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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติ ดในพื้ นที่ จั งหวั ดศรี สะเกษ เก็ บรวบรวมข้ อมู ลด้ วยแบบสอบถามจากเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจในพื้ นที่ จั งหวั ดศรี สะเกษ
ใช้ รู ปแบบของการวิจัยเชิ งส ารวจ (survey research) กลุ่ มตั วอย่ างคื อ เจ้าหน้ าที่ ต ารวจในพื้ นที่ จังหวัดศรี สะเกษ จานวน 348 คน
สถิ ติ ที่ ใช้ วิ เคราะห์ ข้ อมู ล คื อ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ า t-test ค่ า F-test ผลการวิ จั ยพบว่ า
(1) เจ้าหน้าที่ตารวจ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
จังหวั ดศรี สะเกษโดยรวม อยู่ ในระดั บมาก (2) เจ้าหน้ าที่ต ารวจที่ มีอายุ ระดั บชั้น (ยศ) ต่ างกั น มีความคิ ดเห็นต่อปัจจัยที่ มีผลต่ อ
ความส าเร็ จของการป้ องกั นและปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติ ดในพื้ นที่ จั งหวั ดศรี สะเกษ โดยรวมแตกต่ างกั น
ส่วนระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดไม่แตกต่าง
คาสาคัญ: ความสาเร็จของการป้องกันและปราบปราม, การแพร่ระบาดของยาเสพติด , การนานโยบายไปปฏิบัติ

Abstract
The purpose of this research was to investigate factors influencing the success of the
prevention and suppression of narcotic epidemics in Sisaket province. Data were collected by
questionnaires from police officers in Sisaket province. Use survey research model. 3 4 8 Police
officers in Sisaket Province. The statistics used for data analysis were frequency, percentage,
mean, standard deviation, t-test, F-test. The findings were as follows: (1) There were opinions on
factors influencing the success of the prevention and suppression of narcotic epidemics in Sisaket
province at a high level. (2) Police officers of different ages have different opinions on the factors
affecting the success of the prevention and suppression of narcotic epidemics in the area of
Sisaket province, as well as the different levels of education, marital status, Average per month
And the experience of drug work is no different.
Keywords: the success of the prevention and suppression, the spread of drugs, the
implementation of policies.
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บทนา

จะมี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อร่ างกายและจิ ต ใจ
โดยเฉพาะด้านบุคลิก ภาพและสุขภาพอนามั ย
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบ
ต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม ครอบครัวที่มีผู้ติดยา
มัก ได้ รับ ความเดือดร้อนจากผู้ติดยาในทุ ก ด้าน
นาไปสู่ความยุ่งยาก ขัดแย้ง แตกแยก และสิ้นเปลือง
ในการแก้ ปัญหา ผู้ ติดยามั กก่ อให้ เกิ ด อาชญากรรม
ต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้าไปเกี่ ยวข้องกั บแหล่งอบายมุ ข
การลัก เล็ ก ขโมยน้อ ย การประทุ ษร้ายต่ อชีวิต
และทรัพย์สิน การพนันและอาชญากรรมต่าง ๆ
สาหรับผู้ค้าและหรือผู้เสพ ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว
เมื่ อถู กจั บกุ มและด าเนิ นการทางกฎหมาย จะส่ ง
ผลกระทบให้สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความ
เดือดร้อน ในการดารงชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก และเยาวชนที่อยู่ภายใต้
การปกครองจะต้องออกจากโรงเรียน ซึ่งเป็นการทาลาย
อนาคตของประเทศชาติ ผลกระทบต่ อการบริ หาร
จัดการภาครัฐ คดียาเสพติด ที่ เพิ่ ม สูง ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นภาระต่องานด้านกระบวนการยุติ ธรรม
ทั้ งระบบ ซึ่งส่ งผลกระทบต่อภาระค่ าใช้จ่ ายของรั ฐ
ที่เพิ่มสูง และทาให้การ ดาเนินคดีด้านอื่น ๆ เกิดความ
ล่าช้า นอกจากนี้ ปัญ หายาเสพติดได้ก่ อให้เกิ ด
การทุจริต คอรัปชั่น โดยเฉพาะการทุจริตต่อหน้าที่ การ
รับสินบน การกลั่นแกล้งรีดไถ แสวงหาผลประโยชน์
จากผู้ กระท าความผิ ดซึ่ งท าให้ ประชาชนและสั งคม
เกิดความไม่ศรัทธาและเชื่อมั่นในการทางานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการคลังของ
ประเทศ การผลิตและการค้ายาเสพติด จัดเป็นกลุ่มธุรกิจ
และเศรษฐกิ จนอกกฎหมายที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ดการผลิ ต
แม้ว่าการค้ายาเสพติดบางส่วนจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
และสร้างรายได้เมื่อมีการค้าขาย แต่ก็เป็นรายได้
ส าหรับคนบางกลุ่ มที่ กระท าผิดกฎหมายและเอารัด

ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนับวันจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และเป็นปัญหาสังคมที่ มี
ความร้ายแรงระดับชาติทุกสังคมชุมชนต่างได้รับ
ผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในทุกวันนี้ คนจานวน
มากกาลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดแพร่ระบาด
ในสัง คมไทย แม้ จ ะได้มี ม าตรการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามผู้ลักลอบจาหน่ายและเสพยาเสพติด
แต่ก็ ยัง ไม่ ส ามารถขจัดยาเสพติดให้ห มดไปได้
เนื่องจากเป็นขบวนการที่มีความซับซ้อน นับวัน
ปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ
