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ทศันคติของประชาชนท่ีมีผลต่อการใช้พืชเศรษฐกิจ "กญัชา" 

 ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัสระแก้ว 
 

People's Attitudes Affecting the Cancer Treatment with Economic Crops                            

"Marijuana" in  Sa Kaeo Province 
 

จริาภา  สนัประเทยีบ 
 

บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ศกึษาทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอ

การใชพ้ชืเศรษฐกจิ “กญัชา” ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ ดา้นช่องทางการ

รบัรูข้า่วสาร ดา้นการใชก้ญัชารกัษาโรคมะเรง็ ดา้นความรูท้ีต่อ้งการเพิม่เตมิ ดา้นการปลกู

กญัชาในทางการแพทย ์ศกึษาขอ้เสนอแนะแนวทางในการพจิารณาปลดลอ็กการปลกูกญัชา

ในทางการแพทยเ์สร ีโดยศกึษาจากประชาชนทัว่ไปทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ จ านวน

ตวัอยา่ง 400 คน ทีรู่จ้กัประโยชน์ของ “กญัชา” ในการรกัษาโรคมะเรง็ เลอืกแบบจ าเพาะเจาะจง 

ทีย่นิดใีหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชส้ าหรบัวเิคราะหไ์ดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ความถี ่

รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test  F-test 

ผลการวจิยั พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มอีายุระหว่าง 31-40 ปี เป็นเพศหญงิ มี

สถานภาพสมรส จบการศกึษาขัน้สงูสุดระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีขา้ราชการ / ลกูจา้งหน่วยงาน

ภาครฐั / รฐัวสิาหกจิ ใหค้วามส าคญักบัดา้นความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบักญัชาสงูสุด ความรูด้า้น

สรรพคุณทางยา ขอ้กฎหมาย/ขอ้บงัคบั วธิกีารใช้ ผลขา้งเคยีง แสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนตอ้งการ
ขอ้มลูทีช่ดัเจน ความรูเ้กีย่วกบักญัชาในการรกัษาโรคมะเรง็ เพื่อเพิม่ความมัน่ใจว่ากญัชานัน้มี

สรรพคุณในการรกัษาโรคมะเรง็ไดจ้รงิ และสามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกวธิ ีและถูกกฎหมายดว้ย และ

ผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคล  สรปุไดว้่า ประชาชนทีม่ ีสถานภาพ  ระดบัการศกึษา และอาชพี 

แตกต่างกนั มผีลต่อทศันคตขิองประชาชนในการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษา

โรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ ไมแ่ตกต่างกนั ส่วนประชาชนทีม่อีาย ุเพศ แตกต่างกนั มี

ผลต่อทศันคตขิองประชาชนในการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในเขตพืน้ที่

จงัหวดัสระแกว้ แตกต่างกนั  

ค าส าคญั  :  ทศันคต ิพชืเศรษฐกจิ กญัชา โรคมะเรง็ ประชาชน  



2 
 

Abstract 
 

 The objectives of this independent study were to investigate personal factors, to 

study  people’s attitude towards the cancer treatment using economic crops "Marijuana 

" in Sa Kaeo Province area in terms of news and information exposure, cancer 

treatment with marijuana, the needs for additional knowledge,  medical marijuana 

cultivation, and study the suggestions for further consideration regarding  the unlocking 

of free medical marijuana cultivation. This study focused on investigating general people 

living in Sa Kaeo Province. The sample size was 400 people with prior knowledge about 

the benefits of "marijuana" in cancer treatment. The sample was selected based on a 

purposive sampling. The sample voluntarily participated in answering the questionnaire. 

Data collected were then analyzed using statistics, including frequency, percentage, 

standard deviation, t-test, F-test. 

The results of this research indicated that most of the respondents were people 

aged between 31-40 years old, females, married people, graduated with a bachelor’s 

degree, worked as civil servants / government employees/ state enterprises employees. 

The respondents prioritized additional knowledge about marijuana, followed by 

knowledge of medicinal properties, related legal / regulations, methods of using, and 

side effects. This indicated that people needed for clear information, knowledge of 

marijuana in cancer treatment in order to increase the confidence about the practical 

cancer treatment using marijuana, to use marijuana correctly and legally. The results of 

studying personal factors could be concluded that people with different marital status, 

educational level, and occupation had indifferent attitude towards the cancer treatment 

using economic crops "Marijuana” in Sa Kaeo Province area. In contrast, people with 

different age and gender had different attitude towards the cancer treatment using 

economic crops "Marijuana” in Sa Kaeo Province area. 

