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การป�องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากร 
ในเขตเทศบาลหล�มสัก อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ$ 

          
        นายธราเทพ ธนโชติภาคินี1 

 

บทคัดย�อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค"เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการป(องกันและการปราบปรามการเสพยา
เสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" (2) เพ่ือศึกษาป6ญหา
และอุปสรรคของการป(องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0ม
สัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" (3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคของการ
ป(องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ" ผู8ศึกษาได8ทําการเก็บรวบรวมข8อมูลโดยใช8วิธีการสัมภาษณ"เชิงเจาะลึกประชากร
กลุ0มเป(าหมายโดยจําแนกกลุ0มตัวอย0างออกเป<น 3 กลุ0ม คือ (1) เจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธร
อําเภอหล0มสัก ยศพันตํารวจตรี จํานวน 1 คน ยศร8อยตํารวจเอก จํานวน 1 คน ยศร8อยตํารวจตรี 
จํานวน 1 คน ยศนายดาบตํารวจ จํานวน 3 คน สิบตํารวจเอก จํานวน 1 คน สิบตํารวจโท จํานวน     
2 คน (2) เจ8าหน8า ท่ีทหารบกจาก ม.พัน 28 ยศจ0าสิบเอก จํานวน 1 คน จ0าสิบเอก 2 คน                 
(3) เจ8าหน8าท่ีฝ@ายสนับสนุนงานด8านยาเสพติดสํานักงานคณะกรรมการป(องกันและปราบปราม       
ยาเสพติด จํานวน 2 คน เครื่องมือท่ีใช8ในการศึกษาใช8เป<นแบบสัมภาษณ" 
 ผลการศึกษาพบว0า  การป(องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขต
เทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" มีดังนี้ (1) การป(องกันและการปราบปรามยาเสพ
ติดยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" โดยเน8นการ
ให8ความรู8เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการป(องกันโดยการสุ0มตรวจฉ่ีกลุ0มเสี่ยง รวมถึงการ
ปราบปรามผู8ค8าและผู8ติดยาเสพติดท้ังท่ีเป<นนักเรียนและบุคคลนอกเพ่ือไม0ให8มีการแพร0ระบาดของ    
ยาเสพติดในสถานศึกษา (2) การป(องกันและการปราบปรามยาเสพติดในเขตชุมชนพ้ืนท่ีเทศบาล   
หล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" โดยการให8ความรู8และการปลุกจิตสํานึกของประชาชน     
ให8ร0วมกันในการป(องกันและปราบปรามไม0ให8ยาเสพติดเข8ามาแพร0ระบาดในชุมชน (3) จัดต้ังจุดตรวจ

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท8องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) 
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สิ่งผิดกฎหมายและตรวจป6สสาวะบนทางคมนาคมในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ" เป<นการป(องกันและปราบปรามบุคคลท่ีพกพาสิ่ งผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติด             
และดําเนินคดีกับผู8ท่ีพกพาสิ่งผิดกฎหมายและผู8ท่ีเสพยาเสพติด (4) สํารวจเป(าหมายและเครือข0ายท่ี
เก่ียวข8องกับยาเสพติด เพ่ือแยกเป(าหมายให8เป<นระดับอย0างชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการดําเนินการ
ปราบปรามอย0างเด็ดขาด (5) การสร8างเครือข0ายในการร0วมกันป(องกันและปราบปรามยาเสพติด      
เป<นการปลุกจิตสํานึกให8แก0ประชาชนให8เข8ามามีส0วนร0วมในการเฝ(าระวังเป<นหูเป<นตาให8แก0สังคม 
ชุมชน ในการป(องกันไม0ให8มีการแพร0ระบาดของยาเสพติด เจ8าหน8าท่ีตํารวจ เจ8าหน8าท่ีทหาร         
และเจ8าหน8าท่ีจากสํานักงานคณะกรรมการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด ท่ีมีความเก่ียวข8อง      
ในการปฏิบัติงานป(องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ" มีแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยกําหนดแผนป(องกัน ปราบปราม
และกวาดล8างยาเสพติด ซ่ึงมีเป(าหมายสําคัญ คือ นําผู8กระทําผิดท้ังผู8ท่ีเสพยาเสพติด ผู8ท่ีค8ายาเสพติด
และผู8 ท่ีผลิตยาเสพติด มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให8สําเร็จ ควบคุมป6ญหายาเสพติด        
ไม0ให8ขยายตัวข้ึนเพ่ือความสงบสุขของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก      
จังหวัดเพชรบูรณ" 
 ป6ญหาและอุปสรรคในการป(องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากร       
ในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" ได8แก0 (1) งบประมาณไม0เพียงพอและมี
ความล8าช8าในการเบิกงบประมาณทําให8ไม0เกิดการคล0องตัวในการปฏิบัติหน8าท่ี (2) เครื่องมือเครื่องใช8       
ไม0 เพียงพอและล8าสมัย (3) เจ8าหน8า ท่ี ท่ี เ ก่ียวข8องบางส0วนยังขาดทักษะในด8านการป(องกัน              
และการปราบปรามและความรู8เก่ียวกับกฎหมายและวิธีการปฏิบัติการท่ีเก่ียวข8องกับยาเสพติด       
(4) ผู8ค8ายาเสพติดมักเก่ียวข8องกับผู8ท่ีมีอิทธิพลหรือผู8ค8ายาเสพติดมักเป<นผู8ท่ีมีอิทธิพล ทําให8การปฏิบัติ
หน8าท่ีของเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องมีความยากลําบากมากข้ึน (5) เจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องประพฤติมิชอบ 
เนื่องจากเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องบางส0วนรับสินบนช0วยเป<นหูเป<นตาให8กับนักค8ายาเสพติดรวมถึงการ    
ไม0ดําเนินคดีกับผู8กระทําผิดในคดียาเสพติด 
 แนวทางในการแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคของการป(องกันและการปราบปรามการเสพยา    
เสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" มีดังนี้ (1) การแก8ไข
ป6ญหาและอุปสรรคในเรื่องงบประมาณไม0เพียงพอและมีความล8าช8าในการเบิกงบประมาณ โดยการ  
ขอความสนับสนุนงบประมาณจากส0วนกลางในการจัดสรรงบประมาณให8เพียงพอต0อทุกหน0วยงาน      
ท่ีเก่ียวข8องกับการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงลดข้ันตอนในการเบิกงบประมาณ      
เพ่ือให8เกิดความคล0องตัวในการปฏิบัติหน8าท่ี (2) การแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคในเรื่องเครื่องมือ
เครื่องใช8ไม0เพียงพอและล8าสมัย โดยการขอความสนับสนุนจากส0วนกลางในการจัดสรรอุปกรณ"
เครื่องมือเครื่องใช8ให8เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช0น อาวุธปKนพกประจํากาย ชุดเกราะ   
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กันกระสุน เครื่องดังฟ6ง อุปกรณ"เทคโนโลยีท่ีมีประโยชน"ต0องานด8านการป(องกันและปราบปราม        
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย (3) การแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคในเรื่องของเจ8าหน8าท่ี             
ท่ีเก่ียวข8องบางส0วนท่ียังขาดทักษะในด8านการป(องกันและการปราบปรามและความรู8เก่ียวกับกฎหมาย
และวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวข8องกับยาเสพติด โดยมีการฝNกอบรมเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องเก่ียวกับยุทธวิธี    
ในด8านการปราบปรามร0วมกันและอบรมในเรื่องกฎหมายและวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวข8องกับคดียาเสพติด 
(4) การแก8 ไขป6ญหาและอุปสรรคในเรื่องของผู8ค8 ายาเสพติดมักเ ก่ียวข8องกับผู8 ท่ี มี อิทธิพล                 
โดยผู8บังคับบัญชาควรให8ความม่ันใจกับผู8ใต8บังคับบัญชาในการดําเนินการอย0างเด็ดขาดของเจ8าหน8าท่ี
รัฐท่ีเก่ียวข8องในการปราบปราม โดยไม0เกรงกลัวต0ออิทธิพลทางการเมืองและไม0รับสินบนใดๆ ท้ังสิ้น 
รวมถึงการปกป(องผู8ใต8บังคับบัญชาจากอํานาจทางการเมืองและผู8ท่ีมีอิทธิพล (5) การแก8ไขป6ญหา  
และอุปสรรคในเรื่องเจ8าหน8าท่ี ท่ีเ ก่ียวข8องประพฤติมิชอบ ควรมีบทลงโทษท่ีรุนแรงมากข้ึน              
กับเจ8าหน8าท่ีท่ีประพฤติมิชอบ และไม0ให8ความช0วยเหลือแก0เจ8าหน8าท่ีประพฤติผิดดังกล0าวทุกกรณี 
รวมถึงการร0วมกันเป<นหูเป<นตาท้ังเจ8าหน8าท่ีรัฐและประชาชนเพ่ือป(องกันไม0ให8เจ8าหน8าท่ีเก่ียวข8อง
ประพฤติมิชอบ 
 ข8อเสนอแนะท่ีได8จากการศึกษา มีดังนี้  (1) ด8านงบประมาณ ควรขอความสนับสนุน
งบประมาณจากส0วนกลาง เพ่ือจัดสรรงบประมาณให8แก0เจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องในการปฏิบัติหน8าท่ี      