กล่าวได้ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญ ยิ่ง
ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาอื่น ๆ มากมายในประเทศ ปัญหายาเสพติด
ในประเทศไทยได้ มี การเปลี่ ยนแปลงและขยายตั ว
มากขึ้ นจากผลของการเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่ มี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้าง
ทางสังคมเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ขาดพลังและ
ขาดความสมดุลในการพั ฒนา สถาบันหลักทางสังคม
หลายสถาบันเกิดความอ่อนแอเป็นช่องว่างทาให้
ปัญ หายาเสพติดแพร่ร ะบาดอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางมากขึ้น ผู้ ที่ เกี่ ยวข้องกั บการค้ายาเสพติ ด
ไม่ ว่าจะเป็นนายทุ นผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นาเข้า และส่งออก
ยาเสพติ ด อาศัยผลพวงจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว นายาเสพติดทั้งที่มีอยู่เดิมและชนิดใหม่
เข้ามาเผยแพร่ในหมู่ประชาชนในแต่ละกลุ่มซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ยาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยคุกคาม กัดกร่อน
บ่อนทาลายประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง
ทั้งต่อปัจเจกบุคคล และสังคมส่วนรวมในมิติต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อตัวบุคคล ยาเสพติดทุกชนิด
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เอาเปรียบสังคม ปัญ หายาเสพติดท าให้รัฐบาล
ต้องทุ่มเทงบประมาณจานวนมาก เพื่อใช้ในการป้องกัน
ปราบปราม บ าบัดรักษาและฟื้ นฟู แทนที่ จะนาไปใช้
ในการด้ านอื่น ๆ ที่ มี ความจ าเป็น ต้อ งสูญ เสี ย
ทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่จาเป็น
รวมทั้งกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์ เพราะยาเสพติด
มีส่วนทาลายพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง
ของเด็กและเยาวชน และแรงงานที่จะเป็นพลัง
ของประเทศไทยในอนาคต ผลกระทบต่ อความมั่ นคง
และชื่อเสียงของประเทศ สาเหตุเนื่องจากปัญหา
ยาเสพติดได้ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิ จ
สังคมและการเมื อง ทั้ งภายในและภายนอกประเทศ
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งผลิตยาเสพติด
การแพร่ระบาดของยาเสพติด จะก่อให้เกิดความ
เสื่ อมเสี ย ชื่ อเสี ยงและเกี ยรติ ภู มิ ของประเทศไทย
ไม่ เป็นที่ ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สนิ ทาให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือ
ลงทุ นทางการค้า และธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทาให้ประเทศคู่แข่งฉวยโอกาสในการโจมตีประเทศไทย
การที่ ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ ได้ ด าเนิ น
การทุกวิธีทางให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จนสามารถบรรลุผลไม่ว่าจะเป็นการปราบปราม
ยาเสพติดหรือปลู ก พื ช ยาเสพติด การสกั ดกั้ น
ลักลอบ นายาเสพติด แต่สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในประเทศไทยยังคงมี แนวโน้มเพิ่ มขึ้น ขณะเดียวกั น
จานวนผู้ต้องหา และผู้เ ข้ารับ การบ าบั ดรัก ษา
ยาเส พติ ดก็ มี จ านวน เพิ่ มขึ้ น เช่ น เดี ยวกั น
กลุ่ม เป้าหมายที่ เข้ามาเกี่ ยวข้อ งกั บ ยาเสพติ ด
ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี ประมาณ ร้อยละ 70
เป็ นรายใหม่ โดยยาบ้ าเป็ นตั วยา หลั ก รองลงมาคื อ
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กัญชา และสารระเหย และยาไอซ์มีแนวโน้มจะ
เข้ามาแพร่ระบาดมากขึ้น
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ ตารวจในพื้ นที่ จัง หวัดศรีส ะเกษ
พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจสามารถจับกุ ม ผู้กระท า
ผิดได้มากขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง
ศรีสะเกษ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ โดยดาเนินการศึกษาจากเจ้าหน้าที่
ตารวจสถานี ต ารวจในพื้ น ที่ จั ง หวัด ศรีส ะเกษ
ซึ่งผลการวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลให้ผู้บังคั บบัญชามี
การนามาดาเนินการปรับปรุง แก้ ไข และหามาตรการ
ในการปฏิบัติงานที่ เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ปัจ จุบันหรืออนาคต เพื่อให้ดาเนินงานป้องกั น
และปราบปรามยาเสพติดเกิดผลส าเร็จอันเป็น
หนทางให้ยาเสพติดเป็นมหันตภัยของสังคมหมด
สิ้นไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสาเร็จของการป้องกัน
และปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ของการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จของการป้องกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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ทบทวนวรรณกรรม
แนวความคิด ที่ เกี่ ย วข้ องกับ ปั ญ หายา
เสพติด
พระราชบัญญัติสารเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2528 (2528, หน้ า 32-33) ได้ ให้ ความหมายของ
สารเสพติ ดไว้ ว่ า สารเสพติ ดให้ โทษ หมายความว่ า
สารเคมี หรือ วัตถุชนิดใด ๆ รวมถึงพืชหรือส่วน
ของพืช หรือที่ให้ผลผลิต เป็นสารเสพติดให้โทษ
หรือใช้เป็นสิ่งเสพติดให้โทษ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย
ไม่ว่าจะรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ
