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สิบตํารวจตรีศุภฤกษ อิยะสาม: ปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพ

ติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย (PROBLEMS ON DUTY PERFORMANCE 

OF NARCOTICS SUPPRESSION POLICE OFFICERS, BORDER PATROL POLICE COMPANY 
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สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา

เสพติด 2) เปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด และ 3) ขอเสนอ 

แนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแก 

ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จํานวน 

95 นาย ไดกลุมตัวอยาง สูตรของทาโร ยามาเน จํานวน 77 นาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีเปนแบบสอบถามซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ 0.83 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 

คาความถ่ีคารอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test Independent และ F-test ดวย

วิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

ผลการวิจัยพบวา  

1)  ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับดานท่ีมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดแก ดานการการปราบปรามจับกุม รองลงมาคือ ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ และ

ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 

2)  เปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด พบวา ราชการ

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีชั้นยศ อายุ อัตราเงินเดือน และอายุราชการแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดับ

การศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 

3)  ขอเสนอแนะตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด ตามความ

คิดเห็นของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน คือ ควรเพ่ิมงบประมาณในดานการปราบปรามยายา

เสพติดใหมากข้ึนและเพียงพองบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติการไมควรลาชาและควรสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ ยานพาหนะใหเพียงพอ 
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This thesis aims to study: 1) Problems of drug enforcement officials,  2) Comparison 

of performance problems of narcotics control officers. and 3) recommendations on the 

performance of Narcotics Officials.Population used in the research include: Border Patrol 

Police There are 95 submarine police officers of the Border Patrol Police Division at Loei 

Province. Tools used to collect data. A questionnaire with a reliability of 0.83.Statistics used 

for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, Independent 

and F-test. Statistically significant .05 

The research of research were found as follws:  

1) The problem of the work of the Narcotics Officers Overall, it was at a 

high level. When considering each aspect, it was found that the level was high in all 

aspects. In terms of rankings, there was a significant reduction in the number of 

arrests, followed by investigations and detentions. And the search and the set point.  

2) Comparing the problems of the operation of the Narcotics Control 

Officers found that the Border Patrol Police had the highest rank, And the different 

ages. Opinions on the problems of the operation of the Narcotics Officers. There was 

a difference in opinion of the administrators of border crossing officers who had 

different levels of education. There were statistically significant differences at the .05 

level. 

3) Suggestions on the problem of drug enforcement officers. According to 

the opinion of the border police, the budget should be increased in the area of 

narcotics suppression more and more. The operating budget should not be delayed 

and should support the materials. The vehicle is sufficient 
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สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ดร.ปดิษฐ คําดี. อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

รองศาสตราจารย ดร.ภาสกร ดอกจันทร อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทาง

ท่ีถูกตอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัย

รูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารยนิทัศน ธีรปฺญโญ, ดร. อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบทุกทาน ท่ีกรุณา

ใหความรู ใหคําปรึกษา ตรวจแกไขและวิจารณผลงาน ทําใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึนและผูทรง 

คุณวุฒิทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ รวมท้ังแนะนําในการแกไขเครื่องมือท่ีใชในการ

วิจัยใหมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากทานผูบังคับกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน

ท่ี 246 ตลอดจนขาราชการตํารวจกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 ท่ีใหความรวมมือเปนอยาง

ดี ในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการทําวิจัย ทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และครอบครัว ขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และนอง ๆ ชาว

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชางทุก ๆ คน ท่ีใหกําลังใจ 

ชวยเหลือและสนับสนุนผูวิจัยเสมอมา 

คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแดบุพการี 

บูรพาจารยและผูมีพระคุณทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบัน ท่ีทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษาและ

ประสบความสําเร็จมาตราบเทาทุกวันนี ้
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4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีชั้นยศตางกัน 61 

4.12 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ จําแนกตามชั้นยศ 62 

4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการ

ออกตรวจ ท่ีมีชั้นยศตางกัน 62 



ช 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.14 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามชั้นยศ 63 

4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุด

ตรวจ ท่ีมีชั้นยศตางกัน 63 

4.16 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการปราบปรามจับกุม จําแนกตามชั้นยศ 64 

4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการปราบปรามจับกุม ท่ีมี

ชั้นยศตางกัน 64 

4.18 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย โดยรวม จําแนกตามอายุ 65 

4.19 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีอายุ

ตางกัน 65 

4.20 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ จําแนกตามอายุ 66 

4.21 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการสืบสวน

หาขาวและการออกตรวจ ท่ีมีอายุตางกัน 66 

4.22 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามอายุ 67 
 



ซ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.23 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจ

คนและการตั้งจุดตรวจ ท่ีมีอายุตางกัน 67 

4.24 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการการปราบปรามจับกุม จําแนกตามอายุ 68 

4.25 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการปราบ 

ปรามจับกุม ท่ีมีอายุตางกัน 68 

4.26 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 69 

4.27 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมี

ระดับการศึกษาตางกัน 69 

4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวรชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม จําแนก

ตามระดับการศึกษา เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 

ของ Fisher 70 

4.29 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ จําแนกตามระดับการศึกษา 71 

4.30 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการสืบสวน

หาขาวและการออกตรวจ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 71 

4.31 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามระดับการศึกษา 72 



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.32 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจ

คนและการตั้งจุดตรวจ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 72 

4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวรชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจ

คนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคูตามวิธีการของ LSD 

(Least Significant Difference) ของ Fisher 73 

4.34 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการการปราบปรามจับกุม จําแนกตามระดับการศึกษา 74 

4.35 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการปราบ 

ปรามจับกุม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 74 

4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวรชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการปราบ 

ปรามจับกุม จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Sig-

nificant Difference) ของ Fisher 75 

4.37 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย โดยรวม จําแนกตามอัตราเงินเดือน 76 

4.38 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีอัตราเงินเดือน

ตางกัน 76 

4.39 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย เลยดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ จําแนกตามอัตราเงินเดือน 77 

4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการ

ออกตรวจ ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 77 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.41 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย เลยดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามอัตราเงินเดือน 78 

4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุด

ตรวจ ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 78 

4.43 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการปราบปรามจับกุม จําแนกตามอัตราเงินเดือน 79 

4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการปราบปรามจับกุม ท่ีมี

อัตราเงินเดือนตางกัน 79 

4.45 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย โดยรวม จําแนกตามอายุราชการ 80 

4.46 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีอายุ

ราชการตางกัน 80 

4.47 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ จําแนกตามอายุราชการ 81 

4.48 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการสืบสวน

หาขาวและการออกตรวจ ท่ีมีอายุราชการตางกัน 81 

4.49 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามอายุราชการ 82 
 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี  หนา 

4.50 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจ

คนและการตั้งจุดตรวจ ท่ีมีอายุราชการตางกัน 82 

4.51 แสดงคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการการปราบปรามจับกุม จําแนกตามอายุราชการ 83 

4.52 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการปราบ 

ปรามจับกุม ท่ีมีอายุราชการตางกัน 83 

4.53 แสดงขอเสนอแนะตอปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 84 

 

 



ฏ 
 

สารบัญแผนภูม ิ

 

แผนภูมิท่ี  หนา 

2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 46 

   

   

   

   

   
 



 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สถานการณการคายาเสพติดยังคงรุนแรง การจับกุมผูตองหาคดียาเสพติดยังคงอยูใน 

ระดับท่ีสูงมาก ซ่ึงจากเดิมในป 2558 จับกุมได 31,468 คน เพ่ิมข้ึนเปน 82,295 คน ในป 2557 

สําหรับในป 2558 (ตุลาคม 2557-กรกฎาคม 2558) สามารถจบกุมผูตองหาคดียาเสพติดได 47,966 

คน ปริมาณของกลางยาเสพติดท่ีสําคัญ ๆ ท่ียึดไดยังคงมีปริมาณท่ีสูงเชนกัน กลุมนักคายายังคงมี

ศักยภาพในการคายาเสพติดอยูเปนจํานวนมาก เห็นไดจากการจับกุมคดี ยาเสพติดรายสําคัญท่ีมีของ

กลางระดับแสนเม็ด และระดับหม่ืนเม็ด มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนท้ังปริมาณของกลางและจํานวนคดี 

ขณะท่ีการจับกุมนักคายาท่ีมีของกลางตั้งแต 1 ลานเม็ดข้ึนไป ก็ยังพบการจับกุมอยางตอเนื่องเชนกัน  

แตเนื่องจากประเทศไทย มีพ้ืนท่ีชายแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบานเปนระยะทางยาวมาก พ้ืนท่ีนํา 

เขาหลักของยาไอบา ยาไอซ และเฮโรอีน ยังคงเปนพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือโดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัด

เชียงราย เชียงใหม และแมฮองสอน เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลกับแหลงผลิตยาเสพติดและแหลง 

กับเก็บพักยาเสพติดของกลุมผูผลิตในประเทศเมียนมา (พมา) อยางไรก็ตามหากการสกัดก้ันในพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคเหนือมีความเขมขนและเปนไปอยางตอเนื่อง กลุมผูคาจะเปลี่ยนเสนทางมานําเขาใน

พ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะดานจังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย ขณะท่ี

การลักลอบการนําเขาทางดานอําเภอสังขละบุรี ก็ควรมีการเฝาระวังอยางใกลชิดเนื่องจากปรากฏ 

การณขาวสารการจับกุมการลักลอบการนําเขาในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องและมีปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน (ศูนย

อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ, 2558, หนา 45) 

เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีเขตจังหวัดเลย แบงเขตการปกครองออกเปน 14 อําเภอ อําเภอชายแดน

จํานวน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอนาแหว ดานซาย ภูเรือ ทาลี่ เชียงคาน ปากชมโดยมีแมน้ําเหือง เปน

เสนก้ันพรมแดน ระยะทางยาวประมาณ 123 กิโลเมตร และแมน้ําโขงยาวประมาณ 71 กิโลเมตร มี 

จุดผานแดนถาวร 3 แหง ไดแก จุดผานแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว บานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี 

อําเภอทาลี่ จุดผานแดนถาวรบานเชียงคาน อําเภอเชียงคาน และจุดผานแดนถาวรบานโคกไผ อําเภอ

ปากชม ซ่ึงสถานการณยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดเลยโดยท่ัวไป ยังคงเปนปญหาเหมือนกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ แต

เนื่องจากจังหวัดเลยเปนจังหวัดท่ีมีชายแดน จึงนับเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการลักลอบนําเขายาเสพติด 

จากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงจากขอมูลขาวสารยังคงปรากฏวาในประเทศเพ่ือบานฝงตรงขามจังหวัดเลย 

ยังคงมีพ้ืนท่ีพักยาเสพติดเพ่ือรอการนําเขามาในพ้ืนท่ี ยาเสพติดท่ียังคงระบาดหนัก ไดแก ยาบา  
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สารระเหย และกัญชา สําหรับปญหาการคา ยังคงเปนการคารายยอยในพ้ืนท่ี กลุมผูคายาจะเปนกลุม

เดิม หลายคนกลับมาคายาเสพติดอีก มีการลําเลียงยาเสพติดมาซุกซอนไวในหมูบานตามแนวชายแดน

เปนจํานวนมาก เพ่ือเตรียมจัดสงใหกับผูคายาในพ้ืนท่ี บางสวนสงขายใหกับคนไทยบริเวณใกลเคียง 

บางสวนสงขายใหกับประชาชนของประเทศเพ่ือนบานท่ีไปทํางานในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ตาม

แนวชายแดนจังหวัดเลย ปจจุบันพบวามีการแพรระบาดยาเสพติดในกลุมผูวางงาน เกษตรกร และ 

กลุมเยาวชนมากข้ึน สําหรับกลุมผูคารายใหญ รายสําคัญไมมีการเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ี สวนใหญเปน ผู

รายยอย ซ่ึงเปนกลุมผูคายาเสพติดกลุมเดิมท่ีกลับมาใหม หรือบางครั้งเปลี่ยนพ้ืนท่ีลักลอบการนําเขา 

ซ่ึงกลุมดังกลาวมีเครือขายแนวชายแดนไทย ประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงกลุมดังกลาวเปลี่ยนพ้ืนท่ี 

ไปเรื่อย ๆ แตสําหรับวิธีการลักลอบและการคายายังคงทําเชนเดิม (ศูนยอํานวยการพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลย, 2558, หนา 18-19) 

บทบาทหนาท่ีของตํารวจตระเวนชายแดนในการปองกันปละปราบปรามยาเสพติดตาม

นโยบายการปฏิบัติงานประจําป 2560 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแก การปองกันและปราบ 

ปรามยาเสพติดอยางเขมขนโดยยึดหลักกฎหมายและหลักนิติธรรม ปราบปรามจับกุมผูผลิต ผูคา ผู

ลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยเนนการสกัดก้ันขบวนการลักลอบนําเขายาเสพติดบริเวณชายแดน 

ใหความสําคัญในงานปองกันกลุมเสี่ยง พัฒนาเครือขายการขาวเก่ียวกับการกระทําความผิดให

สามารถเชื่อมโยงกัน และนํามาใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี รวมถึงการพัฒนาแจงขาวสารขอ 

รองเรียน หรือเบาะแสชองทางตาง ๆ โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนขาวสาร และประสาน

ความมือกับเครือขายชายแดนในประเทศและประเทศเพ่ือบานในการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน, 2557, หนา 58) ดังนั้นผูวิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติงาน

เก่ียวของกับงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด จึงสนใจท่ีจะศึกษาปญหาการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย เพ่ือนําขอมูลท่ี 

ไดเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานของภารกิจท่ีเก่ียวของกับการ

ปราบปรามและปองกันปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย  

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย  

1.2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 
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1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1 สมมติฐานท่ี 1 ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีชั้นยศแตกตางกันความคิดเห็น

เก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตกตางกัน 

1.3.2 สมมติฐานท่ี 2 ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันความคิดเห็น

เก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตกตางกัน 

1.3.3 สมมติฐานท่ี 3 ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน

ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตกตางกัน 

1.3.4 สมมติฐานท่ี 4 ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน

ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตกตางกัน 

1.3.5 สมมติฐานท่ี 5 ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกันความ

คิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก  

  1. ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ 

  2. ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 

  3. ดานการการปราบปรามจับกุม 

1.4.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับ

ปราบปรามยาเสพติด สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จํานวน 95 นาย 

  2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียว 

กับปราบปรามยาเสพติด สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จํานวน 77 นาย 

ไดจากการคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane (กัลยา วานิชบัญชา, 2548, หนา 19) 

  3. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีท่ีใชในการศึกษา คือ บริเวณพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดเลย  

1.4.3 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ชั้นยศ อายุ ระดับการศึกษา 

อัตราเงินเดือน และอายุราชการ 

  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

ปองกันและปราบยาเสพติด จํานวน 3 ดาน ไดแก  
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  1) ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ 

  2) ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 

  3) ดานการปราบปรามจับกุม 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ขอสนเทศเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบยาเสพติดของ

ขาราชการสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย  

1.5.2 ผลการศึกษา สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนานโยบาย 

วิธีการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

1.6 คํานิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

ขาราชการตํารวจ หมายถึง ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรและเจาหนาท่ีตํารวจชั้น

ประทวน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีสังกัดกองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

การปราบปราม หมายถึง การสืบสวน ตรวจคน จับกุม 

ยาเสพติด หมายถึง ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หมายถึง ความผิดฐานการผลิต นําเขา สงออก จําหนาย

ครอบครองยาเสพติด  

การปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจเก่ียวกับการปราบปรามยา

เสพติดของตามภารกิจของตํารวจตระเวนชายแดน ไดแก ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ 

ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ และดานการจับกุมดําเนินคดี 

การปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด หมายถึง การปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดดาน 

การสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ และดานการปราบปราม

จับกุม 

ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ หมายถึง การหาขอมูลขาวสารติดตามพฤติ 

กรรมของบุคคลท่ีเก่ียวของกับเสพติด และการออกตรวจตราเพ่ือปราบปรามยาเสพติดของขาราชการ

ตํารวจ 

ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ หมายถึง การจัดตั้งจุดสกัดในการตรวจคนบุคคล 

ยานพาหนะ รวมท้ังการตรวจคนในเคหสถาน ตรวจคนยานพาหนะท่ีตองสงสัยวาจะกระทําผิด

กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือปราบปรามยาเสพติดของตํารวจตระเวนชายแดน 
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ดานการปราบปรามจับกุมหมายถึง การจับกุมบุคคล รวมท้ังการตรวจยึดยาเสพติดสิ่ง 

ของท่ีมีไว ไดมา หรือเก่ียวเนื่องเก่ียวกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือดําเนินการตาม 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอกับการกระทําความผิด 

ช้ันยศ หมายถึง ชั้นยศของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน จําแนกเปน ชั้นประทวน และ 

ชั้นสัญญาบัตร 

ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน จําแนก

เปนการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา, การศึกษาระดับปริญญาตรี และการศึกษาระดับปริญญาโท 

อายุ หมายถึง อายุของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน จําแนกเปน อายุไมเกิน 30 ป, 

อายุ 31-40 ป และอายุ 41-50 ป 

อายุราชการ หมายถึงอายุราชการของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน จําแนกเปนอายุ 

1-5 ป, อายุ 6-10 ป, อายุ 11-15 ป และอายุ16 ป ข้ึนไป 

อัตราเงินเดือน หมายถึง อัตราเงินเดือนของของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน 

จําแนกเปนอัตราเงินเดือน 15,001-20,000 บาท และอัตราเงินเดือน มากกวา 20,000 บาท ข้ึนไป 



 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือเปนแนวทางการวิจัย ตามลําดับดังนี้ 

2.1 ปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับตํารวจ 

2.3 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับยาเสพติด 

2.4 บริบทพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.6 หลักธรรมท่ีเก่ียวกับการแกไขปญหายาเสพติด 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎี 

 

2.1 ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที ่

ในการประชุมศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ครั้งท่ี 8/2558 ได

ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด ป 2558 และขับเคลื่อนการดําเนิน 

งานเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติดเปน 

ไปตามนโยบายรัฐบาล จึงจะตองมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ใหมีแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด เปนแผนยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด โดยมีกลยุทธการดําเนินงาน 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เรง 

2. ใหทุกหนวยงานจัดตั้งกลไกการอํานวยการและการปฏิบัติงาน ไดแก ศูนยอํานวยการ

พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวง/ทบวง/กรม และระดับภาค รองรับแผนยุทธศาสตรพลัง

แผนดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

3. ใหหนวยงานท่ีเปนผูรับผิดชอบในแตละแผนงาน จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการโดย

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และใหสํานักงาน ปปส. 

เปนผูรับผิดชอบในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ ในภาพรวมตามแผนยุทธศาสตรพลัง

แผนดินเพ่ือชนะยาเสพติด 

4. ในระดับจังหวัด/อําเภอ ใหดําเนินการดังนี้ 
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 4.1 ใหทุกจังหวัด/อําเภอ บูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณจากทุกแหลง

ของทุกหนวยงานภายในจังหวัด/อําเภอ ตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเพ่ือชนะยาเสพติด 

 4.2 ใหทุกจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามขอ 4. สําหรับปฏิบัติการ

ดําเนินการดังนี้ 

  4.2.1 เรงหาขอมูลผูคา ผูเสพกลุมเสี่ยง พ้ืนท่ีเสี่ยง ทุกจังหวัด 

  4.2.2 คัดเลือกและฝกอบรม ชุดปฏิบัติการมวลชนระดับอําเภอ/ วิทยากรกระบวน 

การระดับอําเภอ 

  4.2.3 คัดเลือกและฝกอบรม/พัฒนาวิทยากรคายเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 

อําเภอ 1 ทีม 

  4.2.4 จัดหาสถานท่ีจัดทําคายปรับพฤติกรรมผูเสพ อําเภอละ 1 รุน ๆ ละ 30-50 

คน และในเดือนตุลาคม ใหจัดทําคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพ อยางนอยรอยละ30 ของจํานวน

อําเภอในแตละจังหวัด 

  4.2.5 เรงปฏิบัติการรณรงค ประชาสัมพันธ เพ่ือจูงใจใหผูเสพเขารับการบําบัดโดย

สมัครใจท่ัวประเทศ 

  4.2.6 จัดเตรียมระบบการติดตาม ชวยเหลือผูผานการบําบัด และระบบขอมูล 

  4.2.7 เรงปองกัน กวดขันพ้ืนท่ีเสี่ยง กลุมเสี่ยง โดยเฉพาะปจจัยเสี่ยงรอบสถาน 

ศึกษา และการแขงรถซ่ิง/ม่ัวสุม 

  4.2.8 คัดเลือกและฝกอบรมวิทยากรเพ่ือการปองกันยาเสพติด เชน วิทยากร 

ตํารวจ ครูสอนศาสนา และวิทยากรอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการในสถานศึกษา 

  4.2.9 จัดชุดปฏิบัติการปราบปรามนักคายารายสําคัญตามเปาหมาย และจัดเตรียม

แนวทางการปฏิบัติในการซักถามขอมูลจากผูเสพท้ังท่ีถูกจับกุมและบําบัดเพ่ือขยายผลดานการขาว 

และเชื่อมโยงไปสูผูคายาเสพติดระดับเครือขาย 

  4.2.10 เรงดําเนินการดานทรัพยสินของผูคาและผูท่ีเก่ียวของกับยายเสพติด 3-5 

คดีตอจังหวัด 

  4.2.11 ปฏิบัติการเฝาตรวจและสกัดก้ันตามแนวชายแดนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางเขมขน 

  4.2.12 พิสูจนทราบสถานะปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหา 60,584 

หมูบาน/ชุมชน 

  4.2.13 จัดเตรียมหอง Operation Room ของจังหวัด อําเภอ และระบบรานงาน

ผลใหเชื่อมโยงกับสวนกลาง 

 1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก 
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  1.1 กําหนดใหการแกไขและปองกันยาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” โดย

ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และผูประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช

กฎหมายอยางเครงครัด ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการรักษาบําบัดใหกลับมาเปนคนดีของ

สังคม พรอมท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ ดําเนินการอยางจริงจังในการปองกันปญหา

ดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับตางประเทศในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติดสารเคมี และ

สารตั้งตนในการผลิตยาเสพติดท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด

ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 

  1.2 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

กลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ควบคูไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอํานาจ

มืด โดยนอมนํากระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลัก

ปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเนนการสงเสริมความรวมมือ ในทุกภาคสวนกับประชาชนในพ้ืนท่ีอํานวย

ความยุติธรรมอยางท่ัวถึง เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สรางโอกาสและความเสมอภาค 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี เคารพอัตลักษณ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน สงเสริมการ

กระจายอํานาจการปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบท่ีสอดคลองกับลักษณะพ้ืนท่ีโดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ 

ท้ังนี้จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคสวนใหมีเอกภาพท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

รวมท้ังปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของใหสอดคลอง ทันสมัยกับสภาพความเปนจริง

ของปญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบอยางเปนธรรม 

 2. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ 

  2.1 พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ สงเสริมให

กองทัพพัฒนาความสัมพันธทางการทหารระหวางประเทศ และมีความพรอมในการปฏิบัติการเพ่ือสันติ 

ภาพในกรอบสหประชาชาติ พัฒนาความสัมพันธของหนวยงานความม่ันคงและกองทัพกับประชาชน

เพ่ือบาน ท้ังจะแกปญหาตาง ๆ กับประเทศเพ่ือนบานบนพ้ืนฐานการสรางบรรยากาศไวซ่ึงความไวเนื้อ

เชื่อใจท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ดําเนินการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนตามหลักฐานบนพ้ืนฐาน

ของกฎหมายและสนธิสัญญาท่ีมีอยูเพ่ือมิใหเปนเง่ือนไขความขัดแยง รวมท้ังสงเสริมความรวมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือระงับยับยั้งและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติและยาเสพติด 

  2.2 เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรมการคา

มนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไมมีสถานะชัดเจน โดยการปรับ 

ปรุงระบบปองกันและการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังกฎหมายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อยางเขมงวด ดูแลใหความเปนธรรมและเฝาระวังไมใหเกิดปญหาท่ีกระทบตอความม่ันคงและความสงบ

สุขภายในประเทศควบคูไปกับการจัดการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลภายใตความสมดุล

ระหวางการรักษาความม่ันคงของชาติกับการดูแลสิทธิข้ันฐาน 
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 3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ไดแก การสงเสริมใหประชาชน

ทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสรางเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดี สรางนิสัยความมีน้ําใจ

เปนนักกีฬา และใชเวลาวางใหเกิดประโยชนเพ่ือหลีกเลี่ยงการหมดมุนม่ัวสุมกับอบายมุข 

 4. วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรพลังแผนเพ่ือเอาชนะยาเสพติด คือ ยุติ

สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติด ท่ีเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงและความสงบสุขของ

ประชาชนและสังคมใหไดอยางรวดเร็ว ตอเนื่องและยั่งยืน โดยพลังแผนดินทุกภาคสวนจะตองรวมมือ

กันลดความรุนแรงของปญหายาเสพติด ไมสงผลกระทบตอความเดือดรอนของประชาชนภายใน

ระยะเวลา 1 ป 

 5. เปาหมาย 

 5.1 พ้ืนท่ีเปาหมาย 

  5.1.1 กําหนดพ้ืนท่ีปฏิบัติการทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เปนพ้ืนท่ีลด

ระดับปญหายาเสพติด เพ่ือใหเปนไปตามวาระแหงชาติ 

  5.1.2 กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายสําคัญท่ีมีสถานะของปญหายาเสพติด

ในเกณฑสูงท่ีตองเรงรัดและระดับความรุนแรงของปญหา ดวยการจัดองคกรอํานวยการประสานงาน

และกําหนดแผนปฏิบัติการเปนการเฉพาะเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพปญหา ไดแก 

   1) พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จากสถานะท่ีเปนพ้ืนท่ีคาและแพร

ระบาดมากท่ีสุดของประเทศ 

   2) พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคเหนือ 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด

เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน จากสถานะท่ีเปนพ้ืนท่ีดานหนาสกัดก้ันยาเสพติด ท่ีมีปริมาณการ

ลักลอบนําเขา ยาเสพติดสูงท่ีสุด 

   3) พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด

ยะลา นราธิวาส ปตตานี จากสถานะท่ีเปนพ้ืนท่ีปญหาดานความม่ันคงท่ีมีปญหาเก่ียวกับปญหายา

เสพติดและเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกําหนดในนโยบายเรงดวนอีกปญหาหนึ่งของรัฐบาล 

