T. R.  2000.  Community Justice: A Conceptual Framework.  Boundaries 

Changes in Criminal Justice Organizations.  2: 323-368.  

Kolb, D.  1984.  Experiential learning: Experience as the Source of Learning  

and Development.  Englewood Cliffs : Prentice Hall. 

Kumar, K. and Beyerlein, M.  1991.   Construction and Validation of an Instrument for 

Ingratiatory Behaviors in Organizational Settings.  Journal of Applied Psychology.  

76, 5 (October): 619-627. 

Lefrancois, G. R.  2000.  Theories of Human Learning: What the Old Man Said.  4th  ed. 

   Nelson, C.A.: Wadsworth. 

Maslow, A. H.  1943.  A Theory of Human Motivation.  Psychological Review.   50: 370-96. 

Maslow, A. H.  1962.  Towards a Psychology of Being.  Princeton: D. Van Nostrand Company. 

Maslow, A. H.  1970.  Motivation and Personnality.  New York: Harper and Row. 

Morse, R. S.  2004.  Community Learning: Process, Structure and Renewal.  Doctoral 

Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University. 

National Anti Drugs Agency.  2012.  Anti Drugs Agency.  Ministry of Internal Security.  

Retrieved July 27, 2012. from http://www.wyf.org.my/ 

Nonaka, I. and Takeuchi, H.  1995.  The Knowledge Creating Company: How Japanese 

Companies Create the Ynamics of Innovation.  New York: Oxford University Press. 



217 
 

Osella, F. and Benjamin, F. S.  2010.  Islam, Politics, Anthropology.  London: Wiley. 

Osho.  2007.  Tao: the Pathless Path.  New York: Renaissance Books. 

Othman, N.  2011.  Exploring the Ummatic Personality Dimensions from the Psychospiritual Paradigm.   

International Journal of Psychological Studies.  3, 2 (December): 37-47.  

Pestalozzi, J. H.  1977.  Pestalozzi's Leonard and Gertrude.   New York :Gordon Press. 

Plato.  1945.  The Republic of Plato.  New York: Oxford University Press. 

Putnam, R. D.  2002.  Democracies in Flux: the Evoluation of Social Capital in 

Contemporary Society.  New York: Oxford University Press. 

Quinn, J. B.  1992.  Intelligent Enterprise: a Knowledge and Service Based Paradigm for 

Industry.  New York: Free Press. 

Ricardo, S. M.  2004.  Community Learning: Process, Structure, and Renewal.  Doctoral 

Dissertation Virginia Polytechnic Institute and State University. 

Richey, R. E.  2000.  The Legacy of Robert M. Gagne'.  New York: Eric Clearinghouse on 

Information and Technology. 

Robert, M. and Richey, R.  2000.  The Legacy of Robert M. Gagn.  Syracuse, N.Y.: ERIC 

  Clearinghouse on Information & Technology, Syracuse University. 

Rogers, C. R.  1942.  Counseling and Psychotherapy: Newer Concept in Practice.  Boston: 

Houghton Mifflin. 

Rogers, C. R.  1969.  Freedom to Learn.  Columbus, Ohio: Charles E. Merrill. 

Rogers, C. R.  1983.  Freedom to Learn for the 80's.  Columbus, Ohio: C.E. Merrill Pub.  

Roussean, Jean- Jacques.  1762.  The Social Contract, Or Principles of Political Right.  

Retricevd 28 August, 2011from http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/ 

public/RouSoci.html 

Sensky, T.  2002.  Knowledge Management.  Advences in Psychiaric Treatment.   

    8 (5): 387-395. 

Smith, M. and Jeffs, T.  1996.  Informal Education-Conversation, Democracy and Learning.  

Bramcote Hills: Educational Heretics Press. 

 Spencer, H.  1896.  Principles of Sociology.   New York: Appleton 

Stace, W. T.  1962.  A Ccritical History of Greek Philosophy.  New York: St. Martin's Press. 

Stephen, R. C.  1989.  The 7 Habits of Highly Effective People.  New York: Simon & Simon. 



218 
 

Stephen, R. C.  1992.  Principles-Centered Leadership.  New York: FranklinCovey. 

Stephen, R. C., Mirill, A. R. and Merrill, R. R.  1994.  First Things First.  New York: Franklin 

Covey. 