แล้วทาให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะ
สาคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลาดับ
ผู้ เสพจะเกิ ดการถอนยา เมื่ อหยุ ดใช้ ยาหรื อขาดยา
ผู้เสพจะเกิ ดความต้อ งการทั้ งทางร่างกายและ
จิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา ผู้เสพจะมีสุขภาพ
ร่างกายที่ทรุดโทรมลง
องค์ก ารอนามัยโลก (World Health
Organization--WHO, 1996) ได้ให้ความหมาย
ของสารเสพติดให้โทษว่า หมายถึง สารใดก็ตาม
เมื่ อรับเข้าสูร่างกายแล้วโดยการกิ น ฉีด สูบ หรือดม
จะทาให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้ใช้สารนี้
โดยเฉพาะลัก ษณะดังต่อ ไปนี้ ผู้เสพจะต้องเพิ่ ม
ปริมาณของสารเสพติดมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นอันตราย
ต่อร่างกาย เมื่อขาดสารเสพติดจะเกิดอาการทาง
ร่างกาย ซึ่ งเป็ นปฏิ กิ ริ ยาขาดยา ผู้ เสพจะเกิ ดความ
ต้องการอย่างแรงกล้าทั้ งทางร่างกายและจิตใจ
สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วทาให้ร่างกายทรุดโทรม
Drug Abuse หมายถึ ง การเสพยา หรื อ
สารบางชนิดโดยไม่มีข้อบ่งชี้ที่จะใช้ยาหรือสารชนิดนั้น
อาจจะเคยใช้เพียงครั้งเดียว หรือหลายครั้ง โดยที่
ร่างกายและจิตใจยังไม่ได้ขึ้นกับยาหรือสารนั้น ๆ
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และเมื่ อขาดยาหรือสารนั้ นก็ จะไม่ มี อาการของ
การขาดยา (จิรบูรณ์ บาเพ็ญนรกิจ, 2537, หน้า 73-74)
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (2542) ได้ให้ความหมาย
ของยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาที่อาจจะเป็น
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์
ซึ่งเมื่ อบุ คคลใดเสพหรือได้รับเข้าไปในร่างกายซ้ า ๆ
กั นแล้ ว ไม่ ว่ าจะด้ วยวิ ธีใด ๆ เป็ นระยะ ๆ หรื อนาน
ติดต่อกั นก็ ตาม จะท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ภายใต้
อานาจ และเป็นทาสของสิ่งนั้น ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้
ยังอาจต้องเพิ่มปริมาณการเสพขึ้นเรื่อย ๆ หรือ
ทาให้สุขภาพของผู้เสพติดเสื่อมโทรมลง และเมื่อ
ถึ งเวลาอยากเสพแล้ วไม่ ได้ เสพจะมี อาการผิ ดปกติ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือเฉพาะทางด้านจิตใจ
ความหมายของสารเสพติด ดังที่ กล่าวมา
จะเห็ นได้ ว่ ามี การให้ ความหมายของสารเสพติ ด
ตามทัศนของนักวิชาชีพต่าง ๆ คือ ในความหมาย
ของเภสัชวิทยา หมายถึงสิ่งที่ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง
และปรากฏอาการของโรคอย่างชัดเจนภายหลัง
เมื่อหยัดเสพ นักสังคมสงเคราะห์ให้ความหมายว่า
เป็นสิ่งที่ ก่ อให้เกิดความเดือดร้ อนในสังคม ส่วน
นักกฎหมายจะหมายถึงสิ่งที่ทาให้เกิดพิษและพิษ
ของมันเป็นต้นเหตุแห่งอาชญากรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
2542, หน้า 13)
ความหมายของการป้ องกั นยาเสพติดนั้ น
มีนัก วิชาการและผู้ป ฏิบัติงานที่ เกี่ ยวข้องได้ให้
ความหมายของการป้ อ งกั น ไว้ ค ล้ ายกั น ดั ง นี้
มาลัย บึงสว่าง (2540, หน้า 15) กล่าวว่า การป้ องกั น
ยาเสพติด หมายถึง การให้การศึกษาและข้อมูล
ที่ ถู ก ต้ อ งแก่ เยาวชนและประชาชน เพื่ อ ให้ มี
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ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บโทษ พิ ษภั ยและสาเหตุ
ของการติดยาเสพติด เช่นเดียวกับ รุ่งทิวา พันธุ (2538,
หน้ า 12) ให้ ความหมายไว้ ว่า การป้ องกั นยาเสพติ ด
หมายถึง การให้การศึกษา ข่าวสาร ความรู้ และข้อมู ล
ในเรื่องคุณภาพชีวิต ยาและยาเสพติด ตลอดจน
การป้ องกั นตนเอง ครอบครัวและชุ มชน ให้ รอดพ้ น
จากยาเสพติ ด ด้วยวิธีการต่าง ๆ ไปสู่กลุ่ มเป้ าหมาย
เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ให้สามารถอยู่ท่ามกลางยาเสพติดได้
โดยไม่พึ่งพายาเสพติด ถึงแม้จะประสบปัญหาด้วยตนเอง
และครอบครั ว รวมทั้ งการปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อม
ใกล้ตัวที่มีส่วนผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายไปใช้ยาเสพติด
ควบคู่ กั นไปด้ วย ขณะที่ ส านั กงานคณะกรรมการ
ป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด (2538, หน้ า 11)
ได้ให้ความหมายไว้ว่า การป้องกั นยาเสพติด หมายถึง
การให้การศึกษา ข่าวสาร ความรู้ และข้อมูลในเรื่องของ
ยาเสพติดอย่างถูกต้องด้วยวิธีการต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน มิให้ประชาชนหันไป
ใช้ยาเสพติดเป็นทางออก เมื่ อประสบปัญหาขึ้นกั บ
ตนเองและครอบครัว และในขณะเดียวกันก็ดาเนินการ
ป้ องกั นการแพร่ ระบาดของตั วยา รวมทั้ งปรั บปรุ ง
สภาพแวดล้อม มิให้มีส่วนผลักดันให้คนไปใช้ยาเสพติด
ควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นสรุปได้ว่าการป้องกันยาเสพติด
หมายถึง การให้การศึกษา ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารที่
ถู กต้ องแก่ ประชาชน เพื่ อให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ ยวกับโทษและพิษภัยยาเสพติด สาเหตุของการติด
ยาเสพติด ผลกระทบของยาเสพติด ตลอดจนทักษะชีวิต
และการป้องกันตนเองจากยาเสพติด รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพแวดล้ อมใกล้ ตั ว ที่ มี ส่ วนผลั กดั นให้
กลุ่มเป้าหมายไปใช้ยาเสพติดควบคู่กันไปด้วย
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีองค์ประกอบ
สลับ ซับ ซ้อน และเป็นปัญ หาที่ มี ปัจ จัยอันเป็ น
