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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำ
คดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของ
ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด
ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร กลุมตัวอยาง คือ ผูตองขังที่ศาลตัดสินลงโทษซ้ำในคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัด
ยโสธร จำนวน 236 คน โดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ความถี่ สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน
เรือนจำจังหวัดยโสธร ไดแก ปจจัยการขาดการศึก ษาและการอบรมของผูตองขั ง (Beta = 517) ป จจัยการคบค า
สมาคมกับเพื่อนฝูง (Beta = .071) ปจจัยการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ (Beta = .019) สามารถรวมกันทำนาย
ไดรอยละ 83.50 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำ
คดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร สถานประกอบการควรเปดโอกาสใหผูที่เคยตองขังไดเขาทำงาน
สังคมควรรวมกันใหโอกาสผูที่เคยตองโทษใหกำลังใจ และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีโครงการใหโอกาสผูที่
เคยกระทำผิดรับเขาทำงาน โดยมีหนวยงานการมอบใบรับรองใหแกผูที่ตั้งใจฝกฝนวิชาชีพ และมีความประพฤติดีสังคม
ควรใหโอกาสผูที่เคยกระทำผิดในการรับเขาทำงาน หรือฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหสามารถนำไปใชในการสราง
งาน สรางรายไดในอนาคต
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Abstract
This research study objecties 1) to study the leel of thinking about factors affecting the
recidiism of drug cases of inmates in Yasothon Prison 2) to study the factors affecting the recidiism of
drug cases among inmates in Yasothon Proince. and 3) to study recommendations on factors affecting
recidiism in drug cases among inmates in Yasothon Prison. The sample consisted of 236 inmates who
were repeatedly conicted of drug cases in Yasothon Prison using Taro Yamane's formula. The statistics
used to analyze the data were percentage, mean, frequency, standard deiation, and multiple regression.
The results showed that 1) The leel of opinion about factors affecting the recidiism of drug
cases among inmates in Yasothon Prison 2) Factors affecting recidiism in drug cases among inmates in
Yasothon Prisons were factors of inmates' lack of education and training (Beta = 517), factors of
association with peers ( Beta = .071) Occupational Lack of Opportunity Factors (Beta = .019) could
predict 83.50 percent with a statistically significant leel of .05 and 3) Recommendations on factors
affecting Repeated offences in drug cases of inmates in Yasothon Prison establishments should proide
opportunities for former inmates to work. Society should work together to proide opportunities for those
who hae been punished for encouragement. And agencies, both public and priate, should hae a project
to proide opportunities for those who hae committed crimes to work. There is a certification body for
those who intend to practice their profession. and haing good behaior, society should proide
opportunities for those who hae committed crimes to accept work or practicing professional experience
so that it can be used to create jobs. generate future income
Keywords: Factors affecting, Recidiism, Inmates, Prisons
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ภายใตกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยีอยางพลิกผัน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย และภาวะโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมกับปจจัย
เรงจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่กอใหเกิดความผันผวนของสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
แกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบวา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถนำมาซึ่งโอกาสและ