ในการป(องกันและปราบปรามให8เพียงพอ เพ่ือความคล0องตัวในการปฏิบัติหน8าท่ี (2) ด8านเครื่องมือ
เครื่องใช8ไม0เพียงพอ ขอสนับสนุนงบประมาณจากส0วนกลางในการจัดซ้ือเครื่องมือท่ีมีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพให8แก0เจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8อง เช0น ปKนพก ชุดเกราะกันกระสุน เครื่องดังฟ6ง       
รวมถึงพาหนะท่ีมีความคล0องตัวสูง และอุปกรณ"ทุกชนิดท่ีเอ้ือประโยชน"ต0อการปฏิบัติหน8าท่ี            
(3) ด8านเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องขาดทักษะและความรู8 ควรมีการจัดฝNกอบรมร0วมกันในด8านทักษะ        
ในการป(องกันและปราบปราม ความรู8เก่ียวกับกฎหมายยาเสพติด และวิธีปฏิบัติในการดําเนินการ 
ให8แก0เจ8าหน8าท่ีตํารวจ เจ8าหน8าท่ีทหาร เจ8าหน8าท่ีสํานักงานคณะกรรมการป(องกันและปราบปราม    
ยาเสพติด และเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8อง (4) ผู8ค8ายาเสพติดมักเก่ียวข8องกับผู8ท่ีมีอิทธิพล ในยุคป6จจุบัน      
มีหลายช0องทางในการเปPดโปงและตรวจสอบผู8ท่ีมีอิทธิพล เช0น สื่อ Social ต0างๆ และนโยบาย       
ของนายกรัฐมนตรีป6จจุบัน พลเอกประยุทธ" จันทร"โอชา มีนโยบายในการปราบปรามผู8ท่ีมีอิทธิพล
อย0างเต็มท่ี และเปPดช0องทางในการร8องเรียน รวมถึงเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องควรมีจิตสํานึกสํานึก          
ในการปฏิบัติหน8าท่ี ไม0เห็นแก0สินบน และไม0ควรเกรงกลัวต0ออํานาจอิทธิพลทางการเมืองหรืออํานาจ
อิทธิพลทางใดๆ (5) เจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องประพฤติมิชอบ ควรมีการเพ่ิมบทลงโทษกับเจ8าหน8าท่ี         
ท่ีเก่ียวข8องหากประพฤติมิชอบ หากมีการตรวจสอบว0ามีความผิดจริง ควรท่ีจะมีมีบทลงโทษให8หนัก
มากข้ึน และไม0ควรให8ความช0วยเหลือแก0กันโดยการสั่งให8โยกย8ายไปปฏิบัติหน8าท่ีในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน      
(6) กําลังใจของเจ8าหน8าท่ีท่ีปฏิบัติงาน ผู8บังคับบัญชาควรให8กําลังใจ และให8ความสนใจในสภาพ   
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ความเป<นอยู0 สภาพการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และจิตใจของเจ8าหน8าท่ีท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือให8เกิดขวัญ
กําลังใจแก0เจ8าหน8าท่ี รวมถึงปกป(องเจ8าหน8าท่ีจากอํานาจทางการเมือง อํานาจผู8 ท่ีมีอิทธิพล           
เพ่ือไม0ให8เจ8าหน8าท่ีท่ีมีปฏิบัติงานต8องเสียกําลังใจในการปฏิบัติหน8าท่ี เป<นการสร8างหลักประกัน     
และความม่ันใจให8กับเจ8าหน8าท่ีให8มีความเชื่อม่ัน ม่ันใจ และมีความพร8อมท่ีจะปฏิบัติหน8าท่ี             
(7) ประชาชนในชุมชนท้ัง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ"        
ควรให8ความสนใจและดูแลบุตรหลานไม0ให8ยุ0งเก่ียวกับยาเสพติด และร0วมมือกับเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8อง
และคนในชุมชนของตนในการเฝ(าระวังมิให8มีผู8เสพยาเสพติด ผู8ค8ายาเสพติด และป(องกันไม0ให8มีการ
แพร0ระบาดของยาเสพติดในชุมชนของตน ครูอาจารย"ควรใส0ใจในพฤติกรรมของลูกศิษย"ให8มากข้ึน 
หากบุคคลใดหรือกลุ0มใดมีความเสี่ยง ควรท่ีจะดูแลและให8คําปรึกษา ไม0ให8กลุ0มหรือบุคคลเหล0านั้น
หลงผิดไปยุ0งเก่ียวกับยาเสพติด 
 

คําสําคัญ : การป(องกันและการปราบปราม, การเสพยาเสพติด 

 

บทนํา 
 เทศบาลหล0มสักคงเป<นพ้ืนท่ีสีแดงท่ีมีการแพร0ระบาดของป6ญหายาเสพติดต้ังแต0อดีตจนถึง
ป6จจุบันอย0างไม0เปลี่ยนแปลง เป<นพ้ืนท่ีท่ีถูกใช8พักยาเสพติดเพ่ือจําหน0ายในพ้ืนท่ีและจัดส0งออกไป
จําหน0ายในพ้ืนท่ีอ่ืน มีการค8ายาเสพติดและการเสพติดยาเสพติดของประชากรในพ้ืนท่ีอย0างโจ0งครึ่ม 
ส0งผลกระทบให8ประชากรในเขตเทศบาลเมืองหล0มสักโดยเฉพาะวัยรุ0นท้ังเพศหญิงและชายมีอาการติด
ยาเสพติด นําไปสู0ป6ญหาการทําร8ายผู8อ่ืนเนื่องจากอาการหวาดระแวงจากฤทธิ์ของยาเสพติด ทําให8
สุขภาพจิตเสียเกิดโรคซึมเศร8า ขาดเรียนจนทําให8เรียนไม0จบ และลักขโมยสิ่งของเพ่ือนําไปซ้ือยาเสพ
ติดมาเสพ รวมถึงมีการก0ออาชญากรรมท่ีเกิดจากอาการเมายาเสพติด เช0น การจี้ปล8น ฆ0าผู8 อ่ืน       
และข0มขืนผู8อ่ืน จึงทําให8ผู8วิจัยสนใจศึกษาการป(องและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากร
ในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" ผู8วิจัยได8 ใช8การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative  Research) โดยวิธีการสัมภาษณ"เชิงเจาะลึก (In-Dept  Interview) เจ8าหน8าท่ีท่ี
เก่ียวข8องในการป(องกันและการปราบปรามยาเสพติด จําแนกกลุ0มตัวอย0างออกเป<น 3 กลุ0ม คือ (1) 
เจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอหล0มสัก ยศพันตํารวจตรี จํานวน 1 คน ยศร8อยตํารวจเอก 
จํานวน 1 คน       ยศร8อยตํารวจตรี จํานวน 1 คน ยศนายดาบตํารวจ จํานวน 3 คน สิบตํารวจเอก 
จํานวน 1 คน        สิบตํารวจโท จํานวน 2 คน (2) เจ8าหน8าท่ีทหารจาก ม.พัน 28 ยศจ0าสิบเอก 
จํานวน 1 คน จ0าสิบเอก 2 คน  (3) เจ8าหน8าท่ีฝ@ายสนับสนุนงานด8านยาเสพติดสํานักงาน
คณะกรรมการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 2 คน และมีวัตถุประสงค"ของการศึกษาเรื่อง 
การป(องกันและการปราบปราม     การเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอ
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หล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" มี 3 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาการป(องกันและการปราบปรามการเสพยา
เสพติดของประชากรในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" (2) เพ่ือศึกษา
ป6ญหาและอุปสรรคของการป(องกัน        และการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขต
เทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" (3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก8ไขป6ญหาและ
อุปสรรคของการป(องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก 
อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ"  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 กวรรณกรรมท่ีเก่ียวข8องกับการศึกษา การป(องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดของ
ประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" สามารถแบ0งผลงานวิจัยเป<น
หมวดหมู0 ดังนี้ (1) การป(องกันและการปราบปรามยาเสพติด (2) ป6ญหาและอุปสรรคของการป(องกัน
และการปราบปรามยาเสพติด  
การป�องกันและการปราบปรามยาเสพติด 
 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องกับการป(องกันและการปราบปรามยาเสพติด มีผลงานวิจัยแล8วดังนี้   
(1) ป6จจัยท่ีมีผลต0อความสําเร็จในการนํานโยบายการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดสู0การปฏิบัติ : 
กรณีศึกษา กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 43 (2) แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน8าท่ีด8านงาน
ป(องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร (3) ป6จจัยท่ีมีผลต0อการ
ป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย" (4) ทัศนะในการ
ป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจในสถานีตํารวจนครบาลวังทองหลาง            
(5) การปฏิบัติงานของเจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดป(องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ" 
 ทวีศักด์ิ จันทรโชต ได8ทําการศึกษาเรื่องป6จจัยท่ีมีผลต0อความสําเร็จในการนํานโยบาย      
การป(องกันและปราบปรามยาเสพติดสู0การปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
ท่ี 43 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค" 3 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาป6จจัยท่ีมีผลต0อความสําเร็จของ     
การนํานโยบายการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของตํารวจตระเวนชายแดนไปปฏิบัติ สังกัด   
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 43 จังหวัดสงขลา ท่ีมีความแตกต0างกันในด8าน ระดับชั้นยศ 