  5.1.3 เปาหมายในระดับพ้ืนท่ี จําแนกการดําเนินงานเปน  

   1) กําหนดพ้ืนท่ีทุกอําเภอท่ัวประเทศเปนพ้ืนท่ีปฏิบัติการลด

ปญหายาเสพติด โดยใหความสําคัญกับพ้ืนท่ี 338 อําเภอ/เขต ท่ีมีระดับความหนาแนนของปญหาใน

เกณฑสูงท่ีจะตองใชสรรพกําลังเพ่ิมมากข้ึน 

   2) กําหนดพ้ืนท่ีหมูบาน/ชุมชนท่ัวประเทศ เปนพ้ืนท่ีปฏิบัติ 

การ โดยใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีท่ีปรากฏขาวสารวามีปญหาในระดับมากและปานกลาง ประมาณ 

60,584 หมูบาน/ชุมชน เปนความเรงดวนท่ีจะพิสูจนสถานะและแกไข 
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  5.1.4 กําหนดหมูบานกองทุนแมของแผนดินเปนพ้ืนท่ีตองรักษา

สถานภาพและพัฒนาไปสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน ประกอบดวย หมูบานกองทุนแมของแผนดินท่ีอยู

เดิม 12,159 หมูบาน/ชุมชน และหมูบานท่ีเตรียมขยายเปนกองทุนแมของแผนดินเพ่ิมเติมอยางมี

คุณภาพ 

 5.2 ประมาณการบุคคลเปาหมาย 

  5.2.1 ลดจํานวนผูเสพยาเสพติดท่ัวประเทศ ดวยการนําเขาบําบัด 

รักษา เปนสิ่งท่ีตองเรงดําเนินการอยางจริงจัง โดยหากสามารถลดไดถึงจํานวน 400,000 คน อยางมี

คุณภาพและใหความสําคัญกับกระบวนการดําเนินการ และติดตาม ชวยเหลือฟนฟู และแกไขปญหา

พ้ืนฐานจนบุคคลเหลานี้ ไมกลับมามีพฤติการณดานยาเสพติดซํ้าอีก ประมาณ รอยละ 80 ใน 1 ป 

  5.2.2 สรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดเพ่ือข้ึนใหกันเยาวชนกอน 

วัยเสี่ยง 

  5.2.3 ปราบปรามกลุมการคายาเสพติดระดับตาง ๆ ในทุกจังหวัด

ใหมีผลเพ่ิมข้ึนและดําเนินมาตรการทางดานทรัพยสินในคดีท่ีเขาหลักเกณฑตามกฎหมาย รวมท้ังเพ่ิม

การดําเนินการตามมาตรการการบังคับโทษปรับ ใหไดประมาณ 8,00-10,000 คดี ในป 2558 เพ่ือตัด

วงจรในดาน Supply ตามหลักนิติธรรม 

  5.2.4 ดําเนินการตอเจาหนาของรัฐท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยา

เสพติด 

  5.2.5 ดําเนินการตอผูตองขังในเรือนจําท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับ

การคา 

 6. กลยุทธการดําเนินงานของรัฐบาล 

 รัฐบาล ถือวาปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติท่ีจะตองดําเนินการแกไข

ปญหาอยางจริงจัง และนอมนําพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องยา

เสพติดมาปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง โดยการใชกลยุทธพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด เปนยุทธศาสตรหลัก

กําหนดกลยุทธท่ีจะดําเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3หลัก 6 เรง เพ่ือใหเปนสิ่งท่ีทุกหนวยงานท่ี

เก่ียวของยึดหลักเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด 

 แผนท่ี 1 การสรางพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด เปนแผนท่ี

ทําใหหมูบาน/ชุมชน ท่ัวประเทศ ประมาณ 85,000 แหง มีการรวมตัวเปนพลังแผนดิน และใชพลังท่ี

รวมตัวกันนี้ ดําเนินการปองกัน เฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน รวมท้ังสงเสริม

ใหองคกร หนวยงาน โรงเรียน สถานประกอบการภาคเอกชนทุกแหง ไดรวมกันเปนพลังแผนดินท่ัว

ประเทศ รัฐบาลหยิบยกแผนนี้ เปนแผนแรก เพ่ือตองการสื่อใหสาธารณะชนท้ังประเทศไดระลึกวา 

การแกปญหายาเสพติดจะตองรวมมือกันทุกภาคสวน 
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 แผนท่ี 2 การแกไขปญหายาเสพติด/ผูติดยาเสพติด (Demand)เปนแผนท่ี

ลดจํานวนผูเสพยาเสพติดในประเทศไทย ประมาณการวา จํานวนผูติดยาเสพติดในประเทศ กวา 1.2 

ลานคน ตั้งเปาหมายไววาในปแรกจะดําเนินการใหไดถึง 400,000 คน ท่ัวประเทศ โดยจะดําเนินการ

นําผูเสพเขารับการบําบัดในทุกระบบ ท้ังระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด ระบอตองโทษจะขยาย

สถานบําบัดใหเพียงพอ และจัดใหองคการภาคเอกชน ภาคชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกัน

บําบัดรักษา รวมท้ังการดําเนินการตอผูเสพใหครบวงจร ท้ังการติดตาม ชวยเหลือฟนฟู ดูแลผูเสพใน

ดานอาชีพ การงาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเปนปกติไมกลับไปพฤติการณซํ้าอีก 

 แผนท่ี 3 การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด (Potential Demand) 

เปนแผนท่ีมุงสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหกับประชาชน เยาวชนท่ัวไป เยาวชนกลุมเสี่ยง เพ่ือสราง

ภูมิคุมกันตอภัยปญหายาเสพติดใหกับประชาชนท้ังประเทศ ซ่ึงจะเปนการตัดการเพ่ิมข้ึนของผูเสพราย

ใหม โดยจะใหความสําคัญในการปองกันยาเสพติด ในสถานการศึกษาทุกแหง รวมท้ังขจัดปจจัยเสี่ยง 

ท่ีเอ้ือตอปญหายาเสพติดใหหมดไป จะสรางคุณภาพชีวิต ทัศนคติใหกับเยาวชนท่ีจะเปนอนาคตของ

ชาติไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

 แผนท่ี 4 การปราบปรามยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมาย (Supply) 

เปนแผนท่ีลดผูผลิต ผูคา ผูลําเลียงยาเสพติดในทุกระดับ เพ่ือตัดวงจรท่ีจะนํายาเสพติดมายังตลาดผู

เสพ รัฐบาลจะเนนย้ําใหใชหลักการบังคับกฎหมายตามหลักนิติธรรมอยางเครงครัด ใหมาตรการทาง 

ดานทรัพยสิน การสืบสวนขยายผล เปนแนวทางการปฏิบัติหลักจะมุงลดความเดือดรอนของประชาชน 

ตอปญหาการคายาเสพติด รวมท้ังจะลงโทษเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

 แผนท่ี 5 ความรวมมือระหวางประเทศ เปนแผนท่ีจะแสวงหาความรวมมือ

กับตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือรวมกันปราบปรามผลิตและคายาเสพติดมิ

ใหมีปญหายาเสพติดเปนภัยของแตละประเทศ โดยจะเรงรัดในดานความรวมมือในทุกดาน ท้ังในดาน

การขาว การปราบปราม การปฏิบัติการรวม รวมท้ังใชนโยบายเชิงรุกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ เพ่ือใหชายแดนมีความเปนอยูอยางสันติ 

 แผนท่ี 6 การสกัดก้ันยาเสพติด เปนแผนท่ีจะดําเนินมาตรการตาง ๆ เพ่ือ

สกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกดาน มิใหมีการลักลอบนํายาเสพติดสูประเทศไทย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือสรางแนวสกัดก้ันท่ีมีประสิทธิภาพ โดยจะ

เสริมสรางความม่ันคงตามแนวชายแดน เพ่ิมการลาดตระเวน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามแนวชายแดน  

การสรางหมูบานชุมชนเขมแข็งตามแนวชายแดนเปนหมูบานสกัดก้ันยาเสพติดชายแดน จัดระเบียบ

หมูบานตามแนวชายแดน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพจุดตรวจ จุดสกัดก้ันยาเสพติดตามเสนทางตอนใน

ท่ัวประเทศใหเปนตาขายการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติดท่ัวประเทศ 

 แผนท่ี 7 การบริหารจัดแบบบูรการ เปนแผนท่ีระดมทรัพยากรกําลังท้ัง

ประเทศเขาแกไขปญหายาเสพติด มีการจัดตั้งองคกร กลไกการแกไขปญหายาเสพติดทุกระดับ จะ
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บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังในดานโครงสราง กลไก การบริหารงบประมาณ การพัฒนากําลัง 

คน การสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดดีเดน ฯลฯ รวมท้ังจะจัดบูรณาการ

การแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี มอบหมายบุคคลสําคัญรับผิดชอบเปนเจาภาพอยางชัดเจน 

 ปรับท่ี 1 ปรับปรุงขอมูล การใหขาวอยางถูกตอง ทันสมัย ซ่ึงเปนสิ่งชี้นํา

การแกไขปญหาขอมูลสําคัญท่ีจะปรับปรุง คือ ขอมูลผูคา ขอมูลผูเสพ ขอมูลกลุมเสี่ยง ขอมูลพ้ืนท่ี ขอ 

มูลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด ขอมูลการดําเนินงานโดยจะใชระบบคอมพิวเตอร เปนสวนจัดการขอมูล

ใหเชื่อมโยงกัน จัดตั้งหอง War Room ในทุกระดับท้ังในสวนกลางและจังหวัด มีการแสดงผลในระบบ

แผนท่ีภูมิศาสตร /GIS ตามหลักการจัดระบบขอมูลสมัยใหม 

 ปรับท่ี 2 ปรับบทบาท พฤติกรรมเจาหนาท่ีของ การประกาศเรื่องยาเสพ

ติดเปนวาระแหงชาติ ตองการแสดงใหเห็นวาการแกไขปญหายาเสพติด ไมสามารถแกไขดวยการ

ปฏิบัติปกติ จะตองมีการมอบหมายปรับกําลัง ปรับบทบาทเจาหนาท่ีของรัฐใหพรอมทุมทอยางเต็มท่ี 

โดยจะมีการมอบหมายหนาท่ีหลัก-รอง ของการเปนเจาภาพ มีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการในทุกระดับ มี

เจาหนาท่ีหนวยตาง ๆ มาปฏิบัติอยางเต็มท่ี มีการคัดเลือก สรรหาเจาหนาท่ีท่ีคุณภาพมาปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเกิดการรวมศูนยอยางบูรณาการกําการปฏิบัติงาน ท่ีสําคัญการควบคุมพฤติการณเจาหนาท่ีของ

รัฐมิใหแสวงหาประโยชนตอยาเสพติด ท้ังโดยตรงและโดยออม ซ่ึงจะมีการลงโทษอยางเด็ดขาด ทําให

ประชาชนไววางใจและเชื่อม่ันตอเจาหนาท่ีของรัฐ 

 ปรับท่ี 3 ปรับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีและภาคสวนตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ลดข้ันตอนการดําเนินงาน จะตองมีการปรับ 

ปรุงแกไขกฎหมายหลายฉบับ เชน พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติดฯ ท่ีนําผูเสพเขาสู

ระบบบังคับบําบัด จะตองปรับแกใหคลองตัว ลดข้ันตอนพระราชบัญญัติมาตรการฯ ท่ีใชในการยึด 

อายัดทรัพยสิน จะตองปรับปรุงในดานระเบียบ ระยะเวลาเพ่ือใหเปนเครื่องมือของเจาหนาท่ีมากยิ่ง 

ข้ึนรวมท้ังพิจารณาเพ่ิมบทบาทอํานาจใหกับชุมชนในการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด 

 ปรับท่ี 4 ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนแกไขปญหายาเสพติดใหกับ

ประชาชนท้ังประเทศรูวายาเสพติด ไมใชเรื่องของรัฐแตเพียงฝายเดียว เปนเรื่องของประชาชนท้ัง

ประเทศท่ีตองรวมกันเปนเจาของปญหา รวมแกไข สังคมมีการปรับทัศนคติตอผูเก่ียวของกับยาเสพ

ติดท่ียุติพฤติการณแลว ดวยการใหอภัย ใหการยอมรับ เปดโอกาสใหปรับปรุงตัว มีอาชีพการงานรอง 

รับในหนวยงานตาง ๆ สามารถกลับสูสังคมไดอยางปกติ 

 หลักท่ี 1 หลักการแกไขปญหาโดยใชหลักเมตตา ความรักในเพ่ือมนุษย 

อยากเห็นคนผิดกลับตัวเปนคนดี คืนความรักในครอบครัว คืนสุขใหชุมชน โดยจะใชมาตรการทาง

ชุมชน มาตรการทางสังคม มาตรการประชาคม เพ่ือใหเปนกระแสของคนหมูมาก ทําใหเกิดผลการตอ

ผูกระทําผิดยาเสพติดละเลิกดวยกระบวนการทางสังคม เวนแตผูไมยินยอม ก็จะดําเนินการอยาง

จริงจัง ดังนั้น แผนงานท้ัง 7 แผน จึงมีหลักนี้แทรกอยู 
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 หลักท่ี 2 ยึดหลักนิติธรรม ใชการบําบัด ปองกัน ควบคู การปราบปราม 

เปนการใชกระบวนการทางกฎหมายมาบังคับใชอยางจริงจังตามหลักนิติธรรม และโดยท่ีตองการลด 

Demand ผูเสพยาใหมากท่ีสุด การท่ีจะลดผูเสพได จะตองดําเนินงานในดาน Supply และดานการ

ปองกัน ควบคูไปดวย เพ่ือตัดวงจรการคา และปองกันผูเสพรายใหม จึงสามารถลดปญหาไดอยางแท 

จริง ซ่ึงก็คือการบูรณาการมาตรการตาง ๆ บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม 

 หลักท่ี 3 หลักแกปญหาโดยยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง หรือ Area Approach โดย

ยึดจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนตัวตั้งของการแกไขปญหา ใหพ้ืนท่ีเปนเจาของปญหา สรางความ

เขมแข็งใหกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานบทบาท อํานาจ การมอบหมาย การระดมสรรพกําลัง การงบประมาณ 

การบริหารจัดการ ใหผูวาราชการจังหวัด/นายอําเภอ เปนเจาภาพ และรับผิดชอบในการแกปญหาเต็ม 

5 หนวยหลักสําคัญ ไดแก ผูวาราชการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝายศึกษา 

ธิการจังหวัด หนวยงานดานทหาร เปนตน 

 เรงท่ี 1 เรงดําเนินการในดานขอมูล ปญหา ใหทุกหนวยงานหาขอมูลปญหา 

ยาเสพติดท่ีเปนจริงในระดับพ้ืนท่ี ในทุกจังหวัด โดยจะใชวิธีการท่ีรอบครอบชัดเจน ใชงานดานการขาว

ขยายผลจากผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด จากประชาคมชุมชน ฯลฯ และใหตรวจสอบตาง ๆ อยางถูกตอง

และใชขอมูลนี้มาจัดทําแผนแกไขปญหารวมท้ังเรงรัดตั้งศูนยขอมูลทุกระดับ 

 เรงท่ี 2 เรงลดจําจวนผูเสพยาจากหมูบานชุมชน โดยจะเรงรัดการจัดทํา

แผนบําบัดรกัษาลดจํานวนผูเสพยาเสพติดในพ้ืนท่ีโดยเร็ว ยึดคุณภาพ และจะดําเนินการใหครบวงจร 

ท้ังการติดตาม ชวยเหลือฟนฟู การแกไขปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ใหการแกไขปญหานั้น

เปนไปอยางยั่งยืน 

 เรงท่ี 3 เรงแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศและการสกัดก้ันยาเสพติด 

โดยจะเรงประสานงาน ขยายความรวมมือกับประเทศท่ีมีผลกระทบตอปญหายาเสพติดกับประเทศ

ไทยมากท่ีสุด ขยายความรวมมือในระดับปฏิบัติใหมากข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ันตามแนว

ชายแดน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเปาหมายเรงดวนเปน

อันดับแรกเพ่ือลดปริมาณนําเขายาเสพติดจากนอกประเทศใหเหลือนอยท่ีสุด พรอมกันนี้จะเรงรัดการ

จัดตั้งจุดตรวจเสนทางตอนในใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 เรงท่ี 4 เรงปราบปรามผูคา ลดความเดือดรอนของประชาชนจากปญหา 

ยาเสพติดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูคาท่ีสรางความเดือดรอนใหแกประชาชน-ชุมชน-สังคม ท่ีประชาชน

รองเรียนตามชองทางตาง ๆ และจะมีการแจงผลการดําเนินงานใหประชาชนชนรับทราบ รวมท้ัง

ขยายผลการดําเนินงานในดานยึดทรัพยผูคายาเสพติดตามหลักนิติธรรมใหมากเพ่ิมข้ึน 

 เรงท่ี 5 เรงแกไขปญหาเยาวชนกลุมเสี่ยงท้ังในและนอกสถานศึกษาท่ีเปน

ความหวงใยของพอแมผูปกครองทุกประเทศ จะเรงใหทุกจังหวัดเขมงวด กวดขันพ้ืนท่ีเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
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ท่ีสรางความเดือดรอนรําคราญใหกับชุมชนและสังคม ท่ีสําคัญ ไดแก สถานบันเทิง แหลงม่ัวสุมของ

เยาวชน การรวมกลุม รถซ่ิงตามถนน การกอเหตุทะเลาะวิวาทของเยาวชนกลุมเสี่ยง และมีผลตอ

ประชาชนผูบริสุทธิ์ นอกจากนี้จะเรงสรางระบบปองกัน และเฝาระวังยาเสพติดในสถานศึกษาของทุก

จังหวัด เพ่ือสรางความสบายใจใหกับผูปกครอง 

 เรงท่ี 6 เรงสรางหมูบาน/ชุมชนใหมีความเขมแข็ง โดยการนอมนําพระราช

ดํารัสสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2554 ในเรื่องโครงการกองทุน

แมของแผนดิน ซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรพระราชทานในการสรางชุมชนหมูบานใหมีความเขมแข็ง มีการ

รวมกลุม เฝาระวังยาเสพติด มีการพ่ึงตนเอง แกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน โดยใชทุนทาง

สังคมของตน และตอยอดไปสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืนดวยเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับตํารวจ 

ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ใหความหมายของ “ขาราชการ

ตํารวจ” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับเงินเดือน 

จากงบประมาณหมวดเงินเดือนในสํานักงานตํารวจแหงชาติ และใหหมายความถึง ขาราชการตํารวจ

ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงสํานักงานตํารวจแหงชาติแตงตั้งหรือสั่งใหปฏิบัติหนาท่ีโดยได 

รับเงิน เดือนจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐดวย (สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 

2549) 

1. บทบาทอํานาจหนาท่ีของตํารวจ 

มาตรา 6 สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลอยูในบังคับ

บัญชาของนายรัฐมนตรีและมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1.1 รักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงค และพระราชอาคันตุกะ 

1.2 ดูแลควบคุมและกํากับการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจซ่ึงปฏิบัติงานตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

1.3 ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา 

1.4 รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชนและความม่ันคงของราช 

อาณาจักร 

1.5 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของขาราชการตํารวจหรือ

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ

1.6 ชวยเหลือการพัฒนาประเทศตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.7 ปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามขอ 1, 2, 

3, 4 หรือ 5 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด 
2.3.1 ความหมายของยาเสพติด 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2554, หนา 18) ไดอธิบายความหมายของ 

ยาเสพติดในทรรศนะของบุคคลหรือองคกรตาง ๆ ดังนี้ 

1. ยาเสพติดในความหมายของเภสัชกร คือ สิ่งท่ีกอใหเกิดพิษเรื้อรัง และปรากฏอาการ

ของโรคอยางชันเจนภายหลังเม่ือหยุดเสพ แตสําหรับนักสังคมสงเคราะหคือ สิ่งท่ีกอใหเกิดความ

เดือดรอนในสังคม และสําหรับนักกฎหมาย คือ สิ่งท่ีทําใหเปนพิษ และพิษของมันเปนตนเหตุแหง

อาชญากรรม ฯลฯ อยางไรก็ดียาเสพติดมีท้ังชนิดถูกกฎหมายควบคุมและซ้ือขายไดอยางเสรี ดังนั้น 

ความหมายของยาเสพติดโดยท่ัวไปและกฎหมายอาจจะมีความเห็นแตกตางกัน คือ 

2. ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาท่ีอาจเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห 

ซ่ึงเม่ือบุคคลใดเสพหรือไดรับเขาไปในรางกายซํ้า ๆ แลว ไมวาโดยวิธีใด ๆ เปนชวงระยะเวลานาน ๆ 

ติดตอกันก็ตามแลวจะทําใหติดสารเสพติดนั้น ๆ  

 2.1 บุคคลนั้นตองตกอยูใตอํานาจหรือเปนทาสของสิ่งนั้นทางดานรางกายและจิตใจหรือ

จิตใจเพียงอยางเดียว  

 2.2 ตองเพ่ิมปริมาณการเสพข้ึนเรื่อย ๆ หรือทําใหสุขภาพของผูเสพเสื่อมโทรมลง 

 2.3 เม่ือถึงเวลาอยากเสพแลวไมไดเสพจะมีอาการผิดปกติทางดานรางกายและจิตใจ

หรือเฉพาะจิตใจเกิดข้ึนกับผูเสพนั้น  

3. ความตามกฎหมาย ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2534 แบงออกเปน 2 กลุม 

 3.1 ยาเสพติดใหโทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 

 3.2 วัตถุออกฤทธิ์ ตามพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์จิตและประสาท พ.ศ. 2518 

 3.3 สารระเหย ตามพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 2533 

ยาเสพติดใหโทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใด ๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขาสูรางกาย ไมวาจะเปนโดย

รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดวยประการใด ๆ แลว ทําใหเกิดผลตอรางกายและจิตใจในลักษณะสําคัญ 

เชน ตองเพ่ิมขนาดการเสพไปเรื่อย ๆ มีอาการเม่ือขาดยา มีความตองการเสพท้ังรางกายและจิตใจอยาง

รุนแรงอยูตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลงกับใหรวมถึงพิษ หรือสวนของพิษท่ีเนนให

ผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ หรืออาจใชเปนยาผลิตเปนยาเสพติด

ใหโทษ และสารเคมีท่ีใชในการผลิตยาเสพติดใหโทษดังกลาวแลว ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา แตไมหมายถึงยาสามัญประจําบานบางตําหรับตามกฎหมาย

วาดานสารเสพติดใหโทษผสมอยู 

วัตถุออกฤทธิ์ หมายถึง วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ท่ีเปนสิ่งธรรมชาติหรือท่ีไดจาก

สิ่งธรรมชาติ วัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทท่ีเปนวัตถุสังเคราะห ท้ังนี้ตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงสาธารณะสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษาสารระเหย หมายถึง สารเคมี หรือผลิตภัณฑท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณะสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศวาเปนสาร

ระเหย 

2.3.2 ประเภทของยาเสพติด 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2554 หนา 25) รายงานประเภทของยาเสพ

ติดท่ีมีอยู ดังนี้ 

1. สารหรือยาบางชนิด แมรางกายจะไดรับบอย ๆ หรือติดตอกันเปนเวลานาน ๆ แตก็ไม

เกิดการเสพติด ซ่ึงตางจากสารหรือยาท่ีมีคุณสมบัติเสพติดได (ในท่ีนี้เรียกวายาเสพติด) เปนเพราะสา

เสพติดหลายพวกท่ีเขาไปในรางกายแลวจะทําใหมีความรูสึกสบาย หายปวดเม่ือย หายเครียด หรือมี

ความกระปกระเปา เคลิบเคลิ้ม เปนสุข ฯลฯ อันมีผลใหผูใชติดใจและอยากใชอีก จนทายท่ีสุดตองใช

เปนประจําขาดไมได เม่ือขาดก็จะเกิดการผิดปกติข้ึน ซ่ึงความรูสึกตาง ๆ ดังกลาวนั้นเกิดจากผลของ

ฤทธิ์ยาตอระบบประสาทและจิตใจ ดังนั้นสารหรือยาท้ังหลายท่ีเปนยาเสพติดจึงเปนพวกท่ีสามารถ

ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง 

2. ปจจุบันยาเสพติดมีมากกวารอยชนิดสามารถจัดแบงเปนประเภทตาง ๆ นอกจากแบง

การออกฤทธิ์แลว ยังแบงตามแหลงท่ีมา แบงตามกฎหมาย และแบงตามองคการอนามัยโลกไดดังนี้ 

 2.1 ตามวิธีการออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลางดังท่ีกลาวไวขางตน ยาเสพติดมี

คุณสมบัติสําคัญคือ สามารถออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลางในการนี้สามารถแบงยาเสพติด

ออกเปน 4 ประเภท คือ 

  1) ประเภทยากดประสาท เชน กลุมฝน (ฝน มอรฟน โคเคอีน เฮโรอีน) ยาระงับ

ประสาท และยานอนหลับ (เซโคบารบิตาล อะโลบารบิตาล) ยากลอมประสาท (เมโปรบาเมตไดอะซี

แพม คลอไดอาซีพออกไชด) สารระเหย (ทินเนอร น้ํามันเบนซิน) เครื่องดื่มน้ําเมา (เหลา เบียร) 

  2) ประเภทกระตุนประสาท เชน แอมเฟตตามีน กระทอม โคเคน 

  3) ประเภทประสาทหลอน เชน แอลเอสดี (LSD) 

  4) ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน อาจกด กระตุน หรือหลอนประสาท 

 2.2 ตามแหลงท่ีมา  

  1) ประเภทท่ีไดจากธรรมชาติ เชน ฝน มอรฟน กระทอม 

  2) ประเภทท่ีไดจากการสังเคราะห เชน เฮโรอีน เซโคบารบิตาล แอมเฟตามีน 

 2.3 ตามองคการอนามัยโลก 

 เนื่องจากปญหายาเสพติดมิไดเปนปญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปน

ปญหาของเกือบทุกประเทศ ในการนี้องคการอนามัยโลกไดตระหนักถึงปญหาของยาเสพติดท่ีมีตอ

สุขภาพของประชากรโลก การรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดจึงเปนโครงการหนึ่งขององคการนี้ โดย

องคการอนามัยโลกไดจัดแบงยาเสพติดออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
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  1) ประเภทฝนหรือมอรฟน รวมท้ังยาท่ีออกฤทธิ์คลายมอรฟน 

  2) ประเภทบาบิทูเรท รวมท้ังยาท่ีมีฤทธิ์ทํานองเดียวกัน เชน เซโคบารบิต 

2.3.3 กฎหมายควบคุมยาเสพติด 

สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2554 หนา 45) สรุปไดวา เนื่องจากยาและ