ความเสี่ยงที่จะชวยผลักดันใหการพัฒ นาประเทศไทยในระยะตอไปใหเกิดผลสำเร็จหรือเปนอุปสรรค หนวงรั้งการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศให ไ ม ส ามารถบรรลุ เป า หมายที่ ก ำหนดไว ขึ้ น อยู กั บ บริ บ ทหรื อ ศั ก ยภาพและขี ด
ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยโอกาสที่สำคัญสำหรับประเทศไทยซึ่งมีที่มา
จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบวามีที่มาจากความกาวหนาและความแพรหลายของเทคโนโลยีเปนหลัก
ซึ่งการสรรคสรางประโยชนจากเทคโนโลยีใหเกิดเปนโอกาสสำหรับประเทศไทยไดนั้น ตองอาศัยการพัฒนาคนและ
ระบบบริหารจัดการดานดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศใหมีความพรอมเพื่อรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงให
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กระจายลงสูทุกภาคสวนอยางทั่วถึง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดเปาหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และสังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่
เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒ นาคนตลอดชวงชีวิต เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นาประเทศและทรัพยากรมนุษยของไทย
อยางไรก็ตาม ดวยแนวโนมและบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันมากยิ่งขึ้น ประกอบ
กับปjญหาทุนมนุษยขาดคุณภาพที่มีอยูแตเดิม สงผลใหในระยะตอจากนี้ การพัฒนาทุนมนุษยจำเปนตองพิจารณาถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (สำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2564)
แผนการดำเนินนโยบายของกรมราชทัณฑในป 2565 มีภารกิจดานการควบคุมดูแลและการแกไขพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขัง โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพระราชทานตางๆ รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และของ
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ใหเกิดผลเปนรูปธรรมดังเชนในปงบประมาณที่ผานมา นอกจากนี้กรมราชทัณฑจะปรับแผน
และปรับตัวการทำงานใหม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ภายใตแนวคิด Next Normal "ชีวิต
วิถีถัดไป" โดยจะเนนนโยบาย "ลดความแออัดในเรือนจำ ปองกันการกระทำผิดซ้ำ สรางโอกาสกลับสูสังคม พัฒนาสิทธิ
ผูตองขัง พัฒนาบุคลากร นำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช แกไขปญหาทุจริตในระบบราชทัณฑ" เพื่อมุงสูเปาหมาย 5 ดาน
สำคัญ คือ 1) ดานการบริหารสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิดฯ 2) ดานการแกไขปญ หาผูตองขังลน
เรือนจำ 3)ดานคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่และผูตองขัง 4)ดานเทคโนโลยีและดิจิทัล 5) ดานการตอตานและปองกันการ
ทุจริต ปรับสูการทำงานแบบยุคดิจิทัล และนำเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้น ทั้งการฝกอบรม และฝกวิชาชีพ
ผูตองขังผานระบบทางไกล รวมถึงการเรงยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขังมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่
นอนของผูตองขังจาก 1.2 ตารางเมตรตอคน เปน 1.6 ตารางเมตรตอคน เพื่อบรรเทาปญหาความแออัด การดูแล
ปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของผูตองขังภายในเรือนจำ เพิ่มกลไกชวยเหลือและติดตามผูพนโทษอยางเปนรูปธรรม
อีกทั้งสงเสริมใหเจาหนาที่ราชทัณ ฑมีความสมดุลระหวางชีวิตครอบครัวและการทำงาน (Work-Life Balance) ลด
ภาระหนี้สิน มีความพอเพียง พอประมาณ ที่สำคัญคือผูบริหารงานราชทัณฑจะตองไมปลอยปละละเลยใหมีการทุจริต
เกิดขึ้น พรอมเปดชองทางการรับเรื่องราวรองทุกขโดยตรงถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ ซึ่งผูที่กระทำผิดหรือเกี่ยวของกับการ
กระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด (ไทยรัฐ, 2564)
ประเทศไทยนับเปนประเทศที่มีผูตองโทษจำคุกอยูในเรือนจำเปนจำนวนมากจนเรียกไดวา “ผูตองขังลน
เรือนจำ” จะเห็นไดจากสถิติของการศึกษาเรือนจำระหวางประเทศ ที่สำรวจไวเมื่อป ค.ศ. 2011 พบวาเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นแลว ประเทศไทยนับเปนประเทศ ที่มีจำนวนผูตองขังคดียาเสพติดมากเปนอันดับที่ 4 คือ 129,175 คน
จากจำนวนผูตองขังทั้งหมด 224,292 คน รองลงมาจากอันดับที่ 1 คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอยู 201,200 คน สาธารณ
ประชาชนจีน 84,600 คน และบราซิล 35,596 คน ตามลำดับ การกระทำผิดซ้ำที่ทำใหผูตองขังตองหวนกลับมากระทำ
ผิดซ้ำอีกนั้นมีมากมายหลายสาเหตุ แตสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่ง คือ สิ่งแวดลอมทางสังคม บุคลิกภาพและจิตวิทยา