 

Keyword : Attitudes ,Economic , Marijuana ,Cancer ,People's 
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บทน า 

กญัชา (ชื่อวทิยาศาสตร:์ Cannabis indica (Cannabis sativa forma indica)) เป็นชื่อ

ของพชืลม้ลุกชนิดหนึ่ง ส าหรบัสายพนัธุท์ีพ่บมากในประเทศเทศไทยจะเป็นสายพนัธุ ์Cannabis 

sativa ซึง่สามารถเจรญิเตบิโตไดด้ใีนลกัษณะอากาศแบบรอ้นชืน้ (กญัชาคอือะไร, กอง

บรรณาธกิาร HONESTDOCS, 2562)1 ในอดตีกญัชาถอืเป็นสารเสพตดิตามพระราชบญัญตัยิา

เสพตดิใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 อยูใ่นกลุ่มยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 5 มโีทษท าลายสมรรถภาพทาง

กาย ความรูส้กึทางเพศ ระบบภมูคิุม้กนัของร่างกาย สมอง ความจ าเสื่อม (กญัชา สรรพคุณและ

ประโยชน์ของตน้กญัชา 30 ขอ้ !, เมดไทย, 2560)2 เพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ปัจจบุนัประเทศ

ไทยไดม้กีารประกาศใช ้พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษฉบบัใหม ่(ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 มผีล

เมือ่วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 อนุญาตใหส้ามารถใชก้ญัชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย ์

การรกัษาผูป่้วย และการศกึษาวจิยัทางการแพทย ์เฉพาะในกรณีทีจ่ าเป็น เนื่องจากปรากฎ

ผลการวจิยัว่าสารสกดัจากกญัชามสีรรพคุณทางยา (พระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที ่

7) พ.ศ,2562, กระทรวงสาธารณสุข,2562)4 

. ดว้ยประโยชน์และสรรพคุณทางการแพทยท์ีย่อมรบักนัอยา่งแพรห่ลายทัว่โลก ท าให้

มลูค่าบรษิทั Canopy Growth Corporation ของแคนาดาซึง่เป็นผูผ้ลติกญัชาทีใ่หญ่สุดในโลก

เตบิโตขึน้ถงึ 87 เท่า ภายในเวลาเพยีงแค่ 3 ปี สะทอ้นใหเ้หน็ถงึมลูค่ามหาศาลของตลาดกญัชา

ทีถู่กคาดหวงัว่าจะเตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็ 

จากทีไ่ดก้ล่าวไปในขา้งตน้จะเหน็ไดว้่ากญัชาเสมอืนดาบสองคมทีม่ที ัง้คุณและโทษ 

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ “กญัชา” ในการ

รกัษาโรคมะเรง็ ในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในทางการแพทย ์การศกึษา

คน้ควา้วจิยัและพฒันา สายพนัธก์ญัชาเป็นยารกัษาโรคมะเรง็ สรา้งความมัน่คงทางดา้นยาของ

ประเทศและป้องกนัการผกูขาดทางดา้นยา และน าไปสู่แนวทางปลดลอ็กการปลกูกญัชาในทาง

การแพทยเ์สรขีองประเทศไทยเพื่อเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัและสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ของ

ประชาชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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2. เพื่อศกึษาทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ “กญัชา” ในการรกัษาโรคมะเรง็ 

ในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ 

3. เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะแนวทางในการพจิารณาปลดลอ็กการปลกูกญัชาในทางการแพทยเ์สร ี

สมมติฐานของการวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาขัน้สงูสุด และอาชพี ที่

แตกต่างกนั  มผีลต่อทศันคตขิองประชาชนในการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษา

โรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ ทีแ่ตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจยั  

1. ขอบเขตดา้นประชากร คอื ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ เคยรูจ้กั

ประโยชน์ของกญัชาในการรกัษาโรคมะเรง็ จ านวน 400 ราย 

2.ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล และทศันคตขิอง

ประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ 

3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา มรีะยะเวลาการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2562 - มนีาคม 

2563  

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ทราบปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ของ

ประชาชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ 

2. ทราบทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ “กญัชา” ในการรกัษาโรคมะเรง็ ใน

พืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ 

 3. ทราบขอ้เสนอแนะแนวทางในการพจิารณาปลดลอ็กการปลกูกญัชาในทางการแพทยเ์สรี 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ

 Stanton and Futrell (อา้งใน พรี ์พวงมะลติ, 2561)6 กล่าวว่าทศันคตเิป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความ

เชื่อ และความเชื่อกม็อีทิธพิลต่อทศันคต ิซึง่เกดิจากขอ้มลูทีแ่ต่ละคนไดร้บัจากข่าวสาร การ

เรยีนรู ้ประสบการณ์ หรอืจากในอดตี 

         สุรพงษ์ โสธนะเสถยีร (อา้งใน เพญ็พกัตร ์พรายคง, 2560)8 กล่าวว่าทศันคต ิเป็นดชันีชี้

วดัว่าบุคคลนัน้ คดิและรูส้กึอยา่งไร โดยรากฐานมาจากความเชื่อ ทศันคตยิงัเป็นสิง่ทีต่อบสนอง

ต่อสิง่เรา้ ว่าชอบหรอืไม่ชอบต่อสิง่ทีไ่ดร้บัรู ้และอาจจะมผีลต่อพฤตกิรรมต่อไปในอนาตค 
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       ศวินารถ กติตวิฒัน์ (อา้งใน กมัปนาท ปานสุวรรณ, 2558)9 ใหค้วามหมาย ทศันคต ิ

หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิของประชาชนต่อสิง่ต่าง ๆ จากความเขา้ใจและจากการบอกเล่า ท าให้

เกดิความรูส้กึไปในทางใดทางหนึ่ง ถา้มทีศันคตไิปในทางใดทางหนึ่งแลว้ กจ็ะปลีย่นแปลง

ความรูส้กึไดย้าก 

       ศกัดิไ์ทย สุรกจิบวร (อา้งใน มิง่ขวญั ศรทีอง, 2558)10 ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ทศันคต ิ

คอื สภาวะทางจติทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคดิ ความรูส้กึ และแนวโน้มของพฤตกิรรมของบุคคลทีม่ ี

ต่อ บุคคลดว้ยกนั และสภาวะความพรอ้มทางจติจะตอ้งอยูน่านพอควร 

 โรเจอร ์(อา้งใน รตันาภรณ์ มัน่ศรจีนัทร, 559)11 ไดก้ล่าวถงึ ทศันคตวิ่าเป็นตวัชีว้ดัว่าบุคคลมี

ความคดิและรูส้กึอย่างไรกบัคนรอบขา้ง สิง่ของ สิง่แวดลอ้มและสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทศันคต ิ

มรีากฐานมากจากความเชื่อและส่งผลถงึพฤตกิรรมในอนาคตได้ 

       ดงันัน้จงึสรุปไดว้่า ทศันคต ิเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างความรูส้กึและความเชื่อ หรอืจาก

การไดร้บัรูข้อ้มลูข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ท าใหบุ้คคลแสดงออกถงึพฤตกิรรมตอบสนองต่อสิง่

นัน้ ในทางจติใจ ท่าท ีความรูส้กึนึกคดิ หรอืการโน้มเอยีง ซึง่เป็นไปไดท้ัง้ทางบวก หรอืทางลบ 

จะเหน็ไดว้่าทศันคตเิป็นการแสดงพฤตกิรรมออกมา ทางอารมณ์จากสถานการณ์ต่างๆ ทีไ่ดร้บั

สารเขา้มา 

2.แนวคดิและทฤษฎดีา้นประชากรศาสตร ์ประชากรศาสตร ์หมายถงึ กระบวนการศกึษา

เกีย่วกบัประชากรและการเปลีย่นแปลงของประชากร ท าใหท้ราบขนาดหรอืจ านวนคนทีม่อียูใ่น

แต่ละสงัคม แต่ละภมูภิาค หรอืกลุ่มคนทีอ่าศยัอยูท่ีใ่ดทีห่นึ่ง ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมกีารเพิม่

หรอืลด ไดโ้ดยการเกดิ การตาย และการยา้ยถิน่ ทัง้ยา้ยถิน่ชัว่คราวและยา้ยถิน่ถาวร

องคป์ระกอบทางประชากร หมายถงึ ลกัษณะต่าง ๆ ทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิ

