บทความการวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
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บทคัดย่อ
การวิจั ยเรื่ องการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการบาบัดผู้เสพยาเสพติดดัวยวิถีชุมชนบาบัด
ด้านการป้องกันไม่ให้มีเสพเพิ่มมากขึ้น และด้านการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎระเบียบชุมชน ด้านการข่าว
กลุ่มประชากรเป็นประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี จานวน 11,234 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการคานวณจาก Taro Yamane เท่ากับ 386 คน
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Ratio Sampling) จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เครื่อ งมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้ อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) F-test
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย รองลงมาเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่สมรสแล้วด้านการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี การประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร ในส่วนของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001-30,000 บาท
ผลการวิจัยโดยภาพรวมพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับส่วนร่วมต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดมากกว่าด้านอื่นคือ ด้านการบาบัดผู้เสพายาเสพติดด้ว ยวิถีชุมชนบาบัด รองลงมาด้านการดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎระเบียบชุมชน ด้านการข่าว ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดน้อยที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้มีผู้เสพเพิ่มขึ้น
สาหรับผลการทดสอบสมสติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาบลโพน
สูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงระดับ การมีส่ วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2. ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดต่อไป

วิธีการดาเนินการวิจัย
เป็นแบบสอบถามที่ประกอบด้วยคาถามที่มีหลายคาตอบให้เลือก (Multiple Choice Questions)
คาถามที่แสดงระดับความคิดเห็น (Scale Questions) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการรับบริการ แบ่งออกเป็น 4
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริ การ 3) ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก และ 4) ด้านคุณภาพของงานบริการ จานวน 24 ข้อ

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยกาหนดการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ถึงวิธีทาการวิจัย
แนวคิดและทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อนิยามศัพท์ให้ครอบคลุมความมุ่งหมายของ
งานวิจัย เพื่อนามาทาการสร้างแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถามที่จัดทาเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและทาการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
4. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง ไขแล้ ว ไปให้ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มีค วามเชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องของภาษาไทยโดยใช้
เทคนิค IOC และสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะได้เท่ากับ 0.898
5. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้ (Try out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเช่น
จานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach) เท่ากับ 0.903
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สรุปผล
การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.9 มีอายุ40-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.0
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช คิดเป็นร้อยละ 66.9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม คิด
เป็นร้อยละ 71.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.1
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงลาดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพของการบริการ และ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี
3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามอายุ พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ไม่พบ
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและราย
ด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวั ดอุดรธานี จาแนกอาชีพ พบว่า ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ .001 เมื่อ พิจ ารณารายด้าน พบว่า ด้านเจ้า หน้า ที่ และ ด้านคุณภาพของการบริการ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .001
3.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความคิดเห็นของผู้รับบริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมและ
รายด้าน ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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อภิปรายผล
จาการวิจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
ค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมมากกับองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มากที่สุดในด้านการบาบัดผู้เสพยาเสพติดด้วยวิถีชุมชนบาบัด อาจเป็นเพราะ ประชาชนที่มาอยู่ร่วมกัน
ในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่แน่นอน มีวิถีการดาเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและทุกคนอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎหมาบรรทัดฐานเดียวกัน มีความต้องการให้การบาบัดผู้เสพ
ยาเสพติดด้วยวิถีชุมชนบาบัดมากขึ้นเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดมีขวัญกาลังใจในการบาบัดวิถีชุมชนบาบัด
เมื่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นรายด้านซึ่งผลการวิจัยมีประเด็นและสามารถนามา
อภิปรายดังนี้
ค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไม่ให้ปัญหายาเสพติดเกิด
ขึ้นมาอีกอยู่ในระดับมากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเอง อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ไม่ให้ปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นมาอีกและการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้เศรษฐกิจพึ่งตนเองเป็นเรื่องเรื่องที่สาคัญที่จะ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดการยั่งยืนตลอดไป
ค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านการบาบัดรักษาผู้เสพยายเสพติดด้วยวิถีชุมชนบาบัด โดย
ภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการให้ความรู้กับครอบครัวผู้เสพ
ยาเสพติด ให้กาลังใจและให้โอกาสถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆรองลงมาคือเรื่อง
จัดทาโครงการฝึกอบรมอาชีพ แก่ผู้เสพยาเสพติดและผู้ที่มีความเสียงต่อการเสพยาเสพติด อาจเป็นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการให้ความรู้กับครอบครัว ผู้เสพยาเสพติดและจัดทาโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้เสพยาเสพติดเพื่อให้ผู้เสพห่างจากยาเสพติดมีความมั่นคงด้านการประกอบการอาชีพสามารถ
นารายได้มาเลี้ยงครอบครัวต่อไป
ค่าเฉลี่ยระดับกรมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพเพิ่ม
มากขึ้น โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอื่น และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม พบว่า