ของผูตองขัง กลาวคือ หลังจากที่ผูกระทำผิด ถูกจับและถูกลงโทษแลว การกระทำความผิดครั้งที่ 2 เปนตนไป อาจ
เรียกไดวาเปนการกระทำความผิดติดนิสัยและยากตอการแกไขพฤติกรรมที่ติดนิสัยใหกลับคืนสูสังคมปกติได นับวาเปน
การกอป ญ หาอาชญากรรมให กับ สังคมเพิ่ มมากขึ้น ทั้ งที่ ผู กระทำผิ ดซ้ำไดผานขั้น ตอนการขัด เกลาและแกไขจาก
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หนวยงานกระบวนการยุติธรรมในเรือนจำมาแลว (นุชนาฏ มุกุระ, 2554) อาชญากรที่กระทำผิดซ้ำเปนบุคคลที่ไม
สามารถจะปฏิบัติตนใหเขากับมาตรฐานของสังคมได ไมเกิดความเข็ดหลาบ เมื่อตองโทษและประกอบอาชญากรรมซ้ำ
อีกเมื่อมีโอกาส โดยไมคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเปนอยางไร จะดำรงชีวิตอยูดวยการโจรกรรมไมคิดเลิก เมื่อตองโทษก็
แสรงทำตัวดีเมื่อพนโทษก็ทำผิดอีก มีความพอใจจะเปนอยูอยางนี้ซึ่งถือวามีความชั่วรายติดอยูในบุคลิกภาพ จึงเรียกวา
อาชญากรติดนิสัยหรืออาชญากรที่กระทำผิดซ้ำไมเข็ดหลาบ อาชญากรประเภทนี้ ปรากฏวามีรางกายและจิตใจเปน
ปกติตั้งแตแรก คือ ไมมีลักษณะที่แสดงวาผิดปกติ ซึ่งมีแนวโนมไปในทางชั่วราย แมจะไดพิจารณายอนหลังไปถึงบุคคล
อื่น ๆ ในตระกูล รวมทั้งการศึกษาเลาเรียน ก็ไมปรากฏชั่วราย แตกลับพบวาสิ่งที่ผลักดันใหเขากลายเปนอาชญากรไป
นั้น เกิด จากความบกพรองทางรางกายและจิตใจของเขาในภายหลัง อาจเกิด เพราะความจำเป น จากเหตุการณ
บางอยางบีบบังคับใหคอยๆ ประพฤติผิดไปทีละนอยๆ เมื่อกระทำความผิดหลายครั้งหลายหนเกิดเปนความเคยชิน
และในชวงนี้เองที่บุคลิกภาพของตนเองไดเปลี่ยนไป กลายเปนชีวิตของอาชญากรอยางสมบูรณ (สุวรรณ ใจคลองแคลว
2546) อาชญากรประเภทนี้บางคน มาจากตระกูลที่ดี มีการศึกษา แตไปคบคาสมาคมกับพวกชั่วรายหรืออาจเปน
เพราะความฟุมเฟอย ในการใชจายของตนเอง จึงเปนเหตุใหเริ่มหารายไดอยางไมถูกตองมาใชจายจนเคยตัวนานเขา
กลายเป นผูรายชั้น สูงมีความชำนาญมาก อาชญากรพวกนี้มักเป นคนติดสุรา ติดยาเสพติด เปนตน การลงโทษแก
อาชญากรพวกนี้จึงมักไมเปนผล เพราะมีความชั่วรายฝงอยูในบุคลิกภาพ (พงศกร อินธิไชย, 2552)
เรือนจำจังหวัดยโสธร เปน หนวยงานสังกัดกรมราชทัณ ฑ กระทรวงยุติธรรม มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตอผูตองขังที่ถูกคุมขังใหเปนไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ มีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมแกไข เพื่อให
พลเมืองกลับตนเปนคนดี จึงจำเปนอยางยิ่งตองมีการศึกษาถึงสาเหตุของการกระทำความผิดซ้ำของผูตองขังในคดีตางๆ
ตลอดจนเปนขอมูลที่เชื่อถือไดวา เปนกระจกเงาที่ชวยสะทอนใหเห็นปญหาและอุปสรรคในกระบวนการทำงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการกำกับดูแล แกไขปญหาการกระทำความผิดซ้ำตอไป ผูวิจัยเปนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใน
เรือนจำจังหวัดยโสธร จึงมีความสนใจวาการที่บุคคลๆ หนึ่งจะกระทำผิดซ้ำตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไปดวยเหตุผลอะไร มีปจจัย
ใดบางที่ใหกระทำผิดซ้ำซึ่งอาจจะถูกจับกุมหรือหลุดรอดจากการถูกจับกุมโดยไมเกรงกลัวตอโทษทัณฑที่จะไดรับดวย
ความตั้งใจ มีเทคนิควิธีการ และคิดวางแผนการณ โดยไตรตรองไวกอนอยางแยบยลนั้น นาจะกลาวไดวาบุคคลเหลานั้น
เปนอาชญากรรมมืออาชีพโดยแทจริง ดังนั้น หากจะลดจำนวนอาชญากรมืออาชีพลง จึงควรที่จะมีการศึกษาวิจัยถึงวิถี
ชีวิต สภาพความเป น อยู ลั ก ษณะการเลี้ ยงดู ลั ก ษณะของครอบครั ว ลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ภาพ และอื่ น ๆ วาอะไรเป น
แรงผลักดันที่สงผลใหเขาเหลานั้นกออาชญากรรมซ้ำซากหรือรุนแรงจนเปนเหตุใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน ทั้งนี้เพื่อ
เปนสิ่งชี้นำใหกรมราชทัณฑไดนำขอมูลเหลานี้มาใชประโยชนในทางปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงการแกไขผูตองขังกลุมนี้ได
อยางถูกตองและเหมาะสมตอไป จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจในการที่จะศึกษาถึงสาเหตุปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธรวาเปนอยางไรและมีสาเหตุ
อะไรบางตลอดทั้งแนวทางขอเสนอแนะในการแกไขปญหาดังกลาวดวย เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันและแกไข
ไมใหผูตองขังที่เคยตองโทษในเรือนจำและพนโทษออกไปแลว หวนมากระทำผิดซ้ำอีกในอนาคต (เรือนจำจังหวัดยโสธร
, 2564) เมื่อกลาวมาถึงจุดนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของ
ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้เชื่อวาจะเปนประโยชนกับผูที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่อใชในการ
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ปองกันพฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำของผูตองขัง ซึ่งผูตองขังที่กระทำผิดซ้ำเปนครั้งที่ 2 ขึ้นไป เมื่อปลอยตัวพนโทษไป
แลว กลับมากระทำผิดซ้ำและถูกจับกุมเขาไปอยูในเรือนจำอีก ซึ่งผูตองขังเหลานี้นาจะเกรงกลัว และเข็ดหลาบจากการ
ที่ถูกคุมขังอยูภายในเรือนจำ เพราะสภาพภายในเรือนจำเปนสภาพที่ไมนาเขาไปอยูเปนอยางยิ่ง แตในความเปนจริง
ปรากฏวามีผูตองขังสวนหนึ่งหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำแลวซ้ำอีกและกลับเขาไปในเรือนจำ นอกจากนี้เพื่อใหความ
ชวยเหลือแกผูตองขังหลังพนโทษวอนสังคมใหโอกาสมากขึ้น กอนที่ปญหาดังกลาวจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจน
กลายเปนปญหาของสังคมที่ยากตอการแกไข
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน
เรือนจำจังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำ
จังหวัดยโสธร
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยที่มีอิทธิพ ลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ไดแ ก การขาด
การศึกษาและการอบรมของผูตองขัง สภาพความเขมแข็งทางจิตใจของผูตองขัง แรงจูงใจของผูตองขัง การไดรับการ
ยอมรับหลังพนโทษครั้งกอน การคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูง สภาพแวดลอมทางครอบครัว การประกอบอาชีพหลังพน
โทษครั้งกอน การควบคุมทางสังคม และการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด
ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร
1. การขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง
2. สภาพความเขมแข็งของจิตใจของผูตองขัง
3. แรงจูงใจของผูตองขัง
4. การยอมรับจากสังคมหลังพนโทษครั้งกอน
5. การคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูง
6. สภาพแวดลอมทางครอบครัว
7. การประกอบอาชีพหลังพนโทษครั้งกอน

ตัวแปรตาม

การกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน
เรือนจำจังหวัดยโสธร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด
ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใชในการวิจัย คื อ ผูตองขั งที่ศ าลตั ดสินลงโทษซ้ำในคดียาเสพติ ดในเรือนจำจังหวัด
ยโสธร จำนวน 575 คน (เรือนจำจังหวัดยโสธร, 2564)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูตองขังที่ศาลตัดสินลงโทษซ้ำในคดียาเสพติดในเรือนจำจังหวัด
ยโสธร ไดคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชหลักการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน
ไดกลุมตัวอยาง จำนวน 236 คน (Yamane, Taro., 1973 : 580-581)
2. ขอบเขตดานระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษา เดือน มกราคม - มีนาคม 2565
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดั บ ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข อ ง โดยข อ คำถามได ค รอบคลุ ม ถึ ง
วัตถุประสงคที่ตองการวิจัย ดังนี้ ตอนที่ 1 เป นแบบสอบถามปลายป ดเป นประเภทสอบถามรายการ (Check list)
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน
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กอนตองโทษ ภูมิลำเนากอนตองโทษ ลักษณะความผิด การตองโทษเปนครั้งที่ ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร มีลักษณะเปนแบบปลายเปด (Open
Ended) ผู วิ จั ย ได น ำแบบสอบถามมาหาคุ ณ ภาพภาพของเครื่อ งมื อ ได แ ก 1) นำแบบสอบถามพบที่ ป รึ ก ษาและ
ดำเนินการปรังปรุงแกไขตามคำแนะนำ 2) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอนำเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3
ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหาโดยหาคาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับขอคำถาม (Index of
Item-Objectie Congruence : IOC) พบวามีคา IOC = 1.00 และ 3) การทดลองใชเครื่องมือกับประชากรที่ไมใชกลุม
ตั ว อย า ง จำนวน 42 ชุ ด ซึ่ ง ผลการประเมิ น มี อ ำนาจจำแนกระหว า ง .248 - .897 และหาค า ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบสอบถามโดยวิธีของ Cronbach (1951, p.274; อางในบุ ญ ชม ศรีส ะอาด, 2556) ซึ่งผลการประเมิน คาความ
เชื่อมั่นมีคาความเชื่อมั่น 0.900
