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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 (2) ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 และ (3) การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 49 คน โดยผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 
ประกอบด้วย (1) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลระดับนโยบาย (2) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลระดับปฏิบัติ (3) 
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลของส่วนราชการอ่ืนๆ (4) กลุ่มนักวิชาการ (5) กลุ่มภาคประชาชน และ (6) ผู้ที่
เคยต้องโทษคดียาเสพติด ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดพบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้มีมาอย่างต่อเนื่อง 
และมีแนวโน้มสูงขึ้นเร่ือยๆ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ในแต่ละด้านพบว่า (1) การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัด และมีความคุ้มค่า
ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้ากับผลผลิตที่ได้ (2) ผู้บังคับบัญชาจะสนับสนุนการ
ท างาน และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้
เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด (3) เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเข้าใจในระเบียบ และข้อกฎหมายที่
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เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างดี (4) ต ารวจภูธรภาค 7 มีการปรับปรุงระบบการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายในทุกระดับ และ (5) เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถยึด
ทรัพย์สินจากผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้สมคบ ผู้สนับสนุน และผู้ช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติดได้จ านวนมาก และ
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายค้างเก่าได้เกินเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ประกอบด้วย (1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารต ารวจพบว่า (1.1) ผู้บัญชาการต ารวจภูธร
ภาค 7 ใช้การบริหารงานแบบกระจายอ านาจโดยใช้เป้าหมายเป็นตัวควบคุมผลงาน (1.2) มีการ
มอบหมายให้ผู้บริหารต ารวจเข้าร่วมประชุมในระดับนโยบายร่วมกับจังหวัด และด าเนินการร่วมกับ
ส่วนราชการอ่ืนๆ และ (1.3) มีการประสานงานเพื่อน าไปสู่การบูรณาการแผนและกิจกรรม (2) ศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่า (2.1) เจ้าหน้าที่ต ารวจมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการท างาน และ (2.2) 
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพ (3) ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณของภารกิจ (4) เทคโนโลยีท าให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดท าได้ง่ายขึ้น และ (5) การ
ปฏิบัติตามนโยบายบางอย่างไม่ได้อยู่ในอ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะกระท าได้ เนื่องจากเป็นอ านาจ
เฉพาะของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.  

3. ผลวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นเพียงการ
ท างาน ในระบบย่อยที่อยู่ภายใต้ระบบใหญ่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และระดับโลก 
ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพจึงต้องบูรณาการภารกิจของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
อย่างครอบคลุมในทุกมิติ  

ผลการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม
ยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ที่ได้จากการวิจัยมีดังนี้ (1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย (1.1) การ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม (1.2) ทักษะในการสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ (1.3) การสร้างวัฒนธรรม
องค์การที่เข้มแข็ง และ (1.4) ความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงองค์กร
ระหว่างประเทศ (2) ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประกอบด้วย (2.1) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจ (2.2) การ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกในทีม (2.3) การสร้างและพัฒนา อส.ตร.เพื่อช่วยสนับสนนุการท างานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ (2.4) การจัดประชุมระดับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการภารกิจ
ร่วมกัน และ (2.5) การพัฒนาองค์ความรู้ในการท างาน (3) ปัจจัยด้านงบประมาณ ประกอบด้วย (3.1) 
การพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่ (3.2) การพัฒนาเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีศักยภาพในการ
เขียนโครงการ และ (3.3) ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนสวัสดิการด้านยาเสพติด (4) ปัจจัยด้าน
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เทคโนโลยี ประกอบด้วย (4.1) การพัฒนาเคร่ืองมือและโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง (4.2) การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสาร (4.3) การใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ และ (4.4) การมี
เคร่ืองมือสื่อสารที่ทันสมัยในการท างาน และ (5) ปัจจัยด้านกฎหมาย ประกอบด้วย (5.1) การศึกษาถึง
ปัญหาและข้อจ ากัดเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายในการท างาน และ (5.2) การสร้างทีมงานที่ปรึกษา 
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The objectives of this research were to study (1) the current conditions of management for 
narcotics abuse prevention and suppression of Provincial Police Region 7, (2) the efficiency 
management factors in narcotics abuse prevention and suppression of Provincial Police Region 7, and (3) 
the development of management model for improving the efficiency of narcotics abuse prevention and 
suppression of Provincial Police Region 7. This study was a qualitative research, and the instrument 
that used in this research was the interview form. The samples of this study were divided into 6 groups, 
consisted of (1) policy level informants group, (2) practitioner level informants group, (3) other public 
sector informants group, (4) academics group, (5) citizens group, and (6) convicts of narcotics abuse 
case, a total of 49 persons. The results of the study can be concluded as follows:  

1. The situation of narcotics abuse problem found that the narcotics has been spread out 
continually and tend to increase endlessly. The efficiency of the operation in narcotics abuse 
prevention and suppression of Provincial Police Region 7 were (1) budgets spending is worthy and 
economy in high level when compared between input and output, (2) the commanders will support on 
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working and give an opportunity to the police officials for choosing the appropriate method to deal 
with each condition, (3) the police officials have an understanding in laws and regulations of 
narcotics suppression, (4) Provincial Police Region 7 has improved the system of narcotics problem 
solving to comply with the policies in all level, and (5) the police officials have seized properties 
from drug maker, drug dealer, drug accomplice and coordinator in a large number. Also, a capture of 
the offenders according to the unfinished warrants of arrest, has been surpassed the specified target. 

2. The efficiency management factors in narcotics abuse prevention and suppression of 
Provincial Police Region 7, consisted of (1) the leadership of the executive officials found that the 
commanders of Provincial Police Region 7 have used the method of decentralization by specifying 
target to use for controlling the performances and outcomes and have designated the executive 
officials to attend in the policy level conference meeting with the provincial and other public sectors. 
Moreover, there also has been the coordination for the activity integration, (2)  the potential of the 
police officials found that the police officials have the characteristic that is consistent with the 
operation, and have the method of efficiency working, (3) the budgets are allocated less than the 
amount of the mission, (4) technologies make the narcotics abuse prevention and suppression easy, 
and  (5) some of the authority cannot be implemented  because it was the specific authority of the 
narcotics prevention and suppression officials. 

3. The results of this study indicated that the approach for solving the narcotics abuse problem 
of Provincial Police Region 7 was just only a subsystem of the narcotics abuse problem solving system 
both in the country, and the world. Therefore, there must be an integration of public sector’s task in all 
dimensions, to solve the narcotics abuse problem efficiently.  

The development of management model for improving the efficiency of narcotics abuse 
prevention and suppression of Provincial Police Region 7, can be concluded as follows: 

3.1 Leadership factor, consisted of 4 approaches (1) participatory management, (2) skill 
of coaching to the police officials, (3) strengthen the organizational culture and, (4) proficiency of 
coordination with other public sectors and international organization. 

3.2 Police official factor, consisted of 5 approaches (1) police officials development, (2) 
knowledge sharing to the team members, (3) Voluntary Community Police development to assist the 
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operation of police officials, (4) conference meeting arrangement for the executive level of the public 
sectors to integrate the mission together, and (5) knowledge of working development. 

3.3 Budget factor, consisted of 3 approaches (1) area budget allocation system 
development, (2) proficiency of projects writing development, and (3) improve the regulation for 
spending of narcotics prevention and suppression welfare fund. 

3.4 Technology factor, consisted of 4 approaches (1) tools and application programs 
development, (2) public relations of data and information, (3) using of license plates verifying system, 
and (4) availability of modern communication equipment for working. 

3.5 Laws factor, consisted of 2 approaches (1) study the problems and restrictions for 
improving regulation of working, and (2) consulting team establishment.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีส ำเร็จลุล่วงดว้ยดี ดว้ยควำมอนุเครำะห์ในหำรให้ค  ำปรึกษำ ดูแล แกไ้ขช่วยเหลือ
จำกผูมี้พระคุณหลำยท่ำน ผูว้จิยัขอกรำบขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปรีชำ  หงษไ์กรเลิศ อำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั 
และ รองศำสตรำจำรย ์พนัต ำรวจเอก ดร.นพรุจ  ศกัด์ิศิริ อำจำรยท่ี์ปรึกษำร่วม ท่ีไดใ้ห้ควำมกรุณำในกำรสละเวลำ
ให้ค  ำแนะน ำ ให้ค  ำปรึกษำและช้ีแนะแนวทำงในกำรด ำเนินกำรวิจยัตลอดกระบวนกำร รวมทั้งตรวจสอบและ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่ำงๆ 

ขอกรำบขอบพระคุณคณะกรรมกำรในกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ ศำสตรำจำรย ์ร้อยต ำรวจเอก ดร.วรเดช  
จนัทรศร และผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.จิดำภำ  ถิรศิริกุล กรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ท่ีไดใ้ห้ค  ำแนะน ำ ตรวจสอบ
และช้ีแนะแนวทำงในกำรแกไ้ขเพื่อใหดุ้ษฎีนิพนธ์ฉบบัน้ีมีควำมเรียบร้อยสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณบุคลำกรต ำรวจภูธรภำค 7 เจำ้หน้ำท่ีประสำนงำนทั้งท่ีไดเ้อ่ยนำมและไม่ได้เอ่ยนำม 
รวมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลส ำคญัซ่ึงได้ช่วยเหลือในกำรให้ขอ้มูลจำกกำรสัมภำษณ์และขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินกำรวจิยั เพื่อใชใ้นกำรจดัท ำดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ีดว้ยดีตลอดมำ 

ขอขอบพระคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนในหลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวชิำกำรจดักำร มหำวิทยำลัย
สยำม ท่ีไดใ้ห้กำรช่วยเหลือและกำรสนบัสนุนในดำ้นขอ้มูลและก ำลงัใจดว้ยดีตลอดมำ อีกทั้งควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินกำรวิจยัในคร้ังน้ีคงเกิดข้ึนไดไ้ม่ถำ้ไม่ได้รับแรงบนัดำลใจจำกบิดำและมำรดำ ผูเ้ป็นท่ีเคำรพรักยิ่ง 
และสมำชิกในครอบครัวทุกท่ำน ท่ีไดใ้ห้กำรส่งเสริม สนบัสนุน เป็นก ำลงัใจดว้ยดีเสมอมำ ทั้งในยำมสุข ยำมทุกข ์
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยไดรั้บผลกระทบมาจากการผลิตและการล าเลียงโดยชน
กลุ่มน้อยในพื้นท่ีชายแดนของประเทศเพื่อนบา้น เช่น กลุ่มโกกั้ง กลุ่มวา้ กลุ่มพนัธมิตรเมืองลา และ
กลุ่มมูเซอ ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีมีก าลงัการผลิตยาเสพติดอยูใ่นระดบัสูง โดยส านกังาน ป.ป.ส.ประมาณการวา่ 
ในรอบ 1 ปีสามารถผลิตยาบา้ไดม้ากถึง 1 พนัลา้นเมด็ ยาไอซ์และเฮโรอีนรวมกนัประมาณ 20 ตนั ทั้งน้ี 
มีผลการจบักุมยาเสพติดดงักล่าวไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด (ส านกังาน ป.ป.ส., 
2559) จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้รัฐบาลไทยมีการด าเนินการเชิงรุกกบัประเทศเพื่อนบา้นโดยเฉพาะ
ความร่วมมือในระดบัทวิภาคีในอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)   ท่ีมีการ
ประชุมทวิภาคีในลกัษณะเหยา้-เยือนเป็นประจ าทุกปี เพื่อหารือเก่ียวกบัความร่วมมือในประเด็นต่างๆ 
ทั้งในด้านการปราบปราม การผลิต การคา้ การลกัลอบล าเลียงยาเสพติดและสารตั้งตน้ รวมทั้งการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และองค์ความรู้ในดา้นการป้องกนัและการบ าบดั ตลอดจนมีอคัราชทูต   ท่ี
ปรึกษาดา้นการควบคุมยาเสพติดประจ าอยู ่ณ ประเทศจีน ลาว เมียนมา เวียดนาม และกมัพูชา ทั้งน้ี ใน
รอบปีท่ีผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการเชิงรุกนอกประเทศ โดยขยายความร่วมมือโครงการแม่น ้ าโขง
ปลอดภยัใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย จีน ลาว เมียนมา เวยีดนาม และกมัพูชา โดยเนน้การสกดักั้น 
การผลิต และการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด รวมถึงเคมีภณัฑ์ และสารตั้งตน้ที่ใชใ้นการผลิตยาเสพติด 
ซ่ึงผลการด าเนินการในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2559 สามารถจบักุมยาเสพติด สารตั้งตน้ และ
เคมีภณัฑ์ไดจ้  านวนมาก ประกอบดว้ย ยาบา้ 50 ลา้นเม็ด ไอซ์ 505.8 กิโลกรัม เฮโรอิน 38.9 กิโลกรัม 
มอร์ฟีน 49.8 กิโลกรัม กาเฟอีน 5,113 กิโลกรัม  

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยก่อให้เกิดเป็นปัญหาสังคมอยา่งมากประชาชน
ต่างก็ไดรั้บผลกระทบจากปัญหายาเสพติดทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม โดยส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2558, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงผลกระทบจากปัญหายาเสพติดต่อ
สังคมไทยว่า ปัญหาโทษภยัจากยาเสพติดถือเป็นภยัคุกคามท่ีกดักร่อนและบ่อนท าลายประเทศชาติ 
รวมถึงส่งผลกระทบอย่างกวา้งขวางในทุกมิติทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ซ่ึง
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ปัญหายาเสพติดได้ท าให้ผูติ้ดยาเสพติดก่ออาชญากรรมต่อเน่ือง ตั้งแต่การเข้าไปเก่ียวขอ้งกบัแหล่ง
อบายมุข การลกัเล็กขโมยน้อย การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพยสิ์น การพนนั และอาชญากรรมต่างๆ 
คดียาเสพติดจึงเป็นภาระต่องานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ซ่ึงส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายของ
รัฐบาลท่ีเพิ่มสูง และท าให้การด าเนินคดีด้านอ่ืนๆ เกิดความล่าช้า เป็นต้น จากสถิติการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดในดา้นการป้องกนั การปราบปราม และการบ าบดัของประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2557-2559 พบวา่มีมากกวา่ 3 หม่ืนลา้นบาท ซ่ึงถือไดว้า่เป็นค่าใชจ่้ายจ านวนมากท่ีตอ้งสูญเสีย
ไปกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และจากสถิติผูต้อ้งราชทัณฑ์คดีตามพระราชบญัญติัยาเสพติดทั่ว
ประเทศ ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2558 (กรมราชทณัฑ์, 2558, ออนไลน์) พบว่ามีจ  านวน 173,051 ราย คิด
เป็นร้อยละ 69.47 ของจ านวนผูต้อ้งขงัทั้งหมด ซ่ึงสถิติดงักล่าวไดช้ี้ให้เห็นไดว้่ายงัคงมีการกระท าผิด
เก่ียวกับคดียาเสพติดท่ียงัไม่สามารถจบักุมได้อีกจ านวนมาก ท าให้สรุปได้ว่าปัญหายาเสพติดใน
สังคมไทยไดเ้ขา้สู่ภาวะวิกฤติดงันั้น การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสังคมไทยถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีทุก
รัฐบาลได้ก าหนดให้ทุกภาคส่วนมีการด าเนินการร่วมกนัอย่างบูรณาการและเร่งด่วน อนัเน่ืองมาจาก
ปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงเพิ่มสูงข้ึนจนได้รับการยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงรัฐบาล
คาดหวงัว่าจะตอ้งมีการด าเนินการเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยให้ได้มากท่ีสุด 
รวมถึงมีการควบคุมมิให้ปัญหายาเสพติดมีการขยายวงกวา้งข้ึนมากไปกวา่เดิม จากการรายงานผลการ
ปราบปรามยาเสพติดของส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดพบว่า สถานการณ์ยาเสพติดใน
ภาพรวมของประเทศยงัคงความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง โดยสถิติการจบักุมทัว่ประเทศในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 มีจ านวนการจบักุมเพิ่มสูงข้ึนมากถึง 347,028 คดี ผูต้อ้งหา 365,918 คน โดยเป็นการจบักุมคดี
ยาเสพติด 5 ขอ้หาส าคญั (ครอบครองเพื่อจ าหน่าย จ าหน่าย ผลิต น าเขา้ และส่งออก) มากถึง 67,507 คดี 
ผูต้อ้งหา 80,855 คน (ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2558, หนา้ 7)  

ทั้งน้ี คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอนัแน่วแน่ท่ีจะลด
ระดบัปัญหายาเสพติดและปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต 
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม ซ่ึงในการ
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน พ.ศ.2557 ไดก้  าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีตอ้งไดรั้บการป้องกนัและแกไ้ข โดยการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดและจดัการกบั
ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเช่ือมโยงต่อเน่ืองให้เบ็ดเสร็จ โดยการบูรณาการการท างานร่วมกนัในทุกภาคส่วนมากถึง 
13 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย, กองบญัชาการ
กองทพัไทย, กองทพับก, กองทพัเรือ, กองทพัอากาศ, กรมการปกครอง, กรมศุลกากร, กรมสรรพสามิต, 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), กรมราชทณัฑ์, กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในประเทศ และ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งน้ี รัฐบาลได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558 โดยมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อลดปริมาณผูเ้ขา้สู่การกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 
น าคนออกจากวงจรการกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติดให้เห็นอย่างชดัเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และประชาชน ส าหรับเป้าหมายรวมทางยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย การพฒันามาตรฐานการบ าบดัรักษา
ทุกระบบ ติดตามผูผ้า่นการบ าบดัฟ้ืนฟูฯ ให้ความช่วยเหลือผูผ้า่นการบ าบดั ให้สามารถกลบัไปใชชี้วิต
ในสังคมอยา่งปกติ สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติดให้กบัเด็กและเยาวชน รวมทั้งผูใ้ชแ้รงงานใน
สถานประกอบการ สกดักั้นการลกัลอบล าเลียงและน าเขา้ยาเสพติดในช่องทางชายแดน ตลอดจนพื้นท่ี
ในประเทศ ปราบปราม จบักุมการกระท าความผิดคดีรายส าคญั รวมทั้งเครือข่ายการคา้ในเรือนจ าทุก
แห่ง จุดเน้นการด าเนินงานจะให้ความส าคญัต่อการป้องกนัเชิงรุกในกลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
ยาเสพติดรายใหม่ การแก้ไขปัญหาผูเ้สพผูติ้ดให้ครบวงจร สร้างมาตรฐานการบ าบดัรักษา การติดตาม
ช่วยเหลือเพื่อมิให้กลบัไปเสพซ ้ า และด ารงชีวติในสังคมอยา่งปกติ การสกดักั้นยาเสพติดแบบบูรณาการ
ทั้งระบบการท าลายโครงสร้างเครือข่ายการคา้ยาเสพติดดว้ยการตดัวงจรทางการเงิน การปราบปราม
เครือข่ายนกัคา้ยาเสพติด และการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจ า ความร่วมมือเชิงรุกภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน การแกไ้ขปัญหายาเสพติดเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง การบริหารจดัการบูรณาการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ และจงัหวดัน าร่อง 
โดยมี 8 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) ยุทธศาสตร์การป้องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (2) 
ยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด (3) ยุทธศาสตร์การสร้างและพฒันาระบบรองรับการคืน
คนดีให้สังคม (4) ยุทธศาสตร์การควบคุมตวัยาและผูค้า้ยาเสพติด (5) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ (6) ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติด (7) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และ (8) ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ดงักล่าว
ไดก้ าหนดกลไกการบริหารจดัการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยเช่ือมโยงและบูรณาการ
การท างานจากทุกภาคส่วนในทุกระดบั ซ่ึงกลไกท่ีน ามาใช้ประกอบดวัย (1) กลไกในระดบันโยบาย 
โดยมีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ.2519 ท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย มาตรการการด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติดในภาพรวม เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบติั (2) กลไกอ านวยการ โดยมีศูนยอ์  านวยการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติท าหน้าท่ีในการน านโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการ
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ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบติัให้บงัเกิดผลส าเร็จ (3) กลไกระดบัภารกิจ โดยมีศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง/หน่วยงาน ท าหน้าท่ีในการอ านวยการ
แผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในภารกิจและบทบาทท่ีรับผิดชอบ (4) กลไกระดบั
พื้นท่ี มีศูนยอ์  านวยการและศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดัและอ าเภอ ท าหนา้ท่ี
ในการอ านวยการและปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในจงัหวดัและอ าเภอ และ (5) กลไก
เฉพาะ มีศูนยอ์  านวยการหรือศูนยป์ฏิบติัการเฉพาะกิจ เพื่อแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีพิเศษ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงดูแล
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในสังคมไทย โดยมีการก าหนดให้มีการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นภารกิจส าคญัท่ีตอ้งมีการยกระดบัขีดความสามารถในการปฏิบติัภารกิจหลกั
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยผูบ้ ัญชาการต ารวจแห่งชาติได้มีนโยบายส าคญัในการป้องกัน
ปราบปรามและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไว ้5 ประเด็นคือ (1) ด าเนินการปราบปรามจบักุมผูผ้ลิต ผูค้า้ และ
ผูล้  าเลียงยาเสพติดในทุกระดบัอยา่งจริงจงั โดยเนน้การสกดักั้นท่ีจุดเส่ียงและจุดผา่นตามแนวชายแดน 
เพิ่มประสิทธิภาพในการสกดักั้นป้องกนัมิให้เขา้สู่พื้นท่ีชั้นใน รวมทั้งการสืบสวนปราบปรามเครือข่าย
ผูค้า้ยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนยกระดบัมาตรฐานด้านการข่าวในการเช่ือมโยงขอ้มูล
เครือข่ายยาเสพติดต่างประเทศกบักลุ่มผูค้า้ภายในประเทศ (2) เร่งรัดด าเนินมาตรการยดึทรัพย ์มาตรการ
สมคบ และการฟอกเงินกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดตามกฎหมาย โดยรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อท าลาย
สถานภาพทางเศรษฐกิจของผูผ้ลิต ผูค้า้และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (3) แสวงหาความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ
ต่างๆ และ ก าหนดมาตรการในการป้องกันกลุ่มเส่ียงและพื้นท่ีเส่ียง โดยการจดัระเบียบสังคมตาม
อ านาจหน้าท่ี และเขม้งวดกวดขนัอบายมุขในพื้นท่ีอยา่งจริงจงัไม่ให้เป็นแหล่งมัว่สุมและแพร่ระบาด
ของยาเสพติด (4) เร่งรัดสืบสวนติดตามจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายจบัยาเสพติดมาด าเนินคดีตามกฎหมาย 
และประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้สพและผูติ้ดยาเสพติดรายงานตวัเขา้รับการบ าบดัโดยสมคัรใจ เพื่อลดความ
ตอ้งการยาเสพติดในพื้นท่ีลง พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และ (5) ควบคุม ดูแล
ความประพฤติของเจา้หนา้ท่ีต ารวจทุกระดบัชั้นและป้องกนัไม่ให้เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหน้าท่ี เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อขบวนการคา้ยาเสพติดหรือเป็นผูก้ระท าผิดเสียเอง (ส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ, 2558, หน้า 4-10) ซ่ึงในการด าเนินภารกิจในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดได้
ก าหนดให้กองบญัชาการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานหลกั เพื่อด าเนินการร่วมกบั
ต ารวจภูธรภาคทัว่ประเทศ และเช่ือมโยงการท างานร่วมกบัส านกังานป้องกนัและปราบปราม  ยาเสพติด 
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(2558, หน้า 23-29) ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การควบคุมตวัยาและผูค้า้ยาเสพติด โดยมีแนวทางด าเนินงาน
ดงัน้ี (1) การสกดักั้นการน าเขา้ยาเสพติด การน าออกเคมีภณัฑ์ และสารตั้งตน้ โดยการบูรณาการหน่วยงาน
ร่วมสกดักั้นทุกหน่วย เพื่อควบคุมการลกัลอบล าเลียง และน าเขา้ยาเสพติดทางชายแดน จนถึงเส้นทาง
คมนาคม และระบบขนส่งท่ีเขา้สู่พื้นท่ีตอนใน (2) การสืบสวน ปราบปราม ท าลายโครงสร้างการคา้ 
และกลุ่มเครือข่ายการคา้ยาเสพติดในทุกระดบั (3) การตรวจสอบ ยึดอายดัทรัพยสิ์นเชิงคุณภาพ โดย
ด าเนินการทางกฎหมายและมาตรการทางทรัพยสิ์นต่อผูต้อ้งหายาเสพติด (4) การพฒันางานข่าวกรอง 
ยาเสพติด สามารถเช่ือมโยงงานการข่าวในทุกมิติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (5) ด าเนินการกบัเร่ืองร้องเรียน
ของประชาชนด าเนินการกบัเร่ืองร้องเรียนของประชาชน (6) ควบคุมพื้นท่ีผลิตฝ่ินและกญัชาในประเทศ 
(7) ยุติบทบาทการคา้และแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในทุกเรือนจ า และ (8) ด าเนินการกบั
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

 
ควำมส ำคัญของปัญหำ 
ต ารวจภูธรภาค 7 มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 8 จงัหวดั โดยมีสถานีต ารวจเป็นหน่วยงานหลกัในพื้นท่ี

ในการด าเนินภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการด าเนินงานเพื่อป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
ทุกขอ้หาในพื้นท่ีรับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 ในปีงบประมาณ 2558 มีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 

ตำรำงที ่1 ผลจบักุมทุกขอ้หาในคดียาเสพติดประจ าปีงบประมาณ 2558 
 

กองบังคับกำร
ภูธรจังหวดั 

ผลติ น ำเข้ำ จ ำหน่ำย 
ครอบครอง 
เพ่ือจ ำหน่ำย 

ครอบครอง เสพยำ 

นครปฐม 20 - 341 700 1,207 1,116 
สุพรรณบุรี 17 - 403 534 1,675 1,137 
กาญจนบุรี 16 6 243 629 1,230 1,128 
ราชบุรี 13 - 177 834 1,300 2,505 
เพชรบุรี 10 - 306 258 753 876 
ประจวบคีรีขนัธ ์ 121 - 452 388 1,222 850 
สมุทรสาคร - - 84 927 2,362 446 
สมุทรสงคราม 2 - 62 98 225 269 

รวม 199 6 2,068 4,368 9,974 8,327 
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จากขอ้มูลท าใหเ้ห็นถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 
ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ (1) พื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 มีอาณาเขตติดต่อกบั
ชายแดนประเทศสหภาพพม่า ซ่ึงมีการระบาดของยาเสพติดทางดา้นชายแดนของอ าเภอสังขละบุรี และ
มีแนวโนม้การระบาดของยาไอซ์เพิ่มมากข้ึน โดยในพื้นท่ีสังขละบุรีถือเป็นทางผา่นของยาเสพติดท่ีผลิต
และส่งมาจากชายแดนประเทศสหภาพพม่า เพื่อน ามาจ าหน่ายในเมืองใหญ่ๆ (2) พื้นท่ีรับผิดชอบของ
ต ารวจภูธรภาค 7 มีเส้นทางเช่ือมโยงการขนส่งยาเสพติดไปยงัจงัหวดัต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก โดยเฉพาะ
ในพื้นท่ีกลุ่มจงัหวดัทางภาคใตซ่ึ้งเป็นปลายทางหลกัอนัหน่ึงท่ีขบวนการคา้ยาเสพติดมกัใชเ้ป็นช่องทาง
ล าเลียงน ายาเสพติดเพื่อกระจายต่อไปยงัประเทศอ่ืน และ (3) คดียาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ต ารวจภูธรภาค 7 มีจ  านวนมาก และเกิดคดีข้ึนต่อเน่ืองดังข้อมูลในตารางท่ียกมาขา้งต้น ทั้งน้ี พื้นท่ี
รับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ือต่อการขนส่งยาเสพติดไปสู่ประเทศเพื่อนบา้นทั้ง
ทางบก และทางทะเล เพราะมีแนวตะเข็บชายแดนติดต่อกบัพม่า และมีเส้นทางหลกัลงสู่ภาคใตซ่ึ้งมี
รถยนต์ใช้เส้นทางจ านวนมากในแต่ละวนั และเม่ือพิจารณาจากผลการด าเนินงานเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดทุกขอ้หาในพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 ในปีงบประมาณ 2558 พบว่า 
เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถยึดทรัพย์สินจากผูผ้ลิต ผูค้ ้า ผูส้มคบ ผูส้นับสนุน และผูช่้วยเหลือเก่ียวกับ       
ยาเสพติดไดจ้  านวนมมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ศาลมีค าสั่งตรวจสอบยึด/อายดัทรัพยสิ์นคดี
ยาเสพติดไดม้ากถึง 142.17 ลา้นบาท 

ต ารวจภูธรภาค 7 (2558) ได้กล่าวสรุปถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบไวด้งัน้ี   
(1) สถานการณ์ตามบริเวณชายแดนภายนอกประเทศฝ่ังตรงขา้มอ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี
ต่อเน่ืองไปถึงชายแดนด่านสิงขร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไม่ปรากฏข่าวสารเก่ียวกบัแหล่งผลิต และยงั
ไม่พบการลกัลอบน าเขา้ยาเสพติด (2) การใชเ้ป็นแหล่งเก็บพกัและซุกซ่อนยาเสพติด โดยกลุ่มเครือข่าย
ท่ีลกัลอบน าเขา้ยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใชเ้ป็นแหล่งเพื่อรอการ
ส่งมอบใหลู้กคา้ โดยเฉพาะพื้นท่ีจงัหวดัปริมณฑล ซ่ึงมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกบักรุงเทพมหานคร 
และจงัหวดัในพื้นท่ีภาคกลาง ท าให้สามารถล าเลียงยาเสพติดไดโ้ดยสะดวก โดยมีผลจบักุมท่ีน่าสนใจ
ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง และอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านโป่ง และอ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี อ าเภอเมือง 
จังหวัด สุพ รรณ บุ รี  (3) เส้ นทางท่ี ใช้ล า เลี ยงยาเสพ ติดจากภาค เห นือ  ภาคกลาง และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือลงสู่ภาคใต ้และส่งออกต่างประเทศ ต ารวจภูธรภาค 7 ไดมี้การจบักุมผูก้ระท าผิด
ในพื้นท่ี และพบว่า มีการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด รวมถึงส่งออกต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยมีผล
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จบักุมท่ีน่าสนใจในพื้นท่ีอ าเภอนครชยัศรี อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม อ าเภอเมือง อ าเภอบา้นลาด และอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี อ าเภอเมือง และอ าเภอ
ปากท่อ จงัหวดัราชบุรี อ าเภอเมือง อ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี และและอ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ อ าเภอเมือง อ าเภอท่ามะกา อ าเภแพนมทวน อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอสังขละบุรี 
จงัหวดักาญจนบุรี อ าเภอเมือง อ าเภอบางปลามา้ อ าเภอดอนเจดีย ์และอ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 
อ าเภอเมือง และอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร และอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

ทั้ งน้ี  ต ารวจภูธรภาค 7 (2558) ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการป้องกันและ
ปราบปราม   ยาเสพติดท่ีสอดคล้องกบันโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติไวห้ลายประเด็น ไดแ้ก่ (1) ปราบปราม จบักุม ผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูล้  าเลียง เครือข่าย และท าการ
ขยายผลการจบักุมทุกราย (2) ยึดทรัพย์ผูเ้ก่ียวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมาย (3) ป้องกันกลุ่มเส่ียง
โดยเฉพาะเด็กวยัรุ่นและพื้นท่ี เส่ียง โดยส่งเสริมการใช้โครงการครู D.A.R.E. (4) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีท่ีจะใช้สกัดกั้น ป้องกนัการล าเลียงยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง (5) แลกเปล่ียนข่าวสารและ
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ และประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้น (6) ด าเนินการ
ทางวินัยกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอย่างเด็ดขาด (7) ก าชับผูบ้งัคบับญัชาทุก
ระดบั สอดส่อง ดูแลสังเกตผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถึงพฤติกรรมทางราชการและส่วนตวั ความเปล่ียนแปลง
ฐานะการใชจ่้ายอยา่งผดิวิสัย เพื่อป้องกนัการใชอ้  านาจหนา้ท่ีอยา่งมิชอบและเป็นอุปสรรคในการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด และ (8) ผลักดันการปฏิบติัตามแผนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติให้
บงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ต ารวจภูธรภาค 7 ยงัได้มีการจดัตั้งศูนยอ์  านวยการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด โดยมีภารกิจในการด าเนินการสืบสวนปราบปรามผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูค้า้รายส าคญั ผูมี้อิทธิพล และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในทุกระดบั สอบสวนขยายผล โดยน ามาตรการริบทรัพยม์าด าเนินการต่อผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพ
ติดทุกรายโดยมีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลกันิติธรรม สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยา
เสพติดให้แก่ประชาชน และเยาวชนกลุ่มเส่ียง ขจดัปัจจยัเส่ียงท่ีเอ้ือต่อปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ตลอดจนให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัในการ
ปราบปรามยาเสพติดไวใ้นแผนปฏิบติัการ ดงัน้ี (1) จบักุมคดียาเสพติดใน 5 ขอ้หาส าคญัให้ไดร้้อยละ 
20 ของผลการจบักุมคดี     ยาเสพติดทั้งหมด (2) ด าเนินคดีในความผิดฐานสมคบ สนบัสนุน ช่วยเหลือ
ให้ได ้500 คดี โดยใหน้บัตั้งแต่เลขาธิการ ป.ป.ส.อนุมติั (3) ด าเนินการยดึ/อายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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การกระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดใหไ้ด ้1,700 ลา้นบาท นบัตั้งแต่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น 
หรือเลขาธิการ ป.ป.ส.อนุมัติ และ (4) ด าเนินการสืบสวนติดตามจบักุมผูต้้องหาคดียาเสพติดตาม
หมายจบัคา้งเก่าใน 5 ขอ้หาส าคญั จ านวน 1,725 หมาย  โดยการการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
ในพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 มีการประสานงานเพื่อบูรณาการกบัหน่วยงานต ารวจท่ีอยูต่่าง
สังกดัหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ กองก ากบัการ 2 กองบงัคบัการต ารวจทางหลวง (ส.ทล.1 ทล.2 ทล.3 ทล.
6) กองก ากบัการ 3กองบงัคบัการต ารวจรถไฟ (ส.รฟ.หวัหิน) กองก ากบัการ 4 กองบงัคบัการต ารวจน ้ า 
(ส.รน.4 รน.5) กองก ากบัการ 2 กองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว (ส.ทท.7 ทท.8) ตรวจคนเขา้เมือง (ตม.
นครปฐม กาญจนบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ สมุทรสาคร) กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 13 และ 14 กอง
บงัคบัการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 4 กองบญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด และส านักงาน
พิสูจน์หลกัฐานต ารวจ (ศพฐ.7) นอกจากน้ี ยงัมีการประสานการปฏิบติักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
(1) กระทรวงมหาดไทย ในการบูรณาการป้องกนัปราบปรามการแร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บา้น/ชุมชน 
และแกไ้ขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ด รวมทั้งการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนของประชาชน (2) ส านกังานอยัการ
สูงสุด ในด้านการขอรับค าปรึกษาในการด าเนินการกบันักคา้ยาเสพติดรายส าคญัทั้งในชั้นสืบสวน 
รวบรวมพยานหลกัฐานจดักุมและการด าเนินคดี (3) กองทพับก ในการขอรับการสนบัสนุนก าลงัปฏิบติั
ในการสกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติดในพื้นท่ีบริเวณแนวชายแดน รวมทั้งขอ้มูลด้านการข่าว 
เครือข่ายนักค้ายาเสพติดท่ีเคล่ือนไหวลกัลอบน าเข้า-ส่งออกยาเสพติด รูปแบบและวิธีการลักลอบ
ล าเลียง (4) กองทพัเรือ ในดา้นการขอรับการสนบัสนุนก าลงัปฏิบติัในการสกดักั้นการลกัลอบน าเขา้ยา
เสพติดในพื้นท่ีทางทะเลชายฝ่ัง รวมทั้ งข้อมูลด้านการข่าว เครือข่ายนักค้ายาเสพติดท่ีเคล่ือนไหว
ลกัลอบน าเขา้-ส่งออกยาเสพติด รูปแบบและวธีิการลกัลอบล าเลียง (5) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ในดา้นการสนบัสนุนการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะ
ด าเนินการกบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (6) ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ในดา้นการสนับสนุนเจา้หน้าท่ีเขา้ร่วมปฏิบติัการตรวจสอบ/ยึดทรัพยสิ์นของผูค้า้ยาเสพติดตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 (7) ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด ในดา้นการสนบัสนุนงบประมาณดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด (8) 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในดา้นการสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วมปฏิบติัการสืบสวน สอบสวนปราบปราม 
กลุ่มผูค้า้ยาเสพติดท่ีมีอิทธิพล (9) กรมราชทณัฑ์ ในดา้นสนบัสนุนการด าเนินการกบัเครือข่ายการคา้ยา
เสพติดในเรือนจ าทั้งในดา้นการสืบสวน สอบสวน หาข่าว ขยายผลจบักุม ตรวจคน้เรือนจ า (10) กรม
สรรพกร ในดา้นประสานการปฏิบติัในการใชม้าตรการทางภาษี ด าเนินการกบัรายได/้ทรัพยสิ์น ของนกั
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คา้ยาเสพติด โดยตรวจสอบการได้มาของรายได้/ทรัพยสิ์น (11) กรมศุลกากร ในด้านประสานการ
ปฏิบติัในการสกดักั้นการน าเขา้ยาเสพติด บริเวณด่านพรมแดน ด่านถาวร จุดตรวจ และท่าอากาศยาน
ต่างๆ (12) กรมการปกครอง ในด้านประสานการปฏิบัติในการค้นหาผูค้ ้า ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายในการจัดระเบียบสังคม (13) ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ในดา้นประสานปฏิบติัในการควบคุมสารตั้งตน้และเคมีภณัฑ์ รวมทั้งการ
ดูแลรักษาและท าลายยาเสพติดให้โทษของกลาง และ (14) ส่วนราชการอ่ืนๆ ในการขอรับการสนบัสนุน
เพื่อใหก้ารปฏิบติัตามการปฏิบติัการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื บรรลุวตัถุประสงค ์

จากการศึกษาข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการในเบ้ืองต้นพบว่าปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 สรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนท่ีเขา้มาร่วมในกิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มเดิมท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ 
ถึงแมว้า่ต ารวจภูธรภาค 7 จะมีการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนอยา่งต่อเน่ืองก็ตาม 

2. สภาพสังคมทัว่ไปในพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นชุมชนเมือง และเป็นเขต
อุตสาหกรรมท่ีมีแรงงานต่างถ่ิน และแรงงานต่างชาติเข้ามาอาศยัจ านวนมาก อีกทั้งมีแหล่งบนัเทิง 
สถานบริการ หอพกั บา้นเช่า ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต สวนสาธารณะ ซ่ึงอาจเป็นแหล่งมัว่สุมได ้และ
น าไปสู่การเป็นแหล่งท่ีพกั ล าเลียง และกระจายยาเสพติดไปสู่ภาคใต ้และต่างประเทศได ้ซ่ึงมีทั้งถนน
สายหลกัและสายรองหลายเส้นทางในพื้นท่ี ซ่ึงท าใหย้ากต่อการสกดักั้นและจบักุม 

3. การได้รับจัดสรรงบประมาณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการบริหารจัดการไม่ เพียงพอ 
โดยเฉพาะรถยนต ์อุปกรณ์การสืบสวน เช่น กลอ้งกระดุม เคร่ืองดกัฟัง เงินล่อซ้ือ เงินตอบแทนสายลบั 
ซ่ึงท่ีผา่นมาเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดข้อรับการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชาและภาคเอกชน และอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการปฏิบติังานส่วนหน่ึงก็ใชข้องส่วนตวัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

4. การจบักุมผูค้า้ยาเสพติดท าไดย้ากยิ่งข้ึน เน่ืองจากผูค้า้ยาเสพติดมีความระมดัระวงัตวัมากข้ึน 
โดยมีการใช้ตวัแทนในการท างานเพื่อลดความเส่ียง รวมถึงมีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการ
ส่ือสาร และล าเลียงยาเสพติด รวมถึงผูค้า้ยาเสพติดมีแนวโนม้ใชค้วามรุนแรง หรือต่อสู้ขดัขืนการจบักุม 
หรือมีความเป็นมืออาชีพเพิ่มมากข้ึน ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจมีความเส่ียงต่อการสูญเสียเพิ่มมากข้ึน 

5. เจา้หน้าท่ีต ารวจมกัจะเคยชินกบัวิธีการและกระบวนการปฏิบติังานแบบเดิมเหมือนกบัท่ี
ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ไม่ยึดระเบียบและขอ้กฎหมายเป็นหลกัในการปฏิบติั ท าให้บางคดีไม่สามารถ
ด าเนินการสอบสวนถึงผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั นายทุน ผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือบางคร้ังอาจถูกฟ้องร้องในภายหลงัได ้
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6. สถิติการจบักุมผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะผูค้า้รายยอ่ย
แมท่ี้ผา่นมาจะมีการกวดขนัจบักุมมาโดยตลอด 

7. การประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีค่อนขา้งน้อย โดยหน่วยงานท่ีด าเนินการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดมีหลายหน่วย จึงท าให้การท างานปรากฏออกมาในลกัษณะของต่าง
คนต่างท า ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานในพื้นท่ีมีความซ ้ าซ้อน เกิดความขดัแยง้ในทางปฏิบติั เน่ืองจากมี
วตัถุประสงค์ไม่สอดคล้องกันแต่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน จึงส่งผลท าให้ขาดประสิทธิภาพใน
การบูรณาการภารกิจในพื้นท่ีร่วมกนั 

จากการศึกษาแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ การป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดมีปัจจยัเฉพาะท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละบริบทและพื้นท่ี เช่น อาภาศิริ  สุวรรณานนท ์
และคณะ (2552, หนา้ 31-35) ไดเ้สนอแนวคิดส าหรับการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ไว ้9 ประเด็น ดงัน้ี (1) ตอ้งให้ความส าคญักบัการสร้างศกัยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (2) ตอ้งมีการ
ก าหนดพื้นท่ีและกลุ่มประชากรเป้าหมายในการด าเนินงานให้เหมาะสมกบัขอ้จ ากดัของหน่วยปฏิบติั 
(3) ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการกับปัญหาของแต่ละพื้นท่ี และกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
ลกัษณะท่ียืดหยุ่นเพื่อให้สามารถจดัการกบัปัญหายาเสพติดท่ีมีความสลับซับซ้อนได้ (4)  ก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีตามความถนัดและ
สอดคล้องกับภารกิจปกติของหน่วยงานนั้นๆ (5) ด าเนินงานในลกัษณะองค์รวมแบบบูรณาการใน
ลกัษณะของการบูรณาการเขา้ไปในภารกิจปกติท่ีหน่วยงานด าเนินการกนัอยู ่โดยมิใช่งานพิเศษ หรือ
งานฝาก (6) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (7) สร้างเอกภาพในการ
ด าเนินงานโดยมีการจดัระบบงานดว้ยการใชแ้ผนเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร และขจดัความซ ้ าซ้อนในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง (8) ระดมทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจทั้ง
ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ (9) ควรให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ประสบการณ์ในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน่ืองจากมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของแต่ละพื้นท่ี และงานวิจยัของสุรีย ์ บุญญานุพงศ ์และวิลาวณัย ์ หงษน์คร 
(2552, หน้า 4-5) ไดเ้สนอหลกัการส าคญั (กุญแจ) ส าหรับขบัเคล่ือนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้5 ประการคือ (1) จิตแนบมวลชน โดยให้
ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกคนตอ้งมีจิตใจท่ีมุ่งมัน่ ทุ่มเท และเสียสละ
ท างานเพื่อประชาชน (2) สร้างคนท างาน โดยการสร้างศกัยภาพและความพร้อมให้บุคลากรให้มีความเขา้ใจ
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ในภารกิจและเป้าหมายร่วมกนั (3) บูรณาการบนรากเหงา้ โดยมีกิจกรรมท่ีไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย
และทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างย ัง่ยืน (4) เอาใจใส่เยาวชน โดยมีการสร้างและพฒันาทีมส ารองในลกัษณะ
ของ“บุคลากรแถวสอง” เพื่อรับช่วงการท างานในอนาคต และ (5) อิงแอบคนมีวิชา โดยมีการใชค้วามรู้
หลายสาขามาบูรณาการเข้าร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลส าเร็จ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งพึ่งพาผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ รวมทั้งปราชญช์าวบา้นท่ีมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และยงัพบวา่
สุภาณี  อินทน์จนัทน์ (2555, หน้า 4-5) ได้เสนอตวัแบบท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานตามแนวทาง
การบูรณาการความร่วมมือในการป้องกนัปัญหายาเสพติดวา่ควรประกอบดว้ย (1) ผูข้บัเคล่ือนกิจกรรม 
ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีต ารวจ และอาสาสมคัรต ารวจบา้น โดยตอ้งมีการพฒันาสมาชิกในทีมให้มีทศันคติท่ีดี 
และมีอุดมการณ์ท่ีสอดคลอ้งกนัในการท างานเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด รวมถึงตอ้งมีการประชุมหารือ
ถึงวธีิการท่ีเหมาะสมในการท างานในแต่ละพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง (2) ผูส้นบัสนุน/เครือข่ายในการป้องกนั
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี ตอ้งมีการแสวงหาแนวร่วมอยา่งต่อเน่ือง เพื่อขยายศกัยภาพในการด าเนินงาน
ใหเ้พิ่มสูงข้ึน และ (3) กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน ครอบครัว/กลุ่มเป้าหมาย และผูเ้สพ/ผูค้า้
ในพื้นท่ี โดยตอ้งมีการพฒันาสัมพนัธภาพส่วนตวัท่ีดีกบัผูน้ าชุมชน มีการประชาสัมพนัธ์แนวทางการ
ด าเนินงาน เพื่อสร้างการส่วนร่วมจากชาวบ้านให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี นอกจากน้ียงัพบว่ามีแนวคิดทาง
วชิาการท่ีช่วยให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ เช่น PA-POSDCoRB, PDCA, POCCC และยงัพบวา่ การ
น านโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุผลส าเร็จมีตวัแบบ และ
ปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีน่าสนใจและสอดคลอ้งกบังานวจิยัและปัจจยัประสิทธิภาพหลายปัจจยั 

จากประเด็นปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีรับผิดชอบท าให้ต ารวจภูธรภาค 7 และ
ประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ท่ียงัขาดประสิทธิภาพ
โดยรวมในการบริหารจดัการ ท าให้ตอ้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะช่วยให้เขา้ใจถึงสภาพปัจจุบนัของ
การบริหารจัดการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และปัจจัยการบริหารจัดการท่ี มี
ประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เพื่อน าไปสู่การพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะ
ส่งผลให้การปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบสามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้
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1.2 โจทย์วจัิย 
ประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของการบริหารจดัการในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของ

ต ารวจภูธรภาค 7  
1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของ

ต ารวจภูธรภาค 7  
1.3.3 เพื่อศึกษาการพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการป้องกนั

ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
 

1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะพื้นท่ีรับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 

โดยเลือกพื้นท่ีของสถานีต ารวจภูธรท่ีมีจ านวนการเกิดคดี ผลการจบักุม และภูมิประเทศท่ีสอดคลอ้งกบั
การหาขอ้มูลไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี (1) จงัหวดันครปฐมเน่ืองจากเป็นจงัหวดัปริมณฑลท่ีมี
เส้นทางเช่ือมต่อกบัจงัหวดัอ่ืนๆ จ านวนมาก ซ่ึงผูค้า้ยาเสพติดมกันิยมใชเ้ป็นพื้นท่ีพกัยาเสพติด และเป็น
เส้นทางล าเลียงยาเสพติด (2) จงัหวดัราชบุรีเน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีการเกิดคดียาเสพติดสูงท่ีสุดในพื้นท่ี
รับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 และมีเครือข่ายการกระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดจ านวนมาก (3) 
จงัหวดัเพชรบุรีเน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีเป็นทางผา่นลงสู่ภาคใต ้โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถตั้งด่านเพื่อ
จบักุมผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และจงัหวดัสมุทรสาครเน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
ปริมณฑล และเช่ือมต่อกบัจงัหวดันครปฐม ซ่ึงผูค้า้ยาเสพติดมกันิยมใชเ้ป็นจุดยทุธศาสตร์ในการรับส่ง
ยาเสพติด โดยจะเห็นไดว้า่เป็นจงัหวดัท่ีมีการเกิดคดียาเสพติดสูงเป็นล าดบัสองทั้งท่ีเป็นจงัหวดัเล็กๆ  

1.4.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำงผู้ให้ข้อมูล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
โดยผูใ้หข้อ้มูลแบ่งเป็น 6 กลุ่ม เพื่อใหข้อ้มูลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ประกอบดว้ย (1) กลุ่มตวัอยา่ง
ผูใ้หข้อ้มูลระดบันโยบาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของต ารวจภูธรภาค 7 และผูบ้ริหารของส านกังาน ป.ป.ส. (2) 
กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลระดบัปฏิบติั ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจผูรั้บผิดชอบงานดา้นการปราบปรามยาเสพติด
ของต ารวจภูธรภาค 7 เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ป.ส. และเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. ซ่ึงรับผดิชอบในพื้นท่ี
ภาค 7 (3) กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลของส่วนราชการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีของส านกังานสาธารณสุข  ท่ี
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ท าการปกครอง และส านกังานพฒันาชุมชน ซ่ึงรับผดิชอบงานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
ภาค 7 (4) กลุ่มนกัวชิาการ ไดแ้ก่ นกัวชิาการท่ีเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั และอาจารยโ์รงเรียนนายร้อย
ต ารวจ (5) กลุ่มภาคประชาชนท่ีท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ไดแ้ก่ เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผน่ดิน 
และ (6) ผูท่ี้เคยตอ้งโทษคดียาเสพติด ซ่ึงเป็นผูท่ี้พน้โทษแลว้ และยนิดีใหข้อ้มูล โดยในปัจจุบนัเป็น
อาสาสมคัรท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชน  

1.4.3 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำวชิำกำร การศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี (1) ปัญหายาเสพติด (2) การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
(3) ประสิทธิภาพ (4) ปัจจยัการบริหารจดัการองคก์าร และ(5) แนวทางการป้องกนัและปราบปราม
ปัญหายาเสพติด 

1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมกราคม 2558- เดือนพฤษภาคม 2559 

1.4.5  ข้อจ ำกดัของกำรวจัิย 
1.4.5.1 ข้อจ ำกดัด้ำนกลุ่มประชำกร 

การวิจยัคร้ังน้ีท าการศึกษาขอ้มูลจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติด ซ่ึงเป็นงานท่ีมีความเส่ียงสูง จึงท าให้ไม่สามารถเปิดเผยช่ือผูใ้ห้ขอ้มูลไปปรากฏอยู่ในการ
สัมภาษณ์ได ้ผูว้จิยัจึงใชช่ื้อต าแหน่งและนามสมมุติแทน  

1.4.6.2 ข้อจ ำกดัด้ำนเน้ือหำทำงวชิำกำร 
เน่ืองจากประเด็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิคในการท างานดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดมีความเฉพาะเอกลกัษณ์ตวัของผูป้ฏิบติั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการ
ทางวิชาการในบางประเด็น ผูว้ิจยัจึงคดักรองเฉพาะเทคนิคการปฏิบติังานท่ีสามารถเปิดเผยได้ และ
สอดคลอ้งกบัหลกัการทางวชิาการมาน าเสนอเท่านั้น  

1.4.6.2 ข้อจ ำกดัด้ำนข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ 
เน่ืองจากผลการศึกษาท่ีจะน ามาสู่การสร้างข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี     

ไดม้าจากการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 เท่านั้น จึงท าให้แนวทางท่ีผูว้ิจยัเสนอแนะ
เป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในฐานะระบบย่อย (พื้นท่ีภาค 7) ของระบบใหญ่ 
(ประเทศ ภูมิภาค และโลก) เท่านั้น โดยขอ้เสนอแนะท่ีเกิดข้ึนอาจไม่ใช่แนวทางท่ีเหมาะสมกบัทุกพื้นท่ี 
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และไม่สามารถใชแ้นวทางเดียวเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งระบบได ้ดงันั้น การประยกุตใ์ชจึ้งสามารถ
น าไปใชไ้ดใ้นพื้นท่ีภาค 7 และพื้นท่ีซ่ึงมีลกัษณะทางสังคม และภูมิศาสตร์ใกลเ้คียงกนั  

 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ผลจากการวิจยัท าให้ทราบถึงสภาพปัจจุบนัของการบริหารจดัการในการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย และแนวทาง
การบริหารจดัการท่ีช่วยให้การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเกิดประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ การ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีก าหนด 

1.5.2 ผลจากการวิจยัท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพใน
การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัซ่ึง
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.5.3 ผลจากการวิจัย และข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารต ารวจของ
ต ารวจภูธรภาค 7 มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจในการปรับปรุงและ
พฒันาต ารวจภูธรภาค 7 ในอนาคต 

1.5.4 นักวิชาการ นักศึกษา และผูท่ี้สนใจทัว่ไปสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้อา้งอิงเพื่อ
ท าการศึกษาต่อยอดในเชิงวชิาการเพิ่มเติมได ้

 
1.6 นิยำมศัพท์ 

ต้นแบบ หมายถึง แนวทางหรือคุณลกัษณะของปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ    
ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาการบริหารจดัการท่ี
ช่วยใหก้ารแกไ้ขปัญหายาเสพติดประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ประสิทธิภำพ หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของสถานีต ารวจแต่ละแห่ง
ในสังกดัต ารวจภูธรภาค 7 ในการด าเนินงานเพื่อช่วยให้การท างานเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมายและก าหนดไวภ้ายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการท างานในช่วงเวลานั้นๆ 

ต ำรวจภูธรภำค 7 หมายถึง หน่วยงานระดบักองบญัชาการ ซ่ึงรับผิดชอบการท างานตาม
ภารกิจของส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในพื้นท่ี 8 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสงคราม และ
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จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีสถานีต ารวจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของสังกดัต ารวจภูธรภาค 7 ทั้งหมด 
104 สถานี 

กำรบริหำรจัดกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดของต ำรวจภูธรภำค 7 หมายถึง 
ความสามารถในการบริหารจดัการของของสถานีต ารวจในสังกดัต ารวจภูธรภาค 7 ในการด าเนินงาน 
เพื่อช่วยให้การปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบสามารถบรรลุ
ตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้
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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
การวจิยัเร่ือง “ตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปราม     

ยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7” ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
2.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัญหายาเสพติด 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
2.3 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพ 
2.4 ปัจจยัการบริหารจดัการองคก์าร 
2.5 แนวทางการป้องกนัและปราบปรามปัญหายาเสพติดในสังคมไทย 
2.6 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีระบบ 
2.7 ต ารวจภูธรภาค 7  
2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.9 กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วกบัปัญหายาเสพติด 
2.2.1 ความหมายของยาเสพติด 

ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2553, ออนไลน์) ไดนิ้ยาม
วา่ ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวตัถุชนิดใดๆ ท่ีอาจเป็นผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ หรือจาก
การสังเคราะห์ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายไม่วา่จะโดยวิธีการกิน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีใดๆ ก็ตาม เป็นช่วง
ระยะเวลาๆ หรือนานติดกนั จนท าใหร่้างกายทรุดโทรมและตกอยูไ่ตอ้  านาจหรือเป็นทาสของส่ิงนั้น ทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ หรือจิตใจเพียงอย่างเดียว เน่ืองจาก (1) ต้องเพิ่มขนาดการเสพมากข้ึนเร่ือยๆ 
เพราะเม่ือเสพเขา้ไปสักระยะจะเกิดภาวะด้ือยา ปริมาณยาเดิมไม่สามารถท าให้เมาได้ และ (2) เม่ือถึง
เวลาเสพ หากไม่ไดเ้สพจะท าให้เกิดอาการขาดยาท าให้ทรมานทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจหรือจิตใจ
เพียงอยา่งเดียว 
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พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พุทธศกัราช 2552 (กองบญัชาการต ารวจปราบปราม
ยาเสพติด, 2553, ออนไลน์) ใหค้วามหมายวา่ ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวตัถุชนิดใดๆ ซ่ึง
เม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายไม่วา่จะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยประการใดๆ แลว้ ท าใหเ้กิดผลต่อ
ร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งเพิ่มขนาดการเสพเร่ือยๆ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความ
ตอ้งการเสพทั้งร่างกาย และจิตใจอยา่งรุนแรงอยูต่ลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรม จนถึง
ขั้นเสียชีวติ 

องค์การอนามยัโลก (The World Health Organization อา้งถึงในกระทรวงมหาดไทย, 
2541) ไดใ้ห้นิยามวา่ ยาเสพติดให้โทษ คือ สารหรือยาท่ีรับเขา้สู่ร่างกาย จะโดยการรับประทาน ฉีด สูบ 
หรือดมติดต่อกันชั่วระยะเวลาหน่ึงแล้วท าให้มีผลต่อร่างกายและจิตใจของผูไ้ด้รับสารเสพติดใน
ลกัษณะดงัน้ี (1) มีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ท่ีจะขวนขวายหามาเสพใหไ้ดไ้ม่วา่วิธีการใดๆ (2) มีความ
โน้มเอียง ท่ีจะตอ้งเพิ่มปริมาณยาหรือสารนั้นมากข้ึนเร่ือยๆ (3) เม่ือหยุดการใช้สารนั้น จะเกิดอาการ
ของการอดและเลิกยา (4) ผูท่ี้ใชย้าหรือสารเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพทั้งร่างกายและ
จิตใจ และสังคม และ (5) ติดทั้งกายและจิตใจ 

 สรุปไดว้า่ ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือสารวตัถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกาย
ไม่วา่จะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยประการใดๆ แลว้ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ซ่ึงท า
ให้ผูใ้ช้ยาเสพติดตอ้งเพิ่มขนาดการเสพข้ึนเป็นล าดบั และมีความตอ้งการเสพยาเสพติดอย่างรุนแรง
ตลอดเวลา  

2.2.2 ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย 
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนบัเป็นปัญหาสังคมท่ีมีความซับซ้อน ทั้งในดา้น

สาเหตุการเกิดปัญหาและแนวทางแก้ไข ดังเห็นได้จากการท่ีภาครัฐได้ทุ่มเทความพยายาม และ
ทรัพยากรในการแกไ้ขปัญหาในทุกระดบัมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่จากสถานการณ์ท่ีผ่านมายงัคง
พบวา่ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดยงัคงทวคีวามรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะในพื้นท่ีชุมชนแออดั 
และพื้นท่ีตะเข็บชายแดน ปัญหาโทษภยัจากยาเสพติดจึงถือเป็นภยัคุกคามท่ีกดักร่อนและบ่อนท าลาย
ประเทศชาติ รวมถึงส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ซ่ึง
ท าใหทุ้กรัฐบาลตอ้งสูญเสียทรัพยากรในการป้องกนัและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ดงันั้น ยาเสพติดถือเป็นเป็น
ปัญหาท่ี “เป็นภยัคุกคาม กดักร่อน บ่อนท าลาย” ประเทศไทย และส่งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางทั้งต่อ
ปัจเจกบุคคล และสังคมส่วนรวมในมิติต่างๆ โดยสร้างผลกระทบต่อสังคมไทยในระดบัต่างๆ ดงัน้ี 
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1) ผลกระทบต่อตวับุคคล 
1.1) ยาเสพติดทุกชนิด จะมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะดา้น

บุคลิกภาพและสุขภาพอนมยั กรณีผูใ้ชย้าเสพติดชนิดฉีดจะมีโอกาสติดและแพร่เช้ือเอดส์ถึงร้อยละ 50 
นอกจากน้ี ตวัยาบางตวั เช่น แอมเฟตามีน หากมีการใช้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบจิตและประสาทส่วน กลาง และท าลายสมองโดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กและเยาวชนท าใหผู้เ้สพมีความ
สับสน กงัวลใจและนอนไม่หลบั รวมถึงพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆ 

1.2) ผูติ้ดยาจะไม่ไดรั้บการยอมรับ และถูกจ ากดัสิทธิทางกฎหมายในการสมคัรเป็น
ผูแ้ทนหรือสมาชิกทางการเมือง รวมทั้งการเขา้รับราชการ 

1.3) ผู ้ใช้สารเสพติดท่ีเป็นผู ้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู ้ข ับ ข่ีรถบรรทุกมัก
ปฏิบัติงานด้วยความประมาทก่อให้เกิด อุบัติเหตุ และอุบัติภัยท่ีน าไปสู่ความเสียหายทั้ งชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

2) ผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม 
2.1) ครอบครัวท่ีมีผูติ้ดยา มกัได้รับความเดือดร้อนจากผูติ้ดยาในทุกด้าน น าไปสู่

ความยุง่ยาก ขดัแยง้ แตกแยก และส้ินเปลืองในการแกปั้ญหา 
2.2) ปัญหายาเสพติด ไดก่้อให้เกิดความหวาดระแวงจากประชาชน และสังคมในวง

กวา้งเน่ืองจากเกรงว่าบุตรหลานจะเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด หรือถูกประทุษร้ายจากผูเ้สพยาท่ีมี
อาการผดิปกติทางจิต 

2.3) ผูติ้ดยามกัก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อเน่ือง ตั้งแต่การเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัแหล่ง
อบายมุข การลกัเล็กขโมยนอ้ย การประทุษร้ายต่อชีวติและทรัพยสิ์น การพนนัและอาชญากรรมต่างๆ 

2.4) ส าหรับผู ้ค้าและหรือผู ้เสพซ่ึงเป็นหัวหน้าครอบครัว เม่ือถูกจับกุมและ
ด าเนินการทางกฎหมาย จะส่งผลกระทบให้สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการ
ด ารงชีวติทั้ง ดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กและเยาวชนท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองจะตอ้ง
ออกจากโรงเรียน ซ่ึงเป็นการท าลายอนาคตของประเทศชาติ 

3) ผลกระทบต่อการบริหารจดัการภาครัฐ 
3.1) คดียาเสพติดท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เป็นภาระต่องานด้านกระบวนการ

ยุติธรรมทั้ งระบบตั้ งแต่ในระดับต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และการคุมประพฤติ น าไปสู่การ
ปรับปรุงกฎหมาย การขยายงาน ขยายอตัราก าลงั การขอผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน และการก่อสร้างสถานท่ี
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รองรับผูติ้ดยาเสพติด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของรัฐท่ีเพิ่มสูง และท าให้การด าเนินคดีดา้น
อ่ืนๆ เกิดความล่าชา้ 

3.2) นอกจากน้ี ปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดการทุจริต คอรัปชั่น โดยเฉพาะการ
ทุจริตต่อหนา้ท่ี การรับสินบน การกลัน่แกลง้รีดไถ แสวงหาผลประโยชน์จากผูก้ระท าความผดิซ่ึงท าให้
ประชาชนและสังคมเกิดความไม่ ศรัทธาและเช่ือมัน่ในการท างานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการคลงัของประเทศ 
4.1) การผลิตและการคา้ยาเสพติด จดัเป็นกลุ่มธุรกิจ และเศรษฐกิจนอกกฎหมายท่ีไม่

ก่อให้เกิดการผลิต แมว้่าการคา้ยาเสพติดบางส่วนจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างรายไดเ้ม่ือมี การคา้
ขาย แต่ก็เป็นรายไดส้ าหรับคนบางกลุ่มท่ีกระท าผดิกฎหมายและเอารัดเอาเปรียบสังคม 

4.2) ธุรกิจการค้ายาเสพติด เป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่ามหาศาล ซ่ึงข้อมูลจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดพบว่า ผลการด าเนินงานตามมาตรการริบทรัพยสิ์น 
(มาตรา 27) ตามพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.
2534 เฉพาะในปี พ.ศ.2555 มีจ านวน 2,761 ราย โดยมูลค่าสูงถึง 1,404 ล้านบาท (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2555, ออนไลน์) 

4.3) ปัญหายาเสพติดท าให้รัฐบาลตอ้งทุ่มเทงบประมาณจ านวนมาก เพื่อใช้ในการ
ป้องกนั ปราบปราม บ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู แทนท่ีจะน าไปใช้ในการด้านอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็น เช่น 
การศึกษา การช่วยเหลือผูด้ว้ยโอกาส ฯลฯ 

4.4) ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เพราะท าให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชนต้องสูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่จ  าเป็น รวมทั้งกระทบต่อ
ทรัพยากรมนุษย ์เพราะยาเสพติดมีส่วนท าลายพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสมองของเด็กและ
เยาวชน และแรงงานท่ีจะเป็นพลงัของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคเศรษฐกิจใหม่ท่ี
ตอ้งการความรู้และพลงัปัญญาเป็นฐานในการพฒันา 

5) ผลกระทบต่อความมัน่คงและช่ือเสียงของประเทศ 
5.1) มหาวิทยาลยัอสัสัมชัญ (2555) ไดก้ล่าวถึงผลวิจยัเชิงส ารวจเร่ืองความรุนแรง

ของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความกังวลต่ออาชญากรรมข้ามชาติในระดับชุมชน 
กรณีศึกษาตวัอยา่งแกนน าชุมชนทัว่ประเทศ จ านวนทั้งส้ิน 2,360 ตวัอยา่ง ด าเนินโครงการระหวา่งวนัท่ี 
1-19 กนัยายน 2555 ท่ีผา่นมา โดยผลส ารวจพบวา่ ภาพรวมต่อสถานการณ์ปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด
ในชุมชนล่าสุด ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.7 ของแกนน าชุมชนระบุมีปัญหา โดยร้อยละ 58 ของกลุ่มท่ีมี
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ปัญหาระบุว่า อยูใ่นระดบัรุนแรง นอกจากน้ีแกนน าชุมชนส่วนใหญ่ระบุวา่ สถานการณ์ปัญหายาเสพ
ติดระหวา่งรัฐบาลยิง่ลกัษณ์กบัรัฐบาลอภิสิทธ์ิไม่แตกต่างกนั 

5.2) การแพร่ระบาดของยาเสพติด จะก่อให้เกิดความเส่ือมเสียช่ือเสียงและเกียรติภูมิ
ของประเทศไทยไม่เป็นท่ี ไวว้างใจของนานาชาติในดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ท าให้ไม่
กลา้เขา้มาท่องเท่ียวหรือลงทุนทางการคา้ และธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้ประเทศคู่แข่งฉวย
โอกาสในการโจมตีประเทศไทย 

2.2.3 ประเภทของยาเสพติด 
ยาเสพติดสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด, 2553, ออนไลน์)  
1) แบ่งตามการออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลาง ประกอบด้วย (1) ประเภทกด

ประสาท ได้แก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท สารระเหย ยานอนหลบั (2) ประเภทกระตุน้
ประสาท ไดแ้ก่ แอมเฟตามีน กระท่อม โคคาอีน ยาอี เอ็คตาซี (3) ประเภทหลอนประสาท ไดแ้ก่ แอลเอ
สดี ดีเอ็มที เห็ดข้ีควาย ยาเค (4) ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน (อาจกด กระตุน้ หรือหลอนประสาท 
ร่วมกนั) ไดแ้ก่ กญัชา 

2) แบ่งตามแหล่งท่ีมา ประกอบด้วย (1) จากธรรมชาติ เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน กระท่อม 
กญัชา ฯลฯ (2) จากการสังเคราะห์ เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน ยาอี เอค็ตาซี ฯลฯ  

3) แบ่งตามกฎหมาย ประกอบด้วย (1) พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
ดงัน้ี ประเภทท่ี 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงไม่เป็นประโยชน์ทางการแพทย ์เช่น เฮโรอีน (Heroin) 
แอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) แอลเอสดี (LSD) เอ็กซ์ตาซี 
(Ecstasy) หรือ MDMA ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น ฝ่ิน (Opium) มอร์ฟีน (Morphine) 
โคเคนหรือโคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) เมทาโดน (Methadone) ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดให้
โทษท่ีมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู ่เช่น ยาแกไ้อท่ีมีโคเดอีนอยู ่ประเภทท่ี 4 สารเคมีให้โทษท่ี
มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2  อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Acetic anhydride) อาเซติลคลอ
ไรด์ (Acetyl chloride) เอทิลิดีนไดอาเซเตท (Ethylidine diacetate) ไลเซอร์จิค อาชิค (Lysergic acid) 
ประเภทท่ี 5 ยาเสพติดให้โทษท่ีมิไดเ้ข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น พืชกญัชา พืชกระท่อม พืช
ฝ่ิน (ซ่ึงหมายความรวมถึงพนัธ์ุฝ่ิน เมล็ดฝ่ิน กลา้ฝ่ิน ฟางฝ่ิน) พืชเห็ดข้ีควาย (2) พระราชบญัญติัวตัถุท่ี
ออกฤทธ์ิต่อจิตใจและประสาท พ.ศ. 2518 เช่น อีเฟดรีน (3) พระราชก าหนดป้องกนัการใช้สารระเหย 
พ.ศ. 2533 เช่น ทินเนอร์ กาว แล็กเกอร์ 
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2.2 แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
2.2.1 ความหมายของอาชญากรรม 

Satherland & Cressey (1967 อา้งถึงในปุรชยั เป่ียมสมบูรณ, 2537, หนา้ 99-105) ไดใ้ห้
ความหมายว่า อาชญากรรมเป็นการกระท าท่ีละเมิดกฎหมายอาญา การกระท าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประณามท่ีน่าลงโทษเพียงใด หรือผิดศีลธรรมมากน้อยเพียงใด หรือเลวทรามต ่าช้าเพียงใดก็ไม่ถือว่า 
เป็นอาชญากรรมหากไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายหา้มไว ้

Edwin Sutherland (อ้างถึงในสุดสงวน  สุธีสร , 2547, หน้า 10) ได้ให้ค  านิยามไวว้่า 
อาชญากรรม คือ การพิจารณาเอาความเสียหายทางสังคมมาเป็นหลกัหรือมาเป็นเกณฑใ์นการก าหนดวา่ 
พฤติกรรมใดควรเป็นอาชญากรรม และพฤติกรรมใดไม่เป็นอาชญากรรม  

Jeremy Bentham (อ้างถึงในผจงจิตต์  อธิคมนันทะ , 2525, หน้า 8) ได้ให้นิยามว่า 
อาชญากรรม คือ การกระท าท่ีถือวา่มีความผดิทางอาญา  

Celine (อา้งถึงในนวลจนัทร์  ทศันชยักุล, 2540, หน้า 35) ไดใ้ห้นิยามวา่ อาชญากรรม 
คือ การกระท าท่ีสมาชิกในสังคมนั้นถือวา่เป็นอนัตราย เป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืน และไม่เป็นท่ียอมรับต่อ
สังคมนั้นๆ จ าตอ้งมีวธีิจดัการกบับุคคลนั้นในทางร้าย 

นวลจนัทร์  ทศันชัยกุล (2548, หน้า 14) ได้ให้ความหมายเอาไวว้่า อาชญากรรมเป็น
การกระท าความผิดท่ีมีเจตนา ซ่ึงความผิดนั้นมีลกัษณะท่ีร้ายแรงมีอนัตรายต่อสังคม การกระท าผิดท่ี
เป็นอาชญากรรมย่อมไดรั้บโทษจากสมาชิกของคนในสังคมและกฎหมายบา้นเมืองอย่างเป็นทางการ
และมีขั้นตอนการปฏิบติัด าเนินคดี 

ประธาน  วฒันวาณิชย ์(2546, หนา้ 24) ไดใ้ห้ความหมายเอาไวว้า่ อาชญากรรมเป็นการ
กระท าท่ีควรงดเวน้ โดยเป็นการกระท าอนัฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ซ่ึงรัฐจะลงโทษผูก้ระท าความผิดตาม
กระบวนการยติุธรรม 