5
ค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มตัวอย่างในเรื่องการ
รณรงค์และร่วมกิจกรรมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รองลงมาคือเรื่องการควบคุมสอดส่องดูแลไม่ให้มี
แหล่งมั่วสุมในชุมชนและหมู่บ้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยมากอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างมีการเข้าร่วมในการ
กาหนดนโยบายแก้ปัญหายาเสพติด การร่วมป้องกันและแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการป้องกันน้อยมาก โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กเยาวชน และกลุ่มเสี่ยงควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยเน้นกิจกรรม/ รณรงค์การป้องกันและ
ส่งเสริมคุณธรรมโดยเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวตลอดจนสอดส่องดูแลพฤติกรรมผู้ที่เกี่ยวกับยาเสพติดในชุมชน
และหมู่บ้าน
ค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่ วนตาบลโพนสู ง อาเภอบ้ านดุง จั งหวัดอุดรธานี ด้านการดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎระเบียบชุมชน โดย
ภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกลุ่มตัวอย่างในเรื่อง เมื่อมีผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดภายในชุมชน มีการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนหรือหมู่บ้านอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็น
อื่น รองลงมา คือ เรื่องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีผู้กระทาความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดอาจเป็นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าในชุมชน หรือหมู่บ้าน และควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เมื่อมีผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
ค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ด้านการข่าว โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของกลุ่มตัวอย่างในเรื่อง การให้ข้อมูลกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาเข้าไป
พัวพันกับยาเสพติด รองลงมา คือ เรื่อง การติดตามสอบถามการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยาเสพติดภายในชุมชนหรือ
หมู่บ้าน อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การให้ข้อมูลโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่นักเรียน นักศึกษา
เข้าไปพัวพันกับยาเสพติด ตลอดจนการมีส่ วนร่วมการติดตามหรือข้อมูลการเคลื่อนไหวของยาเสพติดภายใน
ชุมชน หรือหมู่บ้านจะได้แจ้งให้ผู้นาชุมชนหรือผู้นาหมู่บ้านตลอดจนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทาการแก้ไขปัญหายา
เสพติด เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและหมู่บ้านมีความยั่งยืนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ควรประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย
หรือสื่อต่างๆ ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกาหนดนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเรื่องการรณรงค์และมี
กิจกรรมกับชุมชนหรือโครงการต่างๆในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเกิดความเข้มแข็งและความยั่งยืนใน
ชุมชนต่อไป
2. องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ควรประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องและประชาชนพื้ นที่มีลั กษณะในรูปของคณะกรรมการ สาหรับการสอดส่อง
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ควบคุมไม่ให้มีแหล่งมั่วสุมในชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อให้สังคมปราศจากผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด เป็นหมู่บ้านสี
ขาวเกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืนในอนาคต
3. องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ควรมีการรณรงค์และร่วม
กิจกรรมกับชุมชน การควบคุมสอดส่องดูแลไม่ให้มีแหล่งมั่วสุมในหมู่บ้านอย่างจริงจัง
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาเรื่ องการมีส่ ว นร่ ว มของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ควรศึกษาในพื้นที่ที่กว้างมากกว่านี้เช่นศึกษา
ในเขตอาเภอบ้านดุง ทั้งหมดเพื่อนาข้อมูลที่ได้มากาหนดแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษากาหนดกรอบแนวคิดโดยใช้ตัวแปรตามเพีย ง 5 ตัว แปรและ
เป็นการศึกษาจากทางฝ่ายของประชาชนในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาจากทางด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในเรื่องของปัญหาในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดเพื่อหาทางแก้ไข อันจะนาไปสู่กระบวนการการทางานที่มีประสิทธิภาพต่อไป
3. ควรมีการศึกษามาตรการและนโยบายต่างๆ ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนามาใช้ว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไร เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ต่อไป
เนื่องจากปัญหาด้านยาเสพติดในบางครั้งแต่ละพื้นมี่นโยบายที่ใช้ก็มีความแตกต่างกั