Tagore, R.  1917.  My Reminiscences.  London: Macmillan. 

Tagore, R.  1929.  Ideals of Education.  The Visva-Bharati Quarterly.  8 (April-July): 73-74. 

Trinity College.  2002.  Learning Styles: Kolb's Theory of Experiential Learning.  Retrieved 

March 10, 2011 from http://www.scss.tcd.ie/disciplines/information_systems/ 

crite/crite_web/lpr/teaching/kolb.html 

Vinoba, B.  1954.   The Man and His Mission.  Tandon: Vora. 

Vygotsky, L. S.  1978.  Mind and Society: the Development of Higher Mental Processes. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Whitdhead, A. N.  1910.  Principia Mathematica.  Oxford: CambridgeUniversity Press. 

Wikipedia.  2011.  POSDCORB.  Retrieved June 14, 2011 from http://en.wikipedia.org/wiki/POSDCORB 

 

 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก ก 
แนวประเดน็การสัมภาษณ์ 

 (Interview Guild) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวประเด็นการสัมภาษณ์  

(Interview Guild) 
 
เร่ือง  รูปแบบและกระบวนการขับเคลือ่นการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ  
          ป้องกนัยาเสพติด 
 
แนวประเดน็การสมัภาษณ์ประกอบไปดว้ยชุดคาํถาม  4 ส่วน ประกอบดว้ย 
 
ส่วนที ่1  ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2  รูปแบบและกระบวนการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยา

เสพติด 
ส่วนที ่3  ความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกนัยาเสพติด 
ส่วนที ่4  การเตรียมความพร้อมในการขบัเคล่ือนการบริหารศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนในป้องกนัยา

เสพติด 
ส่วนที ่5  ปัญหาขอ้เสนอแนะ  
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

1.1  เพศ 

1.2  อายุ 

1.3  สถานภาพสมรส 

1.4  ศาสนา 

1.5  สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจและบทบาทในสังคมของสมาชิกในครอบครัว 

1.6  ระดับการศึกษา 

1.7  อาชีพ (อาชีพหลัก อาชีพรอง) 

1.8  รายได้ (รายได้หลัก รายได้รอง) 

1.9  ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน/เวลาที่รับราชการอยู่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบชุมชน 

1.10  ภูมิลําเนาเดิม 

1.11  การรับรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

 

ส่วนที่ 2  รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยา

เสพติด 

2.1  สภาพแวดล้อมประกอบด้วย 

2.1.1  ทําเล, ท่ีตั้ง 

2.2.2  การตั้งถิ่นฐานของครัวเรือน 

2.2.3  เส้นทางคมนาคม 

2.2  ลักษณะโครงสร้างสังคมของชุมชนประกอบด้วย 

2.2.1  ระบบเครือญาติ, การรวมกลุ่มและเครือข่าย 

2.2.2  ระบบการศึกษา   

2.2.3  ระบบสาธารณะสุข  

2.2.4  ระบบเศรษฐกิจ 

2.3 โครงสร้างอํานาจและบทบาททางด้านของผู้นํา ในประเด็น 

2.3.1  กลุ่มอํานาจ 

2.3.2  ภาวะผู้นําตามประเด็น 

2.3.2.1  การทํามาหากิน 

2.3.2.2  ศาสนา 

2.3.2.3  ปัญหาส่วนรวม 
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2.4  บทบาทของผู้นําตามประเด็น 

2.4.1  การนําสํารวจ, การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญา, การรวบรวมนัก

ปฏิบัติในการป้องกันแก้ไข 

2.4.2  การใช้เทคนิควิธีการ, ใช้กลไกลทางวัฒนธรรมประเพณีทางสังคมเช่นการขับ

ออกจากสัปบุรุษ 

2.5  ความขัดแย้งกันของสมาชิกในชุมชนในส่วนของเรื่องอํานาจ ผลประโยชน์  

2.6  วัฒนธรรม  

2.7  ชุมชนมีการหล่อหลอมเสริมสร้างในด้านต่าง ๆ อย่างไร ในประเด็นดังต่อไปนี้  

2.7.1  ด้านค่านิยม    

2.7.2  ด้านแนวคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.7.3  ความรู้ 