สาเหตุมากกว่าหนึ่งประการเสมอ อย่างไรก็ตาม
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

อาจสามารถจาแนกองค์ประกอบของปัญหายาเสพติด
ที่จะมีส่วนสัมพันธ์หรือเกื้อหนุนให้เกิดปัญหายาเสพติด
ไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ (1) ตัวบุคคลหรือความต้องการ
ยาเสพติด เมื่อบุคคลประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และสังคมจนไม่
สามารถที่ จะแก้ ไขหรื อปรั บ ตั วให้ เข้ ากั บความ
เปลี่ยนแปลงหรือสภาพนั้ น ๆ ได้ ก็ จะมี พ ฤติก รรม
เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม โดยอาจหันไปใช้
ยาเสพติด (2) ตัวยา โดยตัวของมันเองแล้วมิได้
ก่อให้เกิดปัญหาแต่อย่างใดเลย ถ้าหากบุคคลมิได้
ไปหยิบใช้ แต่เมื่อบุคคลไปหยิบ ใช้ยาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคล
ที่ใช้ยาประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งขึ้นอยู่กับ
ฤทธิ์ และขนาดของตั วยาที่ ใช้ ตลอดจนวิ ธี การที่ ใช้
(3) สิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่ง
ที่ จะผลักดัน หรือชักจูงให้ บุคคลหั นไปใช้ยาเสพติ ด
สิ่งแวดล้อมอาจเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
บุคคลต้องอยู่ร่วมกับ บุคคลอื่น หรือสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ เป็นต้น สิ่งแวดล้อมไม่ ดีอาจก่ อให้ เกิ ด
ภาวะความไม่มั่นคง (unstable) ต่อสภาพจิตใจ ซึ่งบีบ
บังคับหรือผลักดันบุคคลให้หันไปใช้ยาเสพติดใน
ที่สุด
ดังนั้ น การแก้ ไขปัญหายาเสพติดจึ งต้อ ง
ดาเนินการแก้ไข โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ 3 ประการ
นี้เป็นจุดเริ่ม ตัวอย่างเช่น ในด้านของตัวยามีการ
ใช้ วิ ธีควบคุ ม โดยปราบปรามและปลู กพื ชทดแทน
เพื่อลดปริมาณยาเสพติด ในด้านตัวบุคคลมีการ
ดาเนินการป้องกัน โดยสร้างภูมิคุ้มกันมิให้บุคคล
หันไปใช้ยาเสพติด และให้การบาบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดให้หยุดใช้ยา เป็นการลดความต้องการ
ยาเสพติ ด ส่ วนด้ านสิ่ งแวดล้ อม มี การพั ฒนาสภาพ
ความเป็ นอยู่ ของสมาชิ กในสั งคม และจั ดระเบี ยบ
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กฎเกณฑ์ ของสังคม เพื่ อไม่ ให้กลายเป็ นสิ่ งแวดล้อม
ที่ ผลั กดั นให้ คนเกิ ดปั ญหา แล้ วหั นไปใช้ ยาเสพติ ด
เป็นทางออก
แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ นโยบาย
สาธารณะ
นักวิชาการหลายท่ านได้ให้ ความหมาย
ของการบริหารจั ดการไว้ต่ าง ๆ กั นตามแต่ ทั ศนคติ
และแนวการศึกษาของแต่ละท่าน ดังนี้ Herbert
A. Simon (1980) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร
หมายถึ ง กิ จกรรมที่ บุ คคลตั้ งแต่ 2 คนขึ้ นไป
ร่วมกั นดาเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกั น
ขณะที่ Robbins and DeCenzo (2005) การจั ดการ
(management) หมายถึ ง ขบวนการที่ ท าให้ งาน
กิ จกรรมต่ าง ๆ ส าเร็ จลงได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
และมีประสิทธิผล ด้วยคนและทรัพยากรขององค์การ
ซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องกั บ
การจัดการ ได้แก่ ขบวนการ (process) ประสิทธิภาพ
(efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) ขบวนการ
(process) ในความหมายของการจัดการนี้หมายถึง
หน้าที่ต่าง ๆ ด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน
การจัดองค์การ การโน้ มนาองค์การ และการควบคุ ม
สอดคล้ องกั บ สร้ อยตระกู ล อรรถมานะ (2545,
หน้า 421) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการ หมายถึง
กระบวนการดาเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ตามลาดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทาอะไร
ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความ
ไม่แน่นอนแล้ว ยังทาให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจ
ในการท างานท าให้ การท างานมี ประสิ ทธิผลการจั ด
ลาดับการทางานที่ ดีไม่ ควรมี ลักษณะตายตัวต้อง
ยืดหยุ่ น ได้ตามสถานการณ์ อาจมี การปรับปรุง
แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนล าดับการทางานได้เสมอ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

เมื่ อได้ประมวลความเห็นของนักวิชาการ
จึงขอสรุปความหมายของ การบริหารจัดการ คือ ศิลปะ
ในการใช้บุ คคลอื่ นร่ วมกั บ ปั จจั ยในการจัดการ
เพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ และ
สนองตอบความคาดหวังและจัดโอกาสให้บุคคล
เหล่านั้นมีความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สาหรับในอดีตที่ผา่ นมานั้น คนส่วนมาก
มักจะเห็นตรงกันว่า การจัดการนั้นเป็นสิ่งจาเป็น
และส าคัญส าหรับองค์การต่าง ๆ แต่แม้กระนั้น
ก็ ตาม คนจ านวนไม่ น้ อยยั งคงเข้ าใจกั นผิ ด ๆ ว่ า
การจัดการเป็นเรื่องที่ ไม่ จาเป็นต้องศึกษามากนัก
ทั้งนี้เพราะมี ความเข้าใจที่ไม่ ถูกต้องนักว่า การจัดการ
คงไม่ มี อ ะไรมากไปกว่ าสิ่ ง ที่ เป็ น สามั ญ ส านึ ก
ธรรมดานี่เอง
แต่ มาถึ งยุ คสมั ยปั จจุ บั น ทุ กฝ่ ายต่ าง
ยอมรับกั นว่า การที่ สังคมเศรษฐกิ จของประเทศ
จะเจริ ญ รุ ด หน้ า ไปได้ ไกลและดี เพี ยงใดนั้ น
ย่ อมขึ้ นอยู่ กั บประสิ ทธิ ภาพขององค์ การต่ าง ๆ เป็ น
สาคัญ ซึ่งประสิทธิภาพขององค์การเหล่านี้จะมีมากน้อย
เพี ยงใดนั้ นแท้ จริ งแล้ วต่ างก็ ขึ้ นอยู่ กั บการจั ดการ