(2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ"ระหว0างป6จจัยท่ีมีผลต0อความสําเร็จในการนํานโยบายการป(องกัน        
และ ปราบปรามยาเสพติดสู0การปฏิบัติกับความสําเร็จของการนํานโยบายการป(องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดสู0การปฏิบัติของตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 43 
จังหวัดสงขลา (3) เพ่ือสรุปข8อคิดเห็น ป6ญหาและอุปสรรค และข8อเสนอแนะในการนํานโยบาย      
การป(องกัน และปราบปรามยาเสพติดเพ่ือนําไปสู0การปฏิบัติต0อไป กลุ0มตัวอย0างท่ีใช8ในการวิจัยครั้งนี้
เป<นข8าราชการ ตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 43             
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และกองร8อยปฏิบัติการท่ี ปฏิบัติงานป(องกันและปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดสงขลา จํานวน      
286 คน ใช8วิธีสุ0มอย0างง0าย แบ0งชั้นตามตัวแปร ระดับชั้นยศ คือ ระดับชั้นยศเป<นชั้นสัญญาบัตร     
และชั้นประทวน เครื่องมือท่ีใช8ใน การวิจัยเป<นแบบสอบถามมาตราส0วนประเมินค0า 5 ระดับ ซ่ึงผู8วิจัย
สร8างข้ึนมีค0าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามด8านป6จจัยด8านมาตรฐานและวัตถุประสงค"
ของนโยบายเท0ากับ 0.84 ป6จจัยด8านทรัพยากร สนับสนุนเท0ากับ 0.87 ป6จจัยด8านสมรรถนะ          
ของหน0วยงานเท0ากับ 0.80 ป6จจัยด8านความร0วมมือและ สนับสนุนจากหน0วยงานท่ีเก่ียวข8องเท0ากับ 
0.81 และแบบสอบถามเก่ียวกับความสําเร็จในการนํา นโยบายสู0การปฏิบัติเท0ากับ 0.83 โดยค0าความ
เชื่อม่ันรวมท้ังฉบับเท0ากับ 0.83 วิเคราะห"ข8อมูลโดยใช8 โปรแกรม SPSS 
 ผลการวิจัยสรุปได8ว0า (1) กลุ0มตัวอย0างท่ีใช8ในการศึกษาครั้งนี้ส0วนใหญ0เป<นเพศชาย อายุ   
ส0วนใหญ0อยู0ระหว0าง 46-50 ปo ระดับชั้นยศ เป<นระดับชั้นสัญญาบัตรร8อยละ 35 ระดับชั้นประทวน
ร8อยละ 65 ระดับการศึกษา ส0วนใหญ0ตํ่ากว0าระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการรับราชการ  
ส0วนใหญ0 ต้ังแต0 26-30 ปo (2) ป6จจัยท่ีมีผลต0อความสําเร็จในการนํานโยบายการป(องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดสู0 การปฏิบัติ โดยเฉลี่ยอยู0ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด8านพบว0า ด8าน
มาตรฐาน   และวัตถุประสงค" ของนโยบายมีค0าเฉลี่ยอยู0ในระดับมาก ส0วนด8านทรัพยากรสนับสนุน 
ด8านสมรรถนะของหน0วยงาน และ ด8านความร0วมมือและสนับสนุนจากหน0วยงานท่ีเก่ียวข8อง มี
ค0าเฉลี่ยอยู0ในระดับปานกลาง และ เม่ือเปรียบเทียบป6จจัยท่ีมีผลต0อความสําเร็จในการนํานโยบายการ
ป(องกัน             และปราบปรามยาเสพติด สู0การปฏิบัติของกลุ0มนายตํารวจชั้นสัญญาบัตรกับชั้น
ประทวนพบว0า           ด8านมาตรฐานและวัตถุประสงค" ของนโยบายมีค0าเฉลี่ยอยู0ในระดับมาก ส0วน
ด8านทรัพยากรสนับสนุน ด8านสมรรถนะของหน0วยงาน และ ด8านความร0วมมือและสนับสนุนจาก
หน0วยงานท่ีเก่ียวข8อง             มีค0าเฉลี่ยอยู0ในระดับปานกลาง (3) ป6จจัยท่ีมีผลต0อความสําเร็จในการ
นํานโยบายการป(องกัน        และปราบปรามยาเสพติดสู0 การปฏิบัติ โดยเฉลี่ยมีความสัมพันธ"กับ
ความสําเร็จของการนํานโยบายการป(องกันและปราบปราม ยาเสพติดสู0การปฏิบัติอย0างไม0มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 และเม่ือพิจารณาในป6จจัยแต0ละด8าน พบว0าป6จจัยด8านมาตรฐานและ
วัตถุประสงค"ของนโยบาย ป6จจัย         ด8านความร0วมมือและสนับสนุนจาก หน0วยงานท่ีเก่ียวข8องมี
ความสัมพันธ"กับความสําเร็จในการนํานโยบายการป(องกันและปราบปราม ยาเสพติดสู0การปฏิบัติ 
อย0างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   ส0วนป6จจัยด8านทรัพยากรสนับสนุนและ ด8านสมรรถนะของ
หน0วยงานมีความสัมพันธ"กับความสําเร็จ   ในการนํานโยบายการป(องกันและปราบปราม ยาเสพติดสู0
การปฏิบัติอย0างไม0มีนัยสําคัญทางสถิติ       ท่ีระดับ .01 (4) ป6ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตามนโยบายการป(องกันและปรามปราม        ยาเสพติดท่ีกลุ0มตัวอย0างเสนอแนะเรียงลําดับตามค0า
ร8อยละ คือ ขาดงบประมาณ การไม0ได8รับ        การจัดสรรงบประมาณอย0างเพียงพอ การได8รับ
งบประมาณ ล0าช8า (32.33) ขาดบุคลากรท่ีมี ประสบการณ"ในการทํางาน บุคลากรขาดความรู8ความ
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เข8าใจในการปฏิบัติ วิธีดําเนินการ ไม0เข8าใจ     ข8อกฎหมาย (12.63) ผู8ปฏิบัติงานขาดความซ่ือสัตย" 
ขาดจิตสํานึกต0อหน8าท่ี (9.09) เจ8าหน8าท่ีไม0มี   ขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีความ
เสี่ยง (7.07) ประชาชนไม0ให8ความร0วมมือ          กับหน0วยงาน (5.56) หน0วยงาน/ ผู8บังคับบัญชา
ไม0ให8ความสําคัญไม0สนับสนุน (5.05) มีเงินทุนหมุนเวียน มหาศาล การปฏิบัติงานไม0เป<นข้ันตอนไม0
ต0อเนื่อง ขาดอุปกรณ" มีไม0เพียงพอ บทลงโทษ ทาง กฎหมายน8อยเกินไปและไม0เป<นไปตามมาตรฐาน
เดียวกันและกฎหมายไม0เอ้ือต0อผู8ปฏิบัติงาน     ไม0มีหน0วยงานรับผิดชอบโดยตรง (ทวีศักด์ิ จันทรโชต, 
2549) 
 จักรเพชร อินปา ได8ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน8าท่ีด8านงานป(องกัน
ปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค"     
เพ่ือ (1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติหน8าท่ีด8านงานป(องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธร
จังหวัดกําแพงเพชร (2) ศึกษาป6ญหาการปฏิบัติหน8าท่ีด8านงานป(องกันปราบปรามยาเสพติด          
ของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร และ (3) ศึกษาแนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน8าท่ี        
ด8านงานป(องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร ผู8วิจัยดําเนินการ
วิจัยเป<น 2 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพและป6ญหาการปฏิบัติหน8าท่ีด8านงานป(องกันปราบปราม
ยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจจังหวัดกําแพงเพชร ประชากรท่ีใช8ในการวิจัยครั้งนี้ ได8แก0 เจ8าหน8าท่ี
ตํารวจท่ีรับผิดชอบการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 84 คน เครื่องมือท่ีใช8ในการวิจัยเป<นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช8ในการวิเคราะห"ข8อมูล ได8แก0    
การแจกแจงความถ่ี ค0าร8อยละ ค0าเฉลี่ย และค0าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาแนวทาง
พัฒนาการปฏิบัติหน8าท่ีด8านงานป(องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธรจังหวัด
กําแพงเพชร ผู8ให8ข8อมูล ได8แก0 ผู8เชี่ยวชาญด8านงานป(องกันปราบปรามยาเสพติด จํานวน 17 คน 
เครื่องมือท่ีใช8ในการวิจัยเป<นแบบสัมภาษณ" ผู8วิจัยนําข8อมูลท่ีได8จากการสัมภาษณ"มาวิเคราะห"เนื้อหา 
โดยนําข8อมูลมาแจกแจงความถ่ี แล8วจัดลําดับความสําคัญ  
 ผลการวิจัยพบว0า (1) สภาพการปฏิบัติหน8าท่ีด8านงานป(องกันปราบปรามยาเสพติด          
ของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร โดยด8านท่ีมีค0าเฉลี่ยสูงสุด ได8แก0 ด8านการปราบปราม    
ยาเสพติด รองลงมาได8แก0 ด8านการป(องกันยาเสพติด และด8านการบําบัดรักษาและฟKqนฟูสมรรถภาพ   
ผู8ติดยาเสพติด มีค0าเฉลี่ยตํ่าสุด (2) ป6ญหาการปฏิบัติหน8าท่ีด8านงานป(องกันปราบปรามยาเสพติด    
ของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธรจังหวัดกําแพงเพชร โดยภาพรวมมีค0าเฉลี่ยอยู0 ในระดับปานกลาง             
เม่ือพิจารณาเป<นรายด8าน พบว0า มีค0าเฉลี่ยอยู0ในระดับมาก 3 ข8อ ได8แก0 ด8านการปราบปรามยาเสพติด 
ในเรื่องเก่ียวกับการจับกุมดําเนินคดีผู8ท่ีเก่ียวข8องกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี และการขอความร0วมมือ       
กับประชาชนเพ่ือการปราบปรามยาเสพติด ด8านการบําบัดรักษาและฟKqนฟูสมรรถภาพผู8ติดยาเสพติด 
ในเรื่องเก่ียวกับการค8นหาผู8ติดยาเสพติดเข8าสู0ระบบบําบัดรักษาและฟKqนฟูสมรรถภาพ (3) แนวทาง



144 
 

พัฒนาการปฏิบัติหน8าท่ีด8านงานป(องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธรจังหวัด
กําแพงเพชร พบแนวทางท่ีสําคัญได8แก0 3.1 ควรมีการประชาสัมพันธ"ให8ความรู8 ข8อมูลรายละเอียด   