สุดสงวน  สุธีสร (2547, หน้า 8) ให้ความหมายว่า อาชญากรรมเป็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมายก่อใหเ้กิดการสูญเสียทั้งชีวติและทรัพยสิ์น อาชญากรรมจึงเป็นเร่ืองท่ีน่ากลวั และร้ายแรง และ
เป็นส่ิงท่ีทุกคนไม่ตอ้งการเขา้ไปเก่ียวขอ้ง การกระท าใดๆ ก็ตามท่ีมีลกัษณะเป็นการฝ่าฝืน หรือขดัต่อ
ตวับทกฎหมายท่ีไดบ้ญัญติัไว ้และผูก้ระท าอาชญากรรมจะตอ้งไดรั้บการลงโทษตามตวับทกฎหมาย   
ท่ีก าหนดไวใ้นขณะนั้น 

ดงันั้น อาชญากรรมจึงเป็นการกระท าของบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎเกณฑ์ท่ี
ก าหนดโดยรัฐบญัญติัไวเ้ป็นขอ้ห้ามอนัไดแ้ก่กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบอาชญากรรม
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จะตอ้งไดรั้บการลงโทษตามกฎหมาย ซ่ึงจะมากหรือน้อยจะข้ึนกบัระดบัความรุนแรงของพฤติกรรม 
การกระท าความผดิ และบทก าหนดโทษตามกฎหมาย 

2.2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 
1) การป้องกนัอาชญากรรม 
1.1) การป้องกนัอาชญากรรมเป็นการใช้มาตรการและวิธีการต่างๆ ท่ีจะไม่ให้เกิด

อาชญากรรมข้ึนโดย ได้แก่ การก าจดัตน้เหตุการณ์ ขจดัความปรารถนาท่ีจะกระท าผิด และ การขจดั
โอกาสท่ีจะกระท าผิด ซ่ึงถือเป็นหน้าท่ีของทั้งเจา้หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ
ประชาชนในการร่วมมือกนั และเป็นภารกิจท่ีส าคญัของหน่วยงานต ารวจ ตลอดจนการใช้มาตรการ
ต่างๆ ระงับเหตุการณ์ท่ีมีการกระท าความผิด ทั้ งน้ี มาตรการป้องกันอาชญากรรม แบ่งออกได้ 3 
มาตรการ คือ (สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ และคณะ, 2556, หนา้ 11) 

1.1.1) มาตรการการป้องกันพื้นฐาน เป็นการปฏิบัติการใช้แนวความคิด   ท่ี
สอดคลอ้งกบัองค์ประกอบการเกิดอาชญากรรม ท่ีประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มของสังคมสถานภาพ
ของผูท่ี้จะประกอบอาชญากรรม และโอกาสในการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงในด้านโอกาสในการ
ประกอบอาชญากรรมน้ีถือเป็นหนา้ท่ีของต ารวจท่ีจะตอ้งปฏิบติัโดยตรงเพื่อไม่ให้คนท่ีคิดจะประกอบ
อาชญากรรมมีโอกาสได้กระท าหรือให้มีโอกาสน้อยท่ีสุด โดยอาจจะท าในรูปของการตัดโอกาส
โดยตรงหรือโดยออ้มก็ได้ ก็คือการใช้ก าลงัของเจา้หน้าท่ีต ารวจในเคร่ืองแบบปรากฏในพื้นท่ี และ
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดอาชญากรรม เช่น ในช่วงเวลากลางคืนหรือในพื้นท่ี
ล่อแหลมต่อ  การประกอบอาชญากรรมต่างๆ เป็นตน้ 

1.1.2) มาตรการป้องกันตามปกติ คือ การก าหนดแนวทางการปฏิบติัให้กับ
เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งให้ปฏิบติังาน เพื่อผลการป้องกนัการเกิดอาชญากรรมทัว่ไปในทุก
คดีและมีมาตรการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า 

1.1.3) มาตรการป้องกนัเชิงรุก คือ การปฏิบติัหน้าท่ี โดยมีความหมายใกลเ้คียง
กบัการปราบปรามแต่ยงัไม่ถึงขั้นของการจบักุม เป็นการปฏิบัติท่ีเข้าไปใกล้กบัคนร้ายมากข้ึนกว่า
มาตรการป้องกนัตามปกติ วธีิการน้ีจะเนน้ท่ีความสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัมากกวา่การหวงัผลจบักุม 

1.2) แนวคิดทฤษฎีท่ีใชใ้นการป้องกนัอาชญากรรมแบบเก่า  
สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ และคณะ (2556, หน้า 16) ไดก้ล่าวถึงแนวทฤษฎีท่ีใช้ใน

การป้องกนัอาชญากรรมแบบเก่าวา่ประกอบดว้ย  
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1.2.1) ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย มียุทธวิธีท่ีต ารวจใช้ คือการตรวจท้องท่ี 
เน่ืองจากการปรากฏตวัของต ารวจยอ่มมีผลในการยบัย ั้งผูท่ี้มีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรม เพราะ
ความเกรงกลวัการจบักุม ฉะนั้นเจา้หน้าท่ีต ารวจสายตรวจจึงตอ้งแต่งเคร่ืองแบบ และรถวิทยุสายตรวจ
จึงควรมีลกัษณะเด่นชดัเห็นไดง่้ายเพื่อเป็นการข่มขวญัยบัย ั้งอาชญากร หรือผูท่ี้จะประกอบอาชญากรรม 
นอกจากนั้น การตรวจทอ้งท่ีสม ่าเสมอต่อเน่ือง จะท าให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรู้สึกว่ามีต ารวจอยู่
ทัว่ไปทุกแห่ง  

1.2.2) ส่วนแนวทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์ เพื่อป้องกนัอาชญากรรมนั้น คือ การจดั
สภาพทัว่ไปไม่ว่าในระดบัเมือง ชุมชน หรือละแวกบา้นในลกัษณะเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล ง่ายต่อการควบคุมสังเกตตรวจตรา รวมทั้งมุ่งสนบัสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน      มีส่วน
ร่วมในการป้องกนัชีวิต ร่างกายทรัพยสิ์นของตนเอง และผูอ่ื้นให้ปลอดภยัจากอาชญากรรม ทั้งน้ี ควร
ไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนดว้ย ซ่ึงสามารถด าเนินการได ้3 แนวทาง ประกอบกนั 

(1) การประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ภาพพจน์ของต ารวจท่ีแสดงต่อประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการและกลุ่มบุคคล เช่น ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า 
ประชาชนทัว่ไป ปรากฏออกมาดี โดยต ารวจจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับ
วตัถุประสงค ์นโยบาย และระเบียบวิธีการด าเนินงานของต ารวจในการท่ีจะให้บริการประชาชน บงัคบั
การใชก้ฎหมายให้เป็นไปตามหนา้ท่ีของต ารวจ และสร้างความมัน่ใจวา่ต ารวจจะรักษากฎหมายอยา่งมี
สมรรถภาพดว้ยความเท่ียงธรรมเสมอภาค 

(2) การให้บริการแก่ชุมชน สามารถด าเนินการในรูปแบบการให้ความรู้
แก่ประชาชนหรือการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชนนั้นๆ ไดแ้ก่ โครงการอบรมเด็กและ
เยาวชนเก่ียวกบัการป้องกนัอาชญากรรมต่างๆ โครงการอาสาสมคัรแจง้ข่าวอาชญากรรม โครงการ
ตรวจเยีย่มประชาชน สอบถามปัญหา ทุกข ์สุขของประชาชนท่ีจะใหต้ ารวจช่วยเหลือได ้

(3) การเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยเสริมสร้างความสัมพนัธ์ใน
การท างานร่วมกบัประชาชน สโมสร สมาคม หรือองคก์รสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อช่วยให้ประชาชนหัน
มาให้ความสนใจต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน หรือช่วยแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนใดชุมชนหน่ึง นอกจากน้ี ยงัมีแนวทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงเป็น
แนวความคิดรวมระหว่างทฤษฎีบงัคบัใช้กฎหมาย และทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์ โดยมีหลกัมุ่งลดโอกาส
ส าหรับการประกอบอาชญากรรม  
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1.3) แนวคิดใหม่ในการป้องกนัอาชญากรรม 
มีค  ากล่าวท่ีว่า “การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมเป็นหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของต ารวจแต่ฝ่ายเดียวโดยวิธีบงัคบัใช้กฎหมาย ประชาชนมีสถานภาพเพียงให้การยอมรับ
กบัต ารวจเท่านั้น” เป็นแนวความคิดท่ีไดรั้บการปฏิบติัมาช้านานแลว้ ในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาไดมี้ “การ
ปฏิวติัเงียบทางแนวคิด” เก่ียวกับบทบาทของต ารวจและชุมชนท่ีเรียกกันว่า “ความเป็นหุ้นส่วน” 
(partnership) ในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม ซ่ึงเช่ือกนัวา่ “การป้องกนัอาชญากรรมท่ีประสบ
ผลส าเร็จ ข้ึนอยูก่บัชุมชนมากกวา่ต ารวจ” บทบาทของต ารวจและประชาชนในการป้องกนัอาชญากรรม
จึงเปล่ียนแปลงไป จากแนวคิดเดิมท่ีว่าประชาชนช่วยเหลือต ารวจ มาเป็นต ารวจช่วยเหลือประชาชน 
ต ารวจจึงมีบทบาทส าคญัในการช่วยเหลือชุมชนให้เขม้แข็ง สามารถพึ่งตนเองและใชม้าตรการควบคุม
ทางสังคม ในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมมากยิ่งข้ึน (Rosenbaum, Hernandez and Daughtry, 
1991, p.96) ทั้งน้ี สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ และคณะ (2556, หนา้ 486-490) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้หลกัการและทฤษฎีต ารวจสมยัใหม่ (Modern 
Policing)ไดแ้ก่ 5 ทฤษฎี 1 หลกัการ ดงัน้ี 

1.3.1) ทฤษฎีการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Law Enforcement Theory) มีแนวคิดส าคญั
คือ การใช้เจา้หน้าท่ีต ารวจในเคร่ืองแบบออกตรวจทอ้งท่ี มีการจดัสายตรวจแบบต่างๆและเขตตรวจ 
เน้นการปรากฏตัวของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เพื่อลดโอกาสในการกระท าผิดของคนร้าย มุ่งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการตรวจทอ้งท่ี และหากมีเหตุอาชญากรรม
เกิดข้ึนตอ้งรีบสืบสวนจบักุมให้ไดอ้ย่างรวดเร็ว ตอ้งไม่ให้เป็นเยี่ยงอยา่งและคนร้ายไม่กลา้กระท าผิด 
ซ่ึงแนวทางน้ี  ถือเป็นการด าเนินการลดปัญหาอาชญากรรมโดยเจา้หน้าท่ีต ารวจเท่านั้น บุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ หรือแมก้ระทัง่คนในชุมชนเอง เป็นเพียงผูช่้วยให้ขอ้มูลหรือมีส่วนร่วมตามท่ีเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจต้องการเท่านั้ น ทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพันธ์ (Police Community Relation Theory) เน้นการ
ติดต่อส่ือสารสร้างความเขา้ใจให้กบัชุมชนและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุมชน เพื่อให้ชุมชนให้ความ
ร่วมมือแจง้ข่าวหรือเบาะแสอาชญากรรมมากข้ึน 

1.3.2) ทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ (Police Community Relation) เป็นหลกัการ
ท่ีช่วยให้ต ารวจเข้าไปเป็นมิตรกับประชาชนหรือชุมชน เพื่อประโยชน์ในการหาข่าว การสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งประชาชนกบัต ารวจ แต่ประชาชนอยูใ่นฐานะผูใ้ห้ขอ้มูลและผูรั้บแนวคิดจาก
ต ารวจเป็นหลกั ไม่เป็นลกัษณะปฏิสัมพนัธ์แบบสองทาง งานชุมชนสัมพนัธ์จึงเป็นการปฏิบติังานของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความคุน้เคยประชาชน เพื่อให้ประชาชน



25 
 

เขา้ใจการท างานของต ารวจ และมองภาพพจน์ของต ารวจดีข้ึน และในท่ีสุดเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการป้องกนัอาชญากรรม ความร่วมมือช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาในชุมชนไดเ้อง เช่น การช่วยเหลือเพื่อ
สร้างส่ิงสาธารณะประจ าหมู่บา้น ให้ความช่วยเหลือกนัและกนัเม่ือไดรั้บความเดือนร้อนหรือประสบ
สาธารณะภยั รวมถึงการปฏิบติัการทางจิตวิทยา เพื่อความมุ่งหมายท่ีจะให้ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรมการด าเนินงานและปฏิบติังานชุมชนสัมพนัธ์ โดยมี
เป้าหมายสุดท้ายอยู่ท่ีการให้ชุมชนและประชาชน มีความสามารถในการป้องกัน และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงในระดับพื้นฐานของตนเองได้ เพื่อเป็นฐานและ
สนบัสนุนงานการสร้างความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคมของต ารวจโดยสรุป แนวทฤษฎีชุมชนสัมพนัธ์
เพื่อป้องกนัอาชญากรรมในการปฏิบติังานต ารวจ คือ การจดัสภาพโดยทัว่ไปในชุมชนในลกัษณะการ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลง่ายต่อการควบคุมสังเกตตรวจตราโดยไม่ล่วงล ้ าสิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกนัชีวิตร่างกายและ
ทรัพยสิ์นทั้งของตนและบุคคลอ่ืนใหป้ลอดภยัจากอาชญากรรม 

1.3.3) ทฤษฎีต ารวจผูรั้บใช้ชุมชน (Community Policing) เป็นแนวคิดเพื่อการ
ป้องกนัอาชญากรรมแนวใหม่ท่ีเช่ือวา่ ต ารวจกบัประชาชนท างานร่วมกนัโดยใช้ความริเร่ิมสร้างสรรค ์
ย่อมสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอาชญากรรม ความรู้สึกหวาดกลัวภัยอาชญากรรม 
ตลอดจนสภาพการไร้ระเบียบและความเส่ือมโทรมทางสังคมและทางกายภาพในชุมชนต่างๆ ได ้การท่ี
จะบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวไดน้ั้นหน่วยงานต ารวจจะตอ้งเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสุจริตชน
ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนนั้นๆ โดยเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในการ
จดัล าดบัความส าคญัเร่งด่วนของปัญหา และร่วมพฒันาศกัยภาพความเป็นอยู่โดยรวมของชุมชน หรือ
อีกนัยหน่ึงท่ีกล่าวได้ว่า หลกัการต ารวจผูรั้บใช้ชุมชน เป็นหลกัการการท างานของต ารวจซ่ึงส่งเสริม 
สนบัสนุน แกต้น้เหตุเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชน โดยใชเ้ทคนิค
การแกท่ี้ตน้เหตุของปัญหา ดว้ยความร่วมมือระหวา่งต ารวจและชุมชน 

1.3.4) ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอ้ม (Crime Control Through 
Environmental Design) เป็นแนวทางการป้องกนัอาชญากรรม ท่ีเช่ือวา่ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและ
ทางสังคมถือได้ว่าเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีมีผลต่อปัญหาอาชญากรรมในชุมชน โดยหลกัการ
แล้ว เราสามารถวางแผนเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือออกแบบสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อม
รูปธรรมและนามธรรม เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมได ้โดยท าให้ไม่สามารถเขา้ถึงบุคคล
หรือทรัพยโ์ดยง่าย อนัเป็นการปิดกั้นหรือลดช่องโอกาสในการก่อเหตุของคนร้าย 
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1.3.5) ทฤษฎีหน้าต่างแตก (Broken Windows Theory) เป็นทฤษฎีท่ีสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีต ารวจผูรั้บใช้ชุมชน เป็นแนวความคิดท่ีน ามาประยุกต์ใช้กบัการป้องกนัอาชญากรรมใน
ชุมชน โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่า หากปล่อยให้หน้าต่างบ้านหรือรถยนต์แตกเสียหายโดยไม่มีการ
ซ่อมแซมแลว้ คนทัว่ไปก็จะคิดวา่เจา้ของไม่สนใจ ต่อมาก็จะมีคนขวา้งหรือท าลายกระจกบานอ่ืนไป
เร่ือยๆ จนกระทัง่บา้นเรือนหรือรถยนต์เสียหายช ารุดทรุดโทรมมาก ยากต่อการซ่อมแซมให้กลบัไปสู่
สภาพเดิม ดงันั้น เม่ือหน้าต่างแตกแมเ้พียงเล็กน้อยก็ตอ้งรีบซ่อมแซม เม่ือน ามาเทียบเคียงกบัปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน เช่น หากเกิดปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปัญหาความสกปรกหรือ
ปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในชุมชนแลว้ปล่อยทิ้งไวโ้ดยไม่มีใครสนใจ ชุมชนนั้นจะยิ่งเส่ือมโทรมลง
ไปเร่ือยๆ แลว้จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมหรือยาเสพติดตามมาภายหลงั ดงันั้น การแกไ้ขปัญหา
อาชญากรรมต้องสนใจจดัการปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ปัญหาความไร้ระเบียบและปัญหา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วย ถ้าชุมชนใดมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะท าให้ปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดลดลงไปดว้ย 

1.3.6) หลกัการต ารวจพฒันาและแก้ไขปัญหาท่ีพลิกผนัไปตามแนวทางของ
ชุมชน (Community Oriented Policing and Problem Solving) เป็นหลกัการท่ีเนน้การปฏิบติังานร่วมกบั
หุน้ส่วนต่างๆในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชน ซ่ึงในประเทศไทยหน่วยงานท่ีริเร่ิมน ากระบวนทศัน์ใหม่
น้ีมาใช้ในการปฏิบัติงานคือ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ซ่ึง
ยทุธศาสตร์ส าคญั คือ การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการแสวงหาหุ้นส่วนในชุมชน และการร่วมกนั
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนัน่เอง 

(1) การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ในส่วนของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีจะตอ้งเปล่ียนแนวความคิดและทศันคติจากกระบวนทศัน์การบงัคบัใช้กฎหมายเป็น
กระบวนทศัน์หลกัการพฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีพลิกผนัไปตามแนวทางของชุมชน ท่ีเน้นการท างาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในชุมชนร่วมกบัหุ้นส่วนต่างๆ และในภาคส่วนชุมชนเอง คนในชุมชนตอ้ง
เปล่ียนทศันคติท่ีว่า การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นเร่ืองของเจา้หน้าท่ีต ารวจฝ่ายเดียวมาเป็นการ
ร่วมกนัท างานแกไ้ขปัญหาในลกัษณะหุน้ส่วนเช่นกนั 

(2) การแสวงหาหรือการสร้างหุ้นส่วนในชุมชน เพื่อร่วมกนัป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอาชญากรรมและความไร้ระเบียบในชุมชนมีหลกัการท่ีส าคญัคือ ตอ้งใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
และสร้างจิตส านึกรักชุมชน จนกระทัง่หุน้ส่วนเหล่านั้นมีความรู้สึกวา่ ตนเองเป็นหุน้ส่วนในชุมชนและ
มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัและความสงบสุขของชุมชนเสมือนเป็นผูพ้ิทกัษส์ันติราษฎร์ หรือ
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เจา้หน้าท่ีต ารวจ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เป็น“ผูพ้ิทกัษ์รับใช้ชุมชน” (The Community Knight) ซ่ึง
สอดคล้องกับหลักการต ารวจส าคญัท่ีว่า “ต ารวจคือประชาชน ประชาชนคือต ารวจ” ซ่ึงผูพ้ิทักษ์ฯ 
เหล่าน้ีจะอยู่ในชุมชน และเป็นหุ้นส่วนกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจในการดูแลปกป้องชุมชนจากภยัอนัตราย
ต่างๆ ซ่ึงคลา้ยกบัการท าหน้าท่ีของสุนขัระวงัภยั (Watch Dog) ส าหรับหุ้นส่วนส าคญัในชุมชน คือ ผู ้
ยิ่งใหญ่ทั้งหก (The Big Six) ไดแ้ก่ พระ/โต๊ะอิหม่าม/ตามศาสนา (วดั/โบสถ์คริสต์/มสัยิด) ครู/อาจารย ์
(โรงเรียน/มหาวิทยาลยั/สถาบนัการศึกษา) นกัการเมืองทอ้งถ่ินขา้ราชการในพื้นท่ี นกัธุรกิจเอกชนและ
ส่ือมวลชนในพื้นท่ี หุ้นส่วนทั้ง 6 เหล่าน้ี ถือเป็นพลงัชุมชนท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนงานหลกัการพฒันาและ
แกไ้ขปัญหาท่ีพลิกผนัไปตามแนวทางของชุมชนไดดี้ข้ึน 

2) การปราบปรามอาชญากรรม 
2.1) มานพ  เนียรภาค (2556, หน้า 10) ไดก้ล่าวว่า การปราบปราม หมายถึง การใช้

มาตรการในหลายๆ มิติ เช่น การจบักุม มาตรการสมคบ การยึดทรัพย ์ภาษี ฯลฯ ด าเนินการกบัผูค้ ้า 
ผูผ้ลิต น าเขา้ ส่งออก นายทุนผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการกระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติดเพื่อไม่ให้
มีโอกาสกระท าผิดอีกต่อไป ทั้งน้ี มาตรการปราบปราม สามารถแบ่งออกเป็นมาตรการปราบปราม
ตามปกติกบัมาตรการปราบปรามเชิงรุก โดยมาตรการปราบปรามตามปกติ ไดแ้ก่ การสืบสวนหาข่าว 
การปราบปรามอาวุธสงคราม อาวุธเถ่ือน ยาเสพติด ของหนีภาษีและมือปืนรับจ้าง ส่วนมาตรการ
ปราบปรามเชิงรุก ไดแ้ก่ การจดัระดมพลเพื่อกวาดลา้งให้สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และสถานการณ์ท่ีเกิด
อาชญากรรม 

2.2) ศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (2546, หน้า 19-25) ได้
กล่าวถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จในการปราบปรามผูมี้อิทธิพล ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กบัการ
ปราบปรามปัญหายาเสพติดได ้โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ 

2.2.1) เจตจ านงทางการเมืองความจริงจงั และความต่อเน่ืองในเชิงนโยบายการ
ยกระดบัปัญหาผูมี้อิทธิพลเป็นวาระแห่งชาติอีกวาระหน่ึง ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกบัการประกาศสงคราม
กบัยาเสพติดของรัฐบาลซ่ึงไดด้ าเนินการอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองเพื่อยุติบทบาทของกลุ่มผูมี้อิทธิพลให้หมดไป
จากสังคมและประเทศชาติ 

2.2.2) การท าให้ประชาชนเขา้ใจปัญหาและเกิดความตระหนกัถึงพิษภยัของผูมี้
อิทธิพลท่ีเป็นบ่อนท าลายประเทศ เป็นมะเร็งร้ายตวัส าคญัของสังคมไทยมาอย่างช้านาน และ เกิดการ
ต่ืนตวัเขา้มาร่วม ในการแกไ้ขการปราบปรามผูมี้อิทธิพลใหห้มดไปจากสังคมและประเทศชาติ 
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2.2.3) การจัดกระบวนการบริหารจัดการด้วยการบูรณาการ การบังคับใช้
กฎหมายจากหน่วยราชการต่างๆ ท่ีรับผิดชอบอยา่งจริงจงัและสอดประสานกนัภายในการอ านวยการ 
การปฏิบติัการและการประเมินผลท่ีเป็นเอกภาพ 

2.2.4) การระดมสรรพก าลงัของหน่วยราชการ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีแต่ละดา้นเขา้
ตรวจสอบ กดดนั กวาดลา้ง ท าลายอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในการปราบปรามผูมี้
อิทธิพล 

2.2.5) การปกป้องคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัย และสร้างเสริมขวญัและ
ก าลังใจให้สรรพก าลังผูร่้วมปฏิบัติการปราบปรามผูมี้อิทธิพลของรัฐ และประชาชนผูช่้วยเหลือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปราบปรามผูมี้อิทธิพลคร้ังน้ี 

 
2.3 แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วกบัประสิทธิภาพ 

2.3.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
Robbins, & Coulter (2003, p. 110) กล่าววา่ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการท างาน

โดยส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านวตัถุและอุปกรณ์ลงหรือการประหยดั
ทรัพยากรในการท าส่ิงต่างๆ ใหถู้กตอ้ง (Doing the Thing Right)  

Elmore Peterson and Plowman, E. Grovenor (1993, p. 45) ไดก้ล่าวถึงความหมายของ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานดา้นธุรกิจในความหมายอยา่งแคบ หมายถึง การลดตน้ทุนในการผลิต 
และในความหมายอย่างกว้างว่า หมายความรวมถึงคุณภาพ (Quality) ของการมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) และความสามารถในการผลิต การด าเนินงานทางธุรกิจเพื่อการผลิตสินคา้ หรือบริการ
ในปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการและเหมาะสมโดยใช้ตน้ทุนน้อยท่ีสุด ค านึงถึงสถานการณ์และขอ้
ผกูพนัดา้นการเงินท่ีมีอยู ่ 

The World Dictionary New Hamlyn Encyclopedic (1971, p. 110) ได้ให้ความเห็นว่า 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นความพอเหมาะในการปฏิบติังานหรือผลของการปฏิบติังาน มีการใช้
ความรู้ ทกัษะ ความอุตสาหะ สมรรถนะขีดความสามารถ  

เพ็ชราภรณ์  ชชัวาลชาญชนกิจ (2557, หน้า 31) ไดนิ้ยามว่า ประสิทธิภาพขององค์กร
เป็นความสามารถขององค์กรในการแปลงทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร เช่น เวลา บุคลากร งบประมาณ 
วตัถุดิบ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นปัจจยัการผลิตใหเ้กิดเป็นผลผลิต ผลลพัธ์ ท่ีพึงประสงคเ์ป็นไปตามวตัถุประสงค์
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มสมรรถนะหรือศกัยภาพ รวมถึงการลดระยะเวลาในการให้บริการ    
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การด าเนินการ การบริหารจดัการ ซ่ึงท าใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีไดเ้พิ่มข้ึนในอตัราส่วนท่ีมากกวา่การเพิ่มปัจจยั
น าเขา้หรือปัจจยัในการผลิต 

มานพ  เนียรภาค (2556, หน้า 13) ไดนิ้ยามวา่ ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถใน
การปฏิบติังานหรือการด าเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมาย โดยให้ไดผ้ลผลิตใน
ระดบัมากท่ีสุดแต่ใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด  

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2548, หน้า 403) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การสนบัสนุน
ให้มีวิธีการบริหารท่ีจะได้รับผลดีมากท่ีสุดโดยส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด นั้นคือการลดค่าใช้จ่าย
ทางด้านวตัถุและบุคลากรลง ในขณะท่ีพยายามเพิ่มความแม่นตรง ความเร็ว และความราบเรียบของ   
การบริหารใหม้ากข้ึน 

ธงชยั  สันติวงษ์ (2546, หน้า 29-30) ไดก้ล่าวไวว้่า ประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบ
ทรัพยากรใชก้บัผลท่ีไดจ้ากการท างานวา่ดีข้ึนอยา่งไร แค่ไหนในขณะท่ีก าลงัท างานตามเป้าหมายของ
องคก์าร  

สัญญา  สัญญาววิฒัน์ (2544, หนา้ 16) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพ หมายถึง การวดัผลการ
ท างานขององค์การนั้นว่าท างานไดป้ริมาณงานมากน้อยแค่ไหน คุณภาพงานดีมากนอ้ยแค่ไหนใช้เงิน 
ใชเ้วลา ใชแ้รงงานไปมากนอ้ยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผูรั้บบริการมากนอ้ยแค่ไหน โดยความมีประสิทธิภาพ
จะหมายถึงท างานไดป้ริมาณและคุณภาพมาก องคก์ารโดยรวมมีความสมคัรสมานสามคัคี มีสันติภาพ
และความสุขรวม เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผูรั้บบริการ แต่ใชเ้วลาแรงงานและงบประมาณนอ้ย 

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2541) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง 
การท างานท่ีประหยดัไดผ้ลงานท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ คุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากร เช่น การเงิน คน อุปกรณ์ 
เวลา ประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีสร้างไดแ้ละสามารถวดัได ้จากปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ หรือ ผลผลิต โดย
การวดัอย่างใดอย่างหน่ึงหรือวดัหลายๆ อย่างประกอบกนั เช่น การวดัประสิทธิภาพในมิติดา้นปัจจยั
น าเขา้ (Input) หรือทรัพยากร เช่น เงิน คน วตัถุดิบ เทคโนโลยี เป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งมีการใชอ้ยา่งประหยดั
คุม้ค่า ลดการสูญเสียให้น้อยท่ีสุด หรือ การวดัประสิทธิภาพในมิติด้านกระบวนการ (Process) เช่น 
กระบวนการท างานท่ีมีมาตรฐาน รวดเร็ว สะดวกคล่องตวั หรือการวดัประสิทธิภาพในมิติของผลลพัธ์ 
เช่น ผลท่ีไดจ้ากการท างานมีก าไร เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เป็นตน้ 

ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2538, หน้า 2) ได้ให้ความหมายไวว้่า ประสิทธิภาพในระบบ
ราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีวดัหลายมิติตามแต่
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการพิจารณาคือ 
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1) ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) ได้แก่  การใช้
ทรัพยากรทางการบริหารท่ีประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุ และเทคโนโลย ีท่ีมีอยูอ่ยา่งประหยดั คุม้ค่า และ
เกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

2) ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ไดแ้ก่ การท างานท่ีถูกตอ้งได้
มาตรฐานรวดเร็วและใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะดวกกวา่เดิม 

3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ (Outcome and Result) ไดแ้ก่ การท างาน
ท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไรทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและ
บริการ 

พชัรา สินลอยมา และคณะ (2556) , หนา้ 12) ไดก้ล่าวถึง องค์ประกอบของประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานไว ้4 ประการ คือ 

1) คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง คือผูผ้ลิตและผูใ้ชไ้ดป้ระโยชน์คุม้ค่า
และพึงพอใจ 

2) ปริมาณงาน (Quantity) ท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน 
3) เวลา (Time) เวลาท่ีใช้ในการปฏิบติังานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีถูกตอ้งตามหลกัการ

เหมาะสมกบังานและทนัสมยั 
4) ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการปฏิบติังานทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังานและวิธีการ คือ

จะตอ้งลงทุนนอ้ยและไดผ้ลก าไรมาก 
กฤษมนัต์  วฒันาณรงค์ (2536, หน้า 15) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพเป็นการด าเนินการ

และการเลือกใช้วิธีการท างานอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผนทั้งทางกฎหมาย ศีลธรรมทางวิชาการ 
ภายใตก้ารใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างพอดีและประหยดั โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการบรรลุผลตาม
ตอ้งการ  

วิรัช  สงวนวงศ์วาน (2531, หน้า 86) ไดก้ล่าวไวว้่า ประสิทธิภาพของการบริหารงาน
เป็นเคร่ืองช้ีถึงความเจริญกา้วหน้า และความลม้เหลวขององค์การ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารตอ้งมีการบริหารงาน 
ท่ีเหมาะสมกบัองคก์ารในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อน าไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ารมากท่ีสุด 

สรุปไดว้า่ ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชท้รัพยากรต่างๆ ขององคก์าร
ในการด าเนินงานเพื่อช่วยให้การท างานเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายและก าหนดไว้
ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้จ ากดัในการท างานในช่วงเวลานั้นๆ 
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2.3.2 ลกัษณะขององคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ 
สมพงษ ์ เกษมสิน (2521, หนา้ 30) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของ Harring Emerson (1912)  ท่ี

กล่าวไวใ้นหนงัสือช่ือ The Twelve Principles of Efficiency โดยให้ความเห็นเอาไวว้่า การท างานให้มี
ประสิทธิภาพประกอบดว้ยหลกัการ 12 ประการ ดงัน้ี 

1) การท าความเขา้ใจและก าหนดแนวคิดในการท างานใหก้ระจ่าง 
2) พิจารณาถึงผลส าเร็จและความเป็นไปไดข้องงาน 
3) มีค าปรึกษาท่ีถูกตอ้งและครบถว้นในการท างาน 
4) รักษาระเบียบวนิยัในการท างาน 
5) ปฏิบติังานดว้ยความยติุธรรมต่อทุกฝ่าย 
6) การท างานต้องสามารถเช่ือถือได้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีสมรรถนะสูง และ

ควบคุมได ้
7) เปิดเผย และส่ือสารถึงความกา้วหนา้ในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และทัว่ถึงทุกกลุ่ม 
8) ผลงานเสร็จทนัเวลา 
9) ผลงานไดต้ามมาตรฐาน 
10) วธีิการด าเนินงานสามารถใชเ้ป็นตน้แบบใหแ้ก่ผูอ่ื้นได ้
11) มีการก าหนดแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานโดยสามารถถ่ายทอด ฝึกสอนให้คนอ่ืนท า

ตามไดจ้นประสบผลส าเร็จได ้
12) ใหร้างวลัแก่ผูท่ี้ท  างานไดอ้ยา่งมีคุณภาพยอดเยีย่ม 
ชาลี  โกมลสุทธ์ิ (2549) ไดก้ล่าวถึง คุณลกัษณะขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพเอาไวว้่า 

ควรมีลกัษณะประกอบดว้ย 9 ประการ 
1) เป้าหมายขององคก์รชดัเจน (Clear organization goals) หมายถึง คนในองคก์รรู้และ

เขา้ใจเก่ียวกบัเป้าหมาย วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงขององคก์รท่ีท างานอยูไ่ดอ้ยา่งชดัเจน โปร่งใสทุกระดบั 
ไม่มีวาระซ่อนเร้น และตอ้งแสดงให้เห็นตลอดเวลาทั้งค  าพูดและการกระท า ถา้มีการเปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงเป้าหมายตอ้งแจง้ใหบุ้คคลทุกระดบัใหเ้ขา้ใจ ไม่ใช่แจง้เพื่อรับทราบ 

2) สายงานบงัคบับญัชาสั้นพร้อมงานบงัคบับญัชาท่ีหลากหลาย (Flat organization with 
increased span of supervision) หมายถึง พนักงานทุกระดบัชั้นจะตอ้งพฒันาความสามารถของตนเอง 
ให้สูงข้ึน และตอ้งรับผิดชอบในองค์กรนั้นๆ พร้อมทั้งลดสายงานการบงัคบับญัชา และขั้นตอนการ
ท างาน ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งท างานอยา่งเตม็ท่ี และมุ่งมัน่อยูก่บังานท่ีท าอยูต่ลอดเวลา 
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3) มีฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการบริหารงาน (Data-based self-management system) 
หมายถึง การมีระบบการจดัการในการท างานดว้ยความเช่ือมัน่และตดัสินใจดว้ยตนเองให้ถูกตอ้งใน
ระดบัหน่ึง   มีประวติัเก่าท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานขอ้มูล เพราะใชเ้ป็นขอ้อา้งอิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
มีการน าเอาอุปกรณ์สมยัใหม่มาประยกุตใ์ชต้วัฐานขอ้มูลควรจะตอ้งเป็นขอ้มูลปัจจุบนั 

4) มีระบบการจัดการท่ี ดีด้วยคนท่ีไม่มาก (Good management system with small 
management staff) หมายถึง การมีระบบการจดัการท างานท่ีมีระบบ โดยใชจ้  านวนคนไม่มากนกั ทั้งน้ี 
ต้องมีการเตรียมงานท่ีดี ไม่มีการสับสนวุ่นวายในการท างาน ทุกคนรู้หน้าท่ี ไม่พยายามใช้ระบบ
กรรมการ จนเกินขอบเขตการท างานทุกอยา่งจะมีตวัช้ีวดัอยูต่ลอดเวลา 

5) เน้นการปฏิบติังานท่ีท าให้เกิดความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ (Emphasis on improved 
operation reliability) หมายถึง เน้นหนักเร่ืองการปรับปรุงการท างานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้ความ
เช่ือถือและถูกต้องท่ีสุด ผู ้บังคับบัญชา สามารถท่ีจะพูดให้คนอ่ืนเข้าใจได้ง่าย และค าพูดนั้ นเกิด
ประโยชน์กับองค์กร ให้ข้อคิดกับคนรุ่นหลังอย่างถูกต้อง ผูใ้ต้บงัคบับญัชาท างานด้วยความตั้งใจ
ค านึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ร และส่วนรวม 

6) มีการตลาดและประชาสัมพนัธ์ (Marketing and advertising) หมายถึง การตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์มีหน่วยงานดูแลชดัเจนแต่บุคคลในองคก์รทุกระดบัควรช่วยแนะน าใหลู้กคา้ หรือผูท่ี้ใช้
บริการทุกคนทราบถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ขององค์กร และต้องแนะน าอย่างมีข้อมูลและถูกต้อง มีการ
ชกัชวนใหซ้ื้อสินคา้ และใชบ้ริการอยูต่ลอดเวลา ไม่ควรพูดถึงองคก์รในดา้นลบ 

7) ร่วมมือร่วมใจ และท างานเป็นทีมอย่างดียิ่ง (More collaboration and teamwork) 
หมายถึง การเพิ่มบทบาทของการท างานร่วมกนัให้มากข้ึน พร้อมทั้งการประสานงานกนั เพิ่มการเผชิญ
กบัการแกปั้ญหาต่างๆ ขององคก์รดว้ยกนั ไม่ควรเก่ียงงาน ให้นึกอยูใ่นใจเสมอวา่ องคก์รน้ีเป็นส่ิงท่ีให้
ก าเนิดทุกส่ิงกบัตวัเรา สร้างทศันคติกบัตวัเองและผูร่้วมงานอยูเ่สมอ การท างานเป็นทีมนั้นทุกคนตอ้ง
ออกแรง ออกความคิดเห็นร่วมกนั เพื่อให้ไดม้าในส่ิงท่ีดีท่ีสุด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกบัองคก์รอยา่ง
เต็มท่ีในทุกเร่ืองไม่ว่าจะขอความร่วมมืออะไร เช่น การประหยดัพลงังาน การประหยดัค่าใชจ่้ายต่างๆ 
เป็นตน้ ทุกคนตอ้งตั้งใจและมุ่งมัน่ในการท างาน 

8) เน้นมูลค่าในการท างานในแต่ละต าแหน่งและด าเนินตามนโยบายอย่างแน่วแน่ 
(Emphasis upon value added aspects of each position or policy) หมายถึง การตอกย  ้ าพร้อมทั้ งเพิ่ม
คุณค่าของการท างานในแต่ละต าแหน่งอีกทั้งตอ้งปฏิบติัตามนโยบายหลกั มีการก ากบั ตรวจสอบการ
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ท างานอย่างสม ่าเสมอไม่มีการควบคุมมากจนเกินไป ควรใช้การประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลพร้อมทั้งมีการใหค้่าตอบแทนอยา่งยติุธรรม 

9) เพื่อองค์กร (For my organization) หมายถึง ความตอ้งการเห็นองค์กรของเราเจริญ 
เติบโตอยา่งต่อเน่ือง มีการเสียสละอยา่คิดมาก ท างานโดยไม่เอาเปรียบองคก์ร มีการเสนอความคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์กบัองค์กรอยูต่ลอดเวลาคนในองค์กรจะคิดถึงส่วนรวม แต่รับผิดชอบงานของตวัเอง
อยา่งดียิง่ 

 
2.4 ปัจจัยการบริหารจัดการองค์การ 

2.4.1 ความหมายของการบริหารจดัการ 
กรกนก  จรัสหิรัญปรีดา, (2553 หน้า 40) ได้สรุปไวว้่า การจดัการ หมายถึง การใช้

ศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันของบุคลากรในองค์การหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ การจดัการจึงเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ี
คอยควบคุมการด าเนินงานใหอ้งคก์ารนั้นๆไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้

พจนานุกรมฉบบั Collins Cobuild (2001อา้งถึงในจนัทิมา ชุวานนท,์ 2553, หนา้ 47) ได้
ให้ความหมาย “การจดัการ” (Management) วา่ คือการควบคุม การจดัด าเนินการของธุรกิจหรือองคก์าร
อ่ืนๆ 

ธงชยั  สันติวงษ ์(2541, หนา้ 1) กล่าวไวว้า่ “การจดัการ” หมายถึง “ภารกิจของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงหรือหลายคนท่ีเรียกวา่ผูบ้ริหาร ผูเ้ขา้มาท าหนา้ท่ีประสานให้การท างานของบุคคลท่ีต่างฝ่าย
ต่างท า และไม่อาจประสบผลส าเร็จจากการแยกกนัท าใหส้ามารถบรรลุผลส าเร็จไดด้ว้ยดี” 

จนัทิมา  ชุวานนท ์(2553, หนา้ 48) การบริหารจดัการ คือ กระบวนการท่ีคณะบุคคลน า
นโยบายท่ีก าหนดไวไ้ปปฏิบติัให้เกิดผล โดยการแปลงนโยบายให้เป็นแผนงานและกิจกรรม มีการสั่ง
การ ด าเนินการ และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติังานต่างๆ ร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

วรัิช  วิรัชนิภาวรรณ (2551, หน้า 13) กล่าววา่ การจดัการ หมายถึง การด าเนินงานหรือ
การปฏิบติังานท่ีหน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานน ามาใช้เพื่อน าไปสู่วตัถุประสงคห์รือจุดหมาย
ปลายทางท่ีไดก้ าหนดไว ้

Griffin (1999, p.4) ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการ (Management) ไวว้่า เป็นชุดของ
หนา้ท่ีต่างๆ (A set of functions) ท่ีก าหนดทิศทางในการใชท้รัพยากรทั้งหลายอยา่งมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) 
หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Right decision) และมีการปฏิบติัการ
ส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไว ้ดงันั้นผลส าเร็จของการบริหารจดัการจึงจ าเป็นตอ้งมีทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลควบคู่กนั  

Certo (2000, p.555) กล่าวว่า การบริหารจดัการ หมายถึง กระบวนการของการมุ่งสู่
เป้าหมายขององค์กรจากการท างานร่วมกนั โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ หรือเป็นกระบวนการ
ออกแบบและรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลท างานร่วมกนัในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.4.2 องคป์ระกอบของการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
Fremont E. Kast & James E. Rosenzweig (1985, P.612-635) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในองคก์าร

จะมีความหลากหลายแตกต่างกนัไปตามลกัษณะสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม
องค์ประกอบท่ีเหมาะสมควรมี 4 ปัจจยั คือ (1) ปัจจยัดา้นโครงสร้าง (2) ปัจจยัดา้นมนุษยแ์ละวฒันธรรม 
(3) ปัจจยัดา้นยทุธวธีิ และ (4) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี 

Richard M. Steers (1977, P.45-56) ไดใ้ห้ทศันะว่า องค์การจะตอ้งประกอบดว้ยปัจจยั
หลกั 2 ปัจจยั คือ (1) ปัจจยัดา้นโครงสร้าง และ (2) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้องคก์ารด าเนินไป
ไดอ้ยา่งถูกทิศทางและบรรลุตามเป้าหมายขององคก์าร 

Wendell L. French & Cecil H. Bell  (1984, P.57) กล่าวว่า ภายในองค์การท่ีมีประสิทธิผล
ควรประกอบไปดว้ยปัจจยัย่อยๆ หลายปัจจยั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และส่งผลต่อกนัโดยแบ่งเป็น 6 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัดา้นเป้าหมาย (2) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (3) ปัจจยัดา้นภาระงาน (4) ปัจจยัดา้นโครงสร้าง 
(5) ปัจจยัดา้นคน และ (6) ปัจจยัดา้นการประสานกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอก 

Robert G. Owens (1995, P.54) ได้กล่าวไวว้่า การท่ีองค์การจะสามารถด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จขององค์การ ควรตอ้งมีองค์ประกอบ ดงัน้ี (1) ภาระงานท่ีตอ้งมีในองค์การ (2) โครงสร้าง
ขององค์การเพื่อแสดงถึงความเป็นระบบ และจ าแนกความแตกต่างกันในลักษณะของงาน (3) 
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือท่ีจะตอ้งใช้ในองค์การ (4) บุคลากร ซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังาน
ตามภารกิจขององคก์าร 
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Kathryn M. Bartol & Other (1998, P.504) ได้เสนอแนวคิดว่า องค์การควรประกอบด้วย   
4 ปัจจยั คือ (1) ปัจจยัดา้นโครงสร้าง (2) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี (3) ปัจจยัด้านคน และ (4) ปัจจยัด้าน
วฒันธรรม 

Richard L. Daft (2006) ได้กล่าวถึงกิจกรรมหลักทางการจัดการว่าประกอบด้วย
กิจกรรม 4 ประการ คือ (1) การวางแผน (Planning) (2) การจัดองค์การ (Organizing) (3) การช้ีน า 
(Leading) (4) การควบคุมองคก์ร (Controlling) 

Peter F. Drucker (2005) ไดเ้สนอทฤษฎีการบริหารจดัการ โดยมีองคป์ระกอบดงัน้ี (1) 
การวางแผน (Planning) (2) การจดัองค์การ (Organizing) (3) การน า (Leading) และ (4) การควบคุม 
(Controlling)  

Henri Fayol (1929) ได้ระบุว่ากิจกรรมการบริหารประกอบด้วย (1) การวางแผน 
(Planning) (2) การจดัองค์กร (Organization) (3) การบงัคบับญัชา (Commanding) (4) การประสานงาน 
(Coordinating) และ (5) การควบคุม (Control)  

Luther Gulick and Lyndal Urwick (1937) ได้เสนอแนวคิด POSDCoRB ซ่ึงประยุกต์
เพิ่มเติมจากแนวความคิดของ Henri Fayol โดย POSDCoRB เป็นแนวคิดการจดัการเชิงกระบวนการ 
(Process Management) โดยมีสมมุติฐานว่า “ความส าเร็จของงานข้ึนอยู่กับการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารมากกว่าการทางานของฝ่ายปฏิบติัการ” นอกจากน้ียงัเช่ือว่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความประหยดัของการปฏิบติังานภายใตก้ารน าของผูบ้ริหารจะเกิดข้ึน ถา้ฝ่ายบริหารยึดแนวทาง การ
บริหารตามหลกั POSDCoRB ดงันั้น จุดสนใจการศึกษาจึงมุ่งเนน้ไปท่ีวิธีการท างานและพฤติกรรมของ
ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูง POSDCoRB ถือเป็นเคร่ืองมือการบริหารงานแบบครบวงจร
เพื่อบริหารองค์การอย่างมีระบบ โดยเร่ิมจากการวางแผนตั้งเป้าหมายท่ีจะท า จากนั้นจึงจดัโครงสร้าง
องคก์ารใหเ้หมาะสมกบัภารกิจตามเป้าหมาย และจดัคนท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมกบัภารกิจเขา้สู่โครงสร้าง
องค์การ โดยมีผูบ้ริหารท าหน้าท่ีอ านวยการ สั่งการ ตามล าดบัชั้นเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด และมีการประสานงานระหว่างฝ่าย แผนกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้การปฏิบติังาน
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกนั รวมถึงตอ้งมีการการรายงานผลการปฏิบติังานให้ผูบ้ริหารทราบ
ทุกระยะตามท่ีก าหนด และสุดทา้ยมีการบริหารงบประมาณเพื่อควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณให้เป็นไป
ดว้ยความประหยดั คุม้ค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด POSDCoRB มีองคป์ระกอบดงัน้ี (1) P - Planning 
หมายถึง การวางแผน (2) O - Organizing หมายถึง การจดัโครงสร้างองค์การ (3) S - Staffing หมายถึง 
การจดับุคลากรปฏิบติังาน (4) D - Directing หมายถึง การอ านวยการ (5) Co - Coordinating หมายถึง 
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การประสานงาน (6) R - Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน และ (7) B - Budgeting 
หมายถึง การงบประมาณ  

Harold D. Koontz (1972) ไดเ้สนอกระบวนการจดัการท่ีเรียกวา่ POSDC ประกอบดว้ย 
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การวางแผน (Planning) (2) การจดัองคก์าร (Organizing) (3) การจดัคนเขา้ท างาน 
(Staffing) (4) การอ านวยการ (Directing) และ (5) การควบคุม (Controlling)  

Jr., Robert H. Waterman, Thomas J. Peters. & Phillips, Julien R. (1980, p. 14-26) ได้
ร่วมกนัศึกษาถึงองค์ประกอบหรือปัจจยัภายในองค์การท่ีส่งผลต่อระดบัประสิทธิภาพในการท างาน 
และเสนอวา่ ประสิทธิภาพขององคก์รเกิดจากความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ รวม 7 ประการ (McKinsey 
7 s Framework) ซ่ึงประกอบด้วย กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์การ (Structure) ระบบ
การปฏิบติังาน (System) รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) สมาชิก (Staff) ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ 
(Skill) และ ค่านิยมร่วม (Shared values)  

ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ (2553, ไม่ระบุหนา้) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีประสิทธิผลต่อการบริหาร
องค์การไว ้6 ปัจจยั ดงัน้ี (1) วฒันธรรมองค์การ (2) นโยบาย (3) โครงสร้างองค์การ (4) เทคโนโลย ี              
(5) ทรัพยากรการบริหาร และ (6) ภาวะผูน้ า  

ชุบ  กาญจนประกร (2520, หน้า 10-12) ไดเ้สนอแนวคิดเร่ือง PA-POSDCoRB ไวว้่า 
การบริหารงานท่ีดีควรประกอบดว้ยกระบวนการ 9 ประการ คือ (1) นโยบาย (Policy) (2) อ านาจหนา้ท่ี 
(Authority) (3) การวางแผน (Planning) (4) การจัดรูปงาน (Organizing) (5) การด าเนินการเก่ียวกับ
บุคลากร (Staffing) (6) การอ านวยการ (Directing) (7) การประสานงาน (Co-ordination) (8) การรายงาน 
(Reporting) และ (9) การงบประมาณ (Budgeting) 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ไดเ้สนอแนวคิด PAMS-POSDCoRB โดยกล่าวไวว้่า การ
บริหาร หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบติังานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจา้หนา้ท่ีของ
รัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั คน ส่ิงของ และหน่วยงานโดยครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ (1) การบริหารนโยบาย 
(Policy) (2) การบริหารอ านาจหน้าท่ี (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การบริหาร   
ท่ีเก่ียวข้องกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจดัองค์การ (Organizing) (7) การ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์(Staffing) (8) การอ านวยการ (Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) 
(10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงประมาณ (Budgeting) 
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2.4.3 สรุปปัจจยัการบริหารจดัการองคก์ารท่ีใชใ้นงานวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีจะใช้แนวคิดกระบวนการบริหารจดัการท่ีเรียกว่า POSDCoRB ของ 

Luther Gulick and Lyndal Urwick (1937) เป็นหลกัและเสริมดว้ยแนวคิดของนักวิชาการท่านอ่ืนๆ ท า
ให้การบริหารจดัการเพื่อป้องกันปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 คือ PA-POSDCoRB 
นอกจากน้ี จากการศึกษาการปฏิบติังานขององค์การสมยัใหม่และหน่วยงานต ารวจหลายแห่งพบว่า 
เทคโนโลยี และภาวะผูน้ า คือ ปัจจยัส าคัญท่ีช่วยให้การท างานของหน่วยงานต ารวจมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน ดงันั้น ปัจจยัการบริหารจดัการองคก์ารท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ีจึง ประกอบดว้ย 

1) Policy (นโยบาย) 
Michael E. Kraft & Scott R. Furlong (2004 , p. 4) ให้ความหมายของนโยบาย

สาธารณะวา่ เป็นกิจกรรมท่ีรัฐด าเนินการหรือไม่ด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสังคม เช่น ปัญหา
สภาพแวดลอ้ม ปัญหาความปลอดภยัในท่ีท างาน 

Thomas R. Dye (2002, p. 1) กล่าววา่ นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมท่ีรัฐบาล
เลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า 

Koenig, 1986, p. 1) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมของรัฐท่ีมีผลต่อ
ความเป็นอยูข่องประชาชน เช่น นโยบายการควบคุมอาวุธ นโยบายการลดมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงท่ี
ก่อใหเ้กิดนโยบายคือสภาพแวดลอ้มท่ีประชาชนอาศยัและปัญหา นโยบายจึงเกิดข้ึนเพื่อบรรเทาปัญหา 

Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn (1984, p. 14) กล่าววา่ นโยบายสาธารณะ คือ 
การแสดงจุดประสงค์หรือจุดหมายปลายทางของกิจกรรมของรัฐบาลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและเป็นการ
อธิบายถึงการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ได้กล่าวว่า การบริหารนโยบาย (Policy : P) หมายถึง 
กระบวนการบริหารนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวกบัหลกัและวิธีปฏิบติัท่ีองคก์ารยดึถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมสาธารณะ หรือการพฒันาหน่วยงานในอนาคตในช่วงระยะเวลา  ท่ี
ก าหนด รวมถึงวิสัยทัศน์ของการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีก าหนดออกมาเป็นนโยบาย 
แนวทาง หรือโครงการเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั  

วรเดช  จนัทรศร (2547, หน้า 43) ไดใ้ห้ความหมายของนโยบายสาธารณะว่า เป็น
กิจกรรมต่างๆ ท่ีรัฐจดัข้ึน หรือแผนงานหรือโครงการ หรือแนวทางปฏิบติัท่ีรัฐหรือหน่วยงานของรัฐได้
ก าหนดข้ึนเพื่อเจตนาในการแกไ้ขปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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ทศพร  ศิริสัมพนัธ์ (2539, หน้า 4) กล่าววา่ นโยบายสาธารณะ หมายถึง นโยบายท่ี
ถูกก าหนดข้ึนโดยรัฐบาล ซ่ึงอาจจะเป็นองค์กรหรือตวับุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงตามกฎหมาย
ภายใตร้ะบบการเมืองนั้นๆ ทั้งน้ี นโยบายสาธารณะจะครอบคลุมตั้งแต่ส่ิงท่ีรัฐบาลตั้งใจว่าจะกระท า
หรือไม่กระท า การตดัสินใจของรัฐบาลในการแบ่งสรรทรัพยากรหรือคุณค่าต่างๆ ในสังคม กิจกรรม
หรือการกระท าต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง อนัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานของรัฐบาล 

ชุบ  กาญจนประกร (2520 , หน้า 10-12) ได้กล่าวว่า นโยบาย (Policy) หมายถึง 
นโยบายท่ีจะใชใ้นการบริหารงาน ตลอดจนวธีิการก าหนดนโยบายดงักล่าวนั้นดว้ย  

สรุปไดว้า่ นโยบาย หมายถึง การตดัสินใจของรัฐบาลในการด าเนินกิจกรรมหรือไม่
ด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะ โดยรัฐบาลอาจเป็นผูด้  าเนินการเองหรือให้ตวัแทนเป็น
ผูด้  าเนินการเพื่อช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนให้ดียิง่ข้ึนกวา่ปัจจุบนั ซ่ึงนโยบายในการศึกษา
คร้ังน้ี หมายถึง นโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 โดยรัฐบาลถือเป็น
นโยบายท่ีส าคญัและเร่งด่วนในการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จ และเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ  

2) Authority (อ านาจหนา้ท่ี) 
DuBrin and Ireland (1993) ได้ให้ค  าจ  ากัดความของค าว่า อ านาจหน้าท่ี มีลักษณะ

ดงัน้ี (1) สิทธิท่ีจะปฏิบติัหรือสั่งการ (2) สิทธิในต าแหน่งการบริหารท่ีจะออกค าสั่ง และคาดวา่ค าสั่งนั้น
จะได้รับการปฏิบติัตาม (3) สิทธิท่ีจะตดัสินใจสั่งการบุคคลอ่ืนให้ปฏิบติัหรือกระท าหน้าท่ีใดหน้าท่ี
หน่ึงให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ และ (4) สิทธิตามกฎหมาย (สิทธิโดยชอบธรรม) ท่ีจะใช้
ทรัพยากรส าหรับการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

Yukl (1989, p. 16) ไดก้ล่าวว่า อ านาจหน้าท่ี (Authority) คือ อ านาจท่ีไดม้าจากการ
ด ารงต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึง ซ่ึงอาจก าหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อนัเป็นประโยชน์และ
จ าเป็นแก่การปฏิบติังาน โดยเฉพาะองคก์ารใหญ่ ๆ เพื่อใหง้านส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

Weber. Max and Parson, Talcott (1947) ได้กล่าวว่า อ านาจหน้าท่ีเป็นความน่าจะ
เป็นไปได้ท่ีค  าสั่งบงัคบับัญชาเฉพาะ (หรือค าสั่งทุกค าสั่ง) จากแหล่งท่ีก าหนดจะได้รับการเช่ือฟัง 
ปฏิบติัตามโดยกลุ่มบุคคลท่ีระบุไว ้อ านาจหน้าท่ีแตกต่างจากอ านาจตรงท่ีว่าอ านาจหน้าท่ีหมายถึง 
ความถูกตอ้งตามกฎหมาย (ความชอบธรรม) นั่นคือ อ านาจหน้าท่ีเป็นอ านาจท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย
ประเภทหน่ึงเลือกของตนเองชัว่คราว และใชเ้กณฑเ์อกสาร ค าสั่ง หรือสัญญาท่ีเป็นทางการเป็นพื้นฐาน
ของการเลือก 
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ราชบณัฑิตยสถาน (2555, หนา้ 43) ไดก้ล่าววา่ อ านาจหนา้ท่ี หมายถึง ความสามารถ
ในการก าหนดกฎเกณฑ์  โดยไม่ เก่ียวข้องกับอ านาจในการบังคับใช้กฎเกณฑ์ เหล่านั้ น  หรือ
ความสามารถในการอนุญาตให้บางส่ิงบางอยา่งเกิดข้ึนได ้ผูค้นยอมท าตามอ านาจหนา้ท่ีเน่ืองจากความ
เคารพ  

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ได้กล่าวว่า การบริหารอ านาจหน้าท่ี (Authority : A) 
หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล และมีกฎหมายรองรับ  

สุเทพ  พงศ์ศรีวฒัน์ (2548, หน้า 61) ไดก้ล่าวว่า อ านาจหน้าท่ีเป็นอ านาจท่ีองคก์าร
มอบให้กบัผูด้  ารงต าแหน่ง เพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติัภารกิจขององค์การไดส้ าเร็จ เม่ือบุคคลไดรั้บมอบหมาย
หนา้ท่ีใหป้ฏิบติับุคคลนั้นก็จะมีอ านาจและความรับผดิชอบ ดงันั้น อ านาจหนา้ท่ีจึงเป็นสิทธิท่ีผูน้ าจะท า
ทุกอย่างในส่ิงท่ีจ  าเป็นเพื่อปฏิบัติส่ิงท่ีต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จ อ านาจหน้าท่ีจึงเป็นสิทธิท่ีผูน้  าจะ
ตดัสินใจวา่ควรจะท าอยา่งไรนัน่เอง  

ชุบ  กาญจนประกร (2520 , หน้า 10-12) ได้กล่าวว่า อ านาจหน้าท่ี (Authority) 
หมายถึง อ านาจหนา้ท่ีของแต่ละระบบงาน ตลอดจนการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในระบบงานเหล่าน้ีดว้ย 

สรุปได้ว่า อ านาจหน้าท่ี หมายถึง สิทธิในการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 โดยมีกฎหมายรองรับการปฏิบติังาน ซ่ึงจะช่วยให้การ
ด าเนินงานแกไ้ขปัญหายาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล
ส าเร็จไดต้ามนโยบายท่ีก าหนด 

3) Planning (การวางแผน) 
Richard L. Daft (2006) ได้กล่าวว่า การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การ

ก าหนดขอบเขตของธุรกิจ ตั้ งเป้าหมายและวตัถุประสงค์ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

Peter F. Drucker (2005) ได้กล่าวว่า การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนด
หนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร โดยก าหนดวา่จะด าเนินการอยา่งไรและ
ด าเนินการเม่ือไร เพื่อให้ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้การวางแผนตอ้งครอบคลุมทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

Koontz and others (1984) ได้กล่าวว่า การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนด
แนวทางปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบนั
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และอนาคต (Where we are to where we want to go) ดงันั้น การวางแผนจึงเป็นการคาดการณ์ส่ิงท่ียงัไม่
เกิดข้ึน และเป็นกระบวนการทางสติปัญญาท่ีพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบติังานตามวตัถุประสงคอ์ยา่ง
ใชดุ้ลพินิจ เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุผลส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้

Harold D. Koontz (1972) ได้กล่าวว่า การวางแผน (Planning) เป็นการคิดและ
ก าหนดส่ิงท่ีจะท าในอนาคต ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีส าคญัมากของผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการท่ีมีวิสัยทศัน์ทางการ
จดัการจะตอ้งคาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยา่งแม่นย  า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะท่ีมีการแข่งขนั
ทางธุรกิจท่ีรุนแรง ผูจ้ดัการท่ีมีความสามารถจะตอ้งก าหนดส่ิงท่ีจะท าในอนาคตไวก่้อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

Luther Gulick and Lyndal Urwick (1937) ได้ก ล่ าวว่ า  Planning หมาย ถึ ง  ก าร
วางแผน ได้แก่ การด าเนินการในส่ิงท่ีจะท า และวิธีท า เพื่อท าให้วตัถุประสงค์ขององค์การบรรลุผล
ส าเร็จ (Planning, that is working out in broad outline the things that need to be done and the methods 
for doing them to accomplish the purpose set for the enterprise.) 

Henri Fayol (1929) ได้กล่าวว่า การวางแผน (Planning) เป็นแบบฝึกหัดในการ
ตรวจสอบอนาคตและเขียนแผนปฏิบติัข้ึน และความสามคัคี ความต่อเน่ือง ความยืดหยุ่น และความ
เท่ียงเป็นลกัษณะกวา้งๆ ของแผนปฏิบติัการท่ีดี  

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2551, หนา้ 3) การวางแผน (Planning) 
เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกับการระบุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ มีการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีจะท าให้
สามารถบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น โดยการวางแผนจะช่วยท าใหอ้งคก์ารมองเห็นภาพขา้งหนา้วา่อะไรควร
ท า อะไรไม่ควรท า หรืออะไรท่ีควรจะเตรียมตวั และเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ได้กล่าวว่า การวางแผน (Planning : P) หมายถึง การ
จดัท าแผนขององคก์าร การคิดหาวธีิการท่ีจะใชใ้นการบริหาร เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดของงานท่ี
จะท าในอนาคต ทั้งน้ีเพื่อตอ้งการท่ีจะให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้
โดยมีกระบวนการบริหารตั้งแต่การเตรียมการท าแผน การวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยเพื่อหาทางเลือกใน
การพัฒนา การปฏิบัติตามแผนโดยก าหนดงบประมาณเพื่อลงมือปฏิบัติตามแผนนั้ นๆ และการ
ประเมินผลโดยเปรียบเทียบวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เพื่อปรับแผนหรือน าไปใชต่้อไป  

เสนาะ  ติเยาว์ (2543) ได้กล่าวว่า การวางแผน คือ กระบวนการในการก าหนด
วตัถุประสงค์และวิธีการว่าจะท าอยา่งไรให้บรรลุวตัถุประสงคน์ั้น หากจะกล่าวในแง่ของสถานการณ์ 
การวางแผนเป็นกระบวนการในการเผชิญกบัความไม่แน่นอนโดยการก าหนดการกระท าข้ึนล่วงหน้า 
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เพื่อให้ไดผ้ลตามท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี การวางแผนจะเก่ียวขอ้งกนั 2 อยา่งคือ จุดหมายปลายทางกบัวธีิการ 
จุดหมายปลายทางก็คือจะท าอะไร วธีิการก็คือจะท าอยา่งไร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542 , หน้า 22-23) กล่าวว่า การวางแผน 
(Planning) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมการวินิจฉยัและตดัสินใจท่ีจะกระท าอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงในอนาคต เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยวธีิการดีท่ีสุด  

สรุปไดว้า่ การวางแผน หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 มาใชใ้นการก าหนดแนวทางการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบับริบท เพื่อสนองตอบต่อการบรรลุผลส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4) Organizing (การจดัองคก์าร) 
Richard L. Daft (2006) ไดก้ล่าวว่า การจดัองค์การ (Organizing) ประกอบดว้ย การ

จดับุคคล แบ่งแผนงาน และจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัแผนงาน เพื่อให้องคก์ร
สามารถด าเนินการตามแผนใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนด 

Peter F. Drucker (2005) ได้กล่าวว่า การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การ
มอบหมายงานใหบุ้คลากรในแผนกหรือฝ่ายไดป้ฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนท่ีวางไว ้เม่ือแผนก
หรือฝ่ายประสบความส าเร็จก็จะท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จไปดว้ย 

Robbins and Coulter (2 00 3 ) ไ ด้ ก ล่ าว ว่ า  ก าร จัด อ งค์ ก าร  (Organizing) คื อ 
กระบวนการในการจดัโครงสร้างขององคก์าร ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการแบ่งงาน การก าหนดหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบให้ผูป้ฏิบติังาน การก าหนดกลุ่มงาน การก าหนดความสัมพนัธ์ในสายการบงัคบับญัชาและ
การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากรใหห้น่วยงานต่างๆ การจดัองคก์ารจึง
ครอบคลุมการจดังาน จดัคน และวตัถุส่ิงของทั้งหมดขององคก์าร 

Schermerhorn (2002, p.282) กล่าวว่า การจัดองค์การเป็นกระบวนการในการ
ตดัสินใจเลือกและด าเนินการดา้นโครงสร้างองค์การท่ีดีและมีความเหมาะสมท่ีสุด โดยมีการจดัสรร
ทรัพยากรในการตอบสนองต่อภารกิจและวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

Cook & Hunsaker (2001 , p.87) กล่าวว่า การจัดองค์การเป็นกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารและน าไปสู่การก าหนดโครงสร้างองค์การ ท่ีมีการตัดสินใจการก าหนด
เครือข่ายการส่ือสารและระบบการปกครองดูแล โดยท่ีการออกแบบองคก์ารจะตอ้งมีกิจกรรม เช่น การ
จดัแบ่งแผนกงาน การจดัการดา้นการส่ือสาร การก าหนดศูนยก์ลางในโครงสร้างท่ีมีอ านาจหน้าท่ีใน
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การตดัสินใจ กระบวนการในการประสานงาน ควบคุมและการลดความขดัแยง้ ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ประสานงานระหวา่งแผนกงานภายในองคก์ารและองคก์ารภายนอก เป็นตน้ 

Harold D. Koontz (1972) ไดก้ล่าวว่า การจดัองค์กร (Organizing) คือ การตดัสินใจ
ว่าจะจดัหน่อยงานขององค์กรอย่างไรการก าหนดแผนกหรือหน่วยงานย่อยๆในองค์กรว่าจะมีแผนก
อะไรบ้าง จ  านวนก่ีแผนกเพื่อให้เห็นโครงสร้างขององค์กรการจดัสายงานต าแหน่งต่างๆให้เป็น
หมวดหมู่เพื่อสะดวกในการมอบหมายหรือสั่งการมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของต าแหน่งต่างๆให้เป็น
หมวดหมู่เพื่อสะดวกในการมอบหมายงานหรือสั่งการมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของต าแหน่งต่างๆไว้
อยา่งชดัเจนการจดัองคก์รท่ีดีจะตอ้งเป็นองคก์รท่ีการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งราบล่ืน 

Luther Gulick and Lyndal Urwick (1937) ได้กล่าวว่า Organizing หมายถึง การจัด
โครงสร้างองค์การ ไดแ้ก่ การจดัตั้งโครงสร้างท่ีเป็นทางการของอ านาจหน้าท่ี ซ่ึงมีการแบ่งออกเป็น
งานย่อย ให้ค  าจ  ากัดความ และประสานหน่วยงานย่อยดังกล่าว เพื่อจุดมุ่ งหมายท่ีก าหนดไว ้
( Organizing, that is the establishment of the formal structure of authority through which work 
subdivisions are arranged, defined, and co-ordinated for the defined objective.) 

Henri Fayol (1929) ได้กล่าวว่า การจดัองค์กร (Organization) หมายถึง การสร้าง
โครงสร้างคู่ (มนุษยแ์ละวสัดุอุปกรณ์) เพื่อท าให้ภารกิจส าเร็จลุล่วง นอกจากน้ี ผูบ้ริหารยงัมีหน้าท่ีอี
หลายประการ เช่น น าแผนออกไปปฏิบัติ จัดคนและวสัดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับภารกิจ การ
ประสานงานท่ีดี ตดัสินใจอยา่งชดัเจน เป็นตน้ 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ไดก้ล่าวว่า การจดัโครงสร้างขององค์กร (Organizing : 
O) หมายถึง การบริหารท่ีเก่ียวกบัรูปแบบและโครงสร้าง รวมทั้งการจดัส่วนราชการในการก าหนด
ต าแหน่ง อ านาจหน้าท่ี สายงานการบงัคบับญัชา รวมถึงการแบ่งโครงสร้างเป็นหน่วยงานหลกัหรือ
หน่วยงานปฏิบติัการ (line) และหน่วยงานรองหรือหน่วยงานท่ีปรึกษา (staff) 

สมคิด บางโม (2548, หนา้ 114) กล่าววา่ การจดัองคก์าร หมายถึง การจดัแบ่งหนา้ท่ี
องค์การออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าท่ีขององค์การ พร้อมก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบและความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รยอ่ยไวด้ว้ย ทั้งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
บริหารใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547 , หน้า 84) กล่าวว่า การจัดองค์การ หมายถึง การ
พิจารณาการแบ่งหน้าท่ี การก าหนดอ านาจและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ก าหนดขอบข่ายการ
ส่ือสารและการประสานงาน และก าหนดปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สรุปไดว้า่ การจดัองคก์าร หมายถึง การก าหนดโครงสร้างภายในของต ารวจภูธรภาค 
7 เพื่อให้เกิดการร่วมมือท างานในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด โดยมีการก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี
และความรับผดิชอบของหน่วยงานท่ีจดัข้ึนใหม่เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั  

5) Staffing (การจดับุคลากรปฏิบติังาน) 
Harold D. Koontz (1972) ได้กล่าวว่า การจดัคน (Staffing) คือ การจดัการในด้าน

บุคลากรท่ีมีอยูใ่นองคก์ร โดยท าหนา้ท่ีสรรหา คดัเลือก บรรจุและแต่งตั้ง การพฒันาบุคล การสร้างขวญั
และก าลงัใจ การสร้างบรรยากาศในการท างานให้เกิดข้ึนในองคก์ร การธ ารงรักษาไวซ่ึ้งบุคลากรเก่ง ดี 
มีความสามารถการจดัคนลงต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับงาน ในการจดัการเร่ืองบุคคลน้ีจะต้องท าให้
สอดคลอ้งกบัการจดัตั้งองคก์รจึงจะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน 

Luther Gulick and Lyndal Urwick (1937) ได้กล่าวว่า Staffing หมายถึง การจัด
บุคลากรปฏิบติังาน ไดแ้ก่ หนา้ท่ีของบุคลากรทั้งหมด การฝึกอบรม และการรักษาสภาพการท างานท่ีดี 
(Staffing, that is the whole personnel function of bringing in and training the staff and maintaining 
favorable conditions of work.) 

