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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 และเพื่อเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด ใช้การวิจัยเชิงส�ำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9
จ�ำนวน 395 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามปลายปิดโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบความแตกต่างด้วย
t-test และค่า F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 มีผลสัมฤทธิ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.24) ถ้า
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ในรายด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรู้ความสามารถ (ค่าเฉลี่ย 3.37)
ด้านบุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.29) ด้านความเสมอภาค (ค่าเฉลี่ย 3.22) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.21) และ
สุดท้าย ด้านข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 3.12) ความคิดเห็นทุกด้านมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง จากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน และประชาชนที่มีอายุการศึกษา
อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีความเห็นต่อผลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญ 0.05 ควรให้บริการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนในด้านการป้องกันและวิธีการในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้อยู่ห่างไกลยาเสพติดโดยให้ข้อมูลที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์
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Abstract

This research article were is to study the effectiveness of the anti-drug duty of the Metropolitan Police Division 9 and to compare the level of the achievement in the performance of
drug prevention and suppression duties. Use survey research The sample consisted of 395 people
in the area of the Metropolitan Police Division 9.The research instrument was a closed-ended
questionnaire using a 5-level approximation scale. Frequency, percentage, mean, standard deviation, comparing the difference with t-test and F-test (One-way ANOVA). The results showed that
the results of the drug prevention and suppression function of the Department of Drug Administration. Metropolitan Police 9 had the overall achievement at the moderate level (mean 3.24), if
considering the achievement in each aspect sorted by mean, descending, competence (mean
3.37), personality (mean 3.29), aspect. Equality (mean 3.22), responsibility (average 3.21) and finally, information (mean 3.12). All opinions were of moderate achievement. From hypothesis testing,
it was found that people of different sexes There were no different opinions on the achievement.
And people with different age, education, occupation and income Have different opinions on
achievement 0.05 Should provide public relations and information services useful to youth and
people in the area of prevention and means to immunize youth from drug-free areas by providing
timely and timely information.
Keywords: Achievement in Police Drug Prevention and Suppression duties