กับประชาชนเก่ียวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด สถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพ้ืนท่ี และผลกระทบ  
ท่ีจะตามมา เช0น เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เกิดป6ญหาสังคม ฯลฯ 3.2 ควรมีการประชาสัมพันธ"
ขอความร0วมมือผ0านผู8นําชุมชน องค"กรปกครองส0วนท8องถ่ิน ให8ผู8ปกครอง ญาติ ท่ีมีบุคคลในครอบครัว
ติดยาเสพติดให8นําผู8ติดยาเสพติดมาทําการบําบัดฟKqนฟูโดยผ0านผู8นําท8องถ่ินโดยไม0มีโทษ (จักรเพชร   
อินปา, 2555) 
 บรรพต สุขัง ได8ทําการศึกษาเรื่องป6จจัยท่ีมีผลต0อการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด     
ของเจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย" การวิจัยครั้งนี้นี้มีความมุ0งหมายเพ่ือศึกษาป6จจัย    
ท่ีมีผลต0อการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย" 
กลุ0มตัวอย0างใช8ประชากรจํานวน 263 นาย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข8อมูลเป<นแบบสอบถาม       
มี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส0วนประมาณค0าและแบบปลายเปPด โดยมีค0า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท0ากับ 0.9001 สถิติในการวิเคราะห"ข8อมูลร8อยละ ค0าเฉลี่ย 
และค0าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว0า (1) ความคิดเห็นของเจ8าหน8าท่ีตํารวจเห็นด8วยต0อป6จจัย  
ท่ีมีผลต0อการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย" 
โดยรวมอยู0ในระดับมากโดยเรียงลําดับจากด8านท่ีมีค0าเฉลี่ยจากสูงไปหาตํ่าดังนี้ ด8านการกระตุ8น
เสริมสร8างจิตสํานึกให8ประชาชนรู8พิษภัยของยาเสพติดด8านป(องกันและปราบปราม ด8านกฎหมาย    
และด8านบริหารการจัดการ (2) ข8อเสนอแนะและความคิดเห็นของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย" 
ควรให8ดําเนินการปราบปรามยาเสพติดให8มีผลการจับกุมให8มากข้ึน ให8สืบสวนหาข0าวและป(องกัน
ขบวนการเครือข0ายยาเสพติดและควรใช8มาตรการเด็ดขาดกับผู8ค8าและผู8เสพยาเสพติดจะได8แก8ป6ญหา
การป(องกันและปราบปรามยาเสพติดได8อย0างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน (บรรพต สุขัง, 
2553) 
 บุญเยี่ยม กันเกตุ ได8ทําการศึกษา ทัศนะในการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด             
ของเจ8าหน8าท่ีตํารวจในสถานีตํารวจนครบาลวังทองหลาง มีวัตถุประสงค"การศึกษาสภาพป6ญหา     
การแพร0ระบาดของยาเสพติด ศึกษารูปแบบการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด ศึกษาป6ญหา
อุปสรรคในการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงวิธีการป(องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีสถานีตํารวจนครบาลวังทองหลาง ตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2534      
และกฎหมายท่ีเก่ียวข8อง ในการศึกษาครั้งนี้ผู8ศึกษาได8ใช8แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข8อมูล     
จากเจ8าหน8าท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติงานในส0วนงานสืบสวนสอบสวน ป(องกันและปราบปรามยาเสพติด       
ในสังกัดสถานีตํารวจนครบาลวังทองหลาง จํานวน 120 นาย ได8รับแบบสอบถามคืนกลับมาจํานวน 
116 ชุด คิดเป<นร8อยละ 96.67 หลังจากท่ีได8รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล8ว ผู8ศึกษาได8ใช8วิธีการทาง
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สถิติในการวิเคราะห"ข8อมูล ผลการศึกษาพบว0า เจ8าหน8าท่ีเป<นข8าราชการตํารวจเพศชายท้ังหมด      
โดยส0วนใหญ0มีอายุระหว0าง 31-40 ปo มีอายุราชการระหว0าง 6-10 ปo ส0วนมากมีระดับยศพลตํารวจ
และนายดาบตํารวจ ระดับการศึกษาส0วนใหญ0จะตํ่ากว0าปริญญาตรี มีประสบการณ"ทางด8านการ
ปราบปรามยาเสพติด และเคยได8รับการฝNกอบรมหรือมีความรู8เก่ียวกับการป(องกันและปราบปราม    
ยาเสพติด แต0มีการนําวิธีการและความรู8ท่ีได8รับการฝNกอบรมมาใช8ในการป(องกันและปราบปรามเพียง
ส0วนน8อยเท0านั้น 
 ทัศนะเก่ียวกับสภาพการณ"การป(องกันและปราบปรามยาเสพติดส0วนใหญ0มีความคิดเห็นว0า
หน0วยงานท่ีเก่ียวข8องมีส0วนอย0างมากในการส0งเสริมการมีส0วนร0วมในกระบวนการวางแผนเพ่ือการ
ป(องกันและปราบปรามยาเสพติด รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน มีการปรับปรุงแผนงานให8
สอดคล8องกับสถานการณ"อย0างเหมาะสมและมีการชี้แจงแผนการให8ผู8ท่ีเก่ียวข8องได8รับรู8และเข8าใจ    
แต0เห็นว0าหน0วยงานท่ีสังกัดยังมีการกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงานยังไม0ชัดเจน ขาดการจัดสรร
อัตรากําลังคนท่ีมีความรู8 ความสามารถ และจํานวนเพียงพอสมควร การจัดสรรงบประมาณ อุปกรณ" 
เครื่องมือเครื่องใช8 และยานพาหนะยังไม0เพียงพอ 
 ในด8านการดําเนินงานหาข0าว สืบสวน และเร0งจับกุมผู8ท่ีเก่ียวข8องได8ผลอย0างจริงจัง การสกัด
ก้ันการลักลอบการลําเลียงยาเสพติดได8ผลอย0างต0อเนื่อง แต0ผลการตรวจค8นและจับกุมส0วนมาก       
จะจับกุมผู8กระทําผิดได8เพียงในระดับผู8เสพเท0านั้น สามารถจับกุมผู8กระทําผิดท่ีเป<นผู8จําหน0าย ผู8ผลิต 
หรือผู8ครอบครองเพ่ือจําหน0ายได8น8อยมาก 
 ในด8านงานในความรับผิดชอบเจ8าหน8าท่ีมีคดีท่ีต8องรับผิดชอบมากเกินไปจนไม0สามารถทํางาน
ให8เกิดประสิทธิภาพได8 และงานในหน8าท่ีท่ีมีผลกระทบต0อการให8เวลากับครอบครัวและต8องใช8เวลา
ในช0วงวันหยุด รวมท้ังมีความรู8สึกเครียดกับงานพอสมควร 
 อํานาจและอิทธิพลของนักค8ายาเสพติดมีผลทําให8การปราบปรามไม0ได8ผลเต็มท่ี ข8อกฎหมาย
เก่ียวกับอาคารสูงเป<นอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเนื่องจากชุมชนท่ีอยู0
อาศัยส0วนใหญ0เป<นอาคารสูง และการจับกุมยังไม0สามารถนําตัวผู8กระทําความผิดระดับนายทุนมา
ลงโทษได8 จึงควรมุ0งเน8นไปท่ีการปราบปรามนักค8าระดับผู8จําหน0ายมากกว0าระดับผู8เสพ แต0ยังเห็นว0า
กฎหมายส0วนใหญ0ยังคงเอ้ืออํานวยต0อการปราบปรามยาเสพติด และนอกจากนี้เจ8าหน8าท่ีมีความรู8สึก
ว0าเครื่องมือเครื่องใช8ในการสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดยังไม0เพียงพอและเงินสนับสนุนในการ
ล0อซ้ือยังมีการให8การสนับสนุนน8อย รวมท้ังการฝNกอบรมบุคลากรในหน0วยงานเก่ียวกับเรื่องการ
ปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะต8องมีความรู8ในเทคนิควิชาการสืบสวนคดียาเสพติด และเพ่ิมเติม
ความรู8เก่ียวกับกฎหมายอาคารสูงให8มากข้ึนเนื่องจากในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีชุมชนท่ีเป<นอาคารสูงอยู0เป<น
จํานวนมาก พฤติกรรมการค8ายาเสพติดจะมุ0งเน8นกระทํากันในอาคารสูงมากข้ึน เจ8าหน8าท่ีตํารวจ     
ไม0สามารถเข8าถึงได8ง0าย (บุญเยี่ยม กันเกตุ, 2544) 
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 จิระศักด์ิ เหมือนรอดดี ได8ทําการศึกษา การปฏิบัติงานของเจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดป(องกัน       
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ" การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค"ดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาระดับ
ความรู8ความเข8าใจของเจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดป(องกันและปราบปรามยาเสพติดต0อนโยบายรัฐบาล 
ตลอดจนแผนและมาตรการของสํานักงานตํารวจแห0งชาติ (2) เพ่ือศึกษาสถานการณ"ด8านยาเสพติด
และสภาพภูมิประเทศในจังหวัดเพชรบูรณ" (3) เพ่ือศึกษาศักยภาพของหน0วยงานและหลักเกณฑ"การ
คัดเลือกเจ8าหน8าท่ีผู8ปฏิบัติงานด8านป(องกันและปราบปรามยาเสพติด (4) เพ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติงาน
ด8านการป(องกันและ ปราบปรามยาเสพติด (5) เพ่ือศึกษาป6ญหาและอุปสรรคของงานด8านการป(องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเพชรบูรณ" เป<นการศึกษาแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บ
ข8อมูลจากเจ8าหน8าท่ีตํารวจผู8ปฏิบัติงานชุดป(องกันและปราบปรามยาเสพติดท้ังระดับชั้นสัญญาบัตร
และชั้นประทวนจากทุกสถานีตํารวจในจังหวัดเพชรบูรณ" จํานวน 107 คน 
 ผลการวิจัยพบว0ามีป6จจัยหลายด8านท่ีมีส0วนกําหนดให8งานด8านป(องกันและปราบปราม        