ว่ามีประสิทธิภาพดีเพียงใดเป็นสาคัญ
ด้วยความเข้าใจที่ ถู กต้ องนี้ เอง จึ งเป็ นที่
ยอมรับกันว่าการจัดการ เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญ
ยิ่ง และมี เ นื้อหาสาระที่ เ ป็น แก่ น สารมากมาย
และมิใช่เป็นเพียงสามัญสานึก ธรรมดา ยิ่งในทุก
วันนี้ที่องค์การทุกแห่ง ต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์
ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน มี ผลท าให้การท างานดาเนินไป
ได้ด้วยความยากลาบาก จึงเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นว่า
การจัดการนับเป็นทักษะระดับสูงที่จาต้องมีการถ่ายทอด
และศึกษาหาความรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นตลอดเวลา
ปัจจัยในการจัดการที่ เป็นมูลเหตุ พื้นฐาน
ที่ส าคัญที่ ผู้บริหารทุกคนต้องหันมาสนใจในงาน
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ด้านการจัดการ เพื่ อใช้ด าเนิ นการตามวัตถุ ประสงค์
ของกิ จ การ จะประกอบด้ วยปั จ จั ย ดั ง ต่ อ ไปนี้
(ธงชั ย สั นติ วงษ์ , 2536, หน้ า 7-8) คน เครื่ องจั กร
เงินทุน วัสดุสิ่งของ
ในการนาเอาปัจจัยทั้ง 4 ตัว คือ คน (man)
เครื่องจัก ร (machine) เงินทุ น (money) และ
วั สดุ สิ่ งของ (material) ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการ
มาใช้ทาการผลิตและดาเนินงานนั้น โอกาสที่การ
ดาเนิน งานจะประสบความส าเร็จ ได้ม ากหรือ
น้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความสาเร็จในการจัดการ 4 ประการดังต่อไปนี้ คือ
(ธงชั ย สั นติ วงษ์ , 2536, หน้ า 8-9) ตลาด (market)
วิธีการปฏิ บั ติงาน (method) การจู งใจผู้ ปฏิ บั ติ งาน
(motivate) วิธีการจัดการ (management)

ยาเสพติด โดยเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด (closeended response question)
ส่ วนที่ 2 ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บปั จจั ยด้ าน
การบริหารที่ มีผลต่อความส าเร็จของการป้องกั นและ
ปราบปรามการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติ ดในพื้ นที่
จั งหวั ดศรี สะเกษ จ านวน 50 ข้ อ ประกอบด้ วย
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์ กร ด้านการบังคั บ
บัญชา ด้านการประสานงาน ด้านการควบคุม
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธี
การเก็ บโดยสุ่ มตั วอย่ างแบบง่ าย (simple random
sampling) โดยผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ตารวจในพื้ นที่ จังหวั ดศรีสะเกษ ในการเก็ บรวบรวม
ข้อมูล โดยการนาแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง
กรอกข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
หากข้อคาถามใดไม่ สมบูรณ์จะท าการสัมภาษณ์
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
สาเร็จรูปและ ตารางประกอบความเรียง โดยสามารถ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลและทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ า t-test (independent t-test) ใช้ วิ เคราะห์ ค วาม
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ที่มีระดับนัยสาคัญ .05 และใช้สถิติวิเคราะห์ F-test
(independent sample F-test) แบบการวิ เคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (One-way
Analysis of Variance) ห รื อ Brown Forsyth ใช้
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตารวจใน
พื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม
พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้วิจัยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ
(survey research) เพื่ อ ศึ ก ษาความส าเร็ จ ของ
การป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้แบบสอบถาม
(questionnaire) กลุ่ ม ตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย
ครั้งนี้คื อ เจ้าหน้าที่ ตารวจในพื้ นที่ จังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 348 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ วไปเกี่ ยวกั บ ข้อ มู ล
ส่วนบุ คคล จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย อายุ ระดั บ
การศึ กษา สถานภาพสมรส รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน
ระดั บชั้ น (ยศ) และประสบการณ์ ปฏิ บั ติ งานด้ าน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ผลการวิจัย
1. เจ้าหน้าที่ ตารวจ มี ความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จของการป้องกันและปราบปราม
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การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจ มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จของการป้องกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลาดับดังนี้ ด้านการควบคุม
รองลงมาคื อด้ านการวางแผน ด้ านการประสานงาน
ด้านการบังคับบัญชา และด้านการจัดหน่วยงาน
ตามลาดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) เจ้าหน้าที่
ตารวจที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
มีผลต่ อความส าเร็จของการป้ องกั นและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยรวม และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจั ดหน่ วยงาน