ศาสนา สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา เศรษฐกจิ ซึง่สรปุไดว้่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์นัน้ 

มผีลการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารทัง้ทางตรงและทางออ้ม ส่งผลต่อพฤตกิรรมการแสดงออก และ

ความรูส้กึนึกคดิของแต่ละคน แต่ละช่วงวยันัน้มคีวามแตกต่างกนั 

 3. พชืเศรษฐกจิ กญัชา (ชื่อวทิยาศาสตร:์ Cannabis indica (Cannabis sativa forma indica)) 

เป็นชื่อของพชืลม้ลุกชนิดหนึ่ง ในวงศ ์Cannabidaceae ลกัษณะล าตน้สงูประมาณ 2-5 เมตร 

ลกัษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก มลีกัษณะคลา้ยใบมนัส าปะหลงัทีข่อบใบทุก

ใบจะมรีอยหยกัอยูเ่ป็นระยะๆ ออกดอกเป็นช่อเลก็ ๆ ตามง่ามของกิง่และกา้น ส าหรบัสายพนัธุ์

ทีพ่บมากในประเทศเทศไทยจะเป็นสายพนัธุ ์Cannabis sativa ซึง่สามารถเจรญิเตบิโตไดด้ใีน

ลกัษณะอากาศแบบรอ้นชืน้ จากขอ้มลูของ Cannabis Price Index ปี 2018 พบว่า นิวยอรก์ 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นรฐัทีม่ยีอดการใชก้ญัชามากทีสุ่ดในโลกราคาเฉลีย่ของกญัชาอยูท่ี ่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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350,000 บาท ต่อกรมักโิลกรมั ซึง่ตอ้งยอมรบัว่ามากกว่ามลูค่าของสนิคา้เกษตรทัว่ไป

หลายเท่าตวั 

 4. กญัชากบัการรกัษาโรคมะเรง็ งานวจิยัพสิูจน์ไดว้่ากญัชาเป็นพชืสมนุไพรทีช่่วยลดอาการ

ขา้งเคยีงจากการรกัษาโรคมะเรง็ ช่วยบรรเทาอาการปวด และคลื่นไส ้ของผูป่้วยโรค ปรากฏ

การตพีมิพใ์นวารสารทางการแพทยข์องยโุรปทีช่ื่อว่า European Journal of Internal 

Medicine.  ฉบบัเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561 หวัขอ้งานวจิยัทีม่ชีื่อเป็นภาษาองักฤษว่า 

“Prospective analysis of safety and efficacy of medical cannabis in large unselected 

population of patients with cancer.”  มุง่เน้นไปในผูป่้วยโรคมะเรง็ระยะสุดทา้ย ผลการวจิยั

หลงัจากใชก้ญัชา 6 เดอืน ปรากฏว่าผูป่้วย มคีวามปลอดภยัและตอบสนองไดด้ใีนภาพรวม คอื

อาการดขีึน้ คุณภาพชวีติดขีึน้ ผลขา้งเคยีงในการใชก้ญัชาทีพ่บไดม้ากทีสุ่ดไดแ้ก่ เวยีนศรีษะ, 

ปากแหง้, ท าใหง้ว่งนอน, แต่กถ็อืว่าเป็นเรือ่งทีไ่ม่รนุแรงในบรบิทของกลุ่มประชากรผูป่้วย

โรคมะเรง็ในระยะลุกลาม 

5.ความรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญตัยิาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2562 อนุญาตใหส้ามารถใช้

กญัชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย ์การรกัษาผูป่้วย และการศกึษาวจิยัทางการแพทย ์เฉพาะ

ในกรณทีีจ่ าเป็น เนื่องจากปรากฎผลการวจิยัว่าสารสกดัจากกญัชามสีรรพคุณทางยา ซึง่ใน

หลายประเทศไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายแลว้ และเป็นการเปิดโอกาสใหม้กีารอนุญาตให้

ประชาชนใชก้ญัชาในการรกัษาโรค ภายใตค้ าแนะน าของแพทยท์ีไ่ดร้บัอนุญาต เพื่อสรา้งความ

มัน่คงทางดา้นยาของประเทศและป้องกนัการผกูขาดทางดา้นยา 

6.เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

         รศ.ดร.สุรางค ์ลลีะวฒัน์ (2010) ไดศ้กึษาเรือ่ง “การออกฤทธิข์อง 9-

tetrahydrocannabinol ต่อการลุกลามของเซลลม์ะเรง็” ซึง่ท าการศกึษาถงึการใชก้ญัชาในการ