2.8  ในชุมชนมีทุนดังต่อไปนี้หรือไม่หากมีนํามาใช้อย่างไร  

2.8.1  ทุนทางสังคม 

2.8.2  ทุนทางวัฒนธรรม 

2.8.3  ทุนทางสัญลักษณ์  

2.8.4  เครือข่าย 

2.9  การขับเคลื่อนและการบริหารศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของชุมชนที่มีการจัดตั้งไว้แล้ว มี

รูปแบบและลักษณะอย่างไร  

2.9.1  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 

2.9.2  ศูนย์การเรียนรู้ไร่นาสวนผสม 

2.9.3  ศูนย์การเรียนรู้สัตว์เศรษฐกิจ 

2.9.4  ศูนย์การเรียนรู้บ้านกับต้นไม้ 

2.9.5  ศูนย์การเรียนรู้ชีวภาพเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

2.9.6  ศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

2.9.7  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ส่วนที่ 3  ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 

3.1  รูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ฯที่เป็นไปได้ในเรื่อง  

3.1.1  ความสอดคล้องของนโยบาย 

3.1.2  ความพร้อม /เพียงพอของปัจจัย 
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- โครงสร้างของศูนย์การเรียนรู้ 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- อาคารสถานที่ 

- วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้  

3.1.3  ความเหมาะสม 

3.1.4  ปัจจัยด้านเทคนิค 

- เครือข่าย 

- การรณรงค์ 

- การประสานงาน  

3.1.5  ทัศนะต่อการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 

-  ความจําเป็น 

- ประโยชน์ 

- การยอมรับของชุมชน 

- การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน (รูปแบบ ความถี่บ่อย คุณภาพ) 

- การสนับสนุนการดําเนินงานในการป้องกันยาเสพติด 

- การเตรียมการ 

- ความสําเร็จ 

- การศึกษา 

- การรับรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา 

- ประสบการณ์ 

 

ส่วนที่ 4  การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันยาเสพติด  

4.1  ชุมชนมีความพร้อมที่จะทําการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ฯในด้านต่างๆ 

ดังต่อไปนี้หรือไม่อย่างไร  

4.1.1  ด้านอาคารสถานที่  

- มีความสะดวก  

- เหมาะสม 

- ใกล้แหล่งเป้ าหมาย 
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4.1.2  ด้านการจัดการในเร่ืองของ 

- คน 

- งบประมาณ 

- เครื่องมือที่ใช้ 

- เนื้อหา 

- Concept 

- วิธีการ 

- วัสดุอุปกรณ์ 

4.1.3  การจัดการในเร่ืองของ 

- โครงสร้างขององค์กร 

- ผู้นํา 

- เทคโนโลยี 

- ข่าวสาร 

 

4.2  เนื้อหากรณีศึกษา การถอดบทเรียนจากกรณีตัวอย่างที่สําเร็จหรือล้มเหลวทั้งในและ

นอกชุมชนตามประเด็น 

4.2.1  หลักการ 

4.2.2  ขั้นตอน 

4.2.3  วิธีการ 

4.2.4  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  

4.3  ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนที่เป็นผู้รู้พร้อมและเต็มใจในการถ่ายทอดในด้านต่าง ๆไม่เฉพาะ

ด้านยาเสพติด 

 

 ส่วนที่ 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  

มีปัญหาหรือข้อเสนอแนะอย่างไรในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยา

เสพติด 

                        

 

 

 



 

 
ภาคผนวก ข 

แบบประเมนิสภาวะชุมชนอย่างเร่งด่วน 
(Rapid Rural Appraisal) 
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แบบประเมินสภาวะชุมชนอย่างเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) 

 

คําชี้แจง  

             

แบบสอบถามนี้เป็นการศึกษาเรื่อง รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการ

ขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ความเป็นไปได้ของการ

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด และการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน

การบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะทําให้ทราบถึง

แนวทางในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในด้าน รูปแบบที่เหมาะสม ความเป็นไปได้ การเตรียมความ

พร้อมและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์

การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันยาเสพติดต่อไป 

 

แบบสอบถามประกอบไปด้วยชุดคําถาม 3 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2  รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ 

ส่วนที่ 3  ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

 

 

พันตํารวจโทพรชัย  กิตติชญาน์ธร 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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                                                                                                               แบบสอบถามชุดที่ 

...................... 
                           

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

1.  เพศ ชาย......หญิง.........     

2.  อายุ.............ปี             

3.  สถานภาพ........ 