บรรยงค์  โตจินดา (2548 , หน้า 156) กล่าวว่า การจดัคนลงไปในงาน (Staffing) 
หมายถึง การจดัเตรียมและรู้จกัใช้ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดงัค าก ล่าวท่ีว่า (Put the 
right man on the right) และท่ีวา่เม่ือเร่ิมตน้ดีงานส าเร็จไปคร่ึงหน่ึง เช่นเดียวกนัการมีพนกังานดีเท่ากบั
ช่วยให้งานเสร็จไปคร่ึงทาง ดงันั้นผูบ้ริหารทุกคนนอกจากบริหารงานแลว้ตอ้งบริหารคนให้ดีอีกดว้ย 
จึงเช่ือกนัวา่ผูบ้ริหารทุกคนคือผูบ้ริหารงานบุคคล 

วรพจน์  บุษราคมัวดี (2551, หน้า 165) ได้กล่าวว่า การคดัเลือกทรัพยากรมนุษย ์
(Selection) หมายถึง กระบวนการในการกลั่นกรองเพื่อเลือกผูส้มัครท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด การ
ด าเนินการคดัเลือกตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นขั้นตอนเพื่อใหอ้งคก์ารสามารถคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานลงในต าแหน่งงานนั้นๆ 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ได้กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Staffing : S) 
หมายถึง การบริหารงานท่ีเก่ียวกบับุคลากรของ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชประจ า การสรรหา 
คดัเลือก และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลท างานในต าแหน่งต่างๆ ตลอดจนการน าระบบคุณธรรมมาใช้ใน
การเล่ือน ลด ปลด ยา้ย โอน และปูนบ าเหน็จรางวลั เป็นตน้ 

ณัฏฐพนัธ์  เขจรนันทน์ (2546, หน้า 88) ได้กล่าวว่า หลกัการคดัเลือกบุคลากร คือ 
การคดัเลือกคนดีคนเก่งเท่าท่ีจะมีในบรรดาผูท่ี้มีความประสงคจ์ะมาด ารงต าแหน่งเพื่อให้เขา้หลกัท่ีว่า 
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“Put the right Man on the Right Job” หรือการบรรจุแต่งตั้งคนให้เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีนั่นเอง 
ส่ิงท่ีท าให้คนแตกต่างกนัก็คือ ความลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง (Self-Evident) ซ่ึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลน้ีจะเป็นพื้นฐานของการคดัเลือกและบรรจุแต่งตั้งคนเขา้ปฏิบติังาน 

วิภาดา  คุปตานนท์ (2544, หน้า 8) ไดก้ล่าววา่ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human 
resource management) เป็นกระบวนการจดัการบุคคลในองคก์าร ร่วมถึง การวางแผนบุคคล การสรรหา
บุคคล การคดัเลือกบุคคล การจดัระบบค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพฒันา 

สรุปไดว้า่ การจดับุคลากรปฏิบติังาน หมายถึง การบริหารจดัการท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ี
ต ารวจมีศกัยภาพเหมาะสมกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงครอบคลุมทุก
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้ไดเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจเขา้มาร่วมด าเนินงานตามภารกิจ
ท่ีไดรั้บการมอบหมาย และช่วยใหก้ารแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีต ารวจภูธรภาค 7 ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

6) Directing (การอ านวยการ) 
Richard L. Daft (2006) ได้กล่าวว่า การช้ีน า (Leading) ประกอบด้วยส่ิงส าคัญ 2 

เร่ืองคือ ภาวะผูน้ า (Leadership) ซ่ึงเก่ียวกบัการพฒันาตวัผูบ้ริหารเอง และการจูงใจ (Motivation) ซ่ึง
เก่ียวกบัการชกัจูง หรือการกระตุน้ใหผู้อ่ื้นท างานไดเ้ตม็ท่ีตามความรู้ความสามารถ 

Peter F. Drucker (2005) ไดก้ล่าวว่า การน า (Leading) หมายถึง การจูงใจ การชกัน า 
การกระตุน้และช้ีทิศทางให้ด าเนินไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยการเพิ่มผลผลิตและเน้นมนุษยสัมพนัธ์
ท าเกิดระดบัผลผลิตในระยะยาวท่ีสูงกวา่ภาวะงานเพราะคนมกัไม่ค่อยชอบภาวะงาน 

Harold D. Koontz (1972) ได้ก ล่าวว่า  การอ านวยการ (Directing) เป็น เร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ การสั่งการการก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชา
เพื่อให้ผูบ้งัคบับนัชาเหล่าน้ีสามารถควบคุมการท างานขององคก์รได ้การอ านวยการขององคก์รท่ีเป็น
ของรัฐจะมีอ านาจตามท่ีกฎหมายก าหนดเอาไวส่้วนขององคก์รของเอกชนแมไ้ม่มีกฎหมายรองรับแต่จะ
มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีเอาไวเ้ป็นแนวปฏิบติัอยา่งชดัเจนเช่นกนั 

Luther Gulick and Lyndal Urwick (1937) ได้ก ล่ าวว่ า  Directing หมายถึ ง ก าร
อ านวยการ ไดแ้ก่ งานการตดัสินใจท่ีต่อเน่ือง และแสดงออกในค าสั่งและการสอนท่ีจ าเพาะและทัว่ไป 
และใช้เป็นเสมือนผู ้น าในองค์การ (Directing, that is the continuous task of making decisions and 
embodying them in specific and general orders and instructions and serving as the leader of the 
enterprise.) 
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Henri Fayol (1929) ไดก้ล่าววา่ การบงัคบับญัชา (Commanding) หมายถึง การธ ารง
ไวซ่ึ้งกิจกรรมในหมู่คณะ โดยผูบ้ริหารตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดี มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ และ
พร้อมปรับตวั 

วรัิช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ไดก้ล่าววา่ การอ านวยการ (Directing : D) หมายถึง การ
บงัคบับญัชา สายการบงัคบับญัชา การควบคุมและรับผดิชอบการบริหารงานขององคก์าร รวมถึงการใช้
อ านาจและอิทธิพลของผูบ้ริหารในการชกัจูงให้ปฏิบติังาน/ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามต าแหน่ง
หนา้ท่ีในแต่ละสายงาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

วิภ าดา  คุปตานนท์  (2544 , หน้ า 8 ) ได้ก ล่ าวว่ า  การชักน า  (Leading) เป็ น
กระบวนการชกัจูงใหผู้ป้ฏิบติัทุ่มเทก าลงัท างานใหอ้งคก์ารอยา่งเตม็ความสามารถ 

พะยอม  วงศ์สารศรี (2538, หน้า 188) ได้กล่าวว่า การสั่งการหรือการอ านวยการ 
หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารใชอ้  านาจหนา้ท่ีของตนกระตุน้จูงใจให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอุทิศตนร่วมแรงร่วมใจ
กบัสมาชิกอ่ืนในองคก์ารเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์ (2537 , หน้า 169) ได้กล่าวว่า การสั่งการ คือ การใช้ศิลปะ
ความสามารถของผูบ้ริหารในการชักจูงให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานตามท่ีตอ้งการอย่างดีท่ีสุด จน
องคก์ารสามารถบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 

จุมพล  หนิมพานิช (2536 , หน้า 4) ได้กล่าวว่า การอ านวยการ หมายถึง การท่ี
ผูบ้ริหารใชค้วามสามารถชกัจูงหวา่นลอ้มให้ลูกจา้ง คนงานหรือผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชารับงาน
ไปปฏิบติัเพื่อใหง้านนั้นบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

สรุปไดว้า่ การอ านวยการ หมายถึง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารในการตดัสินใจเพื่อ
สั่งการให้เกิดการด าเนินงานตามภารกิจอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการใชค้วามสามารถในการใชภ้าวะผูน้ าใน
การจูงใจควบคุม ดูแล การสอนงาน และการให้ความช่วยเหลือเม่ือเจา้หน้าท่ีต ารวจเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีต ารวจภูธรภาค 7 ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7) Coordinating (การประสานงาน) 
Luther Gulick and Lyndal Urwick (1937) ได้กล่าวว่า Coordinating หมายถึง การ

ประสานงาน ไดแ้ก่ หนา้ท่ีส าคญัทั้งหมดของการสัมพนัธ์กบัส่วนต่างๆ ของงาน (Co-Ordinating, that is 
the all important duty of interrelating the various parts of the work.) 
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Henri Fayol (1929) ได้กล่าวว่า การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การ
ท างานร่วมกัน การท าให้กิจกรรมและการท างานเข้าด้วยกันได้ดี โดยอาจมีการประชุมเป็นประจ า
ระหวา่งแผนกฝ่าย เพื่อปรับปรุงการประสานงาน 

วิทยากร  มณีเนตร (2555, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสารให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการร่วมมือปฏิบติังานใหท้ างานร่วมกบับุคคล และหน่วยงาน
อ่ืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั มีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีตอ้งกระท าต่อเน่ืองสอดคลอ้งกนั ทั้ง
เวลาและกิจกรรมท่ีจะตอ้งกระท าให้บรรลุวตัถุประสงค์อยา่งราบร่ืน ไม่เกิดการท างานซ ้ าซ้อน ขดัแยง้
กนั หรือเหล่ือมล ้ากนั อีกทั้งความร่วมมือในการปฏิบติังานเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั ท าใหไ้ดม้าซ่ึงงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

รัตนาภรณ์  ศรีพยคัฆ์ (2553, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การประสานงาน หมายถึง การ
ติดต่อส่ือสารให้เกิดความคิด ความเขา้ใจตรงกนัในการร่วมมือปฏิบติังานให้สอดคล้องทั้งเวลา และ
กิจกรรมท่ีจะตอ้งกระท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งสมานฉนัทแ์ละมีประสิทธิภาพเพื่อใหง้านด าเนินไป
อย่างราบร่ืน ไม่ เกิดการท างานซ ้ าซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหล่ือมล ้ ากัน การประสานงานจึงเป็น
กระบวนการหน่ึงของการบริหารและการปฏิบติังานในหน่วยงานหรือองค์กร ความส าเร็จของการ
ประสานงานข้ึนอยูก่บับทบาทและความสามารถของบุคลากร 

สมิต  สัชฌุกร (2551) ไดก้ล่าววา่ การประสานงาน หมายถึง การจดัระเบียบวิธีการ
ท างาน เพื่อให้งานและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบติังานเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียว ไม่ท าให้งานซ้อนกนั 
ขดัแยง้กนั หรือเหล่ือมล ้ ากนั ทั้งน้ี เพื่อให้งานด าเนินไปอยา่งราบร่ืน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และ
นโยบายขององคก์ารนั้นอยา่งสมานฉนัท ์และมีประสิทธิภาพ 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ได้กล่าวว่า การประสานงาน (Coordination : Co) 
หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์การกับบุคคล และระหว่างองค์การด้วยกัน และความสัมพนัธ์
ระหว่างองค์การกบัประชาชน เป็นการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์โดยเป็นการบริหารท่ีจดัระเบียบหรือจัดวิธีการปฏิบติังานเพื่อลด
ความซ ้ าซอ้น และสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อประโยชน์ขององคก์ารและประชาชน 

สรุปไดว้่า การประสานงาน หมายถึง กระบวนการติดต่อส่ือสารระหว่างเจา้หน้าท่ี
ต ารวจด้วยกันเอง เจ้าหน้าท่ีต ารวจกับกับแผนก/ฝ่ายอ่ืนๆ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจไดต้รงกนัในภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
ต ารวจภูธรภาค 7 ซ่ึงการประสานงานท่ีดีจะช่วยสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และเกิด
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ความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัจะสามารถด าเนินการไดจ้นบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 

8) Reporting (การรายงาน) 
Richard L. Daft (2006) ได้กล่าวว่า การควบคุมองค์กร (Controlling) เป็นการ

ควบคุมองคก์รให้การด าเนินงานต่างๆ ภายในองคก์ร เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวงัหรือมาตรฐาน
ท่ีก าหนดPeter F. Drucker (2005) ได้กล่าวว่า การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้ง (1) รวบรวมขอ้มูลเพื่อประเมินผลด าเนินงาน 2) เปรียบเทียบผลงานปัจจุบนักบัเกณฑ์
มาตรฐานท่ีตั้งไว ้และ (3) ท าการตดัสินใจไปตามเกณฑห์รือไม่ 

Harold D. Koontz (1972) ได้ก ล่าวว่า  การควบคุมดูแล (Controlling) คือ  การ
ตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังานหรือคนงานในองคก์รให้ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
หรือหน้าท่ีท่ีก าหนดเอาไว ้การท างานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีองค์กรก าหนดหรือไม่ การควบคุมอาจ
ตรวจสอบจากการรายงานผลการปฏิบติังาน หรือการประเมินผลการปฏิบติัซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้น
ปัจจุบนัเป็นอยา่งมากเน่ืองจากทรัพยากรในการจดัการมีจ านวนจ ากดั ดงันั้น จึงตอ้งมีการควบคุมการใช้
ใหก้ารใชท้รัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร 

Luther Gulick and Lyndal Urwick (1937) ได้ก ล่ าวว่า  Reporting หมายถึง การ
รายงานผลการฏิบติังาน ไดแ้ก่ การแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบวา่มีอะไรเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงตวัผูบ้ริหาร
ดว้ยการบนัทึกเร่ืองราวในอดีต การวิจยั และการตรวจตรา (Reporting, that is keeping those to whom 
the executive is responsible informed as to what is going on, which thus includes keeping himself and 
his subordinates informed through records, research, and inspection.) 

Henri Fayol (1929) ไดก้ล่าวว่า การควบคุม (Control) หมายถึง การตรวจสอบว่าส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนสอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีน ามาใช ้ค าสั่งท่ีออกไป อละหลกัการท่ีตั้งไวห้รือไม่  

จอมขวญั  ผลภาษ (2555 , หน้า 1) ได้กล่าวว่า รายงานหมายถึงการแสดงผลการ
คน้ควา้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยผา่นกระบวนการคน้ควา้ขอ้มูลและอา้งอิงถึงทรัพยากรสารสนเทศชนิด
ต่างๆ แลว้น าเน้ือหาส่วนท่ีส าคญัและตรงกบัประเด็นหวัขอ้ของรายงานมาเรียบเรียงใหม่ ตามโครงเร่ือง
และขอบเขตท่ีผูท้  ารายงานได้ก าหนดไว ้โดยการแสดงผลการคน้ควา้ในรูปแบบรายงานจะตอ้งมีการ
จดัท าตามแบบแผนการจดัหนา้กระดาษของส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายงาน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ได้กล่าวว่า รายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง เอกสารท่ีหน่วยงานจดัท าข้ึนเพื่อรายงานผล
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การด าเนินงานให้สาธารณชนรับทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามดชันี เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้
รวมถึงวเิคราะห์จุดแข็ง/ จุดเด่นและ จุดอ่อน/จุดดอ้ยในการด าเนินการ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุง
แกไ้ขส่ิงท่ีบกพร่อง และด ารงไวซ่ึ้งส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ได้กล่าวว่าการรายงาน (Reporting : R) หมายถึง การ
รายงานเสนอความเห็นหรือยื่นเร่ืองร้องเรียน การควบคุมตรวจสอบและการประเมินผลการบริหารงาน
ขององคก์ารจากภายในและภายนอก และการจดัท ารายงานแสดงผลการปฏิบติังานตามกฎหมายก าหนด 

วิภาดา  คุปตานนท์ (2544 , หน้า 8) ได้กล่าวว่า การควบคุม (Controlling) เป็น
กระบวนการตรวจสอบผลการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดความมน่ั ใจวา่ด าเนินงาน ไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

สรุปไดว้่า การรายงาน หมายถึง การน าผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานในการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีต ารวจภูธรภาค 7 มาวิเคราะห์เพื่อจดัท าเป็นรายงานผลการปฏิบติังานตาม
วตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน และเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการรายงานผลจะ
ช่วยใหเ้กิดการตรวจสอบ และการวเิคราะห์ปัญหาเพื่อจะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน อนัจะช่วยให้การวางแผนเพื่อการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคตมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ผลการด าเนินงานจะตอ้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ต่อหน่วยงานภายนอกและ
สาธารณชนอีกดว้ย เพื่อสร้างการยอมรับ ความเช่ือมัน่ และร่วมให้การสนบัสนุนต่อการด าเนินภารกิจ
ของต ารวจภูธรภาค 7 ในอนาคตต่อไป 

9) Budgeting (งบประมาณ) 
Luther Gulick and Lyndal Urwick (1 9 3 7 )  ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า  Budgeting ห ม าย ถึ ง 

การงบประมาณ ไดแ้ก่ การเตรียมความพร้อมกบัทุกส่ิงทุกอย่างท่ีไปดว้ยกนักบัการงบประมาณในรูป
ของการวางแผนประจ าปี การบญัชี และการควบคุม (Budgeting, with all that goes with budgeting in 
the form of planning, accounting and control.) 

เจริญพงษ์  ศุภธีระธาดา (2555 , หน้า 3) ได้กล่าวว่า งบประมาณ (Budgeting) 
หมายถึง แผน (plan) อนัเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรการเงินให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์รเพื่อ
นาไปใชใ้นการด าเนินงานท่ีรับผดิชอบใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์รท่ีก าหนดร่วมกนั 

อิทธิพล  โพธ์ิทองค า (2554, หนา้ 5) ไดก้ล่าววา่ การงบประมาณ หมายถึง การจดัท า
งบประมาณเพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมา การจดัท างบประมาณ อย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้การแจง้ขอ้มูลงบประมาณใหผู้บ้ริหารและบุคลากรทราบตามความเหมาะสม การควบคุม
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การใช้งบประมาณให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม และการวางแผนการใชง้บประมาณไวล่้วงหนา้ เพื่อให้ใช้
งบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วรพจน์  บุษราคมัวดี (2551, หน้า 155) ได้กล่าวว่า งบประมาณเป็นกิจกรรมการ
ก าหนดแผนการดา้นรายรับและรายจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต งบประมาณจะเป็นแผนรายละเอียด   ท่ี
แสดงในเชิงปริมาณ เช่น จ านวนเงิน ต้นทุน จ านวนวสัดุอุปกรณ์ เวลา แรงงาน เป็นต้น การจดัท า
งบประมาณตอ้งประสานสอดคลอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม ดงันั้นการก าหนดช่วงเวลาในการจดัท า
โครงการ งบประมาณและกิจกรรมท่ีจะต้องด าเนินการ จึงควรจะต้องมีการประสานงานกันอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ได้กล่าวว่าการงบประมาณ (Budgeting : B) หมายถึง 
การบริหารงบประมาณและการบริหารการคลงัท่ีแสดงให้เห็นรายละเอียดของงบประมาณการใชจ่้ายใน
รูปของบญัชีรายจ่ายอยา่งถูกตอ้ง และช้ีใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการใชเ้งิน การคลงั การงบประมาณ  

ดาริณี  ตณัฑวิเชียร (2543, หน้า 63) ได้กล่าวว่า งบประมาณเป็นการวางแผน การ
ประมาณการรายได้ รายจ่ายล่วงหน้าเพื่อจัดสรรเงินท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

อญัชลี  คอ้คงคา และวรณี  จิเจริญ (2542, หนา้ 250) ไดก้ล่าววา่ งบประมาณแผน่ดิน 
คือ แผนทางการเงินของรัฐบาลจดัท าข้ึนเพื่อแสดงรายรับและรายจ่ายตามโครงการต่างๆ ท่ีรัฐบาล
ก าหนดวา่จะท าในปีต่อไป โดยก าหนดจ านวนเงินท่ีจะใช้จ่ายในแต่ละโครงการวา่เป็นเท่าใดและจะหา
เงินจากไหน เพื่อใชจ่้ายในโครงการนั้นๆ  

เกริกเกียรติ  พิพฒัน์เสรีธรรม (2541, หน้า 382) ได้กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง 
แผนการปฏิบติังานของรัฐบาลท่ีแสดงในรูปตวัเงินท่ีเสนอต่อรัฐสภา ในช่วงระยะเวลาหน่ึง คือ รัฐบาล
จะเสนองบประมาณในรูปของร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมติัด าเนินการต่างๆตามนโยบายของ
รัฐบาล ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายก าหนดไวว้า่รัฐบาลจะตอ้งท าหรือเสนองบประมาณอยา่งไร 

ณรงค ์ สัจพนัโรจน์ (2538) ไดก้ล่าววา่ หมายถึง แผนเบด็เสร็จซ่ึงแสดงออกในรูปตวั
เงินแสดงโครงการด าเนินงานทั้ งหมดในระยะหน่ึง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม 
โครงการและค่าใชจ่้าย ตลอดจนทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุน การด าเนินงานใหบ้รรลุตามแผน 

พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (2502, หนา้ 2) ในมาตรา 4 ก าหนดไว้
วา่ งบประมาณรายจ่าย หมายความวา่ จ  านวนเงินอยา่งสูงท่ีอนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหน้ีผูกพนัได ้ตาม
วตัถุประสงคแ์ละภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
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สรุปไดว้า่ งบประมาณ หมายถึง การเตรียมความพร้อมของต ารวจภูธรภาค 7 ในการ
บริหารจดัการเก่ียวกบังบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินภารกิจการแกไ้ขปัญหายาเสพติอยา่งเพียงพอ ไดแ้ก่ 
การวางแผนจดัท างบประมาณประจ าปี การจดัท าบญัชีเบิกจ่ายเพื่อการตรวจสอบ และการควบคุมให้มี
การใช้งบประมาณตามท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินภารกิจประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10) เทคโนโลย ี(Technology) 
Charles Perrow (1967, p.194) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยี หมายถึง การกระท าของ

บุคคลท่ีปฏิบติัต่อวตัถุ โดยอาจใช้หรือไม่ใช้เคร่ืองมือ เพื่อเปล่ียนแปลงวตัถุนั้นให้เป็นผลส าเร็จใน
องคก์าร 

Richard M. Steers. (1977, p.70) ไดก้ล่าวไวว้า่ เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการท่ี
องคก์ารแปลงสภาพวตัถุดิบหรือตวัป้อนท่ีมีจ ากดัให้เปล่ียนเป็นผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
โดยอาศยัพลงังานทางเคร่ืองจกัรและทางสมอง 

Richard L. Daft (2000, p.254) ไดก้ล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีองค์การน ามาใชใ้ห้
เกิดงานข้ึนเป็นการน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพื่อการจดัหาบริการตามวตัถุประสงค์ท่ีองค์การได้
วางเป้าหมายไว ้ 

Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon (2002, p.6) ไดก้ล่าวว่า ระบบสารสนเทศ 
หมายถึง กลุ่มของระบบงานท่ีประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ท่ีท าหน้าท่ีรวบรวม ประมวลผล 
จดัเก็บและแจกจ่ายขอ้มูลข่าวสาร เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจและการควบคุมภายใน นอกจากน้ียงัช่วย
เหลืดบุคลากรในการประสานงาน การวเิคราะห์ปัญหา และการสร้างแบบจ าลองวตัถุท่ีมีความซบัซอ้น 

ปทีป  เมธาคุณวุฒิ (2544 , หน้า 1) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
วิธีการสืบคน้ขอ้มูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงจดัเก็บไวต้ามกระบวนการด าเนินงาน
สารสนเทศ หรือสารนิเทศต่างๆ ตั้ งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจดัเก็บ การจดัการ และ การ
เผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง ความแม่นย  า และความรวดเร็วทันต่อการน ามาใช้
ประโยชน์  โดยการเช่ือมโยงด้วยวิธีการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย เทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ การส่ือสารคมนาคม และเทคโนโลยอ่ืีนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าขอ้มูลข่าวสารมาใชง้านให้
เกิดประโยชน์ เช่น การประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ การน าไอทีไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั การปฏิบติังาน 
การบริหารงานในองคก์าร เป็นตน้ 
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ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2548, หน้า 9) ได้ให้ความหมายไวว้่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวมรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศ โดยรวมถึงฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ฐานขอ้มูล และการส่ือสาร 
โทรคมนาคม  

สุชาดา  กีระนันทน์ (2544, หน้า 7) ได้กล่าวเอาไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดบันทึก จดัเก็บ ประมวลผล ค้นคืน ส่งและรับ หรือ
เช่ือมโยงขอ้มูล และสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการท่ีกล่าวมา เช่น 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล จดัเก็บขอ้มูล และคน้คืนขอ้มูล เครือข่ายส่ือสารขอ้มูล อุปกรณ์
ส่ือสารโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้ งระบบต่างๆ ท่ีควบคุมการท างานของอุปกรณ์เหล่าน้ี เช่น 
ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสาร เป็นตน้ และยงัครอบคลุมระบบและกระบวนการต่างๆ ท่ี
เขา้มาจดัการใหอุ้ปกรณ์ต่างๆ เหล่าน้ีท างานตามท่ีใชต้อ้งการ เช่น โปรแกรมประยกุตต่์างๆ 

จีรว ัฏฐ์  บุญวฒันาภรณ์ (2556 , หน้า 73) ได้กล่าวว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง การน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการท างานมาใชจ้ดัการกบัขอ้มูลสารสนเทศของ
องค์การ โดยเก่ียวขอ้งตั้งแต่การรวบรวมการจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผล การพิมพ ์การสร้างรายงาน 
การส่ือสารขอ้มูล ฯลฯ เพื่อให้เกิดระบบการท างานท่ีง่าย สะดวก และรวดเร็ว ช่วยให้การท างานบรรลุ 
ผลส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง ส่ือ เคร่ืองมือ วิธีการ และกระบวนการต่างๆ ท่ี
ต ารวจภูธรภาค 7 น ามาใช้ เพื่อน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเพิ่มประวิทธิภาพในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดได้อย่างเหมาะสม โดยเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ตอ้งมีจ านวนเพียงพอและมีความ
ทนัสมยัต่อการด าเนินภารกิจ ดงันั้น เทคโนโลยจึีงตอ้งมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัภารกิจ 

11) ภาวะผูน้ า (Leadership) 
Daft (2005, p. 5) ให้ความหมายว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสัมพนัธ์ท่ีมีอิทธิพล

ระหวา่งผูน้ า และผูต้าม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั  
Owens (2004, p. 263) ไดก้ล่าวไวว้่า ภาวะผูน้ า หมายถึง การใชอิ้ทธิพลเหนือผูอ่ื้น

เพื่อใหเ้กิดผลตามมุ่งหมาย และสร้างความพึงพอใจแก่ผูต้าม 
James M. Burns (2003, p. 26-27) ให้นิยามของภาวะผูน้ าวา่ หมายถึง การท่ีผูน้ าท า

ให้ผูต้ามสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีแสดงออกถึงค่านิยม แรงจูงใจ ความตอ้งการ ความจ าเป็น และ
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ความคาดหวงัทั้งของผูน้ าและของผูต้าม โดยภาวะผูน้ าเป็นปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั
ในดา้นอ านาจ ระดบัแรงจูงใจ และทกัษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกนั 

Wheelen and Hunger (2002, p. 225) ไดนิ้ยามว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง การใช้ทกัษะ 
และความสามารถท่ีท าใหเ้ป้าหมายขององคก์ารบรรลุผล และผูร่้วมงานปฏิบติังานดว้ยความสุข 

Donaidson (2001, p. 41) ไดก้ล่าวไวว้่า ภาวะผูน้ า หมายถึง การท่ีผูน้ าใช้ความสามารถ
ในการท าใหผู้ต้ามมีความเช่ือ ความคิดและยอมท าตาม ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้ ากบัผูต้าม 

Evers, C. W., & Lakomski, G. (2000, p. 58) ก ล่ า ว ว่ า  ภ า ว ะ ผู ้น า  ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถจูงใจผูอ่ื้นและความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ รวมถึงสามารถตดัสิ นใจได้อย่าง
เหมาะสม เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนเพื่อท าใหผู้ต้ามท างานไดอ้ยา่งมีขวญัและก าลงัใจ 

Dwight D. Eisenhower (1967, p.41) ได้กล่าวไวว้่า ภาวะผูน้ า (Leadership) หมายถึง 
กระบวนการหรือกิจกรรมในการสร้างอิทธิพล จูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดความพยายาม
ในการท างานร่วมกนัโดยใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง 

Ricky W. Griffin & Gregory Moorhead (1995, p. 297) ได้กล่าว่า สภาวะผูน้ าเป็น
กระบวนการใช้อิทธิพลโน้มน้าวผลักดันให้บุคคลหรือสมาชิกของกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
เป้าหมายขององคก์ารส าเร็จ 

T.O. Jacobs & Elliott Jaques (1990) ไดนิ้ยามวา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการท่ี
ผูน้ าไดก้  าหนดเป้าหมายท่ีมีความหมายต่อการช้ีทิศทางอยา่งชดัเจนท่ีท าให้เกิดความพยามยามของกลุ่ม
โดยรวม และพร้อมท่ีจะพยายามผลกัดนัใหเ้กิดผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย   

Trewatha & Newport (1982) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู ้น าทางการบริหาร 
หมายถึง กระบวนการของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยท่ีผูน้ าพยายามใชอิ้ทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูอ่ื้น เพื่อน าพฤติกรรมองคก์ารใหเ้ป็นไปตามทิศทางท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

วิทยากร  เชียงกูล (2553, หน้า 6) ได้กล่าวว่า ภาวะการน า (Leadership) หมายถึง 
กระบวนการท่ีมุ่งเน้นความสามารถของผูน้ าในการรับฟัง สังเกต มีอิทธิพล โน้มน้าวจูงใจ ช่วยเหลือ
และเอ้ืออ านวยเพื่อให้ผูต้ามได้ร่วมคิดร่วมท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
ส่วนรวม ศาสตร์แห่งภาวะการน าจึงจ าเป็นตอ้งผสมผสานองคค์วามรู้ของศาสตร์หลายสาขาเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อมองปัญหาและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งบูรณาการและเช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ 

รังสรรค์  อินทน์จนัทน์ (2552, หน้า 62) ไดใ้ห้นิยามไวว้่า ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการ
ท่ีผูน้ าใช้อิทธิพล และอ านาจของตนต่อบุคคลอ่ืนในการกระตุ้นช้ีน า การให้ค  าปรึกษา การสั่งการ 
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ตลอดจนการจดัหาปัจจยัท่ีจ  าเป็น เพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ไวข้ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพนัน่เอง 

รังสรรค์  ประเสริฐศรี (2551, หน้า 39) ได้กล่าวว่าภาวะผูน้ า หมายถึง พฤติกรรม
ส่วนตวัของบุคคลคนหน่ึงท่ีจะชกัน ากิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั (Shared Goal) หรือ
เป็นความสัมพันธ์ ท่ี มี อิทธิพลระหว่างผู ้น า (Leaders) และผู ้ตาม (Followers) ซ่ึ งท าให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั (Shared Purposes) หรือเป็นความสามารถท่ีจะสร้างความ
เช่ือมัน่และใหก้ารสนบัสนุนบุคคลเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร 

สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ (2547 หน้า 42) ไดอ้ธิบายวา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการ
อิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคลหน่ึงตั้งใจใช้อิทธิพลต่อผูอ่ื้น เพื่อให้ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามท่ีก าหนด 
รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์าร ภาวะผูน้ า จึงเป็นกระบวนการอิทธิพลท่ีช่วยให้
กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมาย 

ดนยั  จนัทร์เจา้ฉาย (2546) กล่าววา่ ภาวะผูน้ า หมายถึง การท าส่ิงต่างๆ ส าเร็จลุล่วง
โดยผ่านคนอ่ืนด้วยการสนับสนุนจากทีมงาน โดยท่ีผูน้ านั้นตอ้งมีการส่งเสริมและดลบนัดาลให้เอก
บุคคลและทีมด าเนินการตามเขาไดดี้ท่ีสุด เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ 

ติน  ปรัชญาพฤทธ์ิ (2533, หน้า 614)  ได้กล่าวไวว้่า ภาวะผูน้ า หมายถึง การท่ี
บุคคลหน่ึงหรือผูน้ าพยายามท่ีจะใช้ก าลงัสมอง ก าลงักาย และก าลงัใจ เพื่อจูงใจหรือดลใจให้ผูต้าม
กระท าการอยา่งใดอย่างหน่ึงเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม และการจูงใจหรือดลใจนั้นจะตอ้งไม่เป็นการ
บงัคบัแต่เป็นความยนิยอมจากผูต้าม 

สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ าคือ กระบวนการใช้อิทธิพลและการโน้มน้าวจูงใจ เพื่อให้
เกิดผลตามวตัถุประสงค ์ขององคก์าร 

 
2.5 แนวทางการป้องกนัและปราบปรามปัญหายาเสพติดในสังคมไทย 

2.5.1 นโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดป้ระกาศแผนปฏิบติัการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดปี 2558 (ตุลาคม 2557-กนัยายน 2558) โดยมีความตั้งใจและเจตนารมณ์ท่ีจะ
ลดระดบัปัญหายาเสพติด และปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัยาเสพติดใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อ
การด ารงชีวิตความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม 
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ซ่ึงแผนปฏิบติัการดงักล่าวมี 8 ด้านท่ีส าคญั ดงัน้ี (คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 
2558, หนา้ 3-5)  

1) ด้านการป้องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด โดยใช้เคร่ืองมือการ
ป้องกนัท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็กปฐมวยั เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ่มผูใ้ช้
แรงงานในสถานประกอบการและครอบครัวท่ีมีความเส่ียงต่อการใช้ยาเสพติด โดยร่วมมือกบัทุกภาค
ส่วนในการสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดว้ยการจดักิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์ทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะ หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

2) ดา้นการแกไ้ขปัญหาผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด โดยใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานในทุก
กระบวนการของการบ าบดัรักษาตั้งแต่การคน้หา คดักรอง จ าแนกผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด และน าเขา้สู่การ
บ าบดัรักษาในระบบสมคัรใจเป็นหลกั หรือในรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น การบ าบดัรักษาในค่ายปรับเปล่ียน
พฤติกรรม สถานพยาบาลสถานบงัคบับ าบดั ค่ายทหาร เป็นตน้ 

3) ดา้นการสร้างและพฒันาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม โดยให้มีระบบการติดตาม
ช่วยเหลือผูผ้่านการบ าบดัรักษาอย่างจริงจงั ทั้ งศูนยป์ระสานการดูแลผูผ้่านการบ าบดัฟ้ืนฟูในระดบั
จงัหวดัและอ าเภอ พฒันารูปแบบ แนวทางการติดตามและช่วยเหลือ การจดัระบบ ช่องทางในการให้
ความช่วยเหลือผูผ้่านการบ าบดัในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของบุคคล เช่น ดา้นอาชีพ การงาน  
การอบรม แหล่งทุน การศึกษา เป็นตน้ 

4) ดา้นการควบคุมตวัยาและผูค้า้ยาเสพติด โดยการควบคุม สกดักั้นยาเสพติด สารตั้ง
ตน้ และเคมีภณัฑ์เข้าสู่ประเทศไทยตามช่องทางชายแดน จุดตรวจตอนในเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
ท าลายโครงสร้างการคา้ กลุ่มอิทธิพลและยาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อตดัวงจรการน าเขา้ยาเสพติด 
ตามแนวชายแดน เส้นทางการเงินท่ีเช่ือมโยงพฒันาความเขม้แข็งของชุมชน/หมู่บา้นตามแนวชายแดน 
บูรณาการและแลกเปล่ียนฐานข้อมูลการข่าวในทุกระดับ และสืบสวนปราบปรามอย่างจริงจงัและ
ต่อเน่ือง เนน้การระดมปราบปรามแหล่งผลิต แหล่งจ าหน่ายแหล่งพกัยา ผูผ้ลิต ผูค้า้รายส าคญั ผูล้  าเลียง
ยาเสพติด เครือข่ายยาเสพติดและท่ีโยงใยไปในเรือนจ า ตลอดจนขอ้ร้องเรียนของประชาชน โดยให้
สนธิก าลงัปฏิบติัการจากทุกหน่วยเขา้ปราบปรามเครือข่ายการผลิตและการคา้ยาเสพติดรายส าคญั และ
สืบสวนสอบสวนขยายผล เพื่อน าไปสู่การใช้มาตรการทางทรัพย์สินและภาษีในการยึดหรืออายดั
ทรัพยสิ์นของขบวนการคา้ยาเสพติด ซ่ึงรวมไปถึงผูมี้อิทธิพล นายทุนท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการกระท าผิดและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด  
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5) ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการแสวงหา เสริมสร้าง และพฒันาความ
ร่วมมือในการป้องกนัปราบปราม และแกไ้ขปัญหายาเสพติดกบัประเทศเพื่อนบา้นและนานาประเทศ 
ตลอดจนองค์กรระหวา่งประเทศในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสกดักั้น 
ปราบปรามยาเสพติดจากต่างประเทศท่ีเขา้สู่ประเทศไทย และยกระดบับทบาทของประเทศไทยในการ
เป็นผูป้ระสานงานหลกัของการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเป้าหมายหลกัในการลด
สถานการณ์การผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหายาเสพติดภายในประเทศและ
ภายในภูมิภาค 

6) ด้านสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด โดยให้ความส าคญักับการ
ควบคุมและจดัการสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจยัส่งผลกระทบต่อการเข้าไปยุ่งเก่ียวกบัยาเสพติดของ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งเยาวชนกลุ่มเส่ียงกลุ่มผูผ้่านการบ าบดัรักษาแล้วกลบัไปเสพซ ้ า เร่งรัดการจดั
ระเบียบสังคมอยา่งจริงจงั โดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และการท างานแบบบูรณาการ  
ท่ีมีเจา้ภาพชัดเจน มุ่งเน้นท่ีแหล่งอบายมุข แหล่งมัว่สุม และแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกแห่ง   
ทัว่ประเทศ สร้างสภาพแวดลอ้มผา่นกลไกครอบครัวและสังคมเพื่อควบคุมและป้องกนัปัญหายาเสพติด 

7) ดา้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยเนน้การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน/หมู่บา้นท่ีมีปัญหายาเสพติด และในชุมชน/หมู่บา้นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

8) ดา้นการบริหารจดัการอย่างบูรณาการ โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบการ
บริหารจดัการท่ีมีเอกภาพทั้งในดา้นกลไกการแกไ้ขปัญหาทุกระดบั ระบบแผน งบประมาณ การติดตาม
ประเมินผล และระบบสนบัสนุนต่างๆ เป็นตน้ มีการท างานแบบบูรณาการทุกมาตรการและทุกหน่วยงาน
ในพื้นท่ีท่ีปรากฏปัญหาการคา้และแพร่ระบาดของยาเสพติด ทั้งแนวคิด แผนงาน งบประมาณ และ   
การปฏิบติั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
สอดคลอ้งกบัภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละมาตรการท่ีรับผดิชอบ 

2.5.2 ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในปี 2558 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2558, หน้า 9-44) ไดท้  าการก าหนด

แผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ไดน้ ามาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์การป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2558 โดยก าหนดไว ้8 ยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 คือ 
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1) ยุทธศาสตร์การป้องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดมีเป้าหมายทาง
ยทุธศาสตร์เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่เด็กและเยาวชน และกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนสร้างความเขม้แข็ง
ให้กบัครอบครัวชุมชน เพื่อลดผูเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดรายใหม่ โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลกั
ประกอบดว้ย 

1.1) กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  

1.2) กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 
กรมการพฒันาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน) 

1.3) กระทรวงแรงงาน (กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานปลัด 
กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน)  

2) ยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อลด
จ านวนของผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติดในพื้นท่ี โดยน าผูเ้สพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาท่ีมี
มาตรฐานและมีความเหมาะสมกบัผูเ้สพผูติ้ด โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ย 

2.1) กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย ์
กรมสุขภาพจิต) 

2.2) กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ กรมราชทณัฑ์ กรมพินิจและคุม้ครองเด็ก
และเยาวชน) 

2.3) กระทรวงมหาดไทย (ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน) 

3) ยุทธศาสตร์การสร้างและพฒันาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคมมีเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์เพื่อการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อพฒันาผูผ้่านการบ าบดัฟ้ืนฟูให้สามารถกลบัมา
ด ารงชีวิตไดต้ามปกติและไม่หวนกลบัไปใช้ยาเสพติดซ ้ า โดยด าเนินการติดตามผูผ้่านการบ าบดัฟ้ืนฟู
ทุกระบบของปี 2557 และ 2558 ให้ไดอ้ย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของจ านวน 230,000 คน และดูแลให้ความ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่ผูป้ระสงคข์อรับความช่วยเหลือทุกคน โดยก าหนดเป้าหมายอยา่งนอ้ย 
70,000 คน โดยหน่วยงานรับผดิชอบหลกัประกอบดว้ย  
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3.1) กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย ์
กรมสุขภาพจิต) 

3.2) กระทรวงมหาดไทย (ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน) 

4) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู ้ค้ายาเสพติด มีการก าหนดเป้าหมายทาง
ยทุธศาสตร์ 12 ประเด็น คือ  

4.1) ควบคุมการลกัลอบล าเลียงและน าเขา้ยาเสพติด 
4.2) สกดักั้นการล าเลียงทางขนส่งรถโดยสารประจ าทาง 20 จุด ในสถานีรถโดยสาร

ของจงัหวดั/อ าเภอชายแดน และจงัหวดัท่ีเป็นจงัหวดัส าคญัของการแพร่ระบาดยาเสพติด  
4.3) สกดักั้นการล าเลียงทางรถไฟสายหลกัภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต ้ 
4.4) สกัดกั้นการขนส่งพัสดุภัณฑ์ของหน่วยงานรับจ้างขนส่งและไปรษณีย์ใน

จงัหวดั/อ าเภอชายแดน และจงัหวดัท่ีเป็นจงัหวดัส าคญัของการแพร่ระบาดยาเสพติด  
4.5) สกดักั้นตามท่าอากาศยานนานาชาติ  
4.6) เสริมสร้างความเขม้แขง็หมู่บา้น/ชุมชนตามแนวชายแดน  
4.7) จบักุมผูก้ระท าความผดิคดีรายส าคญัร้อยละ 20 ของคดีท่ีจบักุมทั้งหมด  
4.8) ร้อยละ 80 ของจ านวนผูต้อ้งหาซ่ึงเลขาธิการ ป.ป.ส. มีค าสั่งอนุมติัให้จบักุมใน

ความผดิฐานสมคบ สนบัสนุน ช่วยเหลือตอ้งไดรั้บการออกหมายจบัโดยศาล  
4.9) ด าเนินการดา้นทรัพยสิ์นตามมาตรการทางกฎหมายต่อผูต้อ้งหาคดี     ยาเสพติด

รายส าคญัทุกราย  
4.10) ลดการผลิตฝ่ินและกญัชาในประเทศ  
4.11) ยติุบทบาทการคา้และการแพร่ระบาดยาเสพติดในทุกเรือนจ าทุกแห่ง  
4.12) ด าเนินการกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดทุกราย โดยหน่วยงาน

รับผดิชอบหลกัประกอบดว้ย 
4.12.1) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
4.12.2) กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ส. ส านกังาน ป.ป.ท. ส านักงาน 

ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทณัฑ ์กรมบงัคบัคดี สถาบนันิติวทิยาศาสตร์) 
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4.12.3) กระทรวงกลาโหม (กองบญัชาการกองทพัไทย กองทพับก กองทพัเรือ 
กองทพัอากาศ) 

4.12.4) กระทรวงมหาดไทย (ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย และกรมการ
ปกครอง) 

4.12.5) กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย)์  

4.12.6) ส านกันายกรัฐมนตรี (ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ กองอ านวยการรักษา
ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร) 

4.12.7) กระทรวงการคลงั (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร) 
4.12.8) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ไปรษณียไ์ทย) 

5) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อแสวงหา 
เสริมสร้าง และพฒันาความร่วมมือในการป้องกนั ปราบปราม และแกไ้ขปัญหายาเสพติดกบัประเทศ
เพื่อนบา้นและนานาประเทศตลอดจนองคก์รระหวา่งประเทศในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการสกดักั้น ปราบปรามยาเสพติดจากต่างประเทศท่ีเขา้สู่ประเทศไทย และยกระดบั
บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผูป้ระสานงานหลักของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค
อาเซียน โดยหน่วยงานรับผดิชอบหลกั ประกอบดว้ย  

5.1) กระทรวงการต่างประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรม
องคก์ารระหวา่งประเทศ กรมอาเซียน ส านกังานความร่วมมือเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ) 

5.2) กระทรวงยติุธรรม (ส านกังาน ป.ป.ส.) 
5.3) กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 

กองทพัอากาศ) 
5.4) กระทรวงมหาดไทย (ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 
5.5) กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย)์ 

6) ยุทธศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด มีเป้าหมายทาง
ยทุธศาสตร์เพื่อสร้าง ควบคุม และบริหารจดัการสภาพแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมให้เอ้ือ
ต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งย ัง่ยืน โดยใหทุ้กจงัหวดัก าหนดสถานประกอบการท่ีเป็น
พื้นท่ีเส่ียงรอบสถานศึกษา เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานเร่งด่วน โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลกั คือ 
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กระทรวงมหาดไทย (ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพฒันาชุมชน และ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน)  

7) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีการก าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 6 
ประเด็น คือ 

7.1) ด าเนินการแกไ้ขปัญหาและเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัหมู่บา้น/ชุมชนท่ีมี
ปัญหาระดบัมาก  

7.2) พฒันาหมู่บา้น/ชุมชนเขม้แขง็เอาชนะยาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื  
7.3) ขยายหมู่บา้นตน้กลา้กองทุนแม่ของแผน่ดินใหม่ ปี 2558  
7.4) สร้างศูนยเ์รียนรู้กองทุนแม่ของแผน่ดินระดบัจงัหวดัปี 2558  
7.5) สร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
7.6) สร้างเครือข่ายภาคประชาชนเอาชนะยาเสพติด โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลกั 

ประกอบดว้ย 
7.6.1) กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม การ

ปกครองทอ้งถ่ิน กรมการปกครอง กรมการพฒันาชุมชน) 
7.6.2) กระทรวงยติุธรรม (ส านกังาน ป.ป.ส.)  

8) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งบูรณาการ มีเป้าหมายทางยทุธศาสตร์เพื่อมีระบบ
บริหารจดัการ อ านวยการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างมีเอกภาพ สามารถน านโยบายไปสู่
การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง และมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานรับผดิชอบหลกัประกอบดว้ย  

8.1) กระทรวงยติุธรรม (ส านกังาน ป.ป.ส.) 
8.2) กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 

กองทพัอากาศ) 
8.3) กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม การ

ปกครองทอ้งถ่ิน กรมการปกครอง) 
8.4) กระทรวงสาธารณสุข (ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข) 
8.5) ส านกันายกรัฐมนตรี (กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร)  
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2.5.3 มาตรการทางกฎหมายท่ีส าคญัในการปราบปรามกระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2541, หนา้ 6-7) ไดก้ล่าวถึง

การปราบปรามยาเสพติดวา่มีมาตรการทางกฎหมายท่ีส าคญัดงัน้ี 
1) มาตรการตรวจสอบและยึดทรัพย์สินผูท่ี้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเป็น

มาตรการตามพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534 
ซ่ึงมีหลกัการส าคญั คือ เม่ือมีการจบักุมผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเกิดข้ึนในฐานความผิดท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ การผลิต จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก ครอบครองเพื่อจ าหน่ายยาเสพติดตามท่ีกฎหมายก าหนด
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นมีอ านาจสั่งตรวจสอบ ยึด/อายดั ทรัพยสิ์นของผูก้ระท าความผิดท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผิดและเป็นภาระของจ าเลยท่ีจะเป็นผูพ้ิสูจน์ต่อศาลวา่ทรัพยสิ์นท่ีถูกยึด/
อายดั ดงักล่าวเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผิดหรือไม่ ซ่ึงมาตรการดงักล่าวเป็นมาตรการท่ีจะสกดักั้น
ไม่ให้ผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นผูผ้ลิต ผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่สามารถท ารายไดจ้ากการคา้ยาเสพติดมาใช้
ในการกระท าความผิดต่อไปอีก ทรัพย์สิน หรือรายได้ท่ีถูกยึดจะน าเข้าเป็นกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเพื่อใชใ้นการด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

2) มาตรการสมคบ เป็นมาตรการตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534 ซ่ึงมุ่งจบักุมด าเนินคดีต่อนกัคา้ยาเสพติดรายใหญ่นายทุน 
ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงั รวมทั้งผูใ้ห้การสนบัสนุนช่วยเหลือผูก้ระท าความผิด หลกัการคือ เม่ือบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไปตกลงใจกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในฐานความผิดส าคญั เช่น การผลิต การจ าหน่าย การ
น าเข้า การส่งออกยาเสพติดตามท่ีกฎหมายก าหนด และครอบครองเพื่อจ าหน่ายแม้องค์ประกอบ
ความผิดจะยงัไม่ถึงขั้นตระเตรียมการและขั้นลงมือกระท า เพียงขั้นการตกลงก็ถือเป็นความผิดส าเร็จ
ตามกฎหมายแลว้เจา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถจบักุมตวัผูส้ั่งการ หรือผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัการกระท าความผิดได้
แต่การจบักุมหรือการแจง้ขอ้หาน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากเลขาธิการ ป.ป.ส.ก่อน 

3) มาตรการปราบปรามการฟอกเงินเป็นมาตรการตามพระราชบญัญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีหลกัการส าคญัคือ เม่ือมีการเคล่ือนยา้ยถ่ายเทเงินจ านวนท่ีเกิน
กฎหมายก าหนดจะตอ้งผ่านกระบวนการรายงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการทราบความเคล่ือนไหว
ดา้นการเงินของกลุ่มนกัคา้ยาเสพติดเป็นประโยชน์ในการสืบสวนจบักุมและการติดตามตรวจสอบยึด/
อายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดไดม้าตรการบงัคบับ าบดัเป็นมาตรการ
ตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด พ.ศ.2534 ซ่ึงมีหลกัการส าคญั คือ ให้มีการจดัตั้ง
ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดภายใตค้วามดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เม่ือมีคดี
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ยาเสพติดเกิดข้ึนและผูถู้กจบัเป็นผูติ้ดยาเสพติดอาจถูกส่งตวัไปเขา้รับการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เป็นการบงัคบับ าบดั 

4) มาตรการบงัคบับ าบดัเป็นมาตรการตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ
ติด พ.ศ.2534 ซ่ึงมีหลกัการส าคญัคือ ให้มีการจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ด ยาเสพติดภายใตค้วาม
ดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เม่ือมีคดียาเสพติดเกิดข้ึนและผูถู้กจบัเป็นผูติ้ดยาเสพติด 
อาจถูกส่งตวัไปเขา้รับการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นการบงัคบับ าบดั 

5) มาตรการป้องกันและปราบปรามเก่ียวกับยาเสพติดในสถานประกอบการตาม
พระราชบญัญติัป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2534 ให้อ านาจนายกรัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศก าหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามการกระท า
ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานประกอบการและใหอ้ านาจคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) สั่งปิดสถานประกอบการชัว่คราว หรือสั่งพกัใช้ใบอนุญาตชัว่คราวไม่เกินคร้ังละ 15 
วนั และในกรณีท่ีเจา้พนักงาน ป.ป.ส.ตรวจพบว่ามีการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ และเจา้ของ หรือผูด้  าเนินกิจการไม่สามารถช้ีแจงให้คณะกรรมการ ป.ป.ส.เช่ือว่าได้ใช้
ความระมดัระวงัตามสมควรแต่กรณีแลว้ ทั้งน้ี ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2543) ไดก้  าหนด
ประเภทสถานประกอบการท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัของมาตรการน้ี 6 ประเภท ประกอบดว้ย 

5.1) สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง (ป๊ัมน ้ ามนั) ซ่ึงรวมถึงสถานท่ีท่ีใชใ้นการประกอบ
ธุรกิจต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นความควบคุม ดูแล หรืออาศยัสิทธิของเจา้ของ หรือผูด้  าเนินกิจการ 

5.2) สถานีบริการก๊าซใหแ้ก่ยานพาหนะ (ป๊ัมบริการบรรจุก๊าซ) 
5.3) สถานบริการ ได้แก่ สถานเตน้ร า ดิสโกเ้ธค สถานบริการทั้งประเภทท่ีมีหญิง

บริการ และประเภทท่ีไม่มีหญิงบริการ สถานบริการอาบอบนวด หรือสถานบนัเทิงอ่ืน ซ่ึงรวมถึงสถาน
บริการตามพระราชบญัญติัสถานบริการ พ.ศ.2546 

5.4) ท่ีพกัอาศยัในเชิงพาณิชย ์คือ ท่ีพกัซ่ึงจดับริการให้ผูอ่ื้นเช่า ไดแ้ก่ หอพกั อาคารชุด 
เกสเฮา้ส์ 

5.5) สถานท่ีท่ีจดัใหมี้การเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ ซ่ึงเก็บค่าบริการจากผูเ้ล่น 
5.6) โรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน เช่น โรงเล่ือย เรือประมง อู่ซ่อมบ ารุงรถ ฯลฯ 

6) มาตรการเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
6.1) มาตรการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการ พ.ศ.2534 แบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ  
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6.1.1) การริบทรัพยสิ์นของกลางในคดีอาญา เป็นมาตรการเสริมการริบทรัพย์
ตามกฎหมายอาญาซ่ึงมีขอบเขตจ ากดัในเร่ืองของทรัพยสิ์นท่ีศาลจะสั่งริบ มาตรการริบทรัพยสิ์นกรณีน้ี
อาศยัความในพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534 
ไดข้ยายความหมายของทรัพยสิ์นท่ีศาลจะสั่งริบให้กวา้งออกไปเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จริงเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีเขา้ไปพวัพนักบัการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดซ่ึงปกติจะตกเป็นของ
แผน่ดิน แต่ในการริบทรัพยสิ์นตามกฎหมายฉบบัน้ีให้ตกเป็นของ “กองทุนป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด” ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยบทบญัญติัของกฎหมาย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าทรัพยสิ์นท่ีได้
จากการริบไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทรัพย์สินท่ีริบกรณีน้ีเป็นทรัพย์สินท่ี
เอ้ืออ านวยในการกระท าผิดเท่านั้น คือ เป็นทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีไดรั้บผลในการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดและเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีไว้
เพื่อใชใ้นการกระท าความผดิ ท่ีส าคญัการริบทรัพยสิ์นของกลางกรณีน้ีก าหนดให้ริบทรัพยสิ์นทั้งส้ินแม้
จ  าเลยในคดีนั้นๆ  จะไม่ถูกลงโทษตามค าพิพากษาก็ตาม แต่การท่ีศาลจะสั่งริบทรัพยสิ์นได้ก็คงตอ้ง
พิจารณาพยานหลกัฐานของโจทกแ์ละเจา้ของทรัพยสิ์นตามกระบวนการ ดงัน้ี 

(1) โจทก์มีหน้าท่ีน าสืบให้ปรากฏหลกัฐานท่ีฟังไดว้่าทรัพยสิ์นนั้นเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีได้ใช้ หรือมีไวเ้พื่อใช้กระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

(2) เจา้ของทรัพยสิ์นจะตอ้งพิสูจน์ให้ได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือมี
เหตุผลอนัควรสงสัยวา่มีการกระท าความผิด และจะมีการน าทรัพยสิ์นของตนไปใช ้หรือมีไวเ้พื่อใชใ้น
การกระท าความผดิหรือใชเ้ป็นอุปกรณ์ใหไ้ดรั้บผลในการกระท าความผดิแลว้แต่กรณี 

(3) ถ้าเจา้ของทรัพยสิ์นพิสูจน์ไม่ได้ หรือไม่มีผูใ้ดร้องขอเขา้มาในคดีก็
ใหศ้าลสั่งริบทรัพยสิ์นนั้นได ้

6.1.2) การริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกับการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด 
โดยทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด หมายถึง เงิน หรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บ
มาเน่ืองจากการกระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด และให้รวมถึงเงิน หรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยการใช้
เงิน หรือทรัพยสิ์นดงักล่าวซ้ือ หรือกระท าไม่วา่ดว้ยประการใดๆ ให้เงิน หรือทรัพยสิ์นนั้นเปล่ียนสภาพ
ไปจากเดิมไม่วา่จะมีการเปล่ียนสภาพก่ีคร้ัง และไม่วา่เงิน หรือทรัพยสิ์นนั้นจะอยูใ่นความครอบครอง
ของบุคคลอ่ืน โอนไปเป็นของบุคคลอ่ืน หรือปรากฏตามหลกัฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอ่ืนก็
ตามพระราชบญัญัติมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ได้
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ก าหนดให้มีคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการตรวจสอบ ทรัพยสิ์น” คณะกรรมการ
ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิต่างๆ มีอ านาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยความเก่ียวเน่ืองของทรัพยสิ์นกบัการ
กระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ตลอดจนมีอ านาจสั่งยดึ/อายดัทรัพยสิ์นไวจ้นกวา่คดีถึงท่ีสุดโดยค าสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลมีค าพิพากษา เม่ือผูค้า้ยาเสพติดถูกจบักุมในคดียาเสพติดและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์นเห็นวา่ผูต้อ้งหานั้นมีพฤติกรรมคา้ยาเสพติดมานานและมีทรัพยสิ์นท่ีสงสัยวา่ไดม้า
จากการคา้ยาเสพติด   ก็จะมีค าสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของผูน้ั้ น ส าหรับกรณีเร่งด่วนเลขาธิการ 
ป.ป.ส. มีอ านาจเช่นเดียวกบัคณะกรรมการฯ และหากพบวา่บุคคลอ่ืนมีทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวพนักบัผูต้อ้งหา 
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ ป.ป.ส.ก็มีอ านาจสั่งใหต้รวจสอบทรัพยสิ์นของผูน้ั้นไดด้ว้ย 

6.2) มาตรการขยายเขตอ านาจศาล 
ตามปกติศาลไทยจะมีอ านาจลงโทษผูก้ระท าความผิดท่ีกระท าความผิดใน

ประเทศไทยเท่านั้น แต่กฎหมายฉบบัน้ีไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้ไวว้า่ แมก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด
นอกประเทศไทย ศาลไทยก็สามารถลงโทษไดห้ากเขา้เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

6.2.1) ผูก้ระท าความผิด หรือผูร่้วมกระท าความผิดคนใดคนหน่ึงเป็นคนไทย 
หรือมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย หรือ 

6.2.2) ผูก้ระท าความผิดเป็นคนต่างดา้ว และไดก้ระท าความผิดโดยประสงคใ์ห้
ความผดิเกิดข้ึนในราชอาณาจกัร หรือรัฐบาลไทยเป็นผูเ้สียหาย หรือ 

6.2.3) ผูก้ระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระท านั้นเป็นความผิดตาม
กฎหมายของรัฐท่ีกระท าเกิดข้ึนในเขตอ านาจของรัฐนั้น หากผูน้ั้นไดป้รากฏตวัอยูใ่นราชอาณาจกัรและ
มิไดมี้การส่งตวัผูน้ั้นออกไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดนจะเห็นไดว้่าแนวคิดเก่ียวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ดงักล่าวขา้งตน้เป็นการก าหนดนโยบาย มาตรการ การแกไ้ขกฎหมาย 
หรือพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการปราบปรามยาเสพติดลว้นแต่เป็นการก าหนดมาตรการมุ่งสู่ประโยชน์
ในการปราบปรามยาเสพติดทั้งส้ิน ซ่ึงสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปราบปรามยาเสพติดของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดเ้ป็นอยา่งดีกบัตวัของนกัคา้ยาเสพติด ตลอดจนผูส้นบัสนุน ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัของนกัคา้
ยา ตลอดจนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยา
เสพติดไปพร้อมๆ กนั เพื่อตดัท่อน ้าเล้ียงของนกัคา้ยาเสพติด 
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2.5.4 กลไกการบริหารจดัการ และอ านวยการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (2558, หน้า 45-46) ไดก้ าหนดกลไก
การบริหารจดัการ และอ านวยการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปี2558 
จะใช้ศูนยอ์  านวยการเฉพาะกิจระดบัชาติระดบัภารกิจ และระดบัพื้นท่ี เพื่อเป็นกลไกอ านวยการ ก ากบั 
ติดตาม และบูรณาการการด าเนินงานดา้นยาเสพติดโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 

1) กลไกระดบัชาติ (Agenda) มีศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
(ศอ.ปส.) เป็นกลไกอ านวยการ ก ากับ ติดตามการน ายุทธศาสตร์ท่ีเป็นวาระชาติไปสู่การปฏิบติัให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย รวมทั้ งประเมินผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขดัข้องให้
เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

2) กลไกระดบัภารกิจ (Function) มีศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
ระดบักระทรวงกรม และระดบัหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานตามภารกิจ โดยเน้นการบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดเอกภาพ และมุ่งต่อการ
สนบัสนุนการด าเนินงานระดบัพื้นท่ี รวมทั้งการก ากบัติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกดั 

3) กลไกระดบัพื้นท่ี (Area) มีกลไกหลกัรับผิดชอบในการเฝ้าระวงัและด าเนินงาน ใน
พื้นท่ีดงัน้ี 

3.1) มีศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวดัและกรุงเทพฯ 
(ศอ.ปส.จ./กทม.) โดยผูว้่าราชการจงัหวดัและผูว้่าราชการกรุงเทพฯ เป็นผูรั้บผิดชอบและมีอ านาจ
หนา้ท่ีในการบูรณาการแผนงานงบประมาณ และอ านวยการ ก ากบัการด าเนินงานการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรับผดิชอบร่วมกบัส่วนราชการ องคก์รภาคประชาชน และองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

3.2) มีศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอและเขต (ศป.ปส.อ./
เขต) โดยนายอ าเภอและผูอ้  านวยการเขต เป็นผูอ้  านวยการท าหน้าท่ีรับนโยบาย แนวทาง และแผนงาน
โครงการท่ีจงัหวดัและกรุงเทพมหานครก าหนด น าไปประสานการปฏิบติัการร่วมกบั ส่วนราชการ 
องคก์รภาคประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 

3.3) มีศูนยอ์  านวยการฯ หรือศูนยป์ฏิบติัการฯ เฉพาะกิจ เพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีพิเศษตามท่ีศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเห็นสมควร 

 



65 
 

2.5.5 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
1) ส านกังาน ป.ป.ส.  
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และแกไ้ขเพิ่มเติมได้

ก าหนดให้มีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นองคก์รกลางรับผิดชอบงาน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ และให้มีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) มีหน้าท่ีเป็นหน่วยกลางในการประสานการด าเนินงานให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบติังานธุรการอ่ืน 

1.1) ส านกังาน ป.ป.ส. มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
1.1.1) ก าหนดแผนงานและมาตรการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าความผิด

ตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
1.1.2) ควบคุมการสืบสวนสอบสวนและฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบั

ยาเสพติด 
1.1.3) วางโครงการและด าเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง

ด าเนินการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด 
1.1.4) ควบคุม เร่งรัดและประสานงานการปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการท่ีมี

อ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
1.1.5) เสนอความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ

ราชการหรือแผนงาน โครงการของส่วนราชการท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติัการตามกฎหมายเก่ียวกบั
ยาเสพติด 

1.1.6) ประสานงานและก ากบัการเก่ียวกบัการบ าบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 
1.1.7) พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งเจา้พนกังาน ป.ป.ส. 
1.1.8) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ และก าหนดใหส้ถานท่ีซ่ึงใชใ้นการประกอบธุรกิจใดๆ เป็น
สถานประกอบการ 

1.1.9) สั่งปิดชัว่คราว หรือพกัใชใ้บอนุญาตประกอบการสถานประกอบการ   ท่ี
ตรวจพบวา่มีการกระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดในสถานประกอบการ 

1.1.10) เปรียบเทียบปรับเจา้ของ หรือผูด้  าเนินการสถานประกอบการท่ีฝ่าฝืน
ตามกฎหมายน้ี 
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1.2) เลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจา้พนักงาน ป.ป.ส. มีอ านาจ
หนา้ท่ีดงัน้ี 

1.2.1) เขา้ไปในเคหสถาน สถานท่ีใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในเวลากลางวนั
ระหว่างพระอาทิตยข้ึ์นและตก เพื่อตรวจคน้ ยึด หรืออายดัยาเสพติดท่ีมีไวโ้ดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
หรือ จบักุมบุคคลใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด แต่ใน
กรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มียาเสพติดซุกซ่อนอยูโ่ดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือบุคคลท่ีถูกจบัไดห้ลบ
ซ่อนอยูใ่นเคหสถาน หรือสถานท่ีนั้นประกอบกบัมีเหตุอนัควรเช่ือวา่หากไม่ด าเนินการในทนัที  ยาเสพ
ติดนั้นจะถูกโยกยา้ย หรือบุคคลท่ีหลบซ่อนอยู่จะหลบหนีไป ก็ให้มีอ านาจเข้าไปในเวลากลางคืน
ภายหลงั พระอาทิตยต์กได ้

1.2.2) ทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีได้รับมาเน่ืองจากการกระท าความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกบัยาเสพติด หรือท่ีไดใ้ช้ หรือจะใช้ในการกระท าความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด หรือ    
ท่ีอาจใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้

1.2.3) จบักุมบุคคลใดๆ ท่ีกระท าความผิดตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดและมี
อ านาจควบคุมตวัผูถู้กจบัไวเ้พื่อท าการสอบสวนไดเ้ป็นเวลาไม่เกิน 3 วนั 

1.2.4) สอบสวนผูต้อ้งหาในคดีความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
1.2.5) มีหนงัสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใดๆ หรือเจา้หนา้ท่ีหน่วยราชการใดๆ 

มาใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งบญัชีเอกสาร หรือวตัถุใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือประกอบการพิจารณา 
1.2.6) ตรวจสถานประกอบการว่ามีการกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดใน

สถานประกอบการหรือไม่ 
1.2.7) ตรวจ หรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกายบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมี

เหตุอนัควรเช่ือไดว้า่เสพยาเสพติด หรือสั่งใหรั้บการตรวจ หรือทดสอบดงักล่าว 
2) ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการไทยท่ีไม่สังกดักระทรวงใด หรือส านัก

นายกรัฐมนตรี โดยมีการบงัคบับญัชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าท่ีดงัต่อไปน้ี (1) รักษา
ความปลอดภยัต่อองค์พระมหากษตัริย ์พระราชินี พระรัชทายาท ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ พระ
บรมวงศานุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค์ และพระราชอาคนัตุกะ (2) ดูแลควบคุมและก ากบัการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการต ารวจซ่ึงปฏิบติัการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา (3) ป้องกนัและปราบปราม
การกระท าผิดทางอาญา (4) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัของประชาชน และความมัน่คง
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ของราชอาณาจกัร (5) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจ
หรือส านกังานต ารวจแห่งชาติ (6) ช่วยเหลือการพฒันาประเทศ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และ (7) 
ปฏิบติัการอ่ืนใดเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารปฏิบติัการตามอ านาจหนา้ท่ีให้เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

ทั้ งน้ี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2558, หน้า 13-17) ได้จัดท ากลยุทธ์ /แนวทาง
ด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ท่ีสอดคล้องกบัการป้องกนัปราบปรามและแกไ้ขปัญหายาเสพติดไว ้มีแนวทางการด าเนินงาน 
ดงัน้ี 

2.1) ปราบปราม จบักุม ผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูล้  าเลียงเครือข่าย และขยายผลการจบักุมทุกราย 
โดยมีแผนงาน/โครงการ/หน่วยรับผดิชอบ ประกอบดว้ย 

2.1.1) โครงการสืบสวนปราบปรามเครือข่ายการคา้ยาเสพติดระดบัประเทศ /
การต่างประเทศโดยมีการก าหนดเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา พร้อมทั้งก าหนด
ผูรั้บผดิชอบการด าเนินการต่อเป้าหมายท่ีชดัเจน  

2.1.2) โครงการซกัถามเพื่อตดัวงจรยาเสพติด (ศูนยซ์กัถาม) 
2.1.3) โครงการสืบสวนเส้นทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
2.1 .4 ) โครงการจับกุ มผู ้ค้าย าเสพ ติดใน ชุมชนตามค า ร้อง เรียนและ

ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ 
2.1.5) โครงการทีมสืบสวนพิเศษเฉพาะดา้นการสกดักั้นการล าเลียงยาเสพติดให้

สามารถวเิคราะห์เหตุการณ์ล่วงหนา้ และช้ีเป้าใหฝ่้ายปฏิบติัการเขา้สกดัจบักุม 
2.1.6) โครงการควบคุมและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/

ชุมชนในเขต กทม. ปริมณฑล และเมืองใหญ่ท่ีเป็นแหล่งแพร่ระบาด โดยเพิ่มความเขม้การปิดล้อม
ตรวจคน้ชุมชนท่ีมีการแพร่ระบาดหรือเป็นแหล่งซุกซ่อนยาเสพติด 

2.1.7) โครงการเงินรางวลัตามหมายจบัคดียาเสพติด 
2.2) ยึดทรัพยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดตามกฎหมาย โดยมีแผนงาน/โครงการ และ

หน่วยรับผดิชอบ ประกอบดว้ย 
2.2.1) โครงการสืบสวนเส้นทางทางการเงิน 
2.2.2) โครงการด้านมาตรการทางภาษี และกฎหมายฟอกเงินด าเนินการกับ

ผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 
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2.3) ป้องกันกลุ่มเส่ียงโดยเฉพาะเด็กวยัรุ่นและพื้นท่ีเส่ียง โดยส่งเสริมการใช้
โครงการครู D.A.R.E. โดยมีแผนงาน/โครงการ/หน่วยรับผิดชอบ ประกอบดว้ย 

2.3.1) โครงการครูต ารวจ D.A.R.E. 
2.3.2) โครงการส่งเสริมการสร้างวนิยัและป้องกนัภยัยาเสพติด 

2.4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีจะใช้สกัดกั้น ป้องกันการล าเลียงยาเสพติดอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีแผนงาน/โครงการ/หน่วยรับผดิชอบ ประกอบดว้ย 

2.4.1) โครงการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการสกดักั้นการล าเลียงยาเสพติด ณ จุด
ตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางหลกัและเส้นทางรอง เช่น ระบบอ่านแผน่ป้ายทะเบียนรถอตัโนมติั 

2.4.2) โครงการพฒันาประสิทธิภาพจุดตรวจอจัฉริยะ โดยจดัหาเคร่ือง x-ray 
ส าหรับใชต้รวจรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีผา่นมาจากแนวชายแดนเขา้สู่ตอนในของประเทศ 

2.5) แลกเปล่ียนข่าวสารและประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ และประเทศ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้น โดยมีแผนงาน/โครงการ/หน่วยรับผดิชอบ ประกอบดว้ย 

2.5.1) โครงการพฒันาความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นยาเสพติด 
2.5.2) โครงการบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในการปราบปรามยา

เสพติดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นการข่าวและการสืบสวนขยายผล 
2.6) ด าเนินการทางวินยักบัขา้ราชการต ารวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอย่างเด็ดขาด 

โดยมีแผนงาน/โครงการ/หน่วยรับผิดชอบ คือ การด าเนินการกบัขา้ราชการต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
ยาเสพติด รวมทั้งผูบ้งัคบับญัชาท่ีรับผดิชอบตามค าสั่งกรมต ารวจท่ี 1212/2537 ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2537 

2.7) ก าชับผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ สอดส่อง ดูแลสังเกตผู ้ใต้บังคับบัญชาถึง
พฤติกรรม ทางราชการและส่วนตวั ความเปล่ียนแปลงฐานะการใชจ่้ายอยา่งผิดวิสัย เพื่อป้องกนัการใช้
อ านาจหนา้ท่ีอยา่งมิชอบและเป็นอุปสรรคในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยมีแผนงาน/โครงการ/หน่วย
รับผดิชอบ คือ การมอบรางวลัดีเด่นในดา้นต่างๆ เช่น ความซ่ือสัตยสุ์จริต ครอบครัวดีเด่น ฯลฯ  

2.8) ผลกัดนัการปฏิบติัตามแผนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติให้บงัเกิด
ผลอยา่งเป็นรูปธรรม โดยมีแผนงาน/โครงการ/หน่วยรับผิดชอบ คือ มีการจดัท าแผนปฏิบติัดา้นยาเสพ
ติดของส านกังานต ารวจแห่งชาติจนถึงระดบัหน่วยปฏิบติั 

3) หน่วยงานภาคประชาชนท่ีร่วมด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
การป้องกันปัญหายาเสพติดในสังคมไทยนั้ นมีหน่วยงาน กลุ่ม องค์การ และ