ยาเสพติดของแต0ละสถานีตํารวจมีความยากง0ายแตกต0างกันไปตามลําดับดังนี้ ป6จจัยด8านระดับความรู8
ความเข8าใจของบุคลากรต0อนโยบายและวัตถุประสงค"ขององค"กรซ่ึงจะส0งผลให8การนํานโยบาย         
ไปปฏิบัติเป<นผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพจากการศึกษาในส0วนนี้พบว0าเจ8าหน8าท่ีผู8ปฏิบัติงานส0วนมาก 
เข8าใจแผนปฏิบัติการของแต0ละสถานีตํารวจ ซ่ึงออกรองรับแผนและมาตรการของสํานักงานตํารวจ
แห0งชาติ และนโยบายรัฐบาลมีเจ8าหน8าท่ีตํารวจผู8ปฏิบัติงานส0วนน8อยเท0านั้นท่ีคอยรับฟ6งคําสั่ง
ผู8บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังมีเจ8าหน8าท่ีตํารวจผู8ปฏิบัติงานท่ีทําหน8าท่ีหัวหน8าชุดปฏิบัติการป(องกัน
และปราบปรามยาเสพติดท้ังระดับชั้น สัญญาบัตรและชั้นประทวน มีระดับความรู8ความเข8าใจ         
ต0อนโยบายรัฐบาล ตลอดจนแผนและมาตรการของสํานักงานตํารวจแห0งชาติโดยละเอียด และเห็นว0า
นโยบายรัฐบาลป6จจุบันในด8านยาเสพติดเป<นนโยบายท่ีดีมาก นอกจากนี้ยังมีการอบรมประชุมชี้แจง
จากผู8บังคับบัญชาทุกสัปดาห"ส0งผลให8การป(องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพราะบุคลากรผู8ปฏิบัติงานมีความรู8ความเข8าใจนโยบายและวัตถุประสงค"ขององค"กรเป<นอย0างดี 
ป6จจัยด8านลักษณะภู มิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ" ซ่ึงมีชุมชนแบ0งเป<น 2 ลักษณะมีส0วน                
ทําให8สถานการณ"ยาเสพติดในแต0ละพ้ืนท่ีมีความแตกต0างกันไป คือ ในลักษณะภูมิประเทศท่ีมีพ้ืนท่ี
เป<นภูเขาสูง เช0น อําเภอเขาค8อ อําเภอหล0มสัก ลักษณะชุมชนเป<นแบบอยู0กระจายไม0รวมกลุ0ม
ส0วนมากเป<นพวกชาวเขา ชาวไร0 ทําให8การรณรงค"เพ่ือทํากิจกรรมต0อต8านยาเสพติดทําได8ยากส0งผล              
ให8การป(องกันยาเสพติดได8ผลน8อย รวมท้ังลักษณะพ้ืนท่ียังเอ้ืออํานวยต0อการซุกซ0อนยาเสพติด       
ของผู8ค8ารายสําคัญ เพ่ือรอลําเลียงไปยังแหล0งจําหน0ายอ่ืน ๆ การแพร0ระบาดมีสูง ลักษณะภูมิประเทศ
อีกส0วนหนึ่งเป<นพ้ืนท่ีแบบท่ีราบลุ0ม ทําให8เกิดชุมชนแบบรวมกลุ0มเพราะเป<นแหล0งพ้ืนท่ีท่ีเจริญ เช0น
อําเภอเมืองเพชรบูรณ" อําเภอหนองไผ0 ฯลฯ การป(องกันและปราบปรามยาเสพติดทําได8ง0าย          
และมีประสิทธิภาพมากกว0า การแพร0ระบาดมีสูงในเขตอําเภอเมืองและระดับปานกลางในเขตอําเภอ
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ใกล8เคียง กลุ0มผู8เสพเป<นเยาวชนและผู8ใช8แรงงาน ป6จจัยด8านศักยภาพของหน0วยงานและหลักเกณฑ"
การคัดเลือกบุคลากรเข8ามาปฏิบัติหน8าท่ีชุดป(องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยป6จจัยส0วนนี้ส0งผล
ทําให8พ้ืนท่ีของสถานีตํารวจส0วนน8อยท่ีได8รับงบประมาณและกําลังพลเพียงพอ เช0น สภ.อ.เมือง
เพชรบูรณ" สภ.อ.หล0มสัก สามารถคัดเลือกเจ8าหน8าท่ีมาปฏิบัติงานได8ตามหลักเกณฑ"ท่ีสํานักงานตํารวจ
แห0งชาติกําหนดไว8 ทําให8มีการกําหนดตําแหน0งและลําดับชั้นการบังคับบัญชาได8อย0างเหมาะสม ส0งผล
ให8การป(องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีสถานีตํารวจส0วนมากยัง
ขาดแคลนงบประมาณและกําลังพล ทําให8การคัดเลือกเจ8าหน8าท่ีผู8ปฏิบัติงานไม0ได8ตามหลักเกณฑ"
ส0งผลให8ศักยภาพของหน0วยงานมีประสิทธิภาพน8อยลงทําให8การป(องกันและปราบปรามยาเสพติด
ได8ผลน8อยลงเพราะต8องใช8บุคลากรทํางานหลายหน8าท่ีในเวลาเดียวกัน จากป6จจัยดังกล0าวท้ังหมด
ส0งผลต0อการปฏิบัติงานด8านการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเจ8าหน8าท่ีตํารวจผู8ปฏิบัติงาน
ท้ังหมดส0วนมาก ใช8มาตรการปฏิบัติงานด8านการป(องกันยาเสพติด คือมาตรการบริการสารสนเทศ 
และมาตรการทางเลือก แต0การปฏิบัติจริงยังไม0ได8ผลเท0าท่ีควร เพราะขาดงบประมาณในการทําชุมชน
ให8เข8มแข็ง จนกระท่ังในป6จจุบันรัฐบาลได8สนับสนุนงบประมาณในด8านการป(องกันและปราบปรามยา
เสพติดแบบครบวงจร โดยให8เจ8าหน8าท่ี ตํารวจทํางานร0วมกับฝ@ายปกครองและสาธารณสุข ทําให8การ
ป(องกันได8ผลดีข้ึน และมาตรการสอดแทรก รวมท้ังมาตรการทางการศึกษา ทางหน0วยงานสาธารณสุข
และฝ@ายปกครองเป<นผู8นําไปดําเนินการ ส0วนในด8านการปราบปราบยาเสพติดสามารถทําอย0างมี
ประสิทธิภาพได8ในระดับหนึ่งเป<นส0วนของสถานีตํารวจท่ีมีงบประมาณเพียงพอซ่ึงยังมีเป<นส0วนน8อย 
ส0วนมากยังขาดงบประมาณและติดขัดข้ันตอนข8อกฎหมายต0าง ๆ ซ่ึงเป<นอุปสรรคต0อการปราบปราม
ยาเสพติด และในป6จจุบันรัฐบาลมีเงินสนับสนุนด8านงบประมาณและรางวัลการจับกุมยาเสพติดมาก
ข้ึน ตลอดจนมีการใช8กฎหมายยึดทรัพย"ทําให8การปราบปรามมีประสิทธิภาพได8ผลมากกว0าเดิม ในส0วน
ของการปฏิบัติงานป(องกันและปราบปรามยาเสพติดมีป6ญหาและอุปสรรคด8านกําลังพลและ
งบประมาณไม0เพียงพอ รวมท้ังป6ญหาด8านกฎหมายซ่ึงในป6จจุบันมีประสิทธิภาพมากข้ึน เช0น กฎหมาย
ฟอกเงิน กฎหมายยึดทรัพย"ผู8ค8ายาเสพติดแต0ยังมีป6ญหาในส0วนของการออกําหมายค8นของศาลยัง
ล0าช8าตลอดจนการให8สวัสดิการเจ8าหน8าท่ีตํารวจท่ีต8องเสี่ยงต0อการปฏิบัติงานในส0วนของข8อเสนอแนะ
ผู8วิจัยเห็นว0า รัฐบาลควรเพ่ิมงบประมาณและกําลังพล เพ่ือการปราบปรามยาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสวัสดิการของผู8ปฏิบัติงาน รวมท้ังการแก8ไขข8อกฎหมายต0าง ๆ ท่ีเป<นอุปสรรคต0อการ
ปฏิบัติงานและมีการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังรณรงค"ให8มีการสร8างชุมชนเข8มแข็งเพ่ือเป<นการป(องกันยา
เสพติดแบบยั่งยืน ข8อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต0อไป ผู8ศึกษาเห็นว0าควรมีการศึกษาเก่ียวกับ
ผลกระทบของกฎหมายรัฐธรรมนูญต0อการปฏิบัติงานด8านป(องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือหา
แนวทางปฏิบัติงานได8อย0างมีประสิทธิภาพต0อไป (จิระศักด์ิ เหมือนรอดดี, 2546) 
ป'ญหาของการป�องกันและการปราบปรามยาเสพติด 
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 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข8องกับป6ญหาของการป(องกันและการปราบปรามยาเสพติด มีผลงานวิจัย
แล8วดังนี้ (1) ป6ญหาอุปสรรคในการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจนครบาล
หัวหมาก (2) การศึกษาสภาพป6จจุบันป6ญหาในการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดให8โทษของ
เจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธร สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม (3) ป6ญหาและอุปสรรคใน
การนํานโยบายด8านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครของสํานักงาน
คณะกรรมการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด (4) ป6ญหาและข8อเสนอแนะการป(องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของข8าราชการตํารวจภูธรในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ6sงทะเลตะวันออก (5) ป6ญหา
และอุปสรรคในการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติด
ของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดลําพูน พ.ศ.2554  
 อลงกรณ" ชมที ได8ทําการศึกษาวิจัยเรื่องป6ญหาอุปสรรคในการป(องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดของสถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก เป<นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) เน8นการ
วิเคราะห"เอกสาร (Documentary Analysis) โดยมีวัตถุประสงค"ในการศึกษา คือ (1) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการดําเนินการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก (2) เพ่ือศึกษา
ป6ญหาอุปสรรคในการดําเนินการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก 
และ (3) เพ่ือศึกษาแนวทางแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคในการป(องกันและปราบปรามป6ญหายาเสพติด
ของสถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก 
 ผลการศึกษาพบว0า (1) สถานีตํารวจนครบาลหัวหมากมีแนวทางการดําเนินงานป(องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาล โดยกําหนดแผนป(องกัน ปราบปรามกวาด
ล8าง ซ่ึงมีเป(าหมายสําคัญ คือ นําผู8กระทําผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให8สําเร็จ ควบคุม