4.  ศาสนา.........       

5.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว...........คน       

6.  ระดับการศึกษา......... 

7.  อาชีพ..........     

8.  รายได้..............บาท/เดือน 

9.  ระยะเวลาที่อยู่ในชุมชน/เวลาที่รับราชการอยู่ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบชุมชน.............ปี 

10.  ภูมิลําเนาเดิม............... 

 

ส่วนที่ 2  รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

 

1.  ชุมชนมีลักษณะโครงสร้างสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างไร?  

-  ระบบเครือญาติ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

-  ระบบการศึกษา 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

-  ระบบสาธารณะสุข 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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-  การรวมกลุ่มและเครือข่าย 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

-  ระบบเศรษฐกิจ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

2.  ชุมชนมีลักษณะโครงสร้างอํานาจและบทบาทของผู้นําอย่างไร?  

-  ทางด้านการเมือง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

-  การปกครอง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3. ชุมชนมีลักษณะสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และอาชีพเป็นอย่างไร? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4. ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของชุมชนหรือไม่? มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5. การแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนปัจจุบันดําเนินการอย่างไร? สามารถแก้ปัญหาได้ดีเพียงใด?  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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6. ในปัจจุบันชุมชนได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ หลายศูนย์เช่นเกษตรทฤษฏีใหม่ไร่นาสวน

ผสม สัตว์เศรษฐกิจ เป็นต้นหากชุมชนมีศูนย์เรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการจัดการปัญหาและส่งเสริม

คุณภาพสังคม ท่านคิดว่าควรจะมีลักษณะอย่างไร? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

7. จากข้อ 6 ท่านคิดว่าศูนย์ดังกล่าวควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

8.  ท่านคิดว่าชุมชนควรมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดขึ้นในชุมชนหรือไม่? เพราะเหตุใด? 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

9. ท่านคิดว่าชุมชนมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ในด้านการศึกษา ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการ

รับรู้ ด้านการตระหนัก ด้านประสบการณ์ และด้านการมีส่วนร่วม ท่ีจะทําการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

หรือไม่เพียงใด? 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 
 
 



ภาคผนวก ค 
แบบสํารวจการทดสอบการเตรียมความพร้อมในการขบัเคลือ่น 
การบริหารศูนย์การเรียนรู้โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
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แบบสอบถาม 
 
เรื่อง  รูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการป้องกันปัญหา  

ยาเสพติด 

 

แบบสอบถามประกอบไปด้วยชุดคําถาม 2 ส่วน ประกอบด้วย 

ส่วนที่   1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่   2  การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ 

                           
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ…………….                2. อายุ……………..     3.  สถานภาพสมรส………… 

 

ส่วนที่ 2  การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ให้เลือกหมายเลขที่ท่าน

เห็นว่ามีความเหมาะสม โดย 1 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 ไม่เห็นด้วย 3 เป็นกลาง 4 เห็นด้วย 5 

เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

ลําดับ รายละเอียด 1  2  3  4  5  

1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติดควรอยู่ในบริเวณใกล้มัสยิด โรงเรียน 

     

2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนมีความพร้อมในด้านอาคาร

สถานที่สําหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ 

     

3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ท่ีจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนใน

การป้องกันปัญหายาเสพติด 

     

4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนมีการวางแผนที่ดีในการบริหาร

จัดการศูนย์การเรียนรู้ 

     

5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

ในศูนย์การเรียนรู้ 
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ลําดับ รายละเอียด 1  2  3  4  5  

6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนควรมีการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ 

     

7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนควรมีการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ 

     

8 เห็นด้วยหรือไม่ว่าศูนย์การเรียนรู้ควรมีส่ือในการป้องกัน

ปัญหายาเสพติด 

     

9 เห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนมีความพร้อมในการจัดหาสื่อในการ

ป้องกันปัญหายาเสพติด 

     

10 เห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนมีความพร้อมในการจัดหาวิทยากร

เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด 

     

11 เห็นด้วยหรือไม่ว่าชุมชนมีความพร้อมในด้านของปราชญ์ผู้รู้

ของชุมชน 

     

12 เห็นด้วยหรือไม่ว่าปราชญ์ผู้รู้ของชุมชนสามารถช่วยขับเคลื่อน

ศูนย์การเรียนรู้ 
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