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 นำหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการวิจัยจากคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงผูบัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธรเพื่อประสานขอมูลการเก็บขอมูล
4.2 นำหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
4.3 ใหมีผูชวยผูวิจัยในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัย
4.4 เก็บขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง
5. การวิเคราะหขอมูล
5.1 นำแบบสอบถามที่รวบรวมไดตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
5.2 นำแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลว ลงรหัสตามแบบ (Coding Form)
5.3 นำแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอมากำหนดเกณฑของการใหคะแนน ดังนี้
5.4 การจั ดกระทำคะแนนระดับ เพื่ อ ศึก ษาป จ จัย ที่ มี อิท ธิพ ลต อการกระทำผิ ดซ้ ำคดี ยาเสพติ ด ของ
ผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยแบงเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิเคิรท (Lilert’s
Scale) มี 5 ระดับ ไดแก
มากที่สุด
กำหนดให
5 คะแนน
มาก
กำหนดให
4 คะแนน
ปานกลาง
กำหนดให
3 คะแนน
นอย
กำหนดให
2 คะแนน
นอยที่สุด
กำหนดให
1 คะแนน
จากนั้ น นำคะแนนมาวิเคราะห ดว ยคา เฉลี่ ย (Mean) และ ค าส วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deiation) จากนั้นนำมาเทียบกับเกณฑการใหความหมายคาเฉลี่ย (รังสรรค สิงหเลิศ, 2551 : 186) ตามสูตร ดังนี้
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ระดับคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง นอยที่สุด
ระดับคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง นอย
ระดับคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง มากที่สุด
6. สถิติที่ใชในการวิจัย
6.1 สถิติ ที่ ใช ในการวิ เคราะห ข อมู ลทั่ วไป ผู วิจัยใช สถิ ติ คื อ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ รอยละ
(Percentage)
6.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด
ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deiation)
6.3 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ใชการ
วิ เคราะห พ หุ คู ณ ถดถอยเชิ ง เส น (Multiple Linear Regression Analysis) โดยวิ ธี น ำตั ว แปรเข า ทั้ ง หมด (Enter
Regression)
6.4 การวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน
เรือนจำจังหวัดยโสธร จะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนำเสนอในเชิงพรรณนาความดวยการ
แจกแจงความถี่
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จั ยป จ จั ยที่ มี ผ ลต อ การกระทำผิด ซ้ำ คดี ยาเสพติ ดของผูต อ งขั งในเรือ นจำจั งหวัด ยโสธร สรุป
ผลการวิจัยดังนี้
ตาราง 1 ความคิดเห็นของผูตองขังตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำ
จังหวัดยโสธ ในภาพรวมและรายดาน
ความคิดเห็นของผูต องขังตอปจจัยที่มีอิทธิพล
ระดับความคิดเห็น
ตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด โดยรวมและรายดาน
S.D
แปลผล
1 การขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง
3.84
0.87
มาก
2 สภาพความเขมแข็งของจิตใจของผูตอ งขัง
4.02
0.76
มาก
3 แรงจูงใจของผูตองขัง
3.77
0.79
มาก
4 การยอมรับจากสังคมหลังพนโทษครั้งกอน
4.31
0.74
มากที่สุด
5 การคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูง
3.88
0.84
มาก
6 สภาพแวดลอมทางครอบครัว
4.30
0.76
มากที่สุด
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7
8
9

การประกอบอาชีพหลังพนโทษครั้งกอน
การควบคุมทางสังคม
การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
โดยรวม

3.61
3.40
4.52
4.18

0.96
1.01
0.78
0.62

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตองขังตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติด
ของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยรวม อยูในระดับมาก ( = 4.18, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเรียงลำดับมาก
ไปหานอย คือ ดานการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ( = 4.52, S.D. = 0.79) รองลงมาคือ ดานการยอมรับจาก
สังคมหลังพนโทษครั้งกอน ( = 4.31, S.D. = 0.74) ดานสภาพแวดลอมทางครอบครัว ( = 4.30, S.D. = 0.76) ดาน
การควบคุมทางสังคม ( = 3.39, S.D. = 1.01)
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร
ตัวแปรอิสระ
B
S.E.