ป6ญหายาเสพติดไม0ให8ขยายตัวเพ่ิมข้ึน เพ่ือความสงบเรียบร8อยของประชาชนในพ้ืนท่ี (2) ป6ญหา
อุปสรรคในการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดมีประเด็นท่ีสําคัญ คือ 2.1 ป6ญหาด8านกฎหมาย 
กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  2.2 ป6ญหาด8านบุคลากร 2.3 ป6ญหาด8านงบประมาณ 2.4 ป6ญหาด8าน
การประสานงานภายในและระหว0างหน0วยงาน 2.5 ป6ญหาความซับซ8อนและการพัฒนาการของป6ญหา
ยาเสพติด 2.6 ป6ญหาลักษณะพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลหัวหมาก 2.7 ป6ญหา
ความร0วมมือของประชาชน 2.8 ป6ญหาทัศนคติของเจ8าหน8าท่ีตํารวจต0องานป(องกันและปราบปราม
ป6ญหายาเสพติด (3) สถานีตํารวจนครบาลดําเนินการปรับปรุงแก8ไขป6ญหาอุปสรรคในการป(องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในลักษณะเชิงรุกและแบบบูรณาการ โดยดําเนินการไปอย0างพร8อมเพรียงกันใน
ทุกป6ญหาอุปสรรค เนื่องจากมีความสัมพันธ"และเก่ียวข8องกัน คือ ขอสนับสนุนงบประมาณจาก
ส0วนกลาง ใช8แนวทางพลังแผ0นดินขจัดสิ้นป6ญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดประชาชน
ในพ้ืนท่ีเป<นศูนย"กลาง สร8างทัศนคติท่ีดีให8แก0เจ8าหน8าท่ีตํารวจ พร8อมท้ังการฝNกทักษะในการปฏิบัติงาน
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ป(องกันและปราบปรามยาเสพติดให8มีความชํานาญยิ่งข้ึน พัฒนาการประสานงานภายในหน0วยงาน
และระหว0างหน0วยงานให8มีความราบรื่น (อลงกรณ" ชมที, 2545) 
 ธนันท"ชัย สุขา ได8ทําการศึกษาสภาพป6จจุบันป6ญหาในการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด
ให8โทษของเจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธร สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค"เพ่ือการศึกษาสภาพป6จจุบัน ป6ญหาในการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดให8โทษของ
เจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ข8อมูลการวิจัยเก็บรวบรวม
ด8วยแบบสอบถามจากกลุ0มตัวอย0าง จํานวน315คน การวิเคราะห"ข8อมูลใช8โปรแกรมคอมพิวเตอร" 
คํานวณหาค0าความถ่ี ค0าร8อยละ ค0าเฉลี่ย ค0าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการจัดลําดับหมวดหมู0
ความสําคัญ 
 ผลการวิจัย (1) สภาพการปฏิบัติหน8าท่ีในการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดให8โทษของ
เจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธร สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ท้ังด8านการบริหาร ด8านการ
จัดองค"กร ด8านการจัดบุคลากร ด8านการสั่งการ ด8านการควบคุม และด8านการปฏิบัติงานการป(องกัน
และปราบปรามยาเสพติดให8โทษ อยู0ในระดับมาก (2) สภาพป6ญหาในการป(องกันและปราบปรามยา
เสพติด ผู8ตอบแบบสอบถามส0วนใหญ0มีความคิดเห็นว0ามีป6ญหาอยู0ในระดับมาก ป6ญหาการขาดแคลน
วัสดุอุปกรณ"เครื่องมือ เครื่องใช8ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน เป<นป6ญหามากท่ีสุด ป6ญหาผู8บังคับบัญชามี
ผลประโยชน"ร0วมกับผู8ค8ายาเสพติดเป<นป6ญหาอยู0ในระดับน8อยท่ีสุด (ธนันท"ชัย สุขา, 2540) 
 พรรณพักตร" ศิรพันธุ" ได8ทําการศึกษา ป6ญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายด8านการ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครของสํานักงานคณะกรรมการป(องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค"ในการศึกษา คือ (1) เพ่ือศึกษาป6ญหาและอุปสรรคของการ
นํานโยบายด8านการปราบปรามยาเสพติดในช0วงปo พ.ศ.2544 - พ.ศ.2549 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกรุงเทพ 
ของสํานักงานป(องกันและปราบปรามยาเสพติด (2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก8ไขป6ญหาในการนํา
นโยบายด8านการปราบปรามยาเสพติดในช0วงปo พ.ศ.2544 - พ.ศ.2549 ไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกรุงเทพของ
สํานักงานคณะกรรมการป(องกันและปรามปรามยาเสพติด ผลการศึกษาในเรื่อง ป6ญหาและอุปสรรค
ในการนํานโยบายด8านการปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครของสํานักงาน
คณะกรรมการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว0าป6ญหาและอุปสรรคท่ีเป<นสิ่งขัดขวางในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติในกรุงเทพ คือ 
 1.ความไม0ชัดเจนของนโยบาย คือมีความไม0ชัดเจนในวัตถุประสงค"ของนโยบาย และนโยบาย
ของแต0ละหน0วยงานท่ีเก่ียวข8องมีความแตกต0างกัน ส0งผลให8การทํางานไม0เป<นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.โครงสร8างองค"กรท่ีซับซ8อน กล0าวคือ องค"กรท่ีเก่ียวข8องกับการแก8ไขป6ญหายาเสพติด ส0วน
ใหญ0มักเป<นองค"กรท่ีต้ังข้ึนมาเฉพาะกิจตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี จึงไม0มีความยั่งยืนในการ
ดําเนินการ ถ8ามีการเปลี่ยนรัฐบาลอาจจะทําให8องค"กรเปลี่ยนตามไปด8วย 
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 3.การขาดความร0วมมือและประสานงาน กล0าวคือ การแก8ไขป6ญหายาเสพติดเก่ียวข8องกับ
หน0วยงานจํานวนมาก มีเจ8าภาพหลักรับผิดชอบหลายหน0วยงาน จึงทําให8เกิดความขัดแย8งในการ
ร0วมมือและประสานกันได8 รวมท้ังยังขาดแคลนความร0วมมือจากภาคประชาชนและเอกชนเท0าท่ีควร 
 4.สภาพพ้ืนท่ีกรุงเทพยากต0อการควบคุมและปราบปรามยาเสพติด 
 5.การขาดงบประมาณท่ีเพียงพอ 
 6.การมีบุคลากรท่ีไม0เพียงพอและขาดทักษะในการปราบปราม 
 7.วัสดุ อุปกรณ" และเครื่องมือเครื่องใช8ท่ีล8าสมัยและไม0เพียงพอ 
 8.กฎหมาย และกฎระเบียบข8อบังคับท่ีมีช0องโหว0และล8าสมัย 
 (พรรณพักตร" ศิรพันธุ", 2550) 
 ณัฐนันท ปPsนแก8ว ได8ทําการวิจัยป6ญหาและข8อเสนอแนะการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของข8าราชการตํารวจภูธรในเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ6sงทะเลตะวันออก การวิจัยครั้งนี้มีความมุ0งหมายเพ่ือ
ศึกษาป6ญหาและข8อเสนอแนะการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของข8าราชการตํารวจภูธร ในเขต
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ6sงทะเลตะวันออกจําแนกตามชั้นยศ และจังหวัดท่ีปฏิบัติงาน กลุ0มตัวอย0างท่ีใช8ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได8แก0 ข8าราชการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง จํานวน 450 คน 
เครื่องมือท่ีใช8ในการศึกษาเป<นแบบสอบถามแบบมาตราส0วนประมาณค0า 5 ระดับ สถิติท่ีใช8ได8แก0 
คะแนนเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค0าที (t-test) การวิเคราะห"ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ความถ่ี (Frequency) และร8อยละ (Percentage) 
 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ (1) ป6ญหาการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยรม ด8านการ
จัดระบบสายตรวจ ด8านการประสานงานระหว0างภาครัฐและเอกชน และด8านการสืบสวนจับกุม อยู0ใน
ระดับมาก ส0วนด8านการแสวงหาความร0วมมือจากประชาชน และด8านการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน มีป6ญหาในระดับปานกลาง (2) ป6ญหาการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว0าง
ความคิดเห็นของข8าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรกับข8าราชการตํารวจชั้นประทวน แตกต0างกัน (3) 
ป6ญหาการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว0างความคิดเห็นของข8าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติงานใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง แตกต0างกัน4. ข8าราชการตํารวจส0วนใหญ0 มีข8อเสนอแนะการ
แก8ป6ญหาการป(องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ ควรเพ่ิมกําลังพลให8เพียงพอ ควรอบรมสมาชิก
แจ8งข0าวเก่ียวกับยาเสพติด ควรจัดทําผู8ชํานาญการตรวจพิสูจน"ยาเสพติด ควรเพ่ิมงบประมาณ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให8ชุดสืบสวนจับกุมยาเสพติด และควรจัดหาพนักงานสอบสวนท่ีมีความรู8
ความสามารถด8านกฎหมายยาเสพติดเป<นการเฉพาะ (ณัฐนันท ปPsนแก8ว, 2547) 
 ทนันชัย พอพิน ได8ทําการศึกษาและวิจัย ป6ญหาและอุปสรรคในการป(องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดลําพูน พ.ศ. 