สารหลายชนิด เม่ือนํามาใชผิดหลักการแพทยหรือผิดวัตถุประสงค สามารถกอใหเกิดการเสพติดข้ึน 

ถาเกิดการเสพติดจะสงผลกระทบใหเกิดปญหาตอตัวผูเสพ ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติได 

ในสภาวะเชนนี้จําเปนท่ีทางการตองมีมาตรการในการควบคุมการผลิต นําเขา สงออก จําหนายและ

ครอบครองสิ่งเหลานี้ โดยการใชอํานาจตามกฎหมายในการลงโทษผูกระทําความผิด อันเปนวิธีการ

หนึ่งในการปองกันและแกไขปญหาสาเสพติด สําหรับกฎหมายสําคัญซ่ึงระบุประเภทของยาเสพติด 

ท่ีควรรูจัก คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2528 

และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไข

เพ่ิมเติมโดยฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2528 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2535 และพระราชกําหนดปองกันการใชสาร

ระเหย พ.ศ. 2533 

1. กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ โดยยาเสพติดใหโทษระบุตามกฎหมายนี้มีมากมาย

หลายชนิด แตไดจัดแบงออกเปน 5 ประเภท คือ 

 1.1 เฮโรอีน อาเซทอรฟนฮีทอรฟนแอมเฟตามีน แอลเอสดี เฮ็คซตาซี (เปนยาเสพติดให

โทษชนิดรายแรง) 

 1.2  ฝน มอรฟนโคเคอีน (โคเคน) (เปนยาเสพติดใหโทษชนิดท่ัวไป) 

 1.3  ยาแกไขท่ีมีฝนหรือโคเคอีนเปนสวนผสม ยาแกทองเสียท่ีมีไดพีนอคซิเลท เปน

สวนผสม (เปนยาเสพติดใหโทษชนิดเปนตําหรับยาท่ีมียาเสพติดประเภท 2 ผสมอยูดวย) 

 1.4 อาเซติคแอนไฮไดรด อาเซดิลคลอไลด (เปนสารเคมีท่ีใชในการผลิตยา) 

 1.5 กัญชา กระทอม (เปนยาเสพติดใหโทษท่ีมิไดอยูในประเภท 1-4) 

 สําหรับยาบานนั้น จัดเปนยาเสพติดประเภทใหโทษประเภท 1 เนื่องจากมีสวนผสมของ

แอมเฟตามีน หรือเมทแอมเฟตามีน ซ่ึงเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 1 ผสมรวมดวย 

2.  กฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

เนื่องจากสถานการณของการเสพติดเพ่ิมความยุงอยากข้ึน เพราะพบวานอกเหนือจากมี

การใชยาเสพติดใหโทษในทางท่ีผิดแลว ยังพบวามีการใชวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในทางท่ีผิด

ดวย จึงทําใหตองออกฎหมายควบคุมสิ่งเหลานั้นเชนเดียวกับยาเสพติดใหโทษ 

3. กฎหมายวาดวยการปองกันการใชสารระเหย 

เนื่องจากปจจุบันไดมีการใชสารระเหย หรือวัตถุหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปท่ีมีสารระเหยผสม

หรือเจือปนอยู ซ่ึงผลิตข้ึนเพ่ือใชในทางอุตสาหกรรมหรือทางอ่ืนไปใชสูดดมหรือวิธีอ่ืนอยางใดอยาง
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แพรหลาย ซ่ึงกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอผูสูดดม ซ่ึงสวนมากเปนเด็กและเยาวชน และยังกอ 

ใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยสวนรวม นอกจากนี้ยังมีกฎหมายใชบังคับ

แกสารระเหยโดยเฉพาะ เพ่ือดําเนินการปองกันการใชสารระเหยไปในทางท่ีไมถูกตอง และเพ่ือ

ปองกันภัยของสารระเหยท่ีมีความปลอดภัยตอสาธารณะ จึงมีการออกกฎหมายเพ่ือปองกันมิใหมีการ

นําสารระเหยมาใชในทางท่ีไมเหมาะสม 

4. ยาเสพติดใหโทษและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทท่ีจําหนายได ไดแก ยาเสพติดให

โทษประเภทท่ี 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4 ซ่ึงจําหนายไดในรานขายยาท่ีมีใบอนุญาตเพ่ือ

การจําหนายยาเสพติดประเภทดังกลาว 

 4.1 ยาเสพติดใหโทษประเภท 3 ในการจําหนายยาประเภทนี้ นอกจากเจาของรานขาย

ยาตองขออนุญาตทางการใหจําหนายแลว ยังตองทําบัญชีเก่ียวกับการซ้ือขายของแตละเดือน เพ่ือแจง

ใหทางการดวย สําหรับผูชื้อจะตองใหชื่อและท่ีอยูแกทางรานไว ในขณะจําหนายก็ตองมีเภสัชกรแผน

ปจจุบันชั้นหนึ่ง ผูควบคุมปฏิบัติการอยู สําหรับยาตําหรับท่ีเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 3 สังเกตได

จากท่ีขางภาชนะยาบรรจุจะมีตัวอักษรสีแดงวา “ยาเสพติดใหโทษประเภท 3” กํากับไว 

 4.2 วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 และ 4 ในการจําหนายยาประเภทนี้ นอกจากเจาของ

รานขายยาตองขออนุญาตการทางการแลว ยังตองทําบัญชีเก่ียวกับการซ้ือขายของแตละเดือน เพ่ือ

แจงแกทางการดวยสําหรับผูซ้ือจะตองนําใบสั่งแพทยมาซ้ือ ในขณะจําหนายก็ตองมีเภสัชกร ผูควบคุม

ปฏิบัติการอยู ยาท่ีเปนวัตถุออกฤทธิ์อาจเปนตํารายาเดี่ยว ๆ หรือเปนตํารับยาท่ีมีตัวยาชนิดอ่ืนปรุง

ผสมอยู 

 

2.4 บริบทพ้ืนที่การศึกษา 

3กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 อําเภอเชียงคาน ถูกใจ 4.3K คน กองรอยตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 246 ตั้งอยูท่ี อ.เชียงคาน จ3.เลย 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ผูวิจัยดานงานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

เรืองชัย พิณรัตน (2554) ไดทําการศึกษาปญหาการปฏิบัติงานของตํารวจชุดปราบปราม

ยาเสพติดของตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบวา 1) เจาหนาท่ีตํารวจชุดปราบปรามยา

เสพติด โดยรวมและจําแนกตามอายุ ชั้นยศ สถานภาพสมรส รายได อายุราชการ และระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานชุดปราบปรามยาเสพติด สวนใหญเห็นวามีปญหาในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับ

มาก และรายดานอยูในระดับมากท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ ดานการ

สืบสวนหาขาวและการออกตรวจ และดานการปราบปรามจับกุม 2) เจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงานชุด

ปราบปรามยาเสพติดของตํารวจภูธร ท่ีมีชั้นยศ สถานภาพ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานชุด

ปราบปรามยาเสพติดตางกัน เห็นวามีปญหาในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน สวน

เจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงานชุดปราบปรามยาเสพติดของตํารวจภูธรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มี

ปญหาในการปฏิบัติงานดานการตรวจคนและตั้งจุดตรวจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ

เจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงานชุดปราบปรามยาเสพติดท่ีมีรายไดตอเดือนและอายุราชการท่ีแตกตางกัน 

เห็นวามีปญหาดังกลาวโดยรวมและรายดาน 2 ดาน คือ ดานการตรวจคนและตั้งจุดตรวจ และดาน

การปราบปรามจับกุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

วรพจน เล้ียงหลํ้า (2554) ไดทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการปราบ 

ปรามยาเสพติดของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ผลการศึกษาพบวา 1) การ

ปฏิบัติการดานการขาวไมทันเวลา และมีความลาชาเกินไปจึงไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติการปราบ 

ปรามยาเสพติดได 2) ยังมีความขัดแยงในนโยบายในการลอซ้ือยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยท่ี

กองทัพหามมีการลอซ้ือยาเสพติดบริเวณตามแนวชายแดน จึงเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีตํารวจ 3) กําลังพลของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ยังมีไมเพียงพอ

และขาดประสิทธิภาพ ขาดทักษะ ความชํานาญ ขาดประสบการณในการทํางาน ขาดบุคลากรท่ีมี

ความรูในการอํานวยการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะงานดานการขาวและกฎหมาย 4) งบประมาณ

ดานยาเสพติดลดลงเปนจํานวนมาก งบประมาณในการดําเนินงานมีไมเพียงพอกับภารกิจท่ีไดรับมอบ 

หมาย ประกอบกับการอนุมัติเบิกจายงบประมาณมีความลาชาไมตอเนื่อง และ 5) พ้ืนท่ีภูมิประเทศ

ของภาคเหนือตอนบนเปนพ้ืนท่ีทุรกันดาร ยากตอการเขาถึง งายตอการนําเขาและลําเลียงยาเสพติด

เขาสูตอนใน เนื่องจากมีแนวชายแดนเปนปาเขาตลอดแนว รวมถึงแมน้ําโขงมีชองทางทางธรรมชาติท่ี

จะนํายาเสพติดเขามามากมาย มีปญหาในการตรวจเฝาและปฏิบัติในพ้ืนท่ีเปาหมายตามแนวชายแดน 

ทําใหการดําเนินการตามยุทธวิธีดานการปราบปรามมีความยากลําบาก และมีเสนทางคมนาคมท่ี

สะดวกในการลําเลียงยาเสพติดเขาสูพ้ืนท่ีตอนในไมสามารถสกัดก้ันการนําเขายาเสพติดได 
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นารีรัตน ดวงสุข (2555) ไดทําการศึกษาบทบาทของเจาหนาท่ีสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในการยึดทรัพยคดียาเสพติด ผลการศึกษาพบวา บทบาทของเจาหนาท่ี ปปส.

ภาค 5 ในการยึดทรัพยสินคดียาเสพติด พบวา บทบาทการตรวจสอบทรัพยสินคดี ยาเสพติดมีการ

รวมกับหนวยงานอ่ืนมากกวามีการดําเนินการเอง เพราะมีหลายข้ันตอนซับซอน จึงตองไดรับความ

รวมมือจากหนวยงานอ่ืนท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก พนักงานเจาหนาท่ีไดมีการ

ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดทุกข้ันตอนอยางมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพยสิน

ปญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ ข้ันตอนของการสอบปากคํา พนักงานเจาหนาท่ีตองมีทักษะมีการ

วิเคราะหประเด็นถาม-ตอบ ผูถูกตรวจสอบ และจากการสอบถามความคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียว 

กับแนวทางการพัฒนากระบวนการตรวจสอบทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พบวา การขอ

ทราบขอเท็จจริง พนักงานเจาหนาท่ีควรมีทักษะ มีความรอบรูชอบสังเกต มีทักษะ ในการสืบสวน

ประกอบการพิจารณา การสอบปากคําพนักงานเจาหนาท่ีควรมีทักษะในการวิเคราะห จับประเด็น

คําถาม คําตอบ การยึดและอายัดทรัพยสินยาเสพติด 

เสกสรร แสนมโน (2555) ไดทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปราบปรามของ

เจาหนาท่ีตํารวจภูธรในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ระหวางเดือน กันยายน 2549-เดือนธันวาคม 2551 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามกับเจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและปราบ 

ปรามยาเสพติด จํานวน 100 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ และ

คาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา 1) ปญหาดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ เปนปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ

ท่ีสุด สวนปญหาดานการเมืองนโยบายรัฐบาล เปนปญหาอุปสรรครองลงมา ปญหาดานความรวมมือ

ของประชาชน หนวยงาน หรือองคกรตาง ๆ ปญหาดานการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ตลอดจน

ปญหาดานกําลังพลเปนปญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีพบ

รองลงมาตามลําดับ และ 2) ปญหาดานลักษณะพ้ืนท่ี และงานท่ีปฏิบัติไมไดเปนปญหาอุปสรรคในการ

ปราบรามยาเสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจภูธรในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 

นันทชัย พอพิน (2555) ไดทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจ ชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดลําพูน ผลการ 

ศึกษา พบวา 1) ไดทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของ

เจาหนาท่ีตํารวจ ชุดปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวมของปญหาอยูในระดับมาก ประกอบดวยปญหา

ดานกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยูในระดับคอนขางมาก ดานสมรรถนะ (บุคลากร งบ 

ประมาณ วัสดุอุปกรณ) และดานอํานาจและความสัมพันธกับองคกรอ่ืนท่ีเก่ียวของ มีปญหาในระดับ

ปานกลาง 2) ปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ของเจาหนาท่ีตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติด พบวา ปจจัยดานเวลา ดานทรัพยากร ดานการวางแผน

จัดทรัพยากรท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน ดานการสื่อสารและประสานงานอยูในระดับคอนขางมาก และ
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ปจจัยดานการยอมรับในอํานาจหนาท่ีของผูปฏิบัติงานเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาอยูในระดับปาน

กลาง และ 3) แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของ

เจาหนาท่ีตํารวจ ชุดปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวมระดับมากท่ีสุด ซ่ึงดานกฎหมาย อัตรากําลัง

และความสามารถของเจาหนาท่ี การสนับสนุนดานงบประมาณ คาตอบแทน เปนแนวทางทางในการ

แกปญหาในระดับมากท่ีสุด สวนความรวมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ก็

เปนแนวทางท่ีสามารถแกไขปญหาไดมาก 

อดุลย ประวัง (2556) ไดทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติด 

ของเจาหนาตํารวจ กรณีศึกษา : สถานีตํารวจภูธรภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวา มีปจจัยท่ี

เปนปญหาและอุปสรรค ในการปราบปรามยาเสพติดอยูหลายปจจัย ในระดับท่ีแตกตางกันตามลําดับ

ดังนี้ ในระดับสูงถึงรอยละ 100.00 คือ งบประมาณมีไมเพียงพอ ชุมชนไมใหความรวมมือ ลักษณะ

พ้ืนท่ีเปนภูเขา ระดับรอยละ 95.00 คือ การสอบสวนท่ีไมตอเนื่อง ระดับรอยละ 90.00 คือ บุคลากร

ไมมีทักษะความชํานาญ ระดับรอยละ 85.00 คือ การดําเนินการจับกุมท่ีหลักฐานไมชัดเจน การไมได

รับการสนับสนุนดานขวัญกําลังใจจากผูบังคับบัญชาองคกรอ่ืน ๆ ไมมีการประสานงานกัน ระดับรอยละ 

80.00 คือ การสงดําเนินคดี ท่ีหลักฐานไมเพียงพอ ระดับรอยละ 60.00 คือ นโยบายท่ีไมชัดเจน และ

ระดับรอยละ 55.00 คือ เครื่องมืออุปกรณ เทคโนโลยีไมทันสมัย 

สมปอง บุญเติม (2556) ไดทําการศึกษา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ปองกันและปราบปรามของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ 

ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจ 

ภูธรเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมากทุกดานเม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการปองกันอาชญากรรม ขอท่ีมีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงานสูงสุด 

คือ มีการติดตั้งไฟสองสวางแกจุดท่ีมีความเสี่ยงตอการถูกโจรกรรมหรือจุดเสี่ยงท่ีอาจเกิดอาชญากรรม 

ดานการปราบปรามอาชญากรรม ขอท่ีมีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงานสูงสุด คือ เม่ือเกิดอุบัติเหตุ

ขาราชการตํารวจสามารถบูรณาการการทํางานกับฝายอ่ืนเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเรงดวนเบื้องตน

ไดเปนอยางดี และดานการปองกันและปราบปราบยาเสพติดใหโทษ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยของการปฏิบัติงาน

สูงสุด คือ มีการปราบปรามตรวจคนจุดเสี่ยงในการขนยายยาเสพติดใหโทษ 2) แนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมือง

อํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญมีดังนี้ ดานการปองกันอาชญากรรม ควรมีวางแผนการดําเนินงาน

โดยการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณในการออกปฏิบัติงาน

ดานปองกันอาชญากรรม การสงเสริม ปลูกจิตสํานึกใหขาราชการตํารวจปฏิบัติงานในหนาท่ีอยาง 

เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและเปนแบบอยางท่ีดี การหาขอมูล การบูรณา

การรวมกันกับผูนําชุมชนและการปฏิบัติการมวลชนสัมพันธดานการปราบปรามอาชญากรรม ควร
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เสริมสรางใหชุมชนมีแรงจูงใจใหประชาชนท่ีจะแจงเบาะแสความเชื่อม่ันในความปลอดภัยเม่ือให

ขอมูลแกตํารวจแลว ซักซอมแผนการปราบปรามอาชญากรรม ในทุก ๆ รูปแบบอยางสมํ่าเสมอตลอด 

จนการเตรียมความพรอมเก่ียวกับ อาวุธ เครื่องมือและยานพาหนะในการปฏิบัติการใหมีความพรอม

อยูเสมอ และดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ควรเสริมสรางการมีสวนรวมในการ

ฟนฟูเด็กและเยาวชนในเบื้องตนกอนท่ีจะดําเนินการสงตอหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการ

บําบัดฟนฟู สงเสริมใหมีชุดเฉพาะกิจท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการลงพ้ืนท่ีในการสรางมวลชนสัมพันธ 

มีการตั้งจุดตรวจคนยาเสพติดอยางเขมงวด รวมท้ังมีการสรางแกนนําเยาวชนตานยาเสพติดและการ

ติดตามเยาวชนท่ีออกจากสถานคุมขังเพ่ือไมใหไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดอีก 

อดิศร งามจิตสุขศร ี(2557) ไดทําการศึกษาปญหาการนํานโยบายปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดของตํารวจนครบาลและตํารวจภูธรไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา 1) ไดทําการศึกษาปญหา

การนํานโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติดของตํารวจนครบาลและตํารวจภูธรไปปฏิบัติ มี

ปญหาในเรื่องการปราบปรามขบวนการ ขายงานการคายาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนท้ังทางตรงและ

ทางออม มีปญหาการขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ มีปญหาในเรื่องการติดตามผลคดียาเสพ

ติด 2) ระดับชั้นของเจาหนาท่ี อัตราเงินเดือน และสังกัด ไมมีความสัมพันธกับการประเมินปญหาการ

นํานโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของตํารวจนครบาลและตํารวจภูธรไปปฏิบัติทุก ๆ 

เรื่อง และ 3) ควรมีการศึกษาวิจัยปญหา การนํานโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของ

ตํารวจนครบาลและตํารวจภูธรไปปฏิบัติของสถานีตํารวจทุกแหง  

สัณฑภวิษย มากชวย (2558) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการ

นํานโยบายแกไขปญหายาเสพติดไปปฏิบัติผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ

ในการนํานโยบายแกไขปญหายาเสพติดไปปฏิบัติ 2) ความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติและ (3) วิเคราะหอิทธิพลของ

ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับ

ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติจากการสัมภาษณ แลวเลือกปจจัยท่ี

เปนอุปสรรคท่ีผูใหสัมภาษณมีความเห็นตรงกัน จํานวน 10 ดาน มาวิเคราะหเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ี

ใชในการรวบรวมขอมูลไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก 

ขาราชการตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด จํานวน 1,097 คน จํานวน 293 

คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) กลุมตัวอยางมีความเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอ

ความสําเร็จในการนํานโยบายแกไขปญหายาเสพติดไปปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก 2) กลุมตัวอยาง

มีความเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายแกไขปญหายาเสพติดไป
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ปฏิบัติไมแตกตางกันอยูเพียง 1 ดาน คือ ดานงบประมาณ สวนอีก 9 ดานมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) ปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายแกไขปญหา

ยาเสพติดไปปฏิบัติมีความสัมพันธทางบวกในระดับสูงกับความเปนอุปสรรคตอความสําเร็จอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรปจจัย พบวา ตัว

แปรปจจัยท้ัง 10 ดาน รวมกันเปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการนํานโยบายแกไขปญหายาเสพติดไป

ปฏิบัติ มีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) เทากับ .975 

 

2.6 หลักธรรมที่เกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพติด 

มงคล 38 ประการ  

มงคล คือเหตุแหงความสุข ความกาวหนาในการดําเนินชีวิต ซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงแสดงไว

ใหพุทธศาสนิกชนไดพึงปฏิบัติ นํามาจากบทมงคลสูตรท่ีพระพุทธเจาตรัสตอบปญหาเทวดาท่ีถามวา 

คุณธรรมอันใดท่ีทําใหชีวิตประสบความเจริญหรือมี “มงคลชีวิต” ซ่ึงมี 38 ประการไดแก  

1. การไมคบคนพาล  2. การคบบัณฑิต 

3. การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา 4. การอยูในถ่ินอันสมควร  

5. เคยทําบุญมากอน 6. การตั้งตนชอบ  

7. ความเปนพหูสูต  8. การรอบรูในศิลปะ  

9. มีวินัยท่ีดี  10. กลาววาจาอันเปนสุภาษิต  

11. การบํารุงบดิามารดา 12. การสงเคราะหบุตร  

13. การสงเคราะหภรรยา 14. ทํางานไมใหค่ังคาง  

15. การใหทาน  16. การประพฤติธรรม  

17. การสงเคราะหญาติ  18. ทํางานท่ีไมมีโทษ  

19. ละเวนจากบาป  20. สํารวมจากการดื่มน้ําเมา  

21. ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย  22. มีความเคารพ  

23. มีความถอมตน 24. มีความสันโดษ  

25. มีความกตัญู  26. การฟงธรรมตามกาล  

27. มีความอดทน  28. เปนผูวางาย  

29. การไดเห็นสมณะ  30. การสนทนาธรรมตามกาล  

31. การบําเพ็ญตบะ  32. การประพฤติพรหมจรรย  

33. การเห็นอริยสัจ  34. การทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  

35. มีจิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม  36. มีจิตไมเศราโศก  

37. มีจิตปราศจากกิเลส  38. มีจิตเกษม  
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1. การไมคบคนพาล  

ทานวาลักษณะของคนพาลมี 3 ประการคือ  

1. คิดชั่ว คือการมีจิตคิดอยากไดในทางทุจริต มีความพยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือเห็นผิด

เปนชอบ  

2. พูดชั่ว คือคําพูดท่ีประกอบไปดวยวจีทุจริตเชน พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ และ

พูดเพอเจอ  

3. ทําชั่ว คือทําอะไรท่ีประกอบดวยกายทุจริตเชน การฆาสัตว ลักขโมย ฉอโกง ฉุดครา

อนาจาร ประพฤติผิดในกาม  

รูปแบบของคนพาล มีขอควรสังเกตคือ  

1. ชอบแนะนําไปในทางท่ีผิด หรือท่ีไมควรแนะนํา อาทิเชน แนะนําใหไปเลนการพนันให 

ไปลักขโมย ใหกินยาบา ใหเสพยา ชวนไปฉุดคราอนาจารเปนตน เหลานี้ถือวาเปนพาล  

2. ชอบทําในสิ่งท่ีไมใชธุระ อาทิเชน ไมทํางานตามหนาท่ีของตนใหเรียบรอย แตกลับชอบ

จะไปกาวกายยุงกับหนาท่ีการงานของผูอ่ืน หรือไปจับผิดเพ่ือนรวมงาน แกลง ยุยง นินทาวารายกัน

และกันเปนตน  

3. ชอบทําผิดโดยเห็นสิ่งผิดเปนของดี อาทิเชน การสูบยาไดเปนฮีโร เห็นคนท่ีซ่ือสัตยเปน

คนโงไมกินตามน้ํา ชอบรับสินบน ทุจริตในหนาท่ี หรือชวยพวกพองใหพนจากความผิดเปนตน  

4. จะโกรธเคืองเม่ือพูดเตือน อาทิเชน การเตือนเรื่องการเท่ียวเตร เตือนเรื่องการดื่มเหลา 

กลับบานดึก เตือนเรื่องการคบเพ่ือนเปนตน คนพวกนี้จะโกรธเม่ือไดรับการตักเตือน และไมรับฟง  

5. ไมมีระเบียบวินัย อาทิเชน ไมเขาคิวตามลําดับกอนหลัง แตชอบแซงคิวอยางหนาดาน ๆ 

ท้ิงขยะลงคลอง หรือขางทาง ไมเคารพกฎหมายของบานเมือง หรือของทองถ่ินเปนตน  

2. การคบบัณฑิต 

บัณฑิต หมายถึงผูทรงความรู มีปญญา มีจิตใจท่ีงาม และมีการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง รูดีรูชั่ว 

(ไมใชคนท่ีจบปริญญาโดยนัย) มีลักษณะดังนี้คือ  

1. เปนคนคิดดี คือการไมคิดละโมบ ไมพยาบาทปองรายใคร รูจักใหอภัย เชื่อเรื่องบาป

บุญคุณโทษ ความกตัญูรูคุณเปนตน  

2. เปนคนพูดดี คือวจีสุจริต พูดจริง ทําจริงไมโกหก ไมพูดหยาบ ถากถาง นินทาวาราย  

3. เปนคนทําดี คือทําอาชีพสุจริต มีเมตตา ทําทานเปนปกตินิสัย อยูในศีลธรรม ทําสมาธิ

ภาวนา  

รูปแบบของบัณฑิต มีขอควรสังเกตคือ  

1. ชอบชักนําในทางท่ีถูกท่ีควร อาทิเชน การชักนําใหเลิกทําในสิ่งท่ีผิด ตักเตือนใหทําความ

ดีอยางเชน ใหเลิกเลนการพนันเปนตน  
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2. ชอบทําในสิ่งท่ีเปนธุระ อาทิเชนการทําหนาท่ีของตนใหลุลวง และใชเวลาท่ีมีอยูใหเปน

ประโยชน ไมกาวกายเรื่องของผูอ่ืนเวนแตจะไดรับการรองขอ  

3. ชอบทําและแนะนําสิ่งท่ีถูกท่ีควร อาทิเชนการพูดและทําอยางตรงไปตรงมา แนะนําการ

ทําทานท่ีถูกตอง ทําตนใหเปนประโยชนตอคนอ่ืน  

4. รับฟงดี ไมโกรธ อาทิเชนเม่ือมีคนมาวากลาวก็ไมถือโทษ หรือโกรธ หรือทําอวดดี แตจะ

รับฟงแลวนําไปพิจารณาโดยยุติธรรม แลวนํามาแกไขปรับปรุง  

5. รูระเบียบ กฎกติกามรรยาทท่ีดี อาทิเชนการรักษาระเบียบวินัยขององคกร เพ่ือใหหมู

คณะมีความเปนระเบียบ และการดําเนินงานไมสับสน หรือการรักษาความสะอาด ปฏิบัติ และเคารพ

