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บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา
วศิน ฉัตรสอน
หลักสูตรรัฐประศาสตนศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัย เรื่ อง บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสู ง
จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนอาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ในด้านการสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด และด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้
กฎหมาย กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจั ยครั้ งนี้เป็นนายตารวจระดับชั้นสัญญาบัตรและนายตารวจระดับชั้น
ประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 155 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Window ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว
ผลการวิจัย บทบาทของตารวจที่ มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ตารวจส่วนใหญ่มีชั้นยศเป็นนายตารวจชั้นประทวน มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
มีประสบการณ์ทางานในชุมชนมากกว่า 10 ปี และเคยผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยบทบาทของตารวจที่มี ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับ
บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันในทุกด้าน

ภูมิหลัง
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลายประเทศทั่ว โลก ทั้งประเทศด้อยพัฒนา ประเทศกาลั ง
พัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว สาหรับประเทศไทยปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติ สถานการณ์
ยาเสพติดของประเทศไทยในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะระบาดสูงขึ้นตามลาดับ ทั้งที่รัฐบาลมีนโยบายต่อสู้เอาชนะ
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ยาเสพติดอย่างชัดเจน และหน่วยงานของรัฐบาลทุกภาคส่วนได้ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แต่สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศยังมีความรุนแรง และมีแนวโน้มที่จะระบาดเข้าไปในกลุ่มเยาวชน ใน
โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน และยังระบาดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่จะต้องบูรณา
การในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงและเกิดความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคมต่อไป
(ตารวจภูธรภาค 3, 2551:1)
รัฐบาลปัจจุบันได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และได้กาหนดนโยบายด้านยาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชรติ
ภายใต้วาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยต้องลดปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน 1 ปี ทุกฝ่ายต้องทางาน
แบบบูรณาการ และจะต้องลดปัญหาความรุนแรงได้ร้อยละ 80 (ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ 2555ก:5) และรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริม
ดาเนินการในปีแรก กาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยยึดหลักนิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดยึดหลักผู้เสพ
คือ ผู้ ป่ วยที่ ต้ องได้รั บการบ าบั ดรั กษาให้ กลั บมาเป็ นคนดี ของสั งคม รวมทั้ งดาเนินการป้ องกั นกลุ่ มเสี่ ยงและ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาพส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด (ศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 2555ข:5)
สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีบทบาทสาคัญในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดของรัฐบาล โดยการร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่เพื่อดาเนินนโยบายด้านชุมชนและมวลชนสั มพันธ์
เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยได้รับความสาคัญให้บรรจุไว้ใน
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้สานักงานตารวจแห่งชาติส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจการตารวจเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเพสติด การกระทาความผิดอาญา รักษาความสงบเรียบร้อย
และรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการอขงแต่ละพื้นที่ โดยมีตารวจ
ชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานตารวจชุมชนสัมพันธ์ เป็นการนาเอาปรัชญา
ของตารวจตามแนวคิดของ เซอร์ โรเบิร์ต พีล ชาวอังกฤษที่ว่า “ตารวจคือประชาชนและประชาชนคือตารวจ”
เป็ น แนวทางในการดาเนิ น งาน การดาเนิ น งานของตารวจชุมชนสั มพันธ์ เป็นการทางานในเชิงรุกร่ว มกับ
ประชาชนในชุมชน และบทบาทอีกประการหนึ่งของตารวจชุมชนสัมพันธ์ คือ การทางานร่วมแบประชาชนใน
ชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ตารวจภูธรภาค 3, 2554:3)
สถานี ต ารวจภู ธ รโนนสู ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า ตั้ ง อยู่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ป ระชากร
127,279 คน พื้นที่ 676.981 ตารางกิโลเมตร มี 16 ตาบล 195 หมู่บ้าน 22,768 หลังคาเรือน ชาย 62,239
คน หญิง 65,040 คน (สานักงานจังหวัดนครราชสีมา 2557) พบว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดใน
จังหวัดนครราชสีมา มีแนวโน้มสูงขึ้น และเริ่มเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่สาคัญๆ ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญ
ด้านวัตถุ ทั้งนี้เริ่มมีเยาวชนเข้ามาเดี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น สาหรับสถานที่ที่ปรากฏการแพร่ระบาดของยา
เสพติดจะมีทั้งในสถานศึกษา สถานบันเทิง หรือสถานบริการต่างๆ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ เช่น หอพัก หรือบ้าน
เช่า ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต โต๊ะสนุกเกอร์ รวมทั้งมีการแพร่ระบาดเข้าไปยังชุมชนหมู่บ้านอีกด้วย ตารวจ
ชุมชนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ มากกว่าตารวจหน่วยอื่นๆ ซึ่ง
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บทบาทหนึ่งของตารวจชุมชนสัมพันธ์ คือ การร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจาก
ชุมชน
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชนอาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ งจะเป็นข้อมูลที่สานักงานตารวจแห่งชาติ ตารวจภูธร
จังหวัดนครราชสีมา สามารถนาไปเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานของตารวจ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษาเป็ นนายตารวจระดับชั้นสั ญญาบัตรและนายตารวจระดับชั้นประทวนที่
ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 155 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่ มตัว อย่ างที่ใช้ในการวิจั ย ครั้ งนี้เป็นนายตารวจระดับชั้นสั ญญาบัตรและนายตารวจระดับชั้น
ประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จานวน 155 คน ใช้ตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) (กาสัก เต๊ะขันหมาก 2553: 98) ประมาณค่าสัดส่วนของประชากรโดย
กาหนดให้ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% คานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้เท่ากับ 132 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็จรูป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
2. นาแบบสอบถามมาลงตารางตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ใช้การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
3.2 บทบาทของต ารวจที่ มี ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชน อ าเภอโนนสู ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น ดังนี้
ระดับ