ความเป็นมา และความส�ำคัญของปัญหา
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจ�ำปี 2563 โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาด้านความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับส�ำคัญเร่งด่วน ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านความมั่นคง ภายในแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ให้ด�ำเนินการปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ปี 2563 ในระยะที่ 2 โดยใช้กลไกการแก้ไขแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาสังคม เพื่อ
ให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และลดความเดือดร้อน
ของประชาชนจากผลกระทบของปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดโดยเร่งด่วน (ส�ำนัก
ข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มิถุนายน 2562) News Agency, Department of Public Relations. (2019).โดยแผน
ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2563 ด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด เป็น
ประเด็นภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนา
ประเทศ แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง ก�ำหนดเป้าหมายเพื่อเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไป
ในที่สุดภายใน 10 ปี พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวังแจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิด
ขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรมจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศแนวทาง
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การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง  กลางทาง ปลายทาง ใน
การด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562) Drug Prevention and
Control Committee, (2019)
ในปัจจุบันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังอยู่ในอัตราสูงขึ้นอยู่ตลอด และมีแนวโน้มเพิ่มสูง
มากขึ้น ยาเสพติดเป็นภัยคุกคามที่ส�ำคัญต่อระบบสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงภายในประเทศ โดยมีการกระจา
ยอยู่ทั่วไปในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ในชุมชนเมืองหรือชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ชุมชนที่เป็นศูนย์รวม
ของสถานศึกษา โดยกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแหล่งที่มาของยาเสพติด
ส่วนใหญ่มาจากชายแดนภาคเหนือ และมีแนวโน้มว่าจะน�ำเข้ามาทางชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
เนื่องจากปัจจัยส�ำคัญที่ยังคงแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่ได้ คือกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่อยู่
ในเรือนจ�ำยังคงเป็นหลักในการน�ำยาเสพติดเข้ามาจ�ำหน่าย ปัญหาผู้เสพที่ผันตัวมาเป็นผู้ค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น นักค้า
รายย่อยที่ยกระดับเป็นนักค้าระดับจังหวัด มีเครือข่ายข้ามจังหวัด นักค้าที่ถูกจับกุมแล้วได้รับการประกันตัวกระท�ำ
ผิดซ�้ำอีกผู้ต้องขังในเรือนจ�ำที่ค้ายาเสพติดโดยเชื่อมกับภายนอก ผู้ค้าชาวต่างชาติที่ลักลอบน�ำเข้ายาเสพติด และมี
บทบาทค้ายาเสพติดเพิ่มขึ้นจากการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดระดับความ
รุนแรงของปัญหายาเสพติด แต่ยังพบว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดยังปรากฏความรุนแรงอยู่ ถึงแม้จะมีการจับกุม
ยาเสพติดด�ำเนินคดีและการสกัดกั้นได้เป็นจ�ำนวนมาก แต่ก็ยังปรากฏข่าวสารการผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อน
บ้านอย่างต่อเนื่อง  และส่วนหนึ่งได้ปรากฏข้อมูลการจับกุม อุปกรณ์การผลิต และสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพ
ติดในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแหล่งผลิตยาเสพติด กลุ่มนักค้าได้ด�ำเนินการผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อความ
สะดวกในการหลบเลี่ยง การสกัดกั้นหรือการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ การเฝ้าระวังปัญหาการลักลอบน�ำเข้ายาเสพ
ติด ยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังคงมีแหล่งผลิตและแหล่งพักยาเสพติดอยู่ใน
ประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม/ขบวนการนักค้ายาเสพติดรายส�ำคัญ จะด�ำเนินการในลักษณะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงทาง
โทรศัพท์ โดยกลุ่ม/ขบวนการนักค้ายาเสพติดรายส�ำคัญในประเทศ เช่นกรุงเทพฯปริมณฑล จังหวัดในพื้นที่ภาค
กลาง หรือพื้นที่ตอนในหรือกลุ่มนักค้าในประเทศติดต่อกับนักค้ายาเสพติดจากนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายด้าน
การค้ากับนักค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ตอนในกรุงเทพฯและปริมณฑล กลุ่ม/ขบวนการค้ายาเสพติดจะใช้วิธีการ
ล�ำเลียงยาเสพติด โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารประจ�ำทางที่มีต้นทางจากจังหวัดแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่
ตอนในกรุงเทพฯและปริมณฑล (เอกรัตน์ มหามนตรี, 2561) Aekarat Mahamontri. (2018). นอกจากนี้ ปัญหาผู้
เสพ/ผู้ติดในกลุ่มเด็ก/เยาวชนกลับมีแนวโน้มเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นรวมทั้งผู้เสพติดรายใหม่ที่เข้าสู่วงจรปัญหาในขณะที่
ยังมีผู้เสพ/ผู้ติดส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มผู้ติดรุนแรงเริ่มมีอาการทางจิตและประสาทก่อผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อ
สังคมอย่างมาก
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ก�ำลังเกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบและเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของประเทศอันเนื่องมาจากทรัพยากรบุคคลเข้าไปเกี่ยวพันกับยาเสพติดในแต่ละปีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน ซึ่งถือเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติจากปัญหาของการแพร่ระบาด ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงและ
ความส�ำคัญของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นและยังถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขโดยมี
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการผนึกก�ำลังของทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว (ระพีพันธ์
โพนทอง, 2561) Rapeephan Phonthong. (2017).ด้วยการขจัดเงื่อนไขทางด้านสังคมที่มีส่วนท�ำให้สถานการณ์
ของยาเสพติดที่ยังคงมีความรุนแรงให้หมดสิ้นไปและสามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างเบ็ดเสร็จโดยระดมความ
ร่วมมือจากปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกันต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในทุกพื้นที่ให้สัมฤทธิ์ผลเพื่อให้การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของชาติในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ของกองบั ง คั บ การ
ต�ำรวจนครบาล 9
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 9 ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตทางด้านเนิ้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในเรื่องเนื้อหาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด   โดยศึกษาจากเอกสารต�ำราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานวิจัย เชิงเอกสาร
(Documentary Research)และน�ำมาก�ำหนดกรอบเป็นแนวความคิด
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 ประกอบไปด้วย ประชาชน
ที่ อ ยู ่ ใ นเขต สถานี ต� ำ รวจนครบาลท่ า ข้ า ม 58,962 คน สถานี ต� ำ รวจนครบาลแสมด� ำ 124,916 คน สถานี
ต�ำรวจนครบาลเทียนทะเล 41,094 คน สถานีต�ำรวจนครบาลบางขุนเทียน 182,235 คน สถานีต�ำรวจนครบาล
ภาษีเจริญ 126,824 คน สถานีต�ำรวจนครบาลหลักสอง 53,638 คน สถานีต�ำรวจนครบาลเพชรเกษม 193,491
คน สถานีต�ำรวจนครบาลหนองแขม 156,354 คน สถานีต�ำรวจนครบาลหนองค้างพลู 76,208 คนสถานี
ต�ำรวจนครบาลบางบอน 105,684 คน รวมทั้งสิ้น 1,119,406 คน(ที่มา สืบค้นเมื่อ 22 กันยายน 2563 จาก https://
nhic.m-society.go.th/population)
ขอบเขตด้านพื้นที่
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาคื อ กองบั ง คั บ การต� ำ รวจนครบาล 9 ประกอบไปด้ ว ยสถานี
ต�ำรวจนครบาลท่าข้าม สถานีต�ำรวจนครบาลแสมด�ำ  สถานีต�ำรวจนครบาลเทียนทะเล สถานีต�ำรวจนครบาล
บางขุนเทียน สถานีต�ำรวจนครบาลภาษีเจริญ สถานีต�ำรวจนครบาลหลักสอง   สถานีต�ำรวจนครบาลเพชรเกษม
สถานีต�ำรวจนครบาลหนองแขม สถานีต�ำรวจนครบาลหนองค้างพลู สถานีต�ำรวจนครบาลบางบอน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีการด�ำเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ซึ่งประชากรในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 จ�ำนวน 1,119,406 คน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่กองบังคับการต�ำรวจนครบาล โดยวิธีก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรค�ำนวณของ
ทาโร ยามาเน่(Taro Yamane) ได้ขนาดกลุ่ม9 ตัวอย่าง 395 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างขึ้น
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องน�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยข้อค�ำถามได้ครอบคลุมถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดเกี่ยว
กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพของประชาชน ลักษณะค�ำถาม
เป็นแบบเลือกตอบ ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามในลักษณะแบบปลายปิด เป็นค�ำถามเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 โดยใช้ลักษณะค�ำถามแบบมาตราส่วน
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5 ระดับ ตามหลักของ Likert Scale คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้มีขั้นตอนในการสร้าง
แบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสารต�ำราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) เพื่อสร้างแบบสอบถามปลายปิดให้ครอบคุลมขอบเขตของการวิจัย แบบสอบถาม หลัง
จากนั้นได้น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปปรับปรุงแก้ไขแล้วน�ำไปทดสอบ (Try-out)   กับประชาชนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างแต่มีคุณลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 7 จ�ำนวน 30 คน แล้วน�ำแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ และน�ำข้อมูลที่ได้ไป
ท�ำการทดสอบวัดความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของCronbach แล้วปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามที่ได้จากการทดลอง ได้ค่าเฉลี่ย 0.893
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้น�ำเครื่องมือ คือแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยด�ำเนินการเก็บรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและรับแบบสอบถามคืนมาจ�ำนวน 395 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 หลังจากนั้นได้ท�ำการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งแยกวิเคราะห์ตามล�ำดับ
ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 9 โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 กับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลส�ำหรับ
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีจ�ำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ ใช้ค่า t - test และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีจ�ำนวนมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way Analysis of
Variance) หรือค่า F - test โดยมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 แล้วรวบรวมข้อมูลตามประเด็นโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วน�ำ
มาเรียบเรียงน�ำเสนอในรูปแบบการบรรยาย

ผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนในพื้ น ที่ ก องบั ง คั บ การ
ต�ำรวจนครบาล 9 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 9 สรุปผลวิจัยในแต่ละด้าน ตามตาราง 1 ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวม
ข้อที่
1
2
3
4
5

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านบุคลิกภาพ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความเสมอภาค
เฉลี่ยรวม

x

S.D.

ระดับผลสัมฤทธิ์

3.37
3.29
3.12
3.21
3.22
3.24

0.31
0.32
0.36
0.41
0.37
0.29

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์โดยรวมของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24) และผล
สัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน มีระดับผลสัมฤทธิ์ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ด้านความรู้ความสามารถ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.37) รองลงมาได้แก่ด้านความบุคลิกภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29) ด้าน
ความเสมอภาค (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.22) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.21) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ด้านข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.12)
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9
สรุปผลการวิจัย โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในการเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 โดยการทดสอบค่าที (t - test) จ�ำแนก
ตามเพศ และในการทดสอบสมมติฐานที่จ�ำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ใช้วิธีการทดสอบค่า F
- test การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) ผลการทดสอบ สรุปได้ ดังนี้ ประชาชน ที่
มีเพศ แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน ประชาชน ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อผล
สัมฤทธิ์แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ประชาชน ที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์
แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ   0.05 ประชาชน ที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันที่
ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ประชาชน ที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ
0.05