เครือข่ายภาคประชาชนจ านวนมากท่ีเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมกับส่วนราชการมาอย่างต่อเน่ือง ใน
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การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น าแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานภาคประชาชนท่ีร่วมด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการอย่างเป็น
รูปธรรมในการขบัเคล่ือนกิจกรรม จึงท าให้การด าเนินงานมีแนวทางท่ีชดัเจน และมีผลการด าเนินงานท่ี
เป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นกิจกรรมท่ีมีความเขม้แข็ง และมีการขยายเครือข่ายในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีส่วนราชการร่วมสนับสนุนการขบัเคล่ือนกิจกรรม ซ่ึงหน่วยงานภาคประชาชนท่ีร่วม
ด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสังคมไทยท่ีน ามาศึกษาประกอบดว้ย 

3.1) กองทุนแม่ของแผน่ดิน 
3.1.1) ความเป็นมาของโครงการ 

ในปีพุทธศกัราช 2546 สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จ
แปรพระราชฐานไปเยี่ยมพสกนิกรในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พระองคไ์ดเ้สด็จเยีย่มราษฎรของ
หมู่บา้นท่ีเคยมีปัญหายาเสพติดและสามารถไขปัญหาไดด้ว้ยพลงัของประชาชน ท่ี อ าเภอวงัสามหมอ 
จงัหวดัอุดรธานี ตามกระบวนการชุมชนเขม้แข็ง ดว้ยการใชแ้นวทางสันติวิธีให้ผูเ้คยคา้เคยเสพในระดบั
หมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากผูท่ี้เป็น“ภาระ”ให้กลบัมาเป็น“พลงั”ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กบัหมู่บา้นของตนเอง โดยท่ีภาครัฐเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน ซ่ึงพระองค์ท่านทรงพอพระราชหฤทยั
ในการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีน้ีอย่างมาก จึงไดพ้ระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค์ให้กบัเลขาธิการ 
ป.ป.ส.จ านวนหน่ึงเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ของหมู่บา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  

ทั้งน้ี หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งราษฎรอาสาสมคัรทั้งหลายไดมี้
ความเห็นร่วมกนัว่า พระราชทรัพยท่ี์ไดรั้บพระราชทานนั้นถือเป็นมงคลสูงสุด หากมีการน าพระราช
ทรัพยพ์ระราชทานน้ีไปไวท่ี้หมู่บา้นและชุมชน ก็จะเป็นขวญัก าลงัใจสูงสุดของปวงราษฎรทั้งหลายท่ี
จะด าเนินการใหพ้ระราชปณิธานของพระองคใ์ห้บรรลุผลส าเร็จ จึงไดเ้รียกพระราชทรัพยพ์ระราชทาน
น้ีว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และเรียกช่ือหมู่บ้านและชุมชนท่ีได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินว่า 
“หมู่บา้นกองทุนแม่ของแผน่ดิน” 

3.1.2) วตัถุประสงคข์องกองทุน 
(1) เพื่อขยายพลงัแห่งความดีของคนในหมู่บา้น ชุมชน ใหก้วา้งขวางข้ึน 
(2) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในหมู่บา้น ชุมชน ดา้นความคิด ความรู้ 

การแลกเปล่ียน การรวมกลุ่มและความต่ืนตวั เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น ชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหายาเสพติด เพื่อให้หมู่บา้น ชุมชน ใช้กระบวนการดงักล่าวให้บรรลุถึงความเขม้แข็งได้
อยา่งแทจ้ริง 
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(3) เพื่อสนบัสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้
คนทาดี และเสียสละเพื่อหมู่บา้น ชุมชน 

(4) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัอยา่งย ัง่ยนื เป็นผลทาใหปั้ญหาพื้นฐานของหมู่บา้น ชุมชน ลดลง 

(5) เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น ชุมชน 
อย่างย ัง่ยืน และพฒันาเป็นศูนยเ์รียนรู้หมู่บา้น ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้ง
ภายในและระหวา่งหมู่บา้น ชุมชน 

3.1.3) กลไกการขบัเคล่ือนกองทุนแม่ของแผน่ดิน 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละ

ระดบั โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
(1) คณะกรรมการขับ เค ล่ือนกองทุนแม่ของแผ่นระดับจังหวัด 

ประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือรองผูว้า่ราชการจงัหวดัท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นประธาน, ทอ้งถ่ิน
จงัหวดั, เกษตรจงัหวดั, สาธารณสุขจงัหวดั, ผอ.กศน., ผูแ้ทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือ 
องค์กรภาคประชาชน 3-5 คน ตามเหมาะสม, หัวหน้า ศพส.จ., ผูแ้ทน ป.ป.ส.ภาค เป็นคณะท างาน 
พฒันาการจงัหวดั เป็นเลขานุการ และหวัหน้ากลุ่มงานท่ีรับผิดชอบงานยาเสพติดของส านกังานพฒันา
ชุมชนจงัหวดั เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

(2) คณะกรรมการขับ เค ล่ื อนกองทุนแม่ ของแผ่น ระดับอ า เภอ 
ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน , ทอ้งถ่ินอ าเภอ, เกษตรอ าเภอ, สาธารณสุขอ าเภอ, ผอ.กศน., 
ผูแ้ทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือ องค์กรภาคประชาชน 3-5 คน ตามเหมาะสม, ผูแ้ทน ศพ
ส.อ., เป็นคณะท างาน พฒันาการอ าเภอ เป็นเลขานุการ และเจา้หน้าท่ีพฒันาชุมชนท่ีรับผิดชอบงานยา
เสพติด เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

3.1.4) แนวทางการด าเนินงาน 
(1) กิจกรรมการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับหมู่บ้าน) 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
(1.1) เพื่อจดัเก็บขอ้มูลผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคใน

การด าเนินงานหมู่บา้นกองทุนแม่ของแผน่ดินในภาพรวม 
(1.2) เพื่อทราบสถานะของกองทุนแม่ของแผน่ดินวา่เขม้แข็งในระดบัใด 
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(1.3) เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการวางแผนพฒันากองทุน ใหส้ามารถ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

(2) กิจกรรมตน้กลา้กองทุนแม่ของแผน่ดิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
(2.1) สร้างความเขา้ใจการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผน่ดิน 
(2.2) ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม 9 ขั้นตอน เพื่อเตรียมความ

พร้อมเป็นกองทุนแม่ของแผน่ดิน และคดัเลือกเขา้รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผน่ดิน 
(3) กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ

อ าเภอ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
(3.1) เสริมสร้างให้เกิดศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ในพื้นท่ีข้ึนเพื่อเป็นตวัอยา่งในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่พื้นท่ีอ่ืนๆ 
(3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปล่ียน และ

เผยแพร่องคค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
3.2) ชมรม TO BE NUMBER ONE 

3.2.1) ความเป็นมาของโครงการ 
จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดท่ีมีการแพร่ระบาดในทุกพื้นท่ีของ

ประเทศไทยไดท้วีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพฒันาประเทศทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งดา้นการเมืองและความมัน่คงของประเทศ และส่งผลใหมี้การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเขา้ไปในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเป็นอนาคตของชาติ ในการน้ี ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชนท่ีมีอายุระหว่าง 6-25 ปี ซ่ึงถือเป็นกลุ่มเส่ียงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ
รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือโครงการ TO BENUMBER ONE เพื่อให้การรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดภายในประเทศด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดย
ไดรั้บความร่วมมือ และรวมพลงัทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และมุ่งหวงัให้เกิดการกระตุน้
และปลุกจิตส านึกของประชาชนทุกคนในสังคมให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนักว่า การท่ีจะ
เอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าท่ีของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงเท่านั้ น แต่
ประชาชนทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกนัเป็นพลงัของแผน่ดินท่ีจะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติด 
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3.2.2) วตัถุประสงคโ์ครงการ 
(1) สร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ในกลุ่ม

เยาวชนไม่ใหยุ้ง่เก่ียวกบัยาเสพติด 
(2) พฒันาศกัยภาพและคุณภาพเยาวชน ให้เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเช่ือมัน่และ

ภาคภูมิใจในตนเอง 
(3) สนับสนุนเยาวชนและชุมชน ให้จดักิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการ

สนบัสนุนของสังคม 
(4) สร้างความเข้าใจและยอมรับผูมี้ปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาส

กลบัมาเป็นคนดีของสังคม 
(5) เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 
3.2.3) กลุ่มเป้าหมาย 

(1 ) มี ก ารก าหนดก ลุ่ม เป้ าหม ายโดยจ าแนกตาม  Setting ได้แ ก่ 
สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน 

(2) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
(2.1) กลุ่มเป้าหมายหลกั คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุระหวา่ง 6-

25 ปี (เป็นกรรมการ และสมาชิก) 
(2.2) กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนทัว่ไป (เป็นท่ีปรึกษาชมรม 

และสมาชิกทัว่ไป) 
3.2.4) แนวทางการด าเนินงาน โดยใชห้ลกั 3 ก 3 ย ดงัน้ี 

(1) 3 ก ประกอบดว้ย 
(1 .1) กรรมการ : โดยสมาชิก  TO BE NUMBER ONE ท าการ

คดัเลือกกรรมการเพื่อบริหารจดัการชมรม โดยให้มีผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งน้อย 5 คน ประกอบดว้ย 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ กรรมการ และ เหรัญญิก ทั้งน้ี กรรมการชมรมอาจแบ่งเป็น 5 ฝ่าย 
ไดแ้ก่ ฝ่ายจดัหาทุน, ฝ่ายกิจกรรม, ฝ่ายประชาสัมพนัธ์, ฝ่ายรับเร่ืองราวร้องทุกข ์และฝ่ายสอดส่องดูแล
และประเมินผล 
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(1.2) กิจกรรม : สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
เกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตน อนัเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาส และ
สนบัสนุน การคืนคนดีสู่สังคมของสมาชิก เช่น  การฝึกอาชีพ และจดัหาอาชีพให ้เป็นตน้ 

(1.3) กองทุน : กรรมการและสมาชิกร่วมด าเนินการจดัตั้งกองทุน 
เพื่อน าเงินรายไดห้มุนเวยีนใชจ่้ายในชมรม รวมถึงทรัพยสิ์นของชมรมดว้ย 

(2) 3 ย ประกอบดว้ย 
(2.1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การรณรงค์ปลูกจิตใตส้ านึกและสร้างกระแส

นิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยกิจกรรมในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างกระแส 
เช่น การรับสมคัรสมาชิกชมรม ประชาสัมพนัธ์ชมรม จดักิจกรรมดนตรี กีฬา การประกวดกิจกรรม
สร้างสรรคต่์างๆ การตรวจหาสารเสพติด เขา้ร่วมกิจกรรมในวนัส าคญัต่างๆ ร่วมกบัภาครัฐ สนบัสนุน
การศึกษา/อุปกรณ์ แก่ สถานศึกษา/ชุมชน ฯลฯ ร่วมกบัชุมชนในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

(2.2) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใจใหแ้ก่เยาวชน 
โดยกิจกรรมในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างภูมิคุม้กนัทางจิตใจ เช่น การจดัตั้งชมรม/ ศูนยเ์พื่อนใจ TO BE 
NUMBER ONE การอบรมให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด/โครงการ TO BE NUMBER ONE อนุ รักษ์
วฒันธรรม ประเพณี การท าบุญทางศาสนา/ฟังเทศน์ การสืบสาน สืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การจกัสาน 
การดนตรี การฟ้อนฯ การจดักิจกรรมท่ีใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น ฝึกอาชีพ เพื่อหารายได ้การคดั
แยกขยะ การเล้ียงไก่ การท าสวนผสมฯ การช่วยสาธารณประโยชน์ เช่น จิตอาสา (จราจร สร้างฝาย 
ปลูกตน้ไมฯ้) 

(2.3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพื่อการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยกิจกรรมในยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างและพฒันาเครือข่าย เช่น สนบัสนุน
วทิยากร (อบรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ), เงินทุนและอุปกรณ์แก่ชุมชนและสถานศึกษา ฯลฯ ในการจดัตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE/ศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นพี่เล้ียง/ท่ีปรึกษาในการจดัตั้ง
ชมรม TO BE NUMBER ONE แก่ชมรมอ่ืนๆ การเปิดโอกาสให้ผูท่ี้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดเข้ามา
ท างานได ้ฯลฯ 
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2.6 แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วกบัทฤษฎีระบบ 
2.6.1 ความหมายของทฤษฎีระบบ 

Semprevivo (1976, p. 1) ไดก้ล่าววา่ ระบบเป็นองคป์ระกอบต่างๆ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนั เพื่อใหบ้รรลุผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

Kast and Rosenzweig (1985) ไดก้ล่าววา่ ระบบเป็นการรวมตวักนัขององคป์ระกอบ
ต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นระบบยอ่ย และระบบยอ่ยดงักล่าวจะมีการประสานสัมพนัธ์กนัในการท าหนา้ท่ี 
และมีผลกระทบต่อกนั 

Senn (1990, p. 72-73) ไดก้ล่าววา่ ระบบคือ ชุดขององคป์ระกอบท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั
ในการด าเนินการเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง ทั้งน้ี ระบบอาจมีลกัษณะเป็นนามธรรม เช่น ระบบ
วฒันธรรม ระบบสังคม หรืออาจมีลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า ฯลฯ 

Banathy (1992 cited in Lunenburg and Ornstein, 1996, p. 14) ไดก้ล่าววา่ ระบบเป็น
กลุ่มขององคป์ระกอบท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงต่างก็ท าหนา้ท่ีเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่งร่วมกนั 

ณฐันิภา คุปรัตน์ (2523, หนา้ 42) ใหค้วามหมายวา่ ระบบคือ ส่วนประกอบหลายๆ ส่วน
มารวมกนั โดยประสานสัมพนัธ์กนั ซ่ึงทุกระบบจะมีระบบยอ่ย (Sub-system) ยกเวน้ระบบท่ีเล็กท่ีสุด 
และทุกระบบยกเวน้ระบบท่ีใหญ่ท่ีสุดจะมีระบบใหญ่ (Supra-system) ครอบคลุมอยูอี่กทีหน่ึง ซ่ึงระบบใหญ่
ท่ีกล่าวถึงก็คือ สภาพแวดลอ้มของระบบนัน่เอง 

สรุปไดว้า่ ระบบ หมายถึง องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั และส่งผลกระทบ
ต่อกนัในลกัษณะต่างๆ โดยองคป์ระกอบท่ีอยูภ่ายในระบบจะมีการร่วมกนัท างานอยา่งผสมผสานกนั 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2.6.2 ความส าคญัของทฤษฎีระบบ 
โลกสมยัใหม่ทุกส่ิงต่างมีความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซบัซอ้นต่อกนั และมีระบบยอ่ยต่างๆ 

ทบัซอ้นกนัมากข้ึน ดงันั้น การมองโลกแบบเดิมๆ จึงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้โดยเฉพาะ
โลกยคุโลกิวฒัน์ท่ีมีการส่ือสารท่ีสะดวก รวดเร็ว และเช่ือมโยงถึงกนัทัว่ทุกแห่ง ซ่ึงท าใหรั้บรู้ส่ิงต่างๆ 
ไดเ้ปิดออก และทุกอยา่งมีความสัมพนัธ์กนัทั้งทางตรง และทางออ้ม จึงท าใหก้ารแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
จ าเป็นตอ้งมองอยา่งรอบดา้น และเขา้ใจถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงถึงกนัดว้ย ทั้งน้ี Owens (1998, p. 41) 
ไดก้ล่าววา่ แนวความคิดเก่ียวกบัระบบน้ีไดก้ลายเป็นพื้นฐานท่ีใชเ้ป็นวธีิการในการพิจารณาและวเิคราะห์
สถานการณ์ท่ียุง่ยากซบัซอ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี Shrode and Voich (1974, p. 94) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทฤษฎี
ระบบนบัวา่เป็นสหวทิยาการอยา่งหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การวิเคราะห์หรือพิจารณาส่ิงต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน
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มากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี Lunenburg and Ornstein (1996, p. 14) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของระบบไวว้า่ 
เป็นแนวคิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัและมีประโยชน์อยา่งมากในการท าความเขา้ใจองคก์ารต่างๆ 

จึงอาจสรุปไดว้า่ ทฤษฎีระบบจึงเป็นการมองความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ แบบองคร์วม 
โดยเช่ือวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีใหญ่ข้ึนไปอีกระดบั ในขณะเดียวกนัตวัมนัเองก็เป็น
ระบบท่ีสามารถแยกยอ่ยลงไปเป็นระบบเล็กๆ มากมายหลายระดบัได ้และระบบยอ่ยต่างมีความสัมพนัธ์กนั
ซ่ึงไดส่้งผลต่อการด ารงอยูข่องกนัและกนั ดงัตวัอยา่งในภาพ  

 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพนัธ์ในเชิงองคร์วม 
ท่ีมา : สถาบนัการเรียนรู้และพฒันาประชาสังคม และเครือข่ายประชาสังคม 20 จงัหวดั และมูลนิธิ
พฒันาไท (2545: http://pattanathai.nesdb.go.th) 
 

โดยอธิบายไดว้า่ System A จะประกอบไปดว้ย System Element ต่างๆ เช่น System a1, 
System a2, ... ท่ีสัมพนัธ์กนัและประกอบกนัข้ึนเป็น System A และใน System (เช่น a1, a2, …) ก็จะ
ประกอบไปดว้ย sub-sub system ท่ีประกอบข้ึนเป็น Sub-System a1 และใน Sub-sub System ก็สามารถ
แยกยอ่ยลงไปไดอี้กเร่ือยๆ จนถึง infinity ในขณะเดียวกนั ระบบ System A ก็จะตอ้งสัมพนัธ์กบัระบบ
ท่ีใหญ่กวา่ข้ึนไป เช่น จากระบบของปัจเจกไปถึงระบบสังคมโลกและอ่ืนๆ จนถึง infinity เช่นกนั ดว้ย
เหตุน้ี System Theory จึงมีความหมายต่อระบบการจดัการเปล่ียนแปลงทางสังคมมาก เพราะในการมอง
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นิยามและแกไ้ขปัญหาต่างๆ หากเพง่มองไปท่ีระบบยอ่ยเพียงระบบเดียว โดยไม่ไดม้องท่ีความสัมพนัธ์
ระหวา่งระบบยอ่ยต่างๆ หรือระบบยอ่ยกบัระบบใหญ่เราก็จะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้หรือหาทางแก้
ท่ีระบบใหญ่โดยไม่เปล่ียนระบบยอ่ยก็ไม่สามารถท าไดส้ าเร็จเช่นกนั 

2.6.3 องคป์ระกอบของทฤษฎีระบบ 
อุทยั บุญประเสริฐ (2529, หนา้ 5) ไดก้ล่าววา่ ระบบในฐานะท่ีเป็นวธีิการ ประกอบดว้ย 

ปัจจยั (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ทั้งน้ี ในการด าเนินงานไดมี้การประยกุตใ์ช้
ทฤษฎีระบบในกรณีท่ีเป็นกิจกรรมของมนุษยไ์ดทุ้กรูปแบบ และเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากท่ีสุด เน่ืองจาก
มีความสะดวกในการประยกุตใ์ชแ้ละมีประสิทธิภาพสูงในการจดัการ การปรับปรุง และการควบคุม 
การท างานในดา้นต่างๆ 

Bittel (1978, p. 1131), Schoderbek and others (1990, p. 22) และ Lunenburg and 
Ornstein (1996, p. 15-16) ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ องคป์ระกอบของระบบสามารถพิจารณาได้
จากกรอบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (The Basic Systems Framework) ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ 
(Input) กระบวนการ หรือ ระบบยอ่ย (Process/Sub-system) ผลผลิต (Output) ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 
และส่ิงแวดลอ้มของระบบ (Environment) 

เฉลิมชยั  หาญกลา้ (2545, หนา้ 21) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของระบบท่ีส าคญัวา่มีอยู่
ดว้ยกนั 5 ส่วน ดงัน้ี 

1. ปัจจยัน าเขา้ หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีน าเขา้ไปสู่ระบบเพื่อใหร้ะบบสามารถด าเนินการ
ไปได ้เช่น ทรัพยากรบุคคล วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ ขอ้มูลต่าง ๆ ฯลฯ 

2. กระบวนการ หมายถึง วธีิด าเนินการหรือขั้นตอนในการน าปัจจยัน าเขา้ต่างๆ ไปจดั
กระท า เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีตอ้งการของระบบ 

3. ปัจจยัส่งออก หมายถึง ผลอนัเกิดจากกระบวนการท างานของระบบ ท าใหไ้ดผ้ล
ผลิตท่ีตอ้งการ 

4. ขอ้มูลป้อนกลบั หมายถึง ขอ้มูลท่ีส่งกลบัเขา้สู่ระบบเพื่อใชใ้นการปรับปรุงปัจจยั
น าเขา้กระบวนการ และผลผลิตของระบบใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 

5. สภาพแวดลอ้มของระบบ หมายถึง ทุกส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกขอบเขตของระบบ แต่มี
ความเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อระบบ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม และการเมือง เทคโนโลย ี
นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ 
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David Easton. (1957, p. 383-400) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของระบบไวด้งัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มของระบบการเมืองก่อใหเ้กิดความ

ตอ้งการ (demands) และ การสนบัสนุน (supports) ท่ีนาไปสู่การกระท า (action) หรือการคงสถานะ 
(status quo) ซ่ึงเป็นปัจจยัน าเขา้ (inputs) ผา่นพฤติกรรมทางการเมือง (political behavior) ต่อระบบ
การเมือง 

ขั้นตอนท่ี 2 ความตอ้งการประกอบกบัการสนบัสนุนของกลุ่มการเมืองสร้าง
กระบวนการ (process) ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีน าไปสู่การตดัสินใจ (decisions) หรือผลผลิต 
(outputs) ซ่ึงอาจเรียกทางการเมืองไดว้า่ นโยบาย (policy) ท่ีตอบสนองโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้มดา้น
กายภาพ (physical environment) หรือสภาพแวดลอ้มดา้นสังคม (social environment) 

ขั้นตอนท่ี 3 เม่ือผลลพัธ์ถูกน ากลบัไปสู่สภาพแวดลอ้ม จะเกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั
และทาใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในสภาพแวดลอ้ม ท่ีอาจเรียกไดว้า่เป็นผลลพัธ์ (outcomes) 

ขั้นตอนท่ี 4 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผลลพัธ์กบัสภาพแวดลอ้มก่อใหเ้กิด (generate) 
ความตอ้งการใหม่ๆ หรือ การสนบัสนุนใหม่ๆ หรือต่อตา้น จากกลุ่มผูส้นบัสนุน ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ี
เรียกวา่การป้อนกลบั (feedback) ไปเป็นปัจจยัน าเขา้และเขา้สู่กระบวนการการตดัสินใจอีกคร้ังท าให้
เกิดวงจรป้อนกลบั (feedback loop) ซ ้ าไปเร่ือยๆ ไม่รู้จบ 
 
 สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment)  
       

  
ปัจจยัน าเขา้ (Inputs) 

 

 
กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Outputs) 

 

       
   

ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 
 

  

       
 
ภาพท่ี 2 องคป์ระกอบของระบบ 
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2.7 ต ารวจภูธรภาค 7 
2.7.1  ความเป็นมาของต ารวจภูธรภาค 7  

ก่อนปี พ.ศ.2483 พื้นท่ีของต ารวจภูธรภาค 7 อยูใ่นความรับผดิชอบ ของกองบงัคบัการ
ต ารวจภูธรเขต 6 ซ่ึงมีท่ีตั้งอยูท่ี่กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเม่ือประมาณปี พ.ศ.2483 ไดต้ั้งเป็นกองบงัคบั
การต ารวจภูธรเขต 7 ข้ึน โดยอาศยักองก ากบัการต ารวจภูธรจงัหวดันครปฐมเป็นสถานท่ีท างาน ต่อมามี
การขอยืมสโมสรเสือป่าเป็นท่ีตั้งกองบงัคบัการต ารวจภูธรเขต 7 โดยชั้นบนเป็นท่ีตั้งกองบงัคบัการ
ต ารวจภูธรเขต 7 ส่วนชั้นล่างเป็นท่ีตั้งกองก ากบัการต ารวจภูธรเขต 7 และมีการก่อสร้างกองบงัคบัการ
ต ารวจภูธรเขต 7 ข้ึนใหม่ โดย พล.ต.อ.ประเสริฐ  รุจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย 
และอธิบดีกรมต ารวจได้มาวางศิลาฤกษ์เม่ือ 11 มิถุนายน 2507 ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้มีพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ (ฉบบัท่ี 5) ลง 11 มกราคม 2519 จึงเปล่ียนช่ือเป็นกองบญัชาการ
ต ารวจภูธรภาค 7 และในปี พ.ศ. 2539 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ จึงไดเ้ปล่ียน
จากต าแหน่งหวัหนา้ต ารวจภูธรภาค 7 เป็นผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 7  

2.7.2 โครงสร้างองคก์ารและพื้นท่ีรับผดิชอบ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 โครงสร้างต ารวจภูธรภาค 7 (ท่ีมา: http://police7.go.th/) 
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ภาพท่ี 4 พื้นท่ีรับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 (ท่ีมา: http://police7.go.th/) 

 

1) พื้นท่ีรับผิดชอบ 46,087 ตร.กม./ ประชากร 5,064,546 คน 
2) ก าลงัขา้ราชการต ารวจทั้งหมด 12,094 นาย จ าแนกเป็น 

2.1) ชั้นสัญญาบตัร 5,354 นาย   
2.2) ชั้นประทวน 6,740 นาย 

3) รับผดิชอบพื้นท่ี 8 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบุรี จงัหวดั
เพชรบุรี จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสงคราม และจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  

4) สถานีต ารวจ 104 สถานีต ารวจ 
4.1) ผูก้  ากบัการ เป็นหวัหนา้สถานีต ารวจ 94 แห่ง 
4.2) รองผูก้  ากบัการ เป็นหวัหนา้สถานีต ารวจ 8 แห่ง 
4.3) สารวตัรใหญ่ เป็นหวัหนา้สถานีต ารวจ 2 แห่ง 

5) อตัราส่วนในภาพรวม ต ารวจ 1 นาย : ประชากร 433 คน  
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2.7.3 อ านาจหนา้ท่ี 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2552) ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการใน

ส านกังานต ารวจแห่งชาติไวใ้นระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ ว่าดว้ยการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของ
ส่วนราชการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยให้ต ารวจภูธรภาค 7 มีอ านาจหน้าท่ี   ในเขต
อ านาจการรับผดิชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง ดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดยุทธศาสตร์ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค  าแนะน าและเสนอแนะการ
ปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของต ารวจภูธรภาคและหน่วยงานในสังกดั 

2) ถวายความปลอดภยัส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี       พระรัชทายาท 
ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค ์และพระราชอาคนัตุกะ 

3) บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานต ารวจหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบ 

4) ควบคุม ตรวจสอบ และแนะน าขา้ราชการต ารวจท่ีสังกดัหน่วยงานอ่ืนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติและส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ตลอดจนให้มีอ านาจยบัย ั้งการกระท าใดๆ ของขา้ราชการต ารวจท่ีสังกดัหน่วยงานอ่ืนในเขตอ านาจการ
รับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครองท่ีขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติไวช้ัว่คราว แล้วรายงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีผู ้
บญัชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

5) ด าเนินการเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และการให้ความปลอดภยัแก่บุคคลส าคัญ ประชาชน ตลอดจนการให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน 

6) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอ่ืนอัน
เก่ียวกบัความผดิทางอาญาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7) ด าเนินการเก่ียวกบัการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
8) ส่งเสริมและสนบัสนุนเก่ียวกบัการบรรเทาสาธารณภยั 
9) ด าเนินการเก่ียวกบัการจราจร 
10) ด าเนินการเก่ียวกบัการสรรหาบุคคลเพื่อเขา้รับราชการต ารวจ 
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11) ด าเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนา
หลกัสูตร ระบบการเรียนการสอน จดัฝึกอบรมก่อนเขา้รับราชการต ารวจ และจดัฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพของขา้ราชการต ารวจ พนกังานราชการ และลูกจา้งในสังกดั 

12) ด าเนินการเก่ียวกับการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
รักษาความปลอดภยัในกิจการของต ารวจ 

13) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทอ้งถ่ินหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการของต ารวจเพื่อ
ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความ
ปลอดภยัของประชาชนตามความเหมาะสมและความตอ้งการของแต่ละพื้นท่ี 

14) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.7.4 นโยบายในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
1) ต ารวจภูธรภาค 7 (2558) ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของส านกังานต ารวจ
แห่งชาติไวด้งัน้ี 

1.1) ปราบปราม จบักุม ผูผ้ลิต ผูค้ ้า ผูล้  าเลียง เครือข่าย และท าการขยายผลการ
จบักุมทุกราย  

1.2) ยดึทรัพยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดตามกฎหมาย 
1.3) ป้องกันกลุ่มเส่ียงโดยเฉพาะเด็กวยัรุ่นและพื้นท่ีเส่ียง โดยส่งเสริมการใช้

โครงการครู D.A.R.E. 
1.4) พฒันาระบบเทคโนโลยีท่ีจะใช้สกดักั้น ป้องกันการล าเลียงยาเสพติดอย่าง

ต่อเน่ือง  
1.5) แลกเปล่ียนข่าวสารและประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆ และประเทศ

อ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบา้น  
1.6) ด าเนินการทางวนิยักบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอยา่งเด็ดขาด  
1.7) ก าชบัผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั สอดส่อง ดูแล และคอยสังเกต ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ถึงพฤติกรรมทางราชการและส่วนตวั ความเปล่ียนแปลงฐานะการใช้จ่ายอยา่งผิดวิสัย เพื่อป้องกนัการใช้
อ านาจหนา้ท่ีอยา่งมิชอบและเป็นอุปสรรคในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
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1.8) ผลักดันการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติให้
บงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

2) ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธรภาค 7  
ต ารวจภูธรภาค 7 มีการจดัตั้งศูนยอ์  านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ศอ.ปส.) ต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อด าเนินการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

2.1) โครงสร้างศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธรภาค 7  
 

 
 

ภาพท่ี 5 โครงสร้างศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ต ารวจภูธรภาค 7 (ท่ีมา: 
http://police7.go.th/) 
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2.2) อ านาจหนา้ท่ี 
- จดัท าแผนงานปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ใหส้อดคลอ้ง

กบัยทุธศาสตร์การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2558 
- ก าหนดเป้าหมายในการปราบปรามและการจดัระบบขอ้มูลข่าวสารดา้นยา

เสพติด ใหค้รอบคลุมสภาพปัญหายาเสพในพื้นท่ีรับผดิชอบ 
- บูรณาการในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดร่วมกบัทุกภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง 
- วางแผนพฒันาก าลงัพลใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน ตลอดจนสนบัสนุนวสัดุ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้หรือประสานความหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหง้านป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพติดบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

- ควบคุม ก ากบั ดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน การป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานในสังกดัทุกระดบั 

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อด าเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใด
ตามท่ีศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธรภาค 7 มอบหมาย 

2.3) ภารกิจ 
ต ารวจภูธรภาค 7 ด าเนินการสืบสวนปราบปรามผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูค้า้รายส าคญั  

ผูมี้อิทธิพล และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทุกระดบั สอบสวนขยายผล โดยน ามาตรการริบทรัพยม์าด าเนินการต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดทุกรายโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดตามหลกันิติธรรม สร้างภูมิคุม้กนั
และป้องกนัยาเสพติดใหแ้ก่ประชาชน และเยาวชนกลุ่มเส่ียง ขจดัปัจจยัเส่ียงท่ีเอ้ือต่อปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีของต ารวจภูธรภาค 7 ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนแก่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปี พ.ศ.2558 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2558 

2.4) แนวทางการปฏิบติั 
- เพิ่มความเขม้ในการสกดักั้น ปราบปราม และหยดุย ั้งการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติดตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอยา่งจริงจงั โดยยึดหลกักฎหมายและหลกันิติธรรม 
- พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั โดยน าเทคโนโลยี

และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัโดยเฉพาะ ระบบอ่านแผน่ป้ายทะเบียนรถยนตอ์ตัโนมติั (License Plate Recognition 
: LPR) ท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศ เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เส้นทางการล าเลียง เพื่อปรับแผนในการตั้งด่านตรวจ 
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จุดตรวจ จุดสกดั ยาเสพติดใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และเทคโนโลยเีคร่ือง X-Ray ท่ีสามารถ
ตรวจหายาเสพติดท่ีซุกซ่อนมากบัรถบรรทุกขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกสินคา้เกษตรหรืออุตสาหกรรม 
รถขนส่งส่ิงปฏิกูล และรถขนแร่ต่างๆ ซ่ึงยากต่อการตรวจคน้ของเจา้หนา้ท่ีและสุนขัต ารวจ 

- สกดักั้นยาเสพติดตามเส้นทางคมนาคม ท่ีเป็นเส้นทางผา่นของการล าเลียง
ยาเสพติด โดยการบูรณาการตั้งด่านถาวร ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกดั ท่ีอยูใ่นข่ายคมนาคม หรือเส้นทาง
รองของเป้าหมายพื้นท่ีในลกัษณะเครือข่ายใยแมงมุม และตั้งเหล่ือมเวลากนั โดยเฉพาะตามเส้นทาง
เช่ือมต่อชายแดน 

- ปราบปรามผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก แหล่งพกัยาเสพติดตามแนวชายแดน  
ผูล้  าเลียงยาเสพติดและผูค้า้ยาเสพติดทุกระดบั โดยเฉพาะผูค้า้ยาเสพติดในพื้นท่ีแพร่ระบาดตามขอ้
เรียกร้องของประชาชน 

- พฒันาระบบงานการข่าว และช่องทางในการแจง้ข่าวสาร ขอ้ร้องเรียน
เบาะแสยาเสพติด โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลย ีและวางระบบการรักษาความปลอดภยัของผูแ้จง้ขอ้มูล 

- ก าหนดแนวทางในการสืบสวน สอบสวน จบักุม และขยายผลคดียาเสพติด
ทุกคดีเพื่อน าไปสู่การท าลายเครือข่ายนกัคา้ยาเสพติดทุกระดบั รวมถึงสืบสวน คน้หา และติดตามผูท่ี้มี
พฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบักระบวนการคา้ยาเสพติดในระดบัต่างๆ แลว้ท าการคดักรอกเพื่อจดัท าบญัชี
รายช่ือบุคคลท่ีมีพฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาเสพติด ส าหรับใชใ้นการสืบสวน 

- ก าหนดมาตรการในการประสานความร่วมมือกบัทางสถาบนัการเงินใน
การสืบสวนติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายการคา้ยาเสพติดรายส าคญั เพื่อหาความเช่ือมโยงกบั
เครือข่ายการคา้ระดบัต่างๆ จนถึงเครือข่ายระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ เพื่อตดัวงจรทางการเงิน 

- ตรวจยดึและอายดัทรัพยสิ์น ตามพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปราม
ผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534 ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาเสพติดทุกระดบัทุกคดีตามกฎหมาย
โดยเคร่งครัด 

- บูรณาการทางกฎหมายโดยใชม้าตรการทางการตรวจสอบทรัพยสิ์น ตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 บทบญัญติัแห่งประมวลรัษฎากรเพื่อ
ตรวจสอบกดดนัใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของกลุ่มเครือข่ายการคา้ยาเสพติด โดยใหมี้การประสานขอ้มูล
เพื่อตรวจสอบกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ส านกังาน ป.ป.ส. ส านกังาน ป.ป.ง. กรมสรรพกร เป็นตน้ 

- ติดตามจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายจบัคดียาเสพติดทั้งหมายจบัใหม่และ
หมายจบัคา้งเก่า 
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- ใหค้วามร่วมมือกบักรมราชทณัฑใ์นการปฏิบติัการจู่โจมตรวจคน้ยาเสพติด 
ส่ิงของตอ้งหา้มและโทรศพัทมื์อถือ เพื่อหยดุย ั้งไม่ใหมี้การคา้และการสั่งการในเรือนจ า 

- ก าหนดมาตรการและการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัสถานประกอบการ สถาน
บริการ สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั ระบบการขนส่งภาครัฐและเอกชน ในพื้นท่ีต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อเฝ้า
ระวงัปัญหายาเสพติดโดยเพิ่มความเขม้ในการตรวจตราไม่ใหเ้ป็นแหล่งมัว่สุมทั้งในการเสพและการคา้
ยาเสพติด 

- ด าเนินการตามโครงการครูต ารวจ D.A.R.E. เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัใหแ้ก่เด็ก
ก่อนวยัเส่ียง และด าเนินการตามโครงการป้องกนัการแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานศึกษาทุกระดบัชั้น 

- เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของต ารวจภูธรภาค 7 โดยจดัใหมี้การฝึกอบรม
ดา้นการสืบสวนสอบสวน และป้องกนัปราบปรามยาเสพติด 

- ด าเนินการทั้งทางอาญาและวนิยักบัขา้ราชการต ารวจท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
ยาเสพติดอยา่งเด็ดขาด 

2.5) เป้าหมายและตวัช้ีวดัในการปราบปรามยาเสพติด 
- จบักุมคดียาเสพติดใน 5 ขอ้หาส าคญัใหไ้ดร้้อยละ 20 ของผลการจบักุมคดี

ยาเสพติดทั้งหมด 
- ด าเนินคดีในความผดิฐานสมคบ สนบัสนุน ช่วยเหลือให้ได ้500 คดี โดย

ใหน้บัตั้งแต่เลขาธิการ ป.ป.ส.อนุมติั 
- ด าเนินการยดึ/อายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิเก่ียวกบั  ยา

เสพติดใหไ้ด ้1,700 ลา้นบาท นบัตั้งแต่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น หรือเลขาธิการ ป.ป.ส.อนุมติั 
- ด าเนินการสืบสวนติดตามจบักุมผูต้อ้งหาคดียาเสพติดตามหมายจบัคา้งเก่า

ใน 5 ขอ้หาส าคญั จ านวน 1,725 หมาย (หมายจบัตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2545-30 กนัยายน 2557) 
2.7.5 สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 

ต ารวจภูธรภาค 7 (2558) ไดก้ล่าวสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ีรับผดิชอบไวด้งัน้ี 
1) สถานการณ์ตามบริเวณชายแดนภายนอกประเทศผัง่ตรงขา้มอ าเภอสังขละบุรี 

จงัหวดักาญจนบุรีต่อเน่ืองไปถึงชายแดนด่านสิงขร จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ไม่ปรากฏข่าวสารเก่ียวกบั
แหล่งผลิต และยงัไม่พบการลกัลอบน าเขา้ยาเสพติด 

2) การใชเ้ป็นแหล่งเก็บพกัและซุกซ่อนยาเสพติด โดยกลุ่มเครือข่ายท่ีลกัลอบน าเขา้ ยา
เสพติดจากชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใชเ้ป็นแหล่งเพื่อรอการส่งมอบใหลู้กคา้ 
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โดยเฉพาะพื้นท่ีจงัหวดัปริมณฑล ซ่ึงมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกบักรุงเทพมหานคร และจงัหวดั    
ในพื้นท่ีภาคกลาง ท าใหส้ามารถล าเลียงยาเสพติดไดโ้ดยสะดวก โดยมีผลจบักุมท่ีน่าสนใจในพื้นท่ี
อ าเภอเมือง และอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม อ าเภอเมือง อ าเภอบา้นโป่ง และอ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี อ าเภอเมือง จงัหวดั
สุพรรณบุรี 

3) เส้นทางท่ีใชล้ าเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ลงสู่ภาคใต ้และส่งออกต่างประเทศ ต ารวจภูธรภาค 7 ไดมี้การจบักุมผูก้ระท าผดิในพื้นท่ี และพบวา่ มี
การลกัลอบล าเลียงยาเสพติด รวมถึงส่งออกต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง โดยมีผลจบักุมท่ีน่าสนใจในพื้นท่ี
อ าเภอนครชยัศรี อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม อ าเภอ
เมือง อ าเภอบา้นลาด และอ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี อ าเภอเมือง และอ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 
อ าเภอเมือง อ าเภอหวัหิน อ าเภอปราณบุรี และและอ าเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อ าเภอ
เมือง อ าเภอท่ามะกา อ าเภแพนมทวน อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอสังขละบุรี จงัหวดักาญจนบุรี อ าเภอ
เมือง อ าเภอบางปลามา้ อ าเภอดอนเจดีย ์และอ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี อ าเภอเมือง และอ าเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร และอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม  

4) กลุ่มเครือข่ายนกัคา้ยาเสพติดในพื้นท่ีภาคตะวนัตกมีพฤติกรรมเช่ือมโยงกบักลุ่มนกั
คา้บริเวณชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก โดยกลุ่มเครือข่ายนกัคา้ยา
เสพติดในพื้นท่ีภาคตะวนัตกจะเดินทางข้ึนไปรับยาเสพติดดว้ยตนเอง หรือวา่จา้งใหผู้อ่ื้นลกัลอบล าเลียง
ยาเสพติดเขา้มาในพื้นท่ี และใชเ้ส้นทางถนนเพชรเกษม และพระราม 2 ในการลกัลอบล าเลียงยาเสพติด
ลงสู่พื้นท่ีภาคใตต่้อไป 

 
2.8 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ไพฑูรย ์ แสงพุ่ม (2548) ไดศึ้กษาถึงสาเหตุและปัจจยัท่ีท าให้เยาวชนเขา้ไปใชย้าเสพติด และ
วิธีการ/รูปแบบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยพบว่า การ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมของประเทศไทยท่ีผ่านมามีลกัษณะเป็นการท างานแบบ “นโยบายปูพรม” 
กล่าวคือ มีกิจกรรมเพียงอยา่งเดียวแต่ใชด้ าเนินการครอบคลุมไปทัว่ทั้งประเทศ โดยปราศจากการศึกษา
องคป์ระกอบและความเหมาะสมของกิจกรรม และมุ่งหวงัผลการรายงานในเชิงตวัเลข โดยมิไดส้นใจ
ถึงผลส าเร็จในเชิงคุณภาพท่ีแท้จริง จึงท าให้การแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นท่ีไม่บรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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อาภาศิริ   สุวรรณานนท์ และคณะ (2552 , หน้า 31-35) ได้เสนอแนวทางการด าเนินงาน
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ดงัน้ี  

1. มุ่งพฒันาตวับุคคล การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหค้วามส าคญักบัการ
สร้างศกัยภาพและคุณภาพชีวิตของคน เพื่อใหมี้ความสามารถ ในการด ารงชีวิตไดอ้ยา่งมีคุณภาพภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป บุคคลสามารถตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาชีวิตไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งยาเสพติด แมว้า่จะมียาเสพติดแพร่ระบาดอยูใ่นสภาวะแวดลอ้มของบุคคล
นั้นก็ตาม กระบวนการพฒันาเพื่อให้คนมีภูมิคุม้กนัจากยาเสพติด เป็นการด าเนินการระยะยาวท่ีควร
เร่ิมตน้จากการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่ก่อนการให้การปฏิสนธิ การดูแลรักษาและบ ารุงครรภ ์การ
อบรมเล้ียงดูภายหลงัจาก การเกิด การให้การศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต การตอกย  ้าพร ่ าเตือนดว้ยการให้
ขอ้มูลข่าวสารนบัจากวยัศึกษาเล่าเรียนจนล่วง เขา้วยัท างาน นบัเป็นกระบวนการระยะยาวในการสร้าง
คนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีปราศจากการพึ่งพายาเสพติด 

2 ก าหนดพื้นท่ีและกลุ่มประชากรเป้าหมายในการด าเนินงาน เน่ืองจากการด าเนินงานป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดมีทรัพยากรท่ีจะด าเนินการค่อนขา้งจ ากดั ทั้งงบประมาณ และบุคลากร ดงันั้น 
จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย และประชากรเป้าหมายท่ีจะเขา้ไปด าเนินการให้
ชดัเจน นอกจากความจ ากดัของทรัพยากรแลว้ ยงัมีเหตุผลทางเทคนิค ในดา้นการก าหนดมาตรการท่ี
เหมาะสมส าหรับการแกไ้ขปัญหาในแต่ละพื้นท่ีในการท างาน เช่น พื้นท่ีท่ีมีการแพร่ระบาดรุนแรง เบา
บางและพื้นท่ีท่ีไม่มีปัญหา 

3. ผสมผสานมาตรการในการด าเนินงานการผสมผสานมาตรการในการด าเนินงานป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด เป็นผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นท่ี และกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
คน้หาสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหา ก าหนดทางเลือกใชม้าตรการท่ีเหมาะสมในการจดัการ
กบัปัญหาของแต่ละพื้นท่ี และกลุ่มเป้าหมาย โดยมาตรการป้องกนัยาเสพติดในพื้นท่ีนั้น ส่วนมาตรการ
บ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะใช้ประชากรเป้าหมายท่ีมีปัญหาการ ติดยาเสพติด การก าหนด
มาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี จึงควรมีลกัษณะยืดหยุน่ ผสมผสานมาตรการเพื่อให้
สามารถจดัการกบัปัญหายาเสพติดท่ีมีความสลบัซบัซอ้น มากยิง่ข้ึน 

4. ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานโดยการระดมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี ทั้ งภาครัฐบาล ภาคเอกชนและองค์กรพฒันา
เอกชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตอ้งก าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าท่ีท่ีชดัเจน
ตามความถนัดสอดคล้องกับภารกิจปกติของหน่วยงานนั้ นๆ เช่น บทบาทของหน่วยงานด้าน
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สาธารณสุข ได้แก่ การบ าบดัรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และงานด้านการป้องกนัยาเสพติด หน่วย
ต ารวจในพื้นท่ีควรมีภารกิจหลักในการปราบปราม และมีภารกิจรองในด้านของการป้องกัน 
สถานศึกษา ควรมีภารกิจหลักในการป้องกันยาเสพติด และควรมีภารกิจรองในด้านของการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพนกัเรียนติดยาเสพติดท่ีผา่นขั้นตอนการบ าบดัรักษาจากสถานบ าบดัรักษามาแลว้ 

5. ด าเนินงานในลกัษณะองค์รวมแบบบูรณาการการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดจะมี
ประสิทธิภาพ ต่อเน่ือง ย ัง่ยืนไดก้็ต่อเม่ือมีการด าเนินงานในลกัษณะของการบูรณาการเขา้ไปในภารกิจ 
พฒันาปกติท่ีหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการกนัอยู ่มิใช่งานพิเศษ หรืองานฝากท่ีแยกส่วนออกมาด าเนินการ
เป็นการเฉพาะตามงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรร หากแต่ควรเป็นเน้ืองานเดียวกบัการปฏิบติัภารกิจ
ของแต่ละหน่วยงานท่ีด าเนินงานกนัอยู ่เช่น กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนสามารถบูรณาการ
เน้ืองานป้องกนัยาเสพติดเขา้ไปใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ ได้เกือบทุกวิชา โดยไม่มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นใดๆ ท่ีตอ้งสอนวิชาการป้องกนัยาเสพติดเป็นการเฉพาะ อนัเป็นการส้ินเปลืองทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ และเวลา หรือในกระบวนการให้สุขศึกษาของอาสาสมคัรสาธารณสุขท่ีด าเนินงาน
แก่เยาวชนและ ประชาชนทัว่ไปในกระบวนการพฒันาผูน้ าเยาวชน ผูน้ าสตรี ของกรมการพฒันาชุมชน 
ก็เช่นเดียวกนั สามารถบูรณาการเน้ืองานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัยาเสพติดเขา้ไปในเน้ืองานพฒันา
ผูน้ าโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชจ่้ายงบ ประมาณเพิ่มเติมแต่อยา่งไร ดงันั้นทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาล เอกชน
และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีภารกิจเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถบูรณา
การเน้ืองานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าไปในภารกิจพัฒนาท่ีหน่วยงานนั้ น
รับผดิชอบด าเนินการไปพร้อมๆ กนัโดยไม่ตอ้งแยกส่วนงานน้ีออกเป็นการเฉพาะ 

6. มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากปัญหายาเสพ
ติดเป็นปัญหาท่ีประชาชนทุกคนในสังคมจะไดรั้บผลกระทบ ไม่ทางตรงก็โดยออ้ม ดงันั้น การส่งเสริม
และสนบัสนุนให้ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกนัอนัได้แก่ องค์กรพฒันาเอกชน องค์กร
ประชาชน นักเรียนนักศึกษาและผู ้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในทุกกระบวนการ ด าเนินงานท่ีประสานสอดคลอ้งกบั
การด าเนินงานของภาครัฐบาล ในฐานะหุ้นส่วนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกิจการต่างๆ ของรัฐเป็นรากฐานของประชาสังคมท่ีพึงปรารถนา และในการ
ด าเนินงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดประชากร กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ควรเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินการ ตั้งแต่ร่วมท าการศึกษาปัญหา วางแผนในการด าเนินงาน และตดัสินใจพิจารณา
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ทางเลือกตลอดจนร่วมด าเนินงาน ปรับปรุงวิธีด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และร่วมติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน 

7. การสร้างเอกภาพในการด าเนินงานมาตรการในการด าเนินงานป้องกันยาเสพติด ใน
ปัจจุบันมีหลายรูปแบบ โดยมาตรการหลัก ได้แก่ การให้การศึกษา การให้บริการสนเทศ การจัด
กิจกรรมทางเลือก การใช้มาตรการแทรกแซง การใช้กลุ่มเพื่อน การป้องกนั นอกจากน้ียงัมีมาตรการ
สนบัสนุนอ่ืนๆ อีกมาก ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากร การวิจยัและพฒันา การจดัระบบสารสนเทศ และการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน เป็นตน้ มาตรการต่างๆ เหล่าน้ี มีหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล และ
องค์กรพฒันาเอกชนเขา้มาเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก หากไม่มีการจดัระบบงานโดยการใช้แผนเป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานแล้ว ก็จะเกิดความซ ้ าซ้อนในการด าเนินงาน ดังนั้ น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรของรัฐ รวมทั้งขจดัความซ ้ าซ้อนในการด าเนินงานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องประสานแผนการด าเนินงานป้องกันยาเสพติดของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. การระดมทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชนเขา้มามี ส่วนร่วม นอกเหนือจาก
การระดมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเขา้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดแลว้ ยงัมีความจ าเป็นตอ้งระดมทรัพยากรทั้งก าลงัคนและงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งบประมาณปกติท่ีได้รับการจดัสรรจากรัฐบาลมีจ านวนค่อนขา้งจ ากัด และไม่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินงานกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ นอกจากงบประมาณท่ีมาจากการจดัสรรของรัฐบาลแลว้ ปัจจุบนัมี
หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนหลายสาขาได้เขา้มามีบทบาทส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินงาน เช่น 
ธุรกิจบนัเทิง ธุรกิจประกนัชีวิต และธุรกิจการคา้ปลีก เป็นตน้ แต่ก็ยงัอยู่ในวงจ ากดั ดงันั้น การระดม
ทรัพยากรจากองค์กรพฒันาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน ท่ีจะเขา้มาร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานใน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ นั้น นบัเป็นส่วนท่ีจะท าให้ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงควรสร้างความ
เข้าใจถึงวตัถุประสงค์ของงานและโครงการต่างๆ ในด้านการป้องกันยาเสพติดให้กับองค์กรธุรกิจ
เอกชน ซ่ึงในแต่ละปีองค์กรธุรกิจเอกชนเหล่าน้ีได้ใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมหาศาลในการสร้าง
ภาพพจน์ของสินคา้และองคก์ร ในการประชาสัมพนัธ์สินคา้โดยการคืนก าไรแก่สังคม นบัเป็นช่องทาง
อีกช่องทางหน่ึงในการระดมทรัพยากร เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

9. ให้ความส าคญักบัภูมิปัญญาท้องถ่ินประสบการณ์ในการด าเนินงานป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดบ่งช้ีให้เห็นว่ามีรูปแบบและวิธีการในการด าเนินงานท่ีหลากหลายในการท่ีจะเอาชนะ
ปัญหายาเสพติด มาตรการต่างๆ เหล่าน้ีได้รับการออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
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สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นท่ี ดงันั้นภูมิปัญญาชาวบา้นและ
ของผูป้ฏิบติังานในแต่ละชุมชน หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บการคิดคน้ ทดลองใช ้ปรับปรุง พฒันา 
ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกจากรากเงา้ของปัญหาเพื่อให้เหมาะสมกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 
นบัเป็นภูมิปัญญาท่ีมีค่ายิ่งท่ีจะน ามาประยุกตใ์ช้ในพื้นท่ีใกลเ้คียง หรือน ามาบูรณาการกบัแนวทางใน
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีได้รับมาจากตะวนัตก ดงันั้น ภูมิปัญญาจึงเป็นเร่ืองท่ีควรมี
การศึกษา เผยแพร่ และประยกุตใ์ชต่้อไป 

สุรีย ์บุญญานุพงศ ์และวิลาวณัย ์หงษน์คร (2552, หนา้ 4-5) ไดเ้สนอหลกัการส าคญั (กุญแจ) 
ส าหรับขบัเคล่ือนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไว ้5 ประการคือ “จิตแนบมวลชน สร้างคนท างาน บูรณาการบนรากเหงา้ เอาใจใส่เยาวชน อิง
แอบคนมีวิชา” ซ่ึงเป็นการสรุปถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เก่ียวกับปัจจัยท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จในการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซ่ึงเป็นวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 
(Best Practice) โดยท าการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. จิตแนบมวลชน หมายถึง ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกคนตอ้งมี
จิตใจท่ีมุ่งมัน่ ทุ่มเท และเสียสละท างานเพื่อประชาชนมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเองหรือพรรคพวก 
ทั้งน้ีเพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคมทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 
ซ่ึงความรุนแรงของปัญหาสามารถท าให้สังคมอ่อนแอและล่มสลายได ้ขณะเดียวกนัปัญหายาเสพติดก็
เป็นปัญหาท่ีมีความเช่ือมโยงและสัมพนัธ์กบัปัญหาอ่ืนๆ มากมายหลายปัญหา ทั้งยงัมีความเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ของบุคคลและกลุ่มคนท่ีหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มผูมี้อิทธิพล การแกไ้ขปัญหายาเสพติด
จึงเป็นภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจิตใจเสียสละท่ีจะปฏิบติังานเพื่อ
ประโยชน์ของผูอ่ื้น และมีจิตใจท่ีมัน่คงหนกัแน่นไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์เฉพาะหนา้ 
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องรักษาครอบครัวชุมชนและสังคมให้ปลอดภยัและด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและ
เขม้แขง็ 

2. สร้างคนท างาน หมายถึง การสร้างศกัยภาพและความพร้อมให้บุคลากรท่ีจะร่วมท างานทุก
คนเพื่อให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล มีความเขา้ใจในภารกิจและเป้าหมายการปฏิบติังานท่ี
ถูกตอ้งตรงกนั มีการปฏิบติังานไดอ้ย่างสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัหรือเป็นทีมท างานเดียวกนั 
เน่ืองจากการท างานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดตอ้งด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองและควบคู่ไปกบัการ
แกปั้ญหาดา้นอ่ืนๆ นอกจากสร้างเสริมให้บุคลากรในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีศกัยภาพและความ
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พร้อมในการท างาน รวมทั้งสนบัสนุนให้บุคลากรร่วมกนัท างานโดยแบ่งหนา้ท่ีแต่ไม่แบ่งส่วนงานแลว้ 
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัจะตอ้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานให้กวา้งขวาง
มากข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย 

3. บูรณาการบนรากเหงา้ หมายถึง การแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้ส าเร็จจ าเป็นตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนจึงตอ้งมีความเขา้ใจ
เก่ียวกบับริบทชุมชน ลกัษณะทางประชากรและกลุ่มชาติพนัธ์ุในชุมชน ลกัษณะสังคมและวฒันธรรม 
ซ่ึงเป็นรากฐานทางความคิดความเช่ือของคนในชุมชน และเป็นตน้ทุนทางสังคมในชุมชน เพื่อท่ีจะน า
ตน้ทุนทางสังคมหรือรากเหงา้ของชุมชนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ ในการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการ
ท างานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเกิดความย ัง่ยืน ชุมชนมีความเขม้แข็งเพราะสามารถแกไ้ขปัญหาได้
โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีภายในชุมชนทั้งทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญา ความรู้ ความคิด ความเช่ือและสังคม
วฒันธรรมของชุมชน 

4. เอาใจใส่เยาวชน หมายถึง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจะเกิดความย ัง่ยืนได้
จ  าเป็นตอ้งมี “บุคลากรแถวสอง” มารับช่วงการท างานในอนาคต ซ่ึงกลุ่มประชากรในชุมชนท่ีจะท า
หน้าท่ีเป็นบุคลากรแถวสอง คือ กลุ่มเยาวชน ดงันั้น จึงตอ้งเปิดโอกาสให้เยาวชนมีบทบาทในการท า
กิจกรรมดา้นการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความ
ตระหนกัถึงความส าคญัของการแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหแ้ก่เยาวชน รวมทั้งยงัมีส่วนท่ีจะท าให้เยาวชน
ตระหนกัถึงคุณค่าและศกัยภาพของตนเองซ่ึงจะเป็นเกราะป้องกนัไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด 

5. อิงแอบคนมีวิชา การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลส าเร็จ
จ าเป็นต้องใช้ความรู้หลายสาขามาประกอบกัน เช่น ความรู้ด้านตวัยา กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ความรู้
เก่ียวกบักระบวนการวางแผนและพฒันา ความรู้เก่ียวกบักระบวนการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผูติ้ดยา
ฯ ดงันั้น การด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้ประสบผลส าเร็จ จึงจ าเป็นตอ้ง
พึ่งพาผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญ ทั้งปราชญ์ชาวบา้นซ่ึงเป็นผูมี้ฐานความรู้ดั้ งเดิมอนัเป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน นักวิชาการและเจา้หน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในวิทยาการและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ 

สุภาณี  อินทน์จนัทน์ (2555, หน้า 4-5) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการบูรณาการความร่วมมือใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดในเขตพื้นท่ีอ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม โดยพบว่า ตัวแบบท่ี
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เหมาะสมในการด าเนินงานตามแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกนัปัญหายาเสพติด 
ประกอบดว้ย  

1. ผูข้บัเคล่ือนกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีต ารวจ และอาสาสมัครต ารวจบ้าน โดย
องคป์ระกอบส าคญัในการด าเนินกิจกรรมคือ (1) พฒันาสมาชิกในทีมใหมี้ทศันคติท่ีดี และมีอุดมการณ์
ท่ีสอดคลอ้งกนัในการท างานเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด รวมถึงตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนให้ไดรั้บการ
พฒันาทกัษะท่ีเก่ียวข้องในการท างานอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย และ (2) มีการประชุมหารือถึงวิธีการท่ี
เหมาะสมในการท างานในแต่ละพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง และก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจนในการด าเนินภารกิจร่วมกนั รวมถึงควรมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทัว่ถึงทุก
พื้นท่ี นอกจากน้ี วิธีการด าเนินการจะตอ้งสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของบริบทในแต่
ละพื้นท่ี เพื่อช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานใหม้ากท่ีสุด 

2. ผูส้นับสนุน/เครือข่ายในการป้องกนัปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี ผูข้บัเคล่ือนกิจกรรมควรมี
การแสวงหาแนวร่วมอย่างต่อเน่ือง เพื่อขยายศกัยภาพในการด าเนินงานให้เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงการเลือก
หน่วยงานเครือข่ายท่ีเขา้มาสนบัสนุนการด าเนินงานนั้น จ  าเป็นตอ้งมีการพิจารณาอยา่งนอ้ย 2 ประเด็น
คือ (1) ศกัยภาพในการสนบัสนุนโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีผูข้บัเคล่ือนกิจกรรมตอ้งการ และ (2) เป้าหมาย
ของหน่วยงานเครือข่ายควรมีความสอดคล้องกบัเป้าหมายของกิจกรรมท่ีก าลงัด าเนินการ เพื่อให้เกิด
ความต่อเน่ืองของกิจกรรมในอนาคต 

3. กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี ประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน ครอบครัว/กลุ่มเป้าหมาย และผูเ้สพ/ผูค้า้
ในพื้นท่ี โดยองค์ประกอบส าคญัในการด าเนินกิจกรรมคือ (1) พฒันาสัมพนัธภาพส่วนตวัท่ีดีกบัผูน้ า
ชุมชนเพื่อช่วยให้การท างานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้(2) ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์แนว
ทางการด าเนินงาน และผลเชิงบวกท่ีจะสร้างประโยชน์ต่อชุมชนให้ชาวบ้านทราบก่อนเข้าไป
ด าเนินการในพื้นท่ี เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และการยอมรับจากชุมชน (3) สร้างการส่วนร่วมจาก
ชาวบา้นใหเ้กิดข้ึนในพื้นท่ี โดยอาจตอ้งใชห้ลายวิธีการเขา้มาผสมผสานกนัเพื่อช่วยกระตุน้ให้ชาวบา้น
เกิดความต่ืนตวัและเขา้ใจถึงโทษภยัของยาเสพติด รวมถึงเกิดทศันคติท่ีดีต่อต ารวจ และอาสาสมคัร
ต ารวจบา้นท่ีด าเนินกิจกรรม ซ่ึงจะส่งผลให้ชาวบา้นเกิดความศรัทธาในความเสียสละ และพร้อมให้
ความร่วมมือในด าเนินกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม และ (4) ผลการด าเนินการดงักล่าวจะ
ช่วยให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็ง รวมถึงท าให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้มาดูแลพื้นท่ีอยา่งจริงจงั ซ่ึงท าให้ผู ้
เสพ/ผูค้า้ยาเสพติดในชุมชนไม่สามารถอยูใ่นพื้นท่ีไดอี้กต่อไป และผูเ้สพ/ผูค้า้ยาเสพติดรายใหม่ไม่กลา้
เขา้มาในพื้นท่ีตราบใดท่ีชุมชนเขม้แขง็ 
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มานพ  เนียรภาค (2556) ไดศึ้กษาพบว่า ประสิทธิภาพในการด าเนินการป้องกนัเสพติดของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ดา้นการป้องกนั ในภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีเร่ืองมีการมอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัสอดส่องควบคุมดูแล
ความประพฤติของเจา้หนา้ท่ีต ารวจอยา่งเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เขา้ไปพวัพนักบัยาเสพติด เร่ืองการใหค้วาม
ร่วมมือและสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนโรงเรียนและ
สถานประกอบการอ่ืนๆ อยา่งจริงจงั และเร่ืองมีการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ส าหรับประสิทธิภาพในการด าเนินการปราบปรามเสพติดของเจา้หน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมือง
นครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรคด์า้นการปราบปราม ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีเร่ืองมี
การเปิดช่องทางรับแจง้ขอ้มูลจากประชาชนทางเวป็ไซต ์หรือทางตู ้ปณ. เพื่อรับเร่ืองราวร้องทุกข์และ
แจ้งข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เร่ืองด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีพฤติการณ์
เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดอยา่งเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางวินยัโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีพฤติการณ์
คา้ยาเสพติด และ เร่ืองยึดหลกันิติธรรมในการด าเนินการกบัผูผ้ลิตผูค้า้ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงักบัการกระท าผิด
เก่ียวกบัยาเสพติดโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัดเป็นธรรมยึดหลกัผูเ้สพคือ ผูป่้วยท่ีตอ้งไดรั้บ
การบ าบัดรักษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด และยงัพบว่า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ
ปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ีต ารวจสถานีต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์พบว่า
ขาดแคลนงบประมาณ สวสัดิการ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั และก าลงัพลมีค่อนขา้งจ ากดัและ
ควรไดรั้บการพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ ความช านาญ และการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ปัญหาดา้นภาคเอกชนและประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดอยู่ในระดบัน้อย-ปานกลาง และนอกจากนั้นยงัพบปัญหาการใช้พื้นท่ีอ าเภอเมืองนครสวรรค์ ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นสังคมเมือง มีแหล่งชุมชน แหล่งบันเทิง สถานบริการ หอพัก บ้านเช่า ร้านเกม ร้าน
อินเทอร์เน็ต และสวนสาธารณะจ านวนมากท่ีเอ้ือต่อการใช้เป็นแหล่งพกัยาเสพติด กระจายยาเสพติด 
และล าเลียงยาเสพติดไปสู่ภาคกลางและภาคอ่ืนๆ ของประเทศโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
(ถนนเอเชีย)ซ่ึงผา่นพื้นท่ีรับผดิชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองนครสวรรค ์ส าหรับแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาคือ รัฐบาลและผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงตอ้งให้ความส าคญัในการบริหารจดัการกบั
ปัญหาดา้น ก าลงัพล งบประมาณ สวสัดิการ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัให้เพียงพอต่อความจ าเป็น 
ส่วนปัญหาเร่ืองการให้ความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดนั้นหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งให้ความส าคญักบัการออกตรวจและพบปะเยี่ยม
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เยยีนประชาชนในพื้นท่ีเพื่อรับทราบปัญหา ขอ้มูลข่าวสาร และเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประชาชน
ให้เกิดความไวว้างใจ เช่ือมัน่ ศรัทธา ขณะเดียวกนัควรใช้ส่ือประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบและ
ตระหนกัถึงโทษพิษภยัของยาเสพติดและสร้างจิตส านึกของการมีส่วนร่วมและกระแสต่อตา้นยาเสพติด
ควบคู่กนัไป ปัญหาการใชพ้ื้นท่ีเป็นแหล่งพกั กระจาย และล าเลียงยาเสพติดไปสู่ภาคกลางและภาคอ่ืนๆ 
ของประเทศนั้นตอ้งอาศยัการบูรณาการดา้นการข่าวกบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั และใชง้าน
การข่าวช้ีน างานการปราบปราม และน าเทคโนโลยีเก่ียวกบัการส ารวจ การติดต่อส่ือสาร การสืบสวน 
และการสกัดกั้นมาสนับสนุนงานการข่าวให้มากข้ึน เพื่อยกระดับงานด้านการปราบปรามให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

David Weisburd & Peter Neyroud (2011 , p. 1 -18 ) ได้ ให้ ข้อ เสน อแน ะ เก่ี ยวกับ ก าร
เปล่ียนแปลง กระบวนทศัน์บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาเร่ือง Police Science: Toward a 
New Paradigm ไวด้งัน้ี (1) ดา้นการศึกษาและการฝึกอบรม เจา้หน้าท่ีต ารวจตอ้งมีการเช่ือมโยงความรู้
ทางวิทยาศาสตร์กบัการปฏิบติัและมีการพฒันาในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (2) ด้านผูน้ า ผูน้  าจะตอ้งเห็น
คุณค่า และใหค้วามส าคญักบัการใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์ในการท างาน เพื่อช่วยพฒันาใหเ้จา้หนา้ท่ี
ต ารวจท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดความชอบธรรมแก่ประชาชน (3) ดา้น
สถาบนัต ารวจ มหาวิทยาลยั/โรงเรียนต ารวจ จะตอ้งมีการผสมผสานการสอนและการวิจยัเขา้ดว้ยกนั
อยา่งเขม้แขง็ และมีการแลกเปล่ียนบุคลาการกบัหน่วยงานต ารวจในทอ้งท่ี (4) ดา้นการพฒันาหลกัการ
ปฏิบติั เจา้หน้าท่ีต ารวจและหน่วยงานตอ้งมีความมุ่งมัน่ร่วมกนัท่ีจะวิจยัอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
และการประเมินผลของการปฏิบัติ และ (5) การลงทุนในการวิจัย หน่วยงานต้องมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการวิจยัเพิ่มมากข้ึน ในการประเมินและพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และพื้นฐานการวิจยั 
ตามกรอบยทุธศาสตร์ของชาติ เพื่อสร้างองคค์วามรู้ในระยะกลางถึงระยะยาว 

ทรงพล วธันะชยั (2554, หนา้ 63-75) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองแนวทางการบริหารงานสถานีต ารวจ
นครบาลสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาลกัษณะองค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศของสถานีต ารวจนครบาล (2) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีมีต่อการ
บริหารงานของสถานีต ารวจสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศ และ (3) ศึกษาหาแนวทางการบริหารงานสถานี
ต ารวจนครบาลท่ีเหมาะสมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงผสม โดยการวิจยัเชิง
คุณภาพท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล รองผูบ้ญัชาการต ารวจนครบาล ผูบ้ ังคบั
การต ารวจนครบาล รองผูบ้ ังคบัการต ารวจนครบาล และผูก้  ากับการสถานีต ารวจนครบาลท่ีได้รับ
คะแนนการประเมินสูงสุด 10 สถานี คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานของสถานี
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ต ารวจ และประชาชน ท่ีใช้บริการของสถานีต ารวจนครบาล รวม 40 ราย และการวิจยัเชิงปริมาณ
รวบรวมข้อมูลจากผูก้  ากับการสถานีต ารวจนครบาล รองผู ้ก  ากับการสถานีต ารวจนครบาล และ
ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในสถานีในสถานีต ารวจนครบาล คณะกรรมการติดตาม และตรวจสอบ
การปฏิบติังานของสถานีต ารวจ จ านวน 420 ราย และประชาชนท่ีใช้บริการของสถานีต ารวจนครบาล 
จ านวน 400 ราย ผลการวจิยั พบวา่ ลกัษณะการบริหารงานสถานีต ารวจนครบาลในปัจจุบนัมีโครงสร้าง
ท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยงาน 5 ดา้น คือ งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจร งานป้องกนัปราบปราม 
และงานอ านวยการ การบริหารงานภายในโครงสร้างงาน 5 ดา้น รวมถึงงานดา้นกิจการพิเศษและงาน
ความมัน่คง ผูรั้บผิดชอบในงานดา้นต่างๆ ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัมีความเหมาะสม โดยมีผูก้  ากบัการเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดในสถานี มีรองผูก้  ากบัการเป็นผูช่้วย และมีสารวตัรเป็นหวัหน้างานในแต่ละสายงาน มี
รองสารวตัรและข้าราชการต ารวจชั้นประทวนเป็นผูป้ฏิบติัในด้านการปฏิบติังานของสถานีต ารวจ 
ลักษณะของการสั่งการแบบสายการบังคับบัญชา (Top – Down) การด าเนินงานตามพันธกิจทั้ ง 5 
เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และพระราชกฤษฎีกาบริหารจดัการบา้นเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบจากสังคมและหลกัธรรมาภิบาล 
โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สภาพแวดลอ้มการบริหารงานสถานีต ารวจนครบาลท่ีเป็นปัญหา
ส าคญัส าหรับทุกสถานี คือ ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอ านวยการ ปัญหาดา้นการขาดแคลนก าลงัพล และ
ปัญหาด้านการประสานงานในหน่วยงาน รวมถึงความร่วมมือและการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนตามล าดบั ส าหรับแนวทางการพฒันาการบริหารงานสถานีต ารวจนครบาลสู่องคก์รแห่งความ
เป็นเลิศ ประกอบดว้ยคุณลกัษณะส าคญั 7 ประการ คือ (1) ผูบ้ริหารสถานีตอ้งมีความเป็นผูน้ า ยกระดบั
ผูบ้ริหารสถานีให้มีวิสัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผูน้ าและเป็นผูท่ี้สามารถน าองค์กรไปสู่
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์และนโยบายของส านกังานต ารวจแห่งชาติและกองบญัชาการต ารวจนครบาล
ท่ีก าหนด (2) ส่งเสริม พฒันาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การพฒันา ส่งเสริม และจดัให้มีการ
อบรมสัมมนาให้ความรู้กบัขา้ราชการต ารวจอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของสถานีต ารวจ (3) การสนบัสนุนขวญัและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน การเสริมสร้างขวญั
และก าลังใจของผูป้ฏิบติังานโดยหาทางปรับปรุงระบบการบริหารค่าตอบแทนและสวสัดิการให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมถึงการปรับเล่ือนขั้น เล่ือน
ต าแหน่งหน้าการงานอยา่งเป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับ (4) ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมก ากับ ควบคุม ตรวจสอบการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจใหม้ากข้ึน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
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ได้ ตลอดจนมุ่งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง (5) ปรับปรุง
กระบวนการบริหารทรัพยากรขององค์กร การปรับปรุงกระบวนการบริหารภายในสถานี ทั้ งด้าน
บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ตลอดจนการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานโดยมีการก าหนดเป้าหมาย และตวัช้ีวดัความส าเร็จของงานแต่ละด้าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
รับมาปรับใชเ้พิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน และ (7) การบริการในระดบัสถานีตอ้งให้ประชาชน
ไดรั้บความพึงพอใจ ยกระดบัความพึงพอใจของประชาชน การบริการประชาชนใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด 