=

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น

=

5 1
5

=

0.8

หมายถึง มีบาทการปฏิบตั ิอยู่ในระดับน้อยที่สุด

1.00 – 1.80

1.81 – 2.60 หมายถึง มีบาทการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
2.61 – 3.40 หมายถึงมีบาทการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายถึง มีบาทการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
4.21 – 5.00 หมายถึง มีบาทการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตรดังนี้
P 

f
 100
n

เมื่อ

f หมายถึง ความถี่หรือจานวนข้อมูล
n หมายถึง จานวนตัวอย่างหรือผู้ตอบแบบสอบถาม
P หมายถึง ค่าร้อยละ(percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร
เมื่อ

แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
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1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร

เมื่อ

S.D แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
∑x² แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
(∑x²) แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกาลังสอง
2. สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
2.1 ค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยใช้สูตร
IOC =
เมื่อ
IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับนิยามปฏิบัติการ
∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
2.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(α)
α
เมื่อ

=
α
แทน ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
n
แทน จานวนข้อของแบบสอบถาม
∑s2i แทน ผลรวมของค่าความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายข้อ
S2t
แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ Independent
Samples t-test บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา
t 

เมื่อ

t

X1  X 2

S 12 S 22

n1
n2

แทน
1- 2 แทน

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองกลุ่ม
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
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S12,S22 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
n1 ,n2 แทน ขนาดของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ของบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยข้อมูลที่เกี่ยวกับบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา สามารถแบ่งสรุปเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลนายตารวจระดับชั้นสัญญาบัตรและนายตารวจระดับชั้น
ประทวนที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน ได้แก่ ระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางานในชุมชน และ
ประสบการณ์ฝึกอบรม โดยใช้ค่าสัดส่วนร้อยละ (Percentage distribution) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้าน
การแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด และด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบ บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางานในชุมชน และประสบการณ์
ฝึกอบรม
ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนมากมี
ชั้นยศเป็นนายตารวจชั้นประทวน จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 71 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90 มีประสบการณ์ทางานในชุมชนมากกว่า 10 ปีมากที่สุด จานวน 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 38 และส่วนมากเคยผ่านประสบการณ์ฝึกอบรม จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 81.90
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (  =2.84, S.D.= 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่ค่าเฉลี่ย บทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด คือ ด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (  =2.95, S.D.= 0.44 รองลงมา คือ ด้านการสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
(  =2.85, S.D.= 0.41) ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (  =2.82, S.D.= 0.46) ตามลาดับ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย (  =2.72, S.D.= 0.49)
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ผลการวิ เคราะห์ค่าเฉลี่ ย บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด โดยภาพรวมและรายประเด็นคาถาม อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย บทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด คือ ร่วมกับผู้นา หน่วยงานรัฐ สถาน
ประกอบการ ในการให้ความรู้และรวมพลังเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน (  =3.21, S.D.= 0.69) รองลงมา คือ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเข้าร่วมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (  =2.99, S.D.= 0.77) แนะนา
ชักชวนให้มีการจัดทาระเบียบชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด (  =2.90, S.D.= 0.76) ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ชุมชน (  =2.67, S.D.= 0.71)
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยภาพรวมและรายประเด็นคาถาม อยู่ในระดับปาน
กลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย บทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด คือ ร่วมกับผู้นา หน่วยงานรัฐ สถาน
ประกอบการ ในการให้ความรู้และรวมพลังเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน (  =3.21, S.D.= 0.69) รองลงมา คือ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และเข้าร่วมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (  =2.99, S.D.= 0.77)
แนะนาชักชวนให้มีการจัดทาระเบียบชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด (  =2.90, S.D.= 0.76) ตามลาดับ และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ให้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ชุมชน (  =2.67, S.D.= 0.71)
ผลการวิ เคราะห์ค่าเฉลี่ ย บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โดยภาพรวมและรายประเด็นคาถาม อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย บทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด คือ เข้าร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน (  =2.95, S.D.= 0.77) รองลงมา คือ เข้าร่วมและประสานงานกับผู้นา
ในชุมชนเพื่อจัดทาบัญชีผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด แล้วนาตัวเข้ารับการบาบัดรักษา (  =2.90, S.D.= 0.80) ได้ออกพื้นที่
พบปะเยี่ยมเยือนประชาชน สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องถึงปัญหายาเสพติดในชุมชน (  =2.87, S.D.= 0.81) ตามลาดับ
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ได้ให้คาแนะนา สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด คือผู้ป่วย
ที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี (  =2.56, S.D.= 0.71)
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย โดยภาพรวมและรายประเด็นคาถาม
อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย บทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติ ดมากที่สุด คือ ร่วมกับผู้นาใน
ชุมชนทาการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดจนสามารถจับกุมผู้กระทาความผิดได้ (  =2.88, S.D.= 0.71)
รองลงมา คือ ได้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (  =2.81,
S.D.= 0.75) ได้แจ้งเบาะแส ผู้ค้า ผู้เสพ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบจน
นาไปสู่การจับกุมผู้กระทาผิด (  =2.72, S.D.= 0.80) ตามลาดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการ
ประสานงานกับเจ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลที่ร่ารวยผิดปกติ และบุคคลที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (  =2.61, S.D.= 0.69)
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบ บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา จาแนกตามระดับชั้นยศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางานในชุมชน และประสบการณ์
ฝึกอบรม
ผลจากการเปรียบเทียบ บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จัง หวัด
นครราชสีมา จาแนกชั้นยศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางานในชุมชน และประสบการณ์ฝึกอบรม โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน คือ ด้านการสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด และด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับ
ใช้กฎหมาย