Beta
t
Sig.
a คาคงที่ (Constant)
1.327
.204
.212
1. การขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง (X1)
.417
.026
.517 15.899 .000*
2. สภาพความเขมแข็งทางจิตใจของผูตองขัง (X2)
-.010
.035
-.011
-.286
.775
3. แรงจูงใจของผูตองขัง (X3)
-.058
.032
.066
-1.799
.073
4. การไดรับการยอมรับหลังพนโทษครั้งกอน (X4)
-.041
.030
-.043 -1.353
.177
5. การคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูง (X5)
.062
.027
.073
2.241 .026*
6. สภาพแวดลอมทางครอบครัว (X6)
-.027
.028
-.029
-.965
.335
7. การประกอบอาชีพหลังพนโทษครั้งกอน (X7)
.009
.023
.012
.383
.702
8. การควบคุมทางสังคม (X8)
-.018
.021
-.027
-.874
.383
9. การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ (X9)
.649
.028
.019 23.107 .000*
2
R = .914, R = .835
หมายเหตุ. * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร
ไดแก ปจจัยการขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง (Beta = 517) ปจจัยการคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูง (Beta =
.071) ปจจัยการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ (Beta = .019) สามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 83.50 อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้ สมการพยากรณปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำ
คดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยใชคะแนนดิบ คือ Yˆ = 1.327 + 0.417 (X1) + 0.062 (X5) +
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0.649 (X9) และสมการพยากรณปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร โดย
ใชคะแนนมาตรฐาน คือ Ẑ = 0.517 (X1) + 0.073 (X5) + 0.019 (X9) ดังตาราง 2
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร
สถานประกอบการควรเปดโอกาสใหผูท่ีเคยตองขังไดเขาทำงาน สังคมควรรวมกันใหโอกาสผูที่เคยตองโทษใหกำลังใจ
และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีโครงการใหโอกาสผูที่เคยกระทำผิดรับเขาทำงาน โดยมีหนวยงานการมอบ
ใบรับรองใหแกผูที่ตั้งใจฝกฝนวิชาชีพ และมีความประพฤติดีสังคมควรใหโอกาสผูที่เคยกระทำผิดในการรับเขาทำงาน
หรือฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหสามารถนำไปใชในการสรางงาน สรางรายไดในอนาคต
อภิปรายผล
สมมติฐานการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ไดแก
การขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง สภาพความเขมแข็งทางจิตใจของผูตองขัง แรงจูงใจของผูตองขัง การ
ไดรับการยอมรับหลังพนโทษครั้งกอน การคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูง สภาพแวดลอมทางครอบครัว การประกอบอาชีพ
หลังพนโทษครั้งกอน การควบคุมทางสังคม และการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำจังหวัดยโสธร ไดแก
จำนวน 3 ปจจัย ประกอบดวย ปจจัยการขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง ปจจัยการคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูง
ปจจัยการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1. ปจจัยการขาดการศึกษาและการอบรมของผูตองขัง มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขัง
ในเรือนจำจังหวัดยโสธร เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ที่เปนเชนนี้แสดงใหเห็นวา ผูตองขังที่กระทำความผิดซ้ำคดียา
เสพติดในเรือนจำจังหวัดยโสธรเกิดจากการขาดความรู หรือสวนใหญแลวมีระดับการศึกษาต่ำ ทำใหไดรับการขัดเกลา
ทางสังคมนอย ขาดการตระหนักในโทษของยาเสพติด และผลกระทบที่เกิดจากการกระทำความผิดตอตนเองและสังคม
สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา คุณารักษ (2555 : 439-464) ไดทำการวิจัย เรื่อง รูปแบบการปองกันการกระทำ
ผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติด / เด็กและเยาวชน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยของการกระทำผิดซ้ำ คือ ระบบการศึกษา สาเหตุ
ที่แทจริง คือ 1) ไมตระหนักรูวาการเสพยาเปนการกระทำผิดกฎหมาย 2) กลับไปคบหาสมาคมกับเพื่อนกลุมที่เสพ 3)
ขาดโอกาสในการเข ารั บ การดู แ ลรัก ษาฟ น ฟู อ ยางถู ก ต อ ง 4) ขาดระบบสั งคมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคอยช วยเหลื อ 5)
ครอบครัว / ผูปกครองมีการศึกษานอยไมทราบวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง 6) ขาดแรงจูงใจที่จะเลิกเสพ 7) ไมตั้งใจที่จะ
เลิกเสพอยางจริงจัง 8) สังคมไมยอมรับและไมใหโอกาส
2. ปจจัยปจจัยการคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูง มีอิทธิพลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังในเรือนจำ
จังหวัดยโสธร เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ที่เปนเชนนี้แสดงใหเห็นวา ผูตองขังที่กระทำความผิดซ้ำคดียาเสพติดใน
เรือนจำจังหวัดยโสธรสวนใหญแลวเมื่อออกไปสูสังคมแลว มีการติดตอหรือคบคาสมาคมกับกลุมเพื่อนที่ยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด มีสิ่งยั่วยุทางจิตใจทำใหตัดสินใจกลับเขาสูวงจรของยาเสพติดอีกครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชนาฏ มุกุระ
(2554) ศึ ก ษาเรื่อ งป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต อการกระทำผิ ด ซ้ำ ในคดี ยาเสพติ ด ของผูต อ งขั งเรื อนจำกลางเชี ยงใหม ผล
การศึ ก ษาพบว า ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การกระทำผิ ด ซ้ ำ ในคดี ย าเสพติ ด ของผู ต อ งขั ง ดั ง กล า ว มาจากป จ จั ย ด า น
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สภาพแวดลอม สังคม ชุมชน การคบเพื่อน และเศรษฐกิจ คือ ดานครอบครัว หากครอบครัวขาดความอบอุน ขาดการ
อบรมเลี้ยงดูเอาใจใส ทำใหงายตอการถูกชักจูงจากกลุมคนที่เกี่ยวของกับยาเสพติด และสอดคลองกับงานวิจัยของ
อัคคกร ไชยพงษ (2557) ยังพบวา สาเหตุการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังชายในเรือนจำเขต 8 มาจากขาดการขัดเกลา
และขาดความอบอุนจากครอบครัว ความคึกคะนอง กลุมเพื่อน การไมไดรับความไววางใจจากสังคม การอาศัยอยูใน
แหลงเสื่อมโทรมและยาเสพติด รายไดของครอบครัวต่ำ
3. ป จจัยการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ มีอิทธิพ ลตอการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของผูตองขังใน
เรือนจำจังหวัดยโสธร เปนไปตามสมติฐานการวิจัย ที่เปนเชนนี้แสดงใหเห็นวา ผูตองขังที่กระทำความผิดซ้ำคดียาเสพ
ติดในเรือนจำจังหวัดยโสธรสวนใหญ เมื่อพนโทษสังคมสวนใหญปฏิเสธในการรับเขาทำงาน สถานประกอบการบางแหง
ปฏิเสธรับเขาทำงาน จึงความเครียดกลับไปใชยาเสพติดและผันตัวไปเปนผูคายาเสพติด เนื่องจากเปนงานที่สบายไดเงิน
เร็ว สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวลิต กลิ่นแข (2564) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังใน
เรือนจำของจังหวัดแมฮองสอน ความสัมพันธของปจจัยที่สงผลตอการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังในเรือนจำแหงหนึ่ง
พบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและชุมชน สงผลตอการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังในเรือนจำแหงหนึ่งของ
จังหวัดแมฮองสอน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ปญหาสำคัญที่มีสวนมาจากเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งการมี
ประวัติติดคุกยังเปนอุปสรรคสำคัญในการหางานทำที่สุจริต หากนายจางรูวาเปนผูที่เคยติดคุกมากอน มักจะไดรับการ
ปฏิเสธไมใหเขาทำงาน โดยที่การกระทำผิด เพราะครอบครัวมีปญหาทางการเงิน หรือเดือดรอนเรื่องเงิน หรือการที่