2554 มีวัตถุประสงค" (1) เพ่ือศึกษาถึงป6ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานป(องกันและปราบปรามยา
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เสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดลําพูน (2) เพ่ือ
วิเคราะห"ถึงสาเหตุท่ีทําให8เกิดป6ญหาการดําเนินงานด8านการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
เจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดลําพูน (3) เพ่ือศึกษาหา
วิธีการแก8ไขสาเหตุของป6ญหาการดําเนินงานของเจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานี
ตํารวจภูธรในจังหวัดลําพูน กลุ0มตัวอย0างในการศึกษา ได8แก0ข8าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหน8าท่ี ชุด
ป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดลําพูนและเจ8าหน8าท่ีตํารวจท่ีทํางาน
ด8านการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดร0วมกับสถานีตํารวจภูธร จากกองกํากับการสืบสวน
ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน รวมจํานวนท้ังหมด 120 นาย โดยการศึกษาวิจัยนี้จะใช8ประชากรท้ังหมด
เป<นผู8 ให8ข8อ มูล เครื่ อง มือ ท่ี ใช8 ในการ เ ก็บรวบรวมข8อมูล เป<นแบบสอบถามความคิดเห็น 
(Questionnaire) ท้ังแบบปลายเปPดและปลายปPด และนํามาวิเคราะห"โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการศึกษาสรุปได8ดังนี้ (1) ป6ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานป(องกันและปราบปรามยา
เสพติด ของเจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดลําพูน ใน
ภาพรวมของป6ญหาอยู0ในระดับปานกลาง ประกอบด8วยป6ญหาด8านกฎหมายและการบังคับใช8กฎหมาย 
อยู0ในระดับค0อนข8างมาก ด8านสมรรถนะ (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ") และด8านอํานาจและ
ความสัมพันธ"กับองค"การอ่ืนท่ีเก่ียวข8อง มีป6ญหาในระดับปานกลาง (2) ป6จจัยท่ีเป<นสาเหตุท่ีทําให8เกิด
ป6ญหาในการดําเนินงานการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดปราบปรามยา
เสพติด ของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดลําพูน พบว0าป6จจัยด8านเวลา ด8านทรัพยากร ด8านการวางแผน
จัดทรัพยากรท่ีต8องการใช8ในการปฏิบัติงาน ด8านการสื่อสารและประสานงานอยู0ในระดับค0อนข8างมาก 
และป6จจัยด8านการยอมรับในอํานาจหน8าท่ีของผู8ปฏิบัติงานเป<นสาเหตุท่ีทําให8เกิดป6ญหาในระดับปาน
กลาง (3) แนวทางการแก8ไขป6ญหาในการดําเนินงานการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพ
รวมอยู0ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงด8านของกฎหมาย อัตรากําลังและความสามารถของเจ8าหน8าท่ี การ
สนับสนุนด8านงบประมาณ ค0าตอบแทน เป<นแนวทางในการแก8ไขป6ญหาในระดับมากท่ีสุด ส0วนความ
ร0วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานจากหน0วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข8อง ก็เป<นแนวทางท่ีสามารถแก8ไขป6ญหาได8
ในระดับมาก (ทนันชัย พอพิน, 2555)  
 ดังจะเห็นได8ว0า วรรณกรรมท่ีเก่ียวข8องท่ีนํามากล0าวไว8ข8างต8น ยังไม0สามารถตอบคําถามท่ีว0า 
ทําอย0างอะไรจึงจะป(องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ" ได8อย0างชัดเจน ด8วยเหตุนี้ผู8วิจัยจึงได8ทําการวิจัยเรื่อง การป(องกันและการ
ปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" 
เพ่ือศึกษาป6ญหาและอุปสรรคของการป(องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขต
เทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" ศึกษาการแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคของการป(องกัน
และปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัด
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เพชรบูรณ" รวมถึงศึกษาแนวทางการป(องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขต
เทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยท่ีได8จากการสัมภาษณ" เรื่อง การป(องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติด
ของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" สามารถตอบคําถามการวิจัย
ท่ีว0า ทําอย0างไรจึงจะป(องกันและปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก 
อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ"ได8 ดังต0อไปนี้ 
 1. การป(องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก 
อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" สามารถจําแนกประเด็นของการศึกษาได8เป<น 5 ประเด็น ดังนี้       
(1)  การป(องกันและการปราบปรามยาเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลหล0มสัก 
อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ"  โดยเน8นการให8ความรู8เก่ียวกับโทษภัยของยาเสพติด และการ
ป(องกันโดยการสุ0มตรวจฉ่ีกลุ0มเสี่ยง รวมถึงการปราบปรามผู8ค8าและผู8ติดยาเสพติดท้ังท่ีเป<นนักเรียน
และบุคคลนอกเพ่ือไม0ให8มีการแพร0ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา (2) การป(องกันและการ
ปราบปรามยาเสพติดในเขตชุมชนพ้ืนท่ีเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" โดยการให8
ความรู8และการปลุกจิตสํานึกของประชาชนให8ร0วมกันในการป(องกันและปราบปรามไม0ให8ยาเสพติดเข8า
มาแพร0ระบาดในชุมชน (3) จัดต้ังจุดตรวจสิ่งผิดกฎหมายและตรวจป6สสาวะบนทางคมนาคมในเขต
เทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" เป<นการป(องกันและปราบปรามบุคคลท่ีพกพา      
สิ่งผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติด และดําเนินคดีกับผู8ท่ีพกพาสิ่งผิดกฎหมายและผู8ท่ีเสพยาเสพติด         
(4) สํารวจเป(าหมายและเครือข0ายท่ีเก่ียวข8องกับยาเสพติด เพ่ือแยกเป(าหมายให8เป<นระดับอย0างชัดเจน 
เพ่ือความสะดวกในการดําเนินการปราบปรามอย0างเด็ดขาด (5) การสร8างเครือข0ายในการร0วมกัน
ป(องกันและปราบปรามยาเสพติด เป<นการปลุกจิตสํานึกให8แก0ประชาชนให8เข8ามามีส0วนร0วมในการเฝ(า
ระวังเป<นหูเป<นตาให8แก0สังคม ชุมชน ในการป(องกันไม0ให8มีการแพร0ระบาดของยาเสพติด 
 ป6ญหาและอุปสรรคในการป(องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขต
เทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" ได8แก0 (1) งบประมาณไม0เพียงพอและมีความล8าช8า
ในการเบิกงบประมาณทําให8ไม0เกิดการคล0องตัวในการปฏิบัติหน8าท่ี (2) เครื่องมือเครื่องใช8ไม0เพียงพอ
และล8าสมัย (3) เจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องบางส0วนยังขาดทักษะในด8านการป(องกันและการปราบปราม  
และความรู8เก่ียวกับกฎหมายและวิธีการปฏิบัติการท่ีเก่ียวข8องกับยาเสพติด (4) ผู8ค8ายาเสพติดมัก
เก่ียวข8องกับผู8ท่ีมีอิทธิพลหรือผู8ค8ายาเสพติดมักเป<นผู8ท่ีมีอิทธิพล ทําให8การปฏิบัติหน8าท่ีของเจ8าหน8าท่ี
ท่ีเก่ียวข8องมีความยากลําบากมากข้ึน (5) เจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องประพฤติมิชอบ เนื่องจากเจ8าหน8าท่ี     
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ท่ีเก่ียวข8องบางส0วนรับสินบนช0วยเป<นหูเป<นตาให8กับนักค8ายาเสพติดรวมถึงการไม0ดําเนินคดี            
กับผู8กระทําผิดในคดียาเสพติด 
 แนวทางในการแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคของการป(องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพ
ติดของประชากรในเขตเทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" มีดังนี้ (1) การแก8ไขป6ญหา
และอุปสรรคในเรื่องงบประมาณไม0เพียงพอและมีความล8าช8าในการเบิกงบประมาณ โดยการขอความ
สนับสนุนจากส0วนกลางในการจัดสรรงบประมาณให8เพียงพอต0อทุกหน0วยงานท่ีเก่ียวข8องกับการ
ป(องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงลดข้ันตอนในการเบิกงบประมาณ เพ่ือให8เกิดความคล0องตัว
ในการปฏิบัติหน8าท่ี (2) การแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคในเรื่องเครื่องมือเครื่องใช8ไม0เพียงพอและล8าสมัย 
โดยการขอความสนับสนุนจากส0วนกลางในการจัดสรรอุปกรณ"เครื่องมือเครื่องใช8ให8เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช0น อาวุธปKนพกประจํากาย ชุดเกราะกันกระสุน เครื่องดังฟ6ง อุปกรณ"
เทคโนโลยีท่ีมีประโยชน"ต0องานด8านการป(องกันและปราบปรามท่ีมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย 