พีรพงศ ์ ร าพึงจิตต ์(2555) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการพฒันาองคก์ารภาครัฐยุคใหม่ของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการพฒันาองค์การ
ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดตามแนวทางการจดัการภาครัฐแนวใหม่
ใน 2 ประเด็น คือ (1.1) ศึกษาปัจจยัการบริหารองค์การของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และ (1.2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานของส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติด (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพฒันาองค์การภาครัฐยุคใหม่ และ (3) แสวงหา
แนวทางท่ีส าคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้การวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยวธีิการวจิยัเชิงผสม โดยน าการวจิยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเขา้มาใชใ้นการท าวิจยัร่วมกนั 
เพื่อให้ไดค้  าตอบตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นการวิจยัแต่ละขอ้ ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเชิง
ปริมาณ คือ ประชากรกลุ่มผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้งาน และเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติั มีจ  านวน 240 คนและ
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย (1) รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (2) กลุ่มหัวหน้างาน 
(3) กลุ่มผูป้ฏิบติั (4) กลุ่มผูบ้ริหารส่วนราชการในพื้นท่ี และ (5) กลุ่มแกนน าเครือข่ายภาคประชาชนใน
พื้นท่ี ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ปัจจยัการบริหารองคก์ารของส านกังาน ป.ป.ส. ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดย
มีวฒันธรรมองค์การมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (วฒันธรรมองคก์ารแบบ Apollo) รองลงมาตามล าดบัคือ ภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง (การมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์) และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (พฒันาจาก
ภายนอกภาคราชการ) ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังานของส านกังานป.ป.ส. ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีมิติด้านประสิทธิภาพมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาตามล าดับคือมิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการมิติดา้นประสิทธิผล และมิติดา้นการพฒันาองคก์ารมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดและเม่ือวิเคราะห์แบบ
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ถดถอยพหุคูณและการหาระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารองค์การกบัผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังานของส านักงาน ป.ป.ส. พบว่า สมการพยากรณ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ
ระหว่างปัจจัยการบริหารองค์การกับผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ส. มีความ
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารองค์การกับผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบติังานของส านกังาน ป.ป.ส. 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน และแนวทางในการพฒันาวิธีการปฏิบติัราชการของ
ส านกังาน ป.ป.ส. จ  าแนกรายดา้นดงัน้ี (1) วฒันธรรมองค์การ ผลการศึกษาพบวา่ วฒันธรรมองคก์าร
เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยให้การปฏิบติังานสามารถบรรลุเป้าหมายไดใ้นระดบัสูง โดยเป็นผลมาจากระบบรุ่น 
ระบบพี่เล้ียง และการท างานเป็นทีม ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการพฒันาวฒันธรรมองคก์ารใหเ้ขม้แข็ง 
ไดแ้ก่ จ  านวนเจา้หน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน การครอบง าทางความคิดของระบบพี่เล้ียง และ
เสนอให้ส านักงาน ป.ป.ส.มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีให้สูงข้ึน และสร้าง
อุดมการณ์ ค่านิยม และวฒันธรรมองคก์ารท่ีพึงประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง(2) การบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม ผลการศึกษาพบว่า ส านักงาน ป.ป.ส.ได้ใช้หลักการบริหารราชการในการปฏิบติังานมาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการปฏิบติังานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในเชิงป้องกนั บ าบดั และการ
ปราบปรามยาเสพติด ส าหรับปัญหาอุปสรรค ไดแ้ก่ จ  านวนเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน การ
พฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ขอ้มูลท่ีไดรั้บไม่สอดคลอ้งกบัปัจจุบนั การประสานงาน และการ
ส่ือสารขอ้มูลระหวา่งกนั ขาดอ านาจรับรองในการสั่งงาน เป้าหมายการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัระหวา่ง
ส านักงาน ป.ป.ส. กบัหน่วยงานอ่ืนๆ และเสนอให้ผูบ้ริหารตอ้งแก้ไขปัญหาในระดบันโยบาย และ
สนบัสนุนให้มีการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง (3) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ผลการศึกษา
พบว่า ผูบ้ริหารมีความส าคัญต่อผลักดันการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยเห็นว่าไม่มีวิธีการ
บริหารงานแบบใดท่ีดีท่ีสุด ส าหรับปัญหาของผูบ้ริหารคือ ผูบ้ริหารไม่เขา้ใจถึงขอ้จ ากดัและวฒันธรรม
องค์การ จึงท าให้นโยบายบางเร่ืองถูกต่อต้านและเพิกเชยในทางปฏิบัติ และเสนอให้มีการพฒันา
ศกัยภาพของผูบ้ริหารใหเ้ป็นผูมี้วิสัยทศัน์ เขา้ใจถึงขอ้จ ากดัของในการท างาน มีความสามารถในการจูง
ใจ และตอ้งช่วยให้เจา้หนา้ท่ีขบัเคล่ือนภารกิจไดโ้ดยสะดวก (4) ปัจจยัอ่ืนๆ ในการแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด ผลการศึกษาพบวา่ (4.1) ปัจจยัท่ีเป็นโอกาส ประกอบดว้ย รัฐบาล เครือข่ายความร่วมมือ (4.2) ปัจจยั
ท่ีเป็นอุปสรรค ประกอบด้วย กฎหมายล้าสมัย ผูค้ ้ายาเสพติดมีเครือข่ายท่ีโยงใยซับซ้อน การใช้
เทคโนโลยีในการกระท าความผิด เครือข่ายท่ีกระท าความผิดเสียเอง และไม่เข้าใจถึงข้อจ ากัดของ
ส านกังาน ป.ป.ส. (4.3) ปัจจยัท่ีเป็นจุดแข็ง ประกอบดว้ย ความเช่ียวชาญของเจา้หนา้ท่ี ทีมงานมีความ
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เข้มแข็ง (4.4) ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน ประกอบด้วย จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และเสนอให้
ส านกังาน ป.ป.ส. มีการประชุมและแสวงหาแนวร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการ
ป้องกนัและการปราบปรามยาเสพติด การเพิ่มบทลงโทษและการบงัคบัใชข้อ้กฎหมาย การส่งเสริมให้มี
การด าเนินกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเน่ือง และการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจดัการปัญหายาเสพติดเพิ่มข้ึนและ (5) ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังาน
ของส านกังาน ป.ป.ส. ผลการศึกษาพบวา่ กรอบการประเมินผลการพฒันาระบบราชการ เป็นแนวทางท่ี
ดีเพราะจะช่วยสร้างความชดัเจนในการปฏิบติังานในภาพรวม แต่สร้างปัญหาในทางการปฏิบติัในพื้นท่ี 
เพราะแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกัน ส าหรับปัญหาอุปสรรค ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีการต่อต้านตวัช้ีวดั 
วิธีการวดัผลสัมฤทธ์ิไม่สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขดา้นงบประมาณ ช่วงระยะเวลา และลกัษณะของภารกิจ 
รวมถึงไม่สอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายในการปฏิบติังาน และวธีิการวดัผลสัมฤทธ์ิบางประเด็นมีความเป็น
นามธรรมสูง และไม่สามารถวดัไดอ้ยา่งแทจ้ริง และเสนอให้ส านกังาน ป.ป.ส.มีการพฒันาระบบการ
ปฏิบติังาน การระดมสมองเพื่อจดัท าตวัช้ีวดัให้สอดคลอ้งกนัและเหมาะสมกบัลกัษณะของภารกิจ การ
พฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั รวมถึง ส านกังาน ป.ป.ส.ตอ้งเป็นเจา้ภาพหลกัใน
การท างานดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี โดยมีส่วนราชการอ่ืนๆ เป็นผูส้นบัสนุน 

จีรวฏัฐ์  บุญวฒันาภรณ์ (2557) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจดัการของกอง
บงัคบัการปราบปราม กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง ส านกังานต ารวจแห่งชาติ มีวตัถุประสงค์
เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการของกองบงัคบัการปราบปราม (2) ศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการของกองบงัคบัการปราบปราม (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการของกองบงัคบัการปราบปรามกบัผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการของกอง
บงัคบัการปราบปราม และ (4) ศึกษาปัญหา และอุปสรรคและแนวทางในการบริหารจดัการท่ีช่วยให้
การปฏิบติังานบรรลุผลสัมฤทธ์ิในการบริหารจดัการตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีปัจจยัดา้นวฒันธรรม
องค์การมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัคือ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ลกัษณะขององค์การ 
ทรัพยากรการบริหาร และหลกัธรรมาภิบาลมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ส าหรับผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการ
ของกองบงัคบัการปราบปรามในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีดา้นความเป็นมืออาชีพ
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาตามล าดบัคือ ดา้นต ารวจผูรั้บใชชุ้มชน ดา้นการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน และ
ดา้นความเขม้แขง็ในการบริหารงาน มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด และเม่ือผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ปัจจัยท่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการกับผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการของกองบังคับการ
ปราบปรามพบว่า ทั้ ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเม่ือ
พิจารณาระดับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการทั้ ง 5 ตวัแปรกับ
ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการของกองบงัคบัการปราบปรามพบวา่ วฒันธรรมองค์การ มีความสัมพนัธ์
ในทางบวกกบัผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการของกองบงัคบัการปราบปราม มากท่ีสุด และเม่ือน ามา
วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจยัท่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการกบัผลสัมฤทธ์ิการ
บริหารจดัการของกองบงัคบัการปราบปรามพบว่า ปัจจยัท่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการด้าน
วฒันธรรมองค์การ ด้านภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และด้านทรัพยากรการบริหาร มีอิทธิพลในการ
ท านายความเป็นไปไดข้องผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการของกองบงัคบัการปราบปรามในภาพรวม จึง
อาจสรุปไดว้า่ สมการพยากรณ์ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์แบบถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมการท านายของ
ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการของกองบงัคบัการปราบปรามกบัปัจจยัท่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหาร
จดัการ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) มีความ
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการกับ
ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม ด้วยค่า Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient ท่ีช้ีให้เห็นว่า วฒันธรรมองค์การเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหาร
จดัการของกองบงัคบัการปราบปรามในล าดบัแรกอีกดว้ย และยงัพบวา่ (1) วฒันธรรมองคก์ารของกอง
บงัคบัการปราบปรามเน้นเร่ืองของการท างานเป็นทีม รวมถึงมีการสร้างแรงจูงใจ การสนับสนุนการ
พฒันาทกัษะให้แก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจเพื่อช่วยให้การท างาน มีคุณภาพสูงข้ึน 
(2) ลกัษณะขององค์การของกองบงัคบัการปราบปราม มีการปรับปรุงให้สามารถด าเนินงานไดอ้ย่าง
ยืดหยุ่น และสนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีต ารวจได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (3) ทรัพยากรการบริหาร
ของกองบงัคบัการปราบปรามท่ีส าคญัคือ เจา้หน้าท่ีต ารวจโดยกองบงัคบัการปราบปรามไดมุ้่งพฒันา
เจา้หนา้ท่ีต ารวจทุกระดบัให้มีศกัยภาพสูงข้ึน และมีทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจโดยเฉพาะเร่ืองการใช้
เทคโนโลยีในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (4) หลกัธรรมาภิบาลของกองบงัคบัการปราบปราม 
ได้ด าเนินการเพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธ์ิการปฏิบติังาน ความน่าเช่ือถือในการด าเนินงาน และการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชนให้เพิ่มสูงข้ึน (5) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของต ารวจ โดย
ผูน้ าต ารวจทุกระดบัของกองบงัคบัการปราบปรามไดรั้บการถ่ายทอดแนวคิด และหลกัการบริหารงาน
ต ารวจสมยัใหม่ในการประชุม เพื่อเปล่ียนแปลงวิธีการท างานให้มีหลกัการและน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
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รวมถึงมีการพิจารณาถึงศกัยภาพส่วนบุคคลของเจา้หนา้ท่ีต ารวจก่อนมอบหมายภารกิจในลกัษณะของ 
“การใชค้นให้ถูกกบังาน” และ (6) ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจดัการของกองบงัคบัการปราบปราม เป็นไป
ตามตามยทุธศาสตร์ทั้ง 4 ดา้นของกองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างต ารวจ
ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีการน าแนวคิดทางวิชาการเก่ียวกับการบริหารงานต ารวจสมยัใหม่มา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดหลกัในการท างาน 

เพ็ชราภรณ์  ชัชวาลชาญชนกิจ (2557) ได้ศึกษาเร่ืองต้นแบบการบริหารจัดการท่ี มี
ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐ โดยพบว่า ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลเป็นลักษณะของการ
ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ตรงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร สอดคลอ้งกบัแนวทาง
และแนวนโยบายท่ีส่วนกลางไดก้ าหนดไว ้มุ่งเนน้บรรลุประสิทธิภาพในมิติดา้นคุณภาพ มิติดา้นความ
คุม้ค่า และ มิติด้านความรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจในงานและตรงตามความคาดหวงัของผูม้าใช้
บริการ ขณะท่ีประสิทธิภาพในแง่ของความรวดเร็วคือ การพยายามปรับปรุงการบริหารจดัการให้
สามารถแก้ไขปัญหาความไม่สะดวก และความล่าช้าท่ีไม่จ  าเป็น อาทิ การจดัตั้ งโรงพยาบาลสาขา 
ประเด็นปัญหาอุปสรรคเน่ืองจากปริมาณงานหรือจ านวนผูรั้บบริการท่ีมีจ  านวนมากและเพิ่มข้ึนทุกๆปี 
เม่ือเปรียบเทียบกบัขอ้จ าดบัทรัพยากรทางการบริหาร นโยบายกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว แนวทางในการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการโรงพยาบาล เป็นการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคเชิงกฎระเบียบและขอ้จ ากดัต่าง ๆ การแบ่งเบา
ภาระงาน ตั้งโรงพยาบาลสาขา การสรรหาผูช่้วยพยาบาล และการจา้งบุคลากรทางการแพทยม์าท างาน
ในบางเวลา การเสริมสร้างขวญัก าลงัใจและการพฒันาความสัมพนัธ์ความผูกพนักบัองค์กรดว้ยการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนและกิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคี เป็นตน้ 

เฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของกองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี ต ารวจภูธรภาค 2 ส านกังานต ารวจแห่งชาติ มี
วตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดบัประสิทธิผลการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของกองบงัคบั
การต ารวจภูธรจังหวดัชลบุรี (2) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของกองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี (3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ
ด าเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของกองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี 
และ (4) ศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และช่วยยกระดับประสิทธิผลการ
ด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของกองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรีให้
สูงข้ึน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน
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ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัจจยัดา้นภาวะผูน้ าต ารวจยุคใหม่มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา
ตามล าดบัคือ วฒันธรรมองค์การ ทีมขา้มสายงาน การก าหนดกลยุทธ์ การประเมินผล และทรัพยากร
การบริหารมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ส าหรับประสิทธิผลของการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีดา้นการใหบ้ริการของสถานีต ารวจมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา
ตามล าดบัคือ ด้านการพฒันางานต ารวจ ด้านการยกระดบัความสามารถในการปฏิบติั ดา้นการสร้าง
ความเขม้แข็งในการบริหารงาน และดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 
และยงัพบวา่ สมการพยากรณ์ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์แบบถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบสมการท านายของะ
ดบัประสิทธิผลการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมของกองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรีกบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ถดถอยพหุแบบขั้นตอนมีความสอดคล้องกับผลวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมกบัระดบัประสิทธิผลการป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมของกองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า ภาวะผูน้ าต ารวจยุคใหม่เป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในล าดบัแรกอีกด้วย ส าหรับ
ประสิทธิผลการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม พบวา่ (1) ดา้นการยกระดบัความสามารถในการ
ปฏิบติั กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี (1.1) ให้ความส าคญักบัการพฒันาเจา้หนา้ท่ีต ารวจ (1.2) 
มีการพฒันาระบบงานโดยมีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัภารกิจมาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และ (1.3) มีความสามารถในการท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ (2) ด้านการพฒันางานต ารวจ  
กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี (2.1) มีการก าหนดแนวทางท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณภาพสูงข้ึน (2.2) มีการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของสถานีต ารวจภูธร และ (2.3)  เปิด
โอกาสให้ประชาชนผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถร่วมติดตาม ตรวจสอบการท างานของสถานีต ารวจภูธร (3) 
ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี (3.1) การสร้าง
ความน่าเช่ือถือของสถานีต ารวจภูธร (3.2) มีการก าหนดแนวทางและเง่ือนไขในการบูรณาการภารกิจให้
มีความง่ายต่อการปฏิบติั และ (3.3) มีการปรับเปล่ียนทศันคติของเจา้หนา้ท่ีต ารวจให้มีความเช่ือมัน่ต่อ
การท างานแบบเครือข่าย และการมีส่วนร่วมจากประชาชน (4) ด้านการสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงาน กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี (4.1) ตอ้งยึดมัน่ในเป้าหมายและมีการปรับเปล่ียน
วธีิการให้เหมาะสม (4.2) สร้างและพฒันาทีมงาน รวมถึงมีการสร้างวฒันธรรมในการท างาน และ (4.3) 
มีคู่มือการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์ และมีมาตรฐานในการปฏิบติังานให้แก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
(5) ดา้นการให้บริการของสถานีต ารวจภูธร กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัชลบุรี (5.1) มีการน าความ
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ต้องการของประชาชนมาเป็นตัวตั้ งในการก าหนดกิจกรรม (5.2) ผูบ้ ังคบับัญชาต้องเป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงเพื่อช้ีน าและก าหนดแนวทางการให้บริการของสถานีต ารวจภูธร และ (5.3) มีการ
สนบัสนุนการปฏิบติังานของสถานีต ารวจภูธรในทุกๆ ดา้น 

พชัรา สินลอยมา และคณะ (2556) ได้ศึกษาโครงการการพฒันาประสิทธิภาพด้านการนา
เทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจระดบัสถานีต ารวจ โดยมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อ
ศึกษาสถานภาพปัจจุบนัของการน าเทคโนโลยีมาใชส้นบัสนุนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจระดบั
สถานีต ารวจ (2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพในดา้นผลผลิต ผลลพัธ์ รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรค 
ในการน าเทคโนโลยีมาใชส้นบัสนุนการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจในระดบัสถานีต ารวจ และ (3) 
เพื่อจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการน า
เทคโนโลยีมาใชส้นบัสนุนการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจระดบัสถานีต ารวจ ผลการศึกษาพบวา่ (1) 
ระบบสารสนเทศต ารวจเปรียบเสมือนองคาพยพท่ีจะช่วยขับเคล่ือนให้การทางานของต ารวจมี
ประสิทธิภาพ แต่ในสถานภาพปัจจุบันยงัพบปัญหาด้านการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ เน่ืองจาก
ผูบ้งัคบับญัชาผูท่ี้เป็นหัวหน้างานซ่ึงมีหน้าท่ีจะตอ้งดูแลในฝ่ายงานดงักล่าวกลบัไม่ให้ความส าคญักบั
เทคโนโลยีสารสนเทศมากเท่าท่ีควร ดงัจะเห็นได้จากการสนับสนุนงบประมาณเทคโนโลยี และการ
บริหารจดัการระบบท่ียงัขาดประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้ระบบเทคโนโลยีต่างๆ ในสายงานของต ารวจยงั
ขบัเคล่ือนไดช้า้และไม่ไดรั้บการพฒันามากเท่าท่ีควร (2) ปัจจยัน าเขา้และกระบวนการบริหารจดัการ
ระบบ พบวา่ มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัต ่า ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ดา้นงบประมาณ และ
ดา้นการบริหารจดัการ เน่ืองจากปัจจุบนัโครงสร้างการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ต ารวจยงัขาดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลท าให้ไม่มีการจดัสรรก าลงัพลหรือบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยมีาปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง อีกทั้งยงั
ขาดการจดัสรรงบประมาณส าหรับใชใ้นงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งเพียงพอ จึงเป็นเหตุท าให้
สถานีต ารวจส่วนใหญ่ยงัขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองสแกนท่ีมีคุณภาพ
จ านวนมาก ซ่ึงส่งผลให้เจา้หน้าท่ีต ารวจไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส าหรับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระดับสถานีต ารวจ ด้านความรวดเร็ว 
ความส าเร็จของงาน และความคุม้ค่าในการลงทุน ประกอบกบัการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบติังานระดบัสถานีต ารวจ พบว่ามีอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
บางส่วนยงัตอ้งปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ระบบโปรแกรมดียิ่งข้ึน เช่น ระบบ POLIS ท่ีมีประโยชน์ใน
การสืบคน้ขอ้มูลผูต้อ้งหาหรือผูต้อ้งสงสัยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดีในระดบัหน่ึง แต่ยงัมีปัญหาในเร่ือง
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ของการเช่ือมต่อท่ีล่าช้าและระบบฐานขอ้มูลท่ีไม่เป็นปัจจุบนั และ (3) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จใน
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในงานต ารวจ ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นงบประมาณ ปัจจยั
ดา้นการบริหารจดัการ ปัจจยัดา้นระบบโปรแกรม ระบบฐานขอ้มูล และการเช่ือมต่อ ปัจจยัดา้นอุปกรณ์
และเคร่ืองมือ และสรุปว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน แต่
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ การขาดแคลนงบประมาณ และบุคคลากร ในการท างาน ดังนั้ น การพัฒนา
เทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิภาพ และพร้อมท่ีจะรองรับการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในดา้นต่างๆ จะ
ช่วยให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน การพฒันาระบบเทคโนโลยีในงาน
ต ารวจจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันางานดา้นเทคโนโลยแีละสนบัสนุนการปฏิบติังานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

สัญญา วงศ์สรรพ์ (2554) ได้ศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกับอานาจหน้าท่ีของเจา้พนักงาน
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด โดยพบว่า ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัของสังคม และความมัน่คงของชาติ ทุกรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญัและตระหนกัในปัญหาอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ือง ดงันั้น จึงไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2519 และภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายน้ี ไดบ้ญัญติัใหเ้ลขาธิการส านกังานป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) พิจารณาแต่งตั้งเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จากขา้ราชการ
ท่ีไดรั้บมอบหมายภารกิจในการปราบปรามยาเสพติดและพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปราม
ผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดพ.ศ.2534 ในเร่ืองของการยึดและอายดัทรัพยสิ์น
ผูเ้ก่ียวขอ้งคดียาเสพติด โดยเจา้พนักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ใช้อ านาจภายใต้
บทบญัญติัป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 มาตรา 14 (1) มาตรา 15 ในการปราบปราม 
จบักุม ผูผ้ลิต ผูค้า้และทาลายเครือข่ายขบวนการคา้ยาเสพติด แมจ้ะสามารถด าเนินภารกิจส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี แต่การใช้อ านาจของเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ก็ยงัประสบปัญหา
อุปสรรคทางกฎหมายในการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัปัญหาการใชอ้  านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายใน
การเขา้ตรวจคน้เคหสถานหรือสถานท่ีใดๆ โดยไม่มีหมายคน้ท่ีตอ้งเขา้ขอยกเวน้ของกฎหมายท่ีเจา้
พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตอ้งมีบตัรเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) ตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการเขา้ตรวจคน้ เคหสถานโดยให้อ านาจ
คุม้ครองเฉพาะผูท่ี้มีบตัรเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เท่านั้น ซ่ึงผูร่้วมตรวจ
คน้ดว้ยนั้นไม่มีบตัรพนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กฎหมายมิไดใ้ห้อ านาจจึงไม่
อาจคุม้ครองจึงท าให้ประสบปัญหาขาดความมัน่ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีในการเขา้ตรวจคน้และยงัมี
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ปัญหาในกฎหมายท่ีไม่อาจท าใหก้ารปราบปราบยาเสพติดประสบความส าเร็จ คือ อ านาจในการควบคุม
ตวัผูถู้กจบัตามมาตรา 15 ท่ีกฎหมายไดใ้ห้อ านาจในการการสอบสวนขยายผลไวเ้พียง 3 วนัไม่เพียงพอ
ต่อการขยายผลเพราะในการขยายผลจบักุมตอ้งใชร้ะยะเวลาพอสมควรจึงจะสามารถท าลายเครือข่ายยา
เสพติดให้หมดไปและเม่ือจบักุมผูค้า้ยาเสพติดแลว้ก็จะมีการยึดและอายดัทรัพยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งคดียาเสพ
ติดตามพระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534 ท่ีบญัญติัถึง
การยึดและอายดัทรัพยสิ์นผูเ้ก่ียวขอ้งคดียาเสพติด แต่ไม่อาจน ามาบงัคบัใชไ้ดทุ้กกรณี เน่ืองจากผูค้า้ยา
เสพติดมักจะหาหนทางในการปกปิดทรัพย์สินท่ีได้มาจากการค้ายาเสพติดและในการยึดทรัพย์
ผูเ้ก่ียวข้อง คดียาเสพติดมีขั้นตอนยุ่งยากและหลายขั้นตอนไม่ทนัต่อการยึดและอายดัทรัพยสิ์นได้
ทนัเวลา ส่งผลให้การบงัคบัใชก้ฎหมายหรือมาตรการต่างๆ นั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยผลวิจยั
ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้อ านาจของเจา้พนักงาน ในการปราบปรามการกระท าความผิด
เก่ียวกบัยาเสพติด โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2519 ในส่วนของอ านาจของเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในการเขา้คน้เคหสถาน หรือ
สถานท่ีใดๆ ตามมาตรา 14 (1) ซ่ึงให้อ านาจเจา้พนกังานผูซ่ึ้งเลขาธิการแต่งตั้งให้ปฏิบติัการตามระราช
บญัญติัน้ีและผูร่้วมปฏิบติังานมีอ านาจท่ีสามารถเขา้ไปเคหสถาน หรือสถานท่ีเพื่อตรวจคน้โดยไม่ตอ้งมี
หมายค้นของศาล มาตรา 15 ท่ีให้อ านาจเจ้าพนักงานจับกุมขยายผลการจับกุมตามได้ 3 วนั ตาม
พระราชบญัญติั ในท านองเดียวกบัอ านาจในการตรวจคน้จบักุมขยายผลของเจา้หนา้ท่ีปราบปรามยาเสพ
ติดของประเทศสิงค์โปร์ (Central Narcotic Bureau-CBN) ท่ีให้อ านาจเจา้หน้าท่ีปราบปรามยาเสพติด
ของประเทศสิงคโ์ปร์ (CNB) มีอ านาจเขา้คน้โดยไม่ตอ้งมีหมายคน้และมีมาตรการควบคุมบุคคลผูเ้ป็น
ตวัการโดยไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาของศาลคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงหาดไทยด้วยความเห็นชอบ
ของอยัการ มีอ านาจสั่งควบคุมนายทุนหรือตวัการตวัการคา้ยาเสพติดไวไ้ม่เกิน 2 ปี และประธานาธิบดี
มีอ านาจท่ีจะขยายระยะเวลาการควบคุมได้อีกคร้ังละไม่ เกิน 1 ปี และควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระท าผดิเก่ียวกบัผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.
2534 ในเร่ืองการยึดและอายดัทรัพยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งคดียาเสพติดเพื่อตดัวงจรในการน าทุนมาเป็นปัจจยัใน
การคา้ยาเสพติดเพื่อท่ีจะไดท้  าลายเครือข่ายยาเสพติดใหห้มดไป 
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2.9 กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

ปัจจัยการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด 

ของต ารวจภูธรภาค 7 

 
ประสิทธิภาพในการป้องกนั 
และปราบปราบยาเสพติด 
ของต ารวจภูธรภาค 7 

PA-POSDCoRB+Technology+Leadership  
   

 ต้นแบบการบริหารจัดการเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

 

 
ภาพท่ี 6 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ค าอธิบายกรอบแนวคิดในการวจิยั 
การวจิยัเร่ือง “ตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปราม

ยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7” ผูว้จิยัไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้ไป
ท่ีลกัษณะทางการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ี
รับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 ท าใหไ้ดต้วัแปรในการวิจยั ดงัน้ี 

2.8.1 ประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปราบยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 หมายถึง 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลดา้น
การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
ซ่ึงประสิทธิภาพตามกรอบแนวคิดจะประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 

1) ความประหยดัในการใช้งบประมาณให้เกิดความคุม้ค่า หมายถึง ความสามารถของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ในการใชง้บประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติดในพื้นท่ี ไดอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่า รวมถึงเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2) การใชค้วามรู้ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีต ารวจอยา่งเต็มศกัยภาพ หมายถึง การเปิด
โอกาสให้เจา้หน้าท่ีต ารวจได้ใช้ความรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกนัและ
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ปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ รวมถึงมีการผลกัดนัให้เกิดผลส าเร็จตามแผน
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติใหบ้งัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
3) การท างานท่ีถูกต้องตามระเบียบ และข้อกฎหมาย หมายถึง ความสามารถของ

เจา้หน้าท่ีต ารวจในการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ี ได้อย่าง
ถูกตอ้งตามระเบียบ ขอ้กฎหมาย รวมถึงเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

4) การท างานท่ีมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกบัสถานการณ์ หมายถึง ความสามารถของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจในการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ี ได้อย่าง
ยืดหยุ่น และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงมีการผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติใหบ้งัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) การบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ หมายถึง ความสามารถของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ในการด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ี ได้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และสามารถผลักดันการปฏิบัติตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

2.8.2 ปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปราบยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 หมายถึง ปัจจยัทางการบริหารท่ีช่วยให้การด าเนินงานในการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนด 

1) Policy (นโยบาย) หมายถึง นโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงเป็นการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายของต ารวจภูธรภาค 7 ในการก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงนโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
ของต ารวจภูธรภาค 7 จะมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
รวมถึงรองรับการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในแนวทางเดียวกนั เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุผล
ส าเร็จ และเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ   

2) Authority (อ านาจหน้าท่ี) หมายถึง อ านาจหน้าท่ีในการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติด ซ่ึงถือเป็นสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายในการตัดสินใจของต ารวจภูธรภาค 7 ในการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินภารกิจ
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การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 จะช่วยให้เจา้หน้าท่ีสามารถท างานไดด้ว้ย
ความมีประสิทธิภาพ   

3) Planning (การวางแผน) หมายถึง การน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 มาใชใ้นการก าหนดแนวทางการปฏิบติังานใหเ้หมาะสม
และสอดคลอ้งกบับริบท เพื่อสนองตอบต่อการบรรลุผลส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

4) Organizing (การจดัโครงสร้างองคก์าร) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างภายในของ
ต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อให้เกิดการร่วมมือท างานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีการ
ก าหนดอ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีจดัข้ึนใหม่เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงใน
ปัจจุบันต ารวจภูธรภาค 7 ได้จัดตั้ งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) 
ต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคล่ือนนโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติดร่วมกบัสถานีต ารวจภูธรในพื้นท่ีทั้ง 8 จงัหวดั 

5) Staffing (การจดับุคลากรปฏิบติังาน) หมายถึง การบริหารจดัการท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ี
ต ารวจมีศกัยภาพเหมาะสมกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงครอบคลุมทุก
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เพื่อให้ไดเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจเขา้มาร่วมด าเนินงานตามภารกิจ
ท่ีไดรั้บการมอบหมาย และช่วยใหก้ารแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีต ารวจภูธรภาค 7 ประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

6) Directing (การอ านวยการ) หมายถึง การใช้อ านาจของผูบ้ริหารในการตดัสินใจเพื่อ
สั่งการให้เกิดการด าเนินงานตามภารกิจอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการใชค้วามสามารถในการใชภ้าวะผูน้ าใน
การจูงใจควบคุม ดูแล การสอนงาน และการให้ความช่วยเหลือเม่ือเจา้หน้าท่ีต ารวจเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีต ารวจภูธรภาค 7 ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

7) Coordinating (การประสานงาน) หมายถึง กระบวนการติดต่อส่ือสารระหว่าง
เจา้หน้าท่ีต ารวจดว้ยกนัเอง เจา้หน้าท่ีต ารวจกบักบัแผนก/ฝ่ายอ่ืนๆ และเจา้หน้าท่ีต ารวจกบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจไดต้รงกนัในภารกิจท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีต ารวจภูธรภาค 7 ซ่ึงการประสานงานท่ีดีจะช่วยสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ
เกิดความเช่ือมัน่วา่การด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนัจะสามารถด าเนินการไดจ้นบรรลุผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
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8) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) หมายถึง การน าผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังานในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีต ารวจภูธรภาค 7 มาวิเคราะห์เพื่อจดัท าเป็นรายงานผล
การปฏิบติังานตามวตัถุประสงคข์องการด าเนินงาน และเสนอให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
การรายงานผลจะช่วยให้เกิดการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อจะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน อนัจะช่วยให้การวางแผนเพื่อการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องใน
อนาคตมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี ผลการด าเนินงานจะตอ้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ต่อ
หน่วยงานภายนอกและสาธารณชนอีกด้วย เพื่อสร้างการยอมรับ ความเช่ือมั่น และร่วมให้การ
สนบัสนุนต่อการด าเนินภารกิจของต ารวจภูธรภาค 7 ในอนาคตต่อไป 

9) Budgeting (การงบประมาณ) หมายถึง การเตรียมความพร้อมของต ารวจภูธรภาค 7 
ในการบริหารจดัการเก่ียวกับงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินภารกิจการแก้ไขปัญหายาเสพติอย่าง
เพียงพอ ไดแ้ก่ การวางแผนจดัท างบประมาณประจ าปี การจดัท าบญัชีเบิกจ่ายเพื่อการตรวจสอบ และ
การควบคุมใหมี้การใชง้บประมาณตามท่ีก าหนด ซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินภารกิจประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10) Technology (เทคโนโลยี) หมายถึง การเตรียมความพร้อมของต ารวจภูธรภาค 7 ใน
การบริหารจดัการเก่ียวกบัส่ือ เคร่ืองมือ วธีิการ และกระบวนการต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัปราบปรามยาเสพติดไดอ้ย่างเหมาะสม โดยเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ตอ้งมีจ านวนเพียงพอและมี
ความทนัสมยัต่อการด าเนินภารกิจ ดงันั้น เทคโนโลยจึีงตอ้งมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบัภารกิจ 

11) Leadership (ภาวะผู ้น า ) หมายถึง ศักยภาพของผู ้บ ริหารต ารวจ ซ่ึ ง ถือ เป็น
กระบวนการใชอิ้ทธิพลและการโนม้นา้วจูงใจ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีพฤติกรรมการท างานตามขอ้สั่ง
การ และเกิดผลส าเร็จของงานตามนโยบายท่ีมอบหมาย 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การวิจัยเร่ือง “ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัจจุบันของ       
การบริหารจดัการในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 (2) ปัจจยัการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 และ (3) การพฒันา
ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดรายละเอียดของระเบียบวธีิวจิยัในการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 รูปแบบและขั้นตอนการวจิยั 
3.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  รูปแบบและข้ันตอนการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อหาค าตอบตาม
วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการวิจยัดงัน้ี 

3.1.1  ขั้นตอนที ่1 ศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research)  
โดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ ดุษฎี

นิพนธ์ต่างๆ รายงานการวิจยั และขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงการสังเกตการณ์สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกของต ารวจภูธรภาค 7 ซ่ึงเป็นการรวบรวมทั้งขอ้มูลระดบัปฐมภูมิ และระดบัทุติยภูมิ 
แลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
เพื่อขอรับความคิดเห็นส าหรับการพฒันาใหมี้ความสมบูรณ์และเหมาะสมยิง่ข้ึน 

3.1.2  ขั้นตอนที ่2 ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยการพฒันากรอบแนวคิดใหเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ และ

มีประเด็นค าถามแบบโครงสร้างเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงวตัถุประสงค์ ซ่ึงในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัย
ด าเนินการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพตามแนวทางดงัน้ี 
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1) การสังเกตการณ์ (Observation) เพื่อคน้หาพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงในการด าเนินงาน
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา โดยใชเ้ทคนิคการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Informal Observation) 
และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ร่วมกนั โดยใช้ช่วงท่ีมีการประชุม 
ประจ าเดือนของส่วนราชการ และชุมชน รวมถึงการประชุมของหน่วยงานต ารวจ  

2) การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผูบ้ริหารระดับนโยบาย และผูป้ฏิบัติท่ีไม่สามารถเข้าร่วมให้ข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อยได ้
รวมถึงผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสามารถให้รายละเอียดในกรณีศึกษาได ้เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกในทุกมิติตาม
กรอบแนวคิด โดยสัมภาษณ์แบบสองทางเพื่อช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน และเช่ือมโยงกนัในแต่ละ
ประเด็นในลักษณะท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน โดยผู ้วิจ ัยจะใช้การสัมภาษณ์ทีละประเด็นตาม
โครงสร้างของแบบสัมภาษณ์และเม่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ใหค้วามเห็นจบ ผูว้จิยัจะสรุปประเด็นสัมภาษณ์
เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติมและเป็นการยนืยนัความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากในการสัมภาษณ์ 

3) การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็น
ผูป้ฏิบติัตามนโยบายการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยใช้การสัมภาษณ์ทีละประเด็นตามโครงสร้างของ
แบบสัมภาษณ์และให้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ห้ความเห็นทีละคนจนครบ และผูว้ิจยัจะท าการสรุป
ประเด็นท่ีสัมภาษณ์เพื่อขอความเห็นจากกลุ่มตวัอย่างเพิ่มเติมและเป็นการยืนยนัความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากในการสัมภาษณ์ 
 
3.2  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

3.2.1  ประชากร 
ประชากรท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์

การวจิยั ประกอบดว้ย (1) กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลระดบันโยบาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของต ารวจภูธรภาค 
7 และผูบ้ริหารของส านักงาน ป.ป.ส. (2) กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัปฏิบัติ ได้แก่ เจา้หน้าท่ี
ต ารวจผูรั้บผิดชอบงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เจา้หน้าท่ีต ารวจ ป.ส. 
และเจา้หน้าท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. ซ่ึงรับผิดชอบในพื้นท่ีภาค 7 (3) กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลของ
ส่วนราชการอ่ืนๆ ได้แก่ เจา้หน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุข ท่ีท าการปกครอง และส านักงาน
พฒันาชุมชน ซ่ึงรับผิดชอบงานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีภาค 7 (4) กลุ่มนกัวชิาการ 
ไดแ้ก่ นกัวิชาการท่ีเป็นอาจารยม์หาวิทยาลยั และอาจารยข์องโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (5) กลุ่มภาค
ประชาชนท่ีท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดร่วมกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 
ไดแ้ก่ เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผน่ดิน และ (6) ผูท่ี้เคย
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ตอ้งโทษคดียาเสพติด ซ่ึงเป็นผูท่ี้พน้โทษแล้ว และยินดีให้ขอ้มูล โดยในปัจจุบนัเป็นอาสาสมคัร
ท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชน 

3.2.2  กลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 6 กลุ่ม รวมจ านวนทั้งส้ิน 49 คน โดยผูว้ิจยั

ไดท้  าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดดว้ยตนเอง (John W. Creswell, 2002, p. 644, 
M. Q. Patton, 1990, p. 169-183, โยธิน  แสวงดี, 2551, หนา้ 13 และชาย  โพธิสิตา, 2550, หนา้ 228) 
ส าหรับการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล 
(In-Depth Interview) ตามแต่กรณีและความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกส าหรับ
การวจิยั และสนบัสนุนผลการวจิยัใหมี้ความน่าเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน โดยผูว้จิยัก าหนดเกณฑก์ารคดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลของแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

1) กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลระดบันโยบาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของต ารวจภูธรภาค 7 
และผูบ้ริหารของส านกังาน ป.ป.ส. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นทิศทางของนโยบายและแนวทางส าหรับ
การแกไ้ขปัญหา และพฒันาการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดให้บรรลุผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.1) เกณฑก์ารคดัเลือก 
1.1.1) เป็นหวัหนา้หน่วยงานหรือผูท่ี้หวัหนา้หน่วยงานไดม้อบหมายใหมี้

หนา้ท่ีในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 
1.1.2) เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหายาเสพติด   

ในพื้นท่ีรับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นอยา่งดี 
1.1.3) เป็นผูท่ี้มีอ านาจตดัสินใจในการก าหนดแนวทางและด าเนินกิจกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีรับผดิชอบ 
1.2) ผูใ้หข้อ้มูลระดบันโยบาย ประกอบดว้ย 

2.1.1) พลต ารวจตรี สรศกัด์ิ เยน็เปรม รองผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 7 
(ปส)  รับผดิชอบงานปราบปรามยาเสพติด 

2.1.2) นางนฤมล ช่วงรังสี    รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 
2.1.3) พ.ต.อ.จรูญศกัด์ิ โตะ๊ถม  ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรชะอ า จงัหวดั

เพชรบุรี 
2.1.4) พ.ต.อ.ดร.สุรชยั สุกใส    ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจภูธรโคกขาม 

จงัหวดัสมุทรสาคร (ไดรั้บรางวลัโรงพกัเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ2558) 
2.1.5) พ.ต.อ.ประสพชยั มตัสยะวนิชกูล  ผูก้  ากบัการกองก ากบัการ

ปฏิบติัการพิเศษ กองบงัคบัการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 7 
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2) กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัปฏิบติั ได้แก่ เจา้หน้าท่ีต ารวจผูรั้บผิดชอบงาน 
ดา้นการปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ป.ส. และเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน 
ป.ป.ส. ท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีภาค 7 ซ่ึงเป็นผูข้บัเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบติั ดงันั้น การศึกษา
ขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 จะช่วยใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการบริหารจดัการ
ท่ีช่วยให้การด าเนินงานตามนโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7     
มีประสิทธิภาพ และการศึกษาขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ป.ส. และเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. 
ท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีภาค 7 จะช่วยให้ไดข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติด  
ท่ี เป็นข้อเท็จจริงในขณะนั้ น เพื่ อน ามาสู่การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่ อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ท่ีเหมาะสมต่อไป 

2.1) เกณฑก์ารคดัเลือก 
2.1.1) เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีในการป้องกนัปราบปราม       

ยาเสพติดในพื้นท่ีรับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 
2.1.2) เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

ดา้นการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีรับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 และเป็นท่ียอมรับ
ของหน่วยงานอ่ืน 

2.1.3) เตม็ใจใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
2.2) ผูใ้หข้อ้มูลระดบัปฏิบติั ประกอบดว้ย 

2.2.1) เจ้าหน้าท่ีต ารวจผูรั้บผิดชอบงาน ด้านการปราบปรามยาเสพติด   
ของต ารวจภูธรภาค 7  13 คน ประกอบดว้ย (1) พ.ต.ท.พงษ์ศิริ  เก่งนอก สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร 
(2) พ.ต.ท.อมัพร  รักผะกา รอง ผกก.สส.ภ.จว.ราชบุรี  (3) ร.ต.อ.อาคม  โลภปัญญา รอง สว.กก.สส. 
ภ.จว.ราชบุรี (4) พ.ต.ท.สาริษฐ์  อกัษร สว.กก.ปฏิบติัการพิเศษ บก.สส.ภ.7 (5) พ.ต.ต. นภนต์  ชนะผล 
สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7 (6) พ.ต.ต.กิตติ ทองห่อ สว.สส.สภ.ชะอ า จว.เพชรบุรี (7) พ.ต.ต.เอกพงษ ์
ผูกพนัธ์ สวป.สภ.บา้นโป่ง จว.ราชบุรี (8) พ.ต.ต.ภูวนนท์ สมคัรไทย สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม จว.
นครปฐม (9) พ.ต.ต.สุรศักด์ิ  สิทธิโชคธรรม สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร (10) 
พ.ต.ต.ณหริ  เทพจกัรินทร์ สว.สส.สภ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี (11) พ.ต.ต.มหาชยั  สกุลกิจไพบูลย ์
สวป.สภ.โพธ์ิแกว้ จว.นครปฐม (12) พ.ต.ต.ชานนท ์ ยางนอก สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม และ 
(13) พ.ต.ท.หญิง สุรีพร  ปฐมิกากร สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 

2.2.2) เจา้หน้าท่ีต ารวจ ป.ส. จ านวน 6 คน ประกอบดว้ย (1) พ.ต.ท.พิชญุตม ์
เกียรติกิตติคุณ รอง ผกก. 1 บก.ปส.4 (2) พ.ต.ต.วีระ ฮะทะโชติ. สว.กก.1 บก.ปส.4 (3) ร.ต.อ.กุศล 
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คอ้มทอง รอง สว.กก.1 บก.ปส. (4) ร.ต.ท.พงษ์ศกัด์ิ ญาณธรรม รอง สว.(ป) กก.1บก.ปส.4 (5) 
จ.ส.ต.สุธน หมีด า ผบ.หมู่ กก.1 บก.ปส.4 และ (6) ส.ต.ต.ศุภกิจ ผาสุข ผบ.หมู่กก.1 บก.ปส.4 

2.2.3) เจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. ท่ีรับผิดชอบในพื้นท่ีภาค 7 จ านวน 
7 คน คือ (1) นางจิตติมา  บุญเก็บทอง ผูอ้  านวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวงั (2) น.ส.ชมพูนุท  
ทิพยแ์สง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (3) นายสราวุฒิ  พรหมแสง นกัสืบสวนสอบสวน
ปฏิบติัการ (4) น.ส.ฐิภาพรรณ  ใจช่วง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (5) น.ส.วิจิตรา   
ศรีดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (6) นายนันทพงษ์  บุญพงษ์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
นโยบายและแผน และ (7) น.ส.ฌาริฐา  นาใจ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 

3) กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลของส่วนราชการอ่ืนๆ ได้แก่ เจา้หน้าท่ีของส านักงาน
สาธารณสุข ท่ีท าการปกครอง และส านกังานพฒันาชุมชน ซ่ึงรับผิดชอบงานดา้นการป้องกนัปัญหา
ยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 ดงันั้น การศึกษาขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลของส่วน
ราชการอ่ืนๆ จะช่วยให้ไดข้อ้มูลในมิติภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการป้องกนั
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อน ามาสู่การก าหนดแนวทางการสนบัสนุนกิจกรรมท่ี
ช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดร่วมกบัต ารวจภูธรภาค 7 ต่อไป 

3.1) เกณฑก์ารคดัเลือก 
3.1.1) เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีในการป้องกนัปัญหายาเสพติด

ในพื้นท่ีรับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 เช่น เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE และงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผน่ดิน 

3.1.2) เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
ดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในระดบัพื้นท่ี และเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานอ่ืน 

3.1.3) เตม็ใจใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
3.2) ผูใ้หข้อ้มูลของส่วนราชการอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

3.2.1) เจา้หนา้ท่ีของส านกังานสาธารณสุข จ านวน 3 คน คือ (1) น.ส.วนัพร 
มาบรรดิษ (2) นางอมรรัตน์ เอมอาจ (3) นางนนัทนา  ชลิศราพงษ ์

3.2.2) เจา้หนา้ท่ีของส านกังานพฒันาชุมชน จ านวน 3 คน คือ (1) น.ส.อวยพร 
สงแกว้ (2) นายประดิษฐ ์ ป้องแดง และ (3) นายอภิรักษ ์ สุดทองคง 

4) กลุ่มนกัวชิาการ ไดแ้ก่ นกัวชิาการท่ีเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั และอาจาร์ยของ
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ เพื่อใหค้วามเห็นทางวชิาการดา้นการบริหารจดัการท่ีช่วยใหก้ารด าเนินงาน
ตามนโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 มีประสิทธิภาพ ซ่ึงพิจารณา
ในมิติการบริหารงานต ารวจ การบริหารงานยติุธรรม อาชญาวทิยา และนโยบายสาธารณะ 
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4.1) เกณฑก์ารคดัเลือก 
4.1.1) เป็นอาจารยป์ระจ าในระบบมหาวทิยาลยั และมีผลงานวชิาการดา้น

การบริหารงานต ารวจ การบริหารงานยติุธรรม อาชญาวทิยา และนโยบายสาธารณะ 
4.1.2) เป็นอาจารยข์องโรงเรียนนายร้อยต ารวจ และมีประสบการณ์ท างาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามปัญหายาเสพติด และมีผลงานวชิาการดา้นการบริหารงานต ารวจ 
การบริหารงานยติุธรรม อาชญาวทิยา และนโยบายสาธารณะ 

4.1.3) เตม็ใจใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
4.2) ผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย 

4.2.1) ผศ.พ.ต.ท.ดร.เสกสัณ เครือค า อาจารย ์(สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

4.2.2) ผศ.พ.ต.อ.ดร.มีชยั สีเจริญ อาจารย ์(สบ 4) กลุ่มงานคณาจารยค์ณะ
ต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

4.2.3) รศ.พ.ต.อ.ดร.ทิวลิป เครือมา อาจารย ์(สบ 4) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะต ารวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

4.2.4) ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ อาจารยป์ระจ าสถาบนัอาชญาวทิยาและ
การบริหารงานยติุธรรม มหาวทิยาลงัรังสิต 

4.2.5) อาจารยเ์สาวธาร โพธ์ิกลดั อาจารยป์ระจ าคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ และรองผูอ้  านวยการส านกัทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

5) กลุ่มภาคประชาชนท่ีท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดแ้ก่ เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และเครือข่ายกองทุน
แม่ของแผน่ดิน เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจตามนโยบายการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ซ่ึงจะช่วยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงคุณภาพการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีสามารถน ามาพิจารณาถึงประสิทธิผลในการด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรง
ประเด็น รวมถึงน าขอ้มูลมาใชก้ าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดทั้งในดา้น
การป้องกนัและปราบปรามในชุมชน 

5.1) เกณฑก์ารคดัเลือก 
5.1.1) เป็นเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน และ

ด าเนินกิจกรรมในระดบัพื้นท่ี เพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติดร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7  
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5.1.2) เป็นประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผน่ดินระดบัจงัหวดั หรือ
อ าเภอ และมีประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามปัญหายาเสพติดร่วมกบั
เจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7  

5.1.3) เตม็ใจใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี 
4.2) ผูใ้หข้อ้มูล ประกอบดว้ย 

5.2.1) เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จ านวน 2 คน คือ (1) นาย
บุญชอบ  ทบัไกร และ (2) น.ส.วรินดา อภิวฒันเบญญา 

5.2.2) เครือข่ายกองทุนแม่ของแผน่ดิน จ านวน 6 คน คือ (1) นายวชัรินทร์ 
จนัทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผน่ดิน จว.ประจวบคีรีขนัธ์ (2) นายโชคชยั  แช่มชอ้ย 
ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผน่ดิน จว.เพชรบุรี และ (3) นางสุกญัญา ด่อนพญา ประธานกองทุน
แม่ของแผน่ดินบา้นล าพญา ม.6 ต.ล าพญา อ.บางเลน จว.นครปฐม  

6) ผูท่ี้เคยตอ้งโทษคดียาเสพติด เพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัมูลเหตุของการแพร่ระบาด
ของปัญหายาเสพติด และแนวทางการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี เพื่อน ามาสู่การก าหนดกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต ส าหรับเกณฑก์ารคดัเลือก คือ (1) เป็นผูท่ี้พน้โทษแลว้ (2) ยนิดีให้ขอ้มูล และ 
(3) เป็นอาสาสมคัรท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัจะไม่มีการเปิดเผย
รายช่ือของผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มน้ี  

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดพ้ฒันาข้ึนมาใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั คือ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยเคร่ืองมือดงักล่าวมีขั้นตอนการสร้างและพฒันา ดงัน้ี 

3.3.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิยเชิงคุณภาพ 
การวิจยัคร้ังน้ีได้ใช้แบบสัมภาษณ์จ านวน 3 ชุดท่ีพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

วตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี 
1) แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของการบริหาร
จดัการ ปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และการพฒันาต้นแบบการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  

2) แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัของการด าเนินงาน
ตามนโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดท่ีมีการด าเนินงานร่วมกบัต ารวจภูธรภาค 7 และ
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ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพฒันาต้นแบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  

3) แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบักรณีศึกษาในการด าเนินงานเพื่อป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดใน 3 กรณี ไดแ้ก่ การตั้งด่านตรวจเพื่อสกดักั้น และปราบปรามยาเสพติด 
การใชน้กต่อเพื่อขยายผลการจบักุมผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ และการใช้สายข่าวในการจบักุมผูเ้สพ/
ผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ เพื่อให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบั (1) ขอ้มูลการจบักุม (2) เทคนิคและวิธีการด าเนินงาน 
(3) ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินงาน (4) ปัจจยัการบริหารจดัการท่ีช่วยให้ประสบความส าเร็จ 
และ (5) ขอ้เสนอแนะ 

3.3.2  การตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
1) การตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยั โดยผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ดงักล่าวส่งให้อาจารย์

ท่ีปรึกษาหลกั อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญด้านท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ความเห็น 
ตรวจสอบแก้ไข และปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน เพื่อให้แบบสอบถาม
สามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน และไดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็นตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

2) ผูท้รงคุณวฒุท่ีท าการตรวจสอบเคร่ืองมือ จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย  
3.1) ดร.พีรพงษ ์ ร าพึงจิตต ์ส านกังาน ป.ป.ส. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดา้นงาน

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
3.2) พ.ต.ท.ดร.จีรวฏัฐ์  บุญวฒันาภรณ์ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญด้านการบริหาร

จดัการงานต ารวจ  
3.3) ดร.รังสรรค์  อินทน์จนัทน์ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและเอกชน  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคราม ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญ
ดา้นระเบียบวธีิวจิยั 

3.4) ดร.สมชาย  สุเทศ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญด้านการสร้างและบริหารจดัการ
เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และกองทุนแม่ของแผน่ดิน 

3.5) ดร.บุรินทร์ สันติสาส์น อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจดัการ  มหาวิทยาลยัสยาม ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการภาครัฐและ
เอกชน 

 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการเก็บขอ้มูลท่ีมีความหลากหลาย และเหมาะสมกบับริบท 
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และมีความน่าเช่ือถือในระดบัสูง โดยมีวธีิการดงัน้ี 
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3.4.1  ผูว้จิยัขอหนงัสือเชิญร่วมประชุมกลุ่มยอ่ยและขอสัมภาษณ์ขอ้มูลจากมหาวทิยาลยั  
3.4.2  ผูว้จิยัใชก้ารศึกษาขอ้มูล 2 รูปแบบ คือ  

1) ถามตามหวัขอ้ท่ีก าหนด (Close-Ended) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีมีการก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคก์ารวจิยั  

2) ถามโดยใชค้  าถามปลายเปิด (Open-Ended) ในกรณีท่ีขอ้ค าถามท่ีเตรียมมาอาจจะ
ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันั้น ในการสัมภาษณ์ผูว้จิยัจะเปิดโอกาสให้ผูใ้หข้อ้มูล
แสดงความคิดเห็นของตนในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเตม็ท่ี 

3.4.3  กระบวนการการรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัก าหนดไว ้3 ขั้นตอน คือ  
1) ขั้นตอนท่ี 1 อธิบายวตัถุประสงคใ์นการวิจยัแก่ผูใ้หข้อ้มูล รวมทั้งประเด็นค าถาม

โดยยอ่ เพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มูลมีความเขา้ใจไดต้รงประเด็น  
2) ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสอบถามตามประเด็นท่ีก าหนดทีละประเด็น โดยผูว้ิจยัจะ

กล่าวน าถึงความเช่ือมโยงในประเด็นค าถาม เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการวิเคราะห์ค าตอบ  
3) ขั้นตอนท่ี 3 สรุปประเด็นขอ้มูลท่ีไดใ้หก้บักลุ่มตวัอยา่งรับฟัง เพื่อใหม้ัน่ใจวา่

การตีความและความเขา้ใจของผูว้จิยัมีความถูกตอ้ง และตรงกบัความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูล 
 
ตารางท่ี 2 สรุปวธีิการเก็บขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูล 
 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์ชุดที ่ วธีิการเกบ็ข้อมูล 

1 2 3 สังเกตการณ์ 
สัมภาษณ์ 

เชิงลกึรายบุคคล 
สนทนากลุ่ม
แบบเจาะจง 

ระดบันโยบาย       

ระดบัปฏิบติั       

ส่วนราชการอ่ืนๆ       

นกัวชิาการ       

ภาคประชาชน       

ผูท่ี้เคยตอ้งโทษ       
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึกและบนัทึกเสียงในการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ 

จากผูใ้หข้อ้มูลมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล  
3.5.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าเรียบเรียงในรูปแบบของขอ้ความเพื่อง่ายต่อการแยกประเด็น 
3.5.3 วเิคราะห์และจดัแยกแต่ละประเด็นเน้ือหาขอ้มูลตามกลุ่มของขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบั

กรอบแนวคิดในการวจิยั  
5.2.4 วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

ของต ารวจภูธรภาค 7  
5.2.5 วเิคราะห์ปัจจยัส าคญัในการบริหารจดัการท่ีน ามาสู่การพฒันาตน้แบบการบริหาร

จดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
5.2.6 ตีความขอ้มูลท่ีไดโ้ดยเปรียบเทียบกบัทฤษฎีหลกัท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ 
5.2.7 สรุปขอ้มูลท่ีได ้และน าไปเปรียบเทียบทีละประเด็น 
5.2.8 อภิปรายผลขอ้มูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพื่อสร้างขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ 
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บทที4่ 
ผลการวธีิวจิยั 

 
การวิจัยเร่ือง “ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกัน

ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) สภาพปัจจุบนัของการบริหาร
จดัการในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 (2) ปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมี 
ประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 และ (3) การพฒันาตน้แบบ
การบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7
ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวจิยัตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการบริหารจดัการในการป้องกนัและปราบปรามยา
เสพติดของต ารวจภูธรภาค 7   

4.2 ผลการศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

4.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

 
4.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการบริหารจัดการในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของ

ต ารวจภูธรภาค 7 
4.1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ

ต ารวจภูธรภาค 7 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล 

และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการเพื่อป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ซ่ึงผลการศึกษาในลกัษณะ
ดงักล่าวท าใหไ้ดมุ้มมองท่ีเช่ือมโยงการปฏิบติัทั้งในดา้นการป้องกนัและปราบปรามปัญหายาเสพติด
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีรับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7  

จากประเด็นค าถามท่ีวา่ “สถานการณ์ปัญหายา เสพติดท่ีเกิดข้ึนมีลกัษณะอย่างไร 
และท่านเห็นวา่ในปัจจุบนัต ารวจภูธรภาค 7 มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ไดใ้นระดบัใด” ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลแต่ละกลุ่มไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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1) ผูใ้ห้ขอ้มูลระดบันโยบาย เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ป.ส. เจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. 
และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผน่ดินไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดในทิศทางเดียวกนัว่า 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดไดมี้มาอยา่งต่อเน่ือง และมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากผูค้า้ยาเสพติด
ไดใ้ชเ้ป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติดลงสู่ภาคใต ้ดงัเช่นท่ีเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2558 เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ปส.ไดแ้ถลงผลการสกดัจบัแก๊งลกัลอบล าเลียงยาเสพติด จ านวน 4 คดี และไดต้วัผูต้อ้งหา 3 ราย 
พร้อมของกลางยาไอซ์ 15 กิโลกรัม และยาบา้มากกว่า 100,000 เม็ด รวมถึงพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ต ารวจภูธรภาค 7  มีเส้นทางผ่านมาจากชายแดนไทย-พม่า จึงท าให้การแกปั้ญหาดว้ยการตั้งด่าน  
สุ่มตรวจเพื่อจบัผูค้า้ยาเสพติดท าไดย้าก นอกจากน้ี พื้นท่ีภาคกลางตอนล่างถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจ  
ท่ีมีการขยายตวัเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมีแรงงานต่างด้าว และ
แรงงานต่างถ่ินอพยพเขา้มาอยูพ่กัอาศยั และท างานเป็นจ านวนมาก โดยขอ้มูลสถานการณ์การจา้ง
คนต่างดา้วของจงัหวดัสมุทรสาครประจ าเดือนเมษายน 2559 พบว่า มีจ  านวนคนต่างด้าวท่ีไดรั้บ
อนุญาตให้ท างาน จ านวน 219 ,240 คน โดยมีสัญชาติเมียนมามากถึง 196 ,668 คน (ข้อมูลจาก
ส านกังานแรงงานจงัวดัสมุทรสาคร, วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559) จึงท าให้เกิดปัญหาสังคมท่ีซบัซ้อน
ตามมา โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม และปัญหาการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผูใ้ช้แรงงาน ซ่ึงผูท่ี้เคย
ตอ้งโทษคดียาเสพติดไดก้ล่าวสนบัสนุนในประเด็นน้ีวา่ สภาพสังคมท่ีมีความซบัซอ้นไดท้  าให้เกิด
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในวยัรุ่นกลุ่มเส่ียงเพิ่มมากข้ึน เพราะเป็นวยัอยากรู้อยากลอง และ
สามารถถูกชกัชวนไดง่้าย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าเป็นห่วงส าหรับสังคมไทย และเจา้หน้าท่ีของท่ีท าการ
ปกครองได้ให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่าย
ปกครอง ต ารวจ และอาสาสมคัรร่วมมือกนัออกตรวจตราตามชุมชนและพื้นท่ีเส่ียง เพื่อผลกัดนัให้ผู ้
เสพและผูค้า้ยาเสพติดออกไปนอกพื้นท่ีและห้ามกลบัเขา้มาอย่างเด็ดขาด แต่หลงัจากนั้นไม่นานก็
จะมีทั้ งผู ้เสพและผู ้ค้ายาเสพติดรายใหม่ๆ เข้ามาวนเวียนในพื้นท่ีอีก ซ่ึงในประเด็นน้ี กลุ่ม
นกัวิชาการ และผูท่ี้เคยตอ้งโทษคดียาเสพติด ให้ขอ้มูลสอดคล้องกนัว่า พื้นท่ีดงักล่าวเป็นแหล่ง
ชุมชนท่ีมีเส้นทางท่ีสามารถผา่นเขา้ออกไดห้ลายเส้นทาง โดยเม่ือมีการผลกัดนัขบัไล่ทั้งผูเ้สพและ
ผูค้ ้ายาเสพติดออกจากพื้นท่ีก็จะหนีไปหาแหล่งใหม่ซ่ึงไม่ไกลจากท่ีเดิมนัก และจะหมุนเวียน
เปล่ียนพื้นท่ีไปเร่ือย จนกว่าจะโดนเจา้หน้าท่ีต ารวจไล่ล่าเม่ือมีคดี เช่น ถูกผลกัดนัออกจากอ าเภอ
กระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ก็จะหนีมากระท าความผิดในอ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 
เพราะเป็นพื้นท่ีรอยต่อท่ีสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ส าหรับพื้นท่ีห่างไกลความเจริญจะพบ
ปัญหาเหล่าน้ีไดน้อ้ย เน่ืองจากผูเ้สพมีจ านวนนอ้ย และไม่มีก าลงัซ้ือมากพอ ซ่ึงไม่คุม้ค่ากบัความเส่ียง  
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2) กิจกรรมในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีของต ารวจภูธรภาค 7 
เจา้หนา้ท่ีของส านกังานสาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีของส านกังานพฒันาชุมชน และเครือข่ายชมรม     TO 
BE NUMBER ONE ไดใ้ห้ขอ้มูลสอดคล้องกนัว่า การท างานด้านการป้องกนัปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจยงัไม่มีผลงานท่ีเด่นชดัเท่ากบัผลงานดา้นการปราบปราม เน่ืองจากต ารวจ
เป็นหน่วยงานท่ีใช้ก าลงัท่ีมุ่งรักษาให้เกิดความสงบในพื้นท่ี ประกอบกบัสภาพสังคมท่ีมีลกัษณะ
เป็นชุมชนเมือง ซ่ึงมีความซับซ้อน และหลายหลายของกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในระดบัสูง จึง
ไม่เอ้ือต่อการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจทั้งในเชิงป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยกลุ่ม
นกัวิชาการเห็นวา่ ในสังคมลกัษณะดงักล่าวประชาชนมกัขาดการมีส่วนร่วม ซ่ึงชุมชนเมืองมกัมีวิถี
ชีวิตแบบต่างคนต่างอยูแ่ละไม่ค่อยสนใจกนั ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของท่ีท าการปกครองไดก้ล่าวในประเด็น
น้ีวา่ ผูน้  าชุมชนในสังคมเมืองไม่มีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายเหมือนก านนั ผูใ้หญ่บา้น จึงท าใหก้าร
ดูแลความสงบสุขแบบใกลชิ้ดเหมือนพื้นท่ีชนบทเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งล าบาก  

3) ประสิทธิภาพการปฏิบติังานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ผูท่ี้เคยตอ้งโทษคดียาเสพติดให้ความเห็นวา่ ค่านิยมของสังคมในปัจจุบนัมกัให้
การนบัถือคนรวยมากกว่าคนดี จึงท าให้มีคนท่ีหวงัรวยทางลดัดว้ยการคา้ยาเสพติด และท่ีผ่านมา
เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถยึดทรัพยสิ์นจากผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูส้มคบ ผูส้นบัสนุน และผูช่้วยเหลือเก่ียวกบั 
ยาเสพติดไดจ้  านวนมมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ศาลมีค าสั่งตรวจสอบยึด/อายดัทรัพยสิ์น
คดียาเสพติดไดม้ากถึง 142.17 ลา้นบาท (ต ารวจภูธรภาค 7, 2558) ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นวา่ยงัมีผูค้า้ยาเสพติด
อยูอี่กจ านวนมากท่ียงัไม่สามารถจบัได ้และสรุปไดว้า่ ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนเหมือนเกมวิง่ไล่จบั
ท่ีแก้ไขอย่างไรก็ไม่จบ เม่ือจบักุมผูก้ระท าผิดรายเก่าได้ก็จะมีผูก้ระท าผิดรายใหม่โผล่ข้ึนมาอีก
เร่ือยๆ เพราะรายไดจ้ากการคา้ยาเสพติดมีมูลค่าสูง ซ่ึงท าให้ผูก้ระท าผิดเห็นวา่คุม้ค่าท่ีจะเส่ียง ดงันั้น 
รัฐบาลตอ้งเอาจริงเอาจงั เม่ือจบักุมได้ตอ้งตรวจสอบเพื่อยึดทรัพยใ์ห้หมด และอย่าให้ประกนัตวั 
รวมถึงอย่าขอลดโทษให้ ส าหรับผูบ้ริหารของต ารวจภูธรภาค 7 เจา้หน้าท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. 
และเจา้หนา้ท่ีของท่ีท าการปกครอง ไดใ้ห้ความเห็นว่า เม่ือพิจารณาจากตวัช้ีวดั และเป้าหมายเชิง
นโยบายจะพบว่า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถด าเนินโครงการ/
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เช่น การปราบปรามจบักุมผูผ้ลิต ผูค้า้ 
ผูล้  าเลียง เครือข่ายและขยายผลการจบักุมทุกราย รวมถึงยึดทรัพยก์บัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดตาม
กฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีก าหนด แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ ผลผลิตเกิด
ความขดัแยง้กนัในเชิงเป้าหมาย เช่น ในการท างานด้านการป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชนท่ี
ก าหนดให้ทุกส่วนราชการสนธิก าลงัเขา้ตรวจสอบคน้หาผูใ้ชส้ารเสพติดในโรงงาน ซ่ึงแต่ละส่วน
ราชการจะน าขอ้มูลการด าเนินงานไปท าการรายงานในส่วนท่ีตนตอ้งรับผิดชอบ โดยฝ่ายปกครอง
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จะน าผูเ้สพเขา้ค่ายบ าบดั และฝ่ายต ารวจจะน าไปเป็นยอดผลการจบักุมในคดีเสพ ส่วนเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินจะเนน้ในเร่ืองการขอโอกาสให้ผูเ้สพไดก้ลบัตวัเป็นคนดีของสังคม ซ่ึงใน
ลกัษณะดงักล่าวไดก่้อให้เกิดความขดัแยง้ในเชิงเป้าหมาย ดงันั้น หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีอ านาจ
ตดัสินใจต้องตกลงกันให้ชัดเจนว่า ภารกิจในแต่ละคร้ังมีเป้าหมายในลักษณะใด นอกจากน้ี 
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ให้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัเจา้หน้าท่ีของท่ีท าการปกครองไวว้่า 
การร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติดกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจของภาคประชาชนถือเป็นจิตอาสาท่ีเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมโดยมีเป้าหมายเพื่อขจดัปัญหายาเสพติดใหห้มดไปจากชุมชน แต่ในบางกรณีก็มีขดัแยง้กนั
กบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในหลกัการ และวิธีการท างาน เช่น เจา้หน้าท่ีต ารวจเน้นการจบักุม
ด าเนินคดี ส่วนภาคประชาชนเน้นแกไ้ขปัญหาโดยสันติวิธี และมีการจดัท าหนงัสือขอโอกาส ซ่ึง
เป็นเสมือนบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีดูแลในพื้นท่ีกบัภาคประชาชนท่ีร่วมแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด เพื่อใหเ้กิดสิทธิในการคุม้ครองแก่ผูเ้สพท่ีหลงกระท าผดิโดยถูกจบักุมจากเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ โดยผูเ้สพจะถูกส่งต่อให้ชุมชนดูแล ควบคุม และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกนัเองก่อนโดยไม่มี
การด าเนินคดีตามกฎหมาย ส าหรับกรณีถูกจับกุมในฐานะผูจ้  าหน่ายก็จะให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไดโ้ดยไม่มีขอ้ยกเวน้ นอกจากน้ี ส่วนราชการมกัจะเขา้มาจดั
กิจกรรมในพื้นท่ีแบบรวมศูนย์แต่แยกส่วน โดยจังหวดัสั่งให้บูรณาการภารกิจร่วมกันคือ มี
เป้าหมายร่วมกนั โดยใหแ้ต่ละส่วนราชการมีแนวทางเพื่อเขา้สู่เป้าหมายเดียวกนั แต่ในขณะเดียวกนั
ส่วนราชการต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท า จึงท าให้กิจกรรมขาดความเช่ือมโยงกนัทั้งระบบ โดยมี
ลักษณะของโครงการซ้อนโครงการ เช่น โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีโดยมี
สาธารณสุขจงัหวดัเป็นผูด้  าเนินการ แต่ในขณะเดียวกนัส่วนราชการอ่ืนๆ เช่น ปกครอง พฒันา
ชุมชน สถานศึกษา แรงงาน เป็นตน้ ก็ตอ้งด าเนินกิจกรรมการป้องกนัปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีตามท่ี
ได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของกรมตน้สังกัด ซ่ึงอาจมีพื้นท่ีซ ้ าซ้อนกนั หรือมีลักษณะท่ี
คลา้ยกนักบัโครงการของสาธารณสุขจงัหวดัแต่ต่างพื้นท่ี จึงท าให้ผลการด าเนินงานออกมาเป็นคน
ละแบบทั้งท่ีเป็นโครงการในลักษณะเดียวกนัท่ีสามารถท าร่วมกันได้ และกลุ่มนักวิชาการ ได้
ช้ีให้เห็นวา่ แต่ละหน่วยงานราชการยอ่มมีเป้าหมายในการท างานอย่างชดัเจนและแตกต่างกนัตาม
อ านาจหนา้ท่ีและนโยบายท่ีไดรั้บจากส่วนกลางท่ีเป็นระดบันโยบาย เช่น ต ารวจภูธรภาค 7 มุ่งเนน้
การจบักุมผูก้ระท าความผิดให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดและท าส านวนส่งฟ้องศาล แต่ส านกังาน 
ป.ป.ส.ภาค 7 เนน้ในเร่ืองการขยายผลการจบักุมให้ไดเ้ครือข่ายทั้งระบบ รวมถึงมีการท าลายวงจร
การแพร่ขยายการค้ายาเสพติด ซ่ึงลกัษณะดังกล่าวท าให้เกิดความขดัแยง้ในวิธีการท างานของ
เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติั ดงันั้น ผูบ้ริหารระดบันโยบายของทั้งสองฝ่ายควรมีการพิจารณาเพื่อก าหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาดงักล่าวร่วมกนั เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงวตัถุประสงค์ในการท างานท่ีมี
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ความแตกต่างกนัให้มีขอ้ตกลงและเป็นไปได้ในแนวทางเดียวกนัให้มากท่ีสุด โดยตอ้งค านึงถึง
ผลส าเร็จตามนโยบายและผลประโยชน์ของสังคมไทยในการตดัสินใจ  