ทานกระทำผิดเพราะตองรับภาระเรื่อง คาใชจายในครอบครัว นอกจากนี้แลวที่ตองมากระทำผิดซ้ำเพราะวาความ
ยากจน ของครอบครัว ทำใหตองใชจายเงินเปนจำนวนมากในชีวิตประจำวัน ซึ่งเกิดจากการประสบปญหาไมมีงานทำ
หลังพนโทษ ดวยเหตุนี้จึงทำใหอิทธิพลของปจจัยดานเศรษฐกิจ สงผลตอการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังในเรือนจำแหง
หนึ่งของจังหวัดแมฮองสอน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำไปใช
(1) ด านการขาดการศึ ก ษาและการอบรมของผู ต องขั ง ควรมี ก ารจั ดอบรมให ค วามรู เกี่ ยวกั บ กฎหมาย
บทลงโทษจากการกระทำผิดในคดียาเสพติด ใหผูตองขังตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและสังคม
(2) ดานสภาพความเขมแข็งทางจิตใจของผูตองขัง ควรจัดกิจกรรมพื้นฟูสภาพจิตใจใหแกผูตองขังกอนพนโทษ
เชิญวิทยากรนักจิตวิทยา อดีตผูตองขังที่เคยตองโทษและใชชีวิตประสบความสำเร็จมาเปนวิทยากรเพื่อสรางกำลังใจในการ
ดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
(3) ดานแรงจูงใจของผูตองขัง ครอบครัวของผูตองขังควรรวมกันสรางแรงจูงใจในการทำกิจกรรมที่สรางสรรค
และคอนสอดสองดูแลชวยเหลือในระหวางที่ปรับตัวกับบริบทของสังคม
(4) ดานการไดรับการยอมรับหลังพนโทษครั้งกอน ชุมชนควรรวมกันใหโอกาสและสงเสริมผูที่พนโทษ ให
สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข
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(5) ดานการคบคาสมาคมกับเพื่อนฝูง ผูตองขังเมื่อพนโทษตองฝกฝนวินัยในตนเอง รูจักแยกแยะในการ
เลือกคบเพื่อน ไมไปยุงเกี่ยวกับเพื่อกลุมที่ใชยาเสพติด
(6) ดานสภาพแวดลอมทางครอบครัว ครอบครัว ญาติพี่นอง ควรรวมกันใหกำลังใจผูที่เคยตองโทษ ให
สามารถใชชีวิตไดอยางปกติ สอบถามปญหาในการดำเนินชีวิตและรวมหาทางแกไขรวมกันอยางสม่ำเสมอ
(7) ดานการประกอบอาชีพหลังพนโทษครั้งกอน ผูที่พนโทษควรมีความตระหนักและเลือกประกอบอาชีพที่
สุจริต พัฒนาตนเอง ศึกษา หาความรูเกี่ยวกับทักษะที่จำเปน เขาอบรมในหลักสูตรพัฒนาอาชีพระยะสั้น
(8) การควบคุมทางสังคม ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรรวมกันสรางความเขาใจในปญหารวมกัน
สรางวิสัยทัศนในการเปนชุมชนปลอดยาเสพติด รวมกันใหขอมูลที่เปนจริงตอเจาหนาที่ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและแกไข
ปญหายาเสพติดรวมกันรวมพัฒนาเครือขาย และขยายความสัมพันธไปสูชุมชนอื่นๆ
(9) การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ควรจัดอบรมหลักสูตรการฝกอาชีพใหมีความสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิ จ ภาครัฐ ต อ งจัด หาสถานที่ /ผู ป ระกอบการที่ เป ด โอกาสให ฝ ก วิ ช าชี พ สร า งงาน สรา งอาชี พ และ
หนวยงานติดตามประเมินผล เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการ
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรศึกษาแนวทางการปองกัน และแกไขปญ หาการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังในเรือนจำจังหวัด
ยโสธร
(2) ควรศึกษารูปแบบการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชน โดยผูนำชุมชนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีตรวจคัดกรองประชาชนกลุมเสี่ยง การสัมภาษณ เชิงลึกเกี่ยวกับป ญ หาในการดำเนิน ชีวิตมีโครงการเยี่ยมบานให
กำลังใจผูที่เคยใชยาเสพติดและครอบครัวที่ใชยาเสพติดใหสามารถกลับตัวกลับใจเปนคนดีดำเนินชีวิตไดอยางปกติสุข
ใหขอมูลสำคัญแกเจาหนาที่ในการทราบปญหาเชิงลึก เชน บุคคลในชุมชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการเกี่ยวของกับยาเสพ
ติด การแจงเบาะแสของยาเสพติด การนำผูปวยยาเสพติดเขารับการรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรวมกัน
กำหนดแนวทางปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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