อภิปรายผล
จากการศึกษาบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา มีประเด็นที่สาคัญที่นามาอภิปราย ดังต่อไปนี้
บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีม า โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชัย พวงทอง (2547:90-91) ได้
ท าการศึ กษาบทบาทของต ารวจชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในเขตพื้ น ที่
ตารวจภูธรภาค 2 ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส แข่งคุ้ม
(2547:79) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง บทบาทของตารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวมและรายด้ าน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยรักษ์ ชมสินทรัพย์ (2548:67) ได้
ทาการศึกษาบทบาทของตารวจชุมชนสั มพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานี
ตารวจนครบาลหนองแขม ผลการวิจัย พบว่า บทบาทการทางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่จะมีบทบาทด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดมากกว่าบทบาทอื่น
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีภารกิจในการ
ปฏิบัติงานหลายด้าน และหลายกิจกรรมในการที่จะเข้าไปดาเนินการในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชม
ซึ่ งงานป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดเป็ นหนึ่ งในกิ จกรรมของโครงการที่ ต ารวจชุ มชนน าไปปฏิ บั ติ ตาม
แผนปฏิ บัติการชุมชนสั มพันธ์ การมีส่ วนร่ วมของประชาชนกับจานวนตารวจในแต่ละสถานีมีจานวนน้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณงาน จานวนประชากร และพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณที่ตารวจในชุมชมได้รับมา
ปฏิบัติงานนั้น เป็นงบประมาณที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติ ด อีกทั้งปัจจัยที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของตารวจไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน และขาดดัชนีชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน ขาดการติดตามประเมินผล และรูปแบบแนวทางในการ
ดาเนินงานในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน ประกอบกับมีระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มี
หลายขั้นตอน เกิดปัญหาความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องประชาชน และหน่วยงานต่างๆ
ในพื้นที่ ที่มักจะไม่ให้ความร่วมมือกับตารวจชุมชนในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าว
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แต่ตารวจชุมชนจ าเป็ นต้องปฏิบั ติงานตามบทบาทในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามสั่ งการของผู้ บั งคับบัญชา
ระเบียบข้อกฎหมาย ทาให้การปฏิบัติงานตามบทบาทของตารวจในชุมชนอาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ไม่
ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร จึงทาให้การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการ
สร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทวัส แข่งคุ้ม (2547:79)
ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง บทบาทของตารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผลการวิจัย
พบว่ า ด้ านการป้ องกั น อยู่ ในระดั บมาก และไม่ สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของศุ ภชั ย พวงทอง (2547:87) ได้
ท าการศึ กษาบทบาทของต ารวจชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในเขตพื้ น ที่
ตารวจภูธรภาค 2 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการป้องกัน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากตารวจในชุมชนยังมี
จานวนน้อยโดยเฉพาะตารวจที่ทาหน้าที่เปบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดบทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิทวัส แข่งคุ้ม (2547:79) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง บทบาทของตารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ผลการวิจัย พบว่าด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กับงานวิจัยของศุภชัย พวงทอง (2547:87)
ได้ทาการศึกษาบทบาทของตารวจชุมชนและมวลชนสั มพันธ์ที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้น ที่
ตารวจภูธรภาค 2 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด อยู่ในระดับมากภูมิคุ้มกันยาเสพติดการ
สร้ างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสู ง จังหวัด
นครราชสีมา ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการ
แก้ไขปั ญหาผู้ เสพและผู้ ติดยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของศุภชัย พวงทอง (2547:87) ได้ทาการศึกษา
บทบาทของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตารวจภูธรภาค 2
ผลการวิจัย พบว่า ด้านการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด อยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทวัส
แข่งคุ้ม (2547:79) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง บทบาทของตารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ผลการวิจัย พบว่าด้านการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้เนื่องจาก การปฏิบัติงานตารวจชุมชนในการที่จะ