กฎของสถานท่ี ไมทําตามอําเภอใจ  

3. การบูชาบุคคลท่ีควรบูชา  

การบูชา คือการแสดงความเคารพบุคคลท่ีเรานับถือ ยกยอง เลื่อมใสในบุคคลคนนั้น ซ่ึง

การบูชาแบงออกเปน 2 อยางคือ  

1. อามิสบูชา คือการบูชาดวยสิ่งของเชน การนําเงินใหพอแมไวใชจาย หรือมอบทรัพยสิน

ใหพอแม หรือการนําดอกไม ธูปเทียนไปบูชาพระก็ถือเปนอามิสบูชา เปนตน  

2. ปฏิบัติบูชา คือการบูชาดวยการเจริญสมาธิภาวนา การฝกจิตใหไมฟุงซาน เห็นความจริง

ในความเปนไปของโลกเปนตน  

บุคคลท่ีควรบูชา มีดังนี้คือ  

1. พระพุทธเจา (คงไมตองอธิบาย)  

2. พระปจเจกพระพุทธเจา หมายถึงพระสงฆในพระพุทธศาสนา  

3. พระมหากษัตริยผูตั้งอยูในทศพิศราชธรรม  

4. บิดามารดา  

5. ครูอาจารย ท่ีมีความรูดี มีความสามารถ และประพฤติดี  

6. อุปชฌาย หรือผูบังคับบัญชาท่ีมีความประพฤติดี ตั้งอยูในธรรม  

4. การอยูในถิ่นอันสมควร  

ถ่ินอันสมควรควรประกอบดวยสิ่งแวดลอม 4 อยางไดแก  

1. อาวาสเปนท่ีสบาย หมายถึงอยูแลวสบาย เชนสะอาด เดินทางไปมาสะดวก อากาศดี 

เปนแหลงชุมชน ไมมีแหลงอบายมุขเปนตน  

2. อาหารเปนท่ีสบาย หมายถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณ เชนมีแหลงอาหารท่ีสามารถ

จัดซ้ือหามาไดงาย เปนตน  

3. บุคคลเปนท่ีสบาย หมายถึงท่ีท่ีมีคนดี จิตใจโอบออมอารี ถอยทีถอยอาศัย มีศีลธรรม ไม

มีโจร นักเลง หรือใกลแหลงอิทธิพลเปนตน  
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4. ธรรมะเปนท่ีสบาย หมายถึงมีท่ีพ่ึงดานธรรมะ มีท่ีฟงธรรมเชน มีวัดอยูในละแวกนั้น มี

โรงเรียน หรือแหลงศึกษาหาความรูเปนตน  

5. เคยทําบุญมากอน  

ข้ึนชื่อวาบุญนั้น มีคุณสมบัติดังตอไปนี้คือ  

1. ทําใหกาย วาจา และใจ สะอาดได  

2. นํามาซ่ึงความสุข  

3. ติดตามไปได หมายถึงบุญจะติดตัวเราไปไดตลอดจนถึงชาติหนา  

4. เปนของเฉพาะตน หมายถึงขอยืม หรือแบงกันไมได ทําเองไดเอง  

5. เปนท่ีมาของโภคทรัพยท้ังหลาย คือวาผลของบุญจะบันดาลใหเกิดข้ึนไดเองโดยไมได

หวังผล 

6. ใหมนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติแกเราได หมายถึงความสมบูรณตั้งแต

ทางโลก จนถึงนิพพานไดเลย  

7. เปนปจจัยใหถึงซ่ึงนิพพาน ก็คือเปนปจจัยในการสงเสริมใหบรรลุถึงนิพพานไดเร็วข้ึน

เม่ือปฏบิัติ  

8. เปนเกราะปองกันภัยในวัฏสังสาร หมายถึงในวงจรการเกิด แก เจ็บ ตาย หรือท่ีเรียกวา

เวียนวายตายเกิดนั้น บุญจะคุมครองใหผูนั้นเกิดในท่ีดี อยูอยางมีความสุข หรือตายอยางไมทรมาน 

ข้ึนอยูกับกําลังบุญท่ีสรางสมมา  

การทําบุญนั้นมีหลายวิธี แตพอสรุปไดสั้น ๆ ดังนี้คือ  

1. การทําทาน    

2. การรักษาศีล  

3. การเจริญภาวนา  

6. การตั้งตนชอบ  

หมายถึงการดําเนินชีวิตอยางมีเปาหมาย ดวยความถูกตองและสุจริต อยูในสัมมาอาชีพ มี

แผนการท่ีจะไปใหถึงจุดหมายนั้นดวยความไมประมาท มีการเตรียมพรอม และมีความอดทนไมละท้ิง

กลางคัน  

7. ความเปนพหูสูต  

คือเปนผูท่ีฟงมาก เลาเรียนมาก เปนผูรอบรู โดยมีลักษณะดังนี้คือ  

1. รูลึก คือการรูในสิ่งนั้น ๆ เรื่องนั้น ๆ อยางหมดจดทุกแงทุกมุม อยางมีเหตุมีผล รูถึง

สาเหตุจนเรียกวาความชํานาญ  

2. รูรอบ คือการรูจักชางสังเกตในสิ่งตาง ๆ รอบตัว เชนเหตุการณแวดลอมเปนตน  

3. รูกวาง คือการรูในสิ่งใกลเคียงกับเรื่องนั้น ๆ ท่ีเก่ียวของกัน สัมพันธกันเปนตน  
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4. รูไกล คือการศึกษาถึงความเปนไปได ผลในอนาคตเปนตน  

ถาอยากจะเปนพหูสูตก็ควรตองมีคุณสมบัติดังวานี้คือ  

1. ความตั้งใจฟง ก็คือชอบฟง ชอบอานหาความรู และคนควาเปนตน  

2. ความตั้งใจจํา ก็คือรูจักวิธีจํา โดยตั้งใจอานหรือฟงในสิ่งนั้น ๆ และจับใจความใหได  

3. ความตั้งใจทอง ก็คือทองใหรูโดยอัตโนมัติ ไมลืม ในสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญ  

4. ความตั้งใจพิจารณา ก็คือการรูจักพิจารณา ตรึกตรองในสิ่งนั้น ๆ อยางทะลุปรุโปรง  

5. ความเขาใจในปญหา ก็คือการรูอยางแจมแจงในปญหาอยางถองแทดวยปญญา  

8. การรอบรูในศิลปะ  

ศิลปะ คือสิ่งท่ีแสดงออกถึงความงดงาม และมีความสุนทรีย โดยลักษณะของมันมีดังนี้คือ  

1. มีความปราณีต     

2. ทําใหของดูมีคามากข้ึน  

3. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค    

4. ไมทําใหเกิดกามกําเริบ  

5. ไมทําใหเกิดความพยาบาท    

6. ไมทําใหเกิดความเบียดเบียน  

ถาทานอยากเปนคนมีศิลปะ ควรตองฝกใหมีคุณสมบัติเหลานี้ไวในตัวคือ  

1. มีศรัทธาในความงดงามของสิ่งตาง ๆ   

2. หม่ันสังเกตและพิจารณา  

3. มีความปราณีต อารมณละเอียดออน  

4. เปนคนสุขุม มีความคิดสรางสรรค  

9. มีวินัยท่ีดี  

วินัย ก็คือขอกําหนด ขอบังคับ กฏเกณฑเพ่ือควบคุมใหมีความเปนระเบียบนั่นเอง มีท้ังวินัย

ของสงฆและของคนท่ัวไป สําหรับของสงฆนั้นมีท้ังหมด 7 อยางหรือเรียกวา อนาคาริยวินัย สวนของ

บุคคลท่ัวไปก็มี 10 อยาง คือการละเวนจากอกุศลกรรม 10 ประการ  

อนาคาริยวินัยของพระมีดังนี้  

1. ปาฏิโมกขสังวร คือการอยูในศีลท้ังหมด 227 ขอ การผิดศีลขอใดขอหนึ่งก็ถือวาตองโทษ

แลวแตความหนักเบา เรียงลําดับกันไปตั้งแต ข้ันปาราชิก สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ 

ทุกกฏ ทุพภาสิต เปนตน (ความหมายของแตละคํามันตองอธิบายเยอะ จะไมกลาวในท่ีนี้)  

2. อินทรียสังวร คือการสํารวมอายตนะท้ัง 5 และกาย วาจา ใจ ใหอยูกับรองกับรอย โดย

อยาไปเพลิดเพลินติดกับสิ่งท่ีมาสัมผัสเหลานั้น  

3. อาชีวปาริสุทธิสังวร คือการหาเลี้ยงชีพในทางท่ีชอบ นั่นก็คือการออกบิณฑบาตร ไมได

เรียกรอง เรี่ยไรหรือเท่ียวขอเงินชาวบานมาเพ่ือความอุดมสมบูรณของตัวเอง  
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4. ปจจยปจจเวกขณะ คือการพิจารณาในสิ่งของท้ังหลายถึงคุณประโยชนโดยเนื้อแทของ

สิ่งของเหลานั้นอยางแทจริง โดยใชเพ่ือบริโภค เพ่ือประโยชน ความอยูรอด และความเปนไปของชีวิต

เทานั้น  

วินัยสําหรับฆราวาส หรือบุคคลท่ัวไป เรียกวาอาคาริยวินัย มีดังนี้ (อกุศลกรรมบถ 10 

ประการ)  

1. ไมฆาชีวิตคน หรือสัตวไมวานอย ใหญ  

2. ไมลักทรัพย ยักยอกเงิน สิ่งของมาเปนของตัว  

3. ไมประพฤตผิิดในกาม ผิดลูกผิดเมีย ขมขืนกระทําชําเรา  

4. ไมพูดโกหก หลอกลวงใหหลงเชื่อ หรือชวนเชื่อ  

5. ไมพูดสอเสียด นินทาวาราย ยุยงใหคนแตกแยกกัน  

6. ไมพูดจาหยาบคาย ใหเปนท่ีแสลงหูคนอ่ืน  

7. ไมพูดจาไรสาระ หรือท่ีเรียกวาพูดจาเพอเจอไมมีสาระ เหตุผล หรือประโยชนอันใด  

8. ไมโลภอยากไดของเขา คือมีความคิดอยากเอาของคนอ่ืนมาเปนของเรา  

9. ไมคิดราย ผูกใจเจ็บ แคน ปองรายคนอ่ืน  

10. ไมเห็นผิดเปนชอบ เชน เห็นวาพอแมไมมีความสําคัญ บุญหรือกรรมไมมีจริงเปนตน  

10. กลาววาจาอันเปนสุภาษิต  

คําวาวาจาอันเปนสุภาษิตในท่ีนี้มิไดหมายถึงเพียงวาตองเปนคํารอยกรอง รอยแกว เปนคํา

คมบาดใจมีความหมายลึกซ้ึงเทานั้น แตรวมถึงคําพูดท่ีดี มีประโยชนตอผูฟง ซ่ึงสรุปวาประกอบดวย

ลักษณะดังนี้  

1. ตองเปนคําจริง คือขอมูลท่ีถูกตอง มีหลักฐานอางอิงได ไมไดปนแตงข้ึนมาพูด  

2. ตองเปนคําสุภาพ คือพูดดวยภาษาท่ีสุภาพ มีความไพเราะในถอยคํา ไมมีคําหยาบโลน 

หรือคําดา  

3. พูดแลวมีประโยชน คือมีประโยชนตอผูฟงถาหากนําแนวทางไปคิด หรือปฏิบัติในทาง

สรางสรรค  

4. พูดดวยจิตท่ีมีเมตตา คือพูดดวยจิตใจท่ีมีความปรารถนาดีตอผูฟง มีความจริงใจตอผูฟง  

5. พูดไดถูกกาลเทศะ คือพูดในสถานท่ีเหมาะสม และในเวลาท่ีเหมาะสม โดยความ

เหมาะสมจะมีมากนอยเชนไรก็ข้ึนอยูกับเรื่องท่ีพูด  

11. การบํารุงบิดามารดา  

ทานวาพอแมนั้นเปรียบไดเปนท้ัง ครูของลูก เทวดาของลูก พรหมของลูก และอรหันตของ

ลูก ความหมายโดยละเอียดมีดังตอไปนี้คือ  

ท่ีวาเปนครูของลูก เพราะวาทานไดคอยอบรมสั่งสอนลูก เปนคนแรกกอนคนอ่ืนใดในโลก  
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ท่ีวาเปนเทวดาของลูก เพราะวาทานจะคอยปกปอง คุมครอง เลี้ยงดู ประคบประหงมมา

ตั้งแตออนแตออก บํารุงใหเติบใหญเปนอยางดี ไมใหเกิดอันตรายตอลูกในทุกดาน  

ท่ีวาเปนพรหมของลูก เพราะวาทานมีพรหมวิหาร 4 นั่นก็คือ มีเมตตา หมายถึงความเอ็นดู 

ความปรารถนาดีตอลูกในทุก ๆ ดาน ไมมีท่ีสิ้นสุด มีกรุณา หมายถึงใหความกรุณาตอลูก ลูกอยากได

อะไรก็หามาใหลูก ใหการศึกษาเลาเรียน สงเสียเทาท่ีมีความสามารถจะใหได มีมุทิตา หมายถึงความ

รักท่ียอมสละไดแมชีวิตของตัวเองเพ่ือลูก ยอมเสียสละไดทุกอยาง และมีอุเบกขา หมายถึงการวางเฉย 

ไมถือโกรธเม่ือลูกประมาท ซน ทําผิดพลาดเพราะความไรเดียงสา หรือเพราะความไมรู  

ท่ีวาเปนอรหันตของลูก เพราะวาทานมีคุณธรรม 4 ประการอันไดแก  

เปนผูมีอุปการะคุณตอลูก คืออุปการะเลี้ยงดูมาดวยความเหนื่อยยาก กวาจะเติบโตเปน

ผูใหญ  

เปนผูมีพระเดชพระคุณตอลูก คือใหความอบอุนเลี้ยงดู ปกปองจากภยันตรายตาง ๆ นานา  

เปนเนื้อนาบุญของลูก คือลูกเปนสวนหนึ่งของกรรมดีท่ีพอแมไดทําไว และเปนผูรับผลบุญ

ท่ีพอแมไดสรางไวแลวทางตรง  

เปนอาหุไนยบุคคล คือเปนเหมือนพระท่ีควรแกการเคารพนับถือและรับของบูชาเพ่ือ

เทอดทูนไวเปนแบบอยาง  

การทดแทนพระคุณบิดามารดาทานสามารถทําไดดังนี้  

ระหวางเม่ือทานยังมีชีวิตอยู ก็เลี้ยงดูทานเปนการตอบแทน ชวยเหลือเปนธุระเรื่องการงาน

ใหทาน ดํารงวงศตระกูลใหสืบไปไมทําเรื่องเสื่อมเสีย รวมท้ังประพฤติตนใหควรแกการเปนสืบทอด

มรดกจากทาน ครั้นเม่ือทานลวงลับไปแลว ก็ทําบุญอุทิศกุศลใหทาน สวนการเปนลูกกตัญูตอพอแม

ในคําสอนของพระพุทธเจาทานกลาววาไวดังนี้  

1. ถาทานยังไมมีศรัทธา ใหทานถึงพรอมดวยศรัทธา คือพยายามใหทานมีความศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา เชื่อในเรื่องการทําดี  

2. ถาทานยังไมมีศีล ใหทานถึงพรอมดวยศีล คือพยายามใหทานเปนผูรักษาศีล 5 ใหได  

3. ถาทานเปนคนตระหนี่ ใหทานถึงพรอมดวยการใหทาน คือพยายามใหทานรูจักการให

ดวยเมตตาโดยไมหวังผลตอบแทน  

4. ถาทานยังไมทําสมาธิภาวนา ใหทานถึงพรอมดวยปญญา คือพยายามใหทานหัดนั่งทํา

สมาธิภาวนาใหได  

12. การสงเคราะหบุตร  

คําวาบุตรนั้น มีอยู 3 ประเภทไดแก  

1. อภิชาติบุตร คือบุตรท่ีมีความดี คุณธรรม และความสามารถเหนือกวาบิดา มารดา  

2. อนุชาตบุตร คือบุตรท่ีมีความดี คุณธรรม และความสามารถเสมอบิดา มารดา  

3. อวชาตบุตร คือบุตรท่ีมีความดี คุณธรรม และความสามารถต่ํากวาบิดา มารดา  
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การท่ีเราเปนพอ เปนแมของบุตรนั้น มีหนาท่ีท่ีตองใหกับลูกของเราคือ  

1. หามไมใหทําความชั่ว  

2. ปลูกฝง สนับสนุนใหทําความดี  

3. ใหการศึกษาหาความรู  

4. ใหไดคูครองท่ีดี (ใชประสบการณของเราใหคําปรึกษาแกลูก ชวยดูให)  

5. มอบทรัพยใหในโอกาสอันควร (การทําพินัยกรรม ก็ถือวาเปนสิ่งถูกตอง)  

13. การสงเคราะหภรรยา  

เม่ือวาดวยเรื่องคนท่ีจะมาเปนคูครองของชาย หรือท่ีเรียกวาจะมาเปนภรรยานั้น ในโลกนี้

ทานแบงลักษณะของภรรยาออกเปน ๗ ประเภทไดแก  

1. วธกาภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยเพชรฆาต เปนพวกท่ีมีจิตใจคิดไมดี ชอบทําราย 

ชอบดาทอสาปแชง คิดฆาสามี หรือมีชูกับชายอ่ืน  

2. โจรีภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยโจร เปนคนลางผลาญ สรางหนี้สิน หาไดเทาไรก็ไม

พอ หรือเอาเรื่องในบานไปโพทนาใหคนขางนอกรับรูทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง  

3. อัยยาภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยนาย เปนคนชอบขมสามีใหอยูในอํานาจ ไมให

เกียรติสามีเม่ืออยูตอหนาผูอ่ืน ชอบสั่งการหรือเอาแตใจตัวเอง เห็นสามีเปนคนไรความสามารถ แต

ตัวเองเปนผูนํา  

4. มาตาภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยแม คือผูท่ีมีความรักตอสามีอยางสุดซ้ึง ไมเคย

ทอดท้ิงแมยามทุกขยาก ปวยไข ไมทําใหมีเรื่องสะเทือนใจ  

5. ภคินีภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยนองสาว คือผูท่ีมีความเคารพตอสามีในฐานะ

พอบาน แตขัดใจกันบางตามประสาคนใกลชิดกันแลวก็ใหอภัยกัน โดยไมคิดพยาบาท เดินตามแนวทาง

ของสามี ตองพ่ึงพาสามี  

6. สขีภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยเพ่ือน ตางคนตางก็มีอะไรท่ีเหมือนกัน ความสามารถ

พอกัน ไมจําเปนตองพ่ึงพากัน ไมคอยยอมกัน เปนตัวของตัวเอง แตก็รักกันและชวยเหลือกันโดยตาง

คนตางทําหนาท่ีของตัวเอง  

7. ทาสีภริยา หมายถึงภรรยาเสมอดวยคนรับใช คือภรรยาท่ีอยูภายใตคําสั่งสามีโดยไมมีขอ

โตแยง สามีเปนผูเลี้ยงดู สั่งอะไรก็ทําอยางนั้นแมจะไมเห็นดวยก็ไมออกความเห็น อดทนทํางานตาม

หนาท่ีตามแตสามีจะสั่งการ แมถูกดุดา เฆ่ียนตีก็ยังทนอยูไดโดยไมโตตอบ 

ทานวาคนท่ีจะมาเปนสามี ภรรยาไดดีหรือคูสรางคูสมนั้นควรตองมีคุณสมบัติดังนี้  

1. สมสัทธา คือมีศรัทธาเสมอกัน  

2. สมสีลา คือมีศีลเสมอกัน  

3. สมจาคะ คือมีการเสียสละเหมือนกัน  
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4. สมปญญา คือมีปญญาเสมอกัน  

เม่ือไดแตงงานกันแลว แตละฝายก็มีหนาท่ีท่ีตองทําดังนี้  

สามีมีหนาท่ีตอภรรยาคือ  

1. ยกยองนับถือวาเปนภรรยา คือการแนะนําเปดเผยวาเปนภรรยา ไมปดบังกับผูอ่ืน และ

ใหเกียรติภรรยาในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ดวย  

2. ไมดูหม่ิน คือไมดูถูกภรรยาเม่ือทําไมเปน ทําไมถูก หรือเรื่องชาติตระกูล การศึกษาวาต่ํา

ตอยกวาตน แตตองสอนให  

3. ไมประพฤตินอกใจภรรยา คือการไปมีเมียนอยนอกบาน เลี้ยงตอย หรือเท่ียวเตรหา

ความสําราญกับหญิงบริการ  

4. มอบความเปนใหญใหในบาน คือการมอบธุระทางบานใหกับภรรยาจัดการ รับฟงและ

ทําตามความเห็นของภรรยาเก่ียวกับบาน  

5. ใหเครื่องแตงตัว คือใหความสุขกับภรรยาเรื่องการแตงตัวใหพอดี เพราะสตรีเปนผูรัก

สวยรักงามโดยธรรมชาติ  

ฝายภรรยาก็มีหนาท่ีตองตอบแทนสามีคือ  

1. จัดการงานดี คืองานบานการเรือนตองไมบกพรอง ดูแลดานความสะอาดทํานุบํารุง 

รักษา ดานโภชนาการใหเรียบรอยดี  

2. สงเคราะหญาติสามีดี คือใหความเอ้ือเฟอญาติฝายสามี เทาท่ีตนมีกําลังพอทําได ไมได

หมายถึงเรื่องทรัพยสินเงินทองอยางเดียว  

3. ไมประพฤตินอกใจสามี คือไมคบชู หรือปนใจใหชายอ่ืน ซ่ือสัตยตอสามีคนเดียว  

4. รักษาทรัพยใหอยางดี คือรูจักรักษาทรัพยสินไวไมใหหมดไปดวยความสิ้นเปลือง แตก็ไม

ถึงกับตระหนี่  

5. ขยันทํางาน คือไมเกียจครานเอาแตออกงาน นอน กิน หรือเท่ียวแตอยางเดียว ตอง

ทํางานบานดวย  

14. การทํางานไมใหคั่งคาง  

วาดวยสาเหตุท่ีทําใหงานค่ังคางนั้นสรุปสาเหตุไดเพราะวา  

1. ทํางานไมถูกกาล      

2. ทํางานไมถูกวิธี  

3. ไมยอมทํางาน  

หลักการทํางานใหเสร็จลุลวงมีดังนี้  

1. ฉันทะ คือมีความพอใจในงานท่ีทํา  

2. วิริยะ คือมีความตั้งใจ พากเพียรในงานท่ีทํา  
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3. จิตตะ คือมีความเอาใจใสในงานท่ีทํา  

4. วิมังสา คือมีการคิดพิจารณาทบทวนงานนั้น ๆ  

15. การใหทาน  

การใหทาน คือการใหท่ีไมหวังผลตอบแทนโดยหมายใหผูไดรับไดพนจากทุกข แบงออกเปน 

3 อยางไดแก  

1. อามิสทาน คือการใหวัตถุ สิ่งของ หรือเงินเปนทาน  

2. ธรรมทาน คือการสอนใหธรรมะเปนความรูเปนทาน  

3. อภัยทาน คือการใหอภัยในสิ่งท่ีคนอ่ืนทําไมดีกับเรา ไมจองเวร หรือพยาบาทกัน  

การใหทานท่ีถือวาเปนความดี และไดบุญมากนั้นจะประกอบดวยปจจัย 3 ประการอัน

ไดแก  

1. วัตถุบริสุทธิ์ คือเปนของท่ีไดมาโดยสุจริต ไมไดไปยักยอกมา โกงมา หรือไดมาดวยวิธี

แยบยล  

2. เจตนาบริสุทธิ์ คือมีจิตยินดี ผองใสเบิกบาน ไมรูสึกเสียดายสิ่งท่ีให ตั้งแตกอนให ขณะ

ให และหลังให  

3. บุคคลบริสุทธิ์ คือใหกับผูรับท่ีมีศีลธรรม ตัวผูใหเองก็ตองมีศีลท่ีบริสุทธิ์  

การใหทานท่ีถือวาไมดี และยังอาจเปนบาปกรรมถึงเราทางออมอีกดวยไดแก  

1. ใหสุรา ยาเสพยติด เปนตน (ถาเขาเมาแลวขับรถชนตาย เราก็มีสวนบาปดวย)  

2. ใหอาวุธ (ถาอาวุธนั้นถูกเอาไปใชประหัตประหาร บาปก็มาถึงเราดวย)  

3. ใหมหรสพ คือการบันเทิงทุกรูปแบบ  

4. ใหสัตวเพศตรงขามเพ่ือผสมพันธุ อันนี้รวมถึงการจัดหาสาว ๆ ไปบําเรอผูมีอํานาจหรือ

ผูนอยดวยเปนตน  

5. ใหภาพลามก หรือสิ่งพิมพลามก เพราะทําใหเกิดความกําหนัด เกิดกามกําเริบ (เม่ือดู

แลวเกิดไปฉุดครา ขมขืนใคร บาปก็ตกทอดมาถึงเราดวย)  

16. การประพฤติธรรม  

การประพฤติธรรม ก็คือการปฏิบัติใหเปนไป แบงออกไดเปน 2 อันไดแก  

กายสุจริต คือ  

1. การไมฆาสัตว หมายรวมหมดตั้งแตสัตวเล็กสัตวใหญ และมนุษย  

2. การไมลักทรัพย หมายรวมถึงการคอรัปชั่น ไปหลอกลวง ปลนจี้ชาวบานดวย  

3. การไมประพฤติผิดในกาม หมายรวมถึงการคบชู นอกใจภรรยา และการขมขืนดวย  

วจีสุจริต คือ  

1. การไมพูดเท็จ คือการพูดแตความจริง ไมหลอกลวง  
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2. การไมพูดคําหยาบ คือคําท่ีฟงแลวไมรื่นหู เกิดความรูสึกไมสบายใจรวมหมด  