รกัษามะเรง็ท่อน ้าด ีสรุปผลการวจิยั THC สามารถหยดุยัง้การเตบิโตและการแพรก่ระจายของ

เซลลม์ะเรง็ท่อน ้าดไีด้ 

          อภสิทิธิไ์ชยดแีละคณะ (2562) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัความคดิเหน็ของ 

แพทยใ์ชทุ้น และแพทยป์ระจาบา้น ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ต่อการนากญัชามาใชท้างการ

แพทย ์ผลการวจิยัพบว่า ความตอ้งการไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิหรอืไม ่จ านวน 89% เคยไดข้อ้มลู

ขา่วสารเกี่ยวกบักญัชาทางการแพทย ์จ านวน 73.6% ความรูท้ีต่อ้งการเพิม่เตมิเกี่ยว ขอ้บ่งใช ้

จ านวน 92.2% ขนาดการใช ้จ านวน 91.6% ผลขา้งเคยีง จ านวน 89% ขอ้กฎหมาย จ านวน 

87%  สดัส่วนของแพทยฯ์ ทีเ่หน็ดว้ยกบัการใชก้ญัชาทางการแพทย ์82.8 % 
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กรอบความคดิ 

 ในการศกึษาครัง้นี้ไดก้ าหนดตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม ดงัต่อไปนี้ 

 1. ตวัแปรอสิระ ปัจจยับุคคล ไดแ้ก่อาย ุ เพศ  สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาขัน้สงูสุด อาชพี 

 2. ตวัแปรตาม การใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการรบัรู้

ขา่วสาร  ดา้นการใชก้ญัชารกัษาโรคมะเรง็  ดา้นความรูท้ีต่อ้งการเพิม่เตมิ ดา้นการปลกูกญัชา

ในทางการแพทย ์

วิธีด าเนินการวิจยั 

ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยกลุ่มประชาชนทัว่ไปทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดั

สระแกว้ จ านวน 400 ราย และรูจ้กัขอ้มลูดา้นประโยชน์ของ “กญัชา” ในการรกัษาโรคมะเรง็ 

สอบถามความสะดวกก่อนแจกแบบสอบถาม 

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ

เครจซีแ่ละมอรแ์กน จ านวน 400 ราย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 เป็นค าถามทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุ

เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาขัน้สงูสุด และอาชพี ค าถามจะเป็นลกัษณะปลายปิด 

เลอืกตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว จ านวน 5 ขอ้ค าถาม โดยใชม้าตรวดันามมาตรา (Nominal scale)

ส่วนที ่2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการ

รกัษาโรคมะเรง็ จ านวน 4 ดา้น ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด ซึง่ประกอบดว้ยค าตอบยอ่ยที่

แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยใชม้าตรวดัอนัดบัมาตรา (Ordinal scale) และใหค้ะแนนแต่ละระดบัตัง้แต่

ค่าคะแนนน้อยทีสุ่ด คอื 1 ถงึค่าคะแนนมากทีสุ่ดคอื 5 รวม จ านวน 20 ขอ้   

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะ เป็นค าถาปลายเปิด (Open-Ended Questionnaires) เพื่อใหเ้สนอแนะ

เรือ่งทีค่วรแกไ้ขปรบัปรงุนอกเหนือจากแบบสอบถาม  

การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ตรวจสอบความเทีย่งตรง โดยหาค่า IOC และแกไ้ข

แลว้ไปท า Pilot test จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ 

การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) โดยใชส้ถติ ิดงันี้

  1.ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) น าเสนอขอ้มลูดว้ยตารางแจกแจง

ความถี ่เพื่ออธบิายขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
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  2.ค่าเฉลีย่ (Mean)  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธบิาย

ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็  

 การวิเคราะข้อมลูด้วยสถิติหเ์ชิงอนุมาน (Inferentia lStatistic Analysis) ในการทดสอบ

สมมตุฐิาน ดงัต่อไปนี้ 

  1.วเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ 

"กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ส าหรบัขอ้มลูทีจ่ าแนกเป็น 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบ t test 

(Independent Statistic) 

  2.วเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ 

"กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ส าหรบัขอ้มลูทีจ่ าแนกมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารวเิคราะห์