4) จุดเนน้ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีของต ารวจภูธรภาค 7 โดยกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลระดบันโยบาย เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ป.ส. เจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. เจา้หนา้ท่ีของส านกังาน
สาธารณสุข เจา้หนา้ท่ีของส านกังานพฒันาชุมชน เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE เครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า ต ารวจภูธรภาค 7 ให้ความส าคญักบัภารกิจ
ดา้นการปราบปรามมากกว่าการป้องกนั ซ่ึงผลส าเร็จของภารกิจดา้นปราบปรามยาเสพติดมีเป็น
จ านวนมาก และเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถ
จบักุมคดียาเสพติดทุกขอ้หาไดม้ากถึง 24,942 คดี ไดข้องกลาง ประกอบดว้ยยาบา้ 2,009,002 เมด็ ยา
ไอซ์ 24.10 กิโลกรัม กญัชาแหง้ 713.75 กิโลกรัม กญัชาสด 2,226.81 กิโลกรัม พืชกระท่อม 3,062.92 
กิโลกรัม โดยศาลมีค าสั่งตรวจสอบยึด/อายดัทรัพย์สิน  คดียาเสพติดได้ 142.17 ล้านบาท และ
สามารถจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายคา้งเก่าได ้114 หมาย ทั้งน้ี กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลดงักล่าวมีความเห็น
ตรงกนัวา่ พื้นท่ีท่ีมีผลการปราบปรามยาเสพติดไดจ้  านวนมากยงัคงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ เน่ืองจากผลการรายงานยงัคงเป็นพื้นท่ีสีแดงท่ีบ่งช้ีว่า เป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหายาเสพติด
รุนแรง และไม่ลดลง นอกจากน้ี เจา้หน้าท่ีต ารวจ ป.ส. และเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. ไดใ้ห้
ความเห็นวา่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 อยูใ่น
ระดบัดี โดยผูบ้ริหารระดบันโยบายไดใ้ห้ความส าคญัในการก าหนดเป้าหมาย และระยะเวลาในการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน พร้อมทั้งมีการแข่งขนัผลการด าเนินงาน และมอบรางวลัให้แก่พื้นท่ีท่ีมีผลงาน
ดา้นการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น ซ่ึงถือเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีปฏิบติังานใน
ดา้นการปราบปรามในพื้นท่ี ทั้งน้ี ผูว้ิจยัได้น าผลการปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7   
ไปขยายความในกรณีศึกษาอีกคร้ังในหวัขอ้ถดัไป และกล่าวไดว้า่ การปฏิบติังานดา้นการป้องกนั
ปัญหายาเสพติดนั้น ต ารวจภูธรภาค 7 ยงัไม่ค่อยให้ความส าคญักบังานดา้นน้ีมากเท่าใดนกั แต่ก็มี
การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพื่อป้องกนัปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 
โดยมีการมอบหมายให้เจา้หน้าท่ีต ารวจระดบัปฏิบติั เช่น เจา้หน้าท่ีต ารวจชุดมวลชนสัมพนัธ์ เขา้
ร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายในระดบัพื้นท่ี เพื่อร่วมกิจกรรมดา้นการป้องกนัปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง เช่น การใหค้วามรู้แก่เด็กและเยาวชนในการป้องกนัตวัจากยาเสพติดใน
กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE การปรากฏตวัเพื่อร่วมกิจกรรมของกองทุนแม่ของ
แผน่ดิน ทั้งน้ี ยงัไม่มีกิจกรรมท่ีต ารวจภูธรภาค 7 เป็นเจา้ภาพหลกัในการด าเนินกิจกรรมเชิงป้องกนั 
เน่ืองจากขาดงบประมาณสนับสนุน และผูบ้ริหารต ารวจระดับสูงเน้นให้ความส าคัญกับงาน
ปราบปรามมากกว่างานป้องกนั ทั้งน้ี ตวัแทนเครือข่ายดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติด ไดก้ล่าว
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เพิ่มเติมว่าส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ การประชาสัมพนัธ์งานของหน่วยงาน
ต ารวจโดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมค่อนข้างน้อย และขาดการเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมของอยา่งแทจ้ริง 

4.1.2 สภาพแวดล้อมภายในของต ารวจภูธรภาค 7 ในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล 

และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัท่ีเป็นสภาพแวดล้อมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ซ่ึงผลการศึกษาในลกัษณะดงักล่าว
ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ในแต่ละดา้นดงัน้ี  

1) ดา้นความสามารถในการใชจ่้ายงบประมาณไดอ้ย่างประหยดัเพื่อให้เกิดความ
คุม้ค่า จากประเด็นค าถามท่ีว่า “การใชจ่้ายงบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดมีความประหยดั 
และความคุม้ค่าอยู่ในระดบัใด และท่านเห็นว่ามีวิธีการท่ีช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณ เกิดความ
ประหยดัและมีความความคุม้ค่าเพิ่มสูงข้ึนควรมีลกัษณะใด” ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลแต่ละกลุ่มไดใ้หข้อ้มูลใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1.1) ผูบ้ริหารต ารวจได้ให้ความเห็นว่า การใช้จ่ายงบประมาณเป็นขอ้จ ากัด 
อยา่งมากในการท างานดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงภารกิจดา้นการป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีคาดเดาได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีภารกิจพิเศษท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสูง มีนโยบายใหมี้การระดมกวาดลา้ง และจบักุมตวัผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ ซ่ึงบางคร้ังตอ้งใช้
เงินล่อซ้ือจ านวนมาก และอาจมีมูลค่าสูงเป็นสิบลา้นบาท ซ่ึงผูบ้ริหารต ารวจระดบัหัวหน้าสถานี
ต ารวจเห็นวา่ จ  านวนเงินงบประมาณท่ีจดัสรรใหใ้นการท างานมกัสวนทางกบัปริมาณของผลส าเร็จ
ท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว ้กล่าวคือ ให้เงินนอ้ยแต่จะเอาผลส าเร็จปริมาณมาก ทั้งน้ี กลุ่มผูบ้ริหารต ารวจได้
ให้ความเห็นในทิศทางเดียวกนัวา่ ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถใชจ่้ายงบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหายา
เสพติดได้อย่างประหยดั และมีความคุม้ค่าในระดบัสูงเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัน าเข้ากับ
ผลผลิตท่ีได ้โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต ารวจภูธรภาค 7 ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพื่อให้
ด าเนินการตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัในการปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 พ.ศ.2558 จ านวน 560 ล้านบาท และมีผลการ
ด าเนินงานดา้นการ สืบสวนปราบปรามจบักุมการกระท าความผิดคดียาเสพติดไดม้ากถึง 6,374 ราย 
ซ่ึงสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนด ส าหรับแนวทางท่ีช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถใชจ่้ายงบประมาณ
ได้อย่างประหยดั และมีความคุ้มค่าในระดับสูงนั้น กลุ่มผูบ้ริหารต ารวจได้ให้ความเห็นว่า การ
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วางแผนในการด าเนินงานทั้งระบบ และมีแผนบริหารความเส่ียงถือเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่งท่ีช่วย
ใหก้ารท างานเกิดความผดิพลาดนอ้ย และเกิดผลส าเร็จในระดบัสูง  

1.2) เจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่ งบประมาณ  ท่ี
ได้รับการจดัสรรมีจ านวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัภารกิจ และเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงส่วนใหญ่
เจา้หน้าท่ีต ารวจจะออกเงินส่วนตวัส ารองไปก่อนเพื่อช่วยให้การท างานลุล่วง แล้วจึงมาเบิกคืน    
ในภายหลงัเท่าท่ีระเบียบสามารถเบิกให้ได ้และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ต ารวจภูธรภาค 7 ยงัคงขาด
ความพร้อมของทรัพยากรท่ีจะน าใชใ้นภารกิจการปราบปรามยาเสพติดในยามเร่งด่วน เช่น เงินสด
ส าหรับล่อซ้ือยาเสพติด รถยนตเ์พื่อใชใ้นการท างานดา้นการสืบสวนและการติดตามผูค้า้ยาเสพติด  
ทั้งน้ี กลุ่มเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดใ้ห้ความเห็นในทิศทางเดียวกนักบักลุ่มผูบ้ริหารต ารวจว่า ต ารวจภูธร
ภาค 7 สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ย่างประหยดั มีประสิทธิภาพสูง 
และมีความคุม้ค่าอย่างมากเม่ือเปรียบเทียบกบัผลงานท่ีออกมา ซ่ึงต ารวจภูธรภาค 7 มีเงินกองทุน
สวสัดิการด้านยาเสพติดส าหรับเบิกจ่ายไปใช้ท างาน แต่การเบิกจ่ายยงัขาดความคล่องตวัท าให้
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่สามารถน าเงินออกมาใชไ้ดโ้ดยสะดวก นอกจากน้ี กลุ่มเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดก้ล่าว
เพิ่มเติมวา่ งบประมาณท่ีมีการจดัสรรให้จะถูกใชเ้พื่อด าเนินกิจกรรมตามปีงบประมาณตามท่ีมีการ
ตั้ งค  าขอเอาไว ้ซ่ึงเม่ือเวลา และสถานการณ์เปล่ียนแปลงไปจึงท าให้กิจกรรมท่ีได้รับอนุมัติ
งบประมาณไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เช่น คณะกรรมการอ านวยการ 
ศอ.ปส.คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติเห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บา้น/ชุมชนมัน่คง ปลอดภยั 
ยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 โดยให้ด าเนินการในระดบัพื้นท่ี ซ่ึงส่งผลให้การใช้งบประมาณขาด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ส าหรับแนวทางท่ีช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างประหยดั และมีความคุ้มค่าเพิ่มมากข้ึนนั้น กลุ่มเจ้าหน้าท่ีต ารวจเห็นว่า 
ส่วนกลางควรมีการจดัสรรงบประมาณโดยก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพให ้ส่วนแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมให้เป็นอ านาจของผูบ้ริหารต ารวจระดบัหวัหนา้สถานีต ารวจเป็นผูก้  าหนด และเห็นวา่ควรมี
การปรับปรุงระเบียบการใชจ่้ายงบประมาณสามารถปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งยืดหยุน่ แต่ทั้งน้ีตอ้งไดผ้ล
ส าเร็จของงานตอ้งไดไ้ม่นอ้ยกวา่เป้าหมายเชิงคุณภาพท่ีมีการก าหนดไวใ้นค าของบประมาณ 

2) ดา้นการเปิดโอกาสให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนอย่าง
เต็มศกัยภาพ จากประเด็นค าถามท่ีวา่ “ต ารวจภูธรภาค 7 เปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยูใ่นระดบัใด และท่านเห็นวา่มีวิธีการ/ช่องทางท่ีช่วยให้
เพื่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีโอกาสไดใ้ช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศกัยภาพมากยิ่งข้ึนควรมีลกัษณะ
อยา่งไร” ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลแต่ละกลุ่มไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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2.1) ผู ้บริหารต ารวจได้ให้ความเห็นว่า  เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีศักยภาพสูง 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีต ารวจสายสืบท่ีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากการปราบปรามปัญหายาเสพติดจ าเป็นต้องมีการปรับตวัเพื่อให้เขา้กับสถานการณ์อยู่
ตลอดเวลา ทั้งน้ี ในการท างานไดม้อบหมายให้หัวหน้าทีมเป็นผูว้างแผนตดัสินใจในรายละเอียด 
และขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัทางการบริหาร ส าหรับในส่วนของผูบ้งัคบับญัชาระดบั
นโยบายจะสนบัสนุนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน เช่น การสนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดรั้บ
การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการท างาน ประสานงานกบัผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือมีภารกิจ
ร่วมกนั เป็นตน้ นอกจากน้ียงัใหค้วามเห็นวา่ การแกไ้ขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจท่ีตอ้งใชศ้กัยภาพ
ในการท างานในระดบัสูง โดยตอ้งปล่อยให้ทีมงานของเจา้หน้าท่ีต ารวจท างานแบบเสือ กล่าวคือ 
ก าหนดเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจนให้ และปล่อยให้มีอิสระในการเลือกวิธีการท างานโดยไม่
ตอ้งบงัคบั ส าหรับแนวทางท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเต็มศกัยภาพกลุ่มผูบ้ริหารต ารวจได้ให้ความเห็นว่าการประชุม
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ืองจะช่วยให้เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจกลา้น าเสนอแนวทางใหม่ๆ เพื่อช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมถึงเป็นการช่วย
ให้ เจา้หน้าท่ีต ารวจไดเ้ขา้ใจถึงขอ้จ ากดัในการท างานตามนโยบาย ซ่ึงจะน าไปสู่การหาทางออก
ร่วมกนัในการท างานใหบ้รรลุผลส าเร็จภายใตข้อ้จ ากดัของหน่วยงาน 

2.2) เจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้ห้ความเห็นวา่การแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดเป็นภารกิจท่ีมีความยากเน่ืองจากตอ้งจดัการกบัผูเ้สพ ผูค้า้ยาเสพติดท่ีมีความสามารถ     
ในการหาช่องทางหลบหนี และหาวิธีการใหม่ๆ ในการกระท าความผิด ดงันั้น การแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติดจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีศกัยภาพสูง และมีวธีิการท างานท่ีคล่องตวัเพื่อช่วยให้
การท างานเกิดความส าเร็จลุล่วงเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ ดงันั้น การเปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ี
ต ารวจสามารถเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์จึงเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีช่วยให้การแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ และเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด นอกจากน้ี กลุ่มเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจยงัเห็นวา่ การเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีการส่ือสารใหม่ๆ เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ี
ต ารวจเขา้ใจ และรู้เท่าทนัถึงวิธีการกระท าความผิดของผูเ้สพ ผูค้า้ยาเสพติด ซ่ึงจะช่วยใหก้ารจบักุม
ผูก้ระท าผิดเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพส าหรับแนวทางท่ีช่วยให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีโอกาสใช้
ความรู้ความสามารถในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพกลุ่มเจา้หน้าท่ีต ารวจไดใ้ห้
ความเห็นวา่ การมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจถือเป็นแนวทางส าคญัท่ีช่วยให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ในระดบัปฏิบติัได้น าเสนอแนวทางการท างานท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทีมงาน และช่วยให้   
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การตดัสินใจในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหน้างานมีประสิทธิภาพสูง และเกิดผลส าเร็จของงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3) ด้านความสามารถในการปฏิบติังานได้อย่างถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ และขอ้
กฎหมาย จากประเด็นค าถามท่ีว่า “เจา้หน้าท่ีต ารวจมีความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ และขอ้กฎหมายเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยูใ่นระดบัใด และท่านเห็นวา่มี
แนวทางท่ีช่วยให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดถู้กตอ้งตามกฎ ระเบียบ และขอ้
กฎหมายมากยิ่งข้ึนควรมีลักษณะอย่างไร” ซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละกลุ่มได้ให้ข้อมูลในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

3.1) ผูบ้ริหารต ารวจไดใ้หค้วามเห็นวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7  ท่ี
ปฏิบติังานดา้นการปราบปรามยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยูใ่นสายงานน้ีมานาน จึงมีความเขา้ใจใน
ตวัระเบียบ และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติดเป็นอยา่งดี รวมถึงผูบ้งัคบับญัชา
ทุกระดบัไดใ้ห้ความส าคญักบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในระดบัพื้นท่ี   จึงสนบัสนุนให้
เจา้หน้าท่ีต ารวจเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง เช่น การยึดทรัพยต์าม
พระราชบญัญติัมาตรการยึดทรัพย์ การสืบสวน สะกดรอย และสกัดกั้นยาเสพติด เป็นต้น ซ่ึง
ต ารวจภูธรภาค 7 ไดมี้การส่งรายช่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีปฏิบติังานดา้นการปราบปราม    ยาเสพติดไป
ยงัส านกังาน ป.ป.ส.เพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็นเจา้พนกังานป.ป.ส. ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 เพื่อให้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการกบัผูท่ี้กระท าผิดเก่ียวกบัยา
เสพติดไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ส าหรับแนวทางท่ีช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินการแกไ้ขปัญหา  ยาเสพติดได้
ถูกต้องตามระเบียบ และข้อกฎหมายมากยิ่งข้ึนนั้น ผูบ้ริหารต ารวจได้ให้ความเห็นว่า ควรใช้
กิจกรรมการสอนงานในลักษณะพี่สอนน้อง โดยต ารวจภูธรภาค 7 ตอ้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจท่ีมีประสบการณ์ และไดรั้บความเช่ือถือ และยอมรับ เขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติด แลว้น ามาถ่ายทอดต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจคนอ่ืนๆ  

3.2) เจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7  ไดใ้ห้ความเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ท่ีปฏิบติังานดา้นการปราบปรามยาเสพติดส่วนใหญ่มีความรู้ความเช่ียวชาญ และมีประสบการณ์  
ในการท างานมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานและส่วนใหญ่ผา่นการอบรมในหลกัสูตรชุดสืบสวน ขยายผล 
ยึดทรัพยต์ามพระราชบญัญติัมาตรการยึดทรัพย ์และหลกัสูตรการสืบสวน สะกดรอย ชุดสกดักั้น  
ยาเสพติด รวมถึงหลกัสูตรอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีต ารวจบางส่วนไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นเจา้พนักงาน ป.ป.ส.ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 อีกดว้ย   
ซ่ึงในลกัษณะดงักล่าวไดท้  าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีปฏิบติังานดา้นการปราบปรามยาเสพติดส่วนใหญ่
มีความรู้ความเช่ียวชาญ และมีความสามารถบงัคบัใชร้ะเบียบ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ส าหรับแนวทางท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจด าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดถู้กตอ้งตามระเบียบ 
และขอ้กฎหมายมากยิ่งข้ึน เจา้หนา้ท่ีต ารวจได้ให้ความเห็นวา่สามารถด าเนินการไดใ้น 2 แนวทาง
คือ (1) เชิญผูเ้ช่ียวชาญจากส านกังาน ป.ป.ส. และส านกังานอยัการมาเป็นวทิยากรใหค้วามรู้      อยา่ง
ต่อเน่ือง รวมถึงเชิญเป็นท่ีปรึกษาเพื่อให้ความเห็นในประเด็นท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีขอ้สงสัย ในทาง
การปฏิบติั และ (2) จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานระหว่างรุ่นพี่กบัรุ่น
นอ้ง และต ารวจ ป.ส.กบัต ารวจภูธรภาค 7  

4) ดา้นความสามารถในการปรับตวัไดอ้ยา่งยืดหยุน่ และเหมาะสมกบัสถานการณ์
ในพื้นท่ี จากประเด็นค าถามท่ีวา่ “เจา้หน้าท่ีต ารวจมีความสามารถในการปรับตวัเพื่อแกไ้ขปัญหา   
ยาเสพติดได้อย่างยืดหยุ่น และเหมาะสมกบัสถานการณ์อยู่ในระดบัใด และท่านเห็นว่าแนวทาง      
ท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถปรับตวัได้อย่างยืดหยุ่น และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนควรมีลกัษณะอย่างไร” ซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละกลุ่มได้ให้ข้อมูลในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี  

4.1) ผูบ้ริหารต ารวจไดใ้ห้ความเห็นวา่ ต ารวจภูธรภาค 7 มีการปรับปรุงระบบ
การแกไ้ขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบันโยบายในทุกระดบั โดยมีการจดัตั้งศูนย์
อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ต ารวจภูธรภาค 7 เป็นศูนย์กลางเพื่อ
ขบัเคล่ือนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกบัสถานีต ารวจในระดับพื้นท่ีให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยออกค าสั่งให้เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมกบัภารกิจดา้น
แกไ้ขปัญหายาเสพติดมาปฏิบติัหนา้ท่ีในชุดปฏิบติัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการเฉพาะ รวมถึง มีการ
มอบอ านาจใหผู้อ้  านวยการศูนยฯ์ สามารถด าเนินภารกิจไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเพื่อบูรณาการภารกิจของส่วน
ราชการต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อให้การแกไ้ขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพในระดบัสูง นอกจากน้ี 
ผูบ้ริหารต ารวจยงัให้ความเห็นว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ท่ีปฏิบติังานด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดเป็นผูท่ี้มีศักยภาพสูงในการท างาน และเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างานได้เป็นอย่างดี จึงท าให้สามารถปรับตวัได้อย่างยืดหยุ่น และ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในหน้างาน รวมถึงเป็นผูท่ี้มีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย จึงมีการท าความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติของ
รัฐบาลอย่างต่อเน่ือง และพร้อมปฏิบติัตามนโยบายดว้ยความเต็มใจ และมุ่งมัน่เต็มความสามารถ 
ส าหรับแนวทางท่ีช่วยให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถปรับตวัไดอ้ย่างยืดหยุน่ และแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผูบ้ริหารต ารวจได้ให้ความเห็นว่า ต ารวจภูธรภาค 7 ควรสร้าง
วฒันธรรมองคก์ารท่ีช่วยให้เกิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ข้ึน เพื่อช่วยให้เกิดวฒันธรรมการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความเจริญเติบโตของหน่วยงานในระยะยาว 
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4.2) เจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้ห้ความเห็นวา่ ในการปฏิบติังาน
จะพบเสมอว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจระดบัหัวหน้าสถานีต ารวจ และทีมงานปราบปรามท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การท างานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีจะมีบุคลิกภาพท่ีเป็นมิตรต่อชุมชน และมี
พฤติกรรมท่ีมุ่งมัน่และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือชุมชนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีเกิดในพื้นท่ี ซ่ึง
ลกัษณะดงักล่าวไดท้  าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถร่วมงานกบัผูน้ าชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี และท าให้
ผูน้  าชุมชนส่วนใหญ่เกิดความศรัทธาและเช่ือมัน่ต่อเป้าหมายในการท างานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ    
จึงใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในทุกๆ ดา้นอยา่งเต็มท่ี ลกัษณะดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่ 
เจ้าหน้าท่ีต ารวจสามารถปรับตัวในการท างานได้อย่างยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ียงัพบวา่ ระบบรายงานผลการด าเนินงานเก่ียวกบั สถานการณ์ในพื้นท่ีสามารถท าไดอ้ยา่ง
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการรายงานผา่นโปรแกรม Line ซ่ึงท าให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดข้อ้มูล  
ท่ีถูกตอ้ง เห็นภาพเหตุการณ์จริง รวมถึงสามารถตรวจสอบสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว  
เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจเพื่อแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อสถานการณ์ส าหรับแนวทางท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ี
ต ารวจสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งยดืหยุน่ และแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5) ด้านการบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากประเด็นค าถามท่ีว่า 
“เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดจ้นบรรลุผลส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดอยู่ในระดบัใด และท่านเห็นว่าแนวทางท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนควรมีลักษณะอย่างไร” ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละกลุ่มได้ให้
ขอ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

5.1) ผูบ้ริหารต ารวจไดใ้ห้ความเห็นว่า จากรายงานผลในการปฏิบติังานดา้น
การปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 โดยท าการพิจารณาจากตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัการ
พลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2558 พบว่ามีผลงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีสถิติผล
การจบักุมมีสูงถึง 24,942 ราย และสามารถเช่ือมโยงเพื่อขยายผลเพื่อจบักุมผูค้า้รายใหญ่ไดอี้กหลาย
ราย รวมถึงมีการใชข้อ้มูลจากการจบักุมดงักล่าวไปขยายผลสู่การจบักุมผูก้ระท าผิดท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 
ดงันั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึน    
จนบรรลุผลส าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดในระดบัสูง ส าหรับแนวทางท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจ
สามารถแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ผูบ้ริหารต ารวจไดใ้ห้ความเห็นวา่ 
รัฐบาล และส านกังาน ป.ป.ส. รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนงบประมาณและอ านาจ
หนา้ท่ีให้อย่างเพียงพอกบัการด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย เช่น รัฐบาลควรสนบัสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินงานตามนโยบายสู่ชุดปฏิบติัการโดยตรง โดยไม่ตอ้งผ่านจงัหวดัหรือหน่วยงานอ่ืน 
เพราะท่ีผา่นมาการใชง้บประมาณมกัไม่เกิดประโยชน์ต่อชุดปฏิบติัการท่ีตอ้งด าเนินการในระดบัพื้นท่ี 
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ส าหรับส านักงาน ป.ป.ส. ควรเร่งด าเนินการในการออกค าสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีต ารวจให้เป็นเจา้
พนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 เพื่อช่วยให้มี
อ านาจด าเนินการกบัผูท่ี้กระท าผดิเก่ียวกบัยาเสพติด ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

5.2) เจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ เม่ือพิจารณา   เชิง
ตวัเลขจะพบว่า เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ท่ี
ก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัสูง แต่หากพิจารณาขอ้เทจ็จริงในเชิงคุณภาพอาจกล่าวได้
วา่ การด าเนินงานยงัคงขาดประสิทธิผลในระยะยาว และก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงาน 
ดงัเช่นท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้บูรณาการภารกิจในการท างานร่วมกนัในพื้นท่ี โดยก าหนดให้ส่วน
ราชการสนธิก าลงัเขา้ตรวจสอบคน้หาผูใ้ชส้ารเสพติดในโรงงาน ซ่ึงส่วนราชการจะตอ้งน าผลจาก
การด าเนินงานไปรายงานในส่วนท่ีตนตอ้งรับผดิชอบ โดยฝ่ายปกครองจะน าผูเ้สพเขา้ค่ายบ าบดั แต่
สถานีต ารวจจะน าไปเป็นยอดผลการจบักุมในคดีเสพ ส่วนผูน้ าชุมชนท่ีเป็นกองทุนแม่ของแผน่ดิน
จะด าเนินการเพื่อขอโอกาสให้ผูเ้สพไดก้ลบัตวัเป็นคนดีของสังคม ซ่ึงในลกัษณะดงักล่าวไดท้  าให้
การรายงานผลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และเกิดความขดัแยง้ในเชิงเป้าหมายจึงอาจกล่าวไดว้่า 
เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงตวัเลขเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด แต่ในเชิงคุณภาพนั้นยงัคงตอ้งมีการหาขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การท างานเกิด
ความสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ส าหรับแนวทางท่ีช่วยให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนกลุ่มเจา้หน้าท่ีต ารวจไดใ้ห้ความเห็นว่า 
รัฐบาลจะตอ้งก าหนดเป้าหมาย และแนวทางท่ีชัดเจนโดยมีการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงของแต่ละ
ส่วนราชการเขา้มาก าหนดเป้าหมาย และกรอบแนวทางในการด าเนินงานร่วมกนั เพื่อให้เกิดการ
เช่ือมโยงวตัถุประสงค์ในการท างานท่ีมีความแตกต่างกนัให้มีขอ้ตกลงและเป็นไปไดใ้นแนวทาง
เดียวกนัให้มากท่ีสุด โดยตอ้งค านึงถึงผลส าเร็จตามนโยบายและผลประโยชน์ของสังคมไทยเป็น
ท่ีตั้งในการตดัสินใจ 

5.3) กลุ่มนกัวิชาการ ไดก้ล่าวถึงความไม่เหมาะสมของการก าหนดตวัช้ีวดัใน
การก าหนดนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดวา่ นโยบายในระดบัรัฐบาลตอ้งการผลส าเร็จท่ีเป็น
รูปธรรม แต่การมอบนโยบายไปสู่หน่วยปฏิบติัไม่มีการก าหนดวา่อะไรท าได ้อะไรไม่ควรท า จึงท า
ให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีแปลงนโยบายสู่การปฏิบติัด าเนินการตามแนวทางท่ีถนัด เพื่อให้เกิด
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลตอ้งการ ซ่ึงท่ีผา่นมาจะพบวา่ การก าหนดนโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินงานมกัจะไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ี โดยเป็นการสั่งให้ด าเนินการแบบปูพรมในพื้นท่ี และบางช่วง 
ก็ไดรั้บการต่อตา้นจากชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากนโยบาย เช่น การตั้งด่านตรวจหาสารเสพติด ใน
ชุมชนเพื่อให้ไดจ้  านวนผูใ้ช้ยาเสพติดส าหรับส่งเขา้อบรมในโครงการของฝ่ายปกครอง ซ่ึงในบาง
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ช่วงเวลาไม่สามารถหาผูก้ระท าผิดซ่ึงหน้าไดค้รบตามจ านวน จึงท าให้มีการยดัเยียดขอ้หาแก่กลุ่ม
เส่ียงท่ียงัไม่ไดก้ระท าผิด จึงท าให้ผูน้  าชุมชนออกมาต่อตา้นการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าว 
และในกรณีท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจากส่วนกลางมีนโยบายให้มีการจบักุมคดีใหญ่ท่ีมีโทษตั้งแต่จ าคุก
ตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตในแต่ละปีงบประมาณ ท าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจระดบัผูป้ฏิบติัไปจบักุมผู ้
เสพตามบริเวณชายแดน ซ่ึงมกัจะลกัลอบออกไปซ้ือยาเสพติดจ านวนไม่มากในประเทศเพื่อนบา้น
เพื่อน ากลับมาเสพในประเทศไทย ในกรณีน้ีเม่ือโดนจบัได้จะถูกแจง้ข้อหาน าเข้า-ส่งออกตาม 
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 ท่ีก าหนดให้กรณีปกติตอ้งรับโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่ 1 ลา้นบาทถึง 5 ลา้นบาท และหากเป็นการกระท าเพื่อจ าหน่ายให้ลงโทษประหาร
ชีวติ เห็นไดว้า่การปฏิบติัตามนโยบายในลกัษณะดงักล่าวไม่ไดท้  าใหไ้ดผู้ก้ระท าผดิรายใหญ่จริง ทั้ง
ยงัท าใหเ้กิดภาพลกัษณ์เชิงลบต่อหน่วยงานอีกดว้ย 

4.1.3 กรณศึีกษาในการปราบปรามยาเสพติดในพืน้ทีรั่บผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษาดว้ยการศึกษาจาก

เอกสารราชการ รายงานผลการจบักุมผูค้า้ยาเสพติด และการสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักรณีศึกษาในการปราบปรามยาเสพติด โดยผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) การตั้งด่านตรวจเพื่อสกดักั้น และปราบปรามยาเสพติด 
1.1) ขอ้มูลการจบักุม 

เม่ือวนัท่ี 25มิถุนายน 2558  เวลาประมาณ 01.00 น. ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ของสถานีต ารวจชะอ า ไดต้ั้งจุดตรวจ ณ บริเวณจุดสกดัตูย้ามนิคมชะอ า ไดพ้บนาย A ผูต้อ้งหาขบัข่ี
รถยนตส่์วนบุคคล  ผา่นจุดสกดัดงักล่าว โดยในระหวา่งนั้นนาย A ไดแ้สดงกิริยาผิดปกติจนเป็นท่ี
สังเกตไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดัเจน เจา้หนา้ท่ีต ารวจจึงไดเ้รียกให้จอดเพื่อตรวจคน้ ปรากฏว่านาย A ได้
แสดงอาการต่ืนกลวัอยา่งชดัเจน และเม่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดท้  าการตรวจคน้รถเก๋งคนัดงักล่าวอยา่ง
ละเอียด ท าให้พบยาบา้จ านวน 2 มดั (4,000 เม็ด) ซุกซ่อนอยู่ช่องใตเ้บาะรถ      ท่ีจดัท าเป็นพิเศษ 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดจ้บักุมนาย A  และท าการสืบสวนขยายผลจนพบวา่ นาย A    ไดติ้ดรถมากบันาย 
B เพื่อไปส่งยาบา้ท่ีจงัหวดัสงขลา จ านวน 80 มดั โดยไม่ทราบว่าไปส่งให้กบัใคร เน่ืองจากไม่ไดพ้บ
กบัผูม้ารับยาบา้ และขากลบัเขา้กรุงเทพฯ ไดมี้การแวะมานอนพกัท่ีโรงแรมชัว่คราว ภายในอ าเภอ
ชะอ า ซ่ึงนาย A ไดข้บัรถเก๋งคนัดงักล่าวออกไปเท่ียวในสถานบนัเทิง ภายในอ าเภอเมืองเพชรบุรี 
ช่วงเวลา 22.00 น. และระหว่างกลบัมายงัโรงแรมท่ีพกัได้เจอกบัจุดตรวจของสถานีต ารวจชะอ า
ดงักล่าว จึงถูกจบักุมตวัด าเนินคดีตามกฎหมายในท่ีสุด 
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1.2) เทคนิคการตั้งจุดตรวจ 
พื้นท่ีรับผิดชอบของสถานีต ารวจชะอ า จะมีช่วงของถนนเพชรเกษมเป็น

เส้นทางหลกัในการเดินทางลงสู่ภาคใต ้จึงท าให้มีรถวิ่งผ่านเส้นทางจ านวนมาก ดงันั้น การตั้งจุด
ตรวจจึงจ าเป็นต้องมีเทคนิคในการเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย การปิดกั้นช่องทาง การเลือกช้ีรถท่ีตอ้ง
สงสัย การตรวจสอบขอ้มูลจากทะเบียนรถ และการเขา้ตรวจคน้รถ โดยจะกล่าวถึงในแต่ละประเด็น
ดงัน้ี 

1.2.1) การเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย : การตั้งจุดตรวจจะมีสมมุติฐานว่า เวลา
ช่วงกลางคืน เป็นช่วงเวลาท่ีสามารถกระท าความผดิไดโ้ดยง่าย และสามารถหลบหนีการจบักุมของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดดี้กวา่เวลากลางวนั ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีต ารวจจึงมกัตั้งจุดตรวจในช่วงหวัค ่าจนถึง
เวลาเช้า ส าหรับพื้นท่ีตั้งจุดตรวจจะมีกลยุทธ์ในการกดดนั และหลอกให้หลงทางคือ ก่อนถึงจุด
ตรวจประมาณ 100 เมตรจะมีชุดสายตรวจคอยให้สัญณาณให้รถท่ีผ่านทางรู้ว่าจะมีจุดตรวจอยู่
ขา้งหนา้ ซ่ึงเป็นการกดดนัผูก้ระท าความผดิเกิดความต่ืนกลวัท่ีจะโดนตรวจคน้ โดยก่อนถึงจุดตรวจ
ประมาณ 50 เมตรจะมีทางแยกเขา้หมู่บา้นซ่ึงเป็นทางตนั และให้เจา้หน้าท่ีต ารวจเฝ้าประจ าจุดเพื่อ
สกดัจบัผูก้ระท าความผดิในกรณีท่ีเล้ียวหนีการตรวจคน้เขา้ไปในหมู่บา้น  

1.2.2) การปิดกั้นช่องทางการจราจร : เจา้หน้าท่ีต ารวจจะท าการตั้งกรวย
เพื่อบีบให้รถชะลอความเร็วและเขา้ช่องทางท่ีก าหนด โดยท าการปิดกั้นช่องทางจาก 4 ช่องทางให้
เหลือเพียง 2 ช่องทาง ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีต ารวจท าการวเิคราะห์ และคดักรองรถท่ีน่าสงสัย เพื่อท าการ
ตรวจคน้ต่อไป   

1.2.3) การเลือกช้ีรถท่ีตอ้งสงสัย : เจา้หน้าท่ีต ารวจจะใช้โทรศพัท์มือถือท่ี
ติดตั้งโปรแกรม TeamViewer โดยเช่ือมต่อกับ Computer แม่ข่าย เพื่อตรวจสอบทะเบียนรถกับ
ระบบฐานขอ้มูลทะเบียนยานพาหนะในระบบ Polis ท่ีช่วยใหก้ารตรวจสอบขอ้มูลของรถท่ีผา่นเขา้
จุดตรวจมีความรวดเร็ว และถูกตอ้ง ทั้งน้ี ทะเบียนรถท่ีไม่ตรงกบัประเภทของรถท่ีอยูใ่นระบบ เช่น 
ทะเบียนสวม(ใชท้ะเทียนคนัอ่ืน) ทะเบียนปลอม จะถูกเรียกตรวจโดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจต่อไป  

1.2.4) การเขา้ตรวจคน้รถ : เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะขออนุญาตผูข้บัข่ีรถเพื่อท า
การตรวจคน้ และเชิญเขา้จอดข้างทางเพื่อท าการตรวจคน้ตามยุทธวิธี โดยขอความร่วมมือจากผูข้บั
ข่ี ซ่ึงในขั้นตอนน้ีเจา้หน้าท่ีต ารวจจะสังเกตพฤติกรรมของผูข้บัข่ีรถอยา่งละเอียด ซ่ึงในขั้นตอนน้ี
เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะใชดุ้ลยพินิจในการตั้งค  าถาม ดูจุดท่ีผิดสังเกตภายในรถ เพื่อตดัสินใจวา่จะปล่อย
หรือกกัตวัไวส้อบถามเพิ่มเติม 
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1.3) ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 
การตั้งจุดตรวจจ าเป็นตอ้งใชก้ าลงัคนจ านวนมาก ซ่ึงในการตั้งด่าน 1 คืนมี

การจดัชุดปฏิบติัการแบ่งออกเป็น 2 ผลดั และแต่ละผลดัประกอบดว้ย (1) ชุดเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีคอย
ให้สัญณาณแก่รถท่ีจะผ่านเขา้ด่าน 4 คน (2) ชุดเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีสกดัจบัผูก้ระท าความผิดท่ีเล้ียว
หนีการตรวจค้นเขา้หมู่บา้น 2 คน (3) ชุดเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีคดักรองรถท่ีน่าสงสัย 4 คน (4) ชุด
เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีท าการตรวจสอบทะเบียนรถกบัระบบฐานขอ้มูลทะเบียนยานพาหนะในระบบ 
Polis จ านวน 3 คน (5) ชุดเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีท าการตรวจคน้รถ 3-4 ทีมๆ ละ 3 คน รวม 9-12 คน 
และ (6) ชุดเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีท าหนา้ท่ีทัว่ไป 5 คน ท าให ้1 ผลดัใชก้ าลงัคนมากถึง 27-30 คน ดงันั้น 
ในการตั้งด่าน 1 คืน จึงใชก้  าลงัเจา้หนา้ท่ีต ารวจมากถึง 60 คน 

1.4) ปัจจยัความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
1.4.1) ภาวะผูน้ าของหวัหนา้ชุดปฏิบติัการท่ีตั้งจุดตรวจท่ีตอ้งกลา้คิด   กลา้

ตดัสินใจ และสั่งการไดอ้ย่างเด็ดขาด รวมถึงกลา้รับผิดชอบต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี หวัหนา้ชุด
ปฏิบติัการตอ้งสามารถวิเคราะห์พื้นท่ีตั้งจุดตรวจ เพื่อน ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร
จดัการพื้นท่ีตั้งจุดตรวจเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ  

1.4.2) บุคลากรชุดปฏิบติัการท่ีด าเนินการตั้งจุดตรวจร่วมกนั โดยจ าแนก
ในรายละเอียดดงัน้ี (1) อตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติัภารกิจ ทั้งน้ี การตั้ง
จุดตรวจจะมีการวางก าลังเจ้าหน้าท่ีต ารวจไวใ้นแต่ละจุด เพื่อให้การท างานเกิดความคล่องตวั 
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงที และสามารถท างานทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
(2) เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคในการวิเคราะห์รถเพื่อเข้าสู่
กระบวนการคดักรอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ มีประสบการณ์ในการตั้งจุด
ตรวจ เขา้ใจยุทธวิธีต ารวจและสามารถปฏิบติัตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) อาสาสมคัร
ต ารวจบา้น (อส.ตร.) เน่ืองจากอตัราก าลงัของเจา้หน้าท่ีต ารวจไม่เพียงพอต่อการตั้งจุดตรวจ จึงท า
ให้ตอ้งน า อส.ตร.เขา้มาร่วมปฏิบติังานในฐานะผูช่้วยเจา้พนกังาน ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา 
ศกัยภาพของ อส.ตร.เพื่อช่วยให้การปฏิบติัหน้าท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการตั้งจุดตรวจมี
ประสิทธิภาพ 

1.4.3) การแสวงหางบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ 
โดยสถานีต ารวจมีการขอรับการสนบัสนุนจากส่วนราชการต่างๆ ท่ีร่วมบูรณาการภารกิจ เช่น ฝ่าย
ปกครอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ อส.ตร. โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล 

1.4.4) เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ได้แก่ 
โทรศพัท์มือถือ โปรแกรม TeamViewer โปรแกรม Line Computer แม่ข่าย และระบบฐานขอ้มูล
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ทะเบียนยานพาหนะในระบบ Polis นอกจากน้ียงัรวมไปถึงวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการตั้งจุดตรวจ 
ซ่ึงตอ้งอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจ านวนท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติั
ภารกิจการตั้งจุดตรวจในแต่ละคร้ัง 

1.4.5) การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้ขน้ และถูกตอ้งกบัผูก้ระท าความผิด 
โดยสถานีต ารวจตอ้งมีการให้ความรู้ดา้นการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตั้งจุดตรวจ แก่
เจา้หนา้ท่ีต ารวจชุดปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ืองทั้งในลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อช่วย
ใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.5) ขอ้เสนอแนะ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรมีการพฒันาระบบฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

เพิ่มเติมในระบบ Polis เช่น ระบบท่ีมีการเช่ือมโยงช่ือบุคคล และทะเบียนรถเขา้กบัฐานขอ้มูลคดี 
ทุกประเภท รวมถึงสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะส านกังาน ป.ป.ส. 
และส านกัข่าวกรองแห่งชาติ 

2) การใชน้กต่อเพื่อขยายผลการจบักุมผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ 
2.1) ขอ้มูลการจบักุม 

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2558  เวลาประมาณ 16.00 น. เจา้หน้าท่ีต ารวจของ
สถานีต ารวจเมืองสมุทรสาคร ได้จบักุมนาย A ผูต้อ้งหาคดีจ าหน่ายหรือมีไวใ้นครอบครองเพื่อ
จ าหน่ายซ่ึงยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 1 (ยาไอซ์) จ านวน 20 กรัม และในช่วงระหวา่งฝากขงัอยูท่ี่
เรือนจ าสมุทรสาครนางสาว B ซ่ึงเป็นแฟนของนาย A ได้ติดต่อเพื่อให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ี
ต ารวจในการเป็นนกต่อในการล่อซ้ือผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ เพื่อช่วยให้นาย A ไดรั้บการลดโทษ
ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 100/2 ทั้งน้ี ในการล่อซ้ือผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดท้  าการวางแผนล่อซ้ือยาไอซ์ จ านวน 3 คร้ัง โดยให้นางสาว B เร่ิมตน้จากการซ้ือ
ยาไอซ์ในปริมาณนอ้ยๆ ก่อนท่ีจะเพิ่มปริมาณการซ้ือยาไอซ์ในจ านวนท่ีสูงข้ึน เพื่อเป็นสร้างความ
ไวว้างใจในการติดต่อซ้ือขาย โดยคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2558 นางสาว B ได้ติดต่อขอซ้ือ      
ยาไอซ์ จ านวน 2 กรัม ราคา 2,000 บาท คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2558 นางสาว B ไดติ้ดต่อขอซ้ือ
ยาไอซ์ จ านวน 10 กรัม ราคา 10,000 บาท และคร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2558  2558 นางสาว B 
ไดติ้ดต่อขอซ้ือยาไอซ์ จ านวน20 กรัม ราคา 20,000 บาท ซ่ึงทั้ง 3 คร้ังจะท าการโอนเงินสดเขา้บญัชี
ก่อนรับยาไอซ์ ส าหรับคร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558  2558 นางสาว B ไดติ้ดต่อขอซ้ือยาไอซ์ 
จ านวน 1 กิโลกรัม โดยมีการโอนเงินมดัจ าให้ก่อน 50% ของมูลค่าการซ้ือขาย และนดัส่งยาไอซ์    
ณ บริเวณลานจอดรถห้างพอร์โต้ ชิโน่ ในช่วงเวลา 15.00 น.ซ่ึงชุดปฏิบติัการได้มีการวางก าลัง
เจา้หนา้ท่ีต ารวจนอกเคร่ืองแบบไวต้ามจุดต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเวลานดัหมาย เพื่อให้การจบักุมตวัผูค้า้ 
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ยาเสพติดเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ และเม่ือถึงเวลานดัส่งยาไอซ์ ไดมี้สายของผูค้า้ยาเสพติด
ขบัรถมาจอดดูลาดเลา และโทรศพัทห์านางสาว B เพื่อขอเปล่ียนสถานท่ีส่งยาไอซ์เป็น ณ บริเวณ
ร้านอาหารครัวตน้กลว้ย ถ.พุทธสาคร อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซ่ึงท าให้ชุดปฏิบติัการตอ้ง 
ปรับแผนเพื่อวางก าลงัใหม่ในพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยในคร้ังน้ีผูค้า้ยาเสพติดไดใ้ห้นางสาว B น าเงินสด
ส่วนท่ีเหลือใส่ถุงกระดาษและน าไปไวใ้นถงัขยะ ต่อมานาย C ซ่ึงเป็นผูส่้งยาไอซ์ได้เขา้มาเก็บ      
ถุงกระดาษใส่เงิน และน ายาไอซ์ จ านวน 1 กิโลกรัมวางไวใ้นถงัขยะ ชุดปฏิบติัการจึงไดแ้สดงตวั
และเขา้จบักุมนาย Cไดเ้ป็นผลส าเร็จ แต่อย่างไรก็ตามจะพบว่า เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่สามารถจบัตวั
ผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากนาย Cไดถู้กจา้งมาอีกทีหน่ึง และไม่รู้จกัผูค้า้ยาเสพติด
รายใหญ่  

2.2) เทคนิคในการปฏิบติังาน 
2.2.1) การสร้างความไวว้างใจ โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งมีความสามารถ

ในการเจรจาต่อรองเพื่อให้นกต่อท าการล่อซ้ือยาเสพติดจากผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ และตอ้งท าให้
นกต่อเช่ือมัน่ว่าฝ่ายต ารวจจะท าตามสัญญาเม่ือเสร็จส้ินภารกิจ และประสบผลส าเร็จตามขอ้ตกลง 
รวมถึงเจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นกต่อในการสั่งซ้ือยาเสพติดจากผูค้า้
ยาเสพติดรายใหญ่ โดยตอ้งมีการประสานกบัหน่วยงานขา้งเคียงในกรณีท่ีนกต่อถูกจบัในภารกิจล่อซ้ือ 

2.2.2) การวางแผน โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุม 
รวมถึงมีการจ าลองสถานการณ์เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความผิดพลาดข้ึนในการปฏิบติังาน ซ่ึงการ
วางแผนจบักุมจะตอ้งมีแผนส ารองอย่างน้อย 1 แผน โดยเจา้หน้าท่ีต ารวจตอ้งท าความเขา้ใจพื้นท่ี 
และรู้จกัทางหนีทีไล่ รวมถึงเส้นทางเขา้ออกในพื้นท่ีได้อย่างทะลุปุโปร่ง เพื่อช่วยให้การจบักุม
สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2.2.3) การจดัทีมปฏิบัติการ โดยหัวหน้าภารกิจต้องมีการก าหนดและ
วางตวัเจา้หนา้ท่ีต ารวจในแต่ละชุด รวมถึงการฝึกซ้อมในสถานการณ์จ าลองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อช่วย
ใหก้ารเขา้จบักุม การวางก าลงั การไล่ล่าในกรณีมีการหลบหนี เป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ 

2.2.4) การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า โดยภารกิจการขยายผลการจบักุมดว้ย
การล่อซ้ือมกัจะพบว่ามีการหักหลงักนัในระหว่างการซ้ือขายค่อนขา้งสูง จึงท าให้ผูค้า้ยาเสพติดมี
ความระมดัระวงัตวัในระดบัสูง และมกัเปล่ียนสถานท่ี เวลา และเง่ือนไขการส่งของตามสถานการณ์
โดยไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ ซ่ึงท าให้นกต่อต้องท าตามเง่ือนไขเพียงอย่างเดียวและไม่
สามารถแจง้ชุดปฏิบติัการไดท้นัสถานการณ์ ดงันั้น การส่ือสารอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาระหวา่งนก
ต่อกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถตดัสินใจแก้ไขปัญหา
เฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.3) ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 
2.3.1) ขาดแคลนเงินล่อซ้ือ โดยเจา้หน้าท่ีต ารวจตอ้งแสวงหาเงินสดเพื่อ

น ามาใช้ล่อซ้ือยาเสพติด และในกรณีท่ีมีการล่อซ้ือยาเสพติดจ านวนมากๆ ก็จ  าเป็นตอ้งใช้เงินสด
จ านวนมาก ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีต ารวจปฏิบติัการจ าเป็นตอ้งมีแหล่งเงินส าหรับการล่อซ้ือยาเสพติด 

2.3.2 ผูค้า้ยาเสพติดมีความระมดัระวงัตวัในระดบัสูง โดยเฉพาะในกรณี   
ท่ีมีการซ้ือขายยาเสพติดจ านวนมากๆ จึงมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ี เวลา และเง่ือนไขการส่งของ
โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่สามารถคาดเดาล่วงหนา้ได ้

2.3.3 การประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในพื้นท่ี ซ่ึง   
การล่อซ้ือเพื่อจบักุมผูค้า้ยาเสพติดถือเป็นเร่ืองท่ีมีชั้นความลบัอยูใ่นระดบัสูง เพื่อป้องกนัไม่ให้ผูค้า้
ยาเสพติดไหวตวัทนั และในกรณีท่ีผูค้า้ยาเสพติดมีการหลบหนีการจบักุม ท าให้การประสานงาน
เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ีขาดความคล่องตวั เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งปฏิบติั
ภารกิจอ่ืนๆ อยูใ่นขณะนั้น 

2.4) ปัจจยัความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
2.4.1) หัวหน้าภารกิจต้องมีความน่าเช่ือถือ และมีทักษะในการเจรจา

ต่อรอง รวมถึงมีความสามารถในการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจใหแ้ก่นกต่อไดใ้นระดบัสูง นอกจากน้ี 
หัวหน้าภารกิจตอ้งมีประสบการณ์สูงเพื่อช่วยให้การวางแผนในแต่ละล าดบัขั้นตอนเป็นไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปล่ียนแผนไดต้ามสถานการณ์อยา่งทนัท่วงที 

2.4.2) ทีมงานท่ีมีศกัยภาพสูง มีอุดมการณ์ท่ีหนกัแน่น และมีความเขม้แข็ง
ทั้งในดา้นจิตใจ และร่างกาย ซ่ึงในการท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบล่ืนนั้น การส่ือสารภายในทีมงาน
ตอ้งท าดว้ยความต่อเน่ือง ซ่ึงรวมไปถึงระหวา่งเจา้หนา้ท่ีต ารวจกบันกต่อดว้ย เพื่อช่วยให้เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจสามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

2.4.3) ทรัพยากรในการท างาน ไดแ้ก่ เงินล่อซ้ือยาเสพติด รถยนตท่ี์ใชใ้น
ภารกิจ อาวุธปืน เคร่ืองมือส่ือสาร เป็นตน้ ทั้งน้ี ชุดปฏิบติัการไม่ควรใช้ทรัพยากรในการท างานท่ี
เป็นของทางราชการ แต่ควรมีเงินกองกลางเพื่อน ามาซ้ือทรัพยากรในการท างาน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในทางปฏิบติั 

2.4.4) เทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ไดแ้ก่ Ipad 
ท่ีมีโปรแกรม Google Map และโปรแกรม Line เพื่อน ามาใช้ในการท าความเขา้ใจพื้นท่ี และรู้จกั
ทางหนีทีไล่ รวมถึงเส้นทางเขา้ออกในพื้นท่ีไดอ้ยา่งทะลุปุโปร่ง ซ่ึงช่วยให้การจ าลองสถานการณ์
ท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึนในการปฏิบติังานไดใ้นระดบัสูง 
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2.5) ขอ้เสนอแนะ 
ต ารวจภูธรภาค 7 ควรปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนสวสัดิการดา้น 

ยาเสพติด เพื่อน ามาใชใ้นภารกิจล่อซ้ือยาเสพติดในกรณีท่ีมีการล่อซ้ือยาเสพติดจ านวนมากๆ 
3) การใชส้ายข่าวในการจบักุมผูเ้สพ/ผูค้า้ยาเสพติดรายใหญ่ 

3.1) ขอ้มูลการจบักุม 
เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2555 เวลาประมาณ 16.00 น. เจา้หนา้ท่ีต ารวจชุด

ปฏิบติัการของต ารวจภูธรจงัหวดัราชบุรี ไดรั้บขอ้มูลจากสายข่าวเก่ียวกบัการเสพและจ าหน่ายยาบา้
ของนายA โดยมีพฤติกรรมให้ผูเ้สพรายอ่ืนๆ สามารถน ายาบา้มาแลกกบัยาไอซ์ท่ีมีมูลค่าสูงกวา่ได ้
จึงท าให้มีการจดัก าลงับุกเขา้จบักุมนาย A ท่ีบา้นเช่าในอ าเภอโพธาราม ซ่ึงผลการจบักุมไดพ้บนาย 
A พร้อมยาบา้ 2,000 เมด็ และนาย B ท่ีก าลงัซ้ือยาบา้จากนาย A เพื่อน าไปเสพจ านวน 3 เมด็ และเม่ือ
ท าการสอบสวนนาย A เพื่อขยายผลท าให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านาย A ยงัมียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ท่ี
บา้นพกัในอ าเภอบา้นโป่งอีกจ านวนหน่ึง และเม่ือเจา้หน้าท่ีต ารวจให้นาย A น าเขา้ไปคน้ยาไอซ์  
ในบา้นพกัปรากฏว่า พบยาไอซ์มากถึง 27.2 กิโลกรัม และนาย A ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า ในการ
จ าหน่ายยาไอซ์สู่ตลาดนั้นมีนาย Cและนาง D เป็นเครือข่ายในการจ าหน่ายยาไอซ์ จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ี
ต ารวจน าก าลงัเขา้ไปจบักุมนาย Cและนาง D ในฐานะผูร่้วมขบวนการไดใ้นขณะท่ีก าลงับรรจุยา
ไอซ์ลงในซองเพื่อจ าหน่าย รวมจ านวน 1 กิโลกรัม 

3.2) เทคนิคในการปฏิบติังาน 
3.2.1) เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีการจดัทีมปฏิบติัการ โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 ชุด 

จาก 3 หน่วยงาน เพื่อประสานการท างานร่วมกันดังน้ี (1) ทีมปฏิบัติการจากกองบังคับการ
ต ารวจภูธรจงัหวดัราชบุรีท าหน้าท่ีประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นตวัหลกัในการ
ด าเนินภารกิจ (2) ทีมปฏิบติัการจากสถานีต ารวจโพธาราม ท าหน้าท่ีในการตรวจคน้ และจบักุม
ผูก้ระท าความผิด และ (3) ทีมปฏิบติัการจากต ารวจภูธรภาค 7 ท าหนา้ท่ีในการสนบัสนุนและขยาย
ผลการด าเนินงาน 

3.2.2) หัวหน้าทีมปฏิบติัการมีความสามารถในการหลอกล่อผูต้อ้งหาให้
รับสารภาพ และขยายผลการจบักุมไปสู่ผูต้อ้งหารายอ่ืนๆ ได ้เช่น การรับสารภาพเพื่อไม่ให้คนใน
ครอบครัวของนายA เดือดร้อนจากการกระท าผิดของนายA การหลอกถามถึงวิธีการปล่อยยาไอซ์สู่
ตลาดเพราะรู้วา่นายA เป็นผูเ้สพท่ีรู้จกัแต่ในวงการของผูค้า้ยาบา้ 

3.2.3) การประสานงานท่ีรวดเร็วเพื่อขอขอ้มูลประกอบการขอหมายคน้
จากศาล  
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3.2.4) ทกัษะในการสืบค้นข้อมูลเพื่อเช่ือมโยงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง โดย
เจา้หน้าท่ีต ารวจได้สอบถามท่ีมาของยาไอซ์จ านวน 27.2 กิโลกรัม พบว่า นายA มีอาชีพเป็นเชฟ 
ของโรงแรมในชะอ า และไดมี้หุน้ส่วนท าร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย ในวนัท่ี28 มิถุนายน 2555 
หุ้นส่วนร้านอาหารไดใ้ห้คนห้ิวกระเป๋ามาให้นาย A ท่ีบา้นพกัในอ าเภอบา้นโป่ง โดยบอกว่าเป็น
กระเป๋าบรรจุปืนจ านวน 2 กระบอก และขอให้นาย A น ามาให้ท่ีประเทศมาเลเซีย โดยมีค่าจา้งให้ 
90,000 บาท ซ่ึงนาย A ไดแ้อบเปิดดู และพบว่าเป็นยาไอซ์ จึงท าการหลกัหลงัหุ้นส่วนร้านอาหาร
โดยเก็บยาไอซ์ดงักล่าวไวจ้  าหน่ายเอง จากนั้นจึงหาช่องทางการจ าหน่ายยาไอซ์สู่ตลาดโดยผ่าน  
นาย C และนาง D  

3.3) ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ 
3.3.1) เจา้หน้าท่ีต ารวจชุดจบักุมตอ้งมีการขอหมายคน้จากศาล เน่ืองจาก

บตัรเจา้พนกังาน ป.ป.ส.หมดอายุ ซ่ึงก่อนหน้าน้ีต ารวจภูธรภาค 7 ไดมี้การส ารวจเพื่อจดัท าค าขอ
แต่งตั้งพนกังาน ป.ป.ส.ไปยงัส านกังาน ป.ป.ส. ตามวงรอบระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ดว้ยความล่าช้า
ในการขอต่ออายุบตัรพนกังาน ป.ป.ส. จึงท าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจชุดจบักุมตอ้งใช้การขอหมายคน้
จากศาลแทน 

3.3.2) การขอหมายคน้จากศาลตอ้งใชเ้อกสารประกอบจ านวนมาก ไดแ้ก่ 
รายงานการสืบสวนพฤติกรรม พยานบุคคลท่ีเป็นสายข่าว และค ารับรองการยืนยนับา้นเป้าหมาย
ของก านนั ผูใ้หญ่บา้นท่ีเป็นฝ่ายปกครอง ซ่ึงท าให้เกิดความล่าช้า และอาจท าให้ข่าวร่ัวตั้งแต่ยงัไม่
ออกหมายคน้ 

3.4) ปัจจยัความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
3.4.1) หวัหนา้ทีมปฏิบติัการมีความสามารถสูง และมีประสบการณ์ในการ

ท างานดา้นการปราบปรามยาเสพติดมาอย่างยาวนาน จึงท าให้มองเห็นแนวทางในการท างานได้
อยา่งทะลุปรุโปร่ง รวมถึงไดรั้บความเช่ือมัน่จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกระดบั 

3.4.2) บุคลากรชุดปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพ โดยจ าแนกในรายละเอียดดงัน้ี 
(1) เจา้หนา้ท่ีต ารวจทีมปฏิบติัการมีประสบการณ์ และศกัยภาพสูง 

จึงท าให้การท างานมีความเช่ือมโยงกนัได้อย่างเป็นระบบ เช่น ในช่วงระยะเวลาท่ีด าเนินการขอ
หมายคน้จากศาล จะมีการจดัชุดปฏิบติัการไปเฝ้าสังเกตบา้นเป้าหมาย และรายงานความเคล่ือนไหว
อยา่งต่อเน่ืองจนกวา่จะไดรั้บหมายคน้จากศาล 

(2) สายข่าวมีประสบการณ์ในการท างานร่วมกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจ 
มาโดยตลอด และมีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ี
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ต ารวจมีการดูแล และช่วยเหลือสายข่าวในเร่ืองต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้ งในด้านการกินอยู่ ชีวิต
ครอบครัว รวมถึงการปกปิดขอ้มูลของสายข่าวใหใ้หใ้ครรู้วา่เป็นสายใหต้ ารวจ 

3.4.3) ทรัพยากรในการท างาน ไดแ้ก่ เงินล่อซ้ือยาเสพติด รถยนต ์น ้ ามนั
เช้ือเพลิง และอาวุธปืน เป็นตน้ เพื่อช่วยให้การล่อซ้ือยาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทั้งน้ี 
บางคดีท่ีตอ้งใชเ้งินในการล่อซ้ือจ านวนมาก เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการใน 2 แนวทางคือ (1) หลอกผูค้า้
ยาเสพติดวา่มีเงินแลว้แต่ยงัไม่สามารถโอนให้ได ้และ (2) ยกเลิกภารกิจ นอกจากน้ี ยงัมีการให้เงิน
รางวลัตอบแทนส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติดตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวลัคดียาเสพติด พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ซ่ึงถือเป็นปัจจยั
หน่ึง  ท่ีช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานมีก าลงัใจ และกลา้เส่ียงท่ีจะออกเงินส ารองไปก่อน 

3.4.4) การปรับปรุงขอ้กฎหมาย และกระบวนการท างานดา้นการปราบปราม
ยาเสพติดท่ีเอ้ือต่อการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุดจบักุมในกรณีท่ีบตัรเจา้พนักงาน ป.ป.ส.
หมดอาย ุ 

3.5) ขอ้เสนอแนะ 
3.5.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรปรับปรุงระเบียบการใชเ้งินกองทุนสวสัดิการ

ดา้นยาเสพติด เพื่อน ามาใชใ้นภารกิจล่อซ้ือยาเสพติดในกรณีท่ีมีการล่อซ้ือยาเสพติดจ านวนมากๆ 
3.5.2) ส านกังาน ป.ป.ส. ควรปรับปรุงระเบียบ และขั้นตอนในการแต่งตั้ง

เจา้พนกังาน ป.ป.ส. ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีขอต่ออายุบตัรของ  
เจา้พนักงาน ป.ป.ส. ควรมีการต่ออายุให้โดยอตัโนมติัเม่ือเจา้หน้าท่ีต ารวจรายนั้นยงัท างานด้าน  
การปราบปรามยาเสพติดอยู ่

3.5.3) ควรมีการประสานเพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ส านักงาน ป.ป.ส. ต ารวจ ป.ส. และต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อช่วยให้การ
ตรวจสอบ และการสนบัสนุนการท างานระหวา่งหน่วยงานเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ 
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4.2 ผลการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของต ารวจภูธรภาค 7 

4.2.1 ปัจจัยการบริหารจัดการทีอ่ยู่ภายนอกการควบคุมของต ารวจภูธรภาค 7  
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล 

และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 6 กลุ่ม ประกอบดว้ย (1) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลระดบันโยบาย (2) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ระดบัปฏิบติั  (3) กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลของส่วนราชการอ่ืนๆ (4) กลุ่มนกัวิชาการ (5) กลุ่มภาคประชาชน
ที่ท  างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดร่วมกบัเจา้หนา้ที่ต  ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 และ (6)    
ผูท่ี้เคยตอ้งโทษคดียาเสพติด เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการท่ีช่วยใหก้ารป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 มีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จ ซ่ึงผลการศึกษาในลกัษณะ
ดงักล่าวท าให้ไดมุ้มมองของขอ้มูลในภาพกวา้ง และเขา้ใจถึงความเช่ือมโยงของปรากฏการณ์ต่างๆ 
ท่ีส่งผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงวธีิการ และแนวทางการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมกบัการน านโยบาย
การป้องกนัและปราบปรามปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบติัในพื้นท่ีรับผดิชอบของต ารวจภูธรภาค 7 
และจากประเด็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยการบริหารจัดการท่ีอยู่ภายนอกการควบคุมของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ท าให้คน้พบถึง ปัจจยัส าคญั 2 ประการ ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ดงัน้ี 

1) การก าหนดนโยบายจากส่วนกลาง จากประเด็นค าถามท่ีว่า “การก าหนดนโยบาย
จากส่วนกลางทั้งในดา้นวตัถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงานการสนบัสนุนความช่วยเหลือ และ 
ตวัผูก้  าหนดนโยบายไดส่้งผลกระทบต่อการปฏิบติังานในพื้นท่ีอยา่งไร และแนวทางการปฏิบติังาน
ในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองต่อนโยบายจากส่วนกลางควรมีลกัษณะอย่างไร” ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละกลุ่ม 
ไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

1.1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวทางจากส่วนกลาง 
ผูบ้ริหารต ารวจ เจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 และกลุ่มนกัวชิาการ 

ไดใ้ห้ความเห็นในทิศทางเดียวกนัวา่ รัฐบาลทุกยคุสมยัไดใ้หค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด   อยา่งมาก เน่ืองจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดไดก่้อให้เกิดปัญหาในมิติต่างๆ ข้ึนในสังคม 
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาดา้นความมัน่คงของประเทศ ปัญหาดา้นเศรษฐกิจและสังคม ปัญหา
ด้านการศึกษา ปัญหาด้านครอบครัว และปัญหาด้านสุขภาพ เป็นตน้ซ่ึงปัญหาดงักล่าวได้ส่งผล
กระทบอยา่งรุนแรงต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศอยา่งมาก และหากปล่อยทิ้งไวก้็ยิ่งจะท าให้
เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมอยา่งต่อเน่ืองและรุนแรงจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ซ่ึงผูบ้ริหารต ารวจ และ
เจ้าหน้าท่ีของท่ีท าการปกครองได้ให้ข้อมูลสอดคล้องกันไว้ว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดถูก
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ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล โดยในท่ีประชุมของคณะกรรมการอ านวยการ
ศูนยอ์ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 ไดใ้หค้วาม
เห็นชอบกบัแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บา้นชุมชนมัน่คง ปลอดภยัยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 โดย
มีเป้าหมายส าคญัในการเอาชนะปัญหายาเสพติดในระดบัหมู่บา้น/ชุมชนทัว่ประเทศภายในปี 2560 
ดว้ยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ ที่มีแนวทางในการสร้างหมู่บา้นชุมชนให้มัน่คงและ
ปลอดภยั ดว้ยกระบวนการ 9 ขั้นตอน และใหมี้การจดัชุดปฏิบติัการท่ีประกอบดว้ยทุกส่วนราชการ
ท่ีมีก าลงัอยู่ในพื้นท่ีเขา้ร่วมด าเนินการ ไดแ้ก่ ปลดัอ าเภอ เจา้หน้าท่ีต ารวจ เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข 
พฒันากร เจา้หนา้ท่ีทหาร ครู และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างกระบวนการดงักล่าวในชุมชน ท่ี
มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อสร้างความเขม้แขง็ให้แก่หมู่บา้นชุมชนในการต่อตา้นยา
เสพติด และมีความมัน่คงปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในอนาคต ซ่ึงแนวทางการ
ด าเนินงานจะก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายไว ้3 แหล่งในชุมชนคือ หมู่บา้น/ชุมชน สถานศึกษา และสถาน
ประกอบการ ซ่ึงสรุปไดว้า่ รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหา      ยาเสพติดในสังคมไทย
อย่างมากโดยมีการพฒันาตวันโยบายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพของปัญหายาเสพติดในปัจจุบนั ซ่ึงนโยบาย
ดงักล่าวมีการก าหนดวตัถุประสงค์และแนวทางจากส่วนกลางมีความชดัเจนว่าตอ้งการไดผ้ลส าเร็จ
แบบใด และมีวิธีการอยา่งไรบา้ง รวมถึงใครจะเป็นผูน้ านโยบายดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัให้เกิดผล
ส าเร็จ 

1.2) การสนบัสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง  
กลุ่มผูบ้ริหารต ารวจ เจ้าหน้าท่ีของท่ีท าการปกครองและเจา้หน้าท่ีของ

ส านกังาน ป.ป.ส. ไดใ้ห้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัว่า การด าเนินภารกิจตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้าง
หมู่บา้นชุมชนมัน่คง ปลอดภยัยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ส านกังาน ป.ป.ส.ในฐานะผูรั้บผิดชอบ
ดา้นนโยบายดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศไดมี้การสนบัสนุนการขบัเคล่ือนกิจกรรม
ทุกขั้นตอนโดยเร่ิมจากการอบรมท าความเขา้ใจแก่ชุดปฏิบติัการระดบัจงัหวดัเพื่อเป็นวิทยากร
กระบวนการในการด าเนินงานทั้ง 9 ขั้นตอน จากนั้นส านกังาน ป.ป.ส.ไดส้นับสนุนงบประมาณ
เพื่อใหชุ้ดปฏิบติัการระดบัจงัหวดัท าการอบรม และสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ชุดปฏิบติัการระดบัพื้นท่ี 
รวมถึงเป็นพี่เล้ียงสนบัสนุนการด าเนินงานในหมู่บา้น/ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ
เป้าหมาย นอกจากน้ี ส านกังาน ป.ป.ส.ไดส้นบัสนุนส่ือแผน่พบั ส่ิงพิมพ ์และชุดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐร่วมใจฯ ส าหรับให้ชุดปฏิบติัการระดบัพื้นท่ีไดใ้ช้
ช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัพื้นท่ีเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มเจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7  
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานพฒันาชุมชน ได้ให้ข้อมูล
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สอดคลอ้งกนัวา่ งบประมาณท่ีไดรั้บจากส านกังาน ป.ป.ส.จะถูกใชห้มดไปกบัการอบรม และช้ีแจง
เพื่อสร้างความเขา้ใจให้แก่ชุดปฏิบติัการระดบัพื้นท่ี จึงท าให้ไม่มีงบประมาณในการสนบัสนุนแก่
ชุดปฏิบติัการระดบัพื้นท่ีเม่ือตอ้งด าเนินการจริงในพื้นท่ีเป้าหมาย รวมถึงส่ือแผน่พบั ส่ิงพิมพ ์และ
ชุดความรู้ดงักล่าวส านักงาน ป.ป.ส.ไดส้นับสนุนให้จงัหวดัละ 2 ชุดเท่านั้น ซ่ึงท าให้การด าเนิน
ภารกิจตามกระบวนการ 9 ขั้นตอนให้ส าเร็จภายใน 2 เดือนจึงเป็นเร่ืองท่ีล าบากในทางปฏิบติั และ
ท าให้สถานีต ารวจตอ้งแสวงหางบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ รวมถึงบางกรณีเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเป็น
ชุดปฏิบติัการระดับพื้นท่ีต้องใช้เงินส่วนตวัออกไปก่อนเพื่อให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตาม
นโยบายท่ีก าหนด 

1.3) ผูก้  าหนดนโยบาย  
ผูใ้หข้อ้มูลระดบันโยบาย ผูใ้หข้อ้มูลระดบัปฏิบติั และผูใ้หข้อ้มูลของ ส่วน