3. การไมพูดจาสอเสียด การนินทาวาราย  

4. การไมพูดเพอเจอเหลวไหล คือการพูดท่ีไมเปนสาระ หาประโยชนอันใดมิได 

มโนสุจริต คือ  

1. การไมโลภอยากไดของผูอ่ืน คือการนึกอยากไดของเขามาเปนของเรา  

2. การไมคิดพยาบาทปองรายผูอ่ืน คือการนึกอยากใหคนอ่ืนประสพเคราะหกรรม คิดจะ

ทํารายผูอ่ืน  

3. การเห็นชอบ คือมีความเชื่อความเขาใจในความเปนจริง ความถูกตองตามหลักคําสอน

ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

17. การสงเคราะหญาติ  

ลักษณะของญาติท่ีควรใหการสงเคราะห เม่ืออยูในฐานะดังนี้คือ  

1. เม่ือยากจนหาท่ีพ่ึงมิได    

2. เม่ือขาดทุนทรัพยในการคาขาย  

3. เม่ือขาดยานพาหนะ     

4. เม่ือขาดอุปกรณทํามาหากิน  

5. เม่ือเจ็บไขไดปวย     

6. เม่ือคราวมีธุระการงาน  

7. เม่ือคราวถูกใสความหรือมีคดี  

การสงเคราะหญาติ ทําไดท้ังทางธรรมและทางโลกไดแก  

ในทางธรรม ก็ชวยแนะนําใหทําบุญกุศล ใหรักษาศีล และทําสมาธิภาวนา  

ในทางโลก ก็ไดแก  

1. ใหทาน คือการสงเคราะหเปนทรัพยสิน หรือเงินทองเพ่ือใหเขาพนจากทุกขหรือความ

ลําบากตามแตกําลัง  

2. ใชปยวาจา คือการพูดเจรจาดวยถอยคําท่ีออนโยน สุภาพ และประกอบไปดวยความ

ปรารถนาดี  

3. มีอัตถจริยา คือการประพฤติตนใหเปนประโยชนกับเขา อาจชวยเหลือดวยแรงกาย 

กําลังใจ หรือดวยความสามารถท่ีมี  

4. รูจักสมานัตตตา คือการวางตัวใหเหมาะสม อยางเสมอตนเสมอปลาย รวมทุกขรวมสุข 

ไมถือตัว  

18. ทํางานท่ีไมมีโทษ  

งานท่ีไมมีโทษ ประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้  
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1. ไมผิดกฎหมาย คือทําใหถูกตองตามกฎหมายของบานเมือง  

2. ไมผิดประเพณี คือแบบแผนท่ีปฏิบัติกันมาแตเดิม ควรดําเนินตาม  

3. ไมผิดศีล คือขอหามท่ีบัญญัติไวในศีล 5  

4. ไมผิดธรรม คือหลักธรรมท้ังหลายอาทิเชน การพนัน การหลอกลวง  

สวนอาชีพตองหามสําหรับพุทธศาสนิกชนไดแก  

1. การคาอาวุธ     

2. การคามนุษย  

3. การคายาพิษ     

4. การคายาเสพยติด  

5. การคาสัตวเพ่ือนําไปฆา  

19. ละเวนจากบาป  

บาปคือสิ่งท่ีไมดี เสีย ความชั่วท่ีติดตัว ซ่ึงไมควรทํา ทานวาสิ่งท่ีทําแลวถือวาเปนบาปไดแก 

อกุศลกรรมบถ 10 คือ  

1. ฆาสัตว       

2. ลักทรัพย  

3. ประพฤติผิดในกาม     

4. พูดเท็จ  

5. พูดสอเสียด     

6. พูดคําหยาบ  

7. พูดเพอเจอ      

8. โลภอยากไดของเขา  

9. คิดพยาบาทปองรายคนอ่ืน    

10. เห็นผิดเปนชอบ  

20. สํารวมจากการดื่มน้ําเมา  

วาดวยเรื่องของน้ําเมานั้น อาจทํามาจากแปง ขาวสุก การปรุงโดยผสมเชื้อ หรืออะไรก็แลว 

แตท่ีดื่มแลวทําใหมึนเมา เชนเบียร ไวน ไมใชแคเหลาเทานั้น ลวนมีโทษอันไดแก  

1. ทําใหเสียทรัพย เพราะตองนําเงินไปซ้ือหาท้ัง ๆ ท่ีเงินจํานวนเดียวกันนี้สามารถนําเอา

ไปใชในสิ่งท่ีเปนประโยชนอยางอ่ืนไดมากกวา  

2. ทําใหเกิดการทะเลาะวิวาท ซ่ึงนําไปสูความวุนวาย เจ็บตัว หรือถึงแกชีวิต และคดีความ 

เพราะน้ําเมาทําใหขาดการยับยั้งชั่งใจ  

3. ทําใหเกิดโรค โรคท่ีเกิดเนื่องมาจากการดื่มสุราลวนแลวแตบั่นทอนสุขภาพกายจนถึง

ตายไดเชน โรคตับแข็ง โรคหัวใจ โรคความดัน  
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4. ทําใหเสียชื่อเสียง เม่ือคนเมาไปทําเรื่องไมดีเขาเชนไปลวนลามสตรี ปลอยตัวปลอยใจ  

ก็ทําใหวงศตระกูล และหนาท่ีการงานเสื่อมเสีย  

5. ทําใหลืมตัวไมรูจักอาย คนเมาทําสิ่งท่ีไมควรทํา ทําสิ่งท่ีคนมีสติจะไมทํา เชนแกผาเดิน 

หรือนอนในท่ีสาธารณะเปนตน  

6. ทอนกําลังปญญา ทานแลวทําใหเซลลสมองเริ่มเสื่อมลง ก็จะทําใหสุขภาพและปญญา

เสื่อมถอย ความสามารถโดยรวมก็ดอยลง  

21. ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย  

ธรรมในท่ีนี้ก็คือหลักปฏิบัติท่ีทําแลวมีผลในทางดีและเปนจริงท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาได

ทรงโปรดแนะทางไว  

คนท่ีประมาทในธรรมนั้นมีลักษณะท่ีสรุปไดดังนี้คือ  

1. ไมทําเหตุดี แตจะเอาผลดี     

2. ทําตัวเลว แตจะเอาผลดี  

3. ทํายอหยอน แตจะเอาผลมาก  

สิ่งท่ีไมควรประมาทไดแก  

1. การประมาทในเวลา คือการปลอยใหเวลาลวงเลยไปโดยไมทําอะไรใหเกิดประโยชน หรือ

ผัดวันประกันพรุง เปนตน  

2. การประมาทในวัย คือคิดวาอายุยังนอย ไมตองทําความเพียรก็ไดเพราะยังตองมีชีวิตอยู

อีกนานเปนตน  

3. การประมาทในความไมมีโรค คือคิดวาตัวเองแข็งแรงไมตายงาย ๆ ก็ปลอยปละละเลย

เปนตน  

4. การประมาทในชีวิต คือการไมกําหนดวางแผนถึงอนาคต คิดอยูแตวายังมีชีวิตอยูอีก

นานเปนตน  

5. การประมาทในการงาน คือไมขยันตั้งใจทําใหสําเร็จ ปลอยตามเรื่องตามราว หรือปลอย

ใหดินพอกหางหมูเปนตน  

6. การประมาทในการศึกษา คือการไมคิดศึกษาเลาเรียนในวัยท่ีควรเรียน หรือขาดความ

เอาใจใสท่ีเพียงพอ  

7. การประมาทในการปฏิบัติธรรม คือการไมปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือศึกษาหลักธรรมให

ถองแท เพราะคิดวาเปนเรื่องไกลตัวเปนตน  

22. มีความเคารพ  

ทานไดกลาววาสิ่งท่ีควรเคารพมีอยูดังนี้  

1. พระพุทธเจา      
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2. พระธรรม  

3. พระสงฆ       

4. การศึกษา  

5. ความไมประมาท คือการดําเนินตามหลักธรรมคําสอนพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ ดวยความ

เคารพ  

6. การสนทนาปราศรัย คือการตอนรับอาคันตุกะผูมาเยือนดวยความเคารพ  

23. มีความถอมตน  

ความออนนอมถอมตน คือ การไมแสดงออกถึงความสามารถท่ีตัวเองมีอยูใหผูอ่ืนทราบ

เพ่ือขมผูอ่ืน หรือเพ่ือโออวด การไมอวดดี เยอหยิ่งจองหอง แตแสดงตนอยางสงบเสง่ียม  

ทานวาไววาโทษของการอวดดีนั้นมีอยูดังนี้คือ  

1. ทําใหเสียคน คือไมสามารถกลับมาอยูในรองในรอยไดเหมือนเดิม เสียอนาคต  

2. ทําใหเสียมิตร คือไมมีใครคบหาเปนเพ่ือนดวย ถึงจะมีก็ไมใชเพ่ือนแท  

3. ทําใหเสียหมูคณะ คือถาตางคนตางถือดี ก็ทําใหไมสามารถตกลงกันได ในท่ีสุดก็ไมถึง

จุดหมาย หรือทําใหเปนท่ีเบื่อหนายของคนอ่ืน  

การทําตัวใหเปนคนออนนอมถอมตนนั้นมีหลักดังนี้คือ  

1. ตองคบกัลยาณมิตร คือเพ่ือนท่ีดีมีศีลมีธรรม คอยตักเตือนหรือชักนําไปในทางท่ีดีท่ีถูก 

ท่ีควร  

2. ตองรูจักคิดไตรตรอง คือการรูจักคิดหาเหตุผลอยูตลอดถึงความเปนไปในธรรมชาติของ

มนุษย ตางคนยอมตางจิตตางใจ และรวมท้ังหลักธรรมอ่ืน ๆ  

3. ตองมีความสามัคคี คือการมีความสามัคคีในหมูคณะ อลุมอลวยในหลักการ ตักเตือน 

รับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล  

ทานวาลักษณะของคนถอมตนนั้นมีดังนี้  

1. มีกิริยาท่ีนอบนอม  

2. มีวาจาท่ีออนหวาน  

3. มีจิตใจท่ีออนโยน  

สรุปแลวก็คือ สมบูรณพรอมดวยกาย วาจา และใจนั่นเอง  

23. มีความสันโดษ  

คําวาสันโดษไมไดหมายถึงการอยูลําพังคนเดียวอยางเดียวก็หาไม แตหมายถึงการพอใจใน

สิ่งท่ีตนมีอยู ในของของตัว ซ่ึงทานไดใหนิยามท่ีเปนลักษณะของความสันโดษเปนดังนี้ คือ  

1. ยถาลาภสันโดษ หมายถึงความยินดีตามมีตามเกิด คือมีแคไหนก็พอใจเทานั้น เปนอยู

อยางไรก็ควรจะพอใจ ไมคิดนอยเนื้อต่ําใจในสิ่งท่ีตัวเองเปนอยู  
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2. ยถาพลสันโดษ หมายถึงความยินดีตามกําลัง เรามีกําลังแคไหนก็พอใจเทานั้น ตั้งแต

กําลังกาย กําลังทรัพย กําลังบารมี หรือกําลังความสามารถเปนตน  

3.ยถาสารูปสันโดษ หมายถึงความยินดีตามควร ซ่ึงโยงใยไปถึงความพอเหมาะพอควรใน

หลาย ๆ เรื่อง เชนรูปลักษณของตนเอง และรวมท้ังฐานะท่ีเราเปนอยู  

25. มีความกตัญู  

คือการรูคุณ และตอบแทนทานผูนั้น บุญคุณท่ีวานี้มิใชวาตอบแทนกันแลวก็หายกันแต 

หมายถึงการรําลึกถึงพระคุณท่ีเคยใหความอุปการะแกเราดวยความเคารพยิ่ง ทานวาสิ่งของหรือผูท่ี

ควรกตัญูนั้นมีดังนี้  

1. กตัญูตอบุคคล บุคคลท่ีควรกตัญูก็คือใครก็ตามท่ีมีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทน

พระคุณ เชน บิดา มารดา อาจารยเปนตน  

2. กตัญูตอสัตว ไดแกสัตวท่ีมีคุณตอเราชวยทํางานใหเรา เราก็ควรเลี้ยงดูใหดี เชน ชาง 

มา วัว ควาย หรือสุนัขท่ีชวยเฝาบานเปนตน  

3. กตัญูตอสิ่งของ ไดแกสิ่งของทุกอยางท่ีมีคุณตอเราเชน หนังสือท่ีใหความรูแกเรา 

อุปกรณทํามาหากินตาง ๆ เราไมควรท้ิงควาง หรือทําลายโดยไมเห็นคุณคา  

26. การฟงธรรมตามกาล  

เม่ือมีโอกาส เวลา หรือตามวันสําคัญตาง ๆ ก็ควรตองไปฟงธรรมบางเพ่ือสดับตรับฟงสิ่งท่ี

เปนประโยชนในหลักธรรมนั้น ๆ และนํามาใชกับชีวิตเราเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึน ทานวาเวลาท่ีควรไปฟง

ธรรมนั้นมีดังนี้คือ  

1. วันธรรมสวนะ ก็คือวันพระ หรือวันท่ีสําคัญทางศาสนา  

2. เม่ือมีผูมาแสดงธรรม ก็อยางเชน การฟงธรรมตามวิทยุ การท่ีมีพระมาแสดงธรรมตาม

สถานท่ีตาง ๆ หรือการอานจากสื่อตาง ๆ  

3. เม่ือมีโอกาสอันสมควร อาทิเชนในวันอาทิตยเม่ือมีเวลาวาง หรือในงานมงคล งานบวช 

งานกฐิน งานวัดเปนตน  

คุณสมบัติของผูฟงธรรมท่ีดีควรตองมีดังนี้คือ  

1. ไมดูแคลนในหัวขอธรรมวางายเกินไป  

2. ไมดูแคลนในความรูความสามารถของผูแสดงธรรม  

3. ไมดูแคลนในตัวเองวาโง ไมสามารถเขาใจได  

4. มีความตั้งใจในการฟงธรรม และนําไปพิจารณา  

5. นําเอาธรรมนั้น ๆ ไปปฏิบัติใหเกิดผล  

27. มีความอดทน  

ทานวาลักษณะของความอดทนนั้นสามารถจําแนกออกไดเปนดังตอไปนี้คือ  
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1. ความอดทนตอความลําบาก คือความลําบากท่ีตองประสพตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจมาจาก

สภาพแวดลอมเปนตน  

2. ความอดทนตอทุกขเวทนา คือทุกขท่ีเกิดจากสังขารของเราเอง เชนความไมสบายกาย

เปนตน  

3. ความอดทนตอความเจ็บใจ คือการท่ีคนอ่ืนทําใหเราตองผิดหวัง หรือพูดจาใหเจ็บช้ําใจ 

ไมเปนอยางท่ีหวังเปนตน  

4. ความอดทนตออํานาจกิเลส คือสิ่งยั่วยวนท้ังหลายถือเปนกิเลสท้ังทางใจและทางกาย

อาทิเชน ความนึกโลภอยากไดของเขา หรือการพายแพตออํานาจเงินเปนตน  

วิธีทําใหมีความอดทนคือ มีหิริโอตัปปะ  

1. หิริ ไดแกการมีความละอายตอบาป การท่ีรูวาเปนบาปแลวยังทําอีกก็ถือวาไมมีความ

ละอายเลย  

2. โอตัปปะ ไดแกการมีความเกรงกลัวในผลของบาปนั้น ๆ  

28. เปนผูวางาย  

ทานวาผูวางายนั้นมีลักษณะท่ีสังเกตไดดังนี้คือ  

1. ไมพูดกลบเกลื่อนเม่ือไดรับการวากลาวตักเตือน คือการรับฟงดวยดี ไมใชแกตัวแลวปด

ประตูความคิดไมรับฟง  

2. ไมนิ่งเฉยเม่ือไดรับการเตือน คือการนําคําตักเตือนนั้นมาพิจารณาและแกไขขอบกพรอง

นั้น ๆ  

3. ไมจับผิดผูวากลาวสั่งสอน คือการท่ีผูสอนอาจจะมีความผิดพลาด เนื่องจากความ

ประมาท เราควรใหอภัยตอผูสอน เพราะการจับผิดทําใหผูสอนตองอับอายขายหนาได ซ่ึงเปนสิ่งท่ี 

ไมดีงาม  

4. เคารพตอคําสอนและผูสอน คือการรูจักสัมมาคารวะตอผูทําใหคําสอน และเคารพในสิ่ง

ท่ีผูสอนไดนํามาแนะนํา  

5. มีความออนนอมถอมตน คือไมแสดงความยะโส ถือตัววาอยูเหนือผูอ่ืนเพราะสิ่งท่ีตัวเอง

เปนตัวเองมี  

6. มีความยินดีตอคําสอนนั้น คือยอมรับในคําสอนนั้น ๆ ดวยความยินดีเชนการไมแสดง

ความเบื่อหนายเพราะเคยฟงมาแลว เปนตน  

7. ไมดื้อรั้น คือการไมอวดดี คิดวาของตัวเองนั้นผิดแตก็ยังดันทุรังทําตอไปเพราะกลัวเสีย

ชื่อ เสียฟอรม  

8. ไมขัดแยง เพราะวาการวากลาวตักเตือนหรือสั่งสอนนั้นก็คือ สิ่งท่ีตรงขามกับท่ีเราทําอยู

แลว เราควรตองเปดใจใหกวางไมขัดแยงตอคําสอน คําวิจารณนั้น ๆ  
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9. ยินดีใหตักเตือนไดทุกเวลา คือการยินดีใหมีการแสดงความคิดเห็นตักเตือนไดโดยไมมี

ขอยกเวนเรื่องเวลา  

10. มีความอดทนตอการเปนผูถูกสั่งสอน คือการไมเอาความขัดแยงในความเห็นเปน

อารมณ แตใหเขาใจเจตนาท่ีแทจริงของผูสอนนั้น  

การทําใหเปนคนวางายนั้นทําไดดังนี้  

1. ลดมานะของตัว คือการไมถือดี ไมถือตัว ความไมสําคัญตัวเองวาเปนอยางโนนอยางนี้ 

อาทิเชนถือตัววาการศึกษาดีกวาเปนตน  

2. ละอุปาทาน คือการไมยึดถือในสิ่งท่ีเรามี เราเปน หรือถือม่ันในอํานาจกิเลสตาง ๆ   

3. มีสัมมาทิฏฐิ คือมีปญญาท่ีเห็นชอบ การเห็นถูกเห็นควรตามหลักอริยสัจ 4 เชื่อเรื่อง

ความไมเท่ียง เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเปนตน  

29. การไดเห็นสมณะ  

คําวาสมณะแปลตรงตัวไดวา ผูสงบ (หมายถึงผูอยูในสมณเพศ) ทานวาคุณสมบัติของ

สมณะตองประกอบไปดวย 3 อยางคือ  

1. ตองสงบกาย คือมีความสํารวมในการกระทําทุกอยาง รวมถึงกิริยา มรรยาท ตามหลัก

ศีลธรรม  

2. ตองสงบวาจา คือการพูดจาใหอยูในกรอบของความพอดี มีความสุภาพสงบเสง่ียมใน

คําพูดและภาษาท่ีใช เปนไปตามขอปฏิบัติ ประเพณี  

3. ตองสงบใจ คือการทําใจใหสงบปราศจากกิเลสครอบงํา ไมวาจะเปน โลภ โกรธ หลง 

หรือความพยาบาทใด ๆ ตั้งม่ันอยูในสมาธิภาวนา  

การไดเห็นสมณะมีอยูดังนี้คือ  

1. เห็นดวยตา ความหมายก็ตรงตัวคือการเห็นจากการสัมผัสดวยสายตาของตนเอง แลวมี

ความประทับใจในความสํารวมในกาย  

2. เห็นดวยใจ เนื่องจากความสํารวมกาย วาจา ใจของสมณะจะชวยโนัมนาวจิตใจของเรา

ใหโอนออนผอนตาม และรับฟงหลักคําสอนดวยใจท่ียินดี ซ่ึงนั่นก็หมายถึงการเปดใจเราใหสมณะได

ชี้นํานั่นเอง  

3. เห็นดวยปญญา หมายความถึงการรูโดยการใชปญญาใครครวญ พิจารณาในการสัมผัส

และเขาถึงและรับรูถึงคําสอนของสมณะผูนั้น และรูวาทานเปนผูตั้งม่ันอยูในศีลธรรมอยางแทจริง  

เม่ือเห็นแลวก็ตองทําอยางนี้คือ  

1. ตองเขาไปหา คือเขาไปขอคําแนะนํา ชี้แนะจากทาน หรือใหความเคารพทาน  

2. ตองเขาไปบํารุงชวยเหลือ คือการชวยเหลือทานในโอกาสอันควร เพ่ือแบงเบาภาระ 

ของทาน  
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3. ตองเขาไปฟง คือการรับฟงคุณธรรม หลักคําสอนของทานมาไวเปนแนวทางในการแกไข

ปญหาชีวิต  

4. หม่ันระลึกถึงทาน คือการระลึกถึงความดีท่ีทานมีแลวนํามาเปนตัวอยางกับตัวเราเอง  

5. รับฟงรับปฏิบัติ คือการรับคําแนะนําของทานมาปฏิบัติทําตามเพ่ือใหเกิดผล ครั้นเม่ือ

ติดขัดก็ใครแกไขเพ่ือใหรูจริงเห็นจริงตามนั้น  

30. การสนทนาธรรมตามกาล  

การไดสนทนากันเรื่องธรรม ทําใหขยายขอบเขตการเรียนรู แลกเปลี่ยนความรู และไดรูใน

สิ่งใหม ๆ ท่ีเราอาจนึกไมถึง หรือเปนการเผื่อแผความรูท่ีเรามีใหแกผูอ่ืนไดทราบดวย  

กอนท่ีเราจะสนทนาธรรม ควรตองพิจารณาและคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้คือ  

1. ตองรูเรื่องท่ีจะพูดดี     

2. ตองพูดเรื่องจริง มีประโยชน  

3. ตองเปนคําพูดท่ีไพเราะ    

4. ตองพูดดวยความเมตตา  

5. ตองพูดจาโออวด ยกตนขมทาน  

ขอปฏิบัติเม่ือมีการสนทนาธรรม  

1. มีศีลธรรม คือการเปนผูท่ีรักษาศีล ๕ หรือศีล ๘ เปนนิจศีลอยูแลว การเปนผูปฏิบัติถือ

เปนหนาท่ีข้ันตนในการเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี  

2. มีสมาธิดี คือการมีจิตใจจดจออยูกับเรื่องท่ีสนทนา ไมวอกแวก พรอมท้ังเปนผูท่ีหม่ัน

เจริญสมาธิภาวนาดวย  

3. แตงการสุภาพ คือการแตงตัวใหเหมาะสมกับยุคสมัย อยูในกรอบประเพณีของสังคม

แวดลอม ณ ท่ีนั้น ๆ ถูกกาลเทศะ  

4. มีกิริยาสุภาพ คือมีความสุภาพในทวงทาไมวาจะเดิน นั่ง ยืน หรือการกระทําใด ๆ การท่ี

มีกิริยางดงาม สุภาพยอมโนมนาวจิตใจผูพบเห็นใหเกิดความประทับใจท่ีดี  

5. ใชวาจาสุภาพ คือการใชถอยคําท่ีสุภาพในการสนทนา ไมใชคําหยาบคาย หรือกาวราว  

6. ไมกลาวคานพระพุทธพจน คือการไมนําเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาเปนขอสงสัย 

หรือกลาวคาน เพราะสิง่ท่ีกลาวไวในพระพุทธพจนยอมเปนความจริงตลอดกาล  

7. ไมออกนอกประเด็นท่ีต้ังไว คือการพูดใหอยูในหัวขอท่ีตั้งไว ไมพูดแบบน้ําทวมทุงผักบุง

โหรงเหรง  

8. ไมพูดนานจนนาเบื่อ คือการเลือกเวลาท่ีเหมาะสมตามสถานการณ เนื่องจากเรื่องบาง

เรื่องอาจไมจําเปนตองขยายความมากเกินไป  
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31. การบําเพ็ญตบะ  

ตบะ โดยความหมายแปลวา ทําใหรอน ไมวาดวยวิธีใด การบําเพ็ญตบะหมายความถึงการ

ทําใหกิเลส ความรุมรอนตาง ๆ หมดไป หรือเบาบางลง ลักษณะการบําเพ็ญตบะมีดังนี้  

1. การมีใจสํารวมในอินทรียท้ัง 6 (อายตนะภายใน 6 อยาง) ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และใจ ไมใหหลงติดอยูกับสัมผัสภายนอกมากเกินไป ไมใหกิเลสครอบงําใจเวลาท่ีรับรูอารมณผาน

อินทรียท้ัง 6 (อินทรียสังวร)  

2. การประพฤติรักษาพรหมจรรย เวนจากการรวมประเวณี หรือกามกิจท้ังปวง  

3. การปฏิบัติธรรม คือการรูและเขาใจในหลักธรรมเชนอริยสัจ เปนตน ปฏิบัติตนใหอยูใน

ศีล และถึงพรอมดวยสมาธิ และปญญา โดยมีจุดหมายสูงสุดท่ีพระนิพพาน กําจัดกิเลส ละวางทุกสิ่ง

ไดหมดสิ้นดวยปญญา  

32. การประพฤติพรหมจรรย  

คําวา พรหมจรรยหมายความถึง การบวชซ่ึงละเวนเมถุน การครองชีวิตท่ีปราศจากเมถุน 

การประพฤติธรรมอันประเสริฐ ทานวาลักษณะของธรรมท่ีถือวาเปนการประพฤติพรหมจรรยนั้น 

(ไมใชวาตองบวชเปนพระ) มีอยูดังนี้คือ  

1. ใหทาน บริจาคทานไมวาจะเปนทรัพย สิ่งของ เงินทอง หรือปญญา  

2. ชวยเหลือผูอ่ืนในกิจการงานท่ีชอบ ท่ีถูกท่ีควร (เวยยาวัจจมัย)  

3. รักษาศีล 5 คือไมฆาสัตว ไมลักขโมย ไมทําผิดในกาม ไมพูดปด ไมดื่มน้ําเมา (เบญจศีล)  

4. มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขากับคนท่ีเราตองพบปะดวยทุกคน (อัปปมัญญา)  

5. งดเวนจากการเสพกาม (เมถุนวิรัติ)  

6. ยินดีในคูของตน คือการมีสามีหรือภรรยาคนเดียว (สทารสันโดษ)  

7. เพียรพยายามท่ีจะละความชั่ว ไมทอถอยในความบากบั่น (วิริยะ)  

8. รักษาซ่ึงศีล 8 คือ ไมฆาสัตว ไมลักขโมย ไมรวมประเวณี ไมพูดปด ไมดื่มน้ําเมา ไม

บริโภคอาหารตั้งแตเท่ียงวันเปนตนไป ไมฟอนรํา ขับรอง บรรเลงดนตรี ดูการละเลน ใชของหอมหรือ

เครื่องประดับ ไมนอนบนท่ีสูงใหญ หรูหรา (อุโบสถ)  

9. ใชปญญาเห็นแจงใน ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค (อริยธรรม)  

10. ศึกษาปฏิบัติในศีล สมาธิ ปญญา ใหรูแจงเห็นจริง (สิกขา)  