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) หรอื F-test โดยหากพบว่ามคีวามแตกต่างจะ

ท าการเปรยีบเทยีบเชงิซอ้น (Multiple comparison) โดยใชว้ธิ ีFisher’s Least-Significant 

Different (LSD) 

ผลการวิจยั 

          การศกึษาวจิยัเรือ่ง “ทศันคตขิองประชาชนทีม่ผีลต่อการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ใน

การรกัษาโรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้”  

วตัถปุระสงคข้์อท่ี 1 เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการ

รกัษาโรคมะเรง็ ของประชาชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มอีายุ

ระหว่าง 31-40 ปี เป็นเพศหญงิ มสีถานภาพสมรส จบการศกึษาขัน้สงูสุดระดบัปรญิญาตร ีมี

อาชพีขา้ราชการ / ลกูจา้งหน่วยงานภาครฐั / รฐัวสิาหกจิ 

     ประชาชนทีม่อีายทุีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อทศันคตทิีเ่กีย่วกบัการใชก้ญัชารกัษาโรคมะเรง็  

แตกต่างกนั โดยประชาชนทีม่อีายนุ้อยกว่า 20 ปี มทีศันคตต่ิอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ใน

การรกัษาโรคมะเรง็  แตกต่างจากประชาชนทีม่อีาย ุมากกว่า 60 ปี ประชาชนทีม่อีาย ุมากกว่า 

60 ปี มทีศันคตต่ิอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ แตกต่างจากประชาชนที่

มอีายุน้อยกว่า 20 ปี  20 – 30 ปี 31-40 ปี  41-50 ปี และ 51-60 ปี 

          ประชาชนทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อทศันคตขิองประชาชนในการใชพ้ชืเศรษฐกจิ 

"กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ ทีแ่ตกต่างกนั 

 ประชาชนทีม่สีถานภาพสมรสทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อทศันคตขิองประชาชนในการใชพ้ชื

เศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ ไมแ่ตกต่างกนั 

 ประชาชนทีม่รีะดบัการศกึษาขัน้สงูสุดทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อทศันคตขิองประชาชนใน
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การใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแก้ว ไม่แตกต่างกนั 

 ประชาชนทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อทศันคตขิองประชาชนในการใชพ้ชืเศรษฐกจิ 

"กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ ไมแ่ตกต่างกนั 

          สรปุไดว้่า ประชาชนทีม่ ีสถานภาพ  ระดบัการศกึษา และอาชพี แตกต่างกนั มผีลต่อ

ทศันคตขิองประชาชนในการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั

สระแกว้ ไมแ่ตกต่างกนั ส่วนประชาชนทีม่อีาย ุเพศ แตกต่างกนั มผีลต่อทศันคตขิองประชาชน

ในการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ แตกต่างกนั 

จดุประสงคข้์อท่ี 2 เพื่อศกึษาทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ “กญัชา” ในการ

รกัษาโรคมะเรง็ ในพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ พบว่า ประชาชนใหค้วามส าคญักบัดา้นความรูเ้พิม่เตมิ

เกีย่วกบักญัชาสงูสุด ความรูด้า้นสรรพคุณทางยา ขอ้กฎหมาย/ขอ้บงัคบั วธิกีารใช ้ผลขา้งเคยีง 

แสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนตอ้งการขอ้มลูทีช่ดัเจน ความรูเ้กีย่วกบักญัชาในการรกัษาโรคมะเรง็ 

เพื่อเพิม่ความมัน่ใจว่ากญัชานัน้มสีรรพคุณในการรกัษาโรคมะเรง็ไดจ้รงิ และสามารถใชไ้ดอ้ยา่ง

ถูกวธิ ีและถูกกฎหมายดว้ย 

จดุประสงคข้์อท่ี 3 เพื่อศกึษาขอ้เสนอแนะแนวทางในการพจิารณาปลดลอ็กการปลกูกญัชา

ในทางการแพทยเ์สร ีพบว่า     

 ปัญหาทีป่ระชาชนคาดว่าจะเกดิขึน้ หากพจิารณาปลดลอ็กการปลกูกญัชาในทาง

การแพทยเ์สร ีเกรงว่าประชาชนใชแ้ลว้จะกลบัไปตดิกญัชากลายเป็นคนไรส้มรรถภาพ เกดิ

ปัญหาครอบครวัแตกแยก ปัญหาสงัคม   

 ขอ้เสนอแนะจากประชาชน คอื ควรมกีารประชาสมัพนัธ ์ใหค้วามรู ้ประโยชน์และ

ผลกระทบกญัชาในการรกัษามะเรง็  ใหก้บัประชาชนในพืน้ทีใ่หร้บัทราบอย่างทัว่ถงึ  ควรปลดล๊