ราชการอ่ืนๆ ไดใ้ห้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่ ทุกรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญักบัการแกไ้ขปัญหา    ยาเสพ
ติดของประเทศ แต่มกัจะชอบคิดนโยบายใหม่ๆ ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้กับแนวทางเดิมท่ี
รัฐบาลชุดก่อนๆ ไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงท าใหส่้วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีรับนโยบายไปสู่การปฏิบติัตอ้งมีการ
ปรับตวั และบางนโยบายตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงาน เช่น การตั้งศูนยด์ ารงค์ธรรม
ระดบัจงัหวดัท่ีท าให้มีการยุบกลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร  ของส านักงานจงัหวดั 
รวมถึงบทบาทในการด าเนินงาน เพื่อให้สอดรับกบันโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี กลุ่ม
นกัวชิาการไดใ้ห้ความเห็นวา่  ส านกังาน ป.ป.ส. ควรหาขอ้มูลสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในทุกมิติ รวมถึงผลการด าเนินงานท่ีแสดงถึงผลส าเร็จ ความล้มเหลว จุดเด่น จุดด้อยของแต่ละ
นโยบาย เพื่อให้รัฐบาลสามารถก าหนดนโยบายไดอ้ย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึน
จากนโยบายเดิม นอกจากน้ี เจา้หนา้ท่ีของส านกังานสาธารณสุขไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ นโยบายการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดควรเป็นนโยบายเชิงป้องกนัในเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป นอกจากน้ี  

2) กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามนโยบาย  จากประเด็นค าถามท่ีว่า “ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามนโยบายการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7    ทั้ง
ในส่วนของผูไ้ดรั้บผลกระทบ หน่วยงานราชการและเครือข่ายภาคประชาชน ควรมีวิธีการท่ีเหมา
สมในการด าเนินงานร่วมกันในลักษณะใด” ซ่ึงผูใ้ห้ข้อมูลแต่ละกลุ่มได้ให้ข้อมูลในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
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2.1) กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ  
ผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัปฏิบติั ผูใ้ห้ขอ้มูลของส่วนราชการอ่ืนๆ ภาคประชาชน 

และผูท่ี้เคยตอ้งโทษคดียาเสพติด ไดใ้ห้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัว่า กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบจากนโยบาย
การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีหลายกลุ่ม โดยหมู่บา้น/ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการท่ีเป็น
เป้าหมายตามนโยบาย มกัเป็นกลุ่มท่ีประสบกบัปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่อนขา้งมาก  
จะให้การสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของเจา้หน้าท่ีต ารวจเป็นอย่างดี โดยมุ่งหวงัว่า
เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะสามารถปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นท่ีของตนได้ และเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ส าหรับในชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งจะมีผูน้ าชุมชน  
ทั้งท่ีเป็นผูน้ าแบบทางการ และผูน้ าตามธรรมชาติ มกัจะเขา้มาร่วมกิจกรรมของต ารวจภูธรภาค 7   
ท่ีเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ี รวมถึงเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมในชุมชนให้บรรลุ 
ผลส าเร็จ ทั้งน้ี ชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งในระดบัสูงจะมีการกระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนทุกคน
ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น และชุมชนของตน รวมถึงร่วมแกไ้ขปัญหาของตนเองในเบ้ืองตน้ 
และผลกัดนัให้ส่วนราชการต่างๆ เขา้มาจดัการกบัปัญหาท่ีเกินความสามารถของชุมชน นอกจากน้ี
จากการเข้าสังเกตการณ์ในพื้นท่ียงัพบว่า เครือข่ายภาคประชาชน เช่น ผูน้ าชุมชน อส.ตร. และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดใ้ห้การสนบัสนุนแก่การท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในระดบัพื้นท่ี 
โดยให้ความร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงป้องกนัและปราบปราม
ปัญหายาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความเช่ือมัน่ 
และสามารถสนบัสนุนใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ป.ส. เจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. และผูใ้ห้ขอ้มูลของ

ส่วนราชการอ่ืนๆ ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ แต่ละส่วนราชการต่างมีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีเป็นภารกิจ
หลกัของตนอยู่แล้ว และในแต่ละปีงบประมาณตอ้งสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบติัราชการ     
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายและตัวช้ีวดัท่ีก าหนด เช่น 
สาธารณสุขจงัหวดัด าเนินการเร่ืองชมรม TO BE NUMBER ONE พฒันาชุมชนด าเนินการเร่ือง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปกครองด าเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บา้นชุมชนมัน่คง 
ปลอดภยัยาเสพติด พ.ศ.2559-2560  ต ารวจด าเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเชิงปราบปราม  เป็นตน้ 
ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีส่วนราชการจะตอ้งลงไปร่วมด าเนินการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงท าให้
การด าเนินการมีความซ ้ าซ้อนและอาจท าให้เกิดความขดัแยง้กนัในเชิงเป้าหมายไดแ้ต่อยา่งไรก็ตาม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงถือเป็นภาคีส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนทรัพยากรในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ให้แก่ต ารวจภูธรภาค 7 เช่น ส านกังาน ป.ป.ส. ไดส้นบัสนุนรถของกลางเพื่อใชใ้นภารกิจลบั และ



143 
 

เคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในการวิเคราะห์แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ เพื่อใช้ตรวจสอบรถยนต์ท่ีอยู่ใน
ฐานขอ้มูลตอ้งสงสัยว่ามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด และเม่ือรถยนต์ดงักล่าวผา่นเขา้มาในด่านท่ีมี
การติดตั้งเคร่ืองมือน้ี จะมีการแจง้ให้เจา้หน้าท่ีต ารวจทราบทนัที เพื่อด าเนินการเขา้สกดักั้นและ
ด าเนินการตามมาตรการต่อไป และส าหรับกองบญัชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดไดส้นบัสนุน
รถยนต ์และน ้ ามนั รวมถึงเคร่ืองมือส่ือสาร เช่น กลอ้งรูเข็มแบบไร้สาย, ชุดตรวจพิสูจน์หลกัฐาน, 
โทรศพัทมื์อถือ, กลอ้งบนัทึกภาพในรถยนต์, เคร่ือง GPS, กลอ้งถ่ายวีดีโอ, กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล, 
กลอ้งวดีีโอส่องยอ้นตาแมวประตู เป็นตน้ 

2.3) เครือข่ายในการท างานร่วมกนั  
ผูใ้ห้ขอ้มูลของส่วนราชการอ่ืนๆ  กลุ่มนกัวชิาการ และภาคประชาชน ไดใ้ห้

ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่ แนวคิดเร่ืองเครือข่ายถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถ
แก้ไขปัญหายาเสพติดไดอ้ย่างทรงพลงัและมีประสิทธิภาพสูง โดยกลุ่มนักวิชาการให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า ในปัจจุบนัการท างานแบบเครือข่ายมีความส าคญัเพิ่มมากข้ึนทั้งในเชิงนโยบาย และ    
เชิงการประสานงานจากหน่วยงานขา้งเคียงจึงท าให้ต ารวจภูธรภาค 7 ควรมีกลยุทธ์ท่ีหลากหลาย
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในรูปแบบของเครือข่ายมากข้ึน 
ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการด าเนินงาน และเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากเกิดความ
เขา้ใจท่ีตรงกนัในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั ทั้งน้ี ภาคประชาชนไดใ้ห้ความเห็นว่า การป้องกนั
ปัญหายาเสพติดในชุมชนดว้ยเครือข่ายภาคประชาชน เช่น ยี่สิบห้าตาสับปะรด เครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน เป็นตน้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชนในพื้นท่ี และช่วยสนับสนุนให้การแก้ปัญหายาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
ประสบผลส าเร็จอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยืน ดงันั้น เครือข่ายจึงเป็นเคร่ืองมือในการท างานแบบรวมพลงั
ท่ีช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเครือข่ายภาคประชาชนไดรั้บผลประโยชน์
จากการท างานเพิ่มมากข้ึนในลกัษณะ Win-Win โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมในลกัษณะการบูรณาการ
จะช่วยสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหว่างเครือข่าย และสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได ้
เน่ืองจากมีการใชจุ้ดแข็งของสมาชิกเครือข่ายเขา้มาใชใ้นการแกปั้ญหาเพื่อเกิดผลส าเร็จไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม ดังนั้น เครือข่ายจึงเป็นเคร่ืองมือเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี กลุ่มนกัวิชาการไดเ้สนอแนวทางในการสร้างเครือข่ายให้เขม้แข็งเอาไวว้่า ต ารวจภูธร
ภาค 7 ตอ้ง (1) มีนโยบายใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจสนบัสนุนความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการ และเครือข่าย
ภาคประชาชนในการจดัการกบัปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรวมถึงกิจกรรมท่ีมีการด าเนินการในพื้นท่ี 
(2) สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีกับส่วนราชการ ผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี และ
เครือข่ายภาคประชาชนทั้งในเชิงป้องกนัและปราบปรามและ (3) วางแผนเพื่อเช่ือมโยงการท างาน
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ในลกัษณะของเครือข่ายร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเน่ือง และมีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์แนว
ทางการด าเนินงานสู่ชุมชน  

4.2.2 ปัจจัยการบริหารจัดการทีอ่ยู่ภายใต้การบริหารจัดการของต ารวจภูธรภาค 7 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล 

และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง จากผูใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการท่ีช่วยให้การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
ของต ารวจภูธรภาค 7 มีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จ  ซ่ึงผลการศึกษาในลกัษณะดงักล่าวท า
ใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกท่ีผสมผสานขอ้มูลในทางปฏิบติัและ เชิงวชิาการเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงท าให้เกิดความ
เขา้ใจอยา่งเช่ือมโยงของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัได ้เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงวธีิการปฏิบติังาน
ท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัของหน่วยงาน และน าไปสู่ขอ้เสนอในการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในด้านอ่ืนๆ ในอนาคต และจากประเด็นค าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัจจยั  การบริหารจดัการท่ีอยู่ภายในการควบคุมของต ารวจภูธรภาค 7 ท าให้คน้พบ
ปัจจัยส าคัญ 5 ประการ ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารของหน่วยงาน จากประเด็นค าถามท่ีว่า “ผูบ้ริหารแต่ละระดับของ
หน่วยงานท่ีมีอ านาจตัดสินใจเพื่อให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพ ควรมี
คุณลักษณะอย่างไร รวมถึงควรมีนโยบายท่ีเหมาะสมอย่างไร เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ผูรั้บผิดชอบงานดา้นการปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ” ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลแต่ละกลุ่ม ไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

1.1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารต ารวจ  
ผูบ้ริหารต ารวจ เจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 และอาจาร์ยของ

โรงเรียนนายร้อยต ารวจไดใ้ห้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่ ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัถือเป็นผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจอยา่งมาก โดยเฉพาะหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีตอ้ง
เช่ือฟังค าสั่งในการปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงเป็นผลมาจากการฝึกอบรมตอนเป็นนกัเรียนต ารวจ 
และเม่ือไดรั้บการบรรจุแต่งตั้งเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจในหน่วยงานต่างๆ ท างานแลว้ จะถูกวฒันธรรม
องค์การต ารวจของหน่วยงานนั้นๆ หล่อหลอมวิธีคิด พฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ
กล่าวไดว้า่หน่วยงานต ารวจเป็นองคก์ารท่ีให้ความส าคญักบัผูน้ าในระดบัสูง โดยผูบ้ริหารต ารวจทุก
ระดับต้องมีภาวะผูน้ าในการคิด ตดัสินใจ และสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจด าเนินการตามอย่าง
เคร่งครัด ทั้ งน้ี จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องพบว่า ผู ้บัญชาการต ารวจ ภูธรภาค 7 ได้ให้
ความส าคญักบัการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดอยา่งมาก โดยมีการมอบหมายภารกิจดา้นการแกไ้ข
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ปัญหายาเสพติดเป็นการเฉพาะให้แก่รองผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 7 รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้
เป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการน านโยบายการป้องกนัปราบปราบยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7ลง
ไปสู่เจา้หนา้ท่ีต ารวจในสังกดัต ารวจภูธรภาค 7 และขบัเคล่ือนการปฏิบติังาน   ใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
ไดผ้ลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงสรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารต ารวจระดบัสูงสุดของต ารวจภูธรภาค 7 
ใช้การบริหารงานแบบกระจายอ านาจโดยใช้เป้าหมายเป็นตวัควบคุมผลงาน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังาน ส าหรับภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารต ารวจระดบั
หัวหน้าสถานี เจ้าหน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ได้กล่าวถึงคุณลักษะท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดดงัน้ี (1) มีการปลูกฝังอุดมการณ์ และค่านิยมใน
การปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจทุกระดบัอยา่งเขม้ขน้ ทั้งในช่วงก่อนปล่อย
แถวเพื่อไปปฏิบติัภารกิจ จะมีการช้ีแจงประเด็นการปฏิบติังาน และให้แนวทางการท างานตามอุดมคติ
ของต ารวจทุกคร้ัง (2) มีการคิดและแสวงหาวิธีการเพื่อช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจระดบัปฏิบติั และ
ครอบครัวไดรั้บสวสัดิการในดา้นต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีส่วนราชการมีให้ เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชีวติของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และครอบครัวให้ดีข้ึน รวมถึงมีการใหค้วามช่วยเหลือเม่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
เกิดปัญหาในการปฏิบติังาน (3) มีศกัยภาพในการแสวงหาแนวร่วมมาช่วยงานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
เช่น อส.ตร.มาช่วยงานจราจร งานสายตรวจ และงานตั้งด่านตรวจในพื้นท่ี รวมถึงท่ีมีทกัษะในการ
ประสานงานเชิงนโยบายกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายปกครอง ทอ้งถ่ิน และสาธารณสุข เพื่อช่วยให้
การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ    และเกิดผลส าเร็จตามท่ี
ก าหนดไว ้(4) เป็นผูท่ี้กลา้ตดัสินใจ และสั่งการไดอ้ยา่งเด็ดขาด รวมถึงเป็น ผูท่ี้กลา้รับผิดชอบเม่ือ
เกิดขอ้ผิดพลาดจากท่ีไดมี้ขอ้สั่งการ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจเกิดความมัน่ใจ และ
ปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ เพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ (5) มีความสามารถดา้นการส่ือสาร
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงประเด็น และมีเทคนิคการถ่ายทอด บอกต่อไดอ้ย่างน่าสนใจ และเขา้ใจ
ไดโ้ดยง่าย ซ่ึงช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจเกิดความเขา้ใจ เกิดแรงบนัดาลใจ และเห็นถึงความส าคญัของ
ค าสั่ง และพร้อมจะด าเนินการตามด้วยความตั้งใจ (6) ให้ความส าคัญกับการร่วมประชุมกับ
หน่วยงานภายนอกทุกระดบั เพื่อสนบัสนุนการด าเนินภารกิจดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดใน
ส่วนท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจสามารถด าเนินการได้ รวมถึงมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ผูรั้บผิดชอบพื้นท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมของส่วนราชการในพื้นท่ี และกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน/เครือข่ายภาคประชาชนเม่ือไดรั้บเชิญ (7) เป็นผูท่ี้เติบโตมาจากสายงานดา้นปราบปราม และ
มกัผ่านภารกิจหลากหลายด้าน ประกอบกับเป็นผูท่ี้เข้าใจถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในเชิง
นโยบายเป็นอย่างดี จึงท าให้มีการเรียนรู้ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได้
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหล่อหลอมใหผู้บ้ริหารต ารวจมีความเช่ียวชาญในการท างานทั้งในเชิงนโยบายและ
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เชิงปฏิบติั และสามารถสอนงาน และให้ค  าแนะน า ช่วยเหลือเม่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจเกิดปัญหาในการ
ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.2) การมอบนโยบายในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด  
ผูบ้ริหารต ารวจ และเจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้ห้ขอ้มูล

สอดคลอ้งกนัว่า ต ารวจภูธรภาค 7 มีการก าหนดนโยบายการท างานเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีรับผิดชอบได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และส่วนกลาง โดยมีการมอบหมายให้
ผูบ้ริหารต ารวจระดบักองบงัคบัการเขา้ร่วมประชุมในระดบันโยบายร่วมกบัจงัหวดั และมอบหมาย
ให้ผูบ้ริหารต ารวจระดบัหัวหน้าสถานีต ารวจร่วมให้ขอ้มูลและรับทราบนโยบายท่ีตอ้งด าเนินการ
ร่วมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ ในจงัหวดั รวมถึงมีการสั่งการเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เจา้หน้าท่ีต ารวจ
ร่วมด าเนินการในพื้นท่ีตามแนวทางท่ีก าหนด โดยในปัจจุบนัต ารวจภูธรภาค 7 มีการก าหนด
นโยบายตามแนวทางของแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บา้นชุมชนมัน่คง ปลอดภยัยาเสพติด พ.ศ.
2559-2560 ทั้ง 9 ขั้นตอนท่ีคลา้ยกบัแนวทางการด าเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน แต่มุ่งเน้น
ไปท่ีการสืบสภาพของชุมชน/หมู่บา้นท่ีมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยูใ่นระดบัสูง เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลผูเ้สพ ผูค้า้ยาเสพติดท่ีเป็นปัจจุบนั และน ามาจดัท าฐานขอ้มูลส าหรับการรายงานผล รวมถึง   
มีการจดัท าแผนส าหรับด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ ต่อไป และอาจสรุป
ได้ว่า ต ารวจภูธรภาค 7 มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีชัดเจน และพร้อมด าเนินการตาม
นโยบายใหม่ๆ ของรัฐบาลอยา่งต่อเน่ือง 

1. 3) การประสานงาน  
ผูบ้ริหารต ารวจ และเจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้ห้ขอ้มูล

สอดคล้องกนัว่า องค์การต ารวจมีวฒันธรรมองค์การท่ีให้ความส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 
ดงันั้น ภารกิจในการประสานงานแบบเป็นทางการจึงเป็นหน้าท่ีหลกัของผูบ้ริหารต ารวจ ส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะเป็นการประสานงานเบ้ืองตน้เพื่อช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการท างานร่วมกบั
ส่วนราชการอ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วยให้การประสานงานกบัหน่วยงานและเครือข่ายภายนอกเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และท าให้การขบัเคล่ือนภารกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด  นอกจากน้ี ในการท างานจะมีการติดต่อประสานงาน และการปรึกษาหารือทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสร้างปฏิสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งต ารวจภูธรภาค 7 กบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
ซ่ึงจะน าไปสู่การบูรณาการแผนและกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วยให้
เกิดความสอดคล้องระหว่างตวัช้ีวดัและเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานในทิศทางเดียวกนั รวมถึง 
ช่วยให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและยอมรับหลกัการของต ารวจภูธรภาค 7 ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้ ง น้ี การประสานงานของต ารวจภูธรภาค 7 มีลักษณะส าคัญดังน้ี (1) 
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ผูบ้งัคบับญัชาทั้งในระดบันโยบาย และหวัหนา้สถานีมกัประสานงานกบัผูบ้ริหารของส่วนราชการ
ต่างๆ ทั้งในระดบันโยบายและในระดบัพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า ซ่ึงช่วยอ านวยความสะดวก 
และผลกัดนัให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มาปฏิบติังานร่วมกนัให้ประสบผลส าเร็จ (2) ผูบ้งัคบับญัชาระดบั
นโยบายมีสายสัมพนัธ์อนัดีในการประสานงานขา้มระหว่างประเทศเพื่อท างานร่วมกบัเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในต่างประเทศ (3) ผูบ้งัคบับญัชา
ระดับนโยบายมีการประสานงานกับหน่วยงาน และเครือข่ายท่ีมีศกัยภาพสูงในการสนับสนุน
ทรัพยากรในการปฏิบติังาน รวมถึงช่วยสนับสนุนผูเ้ช่ียวชาญเข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเพื่อ
บรรยายและสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้สั่งการ นโยบาย และเป้าหมายในการท างานร่วมกนั 

2) ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีต ารวจผูป้ฏิบติั จากประเด็นค าถามท่ีวา่ “เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ท่ีปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ควรมีคุณลกัษะ และ
ทกัษะท่ีเหมาะสมกบัภารกิจในลกัษณะใดบา้ง” ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละกลุ่มไดใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.1) คุณลกัษะของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
กลุ่มผูบ้ริหารต ารวจ เจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 เจา้หน้าท่ีของ

ส านกังาน ป.ป.ส. ผูใ้ห้ขอ้มูลของส่วนราชการอ่ืนๆ กลุ่มนกัวิชาการ และเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดินได้ให้ขอ้มูลว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ท่ีปฏิบติังานด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 มีคุณลกัษะท่ีส าคญัดงัน้ี 

2.1.1) มีทศันคติเชิงบวกต่อภารกิจดา้นการปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะ
การแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีจะตอ้งเติบโตเป็นอนาคต
ของชาติต่อไป ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีต ารวจจึงตอ้งใช้ความเด็ดขาดเพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดส้ิน
ไปจากสังคมไทย ส าหรับภารกิจดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดนั้น เจา้หนา้ท่ีต ารวจควรลงไปร่วม
กิจกรรมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ืองเช่น งานชมรม TO BE NUMBER ONE ของสาธารณสุข 
การประชุมกองทุนแม่ของแผน่ดินของพฒันาชุมชน และการให้ความรู้เพื่อป้องกนัตวัจากยาเสพติด
ใหเ้ด็กและเยาวชนในสถาบนัการศึกษา เป็นตน้  

2.1.2) มีปฏิสัมพนัธ์อันดีกับผูน้ าชุมชนฝ่ายปกครองและผูน้ าการเมือง
ทอ้งถ่ิน โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีเกิดในพื้นท่ี โดย
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดเ้ขา้ร่วมการประชุมศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดระดบัต าบล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงท าให้ผูน้ าชุมชนทุกฝ่ายเกิดความศรัทธาและเช่ือมั่นต่อ
เป้าหมายในการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ จึงพร้อมให้ความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในทุกๆ ดา้นอยา่งเตม็ท่ี 
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2.1.3) มีความรู้ดี ความเช่ียวชาญสูง และมีประสบการณ์มากในการท างาน
ดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจมกัเป็นผูท่ี้อยูใ่นสายงานเดิมมาตั้งแต่เร่ิมตน้บรรจุ
รับราชการ หรือท างานในสายงานน้ีมานาน จึงท าให้มีความเขา้ใจในเชิงเทคนิค และสามารถแกไ้ข
ปัญหาหนา้งานท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจส่วนใหญ่ผา่นการอบรม
หลกัสูตรชุดสืบสวน ขยายผล และการยึดทรัพยต์ามพระราชบญัญติัมาตรการยดึทรัพย ์รวมถึงหลกัสูตร
การสืบสวน สะกดรอย ชุดสกดักั้นยาเสพติด และเขา้ฝึกอบรมหลกัสูตรอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ือง  

2.1.4) ได้รับการแต่งตั้ งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการป้องกันและปราบปราม
ผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดในหลายประเด็น เช่น การเขา้ไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีเพื่อ
ตรวจคน้เม่ือมีเหตุอนัควรสงสัย การคน้บุคคล หรือยานพาหนะใดๆ ท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย การจบักุม
ผูก้ระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด การยึดหรืออายดัยาเสพติด หรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัยาเสพติด 
การขอให้บุคคลช่วยเหลือในการปฏิบติัหน้าท่ี การมีอ านาจในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ท่ีเก่ียวกบั  
ยาเสพติด เป็นตน้ 

2.1.5) เป็นผูท่ี้มีความรู้ดี และมีศกัยภาพสูงในการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ 
ท่ีช่วยให้การท างานเกิดความรวดเร็ว และรู้เท่าทนัถึงวิธีการท่ีผูค้า้ยาเสพติดน ามาใชก้ระท าความผิด 
ทั้งน้ี ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศไดท้ าใหเ้คร่ืองมือส่ือสาร
มีราคาถูกลง และมีโปรแกรมประยุกต์ท่ีมีความหลากหลายท่ีสามารถใช้งานได้ง่ายข้ึน จึงท าให้
เจา้หน้าท่ีต ารวจรุ่นใหม่ๆ มีการพฒันาเทคนิควิธีการท างานผา่นโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ซ่ึงช่วยให้
การท างานทั้งในดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ี และในภาพรวมมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 

2.2) ทกัษะ และวธีิการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ผูบ้ริหารต ารวจ เจ้าหน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 เจ้าหน้าท่ีของ

ส านกังาน ป.ป.ส. ผูใ้ห้ขอ้มูลของส่วนราชการอ่ืนๆ กลุ่มนกัวิชาการ และเครือข่ายกองทุนแม่ของ
แผ่นดินได้ให้ขอ้มูลว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ท่ีปฏิบติังานด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 มีทกัษะ และวธีิการท างานท่ีส าคญัดงัน้ี 

2.2.1) การวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ไดมี้การร่วมกนัหาขอ้มูลในดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดเพื่อก าหนดแผนงาน 
และภารกิจในพื้นท่ีร่วมกนั รวมถึงมีการก าหนดแผนส ารองในกรณีท่ีแผนหลกัเกิดความผิดพลาด 
หรือสถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้เพื่อช่วยให้การปราบปรามยาเสพติดในแต่ละคร้ัง
ประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี เจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้ห้ขอ้มูล
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เพิ่มเติมเอาไวว้่าการก าหนดกิจกรรมในแผนงานจะมีสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนัไปตั้งแต่เร่ิมตน้  
จนจบภารกิจ และท่ีส าคญัเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีปฏิบติัอยูห่นา้งานตอ้งสามารถปรับเปล่ียนแผนไดต้าม
สถานการณ์อยา่งทนัท่วงที เพื่อใหก้ารท างานมีความรวดเร็ว คล่องตวั และสามารถช่วยเหลือกนัเม่ือ
เกิดปัญหา ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ส. ได้ให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า การวางแผน
ปฏิบติังานท่ีดีจะช่วยให้การปราบปรามยาเสพติดเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้
ทั้งน้ี สถานีต ารวจควรก าหนดแผนงานเพื่อสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการ และภาคประชาชนใน
พื้นท่ีอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจมีความรัดกุมในทางปฏิบติั 
รวมถึงมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของพื้นท่ี โดยเฉพาะการสืบสวนในทางลบัเพื่อ
ขยายผลการจบักุมเครือข่ายผูค้า้ยาเสพติด ซ่ึงในปัจจุบนัภารกิจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจจะมุ่งเน้นไปท่ีการปราบปรามมากกว่าการป้องกนั เพราะท าให้ได้ผลงานท่ีเป็น
รูปธรรมและผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับให้ความส าคัญมากกว่า นอกจากน้ี ผู ้บริหารต ารวจและ
เจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ ต ารวจภูธรภาค 7 ไดก้ าหนดให้มีการพฒันา
ระบบสายตรวจ และฝึกทกัษะของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเก่ียวกบัยทุธวิธีการตั้งด่านตรวจเพื่อช่วยป้องกนั
และสกดักั้นมิใหเ้กิดการกระท าความผดิในพื้นท่ี รวมถึงเป็นการป้องปรามเพื่อท าใหผู้ก้ระท าผดิเกิด
ความเกรงกลัว ซ่ึงภารกิจดังกล่าวได้ถูกก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า        
ทุกปีงบประมาณ 

2.2.2) การสร้างทีมงานเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยต ารวจภูธรภาค 7 
ไดจ้ดัตั้งศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ต ารวจภูธรภาค 7  เป็นศูนยก์ลาง
เพื่อขับเคล่ือนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสถานีต ารวจในพื้นท่ี 
รับผิดชอบ โดยมีการมอบอ านาจให้ผูอ้  านวยการศูนยฯ์ สามารถด าเนินภารกิจไดอ้ย่างเต็มท่ีเพื่อ
บูรณาการภารกิจของส่วนราชการต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อให้การแกไ้ขปัญหายาเสพติดเป็นไปดว้ย
ความมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัออกค าสั่งต ารวจภูธรภาค 7 ท่ี 33/2559 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2559 
เร่ือง การจดัตั้งศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 (ศอ.ปส.ภ.7) 
เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมกบัภารกิจในสังกดัต ารวจภูธรภาค 7 มาปฏิบติัหนา้ท่ี
ในชุดปฏิบัติการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
โดยเฉพาะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงส่งผลให้กองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั และสถานี
ต ารวจในสังกดัต ารวจภูธรภาค 7 มีการจดัตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อรองรับการปฏิบติังานร่วมกบั ศอ.ปส. 
ต ารวจภูธรภาค 7 ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้หค้วามเห็นสนบัสนุนวา่ เป็นเร่ือง
ท่ีดีเพราะภารกิจดา้นการปราบปรามยาเสพติดมีความเส่ียงสูง และตอ้งอาศยัความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั
อยา่งมาก การท างานเป็นทีมจึงมีการปลูกฝังให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีอุดมการณ์ท่ีดีต่อการแกไ้ขปัญหา
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ยาเสพติด ซ่ึงท่ีผ่านมาสถานีต ารวจได้พยายามสร้างกลไกการมีส่วนร่วมไวใ้นกระบวนการของ   
การท างานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพ เช่น การจดัตั้ งชุดปฏิบติัการ การฝึกยุทธวิธีต ารวจ เพื่อช่วยให้
เจา้หน้าท่ีต ารวจมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัภายในทีม และสามารถท างานร่วมกนัไดแ้บบมืออาชีพ 
รวมถึงช่วยให้เกิดทีมงานท่ีเขม้แข็งสามารถด าเนินภารกิจดา้นการปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูบ้ริหารต ารวจได้กล่าวสนับสนุนเก่ียวกบัการท างานเป็นทีมไวว้่า กอง
บงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัมีการพฒันาทีมงานเพื่อรองรับภารกิจดา้นการปราบปรามยาเสพติดได้
ครบทั้งระบบคือ มีการก าหนดภารกิจของเจา้หน้าท่ีต ารวจเป็นการเฉพาะ ได้แก่ ทีมสายสืบ ทีม
ปราบปราม และทีมสอบสวน ซ่ึงจะช่วยท าให้การท างานของแต่ละทีมมีความเช่ียวชาญเฉพาะ 
สามารถเช่ือมโยงขอ้มูลและการปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองรวมถึงสามารถด าเนินการตามภารกิจของทีม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัสูง 

2.2.3) การติดต่อส่ือสาร เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพื่อ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด ต ารวจภูธรภาค 7 จะใช้การส่ือสารใน 2 ลกัษณะ คือ (1) การส่ือสารภายใน
หน่วยงานโดยทีมงานมีการส่ือสารกนัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายและวิธีการท างานท่ีตรงกนั และสามารถท างานร่วมกนัได้
ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการส่ือสารด้วยการประชุมแบบเป็นทางการนั้นเหมาะ
ส าหรับการตดัสินใจร่วมกนัในเชิงนโยบาย และการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจแต่ละ
คนในการท างานตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและส าหรับการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการนั้นจะเป็น
ลกัษณะของการประชุมกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้เจา้หน้าท่ีต ารวจระดบัปฏิบติัการในพื้นท่ีเขา้มาพูดคุย 
แลกเปล่ียนขอ้มูล และปรึกษาหารือเพื่อแกไ้ขปัญหาหนา้งานท่ีพบ ซ่ึงการส่ือสารภายในทีมจะช่วย
กระจายขอ้มูลข่าวสาร และการแสดงความเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพื่อช่วยให้เกิด
มุมมองท่ีรอบคอบรอบด้านเม่ือลงไปท างานในพื้นท่ี และให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด และ (2) การส่ือสารภายนอกหน่วยงานโดยต ารวจภูธรภาค 7 มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อ
ส่ือสารแนวทางการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่ีมี
การด าเนินการอยา่งเขม้ขน้และต่อเน่ือง ซ่ึงการส่ือสารขอ้มูลในลกัษณะดงักล่าวจะช่วยใหป้ระชาชนเกิด
ทศันคติท่ีดีต่อการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ รวมถึงเกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจ และให้ความร่วมมือใน
การท างานอย่างเต็มท่ี โดยเช่ือมัน่ว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจมีความจริงใจท่ีจะเขา้ไปช่วยแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในพื้นท่ีอยา่งเตม็ท่ีเตม็ความสามารถ 

2.2.4) ระบบรายงานผลการด าเนินงานโดยผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัเน้น
ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีอย่างรวดเร็ว โดยใชก้ารรายงานผา่นโปรแกรม 
Line  เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง เห็นภาพเหตุการณ์จริง สามารถตรวจสอบสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้
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อย่างรวดเร็ว เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจเพื่อแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อสถานการณ์ ทั้งน้ี การรายงานผล
การปฏิบติังานด้านการปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 โดยพิจารณาจากตวัช้ีวดัตาม
แผนปฏิบติัการพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2558 พบว่ามีผลงานสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
โดยผลการจบักุมมีสูงถึง 24,942 ราย และมีการใช้ขอ้มูลจากการจบักุมดงักล่าวไปท าการขยายผล
เพื่อการจบักุมผูก้ระท าผดิท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 

3) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน จากประเด็นค าถามท่ีว่า “งบประมาณท่ี
ต ารวจภูธรภาค 7 ไดจ้ดัสรรให้ระดบัปฏิบติัในพื้นท่ีมีความเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ
ภารกิจในระดับใด และผูบ้ริหารสถานีต ารวจมีวิธีการแสวงหาการสนับสนุนงบประมาณ และ
ทรัพยากรเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานให้บรรลุผลส าเร็จในลกัษณะใดบา้ง” ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละกลุ่มได้
ใหข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

ผูบ้ริหารต ารวจระดบัสถานีต ารวจในพื้นท่ี และเจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธร
ภาค 7 ไดใ้หข้อ้มูลตรงกนัวา่ งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจากต ารวจภูธรภาค 7 ถือวา่นอ้ยมาก      เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปริมาณภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นประจ า ซ่ึงยงัไม่นบัรวมกบัภารกิจพิเศษตาม    ขอ้สั่ง
การเชิงนโยบายท่ีลงมาสู่เจา้หน้าท่ีต ารวจผูป้ฏิบติัในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเจา้หน้าท่ีต ารวจของ
ต ารวจภูธรภาค 7 และเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ป.ส. ไดใ้หข้อ้มูลวา่ การปราบปรามยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในแต่
ละคร้ังนั้นเจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งใชง้บประมาณ และทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก เช่น รถยนต ์
กล้องสอดแนม เงินสดส าหรับล่อซ้ือ เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่เจา้หน้าท่ีต ารวจชุดปฏิบติัการจะตอ้ง
ส ารองเงินส่วนตวัออกค่าใช้จ่ายในการท างานไปก่อน ทั้งท่ีมีเงินกองทุนสวสัดิการดา้น       ยาเสพ
ติดของต ารวจภูธรภาค 7 ซ่ึงสามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานได้ โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้ห้ขอ้มูลในประเด็นน้ีวา่ ระเบียบการใช้เงินกองทุนสวสัดิการดา้นยาเสพติด  
ยงัขาดความคล่องตัว และมีความล่าช้าไม่ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และในกรณีท่ีสามารถ
ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จและจบักุมผูค้า้ยาเสพติดไดก้็จะไดรั้บเงินรางวลัตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวลัคดียาเสพติด พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
ท่ีก าหนดแนวทางในการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวลัน าจบัแก่เจา้พนักงานผูสื้บสวนจบักุมคดี      
ยาเสพติด ตลอดจนผูใ้ห้ข่าวสารในเร่ืองการคา้ยาเสพติด โดยการจ่ายเงินรางวลัยาเสพติดจะจ่ายให้
ครบเต็มจ านวนเม่ือพนักงานอยัการมีค าสั่งฟ้องผูต้อ้งหาแลว้ เห็นได้ว่าเงินรางวลัดงักล่าวถือเป็น
แนวทางการสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่เจา้หน้าท่ีต ารวจชุดปฏิบติัการอีกทางหน่ึง แต่อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบติัมกัพบวา่การเบิกจ่ายเงินรางวลัคดียาเสพติดมีความล่าชา้เน่ืองจากมีขั้นตอนการอนุมติั
หลายล าดับ รวมถึงตอ้งใช้เอกสารประกอบการพิจารณาจ านวนมากท่ีตอ้งรอจากหน่วยงานอ่ืน 
นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของต ารวจภูธรภาค 7 ไดก้ล่าววา่ ปัญหาดา้นงบประมาณไดส่้งผลกระทบท าให้
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ต ารวจภูธรภาค 7 ขาดความพร้อมของทรัพยากรท่ีตอ้งใชแ้กไ้ขปัญหายาเสพติดในยามปกติ ซ่ึงเห็น
ไดจ้ากการประสานขอรับการสนบัสนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ เช่น ขอรับการสนบัสนุนชุดตรวจ
ปัสสาวะจากสาธารณสุข ขอรับการสนับสนุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
เป็นตน้ รวมถึงผูบ้ริหารต ารวจระดบัสถานีต ารวจในพื้นท่ี ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า สถานีต ารวจ มี
การขอรับการสนบัสนุนช่างเทคนิคจากวิทยาลยัเทคนิคในจงัหวดัเพื่อช่วยวางระบบเครือข่าย และ
น าคอมพิวเตอร์รุ่นเก่ามาท าเป็นแม่ข่ายส าหรับเขา้ถึงขอ้มูลของระบบ POLIS ผ่านโทรศพัท์มือถือ 
ซ่ึงเจา้หน้าท่ีของส านกังานสาธารณสุข และเจา้หน้าท่ีของส านกังานพฒันาชุมชน ไดใ้ห้แนวทาง  
ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวไวว้่า ส่วนราชการหลายแห่งได้เปิดให้กลุ่มองค์การภาคประชาชน 
รวมถึงส่วนราชการได้เขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ซ่ึงน ามาใช้
ประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดได ้เช่น งบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์จงัหวดั งบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมตามแผนสามปีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
งบประมาณของกองทุนส่งเสริมสวสัดิการสังคมของส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย์จงัหวดั งบประมาณของส านักงาน ป.ป.ส. เป็นต้น ทั้งน้ี การเสนอโครงการเพื่อขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดงักล่าวจะช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 มีงบประมาณสนับสนุน   
เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินภารกิจการแกไ้ขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

4) เทคโนโลยีท่ีใช้ในการด าเนินงาน จากประเด็นค าถามท่ีว่า “เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ 
ในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ลักษณะของภารกิจในระดับใด และเทคโนโลยีท่ีช่วยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 มีประสิทธิภาพ และเอ้ือต่อการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จควรมีลกัษณะอยา่งไร” 
ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลแต่ละกลุ่มไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

4.1) เทคโนโลยีท่ีเอ้ือให้การป้องกนัปราบปรามยาเสพติดประสบผลส าเร็จ โดย 
ผูบ้ริหารต ารวจระดบัสถานีต ารวจในพื้นท่ี เจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธร  ภาค 7 เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ป.ส. เจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. และผูท่ี้เคยตอ้งโทษคดียาเสพติดไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัว่า 
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไดส่้งผลให้เทคโนโลยมีีราคาถูกลง และมีคุณภาพสูงข้ึน ซ่ึงช่วยให้
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีสามารถท าไดง่้ายข้ึน 
ซ่ึงเห็นไดจ้ากกรณีการตั้งด่านตรวจเพื่อสกดักั้น และปราบปรามยาเสพติดท่ีไดมี้การน าเทคโนโลยี 
มาสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ โปรแกรม TeamViewer 
โปรแกรม Line Computer แม่ข่าย และระบบฐานข้อมูลทะเบียนยานพาหนะในระบบ Polis 
นอกจากน้ี ในกรณีของการล่อซ้ือยาเสพติดโดยใช้นกต่อเพื่อขยายผลการจบักุมผูค้า้ยาเสพติดราย
ใหญ่ ซ่ึงได้มีการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ได้แก่ Ipad ท่ีมี
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โปรแกรม Google Map และโปรแกรม Line เพื่อน ามาใช้ในการท าความเขา้ใจพื้นท่ี และรู้จกัทาง
หนีทีไล่ รวมถึงเส้นทางเขา้ออกในพื้นท่ีไดอ้ยา่งทะลุปุโปร่ง ซ่ึงช่วยใหก้ารจ าลองสถานการณ์ท าได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึนในการปฏิบติังาน 

4.2) เทคโนโลยีท่ีท  าให้การกระท าผิดสามารถท าไดโ้ดยง่าย โดยเจา้หนา้ท่ีของ
ส านกังาน ป.ป.ส. และผูท่ี้เคยตอ้งโทษคดียาเสพติดไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ ความเจริญกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีได้ท  าให้ผูค้า้ยาเสพติดมีการใช้วิธีการท่ีซับซ้อนในการกระท าผิดมากข้ึน โดยใช้
เทคนิคการส่ือสารแบบใหม่ๆ เช่น ใช้อากาศยานไร้คนขบั (โดรน) ติดกลอ้งบินมาจอดเพื่อซุ่มดู
ลาดเลาล่วงหนา้ก่อนรับส่งยาเสพติด รวมถึงใชเ้ทคนิคใหม่ๆ ในการกระท าความผดิเพื่อหลีกหนีการ
จบักุมของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ นอกจากน้ี การท่ีเทคโนโลยีมีราคาถูกลง แต่มีคุณภาพเพิ่มสูงข้ึน รวมถึง
ช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีสามารถท าไดโ้ดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว จึงท าวยัรุ่นกลุ่มเส่ียงกลา้ท่ีจะ
กระท าความผดิมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงมีการชกัชวนกนัใหก้ระท าความผดิไดง่้ายข้ึน 

5) กฎหมาย และอ านาจหนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด จากประเด็นค าถามท่ีว่า 
“อ านาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ในปัจจุบนั 
มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของภารกิจในระดบัใด และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมี
การปรับปรุงข้อกฎหมายในเร่ืองใดบ้างเพื่อช่วยให้เจ้าหน้า ท่ีต ารวจปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลแต่ละกลุ่มไดใ้หข้อ้มูลในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

ผูบ้ริหารต ารวจ และเจ้าหน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ได้ให้ข้อมูลว่า 
ต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้ห้ความส าคญักบัการด าเนินงานตามนโยบายท่ีผูบ้ริหารระดบันโยบายสั่งการ 
แต่ทั้งน้ี การด าเนินงานตามนโยบายบางอยา่งไม่ไดอ้ยูใ่นอ านาจของเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีจะกระท าได ้
เช่น การเขา้ตรวจคน้เคหสถานหรือสถานท่ีตอ้งสงสัย เพื่อท าการปราบปราบยาเสพติดโดยไม่มี
หมายศาล การออกหนงัสือสอบถามหรือเชิญบุคคลมาให้ถอ้ยค า เป็นตน้ ซ่ึงการใช้อ านาจเหล่าน้ี
เจา้หนา้ท่ีต ารวจจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้พนกังาน ป.ป.ส. จากเลขาธิการส านกังาน ป.ป.ส. 
ซ่ึงกลุ่มนักวิชาการได้ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมอีกว่า ในการปราบปรามยาเสพติดโดยเจา้พนักงานตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 จ าเป็นตอ้งได้รับความร่วมมือจาก
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในการคน้และการจบักุม แต่ในทางกฎหมายพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่มีอ านาจเขา้
และคน้เคหสถานนั้นๆ ร่วมกบัเจา้พนกังาน ป.ป.ส.ในฐานะผูช่้วยเหลือเจา้พนกังานโดยชอบดว้ย
กฎหมาย ดงันั้น เลขาธิการ ป.ป.ส.ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ส. จะตอ้งพิจารณา
แต่งตั้งให้เจา้หน้าท่ีต ารวจเป็นเจา้พนกังาน ป.ป.ส. โดยตอ้งมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของผูไ้ดรั้บ
แต่งตั้งและท าเอกสารมอบหมายไวป้ระจ าตวับุคคลนั้น ทั้งน้ี ผูบ้ริหารต ารวจและเจา้หน้าท่ีต ารวจ
ของต ารวจภูธรภาค 7 ไดใ้ห้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในประเด็นน้ีวา่ ต ารวจภูธรภาค 7 ไดมี้การยื่นเอกสาร
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ค าขอแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และค าขอมีบตัรประจ าตวัเจ้าพนักงาน
ป.ป.ส. ต่อส านกังาน ป.ป.ส. เพื่อช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปราม    ยา
เสพติดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่ท่ีผา่นมามกัพบว่า การแต่งตั้งเจา้พนกังาน ป.ป.ส. มีความล่าช้า 
และท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่สามารถปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดไดต้ามแผน
อยา่งมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร นอกจากน้ี เจา้หน้าท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. ไดก้ล่าวถึงปัญหาท่ีพบ
ในการท างานร่วมกบัต ารวจภูธรภาค 7 ไว ้2 ประเด็นคือ (1) การบริหารจดัการเก่ียวกบัคดียาเสพติด
มีขั้นตอนปฏิบติัหลายขั้นตอน โดยเร่ิมตั้งแต่การรวบรวมพยานหลกัฐานและสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดเพื่อส่งส านวนการสอบสวนไปยงัพนกังานอยัการในการจบักุมคดียาเสพติด การร้องขอต่อ
ศาลให้ออกหมายจบัผูต้อ้งหาเพิ่มเติมในความผิดคดีฐานสมคบ สนบัสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายาม
กระท าความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด และการรวบรวมพยานหลกัฐานและสอบสวนพยานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อใหส้ านกังาน ป.ป.ส.มีค าสั่งตรวจยดึทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดในแต่ละคดี เห็นไดว้า่การ
ด าเนินการตามระเบียบขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดียาเสพติจะอยูใ่นความรับผิดชอบของพนกังาน
สอบสวนเพียงฝ่ายเดียวโดยเฉพาะการรวบรวมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง จึงท าใหก้ารท างานมีความล่าชา้ 
ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อนในการบริหารจดัการ และ (2) เม่ือเจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินการจบักุมผูค้า้ยาเสพติด
ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดและด าเนินการส่งฟ้องศาลแลว้ จะไม่มีการส่งขอ้มูลในเชิงลึกของผูค้า้ยา
เสพติดทุกรายให้หน่วยงานเชิงนโยบายคือ ส านกังาน ป.ป.ส.ภาค 7 เพื่อขยายผลการจบักุมเครือข่าย
ผูค้า้ยาเสพติดทั้งระบบต่อไป ซ่ึงแนวทางการด าเนินงานในลกัษณะดงักล่าวอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ในระดบัปฏิบติัไดใ้นอนาคต ซ่ึงกลุ่มนกัวิชาการไดใ้ห้แนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
ไวว้่าผูบ้ริหารระดบันโยบายของทั้งสองฝ่ายควรร่วมกนัพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าวร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงในการท างาน และมีขอ้ตกลงเป็นแนวทางเดียวกนั
ให้มากท่ีสุด โดยค านึงถึงผลส าเร็จของนโยบาย และผลประโยชน์ของสังคมไทยเป็นท่ีตั้งในการ
ตดัสินใจ  
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4.3 ผลการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

4.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  
ผลจากการศึกษาขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 และ 2 ได้น ามาสู่การวิเคราะห์    

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตามหลกัการของ SWOT Analysis เพื่อน าไปสู่การก าหนด
ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 โดยมีประเด็นส าคญัดงัน้ี 

1) จุดแข็ง (Strengths: S) ของต ารวจภูธรภาค 7 ท่ีช่วยให้การป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูง ประกอบดว้ย 

1.1) ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า 
1.1.1) ผูบ้ริหารต ารวจระดบัสูงสุดของต ารวจภูธรภาค 7 ใช้การบริหารงาน

แบบกระจายอ านาจโดยใช้เป้าหมาย และตวัช้ีวดัเป็นตวัควบคุมผลงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตวั 
และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังาน ดงัเห็นไดจ้ากมีการออกค าสั่งเพื่อมอบหมายภารกิจ
ให้แก่รองผูบ้ญัชาการเป็นผูรั้บผิดชอบในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด นอกจากน้ียงัได้
ก าหนดนโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีชดัเจน และพร้อมให้การสนบัสนุนแก่สถานีต ารวจใน
การด าเนินงานตามนโยบายใหม่ๆ ของรัฐบาลอยา่งต่อเน่ือง 

1.1.2) ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัให้การสนบัสนุนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างาน ทั้งการแสวงหางบประมาณ ทรัพยากรในการท างาน การสร้างเครือข่ายในการท างาน รวมถึง
การสร้างขวญัและก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เพื่อช่วยการให้ป้องกันปราบปรามยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

1.1.3) ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีกับผูน้ าชุมชน ทั้งฝ่าย
ปกครองและผูน้ าการเมืองทอ้งถ่ิน จึงท าใหไ้ดรั้บความร่วมมือและการสนบัสนุนในการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ี 

1.1.4) หวัหนา้ภารกิจมีความน่าเช่ือถือ และมีทกัษะในการเจรจาต่อรอง มี
ความสามารถดา้นการส่ือสารขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงประเด็น รวมถึงมีประสบการณ์สูงเพื่อช่วย
ให้การวางแผนเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปล่ียนแผนไดต้ามสถานการณ์
อย่างทนัท่วงที นอกจากน้ียงัมีความเช่ียวชาญในการท างาน สามารถสอนงาน และให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลือแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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1.2) ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
1.2.1) เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งยืดหยุน่ และเหมาะสมกบั

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
1.2.2) เจา้หน้าท่ีต ารวจไดเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการท างานเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง จึงมีความรู้ดี และมีประสบการณ์มากในการ
ท างานดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดจึงท าใหมี้ความเช่ียวชาญในระดบัสูง 

1.2.3) เจา้หนา้ท่ีต ารวจบางส่วนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้พนกังาน ป.ป.ส. 
ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 

1.2.4) เจ้าหน้าท่ีต ารวจเป็นผูท่ี้มีอุดมการณ์ และมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
ภารกิจดา้นการปราบปรามยาเสพติด จึงท าใหมี้ผลส าเร็จดา้นปราบปรามยาเสพติดจ านวนมาก และ
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีมุ่งมัน่และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดท่ีเกิดในพื้นท่ี  

1.2.5) เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีการสนธิก าลงัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีจากส่วนราชการ 
และอาสาสมคัรภาคประชาชนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีร่วมกนั 

1.2.6) สถานีต ารวจมีการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมไวใ้นกระบวนการของ
การท างานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงช่วยให้เกิดทีมงานท่ีเขม้แข็ง และสามารถท างานร่วมกนัไดแ้บบ
มืออาชีพ จึงท าให้ทีมงานของเจา้หน้าท่ีต ารวจมีศกัยภาพสูง มีอุดมการณ์ท่ีหนกัแน่น และมีความ
เข้มแข็งทั้งในด้านจิตใจ และร่างกาย รวมถึงมีการวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการท างานตาม
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนัไปเป็นระบบ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบภารกิจ 

1.2.6) เจา้หนา้ท่ีต ารวจรุ่นใหม่เป็นผูท่ี้มีความรู้ดี และมีศกัยภาพสูงในการ
ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ ซ่ึงช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

1.3) ปัจจยัดา้นงบประมาณ 
1.3.1) ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหายา

เสพติดได้อย่างประหยดั และมีความคุม้ค่าในระดบัสูงเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัน าเข้ากับ
ผลผลิตท่ีได ้โดยเม่ือพิจารณาจากตวัช้ีวดัตามแผนปฏิบติัการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2558 
พบวา่มีผลงานสูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

1.3.1) ต ารวจภูธรภาค 7 มีการแสวงหางบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ และ
ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการต่างๆ ท่ีร่วมบูรณาการภารกิจ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ี  
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1.4) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี
1.4.1) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีไดช่้วยสนบัสนุนให้การท างานของ

เจา้หน้าท่ีต ารวจมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึนทั้งในดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล และความรวดเร็วใน
การคน้หาขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ 

1.4.2) เทคโนโลยีไดช่้วยให้การส่ือสารภายในทีมงานสามารถท าไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และมีความต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยกระจายขอ้มูลข่าวสาร เป็นไปอย่างทัว่ถึง รวมถึงช่วยให้การ
รายงานผลการด าเนินงาน และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อน าไปสู่การ
ตดัสินใจเพื่อแกไ้ขปัญหาไดท้นัต่อสถานการณ์  

1.4.3) เทคโนโลยีไดช่้วยใหก้ารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารสู่ประชาชน
ในพื้นท่ี ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเครือข่ายภาคประชาชนสามารถท าไดโ้ดยง่ายทั้งในดา้นของ
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั เพื่อช่วยให้ประชาชนเกิดทศันคติท่ีดีต่อการท างานของเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ 

1.4.4) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีได้ช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถ
ติดตามและสืบหาผูก้ระท าความผิดได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมถึงการขยายผลการจบักุม
ผูก้ระท าผดิสามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน   

1.5) ปัจจยัดา้นกฎหมาย 
1.5.1) เจา้หน้าท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 มีความเขา้ใจในตวัระเบียบ 

และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติดเป็นอยา่งดี  
2) จุดอ่อน (Weaknesses: W) ของต ารวจภูธรภาค 7 ท่ีเป็นปัญหาท าให้การป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติดขาดประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 
2.1) ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

2.2.1) อัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่เพียงพอต่อกับปริมาณของ
ภารกิจท่ีมีมากข้ึน ซ่ึงมาจากสาเหตุหลกั 2 ประการคือ การปรับลดอตัราก าลงัของขา้ราชการต ารวจ
ตามนโยบายการลดค่าใช้จ่ายดา้นบุคลกรภาครัฐในการปฏิรูประบบราชการไทยของรัฐบาล และ
การขยายตวัของชุมชนเมืองท่ีท าใหมี้จ านวนประชากรในพื้นท่ีเพิ่มสูงข้ึน 

2.2.2) พฤติกรรมส่วนตวัของเจา้หน้าท่ีต ารวจบางรายในการเลือกปฏิบติั
ในการบงัคบัใช้กฎหมายไดส่้งผลให้เกิดภาพลกัษณ์เชิงลบ และประชาชนไม่ยอมให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมของต ารวจท่ีจดัข้ึนในพื้นท่ี  
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2.2) ปัจจยัดา้นงบประมาณ 
2.2.1) งบประมาณท่ีได้รับการจดัสรรมีจ านวนน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับ

ภารกิจ และเป้าหมายท่ีก าหนด ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจตอ้งออกเงินส่วนตวัส ารองไปก่อนเพื่อช่วยให้
การท างานลุล่วง แลว้จึงมาเบิกคืนในภายหลงั 

2.2.2) ระเบียบการใชเ้งินกองทุนสวสัดิการดา้นยาเสพติดเพื่อน าไปส ารอง
เป็นค่าใชจ่้ายในการท างานยงัขาดความคล่องตวั จึงท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่สามารถน าเงินออกมา
ใชไ้ดโ้ดยสะดวก และมีความล่าชา้ไม่ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการขอรับเงินรางวลัตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวลัคดียาเสพติด พ.ศ.2537 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม มีขั้นตอนท่ียุง่ยาก 

2.2.3) กิจกรรมท่ีได้รับอนุมติังบประมาณไม่สอดคล้องกบัลกัษณะของ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม และนโยบายของรัฐบาล จึง
ท าให้บางนโยบายไม่มีงบประมาณสนบัสนุนแก่ชุดปฏิบติัการในระดบัพื้นท่ีเม่ือตอ้งด าเนินการจริง
ในพื้นท่ีเป้าหมาย 

2.2.4) งบประมาณท่ีไม่เพียงพอท าให้ขาดความพร้อมของทรัพยากรท่ีจะ
น าใชใ้นภารกิจการปราบปรามยาเสพติด ทั้งในดา้นจ านวนท่ีเพียงพอ และการซ่อมบ ารุงให้อยู่ใน
สภาพท่ีใชง้านไดต้ามปกติ 

2.3) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี
2.3.1) ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีไดท้  าให้ผูค้า้ยาเสพติดมีการใช้

วิธีการท่ีซับซ้อนในการกระท าผิดมากข้ึน ซ่ึงท าให้เกิดการพฒันาเทคนิคใหม่ๆ ในการกระท า
ความผดิเพื่อหลีกหนีการจบักุมของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

2.3.2) เทคโนโลยมีีราคาถูกลง แต่มีคุณภาพเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงช่องทางการ
ติดต่อส่ือสารท่ีสามารถท าไดโ้ดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว จึงท าให้วยัรุ่นกลุ่มเส่ียงกลา้ท่ีจะกระท า
ความผดิมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงมีการชกัชวนกนัใหก้ระท าความผดิไดง่้ายข้ึน 

2.4) ปัจจยัดา้นกฎหมาย 
2.4.1) การด าเนินงานตามนโยบายในบางเร่ืองเพื่อปราบปรามยาเสพติด 

เช่น การเข้าและคน้เคหสถาน ซ่ึงเป็นอ านาจหน้าท่ีของเจา้พนักงาน ป.ป.ส. โดยตรง จึงท าให้
เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้พนกังาน ป.ป.ส. ไม่มีอ านาจท่ีจะกระท าได ้ 

2.4.2) การแต่งตั้งเจา้พนกังาน ป.ป.ส. มีความล่าช้า และท าให้เจา้หน้าท่ี
ต ารวจไม่สามารถปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดไดต้ามแผนอยา่งมีประสิทธิภาพ 



159 
 

2.4.3) การใช้ช่องว่างของกฎหมายในการจบักุมคดีใหญ่ท่ีมีโทษตั้งแต่
จ าคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวติท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีการสร้างผลงานการจบักุมผูเ้สพตามบริเวณ
ชายแดน ดว้ยการแจง้ขอ้หาน าเขา้-ส่งออกตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65  

2.4.4) การด าเนินการตามระเบียบขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดียาเสพติจะ
อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนเพียงฝ่ายเดียวโดยเฉพาะการรวบรวมหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง จึงท าใหก้ารท างานมีความล่าชา้  

3) โอกาส (Opportunities: O) ของต ารวจภูธรภาค 7 ท่ีช่วยสนบัสนุนให้การป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบดว้ย 

3.1) รัฐบาลใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยถูกก าหนดใหเ้ป็น
วาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาลและมีการพฒันาตวันโยบายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมา
อยา่งต่อเน่ือง และมีการก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนในทางปฏิบติั 

3.2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยสนบัสนุนทรัพยากรในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ใหแ้ก่ต ารวจภูธรภาค 7 อยา่งต่อเน่ือง 

3.3) เครือข่ายภาคประชาชนสนบัสนุนการป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชน
ใหแ้ก่ต ารวจภูธรภาค 7 

3.4) ชุมชนท่ีมีความเขม้แข็ง ผูน้  าชุมชนจะเขา้มาร่วมกิจกรรมของต ารวจภูธร
ภาค 7 ท่ีเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ี รวมถึงเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมในชุมชนให้
บรรลุผลส าเร็จ  

3.5) เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐทั้งฝ่ายปกครอง ต ารวจ และอาสาสมคัร
ร่วมมือกนัออกตรวจตราตามชุมชนและพื้นท่ีเส่ียง โดยเฉพาะกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ีประสบกบั
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่อนขา้งมากจะให้การสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นอยา่งดี 

4) อุปสรรค (Threats: T) ของต ารวจภูธรภาค 7 ท่ีขดัขวางและท าให้การป้องกนั
และปราบปรามยาเสพติดขาดประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 

4.1) การแพร่ระบาดของยาเสพติดไดมี้มาอย่างต่อเน่ือง และมีแนวโน้มสูงข้ึน
เร่ือยๆ เน่ืองจากผู ้ค้ายาเสพติดส่วนใหญ่ได้ใช้ถนนเพชรเกษมซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ต ารวจภูธรภาค 7 เป็นเส้นทางหลกัในการล าเลียงยาเสพติดลงสู่ภาคใต ้และออกต่างประเทศ 

4.2) ภูมิประเทศพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นพื้นท่ีติดชายแดน
ไทย-พม่าท่ีมีเขตติดต่อยาวหลายกิโลเมตรท าให้มีการลกัลอบขนยาเสพติดเขา้สู่ประเทศไทยได้
โดยง่าย 
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4.3) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท าให้สภาพสังคมมีความซบัซ้อนสูงข้ึน ซ่ึง
ชุมชนส่วนใหญ่ท่ีเป็นสังคมเมืองมักมีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่และไม่ค่อยสนใจกัน ท าให้
ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน และเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในวยัรุ่นกลุ่ม
เส่ียงเพิ่มมากข้ึน 

4.4) พื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7 เป็นพื้นท่ีปริมณฑลท่ีมีแหล่งชุมชน
จ านวนมาก และท่ีมีเส้นทางท่ีสามารถผ่านเขา้ออกไดห้ลายเส้นทาง ท าให้ยากต่อการตั้งด่านตรวจ
อยา่งทัว่ถึง 

4.5) รัฐบาลมกัก าหนดนโยบายส าคญัในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดข้ึนมาใหม่ 
และในบางนโยบายไม่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหายาเสพติดของชาติท่ีจดัท าข้ึน 

4.6) นโยบาย และตัวช้ีวดัประสิทธิภาพการท างานของแต่ละส่วนราชการ
แตกต่างกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงท าให้เกิดความขัดแย้งกันในเชิงเป้าหมาย และ
กระบวนการด าเนินการ  

4.7) ผูเ้สพ ผูค้า้ยาเสพติดมีการพฒันาความสามารถในการหาช่องทางหลบหนี 
และหาวิธีการใหม่ๆ ในการกระท าความผิด รวมถึงผูค้า้ยาเสพติดมีความระมดัระวงัตวัในระดบัท่ี
สูงข้ึน จึงท าใหก้ารจบักุมมีความยากเพิ่มมากข้ึน 

4.3.2   ต้นแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของต ารวจภูธรภาค 7 
จากการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ท าให้ไดอ้งค์ประกอบท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการบริหารจดัการท่ีท าให้
การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงน ามาสู่การพฒันาเป็นตน้แบบการบริหาร
จดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า 
1.1) แนวทางเดิมท่ีท าใหก้ารป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูง 

1.1.1) ใชก้ารบริหารงานแบบกระจายอ านาจเพื่อให้เกิดความคล่องตวั และ
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังานรวมถึงมีการสนบัสนุนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานเพื่อ
ช่วยใหส้ถานีต ารวจมีการด าเนินงานตามนโยบายใหม่ๆ ของรัฐบาลไดจ้นประสบผลส าเร็จ 

1.1.2) เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์สูง จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจเกิดความเช่ือถือ 
รวมถึงมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้ าชุมชนฝ่ายปกครองและผูน้ าการเมืองทอ้งถ่ิน จึงท าให้มีการเจรจา
ต่อรอง และการประสานงานในการด าเนินงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซ่ึง
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ท าใหเ้กิดการสนธิก าลงัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และเจา้หนา้ท่ีจากส่วนราชการ และอาสาสมคัร
ภาคประชาชนเขา้มาร่วมด าเนินกิจกรรมในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีร่วมกนั 

1.2) แนวทางใหม่เพื่อพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
ในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด  

1.2.1) เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผน การตดัสินใจ การด าเนินงาน  และการประเมินผล ซ่ึงต ารวจภูธรภาค 7 ตอ้งสนบัสนุนให้
สถานีต ารวจแต่ละแห่งจดัเวทีประชาคมเพื่อเสนอแผนงาน โครงการเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ี เช่นเดียวกับท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันาสามปี 
จากนั้นสถานีต ารวจแต่ละแห่งจะจดัท าแผนปฏิบติัการในกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีส่งให้กอง
บงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัพิจารณาและบูรณาการภารกิจท่ีสามารถด าเนินการร่วมกนัได้ เพื่อ
ปรับปรุงเป็นแผนปฏิบติัการระดบัจงัหวดัส่งให้ต ารวจภูธร 7 น าไปใช้ในการจดัสรรงบประมาณ  
ลงสู่พื้นท่ี ซ่ึงในลกัษณะดงักล่าวจะช่วยให้ประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน และส่วนราชการ
เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

1.2.2) ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัถือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และความสามารถ
ในการท างานอยูใ่นระดบัสูง จึงตอ้งมีทกัษะในการสอนงานแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจได ้โดยลกัษณะท่ี
ส าคญัในการสอนงานมีอยู ่3 ประเด็น คือ (1) ผูบ้ริหารต ารวจระดบัหวัหนา้สถานี และหวัหนา้ภารกิจ
ควรมีความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มูลในประเด็นส าคญัของนโยบายหรือขอ้สั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดอ้ยา่งชดัเจน และน่าเช่ือถือ รวมถึงเห็นวธีิการปฏิบติัท่ีสามารถท าไดจ้ริง 
(2) ผูบ้ริหารต ารวจระดบัหวัหนา้สถานี และหวัหนา้ภารกิจควรมีความสามารถในการถ่ายทอด
เร่ืองราวไดอ้ยา่งเช่ือมโยง และท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจเห็นภาพ และเขา้ใจไดโ้ดยง่าย รวมถึงอาจมี
การเล่ากรณีศึกษาเพื่อท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจเขา้ใจในเร่ืองท่ีตอ้งการถ่ายทอดไดเ้พิ่มมากข้ึน และ (3) 
ผูบ้ริหารต ารวจระดบัหวัหนา้สถานี และหวัหนา้ภารกิจตอ้งรู้จกัวธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบัเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ เช่น ในการสอนงานใหแ้ก่สมาชิกของทีมควรตอ้งมีการกระตุน้ใหทุ้กคนเห็นพอ้งในเป้าหมาย
เดียวกนั และรู้จกัหนา้ท่ีของตวัในภารกิจนั้นๆ หรือการสอนงานรายบุคคลจะตอ้งเขา้ใจลกัษณะ
นิสัยส่วนตวัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจผูน้ั้น แลว้จึงเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมในการสอนงาน ทั้งน้ี วธีิการ
สอนงานอาจเปล่ียนแปลงไปไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ ดงันั้น ผูบ้ริหารต ารวจท่ีสอน
งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งมีคุณลกัษณะของโคช้ พี่เล้ียง และนกัแกไ้ขปัญหา  

1.2.3) ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัตอ้งมีความสามารถในการสร้างวฒันธรรม
องคก์ารท่ีเขม้แขง็เพื่อผลกัดนัใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจมีอุดมการณ์ และมีทศันคติเชิงบวกต่อภารกิจทั้งใน
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ดา้นการป้องกนั และดา้นการปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะผูบ้ริหารต ารวจระดบัหวัหนา้สถานี 
และหวัหนา้ภารกิจตอ้งมีพฤติกรรมท่ีเป็นตน้แบบ เพื่อสร้างแรงบลัดาลใจใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจใน
การท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ ทั้งน้ี ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัควรสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัภารกิจ และหนา้ท่ีรับผดิชอบระหวา่งเจา้หนา้ท่ีในแต่ละต าแหน่ง เพื่อ
สร้างความเขา้ใจ และสามารถท างานทดแทนกนัไดใ้นยามจ าเป็น 

1.2.4) ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัตอ้งมีความสามารถในการประสานงานกบั
หน่วยงานภายนอก รวมถึงองคก์รระหวา่งประเทศ เพื่อช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจไดรั้บสนบัสนุนใน
ดา้นงบประมาณ ทรัพยากร และความร่วมมือในการท างาน เพื่อป้องกนัปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงใน
แต่ละส่วนราชการจะมีเงินกองทุนฯ ส าหรับใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งขอรับการสนบัสนุนเพื่อด าเนิน
โครงการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กองทุนของกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กองทุนของ
ส านกังาน ป.ป.ส. เป็นตน้ 

2) ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
2.1) แนวทางเดิมท่ีท าใหก้ารป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูง 

2.1.1) สร้างคนเก่งใหมี้ศกัยภาพการท างานอยูใ่นระดบัสูง ดว้ยการสนบัสนุน
ใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีมีความรู้ดี และมีศกัยภาพสูงในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ใหเ้ขา้รับการอบรม
ในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติด รวมถึงส่งรายช่ือใหส้ านกังาน ป.ป.ส.
เพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็นเจา้พนกังาน ป.ป.ส.  