*ขออธิบายเพ่ิมเติมวาขอ 5 ท่ีบอกวาใหงดเวนการเสพกาม แตขอ 6 ใหยินดีในคูของตนนั้น 

เพราะวาการประพฤติพรหมจรรยในท่ีนี้หมายถึง บุคคลท่ัวไปท่ีอาจมีครอบครัวแลว ก็ประพฤติพรหม 

จรรยไดโดยการงดเวนการรวมประเวณี เชนในวันสําคัญ ๆ เปนตน  

33. การเห็นอริยสัจ  

อริยสัจ หมายถึงความจริงอันประเสริฐ หลักแหงอริยสัจมีอยู 4 ประการตามท่ีทานไดสั่ง

สอนไวมีดังนี้  
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1. ทุกข คือความไมสบายกายไมสบายใจ ความเปนจริงของสัตวโลกทุกผูทุกนามตองมีทุกข 

3 ประการคือ การเกิด ความแก ความตาย นอกจากนี้ก็มีความทุกขท่ีเปนอาการ หรือเกิดจากสภาพ 

แวดลอมสรุปไดดังนี้คือ  

 - ความโศกเศรา (โสกะ)  

 - ความรําพันดวยความเสียใจ (ปริเทวะ)  

 - ความเจ็บไขไดปวย (ทุกขะ)  

 - ความเสียใจ (โทมนัสสะ)  

 - ความทอแท สิ้นหวัง คับแคนใจ (อุปายาสะ)  

 - การตรอมใจ ผิดหวังจากสิ่งท่ีไมรัก (อัปปเยหิ สัมปโยคะ)  

 - การพลัดพรากจากสิ่งท่ีรัก (ปเยหิ วิปปโยคะ)  

 - ความหมนหมองเม่ือปรารถนาแลวไมไดสิ่งนั้น (ยัมปจฉัง นลภติ)  

2. สมุทัย คือเหตุท่ีทําใหเกิดทุกข นอกจากเหตุแหงทุกขดังท่ีกลาวมาแลวขางตน ตนตอ

ของทุกขก็อยูท่ีใจของเราดวยนั่นก็คือความอยาก ทานวาเปนตัณหา 3 อยาง ซ่ึงแบงออกไดเปน

ดังนี้คือ  

 - ความอยากได หมายรวมถึงอยากทุกอยางท่ีนํามาสนองสัมผัสท้ัง 5 และกามารมณ 

(กามตัณหา)  

 - ความอยากเปน คือความอยากเปนโนนเปนนี่ (ภวตัณหา)  

 - ความไมอยากเปน คือความไมพอใจในสิ่งท่ีตัวเองเปนอยู (วิภวตัณหา)  

3. นิโรธ คือความดับทุกข ภาวะท่ีตัณหาดับสิ้นไป ความหลุดพน หรือหมายถึงภาวะของ

พระนิพพานนั่นเอง  

4. มรรค คือขอปฏิบัติ หรือหนทางท่ีนําไปสูการดับทุกข การเดินทางสายกลางเพ่ือไปใหถึง

การดับทุกข คือ มรรคมี 8 ประการ คือ  

 - ความเห็นชอบ เชนความศรัทธาในเบื้องตนตอหลักธรรม คําสอน เชนการเชื่อวากรรม

ดีกรรมชั่วมีจริงเปนตน (สัมมาทิฏฐิ)  

 - ความดําริชอบ หรือความคิดชอบ มีความคิดท่ีถูกตองตามหลักธรรม เชนการใชปญญา

พิจารณาความไมเท่ียงของสังขาร หรือการไมคิดอยากไดของเขามาเปนของเราเปนตน (สัมมาสังกัปปะ)  

 - เจรจาชอบ คือการปฏิบัติตามหลักธรรม ไมพูดโกหก ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ  

ไมพูดเพอเจอเปนตน (สัมมาวาจา)  

 - ทําการชอบ หรือการมีการกระทําท่ีไมผิดหลักศีลธรรม เชนไมฆาสัตว ไมลักทรัพยเปน

ตน (สัมมากัมมันตะ)  
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 - เลี้ยงชีพชอบ คือการทํามาหากินในทางท่ีถูก ไมเบียดเบียนหรือทําความเดือดรอน

ใหกับสัตวหรือผูอ่ืน อยูในหลักธรรมท่ีกําหนด เชน ไมมีอาชีพคามนุษย หรืออาชีพคาอาวุธเปนตน 

(สัมมาอาชีวะ)  

 - ความเพียรชอบ คือการหม่ันทํานุบํารุงในสิ่งท่ีถูกตอง อาทิเชนการพยายามละกิเลส

ออกจากใจ หรือการพยายามสํารวม กาย วาจา ใจใหดําเนินตามหลักธรรมของทานเปนตน (สัมมา 

วายามะ)  

 - ความระลึกชอบ คือมีสติตั้งม่ันในสิ่งท่ีถูกตองตามหลักธรรม เชนการพึงระลึกถึงความ

ตายท่ีตองเกิดกับทุกคนเปนตน (สัมมาสติ)  

 - จิตตั้งม่ันชอบ คือมีจิตท่ีมีสมาธิ ไมวอกแวกหรือคิดฟุงซาน และการทําสมาธิภาวนา

ตามหลักการท่ีทานไดบัญญัติแนะนําเอาไว (สัมมาสมาธิ)  

34. การทําใหแจงในพระนิพพาน  

นิพพาน คือ ภาวะของจิตท่ีดับกิเลสไดหมดสิ้น หลุดจากอํานาจกรรม และไมตองวนเวียน

อยูในสังสารวัฏอีก ซ่ึงก็คือพนจากทุกขนั่นเอง  

ทานวาลักษณะของนิพพานมีอยู 2 ระดับดังนี้คือ  

1. การดับกิเลสขณะท่ียังมีเบญจขันธเหลืออยู หรือการเขาถึงนิพพานขณะท่ียังมีชีวิตอยู  

-สอุปาทิเสสนิพพาน  

2. การดับกิเลสท่ีไมมีเบญจขันธเหลืออยูเลย คือการท่ีรางกายเราแตกดับแลวไปเสวยสุขอัน

เปนอมตะในพระนิพพาน (ตรงนี้ไมสามารถอธิบายใหกระจางมากไปกวานี้ได) - อนุปาทิเสสนิพพาน 

การท่ีจะเขาถึงพระนิพพานได ก็ตองปฏิบัติธรรมและเจริญสมาธิภาวนาจนถึงข้ันสูงสุด  

35. มีจิตไมหว่ันไหวในโลกธรรม  

คําวาโลกธรรม มีความหมายถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนอยูเปนประจําบนโลกนี้ ซ่ึงเราไมควรมี 

จิตหวั่นไหวตอสิ่งตาง ๆ เหลานี้ ทานวาลักษณะของโลกธรรมมี 4 ประการคือ  

1. การไดลาภ เม่ือมีลาภผลก็ยอมมีความเสื่อมเปนธรรมดา มีแลวก็ยอมหมดไปได เปนแค

ความสุขชั่วคราวเทานั้น  

2. การไดยศ ยศถาบรรดาศักดิ์ ลวนเปนสิ่งสมมุติข้ึนมาท้ังนั้น เปนสิ่งท่ีคนยอมรับกันวา

เปนอยางโนนอยางนี้ พอหมดยศก็หมดบารมี  

3. การไดรับการสรรเสริญ ท่ีใดมีคนนิยมชมชอบ ท่ีนั่นก็ยอมตองมีคนเกลียดชังเปนเรื่อง

ธรรมดา การถูกนินทาจึงไมใชเรื่องผิดปกติ  

4. การไดรับความสุข ท่ีใดมีสุขท่ีนั่นก็จะมีทุกขดวย มีความสุขแลวก็อยาหลงระเริงไปจนลืม

นึกถึงความทุกขท่ีแฝงมาดวย  

การทําใหจิตไมหวั่นไหวในโลกธรรม มีวิธีดังนี้คือ  
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1. ใชปญญาพิจารณา โดยตั้งอยูในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พิจารณาอยูเนือง ๆ  

ถึงหลักธรรมตาง ๆ  

2. เจริญสมาธิภาวนา ใชกรรมฐานพิจารณาถึงความเปนไปในความไมเท่ียงในสรรพสิ่ง

ท้ังหลายในโลก และสังขาร  

36. มีจิตไมโศกเศรา  

ทานวามีเหตุอยู 2 ประการท่ีทําใหจิตเราตองโศกเศราคือ  

1. ความโศกเศราท่ีเกิดเนื่องมาจากความรัก รวมถึงรักสิ่งของ ทรัพยสินเงินทองดวย  

2. ความโศกเศราท่ีเกิดจากความใคร  

การทําใหจิตใจไมโศกเศรานั้น มีขอแนะนําดังนี้  

1. ใชปญญาพิจารณาอยูเนือง ๆ ถึงความไมเท่ียงในสิ่งของท้ังหลาย และรางกายของเรา  

2. ไมยึดม่ันในตัวตน หรือความจีรังยั่งยืน ในคนหรือสิ่งของวาเปนของเรา  

3. ทุกอยางในโลกลวนเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ แมรางกายเราก็ใชเปนท่ีอาศัยชั่วคราว

เทานั้น  

4. คิดวาทุกสิ่งทุกอยางลวนไมเท่ียงดวยกันท้ังนั้น  

37. มีจิตปราศจากกิเลส  

กิเลส ก็คือสิ่งท่ีทําใหเกิดความเศราหมอง ซ่ึงไดแก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทาน

ไดแบงประเภทของกิเลสออกเปนดังนี้ คือ  

1. ราคะ สามารถแบงยอยออกไดเปน  

 - ความโลภอยางแรงจนแสดงออกมา เชนการลักขโมย ปลน จี้ ขมขืนกระทําชําเรา  

เปนตน (อภิชฌาวิสมโลภะ)  

 - ความเพงเล็งจะเอาของคนอ่ืนมาเปนของตัว มีใจอยากไดของคนอ่ืนแตยังไมถึงกับ

แสดงออก (อภิชฌา)  

 - ความอยากไดในทางไมชอบ เชนการยอมรับสินบน การทุจริตเพ่ือแลกกับการมีทรัพย

เปนตน (ปาปจฉา)  

 - ความมักมากเห็นแกได ดวยการเอามาเปนของตนจนเกินพอดี เอาประโยชนใสตัวโดย

ไมคํานึงถึงคนอ่ืน (มหิจฉา)  

 - ความยินดีในกาม ก็คือยังไมสามารถละกิจกรรมทางเพศได ยังมีความรูสึก มีแรงกระตุน 

มีความพอใจในเรื่องเพศ (กามระคะ)  

 - ความยินดีในรูปธรรมอันปราณีต ก็คือติดอยูในอารมณของรูปฌาณ ปรารถนาในรูป

ของภพเม่ือทําสมาธิข้ันสูงข้ึนไป (รูปราคะ)  

 - ความยินดีในอรูปฌาณ ก็คือติดอยูในอารมณของอรูปฌาณเม่ือทําสมาธิถึงภพของอรูป

พรหม (อรูปราคะ)  
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2. โทสะ สามารถแบงยอยออกไดเปน  

 - พยาบาท คือการผูกใจอาฆาต มีใจท่ีไมหวังดี การจองเวร  

 - โทสะ คือการคิดประทุษราย เนื่องดวยมีใจพยาบาทแลวก็มีใจคิดหมายทําราย  

 - โกธะ คือความโกรธ ความเดือดรอนใจ ซ่ึงลวนเปนเหมือนไฟท่ีเผาตัวเอง  

 - ปฏิฆะ คือความขัดใจ ความไมพอใจอันทําใหอารมณหงุดหงิด  

3. โมหะ สามารถแบงยอยออกไดเปน  

 - ความเห็นผิดเปนชอบ เชนการไมเชื่อในเรื่องบาป เรื่องบุญเปนตน (มิจฉาทิฐิ)  

 - ความหลงผิด ไมรูตามความเปนจริง (โมหะ)  

 - การเห็นวามีตัวตน เชนการเชื่อในสิ่งท่ีมองเห็นดวยตาเปลาเทานั้น (สังกายทิฏฐิ)  

 - ความสงสัย คือสงสัยในพระธรรม คําสั่งสอนในเรื่องการปฏิบัติเพ่ือความพนทุกข (วิจิ 

กิจฉา)  

 - การยึดถืออยางงมงาย เชนการไปกราบไหวสัมพเวสีท่ีอยูตามตนไม ขอลาภเปนตน 

(สีลัพพตปรามาส)  

 - ความถือตัว คือการสําคัญตัวเองผิดวาเปนอยางโนนเปนอยางนี้ (มานะ)  

 - ความฟุงซาน คือการท่ีจิตใจวอกแวก คิดไมเปนสาระ ไมอยูกับรองกับรอย ไมมีสมาธิ 

หรือการทําสมาธิไมนิ่ง (อุทธัจจะ)  

 - ความไมรูจริง คือการท่ีรูแคผิวเผิน หรือการทึกทักเอาเอง ไมปฏิบัติตามหลักพระธรรม 

ยังไมเกิดปญญา (อวิชชา)  

โทษของการมีกิเลสดังกลาวขางตนพอสรุปไดสั้น ๆ ดังนี้คือ  

1. ราคะ มีโทษนอย แตคลายชา  

2. โทสะ มีโทษมาก แตคลายเร็ว  

3. โมหะ มีโทษมาก แตคลายชา  

38. มีจิตเกษม  

เกษม หมายถึง มีความสุข สบาย หรือสภาพท่ีมีจิตใจท่ีเปนสุข มีจิดเกษมก็คือวามีจิตท่ีเปน

สุขในท่ีนี้หมายถึงการละแลวซ่ึงกิเลส ท่ีทานวาไววาเปนเครื่องผูกอยู 4 ประการคือ  

1. การละกามโยคะ คือการละความยินดีในวัตถุ สิ่งมีชีวิตท้ังหลายเรียกวากามคุณซ่ึง

ประกอบดวย รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส  

2. การละภวโยคะ คือการละความยินดีในภพ โดยใหเห็นวาสิ่งใด ๆ ในโลกลวนไมเท่ียงแท 

หรือคงอยูตลอดไป  

3. การละทิฏฐิโยคะ คือการละความยินดีในความเห็นผิดเปนชอบ โดยใหดําเนินตามหลัก

คําสอนของพระพุทธเจาท่ีกลาวมาแลว  
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4. การละอวิชชาโยคะ คือการละความยินดีในอวิชชาท้ังหลาย ความไมรูท้ังหลาย โดยให

มุงปฏิบัติเพ่ือปญญาท่ีรูแจงเห็นจริง  

 

2.7 สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎี 

การศึกษาเรื่อง ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคําสั่งจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ

ตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ (2553, หนา 3) นํามาเปนแนวทางการ

วิจัยซ่ึงเสนอเปนกรอบแนวคิดไดดังนี้ 

 

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปราม

ยาเสพติด 

 

1. ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ 

2. ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 

3. ดานการการปราบปรามจับกุม 

ปจจัยสวนบุคคล 

 

1. ชั้นยศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อัตราเงินเดือน 

5. อายุราชการ 
 



 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ผูศึกษาไดใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ซ่ึงมีการดําเนินการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

3.7 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร (Population) ประชากรชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนขาราชการ

ตํารวจตระเวนชายแดน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับปราบปรามยาเสพติด สังกัดกองรอยตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จํานวน 95 นาย 

3.1.2 กลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการตํารวจ

ตระเวนชายแดน ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับปราบปรามยาเสพติด สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน

ท่ี 246 จังหวัดเลย จํานวน 77 นาย ไดจากการคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane 

(1970) อางถึงใน เพ็ญแข แสงแกว (2541) โดยมีสูตรการกําหนดจํานวนกลุมอยางดังนี้ 

     n = 
2Ne1

N

+  

  n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

  N   =  จํานวนประชากร 

  e   =  ความคาดเคลื่อนจากการประมาณคา (การศึกษาครั้งนี้ใชคา e = 0.05)  

    ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
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     n = ( )20.05951

95

+ = 77.38 

  ดังนั้นเพ่ือใหจํานวนกลุมตัวอยาง 77 นาย 

 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

เทคนิคการลุมตัวอยางเนื่องจากประชากรมีจํานวนนอยและมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน 

ดังนั้น จึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Random Sampling Simple) โดยวิธีการจับฉลากเพ่ือใหได

ครบตามจํานวนตัวอยางท่ีไดกําหนดไว 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน  

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คําตอบมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list)ถามเก่ียวกับ อายุ ชั้นยศ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และอายุราชการ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพ

ติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของขาราชการตํารวจตระเวน

ชายแดน คําตอบมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยกําหนดคา

ระดับปญหา ดังนี ้

 ปญหามากท่ีสุด กําหนดให  5  คะแนน 

 ปญหามาก กําหนดให  4  คะแนน 

 ปญหาปานกลาง กําหนดให 3  คะแนน 

 ปญหานอย กําหนดให  2  คะแนน 

 ปญหานอยท่ีสุด กําหนดให  1  คะแนน 

 

3.4 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซ่ึงมีวิธีการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

3.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับนโยบายปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ แลวรวบรวมเนื้อหาสาระท่ีได สรางเปนขอคําถามตามกรอบแนวคิดของ

การวิจัย แบงออกเปน ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 

และดานการจับกุมดําเนินคดี 

3.4.2 ดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามสําหรับการวิจัย ตามกรอบแนวคิดท่ีได

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 
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3.4.3 นําแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึน ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน โดยให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความเหมาะสม

ของสํานวนภาษาท่ีใชสื่อความหมายใหชัดเจน และใชดัชนีความสอดคลองหรือคา IOC โดยการนํา

แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ 5 ทานลงความ ประกอบดวย 

  1. ผศ.ดร.บุรินทร ภูสกุล  

   อาจารยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแกน 

  2. ดร.ทองแพ ไชยตนเทือก  

   อาจารยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน 

  3. ดร.วินิจ ผาเจริญ   

   อาจารยมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

  4. พระอาจารยนิทัศน ธีรปฺญโญ, ดร.  

   อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง จังหวัดเลย 

  5. ดร.พูลสวัสดิ์ นาทองคํา   

   นายกเทศมนตรีรองคํา อําเภอรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ 

3.4.4 นําเครื่องมือไปทดลองใชเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Try out) กับ

ขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับปราบปรามยาเสพติด สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน

ท่ี 246 จังหวัดเลย ท่ีไมถูกเลือกใหเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์ของความ

เชื่อม่ัน (Reliability Coefficient) ของครอนบาคสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ท่ีมีคาความ

เชื่อม่ันท้ังฉบับ ไมต่ํากวา 0.80ผลการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ไดเทากับ 0.831 

3.4.5 นําเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีผานการทดลองมาปรับปรุงแกไขใหถูกตองและ

เหมาะสมแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยผลครั้งนี้ 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

3.5.1 ทําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยจากมหา 

วิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ถึงผูบังคับบัญชาของ

ขาราชการตํารวจ สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลยเพ่ือขอความอนุเคราะหใน

การเก็บขอมูลกับขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีถูกเลือกใหเปนกลุมตัวอยาง 

3.5.2 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหแกขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีถูกเลือกใหเปน

กลุมตัวอยางเม่ือตอบแบบสอบถามแลว จากนั้นสงขอมูลกลับมายังผูวิจัย  

3.5.3 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโดยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้  

3.6.1 ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)ใชหา

คาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (percentage) แลวนําเสนอในรูปตาราง 

3.6.2 วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน โดยการ

หาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนดโดย 

พิจารณาจากขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการแบบสอบถามผลท่ีไดจากการแปลผล ดังนี้ (สําเริง 

จันทรสุวรรณ, 2547, หนา 234) 

คาเฉลี่ยระหวาง  4.51-5.00  หมายถึง  มีปญหาอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยระหวาง  3.51-4.50  หมายถึง  มีปญหาอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง  2.51-3.50  หมายถึง  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.51-2.50  หมายถึง  มีปญหาอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.00-1.50  หมายถึง  มีปญหาอยูในระดับนอยท่ีสุด  

3.6.3 วิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลยเพ่ือทดสอบสมมติฐานจําแนกตาม ชั้นยศ อายุ 

ระดับการศึกษาอัตราเงินเดือน และอายุราชการ ของขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน โดยใชสถิติ

ทดสอบคาที (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 

3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชสถิติ ดังนี้ (กัลยา วานิช 

บัญชา, 2548, หนา 59-105) 

3.7.1 สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 3.7.1.1 ความถ่ี (Frequency) 

 3.7.1.2 คาเฉลี่ย (Mean (Χ ) 

 3.7.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.7.2 สถิติทดสอบสมมติฐานไดแก 

 3.7.2.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย t-test (Independent Samples) 

 3.7.2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว F-test (ANOVA)  
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3.7.3 สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ 

 3.7.3.1 การหาคารอยละ (Percentage) 

    P   =   
n

X 100×  

  เม่ือ P  =  คารอยละ 

   X  =  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

   n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 3.7.3.2 การหาคาเฉล่ีย (Mean) 

    X  = 
n
∑X  

  เม่ือ X   =  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

   n   =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 3.7.3.3 การหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation ; S.D.) 

    S.D = ( )
( )1

22

−
−∑ ∑

nn
fxfxn  

  เม่ือ S.D.  =  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ∑ fX   =  ผลรวมคะแนนของผูตอบแบบสอบถาม 

   n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

 3.7.3.4 สถิติทดสอบสมมติฐาน 

  1) สถิติทดสอบคาเฉลี่ยของ 2 กลุมตัวอยาง t-test Independent 

Samples 
     

( ) ( )























=
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   เม่ือ t = คาสถิติใชในการเปรียบเทียบคาวิกฤตในการแจก 

      แจงแบบ t เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 

    X 1, X 2 = คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางท่ี 1 และ 

      กลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

    n1, n2 = จํานวนของกลุมตัวอยางท่ี 1 และ 

      กลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

    S2
1 , S2

2  = ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 1 และ 

      กลุม 2 ตามลําดับ 
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  2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

      F = wMS
bMS

 

    เม่ือ F  =  คาสถิติใชในการเปรียบเทียบคาวิกฤตในการแจก 

      แจงแบบ F เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 

    MSb  =  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

    MSw  =  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

 3.7.3.5 การหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามแตละขอ 

    IOC = 
N
X∑  

  เม่ือ IOC  =  ดัชนีความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับเนื้อหา 

      หรือระหวางขอของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค 

   ∑ X  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทาน 

   N  =  จํานวนผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 

 3.7.3.6 สูตรการหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (คาสัมประสิทธิ์อัลฟา; α-

Coefficient)(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547, หนา 109) 

    α   =   














 ∑
−

2
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2
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1
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  เม่ือ α =  คาสัมประสิทธิ์อัลฟา (คาความเชื่อม่ัน) 

   k  =  จํานวนขอของแบบสอบถาม 

   ∑ 2
ts  =  ผลรวมของคาความแปรปรวน 

 



 

บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมลู 
  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ลําดับข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใหความหมายไว ดังนี้ 

Χ  หมายถึง คาเฉลี่ย (Mean) ของกลุมตัวอยาง 

S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุมตัวอยาง 

n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง 

t หมายถึง คาสถิติท่ีใชทดสอบนัยสําคัญของคาเฉลี่ย 2 กลุมตัวอยาง (t-test) 

F หมายถึง คาสถิติท่ีใชทดสอบนัยสําคัญของคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุมตัวอยาง (F-test) 

SS หมายถึง ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

MS หมายถึง คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square) 

df หมายถึง ระดับชั้นขององศาอิสระ (Degree of freedom) 

Sig. หมายถึง คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significant level) 

* หมายถึง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

4.2 ลําดับข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

 ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

 ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

การวิจัยเรื่องนี้ ผูตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการตํารวจตระเวน

ชายแดน ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับปราบปรามยาเสพติด สังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย จํานวน 77 นาย จําแนกตามชั้นยศ อายุ อายุราชการ และอัตราเงินเดือน โดยใชสถิติคา 

ความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ปรากฏตามตารางท่ี 4.1-4.5 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามช้ันยศ 
 

ช้ันยศ จํานวน รอยละ 

ชั้นประทวน 34 44.16 

ชั้นสัญญาบัตร 43 55.84 

รวม 77 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน เปน

ชั้นสัญญาบัตร จํานวน 43 นาย คิดเปนรอยละ 55.58 ท่ีเหลือเปนชั้นประทวน จํานวน 34 นายคิด

เปนรอยละ 44.16 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 30 ป 15 19.48 

31 - 40 ป 27 35.07 

41 - 50 ป 35 45.45 

รวม 77 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน สวน

ใหญมีอายุ ระหวาง 41-50 ป จํานวน 35 นาย คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-

40 ป จํานวน 27 นาย คิดเปนรอยละ 35.07 และอายุไมเกิน 30 ป จํานวน 15 นาย คิดเปน รอยละ 

19.48 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ปวส./อนุปริญญา 12 15.58 

ปริญญาตรี 47 61.04 

ปริญญาโท 18 23.38 

รวม 77 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน สวน

ใหญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 47 นาย คิดเปนรอยละ 61.04 รองลงมาคือ จบการศึกษา

ระดับปริญญาโท จํานวน 18 นาย คิดเปนรอยละ 23.38 และจบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา 

จํานวน 12 นาย คิดเปนรอยละ 15.58 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน จํานวน รอยละ 

15,001-20,000 บาท 26 33.77 

มากกวา 20,000 บาท 51 66.23 

รวม 77 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน สวน

ใหญอัตราเงินเดือนท่ีไดรับ มากกวา 20,000 บาท จํานวน 51 นาย คิดเปนรอยละ 66.23 ท่ีเหลือได 

รับเงินเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท จํานวน 26 นาย คิดเปนรอยละ 33.77 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุราชการ 
 

อายุราชการ จํานวน รอยละ 

1 - 5 ป 14 18.18 

6 - 10 ป 4 5.19 

11 - 15 ป 13 16.88 

16 ป ข้ึนไป 46 59.75 

รวม 77 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนขาราชการตํารวจตระเวนชายแดน สวน

ใหญ มีอายุราชการ 16 ป ข้ึนไป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 59.75 รองลงมาคือ 1-5 ป จํานวน 

14 นาย คิดเปนรอยละ 18.18 อายุราชการ 11-15 ป จํานวน 13 นาย คิดเปนรอยละ 16.88 และ

อายุราชการ 6-10 ป จํานวน 4 นาย คิดเปนรอยละ 5.19 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 246 จังหวัดเลย 

 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา 

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จํานวน 3 ดาน ไดแก ดานการสืบสวนหา

ขาวและการออกตรวจ ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจและดานการการปราบปรามจับกุมโดยใช 

การวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบ 

การบรรยายปรากฏผลการวิจัยดังตารางท่ี 4.6-4.9 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัต ิ