อกกฎหมายกญัชา และควบคุมไมใ่หใ้ช้ 

ไปทางทีไ่มถู่กตอ้ง และส่งเสรมิพฒันาการใชก้ญัชาเป็นทางเลอืกในการรกัษาผูป่้วย 

อภิปรายผล 

  การศกึษา เรือ่ง ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษา

โรคมะเรง็ ผูว้จิยัไดน้ าผลสรุปการวเิคราะหม์าเชื่อมโยงกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้ง โดยสามารถน ามาอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

 ทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบักญัชาเป็นดา้นทีป่ระชาชนใหค้วาม

สนใจสงูสุด รองลงมาเป็นดา้น ดา้นการปลกูกญัชาในทางการแพทย ์ดา้นการใชก้ญัชารกัษา
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โรคมะเรง็ ส่วนดา้นทีป่ระชาชนใหค้วามสนใจน้อยทีสุ่ด คอืดา้นช่องทางการรบัรูข้่าวสารเรือ่ง

กญัชา แสดงใหเ้หน็ว่าประชาชนตอ้งการขอ้มลูทีช่ดัเจน ความรู ้ความเขา้ใจ ผลด ีผลเสยี

เกีย่วกบักญัชาในการรกัษาโรคมะเรง็ เพื่อเพิม่ความมัน่ใจว่ากญัชานัน้มสีรรพคุณในการรกัษา

โรคมะเรง็ไดจ้รงิ และสามารถใชไ้ดอ้ยา่งถูกวธิ ีและถูกกฎหมายดว้ย ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบั

หลกัการของ Stanton and Futrell (อา้งใน พรี ์พวงมะลติ, 2561)  กล่าวว่าทศันคตเิป็นสิง่ทีม่ ี

อทิธพิลต่อความเชื่อ และความเชื่อกม็อีทิธพิลต่อทศันคต ิซึง่เกดิจากขอ้มลูแต่ละคนไดร้บัจาก

ขา่วสาร การเรยีนรู ้ประสบการณ์ หรอืจากในอดตี ซึง่ในปัจจบุนันัน้ ขอ้มลูดา้นกญัชาในการ

รกัษาโรคนัน้ การประชาสมัพนัธช์ีแ้จงหรอืบอกสรรพคุณ กลุ่มทีส่ามารถใชไ้ด ้ยงัมกีาร

ประชาสมัพนัธท์ีไ่มค่รอบคลุมอาจมหีลายกลุ่มทีย่งัไมรู่ถ้งึสรรพคุณ และประโยชน์ของกญัชา

จรงิๆ และยงัไมเ่ขา้ถงึการรกัษานี้ ควรมกีารใหค้วามรู้ และประชาสมัพนัธ ์กบัประชาชนในพืน้ที ่

ถงึประโยชน์และผลกระทบต่อการใชก้ญัชา รกัษาโรค ใหป้ระชาชนรบัทราบมากกว่านี้ ตาม

ลกัษณะของทศันคต ิรตันาภรณ์ มัง่ศรจีนัทร ์(2559) ไดก้ล่าวไวว้่า ทศันคตเิป็นอารมณ์ 

ความรูส้กึทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรู ้ประสบการณ์ ของบุคคล ไมไ่ด้มมีาตัง้แต่เกดิ อาจมคีวาม

ความโน้มเอยีง ตามสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ หรอืพบเจอในขณะนัน้ ซึง่ทศันคตสิามารถ

เปลีย่นแปลงได ้โดยการเปลีย่นความเชื่อเดมิทีม่อียู ่ความเชื่อเปลีย่นไดโ้ดยการรบัขอ้มลูใหม่ๆ  

หากมกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นจรงิใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ มใิช่การโฆษณาชวน

เชื่อ จะท าใหป้ระชาชนไดร้บัขอ้มลูใหม่ๆ  เกดิการคดิอยา่งมสีตแิละเหตุผล จะส่งผลถงึความเชื่อ