นาผู้เสพหรือผู้ติดยาเข้ามารับการบาบัดนั้น ตารวจจะต้องเข้าพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบเพื่อไปสารวจและหาผู้ติดยาหรือ
ผู้เสพยาเสพติดในชุมชน ซึ่งไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเท่าที่ควร อาจเป็นเพราะผู้ปกครองของ
เยาวชนบางคนอายที่จะนาลูกเข้ารับการบาบัด องค์การปกครองท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากผู้เสพหรือผู้ติด
ยาเสพติดเป็นเครือญาติ และกลัวเสียงฐานเสียงในการเลือกตั้ง รวมทั้งกลัวว่าเครือญาติจะโกรธเคืองที่ให้ความ
ร่วมมือและข้อมูลกับตารวจ จึงเป็นเหตุให้บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนน
สูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
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บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการ
ปราบปรามยาเสพติ ด และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายซึ่ งสอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของศุ ภชั ย พวงทอง (2547:87) ที่ ได้
ท าการศึ กษาบทบาทของต ารวจชุ ม ชนและมวลชนสั ม พั น ธ์ ที่ มี ต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในเขตพื้ น ที่
ตารวจภูธรภาค 2 ผลการวิจัย พบว่า ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายคล้องกับงานวิจัยของ
วิทวัส แข่งคุ้ม (2547:79) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง บทบาทของตารวจชุมชนสัมพันธ์ที่มีต่ อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ผลการวิจัย พบว่าด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
ตารวจมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานหลายด้าน การบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหย่อนยาน รวมถึง
หน่วยงานที่หน้าที่ในการติดตามประเมินผลก็ไม่ทาหน้าที่ขาดเอกภาพและการประสานงาน ประกอบกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติดมีความสลับซับซ้อนหลายขั้นตอนเกิดความยุ่งยากในการปราบปราม ขาดความร่วมมือ
จากชุมชนและประชาชน กลายเป็นหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ของตนเองหรือชุมชนที่จะต้องเข้าไปรับผิดชอบ กลไกด้าน
การปราบปรามเองก็ยังไม่เอื้ออานวยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่จะทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง คน งบประมาณ หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่มุ่งไปสู่พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นปัญหาโดยแท้จริง การแก้ไขปัญหายาเสพติดขาดพลังในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายทั้งยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงผู้นาชุมชน
เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระยวนการค้ายาเสพติด นโยบายบางเรื่องยังไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ได้ยึดหลักตารวจเป็นมิตรกับประชาชน ซึ่งขัดกับบทบาทในการปราบปราบยาเสพติดและบังคับใช้
กฎหมายที่ตารวจจะต้องเข้าไปทาการปราบปรามสืบสวน จับกุมผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงเป็นเหตุให้
ตารวจแสดงบทบาทด้านการปราบปรามได้ไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือกับตารวจ จึง
ทาให้บทบาทของตารวจที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.1 ให้คาแนะนา สร้างความเข้าใจกับประชาชนและผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
1.2 เข้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารเสพติดในชุมชน เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
เพื่อนาเข้าทาการบาบัดรักษา
2. ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
2.1 จัดให้มีการประสานงานกับเจ้ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลที่ร่ารวย
ผิดปกติ และบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2.2 ได้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ออกตรวจตราและจับกุมผู้ที่กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัญหา อุปสรรคในการทางานของตารวจชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
ตัวแปรอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาปัญหา ความต้องการ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด
3. ควรศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของตารวจ ในด้านต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์ในการทางานที่
จาเป็น บ้านพัก เพื่อสร้างขวัญกาลั งใจ ในการทางานให้กับ ตารวจกองบังคับการปราบปรามยาเสพติด อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทางานด้านการปราบปรามยาเสพติด
4. ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการทางานของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
5.ศึกษาเชิงลึกถึงสภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนางานของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้
เทคนิคและกระบวนการวิจัยเชิงลึก
6. ศึกษารูปแบบการทางานของตารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เช่น ศึกษาอย่างละเอียดจากเอกสาร
งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้ที่มีบทบาทในการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การทางาน นามากาหนดรูปแบบ
และนาไปทดลองใช้