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย โดยรวมและรายดาน 
 

ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 
ระดับปญหา 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ 3.98 0.27 มาก 

2. ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 3.97 0.29 มาก 

3. ดานการการปราบปรามจับกุม 4.05 0.38 มาก 

รวม 4.00 0.26 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับดานท่ีมี

คาเฉลี่ยจากสูงสุดไปต่ําสุด ไดแก ดานการการปราบปรามจับกุม รองลงมาคือ ดานการสืบสวนหาขาว

และการออกตรวจ และดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัต ิ

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ 
 

ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ 
ระดับปญหา 

Χ  S.D. แปลผล 

1. เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนมีจํานวนไมเพียงพอ 4.48 0.53 มาก 

2. ไมไดรับความรวมมือดานฐานขอมูลผูตองสงสัยกระทําผิดจาก

หนวยงานหรือชุดปฏิบัติการอ่ืน 3.83 0.70 มาก 

3. เจาหนาตํารวจยังขาดความรูความสามารถและประสบการณปราบ 

ปรามยาเสพติด 3.97 0.65 มาก 

4. เงินงบประมาณมีจํานวนจํากัดทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 4.29 0.72 มาก 

5. ผูบังคับบัญชาไมใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีเทาท่ีควร 3.47 0.72 มาก 

6. ขาดการฝกอบรมในโครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการปราบปรามยา

เสพติด 3.73 0.74 มาก 

7. การสํารวจและรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําทะเบียน ประวัติเก่ียวกับ

ผูผลิต แหลงผลิต ผูจําหนาย แหลงจําหนาย ยังไมเปนระบบ 3.90 0.70 มาก 

8. การแฝงตัวเขาไปสืบสวนหาขาวทําไดลําบากเกิดความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติหนาท่ี 4.18 0.90 มาก 

รวม 3.98 0.27 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา 

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย

ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับ

มากขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนมี

จํานวนไมเพียงพอ” รองลงมาคือ ขอ 4 ท่ีวา “เงินงบประมาณมีจํานวนจํากัดทําใหเกิดปญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน” และขอ 8 ท่ีวา “การแฝงตัวเขาไปสืบสวนหาขาวทําไดลําบากเกิดความ

เสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ี” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “ผูบังคับบัญชาไมใหความสําคัญใน

การปฏิบัติหนาท่ีเทาท่ีควร” 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัต ิ

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 
 

ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 
ระดับปญหา 

Χ  S.D. แปลผล 

1. เม่ือพบเห็นยานพาหนะของบุคคลท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยา

เสพติดทานไมสามารถตรวจคนไดอยางละเอียด 3.82 0.70 มาก 

2. ขาดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการตรวจคน 4.18 0.72 มาก 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวของเปนอุปสรรคตอการเขาตรวจคน 4.21 0.75 มาก 

4. การตรวจคนผูตองหาท่ีเปนสตรีเกิดความลาชาและไมไดรับการ

ชวยเหลือจากประชาชน ผูนําชุมชน เพราะกลัวการเปนพยานในศาล 4.03 0.67 มาก 

5. ขาดความรูใหม ๆ เก่ียวกับการกระทําความผิดในคดียาเสพติด 3.78 0.62 มาก 

6. ไมไดรับความรวมมือระหวางชุดปฏิบัติการและระหวางหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 3.66 0.70 มาก 

7. การสุมตรวจปสสาวะผูตองสงสัยเก่ียวของกับยาเสพติดไมสามารถ

ตรวจไดทุกราย 3.86 0.70 มาก 

8. มักจะหลีกเลี่ยงการตรวจคนผูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีใหญโต มีเสนสาย 

หรือมีอิทธิพล แมผูนั้นจะมีพฤติการณท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 4.23 0.74 มาก 

รวม 3.97 0.29 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย

ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมาก

ขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 8 ท่ีวา“มักจะหลีกเลี่ยงการตรวจคนผูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีใหญโต 

มีเสนสาย หรือมีอิทธิพล แมผูนั้นจะมีพฤติการณท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด” รองลงมาคือ ขอ 3 ท่ีวา 

“กฎหมายท่ีเก่ียวของเปนอุปสรรคตอการเขาตรวจคน” และขอ 2 ท่ีวา “ขาดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการ

ตรวจคน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 6 ท่ีวา “ไมไดรับความรวมมือระหวางชุดปฏิบัติการและ

ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ” 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัต ิ

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการปราบปรามจับกุม 
 

ดานการปราบปรามจับกุม 
ระดับปญหา 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ขาดเงินงบประมาณท่ีใชในการลอซ้ือยาเสพติด 4.32 0.73 มาก 

2. ไมไดรับความรวมมือจากชุมชน ประชาชนและความรวมมือกับ

หนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 3.82 0.94 มาก 

3. การประสานงานภายในหนวยงานระหวางการออกปฏิบัติหนาท่ี

จับกุมผูกระทําความผิดเปนไปดวยความลําบาก 3.70 0.71 มาก 

4. ปญหาการติดตามจับกุมผูกระทําความผิดในหมูบานซ่ึงเปนพ้ืนท่ี

บริเวณชายแดน 4.18 0.64 มาก 

5. การรวมพลวางกําลังเพ่ือจับกุมผูกระทําผิดเปนไปดวยความยาก 

ลําบาก เนื่องจากเจาหนาท่ีกระจายกันปฏิบัติหนาท่ี 3.99 0.68 มาก 

6. กฎหมายท่ีเก่ียวของเปนอุปสรรคในการจับกุม 4.30 0.73 มาก 

7. กรณีมีผูสงสัยตั้งแต 2 คนข้ึนไป ยังขาดขอกฎหมายท่ีชัดเจนใน

การเอาผิดในขอหารวมกันกระทําความผิด 4.03 0.73 มาก 

8. การขยายผลการจับกุมไปสูแหลงซ้ือขายยาเสพติดรายใหญไม

ประสบผลสําเร็จเนื่องจากมีเจาหนาท่ีหนวยงานรัฐหรือผูมีอิทธิพล

คอยใหความชวยเหลืออยูเบื้องหลัง 4.09 0.86 มาก 

รวม 4.05 0.38 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนมีความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย

ดานการปราบปรามจับกุม โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากขอ โดย

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “ขาดเงินงบประมาณท่ีใชในการลอซ้ือยาเสพติด” รองลงมาคือ 

ขอ 6 ท่ีวา “กฎหมายท่ีเก่ียวของเปนอุปสรรคในการจับกุม” และขอ 4 ท่ีวา “ปญหาการติดตาม

จับกุมผูกระทําความผิดในหมูบานซ่ึงเปนพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 3 

ท่ีวา “การประสานงานภายในหนวยงานระหวางการออกปฏิบัติหนาท่ีจับกุมผูกระทําความผิดเปนไป

ดวยความลําบาก” 
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 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปราบปรามยา

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 246 จังหวัดเลย 
 ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยไววา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีชั้นยศ อัตราเงิน 

เดือน อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และอายุราชการ แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

แตกตางกันผลการวิเคราะหปรากฏผลตามตารางท่ี 4.10-4.52 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีชั้นยศแตกตางกันมีปญหาการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย

แตกตางกัน 
 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามช้ันยศ 
 

ช้ันยศ n Χ  S.D. แปลผล 

ชั้นประทวน 34 4.04 0.24 มาก 

ชั้นสัญญาบัตร 43 3.97 0.27 มาก 

รวม 77 4.01 0.26 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวมพบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท้ังระดับ 

ชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดอยูใน

ระดับมาก 
 

ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา 

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีช้ันยศ

ตางกัน 
 

ช้ันยศ n Χ  S.D. t Sig 

ชั้นประทวน 34 4.04 0.24 1.212 0.229 

ชั้นสัญญาบัตร 43 3.97 0.27   
  

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีชั้นยศแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 

246 จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ จําแนกตามช้ันยศ 
 

ช้ันยศ n Χ  S.D. แปลผล 

ชั้นประทวน 34 4.05 0.29 มาก 

ชั้นสัญญาบัตร 43 3.91 0.28 มาก 

รวม 77 3.98 0.29 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ พบวา ขาราชการ

ตํารวจตระเวนชายแดนท้ังระดับชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงาน

ปราบปรามยาเสพติดอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา 

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหา

ขาวและการออกตรวจ ท่ีมีช้ันยศตางกัน 
 

ช้ันยศ n Χ  S.D. t Sig 

ชั้นประทวน 34 4.05 0.29 0.241 0.810 

ชั้นสัญญาบัตร 43 3.91 0.28   
  

 จากตารางท่ี 4.13. พบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีชั้นยศแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 

246 จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามช้ันยศ 
 

ช้ันยศ n Χ  S.D. แปลผล 

ชั้นประทวน 34 4.05 0.29 มาก 

ชั้นสัญญาบัตร 43 3.91 0.28 มาก 

รวม 77 3.98 0.29 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.14 พบวา ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและตั้งจุดตรวจ พบวา ขาราชการตํารวจ

ตระเวนชายแดนท้ังระดับชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงาน

ปราบปรามยาเสพติดอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา 

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและ

การตั้งจุดตรวจ ท่ีมีช้ันยศตางกัน 
 

ช้ันยศ n Χ  S.D. t Sig 

ชั้นประทวน 34 4.05 0.29 2.123 0.037* 

ชั้นสัญญาบัตร 43 3.91 0.28   
  

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีชั้นยศแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 

246 จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05  
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ตารางท่ี 4.16 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการปราบปรามจับกุม จําแนกตามช้ันยศ 
 

ช้ันยศ n Χ  S.D. แปลผล 

ชั้นประทวน 34 4.09 0.38 มาก 

ชั้นสัญญาบัตร 43 4.03 0.39 มาก 

รวม 77 4.06 0.39 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการปราบปรามจับกุม พบวา ขาราชการตํารวจตระเวน

ชายแดนท้ังระดับชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานปราบปรามยา

เสพติดอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา 

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการปราบปราม

จับกุม ท่ีมีช้ันยศตางกัน 
 

ช้ันยศ n Χ  S.D. t Sig 

ชั้นประทวน 34 4.09 0.38 0.707 0.482 

ชั้นสัญญาบัตร 43 4.03 0.39   
  

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีชั้นยศแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 

246 จังหวัดเลย ดานปราบปรามจับกุม ไมแตกตางกัน  
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สมมติฐานขอท่ี 2 ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันมีปญหาการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย

แตกตางกันรายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 4.18-4.25 

 

ตารางท่ี 4.18 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 30 ป 15 4.05 0.23 มาก 

31 - 40 ป 27 4.07 0.28 มาก 

41 - 50 ป 35 3.93 0.25 มาก 

รวม 77 4.00 0.26 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิด 

เห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุราชการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อายุ 31-40 ป รอง 

ลงมาคือ ไมเกิน 30 ป และ 41-50 ป ตามลําดับ เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะห

แสดงตามตารางท่ี 4.19 

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมี

อายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.325 2 0.162 2.53 0.08 

ภายในกลุม 4.760 74 0.064     

รวม 5.085 76       
  

 จากตารางท่ี 4.19 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 30 ป 15 3.98 0.19 มาก 

31 - 40 ป 27 4.04 0.27 มาก 

41 - 50 ป 35 3.93 0.30 มาก 

รวม 77 3.98 0.27 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.20 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ อายุ 31-40 ป รองลงมาคือ ไมเกิน 30 ป และ 41-50 ป ตามลําดับ เม่ือนํามาเปรียบเทียบ

รายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.21 

 

ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการ

สืบสวนหาขาวและการออกตรวจ ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.183 2 0.091 1.23 0.29 

ภายในกลุม 5.444 74 0.074     

รวม 5.627 76       
  

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิด 

เห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 30 ป 15 4.06 0.35 มาก 

31 - 40 ป 27 4.02 0.25 มาก 

41 - 50 ป 35 3.89 0.28 มาก 

รวม 77 3.97 0.29 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.22 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิด 

เห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

อายุ ไมเกิน 30 ป รองลงมาคือ 31-40 ป และ 41-50 ป ตามลําดับ เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน 

ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.23 

 

ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการ 

ตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.402 2 0.201 2.48 0.09 

ภายในกลุม 5.970 74 0.081     

รวม 6.372 76       
  

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความ

คิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัด

เลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการการปราบปรามจับกุม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ n Χ  S.D. แปลผล 

ไมเกิน 30 ป 15 4.10 0.37 มาก 

31 - 40 ป 27 4.14 0.44 มาก 

41 - 50 ป 35 3.97 0.33 มาก 

รวม 77 4.05 0.38 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิด 

เห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

ดานการการปราบปรามจับกุม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อายุ 

ไมเกิน 30 ป รองลงมาคือ 31-40 ป และ 41-50 ป ตามลําดับ เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการ

วิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.25 

 

ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการการ

ปราบปรามจับกุม ท่ีมีอายุตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.486 2 0.243 1.69 0.18 

ภายในกลุม 10.559 74 0.143     

รวม 11.045 76       
  

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิด 

เห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

ดานการการปราบปรามจับกุม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สมมติฐานขอท่ี 3 ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมี

ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย แตกตางกันผลการวิเคราะหปรากฏผลตามตารางท่ี 4.26-4.36 

 

ตารางท่ี 4.26 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

ปวส./อนุปริญญา 12 4.19 0.16 มาก 

ปริญญาตร ี 47 4.00 0.27 มาก 

ปริญญาโท 18 3.88 0.23 มาก 

รวม 77 4.00 0.26 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน

มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุราชการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การศึกษา

ระดับ ปวส/อนุปริญญา รองลงมาคือ ปริญญาตรี และปริญญาโท ตามลําดับ เม่ือนํามาเปรียบเทียบราย

ดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.27 

 

ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมี

ระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.705 2 0.352 5.96 0.00* 

ภายในกลุม 4.380 74 0.059     

รวม 5.085 76       
  

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 4.27 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน

มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย โดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู

ตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏตารางท่ี 4.28 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวรชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม 

จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant 

Difference) ของ Fisher 
 

ระดับการศึกษา Χ  
ปวส./

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปวส./อนุปริญญา 4.19 - 0.19 0.31* 

ปริญญาตรี 4.00  - 0.12 

ปริญญาโท 3.88   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา ระดับความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวรชายแดนท่ี 246 โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษาเปรียบ 

เทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 คู ไดแก ระดับการ 

ศึกษา ปวส./อนุปริญญากับการศึกษาปริญญาโท 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

ปวส./อนุปริญญา 12 4.07 0.27 มาก 

ปริญญาตรี 47 3.98 0.26 มาก 

ปริญญาโท 18 3.92 0.29 มาก 

รวม 77 3.98 0.27 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน

มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือ การศึกษาระดับ ปวส/อนุปริญญา รองลงมาคือ ปริญญาตรี และปริญญาโท ตามลําดับ 

เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.30 

 

ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการสืบ 

สวนหาขาวและการออกตรวจ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.161 2 0.080 1.08 0.34 

ภายในกลุม 5.466 74 0.074     

รวม 5.627 76       
  

 จากตารางท่ี 4.30 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

ปวส./อนุปริญญา 12 4.23 0.24 มาก 

ปริญญาตรี 47 3.96 0.28 มาก 

ปริญญาโท 18 3.83 0.24 มาก 

รวม 77 3.97 0.29 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือ การศึกษาระดับ ปวส/อนุปริญญา รองลงมาคือ ปริญญาตรี และปริญญาโท ตามลําดับ 

เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.32 

 

ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจ

คนและการตั้งจุดตรวจ ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.182 2 0.591 8.44 0.00* 

ภายในกลุม 5.190 74 0.070     

รวม 6.372 76       
  

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 4.32 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher  

ผลปรากฏตารางท่ี 4.33 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวรชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจ

คนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคูตามวิธีการของ LSD 

(Least Significant Difference) ของ Fisher 
 

ระดับการศึกษา Χ  
ปวส./

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปวส./อนุปริญญา 4.23 - 0.27* 0.40* 

ปริญญาตรี 3.96  - 0.13 

ปริญญาโท 3.83   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 4.33 พบวา ระดับความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวรชายแดนท่ี 246 ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนก

ตามระดับการศึกษาเปรียบเทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 

2 คู ไดแก การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา กับปริญญาตรี และการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา กับ

ปริญญาโท 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการการปราบปรามจับกุม จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n Χ  S.D. แปลผล 

ปวส./อนุปริญญา 12 4.28 0.19 มาก 

ปริญญาตรี 47 4.06 0.41 มาก 

ปริญญาโท 18 3.90 0.32 มาก 

รวม 77 4.05 0.38 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.34 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตาง

กันมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการการปราบปรามจับกุม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ การศึกษาระดับ ปวส/อนุปริญญา รองลงมาคือ ปริญญาตรี และปริญญาโท ตามลําดับ เม่ือนํามา

เปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.35 

 

ตารางท่ี 4.35 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการการ

ปราบปรามจับกุม ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 1.070 2 0.535 3.96 0.02* 

ภายในกลุม 9.974 74 0.135   

รวม 11.045 76    
  

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 4.35 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน

มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการปราบปรามจับกุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05เม่ือเปรียบ 

เทียบคาเฉลี่ยรายคูตามวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) ของ Fisher ผลปรากฏ

ตารางท่ี 4.36 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวรชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการการ

ปราบปรามจับกุม จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคูตามวิธีการของ LSD 

(Least Significant Difference) ของ Fisher 
 

ระดับการศึกษา Χ  
ปวส./

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ปวส./อนุปริญญา 4.28 - 0.22* 0.38* 

ปริญญาตรี 4.06  - 0.16 

ปริญญาโท 3.90   - 
 

* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 4.36 พบวา ระดับความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวรชายแดนท่ี 246 โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษาเปรียบ 

เทียบรายคู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 คู ไดแก การศึกษา

ระดับปวส./อนุปริญญา กับปริญญาตรี และการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญากับปริญญาโท 
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สมมติฐานขอท่ี 4 ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกันมีปญหา

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย

แตกตางกันรายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 4.37-44 

 

ตารางท่ี 4.37 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

15,001 - 20,000 บาท 26 3.98 0.23 มาก 

มากกวา 20,000 บาท 51 4.01 0.27 มาก 

รวม 77   มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.37 พบวา ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จําแนกตามอัตราเงินเดือน โดยรวมพบวา ขาราชการตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือน ระหวาง 15,001-20,000 บาท กับอัตราเงินมากกวา 20,000 บาท 

มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา 

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมีอัตราเงิน 

เดือนตางกัน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. t Sig 

15,001 - 20,000 บาท 26 3.98 0.23 0.580 0.564 

มากกวา 20,000 บาท 51 4.01 0.27   
  

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงไมเปนไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

 



77 
 

ตารางท่ี 4.39 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

15,001 - 20,000 บาท 26 3.92 0.19 มาก 

มากกวา 20,000 บาท 51 4.01 0.30 มาก 

รวม 77   มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.39 พบวา ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จําแนกตามอัตราเงินเดือน ดานการสืบสวนหาขาวและการ

ออกตรวจพบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือน ระหวาง 15,001-20,000 บาท 

กับอัตราเงินมากกวา 20,000 บาท มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดอยูใน

ระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา 

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหา

ขาวและการออกตรวจ ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. t Sig 

15,001 - 20,000 บาท 26 3.92 0.19 1.329 0.188 

มากกวา 20,000 บาท 51 4.01 0.30   
  

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ  
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ตารางท่ี 4.41 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

15,001 - 20,000 บาท 26 4.01 0.31 มาก 

มากกวา 20,000 บาท 51 3.95 0.28 มาก 

รวม 77   มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.41 พบวา ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จําแนกตามอัตราเงินเดือน ดานการตรวจคนและการตั้งจุด

ตรวจพบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือน ระหวาง 15,001-20,000 บาท กับ

อัตราเงินมากกวา 20,000 บาท มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดอยูใน

ระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา 

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและ

การตั้งจุดตรวจ ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. t Sig 

15,001 - 20,000 บาท 26 4.01 0.31 0.944 0.348 

มากกวา 20,000 บาท 51 3.95 0.28   
  

 จากตารางท่ี 4.42 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ  
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ตารางท่ี 4.43 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการปราบปรามจับกุม จําแนกตามอัตราเงินเดือน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. แปลผล 

15,001 - 20,000 บาท 26 4.00 0.36 มาก 

มากกวา 20,000 บาท 51 4.08 0.39 มาก 

รวม 77   มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.43 พบวา ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จําแนกตามอัตราเงินเดือน ดานการปราบปรามจับกุมพบวา 

ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือน ระหวาง 15,001-20,000 บาท กับอัตราเงิน

มากกวา 20,000 บาท มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการเปรียบเทียบปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยา 

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการปราบปราม

จับกุม ท่ีมีอัตราเงินเดือนตางกัน 
 

อัตราเงินเดือน n Χ  S.D. t Sig 

15,001 - 20,000 บาท 26 4.00 0.36 0.95 0.34 

มากกวา 20,000 บาท 51 4.08 0.39   
  

 จากตารางท่ี 4.44 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกัน 

มีความคิดเห็นตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการปราบปรามจับกุม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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สมมติฐานขอท่ี 5 ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกันมีปญหา

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย

แตกตางกันรายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 4.45-4.52 

 

ตารางท่ี 4.45 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย โดยรวม จําแนกตามอายุราชการ 
 

อายุราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 5 ป 14 4.06 0.24 มาก 

6 - 10 ป 4 3.79 0.16 มาก 

11 - 15 ป 13 3.91 0.18 มาก 

16 ป ข้ึนไป 46 4.03 0.28 มาก 

รวม 77 4.00 0.26 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.45 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุราชการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อายุ

ราชการระหวาง 6-10 ป รองลงมาคือ 1-5 ป และ 16 ปข้ึนไป สวนชวงอายุราชการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ 11-15 ป เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.47 

 

ตารางท่ี 4.46 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวม ท่ีมี

อายุราชการตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.362 3 0.121 1.86 0.14 

ภายในกลุม 4.723 73 0.065   

รวม 5.085 76    
  

 จากตารางท่ี 4.46 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย โดยรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ จําแนกตามอายุราชการ 
 

อายุราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 5 ป 14 3.96 0.22 มาก 

6 - 10 ป 4 3.94 0.16 มาก 

11 - 15 ป 13 3.88 0.14 มาก 

16 ป ข้ึนไป 46 4.02 0.31 มาก 

รวม 77   มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.47 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุ

ราชการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อายุราชการ 16 ป ข้ึนไป รองลงมาคือ 1-5 ป และ 6-10 ป สวนชวง

อายุราชการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ 11-15 ป เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตาม

ตารางท่ี 4.48 

 

ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการ

สืบสวนหาขาวและการออกตรวจ ท่ีมีอายุราชการตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.239 3 0.080 1.08 0.36 

ภายในกลุม 5.388 73 0.074     

รวม 5.627 76       
  

 จากตารางท่ี 4.48 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกัน มี

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ จําแนกตามอายุราชการ 
 

อายุราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 5 ป 14 4.11 0.31 มาก 

6 - 10 ป 4 3.69 0.22 มาก 

11 - 15 ป 13 3.95 0.24 มาก 

16 ป ข้ึนไป 46 3.96 0.29 มาก 

รวม 77 3.97 0.29 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.49 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุราชการ 

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อายุราชการระหวาง 1-5 ป รองลงมาคือ 16 ป ข้ึนไป 11-15 ป และ 6-10 ป 

ตามลําดับ เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.50 

 

ตารางท่ี 4.50 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการตรวจ

คนและการตั้งจุดตรวจ ท่ีมีอายุราชการตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.592 3 0.197 2.49 0.06 

ภายในกลุม 5.780 73 0.079     

รวม 6.372 76       
  

 จากตารางท่ี 4.50 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับปญหาในการปฏิบัติ 

งานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการการปราบปรามจับกุม จําแนกตามอายุราชการ 
 

อายุราชการ n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 5 ป 14 4.11 0.39 มาก 

6 - 10 ป 4 3.75 0.20 มาก 

11 - 15 ป 13 3.90 0.34 มาก 

16 ป ข้ึนไป 46 4.11 0.39 มาก 

รวม 77 4.05 0.38 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.51 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการการปราบปรามจับกุม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนชวงอายุราชการท่ีมีคา 

เฉลี่ยสูงสุด คือ อายุราชการระหวาง 1-5 ป รองลงมาคือ 16 ป ข้ึนไป 11-15 ป และ 6-10 ป เม่ือนํามา

เปรียบเทียบรายดาน ผลการวิเคราะหแสดงตามตารางท่ี 4.53 

 

ตารางท่ี 4.52 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ดานการการ

ปราบปรามจับกุม ท่ีมีอายุราชการตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.827 3 0.276 1.97 0.12 

ภายในกลุม 10.218 73 0.140   

รวม 11.045 76    
  

 จากตารางท่ี 4.52 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด ของกองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลย ดานการการปราบปรามจับกุม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปราบปรามยา

เสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 246 จังหวัดเลย 

 

ตารางท่ี 4.53 แสดงขอเสนอแนะตอปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย  
 

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

1 ควรเพ่ิมงบประมาณในดานการปราบปรามยายาเสพติดใหมากข้ึน

และเพียงพองบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติการไมควรลาชาและ

ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ยานพาหนะใหเพียงพอ 22 28.57 

2 งานการขาวและการสืบสวนตอเปาหมายควรปฏิบัติอยางตอเนื่อง

และเปนระบบโดยมีการพัฒนาความรู ทักษะ กฎหมาย วัสดุ

อุปกรณ การรวบรวมพยานหลักฐานอยางมีประสิทธิภาพ 18 23.38 

3 ควรมีการสกัดก้ันตามแนวชายแดนตองมีการพัฒนาและมีการจัด 

ตั้งแหลงบุคคลท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปปฏิบัติได 15 19.48 

4 ควรเนนการสรางชุมชนและมวลชนใหมีความเขมแข็งอยาง

ตอเนื่อง 13 16.88 

5 ผูบังคับบัญชาในระดับสูง ควรสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน 

การตอบแทน เชน ข้ึนเงินเดือน หรือรางวัลพิเศษ การดูแลขวัญและ

กําลังใจแกเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการปราบปรามยาเสพติด 9 11.69 

6 ควรมีนโยบายในการบังคับใชกฎหมายใหเต็มประสิทธิภาพและ

กําหนดเปาหมายการปฏิบัติดานการปราบปรามยาเสพติดอยาง

ชัดเจน 6 7.79 

7 ควรเนนการประชาสัมพันธเก่ียวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด

แกเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กลุมเสี่ยง ตลอดจนราษฎรซ่ึง

อาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการลักรอบลําเลียงยาเสพติด  5 6.49 
 

