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บทคดัย่อ  
 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความส าเร็จในการจัดตั้ งเครือข่าย    
ปฏิรูปและพฒันาชุมชนเชียงใหม่ต่อการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงท าการศึกษา               
ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในพื้นท่ีต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่ายฯในพื้นท่ีชุมชนต าบลหนองหอย   
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวดัเชียงใหม่ โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้แบ่งเป็น 2 ส่วน แบบสอบถาม ส่วนท่ี1 ใช้ในการสัมภาษณ์
คณะกรรมการเครือข่ายฯ และแบบสอบถาม ส่วนท่ี  2 ใช้ในการสัมภาษณ์ประธานชุมชน           
และแกนน าในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีต าบลหนองหอย 5 ชุมชน ซ่ึงบุคคลทั้งหมดได้ให้ขอ้มูล          
ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีจ  านวนรวมทั้งหมด 13 ราย         
  ผลการศึกษาพบวา่ปัญหายาเสพติดในช่วงระยะเร่ิมตน้การด าเนินงานของเครือข่ายฯ ใน
พื้นท่ีชุมชนต าบลหนองหอยยงัพบการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยก่อนท่ีจะเร่ิมมีการด าเนินงาน
ของเครือข่ายฯยงัคงเจอกบัสภาพปัญหาอุปสรรคท่ีมีการแทรกแซงการบริหารจดัการของเครือข่ายฯ
และปัญหาจากสภาพแวดลอ้มในชุมชน ซ่ึงปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อ  การก าหนดแนว
กิจกรรมและการให้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นท่ีโดยสามารถด าเนินงาน  ในพื้นท่ีไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและเกิดความส าเร็จจนท าให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดลดลงการท่ีเครือข่ายฯได้ใช้
ระยะเวลาในการสร้างกระบวนการและระบบของเครือข่ายฯภายใต้การประสานงานระหว่าง
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ประชาชนในพื้นท่ีกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยการก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานของกรรมการเครือข่ายฯในพื้นท่ีให้สอดรับกบัสภาพปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
และท าการวิเคราะห์อย่างตรงจุดโดยเครือข่ายฯมีการบริหารจดัการ  ในเร่ืองของการส่งเสริม
กิจกรรมลงสู่พื้นท่ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน าเอาแผนยทุธศาสตร์ คือ ยทุธศาสตร์การปลุกกระแสสังคม 
ยุทธศาสตร์การรณรงค์ป้องกนัยาเสพติด ยุทธศาสตร์การบ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และยุทธศาสตร์
การป้องปรามยาเสพติดมาปรับกบัขอ้มูลของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าใหพ้ื้นท่ีชุมชนต่างๆท่ีมีการจดั
กิจกรรมสามารถปรับเน้ือหาให้เขา้กบัแนวทางหรือวตัถุประสงคข์องเครือข่ายฯไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผา่นกิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในมุมของ
ชุมชนท่ีเจอกบัปัญหายาเสพติดจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมของชุมชนสร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีให้ค  านึงถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยมีชุมชน
เป็นศูนยก์ลางในการด าเนินงาน  
 จากการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายฯโดยผ่านกิจกรรมท่ีลงไปสู่พื้นท่ี
อย่างต่อเน่ืองผนวกกบัความพร้อมของประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะรับมือกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
ต าบลหนองหอยด้วยความตั้งใจและจิตใจท่ีเข้มแข็งเป็นสาธารณะพร้อมเสียสละทั้ งก าลังกาย      
และสละเวลา ในขณะเดียวกนัความส าเร็จของการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีนั้นเป็นผลมา
จากการได้รับความร่วมมือและการหนุนเสริมกระบวนการท างานจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดมาอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการเติม
เต็มกระบวนการท่ีเครือข่ายฯยงัคงขาดเหลือ และการแกไ้ขปัญหาอยา่งตรงจุดโดยยึดหลกัการตาม
แผนยุทธศาสตร์ท าให้เครือข่ายฯมีความสมบูรณ์ในด้านกระบวนการท างานท่ีเป็นระบบและเกิด
ความย ัง่ยนื 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this study aim to study the achievement in founding the reform and 
community development network in Chiang Mai community towards narcotic prevention and 
problem solving, and to study the conditions and obstacles against the performance in Nong hoi 
Sub-district, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province in order to solve narcotic 
problems of the network in the said sub-district.  Upon this study, it is the qualitative research 
using the interview as the research instrument which is divided into 2 parts: the first part is used 
to interview the Committee of the Reforming and Development Network, and the second part is 
used to interview the community chairman and leader residing in 5 communities of Nong Hoi 
Sub-district.  There are 13 persons who provide information for this research. 
 As the result, it is found that upon the narcotic problem of the network's initial 
performance in Nong Hoi Sub-district community, the narcotic spread is still found in the area.  
Before the performance, the network still finds out the obstacles of the intervention in the 
network's administration and the problems from the environment.  Those problems affect to the 
activities and the cooperation of people in the community which leads to continuous performance 
and success.  However, the network takes lots of time to establish the network's process and 
system under the cooperation with people in the community alongside with governmental and 
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private sectors by specifying the roles and responsibilities of the network's committee to 
correspond with each problem in the area and performing in-depth analysis.  Moreover, the 
network has plans to establish supporting activities in the area continuously and applies strategic 
plans; such as society reviving strategy, narcotic-prevention strategy, potential restoration 
strategy, and narcotic elimination strategy to correspond with the information of each problem 
which will push each community to arrange related activities corresponding the network's 
objectives effectively through related strategies.  It is highly needed for the community to be 
prepared for creating the awareness to people to realize the narcotic problems in the community 
and to realize the cooperation of every related sector. 
 According to the guideline specification of the network through the actual continuous 
activities plus the preparedness of local people to deal with narcotic problems in Nong Hoi Sub-
district with determination and strong mind ready to sacrifice their body and time.  Meanwhile, 
the achievement of the narcotic prevention and problem solution in the area comes from the 
cooperation and support from the governmental and private sectors whose work involving with 
narcotic prevention and elimination continuously.  With the fulfillment where the network still 
lacks of and solving problem process direct to the point based on specified strategies, these will 
push the network to be more fulfilled in every manner and create sustainability. 

 


