
1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและ
หมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลาง
ทั้ง 10 ดาน เนื่องจากเห็นวา ตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหมีระบบการวัดผล หรือการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐานและชัดเจน แตในเวลาเดียวกัน ก็มีปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการบางประการ เชน ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ  จึงทําใหกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับปานกลางแทนที่จะเห็นดวยในระดับมากหรือในระดับนอย

2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบาน
กับองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางเห็นดวย
ในระดับมากเปนสวนใหญ เนื่องจากเห็นวา ตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลไดใหความสําคัญและสนับสนุนใหนํา
ขาวสารหรือขอมูลขาวสารมาใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ และตอเนื่อง รวมทั้งไดสงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร
ที่เชื่อมโยงเปนเครือขายและเปนระบบ  

3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวม
ระหวางตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอประสบผลสําเร็จ โดยปรากฏ
วา กลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากตอปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก เนื่องจากเห็นวา การที่ผูบริหารมีลักษณะเปนผูนํา
มืออาชีพ และมีภาวะผูนําที่มีความคิดริเริ่ม กลาคิด กลาลงมือ กลาเปล่ียนแปลงเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการอยางจริงจัง ยอมเปน
สิ่งจําเปนและมีประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการบริหาร
สวนตําบลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอใหประสบผลสําเร็จ

1. ใหความสําคัญและสนับสนุนใหนําขาวสารหรือขอมูลขาวสารมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดออยางจริงจัง 
และตอเนื่อง รวมทั้งใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารอยางเปนเครือขายและเปนระบบ 

2. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหายาเสพติด นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการ
ประเมินผลความตองการของประชาชนอยางนอยปละ 1-2 ครั้ง 

3. ควรสงเสริมใหบุคลากรนําหลักคุณธรรมมาใชในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน จริงจัง และตอเนื่อง รวมทั้งกํากับดูแลให
บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ หรือกฎหมายอยางเครงครัด อีกทั้งผูบริหารควรเปนแบบอยางที่ดีดวย

4. ควรกําหนดใหมีระบบการวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดที่ไดมาตรฐานและชัดเจน

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล และสารวัตรกํานันกับบุคลากรทั้งฝายประจําและฝายการเมืองที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตพ้ืนที่
ของอําเภอแกงครอ 1,228 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา แบงเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 
ขอมูลสวนบุคคล สวนที ่2 ปญหาเก่ียวกับการบริหารดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบล
เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ สวนที ่3 การพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบาน
กับองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ สวนที่ 4 ปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการ
บริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอ
แกงครอประสบผลสําเร็จตามกรอบแนวคิดที่แบงเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยแบบสอบถามไดผานการทดสอบและ
หาคาความเชื่อม่ันไดเทากับ 0.89 การวิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถี ่คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน

แนวคิดดานการบริหารจัดการ ธงชัย สันติวงษ กลาวถึงลักษณะของการบริหารจัดการไวเพียง 
3 ดาน คือ (1) ดานที่เปนผูนําหรือหัวหนางาน (2) ดานของภารกิจหรือสิ่งที่ตองทํา และ (3) ดานของ
ความรับผิดชอบ 

แนวคิดดานการมีสวนรวม ยุ วัฒน วุฒิ เมธี เห็นวา การมีสวนรวมของประชาชนหมายถึง 
การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและ
รวมรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบตอประชาชนเอง 

แนวคิดดานปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหารจัดการ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ กลาวถึงปจจัยที่มี
สวนสําคัญตอการบริหารจัดการที่เรียกวา 11M ซ่ึงประกอบดวย 11 ดาน ไดแก ดาน (1) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานทั่วไป (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ 
(5) การบริหารคุณธรรม (6) การใหบริการประชาชน (7) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร 
(8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผนหรือเทคนิค (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (10) 
การประสานงาน หรือการประนีประนอม และ (11) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในการ ศึกษา ครั้งนี้  ผู ศึกษานํ ามา ปรับใ ช  10 ดา น โดยตัดด านการ ปร ะส านงาน  หรือกา ร
ประนีประนอมออก เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ไดเนนศึกษาดานการบริหารจัดการดานการมี
สวนรวม ซ่ึงหมายถึง การประสานงาน หรือการประนีประนอมอยูแลว เห็นไดอยางชัดเจนจากหัวขอ
วิทยานิพนธ และวัตถุประสงคการวิจัยที่มีคําวา การบริหารจัดการดานการมีสวนรวม รวมอยูดวย 

1. ศึกษาปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบาน
กับองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 

2. ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการ
บริหารสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 

3. ศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบล
และหมูบาน กับองคกา รบริหา รสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหาย าเสพติดของอําเ ภอแกงครอ
ประสบผลสําเร็จ 

ผูศึกษาสนใจศึกษาการบริหารจัดการดานการมีสวนรวมระหวางตําบลและหมูบานกับองคการ
บริหารสวนตําบลเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดของอําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากอําเภอ
แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ได กําหนดแนวทางการบริหารจัดการที่นาสนใจ ผนวกกับผู ศึกษา
ไดปฏิบัติงานอยูในอําเภอแกงครอ และมีหนาที่เก่ียวของกับการมีสวนรวม และการแกไขปญหา
ยาเสพติดโดยตรง อยางไรก็ตามในการบริหารจัดการไดพบปญหาหลายดาน เชน ปญหาดาน 
(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงานทั่วไป (4) การบริหาร
วัสดุอุปกรณ (5) การบริหารคุณธรรม (6) การใหบริการ (7) การบริหารขาวสาร หรือขอมูลขาวสาร 
(8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผนหรือเทคนิค (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน และ 
(10) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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