และการเปลีย่นแปลงทศัคตใินทีสุ่ด 

  เมือ่เปรยีบเทยีบทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษา

โรคมะเรง็ ดา้นความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบักญัชาเป็นดา้นทีป่ระชาชนใหค้วามส าคญัสงูสุด ผล

การศกึษาสอดคลอ้งกบัอภสิทิธิไ์ชยดแีละคณะ (2562) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปัจจยัทีส่มัพนัธก์บัความ

คดิเหน็ของ แพทยใ์ชทุ้น และแพทยป์ระจาบา้น ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ต่อการนากญัชามาใช้

ทางการแพทย ์ผลการวจิยัพบว่า ความตอ้งการไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิหรอืไม ่จ านวน 89% เคย

ไดข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบักญัชาทางการแพทย ์จ านวน 73.6% ความรูท้ีต่อ้งการเพิม่เตมิเกีย่ว 

ขอ้บ่งใช ้จ านวน 92.2% ขนาดการใช ้จ านวน 91.6% ผลขา้งเคยีง จ านวน 89% ขอ้กฎหมาย 

จ านวน 87%  สดัส่วนของแพทยฯ์ ทีเ่หน็ดว้ยกบัการใชก้ญัชาทางการแพทย ์82.8 % และ

ผลการวจิยัปัจจยัส่วนบุคคล  สรปุไดว้่า ประชาชนทีม่ ีสถานภาพ  ระดบัการศกึษา และอาชพี 

แตกต่างกนั มผีลต่อทศันคตขิองประชาชนในการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษา

โรคมะเรง็ ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ ไมแ่ตกต่างกนั ส่วนประชาชนทีม่อีาย ุเพศ แตกต่างกนั  
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มผีลต่อทศันคตขิองประชาชนในการใชพ้ชืเศรษฐกจิ "กญัชา" ในการรกัษาโรคมะเรง็ ในเขต

พืน้ทีจ่งัหวดัสระแกว้ แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
1.ความรูเ้กีย่วกบัเรือ่งใชก้ญัชาในการรกัษามะเรง็ยงัไมแ่พรห่ลาย ควรจะมกีารน าผลวจิยัทีท่ าให้
เกดิความมัน่ใจว่ากญัชาสามารถรกัษามะเรง็ไดจ้รงิๆ 
2.ควรมกีารใหค้วามรู ้และประชาสมัพนัธ ์กบัประชาชนในพืน้ทีใ่หท้ัว่ถงึทุกกลุ่ม  
3.ควรมกีารศกึษาเรือ่งยาเกี่ยวกบักญัชาใหม้ากขึน้แต่กค็วบคู่ไปกบัการป้องกนัไมใ่หเ้ป็นการ
แพรก่ระจายของกญัชาทีใ่ชแ้บบผดิกฏหมาย 
4.การสอบถามอาจมขีอ้เทจ็จรงิทีต่่างกนัแต่จะท ายงัไงกบัค าว่าผูไ้ดร้บัผลประโยชน์โดยตรง 
5. หากปลอดลอ็กใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถปลกูเพื่อใชร้กัษาในครวัเรอืนไดจ้ะดมีาก 
6. ปลกูไดแ้ต่ควรควบคุมอย่างเครง่ครดั เพราะสงัคมไทยเป็นสงัคมลกูเทวดา จงึเป็นดาบสองคม

ได ้

7. ประชาชนทัว่ไปน่าจะไดร้บัผลประโยชน์สงูสุดจากการน ามาใชร้กัษาโรคมากกว่าการน ามาหา

ผลประโยชน์ทางพานิชย ์

8. เกรงว่าหากประชาชนใชแ้ลว้มาก ๆ จะกลบัไปตดิกญัชากลายเป็นคนไรส้มรรถภาพ 

9. ควบคุมการปลกูโดยการขึน้ทะเบยีน และอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบักญัชาอยา่งละเอยีด 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรจะมกีารศกึษาวจิยัถงึคุณภาพชวีติของผูป่้วยหลงัจากใชก้ญัชาในการรกัษาโรคมะเรง็ 

2. ควรจะมกีารศกึษาถงึความตอ้งการใชก้ญัชาในการรกัษาโรคของประชาชน 

3. ควรจะมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างการใชเ้คมบี าบดักบัการใชก้ญัชาในการรกัษา

โรคมะเรง็ 
 

การอ้างอิง 
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