ด้ านการบั งคั บบั ญ ชา และด้ านการประสานงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(2) เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีระดับ การศึก ษาต่างกั น
มี ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจั ยที่ มี ผลต่ อความส าเร็จของ
การป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษโดยรวม และรายด้าน ได้แก่
ด้ านการวางแผน ด้ านการจั ดหน่ วยงาน ด้ านการ
บังคับบัญชา ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม
ไม่ แตกต่างกั นที่ นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .05
(3) เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน
มีความคิดเห็ นต่อปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อ ความส าเร็จ
ของการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม
และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจั ดหน่ วยงาน ด้ านการ
บังคับบัญชา ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม
ไม่ แตกต่างกั นที่ นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .05
(4) เจ้าหน้าที่ ตารวจที่ มี รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่ างกั น
มีความคิดเห็ นต่อปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อ ความส าเร็จ
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ของการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม
และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจั ดหน่ วยงาน ด้ านการ
บังคับบัญชา ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม
ไม่ แตกต่างกั นที่ นัยสาคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .05
(5) เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจที่ มี ระดั บชั้ น(ยศ) ต่ างกั นมี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ มี ผลต่อความสาเร็จของ
การป้ องกั นและปราบปรามการแพร่ ระบาดของ
ยาเสพติดในพื้นที่จงั หวัดศรีสะเกษโดยรวมแตกต่างกันที่
นัยส าคั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 (6) เจ้าหน้ าที่ ตารวจ
ที่ มี ประสบการณ์ ปฏิ บั ติ งานด้ านยาเสพติ ดต่ างกั น
มีความคิดเห็ นต่อปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อ ความส าเร็จ
ของการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม
และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการวางแผน ด้ านการจั ด
หน่วยงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน
และด้านการควบคุม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
อภิปรายผล
เจ้าหน้าที่ตารวจ มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จของการป้องกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยรวมอยู่ ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจ มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จของการป้องกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ตามลาดับดังนี้ ด้านการควบคุม
รองลงมาคื อด้ านการวางแผน ด้ านการประสานงาน
ด้านการบังคับบัญชา และด้านการจัดหน่วยงาน
ตามล าดับ สอดคล้องกั บผลงานวิจัยของ เบญจวรรณ
ไกรสวัส ดิ์ (2542) ได้ศึกษาการดาเนินการและ

80

Vol.6 No.1 (January–June 2016) ISSN 1905-2219

ปัญหาอุปสรรคในการป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดยาบ้า
ในโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา สั งกั ดกรมสามั ญ ศึ กษา
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า สภาพการดาเนินการป้ องกั น
และแก้ ไขปัญ หายาบ้ าในโรงเรียนมั ธยมศึก ษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการ
ดาเนินการทั้ง 8 ด้าน ด้านการให้การศึกษาและ
เผยแพร่ความรู้ ด้านการพั ฒ นาสภาพแวดล้อ ม
ด้านการพั ฒนาการบริการ ด้านการพั ฒนาบุ คลากร
ด้านการจัดท าและพั ฒ นาระบบข้อ มู ลข่าวสาร
ด้านการรณรงค์ ป้ องกั นยาบ้ า ด้านการบ าบั ดรั กษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านการวิจัยและประเมินผล
และสอดคล้ องกั บผลงานวิจั ยของ ฉั ตรเอก หล้ าล้ า
(2548) ศึกษาเรื่อง ปัจจั ยทางการบริหารที่ ส่งผลต่ อ
ความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
โรงเรี ยนในเขตพื้ นที่ การศึ กษาสุ รินทร์ เขต 1 พบว่ า
ปัจจัยทางการบริหารในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
มีการรับรู้ถึ งระดั บการพั ฒนาปั จจัยทางการบริหาร
อยู่ในระดับมาก สาหรับความสาเร็จในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่า อยู่ในระดับมาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
มี ผลต่ อความส าเร็จของการป้ องกั นและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
มี ผลต่ อความส าเร็จของการป้ องกั นและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมากทุกข้อ ตามลาดับ
ดังนี้ (1) นโยบายป้องกั นและปราบปรามการเผยแพร่
ระบาดของยาเสพติดให้เป็ นสิ่งส าคัญ เร่งด่ วนที่
หน่วยงานที่ต้องรีบปฏิบตั ิ (2) การศึกษาข้อมูลจาก
สภาพปัจจุบันของปัญหา เพื่ อนามาใช้ในการวางแผน
ดาเนิ นงานการป้ องกั นยาเสพติด (3) การสร้าง
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

ความเข้าใจในเรื่องแผนการดาเนินงานการป้องกัน
ยาเสพติดให้ แก่ ประชาชน (4) แผนที่ ก าหนดบทบาท
และหน้าที่ โดยแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสม
และความถนัดของแต่ละบุคคล (5) การปรับปรุง
วิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามแผนงาน
ได้อย่างเหมาะสม (6) การประชุมชี้แจงแผนงาน
แก่ผู้เกี่ยวข้องก่อนลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน
(7) การกาหนดกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานที่
สามารถปฏิบัติได้จริง (8) การจัดให้มี การศึกษา
ค้นคว้า วิจัย ปัญหายาเสพติดเพื่อการดาเนินการ
ป้องกั นแก้ ไขปัญหายาเสพติดในพื้ นที่ (9) การจัดท า
แผนภูมิ ปฏิบัติงานด้านการป้ องกั นและแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่ างชัดเจน และ (10) การเผยแพร่
แผนงานให้ผู้ เกี่ ยวข้องในหน่วยงานได้ รับทราบ
อย่างทั่วถึง ตามล าดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ ประไพศรี ซ่อนกลิ่น และคนอื่น ๆ (2530)
วิจัยเรื่อง “การป้องกั นและควบคุมการใช้สารเสพติด
ในนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในโรงเรียนมัธยม
6 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2530” ผลการวิจัยพบว่า
คณะผู้ วิ จั ยและคณาจารย์ ในโรงเรี ยนได้ ร่ วมมื อกั น
วางแผนจัดกิ จกรรม ดาเนินกิ จกรรมและประเมิ นผล
กิจกรรมการป้องกัน และควบคุมการใช้สารเสพ
ติดในนัก เรียนทั้ ง สองกลุ่ม และสอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ จันทรโชต (2548) ศึกษาเรื่อง
ปั จจั ยที่ มี ผลต่ อความส าเร็ จในการน านโยบาย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสู่การปฏิบัติ
กรณีศึกษา กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 43
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการนานโยบายการ
ป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดสู่ การปฏิ บั ติ ด้ าน
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก
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เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ มีผ ลต่อ ความสาเร็จของการป้องกั น
และปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษโดยรวม และรายด้าน ได้แก่
ด้ านการจั ดหน่ วยงาน ด้ านการบั งคั บบั ญชา และ
ด้านการประสานงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 จึ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
โดยเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอายุ 31-40 ปี มีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่ มีผ ลต่อ ความสาเร็จของการป้องกั น
และปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม น้ อยกว่า เจ้าหน้าที่
ตารวจที่ มี อายุ 51 ปีขึ้นไป สอดคล้องกั บผลงานวิจัย
ของ โกศล ทองนพเก้า (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการ
ดาเนินงานและปัญหาการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง พบว่า
เจ้าหน้าที่ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ที่ มีอายุต่างกั น
มีปัญหาการดาเนินงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เจ้าหน้ าที่ ตารวจที่ มี ระดั บการศึ กษาต่ างกั น
มีความคิดเห็ นต่อปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อ ความส าเร็จ
ของการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม
และรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการวางแผน ด้ านการจั ด
หน่วยงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน
และด้านการควบคุม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05ต่างกับผลงานวิจัยของศุภวัฒน์ ภัทรวิชญานนท์
(2556)ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผล
ในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจปราบปราม
ยาเสพติ ดในสั งกั ดต ารวจภู ธรแม่ ทะ จั งหวั ดล าปาง
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตารวจปราบปรามยาเสพติ ด
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ในสังกั ดสถานีตารวจภูธรแม่ ทะ จังหวัดล าปาง
คือ ระดับการศึกษา
เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีระดับชั้น (ยศ) ต่างกัน
มีความคิดเห็ นต่อปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อ ความส าเร็จ
ของการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม
แตกต่ า งกั น ที่ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
โดยเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นสัญญาบัตร มีความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการป้องกัน และ
ปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
ศรี สะเกษ โดยรวม มากกว่ า เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจชั้ น
ประทวน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ โกศล ทองนพเก้า
(2550) ศึ กษาเรื่ อง การศึ กษาการด าเนิ นงานและ
ปัญหาการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจภูธร
จังหวัดอ่างทอง ที่ มี ชั้นยศต่างกั น มี ปัญหาการดาเนิน
งานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแตกต่างกัน
อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ จันทรโชต (2548) ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่ มี ผลต่อความส าเร็จในการนานโยบาย
การป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดสู่ การปฏิ บั ติ
กรณีศึกษากองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 43
พบว่า เมื่ อเปรียบเที ยบปัจจัยที่ มี ผลต่อความส าเร็จ
ในการนานโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สู่การปฏิบัติของกลุ่มนายตารวจชั้นสัญ ญาบัตร
กับชั้นประทวน พบว่า ด้านมาตรฐาน และวัตถุประสงค์
ของนโยบายมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บมาก ส่ วนด้ าน
ทรั พยากรสนั บสนุ น ด้ านสมรรถนะของหน่ วยงาน
และด้ านความร่ วมมื อและสนั บสนุ นจากหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
เจ้าหน้าที่ ตารวจที่ มีประสบการณ์ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
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มี ผลต่ อความส าเร็จของการป้ องกั นและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัด
หน่วยงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านการประสานงาน
และด้านการควบคุม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ต่างกั บผลงานวิจัยของ โกศล ทองนพเก้ า
(2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการดาเนินงานและปัญหา
การป้องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง พบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจภูธร
จังหวัดอ่างทองที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
การเข้ารับการอบรมและพื้นที่ปฏิบัติงานต่างกัน
มี การด าเนิ นงานการป้ องกั นปราบปรามยาเสพติ ด
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ต่างกับผลงานวิจัยของ ศุภวัฒน์ ภัทรวิชญานนท์
(2556) ศึก ษาเรื่อง ปัจ จัยที่ มีความสัม พั นธ์ต่อ
ประสิ ทธิผลในการปฏิ บั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ
ปราบปรามยาเสพติดในสังกัดตารวจภูธรแม่ทะ
จังหวัดลาปาง พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
ปราบปรามยาเสพติด ในสังกัดสถานีตารวจภูธร
แม่ท ะ จัง หวัดลาปาง คือ ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

ความส าคัญในการจัดท าโครงการ หรือจั ดท างบประมาณ
เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมที่สาคัญ
ระบบงบประมาณต้องรวดเร็ว และจัดสรรเงินให้เพียงพอ
โดยเฉพาะระบบรายจ่ าย และควรมี การชี้ แจงให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงงบประมาณของหน่วยงาน และ
ชุดปฏิบัติการที่ได้รับ นอกจากนี้ควรจัดเงินสารองไว้
ส่ ว นหนึ่ ง ส าหรั บ การสื บ สวนคดี โ ดยเฉพาะ
ซึ่ งได้ แก่ เงิ นค่ าซื้ อข่ าว เงิ นล่ อซื้ อ ค่ าสายลั บ เงิ น
ค่าใช้จ่ายในการติดตามคนร้าย เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย
ได้ ทั น ที อั น จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านคล่ อ งตั ว
ในส่ วนของอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ควรจะได้ มี การจั ดหา
เครื่ องมื อเครื่ องใช้ เช่ น อุ ปกรณ์ ดั กฟั ง อุ ปกรณ์
ติดต่อสื่อสาร อาวุธเครื่องป้องกันภัย และเทคโนโลยี
ที่ ทั นสมั ยมาใช้ ตลอดจนยานพาหนะ และน้ามั น
เชื้ อ เพลิ ง ให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
3. รัฐบาลควรจะแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบั งคั บที่ ใช้ อยู่ให้ มี ความเหมาะสมกั บสภาพ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะ
ทาให้ผู้กระทาผิดเข็ดหลาบและไม่ห ลุดพ้นจาก
การถูกลงโทษ
4. สานักงานตารวจแห่งชาติควรจัดหาเครื่องมือ
และอุป กรณ์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้การรวบรวม
และเก็บพยานหลักฐานเป็นได้ด้วยความรวดเร็ว
ชั ดเจน และไม่ ขั ดกั บหลั กกฎหมาย และผู้ บั งคั บ
บัญ ชาระดับสูง ควรให้อานาจเจ้าหน้าที่ตารวจ
มีอิสระตัดสินใจดาเนินการหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในการสืบสวน เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
5. ในสถานการณ์ที่ ต้องเสี่ยงอันตรายสูง
ควรที่จะจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่มีความทันสมัย และ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการให้โอกาสเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวน
ซึ่งมีอยู่จานวนมากได้เลื่อนยศเป็นชั้นสัญญาบัตร
โดยส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และลดขั้นตอน
ในการเลื่ อนชั้ นยศจากชั้ นประทวนเป็ นสั ญญาบั ตร
ลง หรือนาผลการปฏิบัติมาประกอบ ในการพิจารณา
เลื่อนชั้นยศ
2. ควรแก้ไขเร่งด่วนในเรื่อง งบประมาณในการทางาน
และอุปกรณ์ เครื่องมื อ โดยผู้บังคับบั ญชาจะต้องให้
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มีขีดความสามารถสูง เข้ามาทางานแทนตัวเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ เพื่อลดการสูญเสียเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
6. ส านัก งานตารวจแห่ง ชาติควรที่ จ ะให้
ความส าคั ญ ต่ องานชุ มชนสั มพั นธ์ เพื่ อแสวงหา
ความร่ วมมื อจากประชาชนให้ มากขึ้ น และด้ านการ
ประสานหน่วยงานภายนอก สานักงานตารวจแห่งชาติ

ควรที่จะติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ทราบและเข้าใจว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
ที่สาคัญและในการแก้ไขทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนจะต้องร่วมมื อกั นในการแก้ ไข
ปัญหา
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