อภิปรายผล
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9   มี
ระดับผลสัมฤทธิ์โดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ใน
ระดับปานกลางหากพิจารณาในภาพรวมเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านความรู้ความสามารถ
อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ด้านบุคลิกภาพ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความเสมอภาค มีผล
สัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความความรับผิดชอบ มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลางตามล�ำดับสอดคล้องกับ
การศึกษาของสรพงษ์ ชูแก้ว (2561) Sorapong Chukaew (2018)  ได้ศึกษาเรื่อง การด�ำเนินการปราบปรามยาเสพ
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ติดของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ต�ำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับการด�ำเนินการปราบปรามยาเสพติด ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ต�ำรวจภูธร
จังหวัดภูเก็ต ปัญหา อุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดต�ำรวจ
ภูธรจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า ระดับการด�ำเนินการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบ
ปรามยาเสพติด ต�ำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ขัดแย้งกับงานวิจัยของ Victor Garcia &
Luara Gonzalez (2011) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสามารถในการป้องกันยาเสพติดโดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม : กรณีศึกษาผู้อพยพย้ายถิ่นชาวเม็กซิกัน พบว่า ความส�ำเร็จจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จากกรณีศึกษาแสดงให้เห็นจริงถึงความก้าวหน้าในความส�ำเร็จมาจากความร่วม
มือช่วยเหลือจากชุมชนของผู้อพยพ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อจ�ำกัดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม ในทุกขั้นตอนของการวิจัย นอกจากนี้การพัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้เสพติดในความคิดเชิงบวก Urban health initiative (2000) ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของ บุคคล ครอบครัว และชุมชน ผสมผสานการรักษา
บ�ำบัด หรือการปราบปรามตามสภาพปัญหาของพื้นที่และกลุ่มคนด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 ทดสอบจ�ำแนกตามเพศ พบว่า เพศหญิงและเพศชาย มีระดับไม่แตกต่างกัน
หากจ�ำแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับผล
สัมฤทธิ์แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
รายได้ต่างกันมีค่าเฉลี่ยของระดับผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05สอดคล้องกับการศึกษาของภูติภัทร
บุญณารักษ์ (2560) Phutipat Boonnarak (2017) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่น�้ำโขง เขต
เชียงราย ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้า
หน้าที่ทหารเรือ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำแม่น�้ำโขง เขตเชียงราย จ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบ
ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ทหารเรือแตกต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 และประชาชนที่มีเพศ อายุ
สถานภาพสมรส และระยะเวลาพักอาศัยต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลของปิยลักษณ์ โพธิวรรณ(2557) Piyalak Photiwan. (2014).  ที่พบ
ว่าในการป้องกันยาเสพติดนั้นจ�ำเป็นต้องใช้จิตสํานึกร่วมของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนต้องตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

องค์ความรู้ใหม่
จากการศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 9 มีข้อค้นพบองค์ความรู้ใหม่ ที่น�ำเสนอเป็นสรุปแผนภาพสาระส�ำคัญดังนี้
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ภาพ 1 แนวทางการสร้างผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของกองบังคับการ
ต�ำรวจนครบาล 9
ด้านบุคลากร การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค�ำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความประพฤติ พัฒนา
บุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้วยการฝึกอบรมอย่างสม�่ำเสมอ ด้านองค์กร มีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
ต่าง ๆ อื่น ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน วางแผนยุทธวิธีให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
ระเบียบ และกระบวนการยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บังคับบัญชาต้องดูแลสารทุกข์ สุกดิบของ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
และปกครอง ด้วยหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้อง ตามท�ำนองคลองธรรม ด้านชุมชน น�ำหลักการชุมชนสัมพันธ์มาใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เน้นสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับชุมชน

สรุปผล และข้อเสนอแนะ
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 ควรต้องปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
ต�ำรวจในด้านการใส่ใจในการแก้ปัญหาให้กับเยาวชนซึ่งเป็นก�ำลังของชาติ ไม่ควรมุ่งจับกุมให้ได้ตามเป้าหมายตัวชี้
วัดเพียงอย่างเดียว ควรมุ่งแก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดของเยาวชนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบัน กอง
บังคับการต�ำรวจนครบาล 9 ควรให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและ
ประชาชนในด้านการป้องกันและวิธีการในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้อยู่ห่างไกลยาเสพติดโดยให้ข้อมูลที่
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 9 ควรมีการออกหน่วยบริการปฏิบัติงานด้าน
การเผยแพร่ความรู้ชุมชนต่าง ๆ เช่น เรื่องพิษภัยของยาเสพติดอย่างสม�่ำเสมอ
จากที่กล่าวข้างต้นจึงเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ เช่น เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา อาชีพรายได้ สภาพแวดล้อมการท�ำงานภายใน หรือการศึกษาวิจัยวิธีเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิด
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เห็นที่สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด รวมถึงศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์ความส�ำเร็จของชุมชนในการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ และศึกษาวิจัยสังเคราะห์รวบรวมองค์ความรู้
งานวิจัยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
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