(3) การแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคในเรื่องของเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องบางส0วนท่ียังขาดทักษะในด8านการ
ป(องกันและการปราบปรามและความรู8เก่ียวกับกฎหมายและวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวข8องกับยาเสพติด 
โดยมีการฝNกอบรมเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องเก่ียวกับยุทธวิธีในด8านการปราบปรามร0วมกันและอบรมใน
เรื่องกฎหมายและวิธีการปฏิบัติท่ีเก่ียวข8องกันคดียาเสพติด (4) การแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคในเรื่อง
ของผู8ค8ายาเสพติดมักเก่ียวข8องกับผู8ท่ีมีอิทธิพล โดยผู8บังคับบัญชาสร8างความม่ันใจกับผู8ใต8บังคับบัญชา
ในการดําเนินการอย0างเด็ดขาดของเจ8าหน8าท่ีรัฐท่ีเก่ียวข8องในการปราบปราม โดยไม0เกรงกลัวต0อ
อิทธิพลทางการเมืองและไม0รับสินบนใดๆท้ังสิ้น รวมถึงการปกป(องผู8ใต8บังคับบัญชาจากอํานาจทาง
การเมืองและผู8ท่ีมีอิทธิพล (5) การแก8ไขป6ญหาและอุปสรรคในเรื่องเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องประพฤติมิ
ชอบ ควรมีบทลงโทษท่ีรุนแรงมากข้ึนกับเจ8าหน8าท่ีท่ีประพฤติมิชอบ และไม0ให8ความช0วยเหลือแก0
เจ8าหน8าท่ีประพฤติผิดดังกล0าวทุกกรณี รวมถึงการร0วมกันเป<นหูเป<นตาท้ังเจ8าหน8าท่ีรัฐและประชาชน
เพ่ือป(องกันไม0ให8เจ8าหน8าท่ีเก่ียวข8องประพฤติมิชอบ 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การป(องกันและการปราบปรามการเสพยาเสพติดของประชากรในเขต
เทศบาลหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัดเพชรบูรณ" จากผลการศึกษาท่ีค8นพบ พบว0ามีความสอดคล8อง
กับการป(องกันและการปราบปรามในงานวิจัยของจักรเพชร อินปา (2555) ได8ทําการศึกษาเรื่อง 
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน8าท่ีด8านงานป(องกันปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจภูธรจังหวัด
กําแพงเพชร พบว0า มีแนวทางท่ีสําคัญได8แก0 ควรมีการประชาสัมพันธ" ให8ความรู8ข8อมูลรายละเอียดกับ
ประชาชนเก่ียวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด บรรพต สุขัง (2553) ได8ทําการศึกษาเรื่องป6จจัยท่ีมีผล
ต0อการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย" 



154 
 

ผลการวิจัยพบว0า ความคิดเห็นของเจ8าหน8าท่ีตํารวจเห็นด8วยต0อป6จจัยท่ีมีผลต0อการป(องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ8าหน8าท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย" เรียกลําดับจากด8านท่ีมี
ค0าเฉลี่ยสูงไปหาตํ่าดังนี้ (1) ด8านการกระตุ8นเสริมสร8างจิตสํานึกให8ประชาชนรู8พิษภัยของยาเสพติด
ด8านป(องกันและปราบปราม ด8านกฎหมายและด8านบริหารจัดการ (2) ควรให8ดําเนินการปราบปรามยา
เสพติดให8มีผลการจับกุมให8มากข้ึน ให8สืบสวนหาข0าวและป(องกันขบวนการเครือข0ายยาเสพติดและ
ควรใช8มาตรการเด็ดขาดกับผู8ค8าและผู8เสพยาเสพติดจะได8แก8ไขป6ญหาการป(องกันและปราบปรามยา
เสพติดได8อย0างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน จิระศักด์ิ เหมือนรอดดี (2546) ได8ทําการศึกษา 
การปฏิบัติงานของเจ8าหน8าท่ีตํารวจชุดป(องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ" พบว0า ใน
ด8านการปราบปรามยาเสพติดสามารถทําอย0างมีประสิทธิภาพได8ในระดับหนึ่งเป<นส0วนของสถานี
ตํารวจท่ีมีงบประมาณเพียงพอซ่ึงยังมีเป<นส0วนน8อย ส0วนมากยังขาดงบประมาณและติดขัดข้ันตอนข8อ
กฎหมายต0างๆ ซ่ึงเป<นอุปสรรคต0อการปราบปรามยาเสพติด และในป6จจุบันรัฐบาลมีเงินสนับสนุนด8าน
งบประมาณและรางวัลการจับกุมยาเสพติดมากข้ึน ตลอดจนมีการใช8กฎหมายยึดทรัพย"ทําให8การ
ปราบปรามมีประสิทธิภาพได8ผลมากกว0าเดิม ทวีศักด์ิ จันทรโชต (2549) ได8ทําการศึกษาเรื่อง ป6จจัยท่ี
มีผลต0อความสําเร็จในการนํานโยบายการป(องกันและปราบปรามยาเสพติดสู0การปฏิบัติ : กรณีศึกษา 
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 43 พบว0า ป6ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย
การป(องกันและปราบปราม คือ ขาดงบประมาณ การไม0ได8รับการจัดสรรงบประมาณอย0างเพียงพอ 
การได8รับงบประมาณล0าช8า ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ"ในการทํางาน บุคลากรขาดความรู8ความ
เข8าใจในการปฏิบัติวิธีดําเนินการ ไม0เข8าใจข8อกฎหมาย ผู8ปฏิบัติงานขาดความซ่ือสัตย" ขาดจิตสํานึกต0อ
หน8าท่ี 
 

ข)อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 ข)อเสนอแนะท่ีได)จากผลการศึกษา 
 1. ด8านงบประมาณ ควรขอการสนับสนุนงบประมาณจากส0วนกลาง เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ให8แก0เจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องในการปฏิบัติหน8าท่ีในการป(องกันและปราบปรามให8เพียงพอ เพ่ือความ
คล0องตัวในการปฏิบัติหน8าท่ี 
 2. ด8านเครื่องมือเครื่องใช8ไม0เพียงพอ ควรขอการสนับสนุนงบประมาณจากส0วนกลางในการ
จัดซ้ือเครื่องมือท่ีมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพให8แก0เจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8อง เช0น ปKนพก ชุดเกราะ
กันกระสุน เครื่องดังฟ6ง รวมถึงพาหนะท่ีมีความคล0องตัวสูง และอุปกรณ"ทุกชนิดท่ีเอ้ือประโยชน"ต0อ
การปฏิบัติหน8าท่ี 
 3. ด8านเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องบางส0วนยังขาดทักษะและความรู8 ควรมีการจัดฝNกอบรมร0วมกัน
ในด8านทักษะในด8านการป(องกันและการปราบปราม ความรู8เก่ียวกับกฎหมายยาเสพติด และวิธีปฏิบัติ
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ในการดําเนินการ ให8แก0เจ8าหน8าท่ีตํารวจ เจ8าหน8าท่ีทหาร เจ8าหน8าท่ีสํานักงานคณะกรรมการป(องกัน
และปราบปรามยาเสพติด และเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8อง  
 4. ผู8ค8ายาเสพติดมักเก่ียวข8องกับผู8ท่ีมีอิทธิพล ในยุคป6จจุบันมีหลายช0องทางในการเปPดโปง
และตรวจสอบผู8ท่ีมีอิทธิพล เช0น สื่อ Social ต0างๆ และนโยบายของนายกรัฐมนตรีป6จจุบัน พลเอก
ประยุทธ" จันทร"โอชา มีนโยบายในการปราบปรามผู8ท่ีมีอิทธิพลอย0างเต็มท่ี และเปPดช0องทางในการ
ร8องเรียน รวมถึงเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องควรมีจิตสํานึกสํานึกในการปฏิบัติหน8าท่ี ไม0เห็นแก0สินบน และ
ไม0ควรกลัวต0ออํานาจอิทธิพลใดๆ ผู8 บังคับบัญชาควรให8 กําลังใจและสร8างความม่ันใจให8แก0
ผู8ใต8บังคับบัญชาให8ดําเนินการปฏิบัติหน8าท่ีอย0างตรงไปตรงมาและเด็ดขาดโดยไม0เกรงกลัวต0อผู8ค8ายา
เสพติดท่ีมีอิทธิพลท้ังหลาย 
 5. เจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องประพฤติมิชอบ ควรมีการเพ่ิมบทลงโทษกับเจ8าหน8าท่ีท่ีเก่ียวข8องหาก
ประพฤติมิชอบ หากมีการตรวจสอบว0ามีความผิดจริง ควรท่ีจะมีบทลงโทษทางอาญาท่ีหนักกว0าเดิม 
และไม0ควรให8ความช0วยเหลือแก0กันโดยการสั่งให8โยกย8ายไปปฏิบัติหน8าท่ีในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน  
 6. กําลังใจของเจ8าหน8าท่ีท่ีปฏิบัติงาน ผู8บังคับบัญชาควรให8กําลังใจ และให8ความสนใจใน
สภาพความเป<นอยู0 สภาพการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และจิตใจของเจ8าหน8าท่ีท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือให8เกิด
ขวัญกําลังใจแก0เจ8าหน8าท่ี รวมถึงปกป(องเจ8าหน8าท่ีจากอํานาจทางการเมือง อํานาจผู8ท่ีมีอิทธิพล เพ่ือ
ไม0ให8เจ8าหน8าท่ีท่ีมีปฏิบัติงานต8องเสียกําลังใจในการปฏิบัติหน8าท่ี เป<นการสร8างหลักประกันและความ
ม่ันใจให8กับเจ8าหน8าท่ีให8มีความเชื่อม่ัน ม่ันใจ และมีความพร8อมท่ีจะปฏิบัติหน8าท่ี  
 7. ประชาชนในชุมชนท้ัง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล0มสัก อําเภอหล0มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ" ควรให8ความสนใจและดูแลบุตรหลานไม0ให8ยุ0งเก่ียวกับยาเสพติด และร0วมมือกับเจ8าหน8าท่ีท่ี
เก่ียวข8องและคนในชุมชนของตนในการเฝ(าระวังมิให8มีผู8เสพยาเสพติด ผู8ค8ายาเสพติด และป(องกัน
ไม0ให8มีการแพร0ระบาดของยาเสพติดในชุมชนของตน ครูอาจารย"ควรใส0ใจในพฤติกรรมของลูกศิษย"ให8
มากข้ึน หากบุคคลใดหรือกลุ0มใดมีความเสี่ยง ควรท่ีจะดูแลและให8คําปรึกษา ไม0ให8กลุ0มหรือบุคคล
เหล0านั้นหลงผิดไปยุ0งเก่ียวกับยาเสพติด 
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