 จากตารางท่ี 4.53 พบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดน จากจํานวน 77 นาย ไดใหขอ 

เสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 

246 จังหวัดเลยเรียงลําดับตามจํานวนและรอยละของผูตอบจากมากไปหานอย ดังนี้ ควรเพ่ิม

งบประมาณในดานการปราบปรามยายาเสพติดใหมากข้ึนและเพียงพองบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติ 

การไมควรลาชาและควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ยานพาหนะใหเพียงพอจํานวน 22 นาย คิดเปนรอยละ 
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28.57 รองลงมาคือ งานการขาวและการสืบสวนตอเปาหมายควรปฏิบัติอยางตอเนื่องและเปนระบบ

โดยมีการพัฒนาความรู ทักษะ กฎหมาย วัสดุอุปกรณ การรวบรวมพยานหลักฐานอยางมีประสิทธิภาพ 

จํานวน 18 นาย คิดเปนรอยละ 23.38 ควรมีการสกัดก้ันตามแนวชายแดนตองมีการพัฒนาและมีการ

จัดตั้งแหลงบุคคลท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปปฏิบัติได จํานวน 15 นาย คิดเปนรอยละ 19.48 ควร

เนนการสรางชุมชนและมวลชนใหมีความเขมแข็งอยางตอเนื่อง จํานวน 15 นาย คิดเปนรอยละ 16.88 

ผูบังคับบัญชาในระดับสูง ควรสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในการตอบแทน เชน ข้ึนเงินเดือน หรือ

รางวัลพิเศษ การดูแลขวัญและกําลังใจแกเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดานการปราบปรามยาเสพติด จํานวน 9 

นาย คิดเปนรอยละ 11.69 ควรมีนโยบายในการบังคับใชกฎหมายใหเต็มประสิทธิภาพและกําหนด

เปาหมายการปฏิบัติดานการปราบปรามยาเสพติดอยางชัดเจน จํานวน 6 นาย คิดเปนรอยละ 7.79 

และควรเนนการประชาสัมพันธเก่ียวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแกเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

กลุมเสี่ยง ตลอดจนราษฎรซ่ึงอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการลักรอบลําเลียงยาเสพติด จํานวน 5 นาย คิดเปน

รอยละ 6.49 ผูตอบสอบถามจํานวน 38 คน ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับควรมีกระบวนการเพ่ือให

ประชาชนตรวจแผนงาน โครงการของ อบต. อยางชัดเจนรองลงมาคือ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงาจนของ อบต. อยางโปรงใส จํานวน 30 คน และควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมเปน

กรรมการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 27 คน สวนขอเสนอแนะท่ีนอยท่ีสุด คือ ควรใหประชาชนมีสวนรวมใน

การดําเนินงานทุกข้ันตอนเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของประชน จํานวน 10 คน 

 



 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 2) เปรียบเทียบปญหาการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย และ 

3) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือขาราชการตํารวจตระเวรชายแดน สังกัด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จํานวน 95 นาย กลุมตัวอยางไดสูตรการคํานวณ

ของ ทาโร ยามาเน จํานวน 77 นาย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ท่ีมีคา

ความเชื่อม่ัน เทากับ 0.83 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี (Frequency), คารอยละ 

(Percentage), คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาที 

(t-test Independent) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ท้ังนี้ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปผล อภิปรายผล และ

ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลยแสดงการสรุปผลไดดังนี้ 

5.1.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนเปนชั้นสัญญาบัตร คิด

เปนรอยละ 55.58 ท่ีเหลือเปนชั้นประทวน คิดเปนรอยละ 44.16 สวนใหญมีอายุ ระหวาง 41-50 ป 

คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 35.07 และอายุไมเกิน 30 ป 

คิดเปนรอยละ 19.48 ตามลําดับสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 61.04 รองลง 

มาคือ จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 23.38 และจบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา 
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คิดเปนรอยละ 15.58 ไดรับอัตราเงินเดือนท่ีไดรับ มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.23 ท่ีเหลือ

ไดรับเงินเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.77 และมีอายุราชการ 16 ป ข้ึนไป คิด

เปนรอยละ 59.75 รองลงมาคือ 1-5 ป คิดเปนรอยละ 18.18 อายุราชการ 11-15 ป คิดเปนรอยละ 

16.88 และอายุราชการ 6-10 ป คิดเปนรอยละ 5.19 

5.1.2 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดน

ท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

เรียงลําดับดานท่ีมีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการการปราบปรามจับกุม รองลงมาคือ ดาน

การสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ และดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปผลไดดังนี้  

1) ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากขอ โดยขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 1 ท่ีวา “เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนมีจํานวนไมเพียงพอ” 

รองลงมาคือ ขอ 4 ท่ีวา “เงินงบประมาณมีจํานวนจํากัดทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ 

งาน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 5 ท่ีวา “ผูบังคับบัญชาไมใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี

เทาท่ีควร” 

2) ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวน

ชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากขอ โดยขอ

ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ 8 ท่ีวา“มักจะหลีกเลี่ยงการตรวจคนผูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีใหญโตมีเสนสาย 

หรือมีอิทธิพล แมผูนั้นจะมีพฤติการณท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด” รองลงมาคือ ขอ 3 ท่ีวา “กฎหมายท่ี

เก่ียวของเปนอุปสรรคตอการเขาตรวจคน” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอ 6 ท่ีวา “ไมไดรับความ

รวมมือระหวางชุดปฏิบัติการและระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ” 

3) ดานการปราบปรามจับกุม พบวา ขาราชการตํารวจตระเวนชายแดนมีความคิดเห็นเก่ียว 

กับปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 

จังหวัดเลยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขออยูในระดับมากขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ ขอ 1 ท่ีวา “ขาดเงินงบประมาณท่ีใชในการลอซ้ือยาเสพติด” รองลงมาคือ ขอ 6 ท่ีวา “กฎหมายท่ี

เก่ียวของเปนอุปสรรคในการจับกุม” สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือขอ 3 ท่ีวา “การประสานงานภายใน

หนวยงานระหวางการออกปฏิบัติหนาท่ีจับกุมผูกระทําความผิดเปนไปดวยความลําบาก” 
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ตอนท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย 

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จําแนกตามความคิดเห็นของขาราชการตํารวจตระเวน

ชายแดน แตกตางกันตามสมมติฐานท่ีตั้งไว สามารถรสรุปไดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีชั้นยศแตกตางกันความคิดเห็นเก่ียว 

กับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีชั้นยศแตกตางกันความคิดเห็น

เก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไมแตกตางกันท้ังโดยรวม

และรายดาน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 2 ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีอายุแตกตางกันความคิดเห็นเก่ียว 

กับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยรวมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 3 ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันความคิด 

เห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันความ

คิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติดโดยรวม แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดั้งนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

สมมติฐานท่ี 4 ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกันความ

คิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีอัตราเงินเดือนแตกตางกันความคิด 

เห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  

สมมติฐานท่ี 5 ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกันความคิดเห็น

เก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมีอายุราชการแตกตางกันความคิด 

เห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว  

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 
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ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดน จากจํานวน 77 นาย ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ควรเพ่ิมงบประมาณในดานการปราบปรามยายาเสพติดใหมากข้ึน

และเพียงพองบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติการไมควรลาชาและควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ

ใหเพียงพอคิดเปนรอยละ 28.57 รองลงมาคือ งานการขาวและการสืบสวนตอเปาหมายควรปฏิบัติ

อยางตอเนื่องและเปนระบบโดยมีการพัฒนาความรู ทักษะ กฎหมาย วัสดุอุปกรณ การรวบรวมพยาน 

หลักฐานอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 23.38 ควรมีการสกัดก้ันตามแนวชายแดนตองมีการ

พัฒนาและมีการจัดตั้งแหลงบุคคลท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปปฏิบัติได คิดเปนรอยละ 19.48 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย พบประเด็นท่ีนาสนใจนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลยพบวา ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย โดยรวมมีปญหาอยูในระดับมาก 

และรายดาน ไดแก ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ 

และดานการปราบปรามจับกุม ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาปจจุบันปญหาการแพรระบาดของยาเสพ

ติดเปนไปอยางรวดเร็วครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี อีกท้ังผูท่ีคายามีความรอบรูความเชี่ยวชาญในการ

หลีกเลี่ยงการจับกุมของเจาหนาท่ี ไมวาจะเปนการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารเพ่ือสงยาเสพติด การซุก

ซอนยาเสพติดในท่ีตํารวจคาดไมถึง อีกท้ังสังคมมีความซับซอนมากยิ่งข้ึนจึงทําใหการจับกุมปราบ 

ปรามเปนไปอยางยากลําบาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ เรืองชัย พิณรัตน ไดทําการศึกษาปญหา

การปฏิบัติงานของตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดของตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา

พบวา เจาหนาท่ีตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติด โดยรวม สวนใหญเห็นวามีปญหาในการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมากท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานการตรวจคนและการตั้ง

จุดตรวจ ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ และดานการปราบปรามจับกุม เชนกัน สอดคลอง

กับผลการศึกษาของ สัณฑภวิษย มากชวย ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความสําเร็จ 

ในการนํานโยบายแกไขปญหายาเสพติดไปปฏิบัติผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการ

ตํารวจสังกัดกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ความเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอ

ความสําเร็จในการนํานโยบายแกไขปญหายาเสพติดไปปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก และสอดคลอง

กับการศึกษาของ นันทชัย พอพิน ไดทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจ ชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดลําพูน ผลการ 
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ศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจ ชุด

ปราบปรามยาเสพติด ในภาพรวมของปญหาอยูในระดับมาก เชนกัน 

5.2.5 เปรียบเทียบสมมติฐานปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จําแนกตามความคิดเห็นของขาราชการตํารวจ

ตระเวนชายแดนท่ีมีชั้นยศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน และอายุราชการ แตกตางกันตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไวสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

สมมติฐานขอท่ี 1 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมี

ชั้นยศแตกตางกันความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยา

เสพติด ไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาขาราชการตํารวจตระ

เวรชายแดนไมวาจะมีชั้นยศระดับใดก็ตองมีหนาท่ีปราบปรามยาเสพติดท่ีเหมือนกันตามบทบาท

หนาท่ีท่ีกฎหมายไดใหไวดังนั้นจึงมีสภาพปญหาท่ีคลายคลึงกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ อดิศร งามจิตสุขศรี ไดทําการศึกษาปญหาการนํานโยบายปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดของตํารวจนครบาลและตํารวจภูธรไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา ระดับชั้น

ของเจาหนาไมมีความสัมพันธกับการประเมินปญหาการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติดของตํารวจนครบาลและตํารวจภูธรไปปฏิบัติทุก ๆ เรื่อง 

สมมติฐานขอท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมี

อายุแตกตางกันความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติด ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา

ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนไมวาจะมีอายุเทาใดก็ตองมีหนาท่ีปราบปรามยาเสพติดท่ีเหมือนกัน

ตามบทบาทหนาท่ีท่ีกฎหมายไดใหไวดังนั้นจึงมีสภาพปญหาท่ีคลายคลึงกัน สอดคลองกับผลการศึกษา

ของ เรืองชัย พิณรัตน ไดทําการศึกษาปญหาการปฏิบัติงานของตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดของ

ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงานชุดปราบปรามยาเสพ

ติดของตํารวจภูธร อายุตางกันเห็นวามีปญหาในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

สมมติฐานขอท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมี

ระดับการศึกษาแตกตางกันความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบ 

ปรามยาเสพติดโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดั้งนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวามีแนวโนมในการแกไขปญหาไดดีกวาผูท่ีมี

การศึกษาท่ีต่ํากวา สอดคลองกับผลการศึกษาของ เรืองชัย พิณรัตน ไดทําการศึกษาปญหาการ

ปฏิบัติงานของตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดของตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา ท่ีพบวา 

เจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงานชุดปราบปรามยาเสพติดของตํารวจภูธรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน  

มีปญหาในการปฏิบัติงานดานการตรวจคนและตั้งจุดตรวจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สมมติฐานขอท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมี

อัตราเงินเดือนแตกตางกันความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและปราบ 

ปรามยาเสพติด โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้

อาจเปนเพราะวาขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนไมวาจะไดรับอัตราเงินเดือนใดก็ตองมีหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติดท่ีเหมือนกันตามบทบาทหนาท่ีท่ีกฎหมายไดใหไวดังนั้นจึงมีสภาพปญหาท่ีเหมือนกัน 

สอดคลองกับผลการศึกษาของ อดิศร งามจิตสุขศรี ไดทําการศึกษาปญหาการนํานโยบายปองกัน

และปราบปรามยาเสพติดของตํารวจนครบาลและตํารวจภูธรไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวาอัตรา

เงินเดือน ไมมีความสัมพันธกับการประเมินปญหาการนํานโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติดของตํารวจนครบาลและตํารวจภูธรไปปฏิบัติทุก ๆ เรื่อง 

สมมติฐานขอท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนท่ีมี

อายุราชการแตกตางกันความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว

ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาขาราชการตํารวจตระเวรชายแดนไมวาจะมีอายุราชการหรือประสบการณเทา 

ใดก็ตามตองมีหนาท่ีปราบปรามยาเสพติดท่ีเหมือนกันตามบทบาทหนาท่ีท่ีกฎหมายไดใหไวดังนั้นจึงมี

สภาพปญหาท่ีเหมือนกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ เรืองชัย พิณรัตน ไดทําการศึกษาปญหาการ

ปฏิบัติงานของตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติดของตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา ท่ีพบวา

เจาหนาท่ีตํารวจผูปฏิบัติงานชุดปราบปรามยาเสพติดท่ีมีรายไดตอเดือนและอายุราชการท่ีแตกตางกัน 

เห็นวามีปญหาดังกลาวโดยรวมและรายดาน 2 ดาน คือ ดานการตรวจคนและตั้งจุดตรวจ และดาน

การปราบปรามจับกุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5.2.3 ขออเสนอแนะตอปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย จากจํานวน 77 นาย ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย

เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ควรเพ่ิมงบประมาณในดานการปราบปรามยายาเสพติดใหมาก 

ข้ึนและเพียงพองบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติการไมควรลาชาและควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

ยานพาหนะใหเพียงพอคิดเปนรอยละ 28.57 สอดคลองกับผลการศึกษาของ เสกสรร แสนมโน ได

ทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปราบปรามของเจาหนาท่ีตํารวจภูธรในเขตอําเภอเมือง

เชียงใหม ท่ีพบวา ปญหาดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ เปนปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุด สวน

ปญหาดานการเมืองนโยบายรัฐบาล เปนปญหาอุปสรรครองลงมา ปญหาดานความรวมมือของ

ประชาชน หนวยงาน หรือองคกรตาง ๆ ปญหาดานการสนับสนุนของผูบังคับบัญชา ตลอดจนปญหา

ดานกําลังพลเปนปญหาและอุปสรรคในการปราบปรามยาเสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีพบรองลงมา

ตามลําดับ และ 2) ปญหาดานลักษณะพ้ืนท่ี และงานท่ีปฏิบัติไมไดเปนปญหาอุปสรรคในการปราบ
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รามยาเสพติดของเจาหนาท่ีตํารวจภูธรในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมและสอดคลองกับผลการศึกษา 

ของ วรพจน เล้ียงหลํ้า ไดทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

ของสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ผลการศึกษาพบวา งบประมาณดานยาเสพติด

ลดลงเปนจํานวนมาก งบประมาณในการดําเนินงานมีไมเพียงพอกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

ประกอบกับการอนุมัติเบิกจายงบประมาณมีความลาชาไมตอเนื่อง 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

สําหรับการวิจัยเรื่องปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย มีขอเสนอแนะจากผลการศึกษา และการศึกษาวิจัยในครั้ง

ตอไป ดังนี้ 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 

  1) ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับปญหา

สูงสุด คือ “เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนมีจํานวนไมเพียงพอ” ดังนั้น สํานักงาน

ตํารวจแหงแหงชาติควรเพ่ิมบุคลากรเก่ียวกับการปราบปราบยาเสพติด หรือสรางมวลชนระดับพ้ืนท่ี

ใหมีสวนรวมในการเฝาระวังการระบาดของยาเสพติด 

  2) ดานการตรวจคนและการตั้งจุดตรวจ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด 

คือ ขอ 8 ท่ีวา“มักจะหลีกเลี่ยงการตรวจคนผูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีใหญโต มีเสนสาย หรือมีอิทธิพล แมผู

นั้นจะมีพฤติการณท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด” ดังนั้น 

  3) ดานการปราบปรามจับกุม พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับปญหาสูงสุด คือ “ขาด

เงินงบประมาณท่ีใชในการลอซ้ือยาเสพติด” ดังนั้น ผูบังคับบัญชาระดับสูงควรสนับสนุนงบประมาณ

ใหเพียงพอในการลอซ้ือยาเสพติด และควรมีการแกไขระเบียบวาดวยรางวัลนําจับใหหักเงินสวนหนึ่ง

เขากองทุนเพ่ือสนับสนุนในการลอซ้ือยาเสพติด 

  4) ควรเพ่ิมงบประมาณในดานการปราบปรามยายาเสพติดใหมากข้ึนและเพียงพอ

ตองบประมาณท่ีใชในการปฏิบัติการ ไมควรลาชาและควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ยานพาหนะให

เพียงพอสําหรับการปราบปรามและปองกันปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

  1) ควรมีการศึกษาวิจัยขยายพ้ืนท่ีในระดับจังหวัดหรือระดับภาคเก่ียวกับสภาพการ

ปองกันปราบปรามยาเสพติดของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท้ังนี้เพ่ือใหเห็นปรากฏการณอยางครอบคลุม

โดยการใชการเทคนิคการสุมตัวอยาง 

  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปญหาการปองกันและปราบปรามยาเสพติดระหวาง

เจาหนาท่ีตํารวจกับเจาหนาท่ี  
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1.  แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด 

กองรอยตํารวจตะเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบ 

ปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

2. ในการตอบแบบสอบถามท้ัง 2 ตอนนี้ ขอไดโปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามใหครบ 

ถวนทุกขอตามความเปนจริง 

3.  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใชเปนขอมูลเพ่ือเปนประโยชนในการทําวิจัยเทานั้น และจะนํา 

เสนอผลการวิจัยในภาพรวม จะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทาน และขอขอบคุณทานท่ีไดอนุเคราะหตอบ

แบบสอบถาม ในครั้งนี้ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  

คําช้ีแจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน (     ) ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานเพียงคําตอบเดียว 

 

1. ปจจุบันทานมีช้ันยศใด 

 (     ) 1. ชั้นประทวน  

 (     ) 2. ชั้นสัญญาบัตร 

 

2. อายุ 

 (     ) 1. ไมเกิน 30 ป  

 (     ) 2. 31 - 40 ป  

 (     ) 3. 41 - 50 ป  

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน  

 (     ) 1. อนุปริญญา/ปวส.  

 (     ) 2. ปริญญาตรี  

 (     ) 3. ปริญญาโท    

 

4. อัตราเงินเดือน 

 (     ) 1. 15,001 - 20,000 บาท  

 (     ) 2. มากกวา 20,000 บาท 

 

5. อายุราชการ 

 (     ) 1. 1 - 5 ป   

 (     ) 2. 6 - 10 ป 

 (     ) 3. 11 - 15 ป   

 (     ) 4. 16 ป ข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจ

ตะเวนชายแดนที่ 246 จังหวัดเลย  

 

คําช้ีแจง ขอใหทานใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

ปญหาการปฏิบัติงาน 

ระดับปญหา 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

ดานการสืบสวนหาขาวและการออกตรวจ      

1. เจาหนาท่ีตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการสืบสวนมีจํานวนไม

เพียงพอ 

     

2. ไมไดรับความรวมมือดานฐานขอมูลผูตองสงสัยกระทําผิดจาก

หนวยงานหรือชุดปฏิบัติการอ่ืน 

     

3. เจาหนาตํารวจยังขาดความรูความสามารถและประสบการณ

ปราบปรามยาเสพติด 

     

4. เงินงบประมาณมีจํานวนจํากัดทําใหเกิดปญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงาน 

     

5. ผูบังคับบัญชาไมใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ีเทาท่ีควร      

6. ขาดการฝกอบรมในโครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการปราบปราม

ยาเสพติด 

     

7. การสํารวจและรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําทะเบียน ประวัติเก่ียว 

กับผูผลิต แหลงผลิต ผูจําหนาย แหลงจําหนาย ยังไมเปนระบบ 

     

8. การแฝงตัวเขาไปสืบสวนหาขาวทําไดลําบากเกิดความเสี่ยงใน

การปฏิบัติหนาท่ี 

     

ดานการตรวจคนและตั้งจุดตรวจ      

9. เม่ือพบเห็นยานพาหนะของบุคคลท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับ

ยาเสพติดทานไมสามารถตรวจคนไดอยางละเอียด 

     

10. ขาดวัสดุอุปกรณท่ีใชในการตรวจคน      

11. กฎหมายท่ีเก่ียวของเปนอุปสรรคตอการเขาตรวจคน      

12. การตรวจคนผูตองหาท่ีเปนสตรีเกิดความลาชาและไมได 

รับการชวยเหลือจากประชาชน ผูนําชุมชน เพราะกลัวการเปน

พยานในศาล 

     



111 
 
 
 

ปญหาการปฏิบัติงาน 

ระดับปญหา 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

13. ขาดความรูใหม ๆ เก่ียวกับการกระทําความผิดในคดียาเสพ

ติด 

     

14. ไมไดรับความรวมมือระหวางชุดปฏิบัติการ และระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

     

15. การสุมตรวจปสสาวะผูตองสงสัยเก่ียวของกับยาเสพติดไม

สามารถตรวจไดทุกราย 

     

16. มักจะหลีกเลี่ยงการตรวจคนผูท่ีมีตําแหนงหนาท่ีใหญโต มี

เสนสาย หรือมีอิทธิพล แมผูนั้นจะมีพฤติการณท่ีเก่ียวของกับยา

เสพติด 

     

ดานการปราบปรามจับกุม      

17. ขาดเงินงบประมาณท่ีใชในการลอซ้ือยาเสพติด      

18. ไมไดรับความรวมมือจากชุมชน ประชาชนและความรวมมือ

กับหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 

     

19. การประสานงานภายในหนวยงานระหวางการออกปฏิบัติ

หนาท่ีจับกุมผูกระทําความผิดเปนไปดวยความลําบาก 

     

20. ปญหาการติดตามจับกุมผูกระทําความผิดในหมูบานซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีบริเวณชายแดน 

     

21. การรวมพลวางกําลังเพ่ือจับกุมผูกระทําผิดเปนไปดวยความ

ยากลําบาก เนื่องจากเจาหนาท่ีกระจายกันปฏิบัติหนาท่ี 

     

22. กฎหมายท่ีเก่ียวของเปนอุปสรรคในการจับกุม      

23. กรณีมีผูสงสัยตั้งแต 2 คนข้ึนไป ยังขาดขอกฎหมายท่ีชัดเจน

ในการเอาผิดในขอหารวมกันกระทําความผิด 

     

24. การขยายผลการจับกุมไปสูแหลงซ้ือ ขายยาเสพติดรายใหญ

ไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากมีเจาหนาท่ีหนวยงานรัฐหรือผูมี

อิทธิพลคอยใหความชวยเหลืออยูเบื้องหลัง 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติด กองรอย

ตํารวจตะเวนชายแดนที่ 246 จังหวัดเลยทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหา 

ยาเสพติดอยางไร 

 ............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง  

ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจ 

ตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 
 

ขอท่ี 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี 

รวม IOC แปลผล 
1 2 3 4 5 

1 0 0 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

2 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

3 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

4 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

5 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

6 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

7 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

8 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

9 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

10 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

11 0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

12 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

13 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

14 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

15 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

16 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

17 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

18 1 1 0 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

19 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

20 0 0 1 1 1 3 0.6 สอดคลอง 

21 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

22 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 

23 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

24 1 1 1 1 1 5 1 สอดคลอง 

25 1 0 1 1 1 4 0.8 สอดคลอง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

คาความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) 
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คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

เรื่อง 

ปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปราบปรามยาเสพติด กองรอยตํารวจ 

ตระเวนชายแดนท่ี 246 จังหวัดเลย 

 

Item-Total Statistics 

ขอท่ี Scale Mean  

if Item  

Deleted 

Scale Variance  

if Item  

Deleted 

Corrected  

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

1. 98.0333 48.585 .002 .831 

2. 99.1667 43.868 .430 .823 

3. 98.5667 45.564 .417 .824 

4. 98.0333 47.620 .174 .831 

5. 99.5333 41.775 .663 .811 

6. 98.9667 42.309 .623 .814 

7. 98.6667 43.954 .466 .821 

8. 98.0333 46.861 .183 .833 

9. 98.8667 44.464 .432 .823 

10. 98.3000 45.183 .377 .825 

11. 98.1333 46.533 .266 .829 

12. 98.5667 45.082 .488 .822 

13. 98.9333 44.616 .466 .822 

14. 99.1000 44.162 .333 .829 

15. 98.6000 43.559 .529 .819 

16. 98.3000 44.355 .398 .824 

17. 97.9333 47.582 .259 .830 

18. 98.5333 42.602 .446 .823 

19. 99.4000 43.007 .475 .821 

20. 98.2000 46.786 .259 .829 

21. 98.5333 46.120 .283 .829 
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ขอท่ี Scale Mean  

if Item  

Deleted 

Scale Variance  

if Item  

Deleted 

Corrected  

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

22. 98.0667 46.961 .274 .829 

23. 98.5000 46.121 .246 .831 

24. 98.2000 45.062 .363 .826 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.831 24 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ช 

แผนที่จังหวัดเลย 
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แผนที่จังหวัดเลย 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  : สิบตํารวจตรีศุภฤกษ อิยะสาม 

วัน เดือน ป เกิด :  2 เมษายน 2530 อายุ 31 ป 

ท่ีอยูปจจุบัน : กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246  

     ตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

การศึกษา 

 พ.ศ. 2548 : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจักรคําคณาทร ลําพูน  

 สาย ศิลป-ฝรั่งเศส 

 พ.ศ. 2554 : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ประสบการณการทํางาน 

 พ.ศ.2556 : พลสํารองพิเศษ กองกํากับการ 6 กองบังคับการฝกพิเศษ  

 กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอ เมือง  

 จังหวัดสุโขทัย 

 พ.ศ.2557 : สิบตํารวจตรี (ผบ.หมู) กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 

 24 คายเสนียรณยุทธ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

   กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 246 อ.เชียงคาน จ.เลย 
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