2.1.2) มีการปลูกฝังอุดมการณ์ในการท างาน จึงท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมี
ทศันคติเชิงบวกต่อภารกิจดา้นการปราบปรามยาเสพติด และมีความทุ่มเทในการท างานเป็นทีม
ร่วมกนั  

2.1.3) อตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่เพียงพอต่อกบัปริมาณของภารกิจ
ท่ีมีมากข้ึน จึงท าใหมี้การรับสมคัร อส.ตร.เขา้มาช่วยงานเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และในบางภารกิจมีการ
สนธิก าลงัร่วมกบัฝ่ายทหาร และพลเรือน 

2.2) แนวทางใหม่เพื่อพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
ในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด  

2.2.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพฒันาเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ท่ีท างานดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ และครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสรรหา 
การพฒันา การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์ ซ่ึงจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นผูท่ี้ท  างานโดยอยู่
บนพื้นฐานความรู้ (Knowledge Worker) และไดรั้บการพฒันาใหมี้ศกัยภาพท่ีสูงข้ึนเป็นสินทรัพยท่ี์
ส าคญัของหน่วยงาน (Human Capital) ทั้งน้ี ต ารวจภูธรภาค 7 ควรมีการฝึกอบรมใหค้วามรู้เบ้ืองตน้
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ส าหรับเจา้หนา้ท่ีต ารวจใหม่ โดยมีการสร้างระบบพี่เล้ียง โดยคดัเลือกผูบ้งัคบัหมู่หรือรองสารวตัรท่ี
มีประสบการณ์สูง และมีผลงานดีมาเป็นพี่เล้ียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจใหม่ๆ ท่ีเขา้มาสู่ระบบ และ
เม่ือมีสอนงานใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจมีศกัยภาพท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นต่อภารกิจแลว้ โดยใชส้ถานท่ี
ท างานเป็นห้องเรียน และใชก้รณีศึกษาเป็นประเด็นในการเรียนรู้ รวมถึงมีการวดัผลโดยมีการทดลอง
ท างานจริงในพื้นท่ีภายใตส้ถานการณ์ท่ีควบคุมได ้นอกจากน้ี ตอ้งมีการสร้างอุดมการณ์และสร้าง
แรงจูงใจใหมี้ความมุ่งมัน่ในการท างาน รวมถึงมีการคดัเลือกภารกิจท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีไดท้ดลองปฏิบติัก่อนบรรจุลงในต าแหน่งต่างๆ  

2.2.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรม
ในหลกัสูตรต่างๆ ไดมี้การถ่ายทอดใหส้มาชิกในทีมไดรั้บรู้ร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจท่ี
เขา้รับการอบรมเกิดความต่ืนตวัในการเขา้รับการอบรม รวมถึงเป็นการทบทวนองคค์วามรู้ท่ีไป
อบรมมาซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจไดม้ากข้ึน ทั้งยงัเป็นการฝึกทกัษะในการส่ือสารเพื่อช่วยให้
เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรมมีความกลา้เพิ่มมากข้ึน รวมถึงต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนด
หลกัเกณฑท่ี์ช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรมไดม้าท าหนา้ท่ีในชุดปฏิบติัการเพื่อใหไ้ดใ้ช้
ความรู้ความสามารถอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

2.2.3) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารต ารวจระดบัหวัหนา้
สถานีสร้างและพฒันา อส.ตร.ใหมี้ศกัยภาพสูง เพื่อช่วยสนบัสนนุการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
รวมถึงเป็นการป้องกนัปัญหายาเสพติดตามแนวคิดเร่ืองประชาชนคือต ารวจคนแรกท่ีสามารถรู้เห็น
เหตุการณ์ และช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจง้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจ ทั้งน้ี เพื่อช่วย
ใหก้ารท างานในพื้นท่ีเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ในการการ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในระยะยาว  

2.2.4) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรสนบัสนุนใหมี้การจดัประชุมระดบัผูบ้ริหาร
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในระดบัพื้นท่ี เพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกนั
ของทุกส่วนราชการโดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปลดัอ าเภอ สาธารณสุข และสถานศึกษา
ในทุกมิติอยา่งเป็นระบบ โดยมีการก าหนดเจา้ภาพหลกัในการท างานแต่ละกิจกรรมในพื้นท่ีให้
ชดัเจน เพื่อให้เกิดผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 

2.2.5) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรสนบัสนุนใหมี้การสรุป และถอดบทเรียนจาก
สถานีต ารวจท่ีประสบผลส าเร็จในดา้นต่างๆ เช่น การสร้างความร่วมมือจากประชาชน การไดรั้บ
การสนบัสนุนงบประมาณ เป็นตน้ เพื่อสกดัประเด็นส าคญัท่ีน ามาสู่การพฒันาเป็นองคค์วามรู้ท่ี
สามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัสูตรใหแ้ก่สถานีต ารวจได ้และควรสนบัสนุนงบประมาณให้มีการน าไป
ทดลองขยายผลเพื่อต่อยอดในสถานีต ารวจอ่ืนๆ ต่อไป 
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3) ปัจจยัดา้นงบประมาณ 
3.1) แนวทางเดิมท่ีท าใหก้ารป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูง 

3.1.1) ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อน ามาใช้
ในกิจกรรมและโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดผ้ลผลิตตามตวัช้ีวดั
สูงกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

3.1.2) งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรมีจ านวนนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบั
ภารกิจ และเป้าหมายท่ีก าหนด ท าใหมี้การแสวงหางบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ และขอรับการ
สนบัสนุนจากส่วนราชการต่างๆ ท่ีร่วมบูรณาการภารกิจ ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ี 

3.1.3) ระเบียบการใชเ้งินกองทุนสวสัดิการดา้นยาเสพติดเพื่อน าไปส ารอง
เป็นค่าใชจ่้ายในการท างานยงัขาดความคล่องตวั จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจตอ้งส ารองเงินส่วนตวั
ออกไปก่อน แลว้จึงมาเบิกคืนภายหลงัเม่ือเสร็จส้ินภารกิจ 

3.2) แนวทางใหม่เพื่อพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
ในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด 

3.2.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรพฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณลงสู่พื้นท่ี
โดยยดึถือตามกิจกรรมและโครงการท่ีจงัหวดัร้องขอ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

3.2.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรพฒันาเจา้หนา้ท่ีต ารวจใหมี้ศกัยภาพในการ
เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุน และส่วนราชการต่างๆ เช่น งบ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กองทุนของส านกังาน ป.ป.ส. เป็นตน้ ซ่ึงช่วยเป็น
การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการท างานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3.2.3) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงระเบียบการใช้
เงินกองทุนสวสัดิการดา้นยาเสพติดใหมี้ความคล่องตวั เพื่อน าไปส ารองเป็นค่าใชจ่้ายในการท างาน 

4) ปัจจยัดา้นเทคโนโลยี 
4.1) แนวทางเดิมท่ีท าใหก้ารป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูง 

4.1.1) สนบัสนุนใหมี้การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยมีาช่วยสนบัสนุนใหก้าร
ท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจมีประสิทธิภาพเพิ่มสูง 

4.1.2) ผูค้า้ยาเสพติดใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัสร้างวธีิการท่ีซบัซอ้นในการ
กระท าผดิมากข้ึน และเทคโนโลยมีีความง่าย สะดวกต่อการใชง้านมากข้ึน จึงท าใหก้ารกระท า
ความผดิไดง่้ายมากข้ึน 
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4.2) แนวทางใหม่เพื่อพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
ในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด 

4.2.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรประสานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี
มีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งในส่วนของ Hardwere และ Softwere เขา้มาช่วย
พฒันาเคร่ืองมือและโปรแกรมประยกุตเ์ฉพาะทาง และสนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจรุ่นใหม่ท่ีมี
ความรู้ดี และมีศกัยภาพสูงในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ เป็นผูรั้บผดิชอบในการใชง้าน รวมถึงมี
การสนบัสนุนใหมี้การพฒันาเพื่อต่อยอดเทคโนโลยดีงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยใหก้ารท างานมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

4.2.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรสนบัสนุนใหมี้การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อช่วย
ใหเ้กิดการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารสู่ประชาชนในพื้นท่ี ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเครือข่าย
ภาคประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ เขา้ใจ และเกิดทศันคติท่ีดีต่อ
การท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

4.2.3) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรสนบัสนุนใหพ้ื้นท่ีของสถานีต ารวจท่ีมี
เส้นทางหลกัในพื้นท่ีไดใ้ชร้ะบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (License 
Plate) ซ่ึงเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลของส านกังาน ป.ป.ส. โดยเฉพาะในพื้นท่ีตั้งด่านตรวจเพื่อสกดักั้น 
และปราบปรามยาเสพติดของสถานีต ารวจชะอ า ซ่ึงเป็นจุดตรวจใหญ่ท่ีมีผลการจบักุมจ านวนมาก 

4.2.4) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรสนบัสนุนใหมี้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยัใน
การท างาน โดยเฉพาะรถยนต ์และยานพาหนะท่ีเป็นของพลเรือน เพื่อช่วยใหก้ารสืบหาขอ้มูลจาก
แหล่งต่างๆ เป็นไปดว้ยความราบล่ืน และไม่เป็นจุดสังเกตเหมือนการใชร้ถหลวงออกท างาน 

5) ปัจจยัดา้นกฎหมาย  
5.1) แนวทางเดิมท่ีท าใหก้ารป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูง 

5.1.1) เจา้หนา้ท่ีต ารวจส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อยูใ่นสายงานน้ีมานาน จึงมีความ
เขา้ใจในตวัระเบียบ และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติดเป็นอยา่งดี รวมถึง
ไดรั้บการสนบัสนุนใหเ้ขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง เช่น การยดึ
ทรัพยต์ามพระราชบญัญติัมาตรการยึดทรัพย ์การสืบสวน สะกดรอย และสกดักั้นยาเสพติด เป็นตน้ 

5.1.2) เม่ือระดบันโยบายสั่งการใหมี้ผลงานคดีใหญ่ท่ีมีโทษสูง เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจจึงสร้างผลงานโดยจบัผูต้อ้งหารายเล็กแต่แจง้ขอ้หาท่ีมีความผดิสูง กล่าวคือ การใชช่้องวา่ง
ของกฎหมายในการจบักุมคดีใหญ่ท่ีมีโทษตั้งแต่จ าคุกตลอดชีวติถึงประหารชีวิต ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจมีการสร้างผลงานการจบักุมผูเ้สพตามบริเวณชายแดน ดว้ยการแจง้ขอ้หาน าเขา้-ส่งออกตาม 
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65  
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5.2) แนวทางใหม่เพื่อพฒันาตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
ในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด 

5.2.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรสนบัสนุนใหมี้การศึกษาถึงปัญหาและ
ขอ้จ ากดัของการท างานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติด 
เพื่อเสนอแนะประเด็นท่ีช่วยแกไ้ขปัญหาจากขอ้กฎหมายแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการปรับปรุง
ขอ้กฎหมายดงักล่าว ซ่ึงจะช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อการท างานใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

5.2.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรมีทีมงานท่ีปรึกษาในการจบักุมคดีใหญ่ท่ีมี
โทษตั้งแต่จ าคุกตลอดชีวติถึงประหารชีวิต โดยมีทีมงานมาจากอยัการ ศาล และต ารวจ เพื่อพิจารณา
การแจง้ขอ้หาร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยสร้างการถ่วงดุลอ านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และช่วยกลัน่กรอง
ใหเ้กิดความชอบธรรม และเช่ือถือได ้

สรุปไดว้า่ ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาใหญ่ระดบัชาติท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติร่วมกนั และตอ้งยอมรับว่า ต ารวจภูธรภาค 7 ไม่สามารถ
จดัการปัญหาไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไดค้รอบคลุมทุกมิติ เน่ืองจากติดขดัทั้งในดา้นขอ้กฎหมาย 
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและเพียงพอต่อการท างานในพื้นท่ี งบประมาณท่ีมีจ ากดั และการปรับตวัของ
ผูค้า้ยาเสพติด ซ่ึงผลการวจิยัไดช้ี้ให้เห็นวา่ การแกไ้ขปัญหายาเสพติดตอ้งอาศยัการบูรณาการภารกิจ
ของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันโยบายท่ีเป็นเสมือนระบบใหญ่ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ของประเทศให้มีความชดัเจน แลว้จึงท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการท างานร่วมกนัและแจกจ่ายภารกิจ
ลงมาให้ผูป้ฏิบติัในระดบัพื้นท่ี ทั้งน้ี ควรมีการก าหนดบทบาทให้มีผูมี้อ  านาจสูงสุดในการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี เพื่อให้สามารถสั่งการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ด าเนินการในแนวทาง
เดียวกนั และสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลท่ีเป็นระบบใหญ่ และอาจกล่าวสรุปไดว้า่ต ารวจภูธร
ภาค 7 ในฐานะของผูแ้กไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบซ่ึงถือเป็นระบบยอ่ยในระบบใหญ่
และผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนย่อมจะส่งผลกระทบต่อการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในภาพรวมอยา่ง
หลีกเล่ียงไม่ไดท้ั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดงันั้น การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระบบยอ่ยยอ่ม
ก่อให้เกิดผลกระทบอยา่งต่อเน่ืองกนัไปเป็นลูกโซ่ และไม่แน่ว่าการปราบปรามยาเสพติดท่ีจริงจงั
ของต ารวจภูธรภาค 7  อาจเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้ระบบการขนส่งยาเสพติดออกสู่ต่างประเทศ
ตอ้งล่มสลายลงไป รวมถึงอาจเป็นพื้นท่ีจุดยุทธศาสตร์ท่ีช่วยให้การสืบคน้ และท าลายเครือข่าย     
ยาเสพติดสามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีพกัยา และส่งต่อจากตน้ทางไปยงั
ปลายทาง จึงท าให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างเช่ือมโยงเพื่อท าความเข้าใจความสัมพนัธ์ และ
ปฏิสัมพนัธ์ของเครือข่ายยาเสพติด รวมถึงเขา้ใจถึงปรากฏการณ์และความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดอ้ยา่งมีเหตุมีผล 
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ภาพท่ี 5 ตน้แบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
 

เจ้าหน้าทีต่ ารวจ    เทคโนโลยี 
1. พฒันาศกัยภาพ 
2. การถ่ายทอดความรู้ใหส้มาชิกในทีม 
3. สร้างและพฒันา อส.ตร. 
4. บูรณาการภารกิจร่วมกบัส่วนราชการอ่ืน 
5. สรุป และถอดบทเรียน 

   1. พฒันาเคร่ืองมือ โปรแกรม และเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
2. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารสู่ประชาชน 
3. ใชร้ะบบ License Plate 
4. สนบัสนุนเคร่ืองมือส่ือสาร 

 
ภาวะผู้น า 

1. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
2. ทกัษะการสอนงาน 
3. สร้างวฒันธรรมองคก์าร 
4. การประสานงาน 

    
งบประมาณ   กฎหมาย 

1. จดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งพื้นท่ี 
2. ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากภายนอก 
3. ปรับปรุงระเบียบการใชเ้งินกองทุน 

  1. ศึกษาปัญหาและปรับปรุงขอ้กฎหมาย 
2. แต่งตั้งทีมงานท่ีปรึกษา  

     

  
ประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง “ตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปราม

ยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7” โดยศึกษาขอ้มูลจากการวิเคราะห์รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารราชการ 
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล  และการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูล 6 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย (1) กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลระดบันโยบาย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของต ารวจภูธรภาค 7 และ
ผูบ้ริหารของส านักงาน ป.ป.ส. (2) กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัปฏิบติั ได้แก่ เจา้หน้าท่ีต ารวจ
ผูรั้บผิดชอบงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 เจา้หน้าท่ีต ารวจ ป.ส. และ
เจา้หน้าท่ีของส านกังาน ป.ป.ส. ซ่ึงรับผิดชอบในพื้นท่ีภาค 7 (3) กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้ขอ้มูลของส่วน
ราชการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีของส านกังานสาธารณสุข ท่ีท าการปกครอง และส านกังานพฒันา
ชุมชน ซ่ึงรับผิดชอบงานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีภาค 7 (4) กลุ่มนกัวิชาการ ไดแ้ก่ 
นกัวิชาการท่ีเป็นอาจารยม์หาวทิยาลยั และอาจารยข์องโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (5) กลุ่มภาคประชาชน
ท่ีท างานดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติดร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจของต ารวจภูธรภาค 7 ไดแ้ก่ เครือข่าย
ชมรม TO BE NUMBER ONE และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผน่ดิน และ (6) ผูท่ี้เคยตอ้งโทษคดี  ยา
เสพติด ซ่ึงเป็นผูท่ี้พน้โทษแลว้ และยินดีให้ขอ้มูล โดยในปัจจุบนัเป็นอาสาสมคัรท างานดา้น  การ
ป้องกนัปัญหายาเสพติดในชุมชน ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้บ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน รายละเอียดดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 การอภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะจากงานวจิยั 

 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

การสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั แบ่งการน าเสนอไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ (1) 
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการบริหารจดัการในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 (2) ผลการศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 และ (3) ผลการวิเคราะห์เพื่อพฒันาตน้แบบการบริหาร
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
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5.1.1   สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการในการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  
จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของการบริหารจดัการในการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
1) สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดพบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้มีมา

อยา่งต่อเน่ือง และมีแนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากผูค้า้ยาเสพติดไดใ้ชเ้ป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติด
ลงสู่ภาคใต ้รวมถึงพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค 7  มีเส้นทางผา่นมาจากชายแดนไทย-พม่า 
จึงท าให้การการตั้งด่านสุ่มตรวจเพื่อจบัผูค้า้ยาเสพติดท าไดย้าก นอกจากน้ี พื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง
ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจ ท่ีมีการขยายตวัเติบโตมาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะจงัหวดัสมุทรสาครท่ีมี
แรงงานต่างดา้ว และแรงงานต่างถ่ินอพยพเขา้มาอยูพ่กัอาศยั และท างานเป็นจ านวนมาก จึงท าให้
เกิดปัญหาสังคมท่ีซับซ้อนตามมา โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม และปัญหาการใช้ยาเสพติดใน
กลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน  

2) กิจกรรมในดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีของต ารวจภูธร
ภาค 7 พบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีผลงานดา้นการปราบปรามท่ีเด่นชดั เน่ืองจากต ารวจเป็นหน่วยงานท่ี
ใชก้ าลงัท่ีมุ่งรักษาใหเ้กิดความสงบในพื้นท่ี ประกอบกบัสภาพสังคมท่ีมีลกัษณะเป็นชุมชนเมือง ซ่ึง
มีความซบัซอ้น และหลายหลายของกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในระดบัสูง จึงไม่เอ้ือต่อการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจทั้งในเชิงป้องกนั เพราะในสังคมลกัษณะดงักล่าวประชาชนมกัมีวิถีชีวิตแบบ
ต่างคนต่างอยูแ่ละไม่ค่อยสนใจกนัจึงท าใหป้ระชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 

3) ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธร
ภาค 7 ในแต่ละดา้นพบวา่ (3.1) ดา้นความสามารถในการใชจ้่ายงบประมาณไดอ้ยา่งประหยดัเพื่อให้
เกิดความคุม้ค่าพบว่า ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดได้
อย่างประหยดั และมีความคุม้ค่าในระดบัสูงเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปัจจยัน าเขา้กบัผลผลิตท่ีได้ 
(3.2) ดา้นการเปิดโอกาสให้เจา้หน้าท่ีต ารวจไดใ้ช้ความรู้ความสามารถของตนอย่างเต็มศกัยภาพ
พบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาระดบันโยบายจะสนบัสนุนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน และเปิดโอกาส
ให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์เพื่อช่วยให้การแกไ้ขปัญหา  
ยาเสพติดเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด (3.3) ด้าน
ความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ และขอ้กฎหมายพบว่า เจา้หน้าท่ี
ต ารวจมีความเขา้ใจในตวัระเบียบ และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติดเป็นอย่างดี 
เน่ืองจากไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง (3.4) ดา้นความสามารถในการ
ปรับตวัไดอ้ยา่งยืดหยุน่ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ในพื้นท่ีพบวา่ ต ารวจภูธรภาค 7 มีการปรับปรุง
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ระบบการแกไ้ขปัญหายาเสพติดเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบันโยบายในทุกระดบั โดยมีการจดัตั้ง
ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ต ารวจภูธรภาค 7 เป็นศูนยก์ลางเพื่อ
ขบัเคล่ือนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกบัสถานีต ารวจในระดับพื้นท่ีให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และ (3.5) ดา้นการบรรลุผลส าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดพบวา่ พบวา่ 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถยึดทรัพยสิ์นจากผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูส้มคบ ผูส้นบัสนุน และผูช่้วยเหลือเก่ียวกบั 
ยาเสพติดไดจ้  านวนมาก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สามารถจบักุมคดียาเสพติดทุกขอ้หาได้
มากถึง 24,942 คดี ไดข้องกลาง ประกอบดว้ยยาบา้ 2,009,002 เม็ด ยาไอซ์ 24.10 กิโลกรัม กญัชาแห้ง 
713.75 กิโลกรัม กญัชาสด 2,226.81 กิโลกรัม พืชกระท่อม 3,062.92 กิโลกรัม โดยศาลมีค าสั่ง
ตรวจสอบยึด/อายดัทรัพยสิ์น  คดียาเสพติดได ้142.17 ลา้นบาท และสามารถจบักุมผูต้อ้งหาตาม
หมายคา้งเก่าได ้114 หมาย และถึงแมว้่าจะมีผลการปราบปรามยาเสพติดไดเ้ป็นจ านวนมาก แต่
ยงัคงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เน่ืองจากผลการรายงานของส านกังาน ป.ป.ส.ท่ีช้ีวา่
เป็นพื้นท่ีสีแดง ซ่ึงหมายถึงยงัมีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดอยา่งรุนแรงในพื้นท่ี 

5.1.2   สรุปผลการศึกษาปัจจัยการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  
จากการศึกษาปัจจยัการบริหารจดัการทั้งภายนอกและภายในของต ารวจภูธรภาค 7 

ท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
1) ปัจจยัภายนอกของต ารวจภูธรภาค 7 

1.1) การก าหนดนโยบายจากส่วนกลางพบว่า (1) รัฐบาลทุกยุคสมยัได้ให้
ความส าคญักบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างมาก ท าให้การแกไ้ขปัญหายาเสพติดถูกก าหนดให้
เป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงมีการพฒันาตวันโยบายเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด
มาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพของ
ปัญหายาเสพติดในปัจจุบนั ซ่ึงนโยบายดงักล่าวมีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละแนวทางจากส่วนกลาง
มีความชดัเจนวา่ตอ้งการไดผ้ลส าเร็จแบบใด และมีวิธีการอยา่งไรบา้ง รวมถึงใครจะเป็นผูน้ านโยบาย
ดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จ (2) การสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรเฉพาะไม่เพียงพอ
ต่อการสร้างผลผลิตในภาพรวม (3) รัฐบาลมกัจะชอบคิดนโยบายใหม่ๆ ท่ีอาจขดัแยง้กบัแนวทาง
เดิมท่ีรัฐบาลชุดก่อนๆ ไดก้ าหนดไว ้ท าให้ส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีรับนโยบายไปสู่การปฏิบติัตอ้งมี
การปรับตวัตามภายใตข้อ้จ ากดัแบบเดิมๆ  

1.2) กลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามนโยบายพบว่า (1) กลุ่มท่ีประสบ
กบัปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดค่อนขา้งมาก  จะให้การสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย
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ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นอย่างดี  (2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งถือเป็นภาคีเครือข่ายส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุน
การแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหแ้ก่ต ารวจภูธรภาค 7  

2) ปัจจยัภายในของต ารวจภูธรภาค 7 
2.1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารต ารวจพบว่า (1) ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัถือเป็น   

ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจอย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีตอ้งเช่ือฟังค าสั่งในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ผูบ้ริหารต ารวจระดบัสูงสุดของ
ต ารวจภูธรภาค 7 ใช้การบริหารงานแบบกระจายอ านาจโดยใช้เป้าหมายเป็นตวัควบคุมผลงาน 
เพื่อให้เกิดความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังาน (2) การมอบนโยบายในการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด โดยมีการมอบหมายให้ผูบ้ริหารต ารวจระดบักองบงัคบัการเขา้
ร่วมประชุมในระดบันโยบายร่วมกบัจงัหวดั และมอบหมายให้ผูบ้ริหารต ารวจระดบัหวัหนา้สถานี
ต ารวจร่วมให้ขอ้มูลและรับทราบนโยบายท่ีตอ้งด าเนินการร่วมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ ในจงัหวดั 
รวมถึงมีการสั่งการเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เจา้หน้าท่ีต ารวจร่วมด าเนินการในพื้นท่ีตามแนวทางท่ี
ก าหนด และ (3) การประสานงาน ซ่ึงการประสานงานแบบเป็นทางการถือวา่เป็นหน้าท่ีหลกัของ
ผูบ้ริหารต ารวจ ส่วนเจา้หนา้ท่ีต ารวจจะท าการประสานงานเบ้ืองตน้เพื่อช่วยให้เกิดความคล่องตวั
ในการท างานร่วมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ การประสานงานท่ีมีคุณภาพจะน าไปสู่การบูรณาการแผน
และกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดความสอดคลอ้งระหวา่งตวัช้ีวดั
และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานในทิศทางเดียวกนั 

2.2) ศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีต ารวจพบว่า (1) เจา้หน้าท่ีต ารวจมีคุณลกัษณะท่ี
สอดคลอ้งกบัการท างาน ไดแ้ก่ การมีทศันคติเชิงบวกต่อภารกิจดา้นการปราบปรามยาเสพติด และ
ยงัลงไปร่วมกิจกรรมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ืองในภารกิจดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติด 
รวมถึงมีปฏิสัมพนัธ์อนัดีกบัผูน้ าชุมชนฝ่ายปกครองและผูน้ าการเมืองทอ้งถ่ิน โดยมีความมุ่งมัน่ท่ี
จะช่วยเหลือชุมชนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีเกิดในพื้นท่ี นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจยงัเป็นผูท่ี้มี
ความรู้ดี ความเช่ียวชาญสูง และมีประสบการณ์มากในการท างานดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
โดยไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้พนกังาน ป.ป.ส. และสามารถใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่มาช่วยใหก้ารท างาน
เกิดความรวดเร็ว และรู้เท่าทนัถึงวธีิการท่ีผูค้า้ยาเสพติดน ามาใชก้ระท าความผิด (2) เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
มีวิธีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติด รวมถึงมีการก าหนดแผนส ารองในกรณีท่ีแผนหลกัเกิดความผิดพลาด 
หรือสถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้รวมถึงมีการการสร้างและพฒันาทีมงาน สร้างกลไก
การมีส่วนร่วมไวใ้นกระบวนการของการท างานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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นอกจากน้ียงัใชว้ธีิการส่ือสารท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว ซ่ึงท าใหใ้หมี้การรายงานผลการด าเนินงาน
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

2.3) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานพบว่า งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจาก
ต ารวจภูธรภาค 7 ถือวา่ไดรั้บนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณของภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นประจ า 
ซ่ึงยงัไม่นบัรวมกบัภารกิจพิเศษตามขอ้สั่งการเชิงนโยบายท่ีลงมาสู่เจา้หนา้ท่ีต ารวจผูป้ฏิบติัในพื้นท่ี  
ซ่ึงปัญหาดา้นงบประมาณไดส่้งผลกระทบให้ต ารวจภูธรภาค 7 ขาดความพร้อมของทรัพยากรท่ีใช้
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในยามปกติ แต่อยา่งไรก็ตามสถานีต ารวจในแต่ละพื้นท่ีมีการประสานขอรับ
การสนบัสนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจเป็นประจ า 

2.4) เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการด าเนินงานพบวา่ ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
ไดส่้งผลให้เทคโนโลยมีีราคาถูกลง และมีคุณภาพสูงข้ึน ซ่ึงช่วยให้การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
ในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีสามารถท าไดง่้ายข้ึน แต่ก็พบว่า ความเจริญกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยไีดท้  าใหผู้ค้า้ยาเสพติดมีการใชว้ธีิการท่ีซบัซอ้นในการกระท าผดิมากข้ึน  

2.5) กฎหมาย และอ านาจหนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดพบวา่ การปฏิบติั
ตามนโยบายบางอยา่งไม่ไดอ้ยูใ่นอ านาจของเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีจะกระท าได ้เน่ืองจากเป็นอ านาจเฉพาะ
ของเจา้พนกังาน ป.ป.ส. นอกจากน้ียงัพบวา่ การบริหารจดัการเก่ียวกบัคดียาเสพติดมีขั้นตอนปฏิบติั
หลายขั้นตอน จึงท าใหก้ารท างานมีความล่าชา้ ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อนในการบริหารจดัการ 

5.1.3   สรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือพฒันาต้นแบบการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

ท าให้ได้ปัจจยัส าคญัในการบริหารจดัการท่ีน ามาสู่การพฒันาเป็นตน้แบบการบริหารจดัการเพื่อ
พฒันาประสิทธิภาพในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ดงัน้ี 

1) ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ประกอบดว้ย 4 แนวทางหลกัคือ 
1.1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสียกบัการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นท่ีได้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
การตดัสินใจ การด าเนินงาน  และการประเมินผล  

1.2) ทกัษะในการสอนงานแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจ โดยลกัษณะส าคญัในการสอนงาน
มี 3 ประเด็น คือ (1) ความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มูลในประเด็นส าคญัของนโยบายหรือขอ้สั่งการ 
(2) ความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราวไดอ้ยา่งเช่ือมโยง และเขา้ใจไดง่้าย และ (3) รู้จกัวธีิการสอน
ท่ีเหมาะสมกบัเจา้หน้าท่ีต ารวจโดยเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการสอนงาน ทั้งน้ี วิธีการสอนงาน
อาจเปล่ียนแปลงไปไดต้ามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
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1.3) การสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีเข้มแข็งเพื่อผลกัดนัให้เจา้หน้าท่ีต ารวจมี
อุดมการณ์ และมีทศันคติเชิงบวกต่อภารกิจทั้งในดา้นการป้องกนั และดา้นการปราบปรามยาเสพติด 
รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีเป็นตน้แบบ เพื่อสร้างแรงบลัดาลใจให้แก่เจา้หน้าท่ีต ารวจในการท างานให้
ประสบผลส าเร็จ  

1.4) ความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก รวมถึงองค์กร
ระหว่างประเทศ เพื่อช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจไดรั้บสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ ทรัพยากร และ
ความร่วมมือในการท างาน เพื่อป้องกนัปราบปรามยาเสพติด  

2) ปัจจยัดา้นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ประกอบดว้ย 5 แนวทางหลกัคือ 
2.1) การก าหนดหลกัเกณฑ์การพฒันาเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีท างานดา้นการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ และครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพฒันา การบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์ ซ่ึงจะช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจเป็นผูท่ี้ท  างานโดยอยู่บนพื้นฐานความรู้  และ
ไดรั้บการพฒันาใหมี้ศกัยภาพท่ีสูงข้ึนเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญัของหน่วยงาน 

2.2) การก าหนดให้เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ไดมี้
การถ่ายทอดให้สมาชิกในทีมไดรั้บรู้ร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรมเกิด
ความต่ืนตวัในการเขา้รับการอบรม รวมถึงเป็นการทบทวนองค์ความรู้ท่ีไปอบรมมาซ่ึงจะช่วยให้
เกิดความเขา้ใจไดม้ากข้ึน  

2.3) การสนบัสนุนให้มีการสร้างและพฒันา อส.ตร.ให้มีศกัยภาพสูง เพื่อช่วย
สนบัสนนุการท างานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ รวมถึงช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจง้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

2.4) การจดัประชุมระดบัผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในระดบัพื้นท่ี เพื่อบูรณาการภารกิจร่วมกนัของทุกส่วนราชการ 

2.5) การพฒันาองคค์วามรู้ในการท างาน โดยสรุป และถอดบทเรียนจากสถานี
ต ารวจท่ีประสบผลส าเร็จในดา้นต่างๆ และสนบัสนุนให้มีการน าไปทดลองขยายผลเพื่อต่อยอดใน
สถานีต ารวจอ่ืนๆ ต่อไป 

3) ปัจจยัดา้นงบประมาณ ประกอบดว้ย 3 แนวทางหลกัคือ 
3.1) การพฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณลงสู่พื้นท่ีโดยยึดถือตามกิจกรรม

และโครงการท่ีจงัหวดัร้องขอ ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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3.2) การพฒันาเจา้หน้าท่ีต ารวจให้มีศกัยภาพในการเขียนโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน และส่วนราชการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
งบประมาณในการท างานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

3.3) ปรับปรุงระเบียบการใช้เงินกองทุนสวสัดิการดา้นยาเสพติดให้คล่องตวั 
เพื่อน าไปส ารองเป็นค่าใชจ่้ายในการท างาน 

4) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 4 แนวทางหลกัคือ 
4.1) การประสานกบัหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อช่วยพฒันาเคร่ืองมือและโปรแกรมประยกุตเ์ฉพาะทาง 
4.2) การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อช่วยใหเ้กิดการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและข่าวสาร

สู่ประชาชนในพื้นท่ี ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเครือข่ายภาคประชาชนอยา่งต่อเน่ือง  
4.3) การสนบัสนุนใหส้ถานีต ารวจท่ีมีเส้นทางหลกัในพื้นท่ีไดใ้ชร้ะบบตรวจสอบ

ป้ายทะเบียนรถยนตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 
4.4) การสนบัสนุนใหมี้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยัในการท างาน 

5) ปัจจยัดา้นกฎหมาย ประกอบดว้ย 2 แนวทางหลกัคือ 
5.1) การสนับสนุนให้มีการศึกษาถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของการท างาน เพื่อ

ปรับปรุงขอ้กฎหมายใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการท างานใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
5.2) การสร้างทีมงานท่ีปรึกษาในการจบักุมคดีใหญ่ท่ีมีโทษตั้งแต่จ าคุกตลอด

ชีวติถึงประหารชีวิต โดยมีทีมงานมาจากอยัการ ศาล และต ารวจ เพื่อช่วยพิจารณา กลัน่กรองให้เกิด
ความชอบธรรม และเช่ือถือได ้

 
5.2 การอภิปรายผลการวจัิย 

5.2.1 ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธร
ภาค 7 ในแต่ละดา้นสามารถน าขอ้คน้พบมาท าการอภิปรายผลไดด้งัน้ี   

1) ดา้นความสามารถในการใชจ่้ายงบประมาณไดอ้ยา่งประหยดัเพื่อให้เกิดความคุม้ค่า
พบวา่ ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถใชจ่้ายงบประมาณเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งประหยดั และ
มีความคุม้ค่าในระดบัสูงเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัน าเขา้กบัผลผลิตท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน จาก
ขอ้คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นวา่ ต ารวจภูธรภาค 7 มีระบบการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพเพื่อให้
ไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน (2541) ท่ีไดก้ล่าววา่ ความมีประสิทธิภาพพิจารณาไดจ้ากการท างานท่ีประหยดัไดผ้ลงาน 
ท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรในการท างาน โดยพิจารณาได้จากปัจจัยน าเข้า 
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กระบวนการ และผลผลิต นอกจากน้ี ทิพาวดี  เมฆสวรรค ์(2538, หนา้ 2) ยงัไดก้ล่าวถึงประสิทธิภาพ
ในระบบราชการไวว้่า เป็นการบริหารจดัการค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนการผลิตท่ีมีอยู่อย่างประหยดั 
คุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุด 

2) ดา้นการเปิดโอกาสให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถของตนอย่าง
เต็มศกัยภาพพบวา่ ผูบ้งัคบับญัชาระดบันโยบายจะสนบัสนุนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน และ
เปิดโอกาสให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถเลือกใชว้ิธีการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์เพื่อช่วยให้การแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ และเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด จากขอ้
คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นวา่ ต ารวจภูธรภาค 7 ไดส้นบัสนุนให้เจา้หน้าท่ีต ารวจเกิดความมุ่งมัน่
ในการท างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของสุภาณี  อินทน์จนัทน์ 
(2555, หนา้ 4-5) ท่ีไดศึ้กษาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกนัปัญหายาเสพติดใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม และพบว่า ทีมงานต้องมีการพฒันาสมาชิกให้มี
ทศันคติท่ีดี และมีอุดมการณ์ท่ีสอดคลอ้งกนัในการท างานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงตอ้ง
ไดรั้บการสนบัสนุนให้ไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย ทั้งน้ี 
ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพะยอม  วงศส์ารศรี (2538, หนา้ 188) ท่ีไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหาร
ตอ้งกระตุน้จูงใจให้ผูป้ฏิบติัไดร่้วมแรงร่วมใจกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีรพงศ์  ร าพึงจิตต ์ (2554, หนา้ 195) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาองคก์าร
ภาครัฐยคุใหม่ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด โดยพบวา่ ส านกังาน 
ป.ป.ส.มีการเปิดโอกาสให้เจา้หน้าท่ีไดแ้สดงศกัยภาพโดยร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผน 
การปฏิบติังาน  

3) ดา้นความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ และขอ้กฎหมาย
พบว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจมีความเขา้ใจในตวัระเบียบ และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปราม  
ยาเสพติดเป็นอย่างดี เน่ืองจากไดรั้บการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง จากขอ้
คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นว่า การท่ีเจา้หน้าท่ีต ารวจสามารถด าเนินภารกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
ขอ้กฎหมายได้นั้น ต ารวจภูธรภาค 7 ในฐานะหน่วยงานตน้สังกดัจ าเป็นตอ้งมีการสนับสนุนให้
เจา้หน้าท่ีต ารวจได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อช่วยให้การท างานบรรลุผลส าเร็จ และได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกฤษมนัต์  วฒันาณรงค์ (2536, หน้า 15) ท่ีไดก้ล่าวว่า
ประสิทธิภาพเป็นการด าเนินการและการเลือกใชว้ิธีการท างานอย่างถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน
ทั้งทางกฎหมาย ศีลธรรมทางวิชาการ ภายใตก้ารใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ย่างพอดีและประหยดั โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการบรรลุผลตามตอ้งการ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบังานวิจยัของจีรวฏัฐ์   
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บุญวฒันาภรณ์ (2556, หน้า 189) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการของกองบังคบัการ
ปราบปราม กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยพบวา่ กองบงัคบัการ
ปราบปรามมีการจดัโครงการฝึกอบรมความรู้ดา้นการสืบสวนสอบสวน เพื่อช่วยพฒันาให้เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจมีความสามารถในการบงัคบัใชอ้  านาจตามกฎหมายไดต้ามหลกันิติธรรม และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของพีรพงศ ์ ร าพึงจิตต ์ (2554, หนา้ 206) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาองคก์ารภาครัฐยุคใหม่ของ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด โดยพบว่า หน่วยงานตอ้งมีการสนบัสนุน
ให้เจา้หน้าท่ีมีความเขา้ใจถึงอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายในการปฏิบติังานอย่างแทจ้ริง เพื่อช่วยให้
การปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ีมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

4) ดา้นความสามารถในการปรับตวัไดอ้ยา่งยืดหยุน่ และเหมาะสมกบัสถานการณ์
ในพื้นท่ีพบว่า ต ารวจภูธรภาค 7 มีการปรับปรุงระบบการแกไ้ขปัญหายาเสพติดเพื่อให้เกิดความ
สอดคลอ้งกบันโยบายในทุกระดบั โดยมีการจดัตั้งศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
(ศอ.ปส.) ต ารวจภูธรภาค 7 เป็นศูนยก์ลางเพื่อขบัเคล่ือนนโยบายการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติดร่วมกบัสถานีต ารวจภูธรในระดบัพื้นท่ีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จากขอ้คน้พบดงักล่าวได้
แสดงให้เห็นว่า ต ารวจภูธรภาค 7 ให้ความส าคญักบัการปรับปรุงระบบงานเพื่อช่วยให้การแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสม รวมถึงเกิดความสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของสถานการณ์ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดวิรัช  สงวนวงศ์วาน (2531, หน้า 86) ท่ีได้กล่าวไวว้่า 
องค์การตอ้งมีการปรับปรุงการบริหารงานให้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ทั้งน้ี ชาลี  
โกมลสุทธ์ิ (2549) ไดใ้ห้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า องคก์ารตอ้งให้ความส าคญักบัการปรับปรุง
การท างานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้รับความเช่ือถือ และสามารถท างานได้ผลงานท่ีถูกต้อง 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีรพงศ์  ร าพึงจิตต์  (2554, หน้า 224) ท่ีพบว่า ส านักงาน 
ป.ป.ส. ตอ้งมีการปรับกลยุทธ์ในการปฏิบติังานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา  
เน่ืองจากภารกิจบางด้านอาจด าเนินการได้โดยง่าย แต่ส าหรับบางภารกิจไม่สามารถคาดเดาได้      
ซ่ึงการปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถตั้งเป้าหมายเป็นจ านวนท่ีชดัเจนได ้เพราะไม่มีทางทราบถึง
จ านวนผูค้า้ยาเสพติดท่ีแทจ้ริงได ้ประกอบกบัผูค้า้ยาเสพติดไดมี้วิธีการใหม่ๆ ท่ีใช้ในการหลบหนี
การจบักุม และการกวาดลา้งจากเจา้หนา้ท่ีตลอดเวลา  

5) ดา้นการบรรลุผลส าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดพบวา่ พบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
สามารถยึดทรัพยสิ์นจากผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูส้มคบ ผูส้นับสนุน และผูช่้วยเหลือเก่ียวกับยาเสพติดได้
จ  านวนมาก และสามารถจบักุมผูต้อ้งหาตามหมายคา้งเก่าได้เกินกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด จากขอ้
ค้นพบดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า ต ารวจภูธรภาค 7 สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการสร้างผลงานไดต้ามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี การก าหนดตวัช้ีวดัยอ่มช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ี



178 
 

ต ารวจมีความกระตือรือร้นในการท างาน รวมถึงช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 มีการปรับปรุงและพฒันา
ระบบการบริหารจดัการทั้งระบบ เพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของมานพ  เนียรภาค (2556, หน้า 13) ท่ีกล่าวถึงประสิทธิภาพว่าเป็น
ความสามารถในการปฏิบติังานหรือการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายของหน่วยงาน ทั้งน้ี 
เพ็ชราภรณ์  ชชัวาลชาญชนกิจ (2557, หนา้ 31) ไดใ้ห้ความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า ประสิทธิภาพของ
องคก์รเป็นความสามารถในการแปลงทรัพยากรต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัการผลิตให้เกิดเป็นผลผลิต และ
ผลลพัธ์ท่ีพึงประสงค ์นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจีรวฏัฐ์  บุญวฒันาภรณ์ (2556, หน้า 
234) ท่ีพบว่า การน าตวัช้ีวดัมาเป็นกรอบก ากบัผลการด าเนินงานจะช่วยให้การปฏิบติังานมีความ
ชดัเจนวา่ ตอ้งมีการด าเนินการในเร่ืองใด และตอ้งใชค้วามพยายามอีกมากนอ้ยแค่ไหนจึงจะประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด และผลวิจยัยงัคน้พบว่า ถึงแมว้่าต ารวจภูธรภาค 7 จะมีผลการ
ปราบปรามยาเสพติดไดจ้  านวนมากยงัคงไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ เน่ืองจากผลการ
รายงานยงัคงช้ีวา่เป็นพื้นท่ีสีแดงท่ีหมายถึงยงัมีปัญหายาเสพติดระบาดรุนแรงในพื้นท่ี ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพีรพงศ ์ ร าพึงจิตต ์ (2554, หนา้ 224) ท่ีคน้พบวา่ ภารกิจของส านกังาน ป.ป.ส. ถือ
เป็นงานเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลท่ีต้องการให้เกิดผลลัพธ์ของงานอย่างเป็นรูปธรรม และมี
คุณภาพมากกวา่ผลผลิตในเชิงปริมาณ ซ่ึงในการปราบปรามยาเสพติดถือเป็นภารกิจท่ีมีความยุง่ยาก
ซบัซ้อน มีเง่ือนไข และขอ้จ ากดัจ านวนมาก จึงท าให้มีโอกาสท่ีการปฏิบติังานท าไดย้ากและผลงาน
ขาดคุณภาพ 

5.2.2 ปัจจยัการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด
ของต ารวจภูธรภาค 7 

1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารต ารวจพบวา่ ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัถือเป็นผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจอยา่งมาก โดยเฉพาะหน่วยบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีตอ้ง
เช่ือฟังค าสั่งในการปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด จากขอ้คน้พบดงักล่าวได้แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหาร
ต ารวจมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในระดับสูง โดย
วฒันธรรมแบบต ารวจไดห้ล่อหลอมให้ผูบ้ริหารต ารวจเป็นผูมี้หน้าท่ีคิด ตดัสินใจ และสั่งการให้
เจา้หนา้ท่ีต ารวจด าเนินการตามนโยบายเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดวรัิช  วรัิชนิภาวรรณ (2549) 
ท่ีได้กล่าวว่า ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีในการบงัคบับญัชา ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงานของ
องค์การ โดยมีการใช้อ านาจและอิทธิพลเพื่อชักจูงให้ผูป้ฏิบติัท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และ
บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีรพงศ ์ ร าพึงจิตต ์ (2554, หนา้ 208) 
ท่ีพบว่า ผูบ้ริหารมีความส าคญัต่อการผลกัดนัให้เกิดผลส าเร็จของภารกิจตามท่ีไดมี้การมอบหมาย 
รวมถึงมีอิทธิพลต่อการประพฤติปฏิบติัตวัของเจา้หน้าท่ีในการอยู่ร่วมกนัในองค์กรอีกด้วย โดย
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ผูบ้ริหารระดบันโยบายจะมีอิทธิพลต่อการบรรลุผลส าเร็จของงาน ส่วนผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้งาน
จะมีอิทธิพลต่อวธีิการปฏิบติังานและพฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ี รวมถึงเป็นตน้แบบในการปฏิบติังาน 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจีรวฏัฐ์  บุญวฒันาภรณ์ (2556, หน้า 229) ท่ีพบว่า ผูน้  าใน
วงการต ารวจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ โดยเป็นผลมาจากวิธีการ
ฝึกอบรมตอนเป็นนกัเรียนต ารวจ และถูกวฒันธรรมองคก์ารต ารวจหล่อหลอมวธีิคิด และพฤติกรรม
การท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงท าให้หน่วยงานต ารวจเป็นองคก์ารท่ีให้ความส าคญักบั
ผูน้ าในระดบัสูง และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558, หนา้ 210) ท่ีได้
ศึกษาพบว่า ผูน้  าต ารวจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างาน และพฤติกรรมส่วนตวัของเจา้หน้าท่ี
ต ารวจในระดับสูง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากวฒันธรรมองค์การต ารวจท่ีมีการหล่อหลอมวิธีคิด และมี
พฤติกรรมการท างานแบบเช่ือผูน้ านัน่เอง ทั้งน้ี ผูบ้ริหารต ารวจระดบัสูงสุดของต ารวจภูธรภาค 7 ใช้
การบริหารงานแบบกระจายอ านาจโดยใชเ้ป้าหมายเป็นตวัควบคุมผลงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตวั
และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบติังาน 

จากขอ้คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นวา่ ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 7 ใหค้วามส าคญั
กบัการสร้างประสิทธิภาพในการท างานดว้ยการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ เน่ืองจากภารกิจ
ของต ารวจภูธรภาค 7 มีมากมายหลายดา้นทั้งภารกิจปกติตามหนา้ท่ี และภารกิจตามนโยบาย จึงท าให้
ผูบ้ญัชาการต ารวจภูธรภาค 7 ต้องบริหารงานโดยใช้การกระจายอ านาจโดยใช้เป้าหมายเป็นตวั
ควบคุมผลงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนครินทร์  เมฆไตรรัตน์ (2546) ท่ีกล่าวถึงการกระจาย
อ านาจว่าเป็นการจดัสรรหรือแบ่งปันอ านาจการตดัสินใจอนัเก่ียวขอ้งกบักิจการสาธารณะของรัฐ
ส่วนกลางไปยงัหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ ซ่ึงการบริหารงานแบบกระจายอ านาจของต ารวจภูธร
ภาค 7 ถือเป็นการกระจายอ านาจภายใตห้ลกัการมอบอ านาจ ท่ีเนน้กระจายอ านาจในเชิงของภารกิจ
หนา้ท่ีมากกวา่การย  ้าเนน้ในเร่ืองของพื้นท่ี โดยมีการก าหนดภารกิจเฉพาะท่ีชดัเจนให้ และสามารถ
ตดัสินใจและใชอ้ านาจหนา้ท่ีภายในขอบเขตของตนไดโ้ดยอิสระ นอกจากน้ี สมชาย  สุเทศ (2555) 
ยงัไดก้ล่าวถึงการกระจายอ านาจไวว้า่ เป็นแนวทางของผูบ้ริหารเพื่อกระจายอ านาจในการตดัสินใจ
ไปยงัผูบ้ริหารในระดบัรองลงไป เพื่อให้มีอ านาจในการสั่งการ และตดัสินใจไดภ้ายในขอบเขตท่ี
ก าหนดเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดขององคก์าร ซ่ึงจะช่วยใหก้ารบริหารงาน
เป็นไปดว้ยความรวดเร็วและทนัเหตุการณ์ และเป็นการฝึกฝนผูน้ าระดบัรองลงไปให้มีความสามารถ
ในการตดัสินใจ และรับผิดชอบต่อภารกิจท่ีมอบหมายให้ นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริหารต ารวจระดบั
สูงสุดของต ารวจภูธรภาค 7 ไดมี้การสั่งการเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจร่วมด าเนินการ
ในพื้นท่ีตามแนวทางท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Harold D. Koontz (1972) ได้กล่าว
เอาไวว้า่ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีการตดัสินใจ สั่งการ เพื่อให้สามารถควบคุมการท างานขององคก์รได ้
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เช่นเดียวกบัท่ีวิรัช  วรัิช นิภาวรรณ (2549) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีการบงัคบับญัชา ควบคุม 
และรับผดิชอบต่อการบริหารองคก์าร รวมถึงใชอ้  านาจ และอิทธิพลเพื่อชกัจูงให้ผูป้ฏิบติังานท างาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย จนบรรลุวตัถุประสงคข์ององค์กร ส าหรับขอ้คน้พบเร่ืองการประสานงาน 
ซ่ึงถือเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูบ้ริหารต ารวจไดแ้สดงให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารต ารวจตอ้งมีความสามารถใน
การติดต่อ ส่ือสาร และการเจรจาเพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจเกิดความเขา้ใจไดต้รงกนัใน
การปฏิบติังานร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Luther Gulick and Lyndal Urwick (1937) และ 
Henri Fayol (1929) ท่ีไดก้ล่าวเอาไวว้่า การประสานงานจะช่วยให้การท างานร่วมกนัในกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปดว้ยดี นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัพบวา่ การประสานงานท่ีมีคุณภาพจะน าไปสู่การบูร
ณาการแผนและกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ
วทิยากร  มณีเนตร (2555, หนา้ 1) ท่ีไดก้ล่าววา่ การประสานงานจะก่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัใน
การร่วมมือปฏิบติังานใหท้ างานร่วมกบับุคคล และหน่วยงานอ่ืน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั การ
ประสานงานจึงมีลกัษณะเป็นกระบวนการท่ีตอ้งกระท าต่อเน่ือง และสอดคลอ้งกนั ทั้งในดา้นของ
เวลาและกิจกรรม เพื่อท าใหร้าบร่ืน โดยไม่เกิดความซ ้ าซอ้น หรือขดัแยง้กนั นอกจากน้ี ประเด็นการ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกยงัสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของพชัรา  สินลอยมา  และคณะ (2556, 
หนา้ 131) ท่ีพบวา่ สถานีต ารวจควรมีช่องทางการส่ือสารกบัภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีให้เกิด
ประโยชน์ โดยเฉพาะการสานความสัมพนัธ์หรือแจง้ขอความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การสืบค้นตัวบุคคลอย่างจริงจัง เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง ให้ร่วมมือกับ 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจใหม้ากยิง่ข้ึน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพีรพงศ ์ ร าพึงจิตต ์ (2554, หนา้ 207) ท่ี
พบวา่ ผูบ้ริหารตอ้งเป็นนกักลยุทธ์ในการก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะเร่ือง
การประสานงานกบัผูบ้ริหารระดบันโยบายของส่วนราชการ และเครือข่ายอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจถึงเป้าหมายในการท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

สรุปได้ว่าปัจจยัด้านภาวะผูน้ า ได้น ามาสู่ข้อคน้พบใหม่เพื่อพฒันาต้นแบบการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 คือ 
(1) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ท่ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสียกบัการแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นท่ีได้เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
การตดัสินใจ การด าเนินงาน และการประเมินผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดพชัรี  สิโรรส (2552, หนา้ 
300-315) ท่ีกล่าวถึง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไวว้า่เป็นกระบวนการท่ีภาครัฐเปิดโอกาส
ให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการออกแบบหรือการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดับริการสาธารณะ
ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัหาบริการ
สาธารณะโดยหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนด้านการเงิน และเขา้มามีส่วนร่วมในการติดตามและ
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ประเมินผลการจดับริการสาธารณะ เพื่อช่วยผลกัดนัให้การจดับริการสาธารณะส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี มีประสิทธิภาพ และเกิดการยอมรับจากประชาชนในระยะยาว และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ทรงพล วธันะชยั (2554, หน้า 63-75) ท่ีได้ศึกษาแนวทางการบริหารงานสถานีต ารวจนครบาลสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ โดยพบว่า การด าเนินงานของสถานีต ารวจเป็นไปตามกรอบของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และพระราชกฤษฎีกาบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ี
มุ่งเนน้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเขา้ร่วมก ากบั ควบคุม ตรวจสอบการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้มากข้ึน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจได ้ตลอดจนมุ่งแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ทกัษะในการสอนงานแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจได ้ ท่ีช้ีให้เห็นวา่ ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดขอ้มูลในประเด็นส าคญัของนโยบายหรือขอ้สั่งการ รวมถึงมีความสามารถในการถ่ายทอด
เร่ืองราวไดอ้ย่างเช่ือมโยง และเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบั
เจา้หน้าท่ีต ารวจโดยเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการสอนงาน ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Stuart 
Xrainer (1998, pp. 249-250) ท่ีกล่าวถึงทกัษะส าคญัของผูน้ าในการถ่ายทอดแนวคิด การสอนงาน 
และความเป็นผูน้ าให้ผูอ่ื้นไวว้่า ผูน้  าตอ้งสอนเป็น คือ มีความสามารถในการพูดถ่ายทอดและส่ือ
ความหมายไดอ้ย่างชดัเจน น่าเช่ือถือ รวมถึงมีความสามารถในการถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวให้ผูอ่ื้น
สามารถเขา้ใจถึงเหตุผล วธีิการ และผลท่ีจะเกิดข้ึนไดโ้ดยง่าย นอกจากน้ี ผูน้  าตอ้งเขา้ใจสถานการณ์
และความแตกต่างของแต่ละบุคคล ดงันั้น จึงตอ้งมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย และสามารถเลือก
วิธีการสอนไดอ้ย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ (3) การสร้างวฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็งเพื่อ
ผลกัดนัให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีอุดมการณ์ และมีทศันคติเชิงบวกต่อภารกิจทั้งในดา้นการป้องกนั และ
ด้านการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงมีพฤติกรรมท่ีเป็นต้นแบบ เพื่อสร้างแรงบลัดาลใจให้แก่
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพีรพงศ ์ ร าพึงจิตต ์ 
(2554, หน้า 212) ท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบันโยบายลงมาถึงหวัหนา้ทีมต่างก็ให้ความส าคญัต่อ
ภารกิจของส านกังาน ป.ป.ส. รวมถึงมีความตั้งใจในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย ซ่ึงท าให้ 
เจา้หน้าท่ีมีอุดมการณ์ในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูง และ (4) ความสามารถในการประสานงานกบั
หน่วยงานภายนอก รวมถึงองค์กรระหวา่งประเทศ เพื่อช่วยให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดรั้บสนบัสนุนใน
ดา้นงบประมาณ ทรัพยากร และความร่วมมือในการท างาน เพื่อป้องกนัปราบปรามยาเสพติด ซ่ึง
สอดคล้องกบัแนวคิดของวิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2549) ท่ีได้กล่าวไวว้่า การประสานงานเป็นการ
สร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ 
เพื่อประโยชน์ขององคก์ารและประชาชน และสอดคลอ้งกบัท่ีณรงค ์กุลนิเทศ และคณะ (2556, หนา้ 
9) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการสืบสวนเพื่อการปราบปรามยาเสพติดในชุมชนพบว่า ควร
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ประสานความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบา้นซ่ึงมีโรงงานผลิตยาเสพติด และใช้ประเทศไทยเป็น
ตลาดและทางผา่น 

2) ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีต ารวจพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีทศันคติเชิงบวกต่อภารกิจ
ดา้นการปราบปรามยาเสพติด และยงัลงไปร่วมกิจกรรมกบัส่วนราชการอ่ืนๆ อยา่งต่อเน่ืองในภารกิจ
ดา้นการป้องกนัปัญหายาเสพติด จากขอ้คน้พบดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีความมุ่งมัน่
ท่ีจะแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึน จึงท าให้มีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสุภาณี  อินทน์จนัทน์ (2555, หนา้ 4-5) ท่ีพบวา่ หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีต้องมีการพฒันาสมาชิกในทีมให้มีทศันคติท่ีดี และมีอุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกันในการ
ท างาน รวมถึงตอ้งสนับสนุนให้สมาชิกของทีมได้รับการพฒันาทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งในการท างาน
อยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558, หน้า 208)  
ท่ีได้ศึกษาพบว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจทุกนายท่ีปฏิบติังานอยู่ในระดับพื้นท่ีต่างมีความมุ่งมัน่ และมี
ทศันคติท่ีดีต่อภารกิจดา้นป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม โดยต่างมีอุดมการณ์ในการท างาน
เพื่อรับใช้ประชาชนและมุ่งหวงัให้สังคมเกิดความสงบสุข นอกจากน้ี ยงัพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจมี
ปฏิสัมพนัธ์อนัดีกับผูน้ าชุมชน ฝ่ายปกครอง และผูน้ าการเมืองท้องถ่ิน โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ช่วยเหลือชุมชนในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดท่ีเกิดในพื้นท่ี จากขอ้คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นว่า
เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีความเขา้ใจถึงความส าคญัของการสร้างความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ี เพื่อใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูงในระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Rosenbaum, 
Hernandez and Daughtry (1991, p.96) ท่ีกล่าววา่ การป้องกนัอาชญากรรมท่ีประสบผลส าเร็จ ข้ึนอยู่
กบัชุมชนมากกว่าต ารวจ ต ารวจจึงมีบทบาทส าคญัในการช่วยเหลือชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองและใช้มาตรการควบคุมทางสังคม ในการป้องกนัและควบคุมอาชญากรรมมากยิ่งข้ึน 
นอกจากน้ี สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ และคณะ (2556, หน้า 486-490) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในศตวรรษท่ี 21 วา่ ทฤษฎีต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ (Police Community 
Relation) เป็นหลกัการท่ีช่วยให้ต ารวจเขา้ไปเป็นมิตรกบัประชาชนหรือชุมชน เพื่อประโยชน์ใน
การหาข่าว การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างประชาชนกบัต ารวจ แต่ประชาชนอยู่ในฐานะผูใ้ห้
ขอ้มูลและผูรั้บแนวคิดจากต ารวจเป็นหลกั ไม่เป็นลกัษณะปฏิสัมพนัธ์แบบสองทาง งานชุมชน
สัมพนัธ์จึงเป็นการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจชุมชนสัมพนัธ์ในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
ความคุน้เคยประชาชน เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจการท างานของต ารวจ และมองภาพพจน์ของต ารวจดี
ข้ึน และในท่ีสุดเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกนัอาชญากรรม ความร่วมมือช่วยเหลือแกไ้ข
ปัญหาในชุมชนไดเ้อง และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558, หนา้ 207) 
ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีการประสานความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง องคก์รปกครองส่วน
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ทอ้งถ่ิน และส่วนราชการอ่ืนๆ ให้เข้ามาด าเนินกิจกรรมร่วมกันในเชิงบูรณาการ และยงัพบว่า 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นผูท่ี้มีความรู้ดี มีความเช่ียวชาญสูง ซ่ึงมาจากการมีประสบการณ์ในการท างาน 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558, หนา้ 207) ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ี
ต ารวจคือทรัพยากรการบริหารท่ีมีคุณค่าท่ีสุดของหน่วยงานต ารวจทุกแห่ง ท าให้มีการจดัสรร
งบประมาณให้เจา้หน้าท่ีต ารวจไดรั้บการฝึกอบรมให้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทั้งทางดา้นวิชาการ
และการฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งหวงัให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ภายใตข้อ้จ ากดัของหน่วยงาน ทั้งยงั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพีรพงศ ์ ร าพึงจิตต ์ (2554, หนา้ 310)  
ท่ีพบวา่ เจา้หนา้ท่ี ป.ป.ส.มีจุดเด่นตรงท่ีมีความเช่ียวชาญในเน้ืองานอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงเป็นท่ียอมรับ
จากเครือข่ายท่ีร่วมท างาน ดงัเห็นไดจ้ากการไดรั้บมอบหมายให้เป็นครูผูส้อน และเป็นผูก้  าหนด
แนวทางในการท างานทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบติัในพื้นท่ี นอกจากน้ี ผลวิจยัยงัพบว่า 
ต ารวจภูธรภาค 7 มีการสนบัสนุนให้มีการสร้างและพฒันาทีมงาน โดยมุ่งสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
ไวใ้นกระบวนการของการท างานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพ เพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงเจา้หน้าท่ีต ารวจมีวิธีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพในหลายประเด็น เช่น การวางแผนเพื่อก าหนด
แนวทางการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติด รวมถึงมีการก าหนดแผนส ารองใน
กรณีท่ีแผนหลกัเกิดความผิดพลาด หรือสถานการณ์ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดวิจยัของชาลี  โกมลสุทธ์ิ (2549) ท่ีให้ความเห็นว่า องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ จะมีการเพิ่ม
บทบาทของการท างานร่วมกนัระหวา่งสมาชิกให้มากข้ึน และการเผชิญกบัการแกปั้ญหาต่างๆ ของ
องคก์รดว้ยกนั ดงันั้น การท างานเป็นทีมจะช่วยให้ทุกคนไดอ้อกความคิดเห็น และออกแรงร่วมกนั 
พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรอย่างเต็มท่ีในทุกเร่ือง ผลการวิจยัยงัสอดคล้องกับท่ีสุภาณี  
อินทน์จนัทน์ (2555, หนา้ 4-5) ไดศึ้กษาพบวา่ การแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีควรมีการประชุม
หารือถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการท างานของแต่ละพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีการก าหนดบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจนในการด าเนินภารกิจร่วมกนั นอกจากน้ี ทีมงานตอ้งมีการวาง
แผนการด าเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทัว่ถึง ทั้งน้ี วิธีการด าเนินการจะตอ้งสามารถปรับเปล่ียนได้
ตามความเหมาะสมของบริบทในแต่ละพื้นท่ี เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานให้มากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรีย ์ บุญญานุพงศ ์และวิลาวณัย ์ หงษ์นคร 
(2552, หนา้ 4-5) ท่ีพบว่า หน่วยงานท่ีแกไ้ขปัญหายาเสพติดตอ้งสร้างศกัยภาพและความพร้อมให้
บุคลากรท่ีจะร่วมท างานทุกคนเพื่อให้สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิผล โดยมีความเขา้ใจใน
ภารกิจและเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตรงกนั นอกจากน้ียงัพบว่า เจา้หน้าท่ีต ารวจมีการใช้
วิธีการส่ือสารท่ีทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว ซ่ึงท าให้ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนใน
พื้นท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จากขอ้คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงให้
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เห็นวา่ ต ารวจภูธรภาค 7 ให้ความส าคญักบัการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีช่วยให้การรายงานผลการ
ด าเนินงานมีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจสั่งการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ ซ่ึง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Van Meter & Van Horn (1975, p. 445-488) ได้กล่าวว่า การส่ือสารจะ
ช่วยให้ผูน้  านโยบายไปปฏิบติัมีความรู้ความเขา้ใจไดส้อดคลอ้ง และเขา้ใจไดต้รงกนั และช่วยขจดั
ความขดัแยง้ระหว่างผูป้ฏิบติัมิให้เกิดข้ึน ส าหรับวรเดช จนัทรศร (2551, หน้า 463-466) ได้ให้
ความเห็นวา่ การส่ือสารจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติัเขา้ใจถึงหลกัวธีิการปฏิบติังาน กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังาน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีชดัเจน และผลวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจีรวฏัฐ์  
บุญวฒันาภรณ์ (2556, หน้า 223) ท่ีพบว่า กองบงัคบัการปราบปรามไดส้นบัสนุนให้เจา้หน้าท่ีต ารวจ
ไดมี้การเรียนรู้ ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เช่น การใชร้ะบบสารสนเทศในการ
สืบคน้ข้อมูล การส่ือสารผ่านโปรแกรมไลน์ เป็นต้น นอกจากน้ี Harold D. Koontz (1972) และ 
Luther Gulick and Lyndal Urwick (1937) ได้กล่าวไวอ้ย่างสอดคลอ้งกนัว่า การตรวจสอบผลการ
ปฏิบติังานวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่อาจพิจารณาจากการรายงานผลการปฏิบติังาน เพื่อแจง้
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบวา่มีอะไรเกิดข้ึน และตอ้งท าอยา่งไรต่อไป ทั้งน้ี อิทธิพล  โพธ์ิทองค า (2554, 
หนา้ 5) ไดก้ล่าววา่ การรายงานผลการปฏิบติังาน และประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ จะ
ช่วยใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นเจา้หน้าท่ีต ารวจ ไดน้ ามาสู่ขอ้คน้พบใหม่เพื่อพฒันาตน้แบบ
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
คือ (1) การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพฒันาเจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีท างานดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติด
อย่างเป็นระบบ และครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพฒันา การบ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์ ซ่ึงจะช่วยให้เจา้หน้าท่ีต ารวจเป็นผูท่ี้ท  างานโดยอยู่บนพื้นฐานความรู้ และได้รับการ
พฒันาให้มีศกัยภาพท่ีสูงข้ึนเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญัของหน่วยงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Harold D. Koontz (1972) และวิภาดา  คุปตานนท ์(2544, หนา้ 8) ท่ีไดก้ล่าวถึงการจดัการทรัพยากร
มนุษยไ์วว้า่ เป็นกระบวนการจดัการบุคคลในองคก์ารท่ีครอบคลุมตั้งแต่การสรรหา คดัเลือก บรรจุ
และแต่งตั้ง การพฒันาบุคล การสร้างขวญัและก าลงัใจ การสร้างบรรยากาศในการท างานใหเ้กิดข้ึน
ในองคก์ร การธ ารงรักษา และการจดัคนลงต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบังาน เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างาน (2) การก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ได้มีการ
ถ่ายทอดให้สมาชิกในทีมไดรั้บรู้ร่วมกนั ซ่ึงจะช่วยให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรมเกิดความ
ต่ืนตวัในการเขา้รับการอบรม รวมถึงเป็นการทบทวนองค์ความรู้ท่ีไปอบรมมาซ่ึงจะช่วยให้เกิด
ความเขา้ใจไดม้ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทรงพล วธันะชยั (2554, หนา้ 63-75) ท่ีกล่าวถึง
การส่งเสริมเพื่อพฒันาบุคลากร โดยจดัให้มีการอบรมสัมมนา การให้ความรู้กบัขา้ราชการต ารวจ
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อยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของสถานีต ารวจ (3) การสนบัสนุน
ใหผู้บ้ริหารต ารวจระดบัหวัหนา้สถานีต ารวจสร้างและพฒันา อส.ตร.ใหมี้ศกัยภาพสูง เพื่อช่วยสนบั
สนนุการท างานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ รวมถึงช่วยเป็นหูเป็นตาในการแจง้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของพีรพงศ์  ร าพึงจิตต์  (2554, หน้า 310) ท่ีพบว่า 
ส านกังาน ป.ป.ส.ไดใ้ชห้ลกัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานมาอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงช่วยให้เกิดการปฏิบติังานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในเชิงป้องกัน บ าบดั และการ
ปราบปรามยาเสพติด นอกจากน้ี สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ และคณะ (2556, หนา้ 486-490) ไดก้ล่าวถึง
หลกัการต ารวจพฒันาและแกไ้ขปัญหาท่ีพลิกผนัไปตามแนวทางของชุมชนไวว้า่ เป็นการแสวงหา
หรือการสร้างหุ้นส่วนในชุมชน เพื่อร่วมกนัป้องกนัและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และความไร้
ระเบียบในชุมชน ซ่ึงจะช่วยให้หุ้นส่วนเหล่านั้นมีความรู้สึกวา่ ตนเองเป็นหุ้นส่วนในชุมชนและมี
ความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัและความสงบสุขของชุมชนเสมือนเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจ (4) การ
จดัประชุมระดบัผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในระดบัพื้นท่ี เพื่อ
บูรณาการภารกิจร่วมกนัของทุกส่วนราชการ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Henri Fayol (1929) ท่ี
เห็นวา่ การท างานร่วมกนัควรมีการประชุมกนัเป็นประจ า เพื่อช่วยให้การท ากิจกรรมและการท างาน
เขา้ดว้ยกนัไดดี้ และสอดคลอ้งกบัท่ีศูนยอ์  านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (2546, หนา้ 
19-25) ไดก้ล่าวถึง ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการปราบปรามผูมี้อิทธิพลไวว้า่ หน่วยงานหลกัตอ้งมี
การจดักระบวนการบริหารจดัการดว้ยการบูรณาการ เพื่อบังคบัใชก้ฎหมายจากหน่วยราชการต่างๆ 
ท่ีรับผิดชอบอย่างจริงจงั และ (5) การพฒันาองค์ความรู้ในการท างาน โดยสรุป และถอดบทเรียน
จากสถานีต ารวจท่ีประสบผลส าเร็จในดา้นต่างๆ และสนบัสนุนให้มีการน าไปทดลองขยายผลเพื่อ
ต่อยอดในสถานีต ารวจอ่ืนๆ ต่อไป 

3) งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานพบว่า งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก
ต ารวจภูธรภาค 7 ถือวา่นอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นประจ า ซ่ึงยงัไม่
นบัรวมกบัภารกิจพิเศษตามขอ้สั่งการเชิงนโยบายท่ีลงมาสู่เจา้หน้าท่ีต ารวจผูป้ฏิบติัในพื้นท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง จากขอ้คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ ภารกิจของต ารวจภูธรภาค 7 มีมากมายหลายดา้น 
ทั้งท่ีเป็นภารกิจประจ า และภารกิจตามนโยบาย จึงท าให้ผูบ้ริหารต ารวจในระดบัสถานีต ารวจไดมี้
การแสวงหาทรัพยากร และงบประมาณจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการด าเนินงานตามนโยบายท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของจีรวฏัฐ์  บุญวฒันาภรณ์ (2556, หน้า 225) ท่ีพบว่า กอง
บงัคบัการปราบปรามไดรั้บจดัสรรงบประมาณนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัภารกิจ แต่ถูกผูบ้งัคบับญัชา
คาดหวงัในระดบัสูงว่าจะไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ จึงเป็นมูลเหตุท่ีท าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีไดรั้บมอบ
ภารกิจจะตอ้งแสวงหาการสนบัสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ ทั้งน้ี ปัญหาดา้นงบประมาณไดส่้งผลกระทบ
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ท าใหต้ ารวจภูธรภาค 7 ขาดความพร้อมของทรัพยากรท่ีตอ้งใชแ้กไ้ขปัญหายาเสพติด จึงท าใหส้ถานี
ต ารวจในแต่ละพื้นท่ีมีการประสานขอรับการสนบัสนุนจากส่วนราชการอ่ืนๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภารกิจ จากขอ้คน้พบดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภาศิริ  สุวรรณานนท์ และคณะ (2552, 
หนา้ 31-35) ท่ีพบวา่ งบประมาณปกติท่ีไดรั้บการจดัสรรจากรัฐบาลมีจ านวนค่อนขา้งจ ากดั และ ไม่
เพียงพอส าหรับการด าเนินงานกบักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น สถานีต ารวจจึงตอ้งระดม
ทรัพยากรทั้งก าลงัคนและงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม เพื่อช่วย
ใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเฉลิมพรหม  
อิทธิยาภรณ์ (2558, หน้า 208) ท่ีไดศึ้กษาพบว่า การจดัสรรงบประมาณท่ีไม่สอดคลอ้งกบัจ านวน
ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงส่งผลโดยอยา่งมากต่อประสิทธิภาพในการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ทั้งในระดบัพื้นท่ี และในภาพรวมของหน่วยงาน แต่อยา่งไรก็ตามเจา้หนา้ท่ีต ารวจยงัคงมีอุดมการณ์
และมีทศันคติท่ีดีต่อภารกิจด้านป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบของตน 
โดยประสานความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส่วนราชการอ่ืนๆ เขา้
มาด าเนินกิจกรรมร่วมกนัในเชิงบูรณาการ 

สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นงบประมาณ ไดน้ ามาสู่ขอ้คน้พบใหม่เพื่อพฒันาตน้แบบการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 คือ 
(1) การพฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณลงสู่พื้นท่ีโดยยึดถือตามกิจกรรมและโครงการท่ีจงัหวดั
ร้องขอ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
พื้นท่ีได้อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องงานวิจยัของพีรพงศ์  ร าพึงจิตต์  (2554, หน้า 228) ท่ีพบว่า 
หน่วยงานภายในของส านักงาน ป.ป.ส.ตอ้งร่วมหาหรือกบัฝ่ายท่ีจดัท างบประมาณ เพื่อก าหนด
แนวทาง และตวัช้ีวดัให้สอดคลอ้งกนัและเหมาะสมกบัลกัษณะของภารกิจ ซ่ึงมาจากความเห็นของ
ผูป้ฏิบติัจากทุกส านัก และทุกกลุ่มงาน (2) การพฒันาเจา้หน้าท่ีต ารวจให้มีศกัยภาพในการเขียน
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน และส่วนราชการต่างๆเพื่อแกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนงบประมาณในการท างานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
เฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558, หนา้ 208) ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ สถานีต ารวจควรมีการจดัท าโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากจังหวดั และองค์การบริหารส่วนจังหวดัควบคู่กันไปด้วย ดังนั้ น 
ผูบ้ริหารทุกระดบัจึงตอ้งมีสายสัมพนัธ์อนัดีกบัหวัหนา้หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของงบประมาณ และ (3) 
ปรับปรุงระเบียบการใชเ้งินกองทุนสวสัดิการดา้นยาเสพติดใหมี้ความคล่องตวั เพื่อน าไปส ารองเป็น
ค่าใชจ่้ายในการท างาน  

4) เทคโนโลยีท่ีใช้ในการด าเนินงานพบวา่ ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีได้
ส่งผลให้เทคโนโลยีมีราคาถูกลง และมีคุณภาพสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลดีต่อการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
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ในหลายประเด็น ไดแ้ก่ ความถูกตอ้งของขอ้มูล และความรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูล การติดตาม
และสืบหาผูก้ระท าความผิดสามารถท าไดง่้ายและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมถึงการขยายผลการจบักุม
ผูก้ระท าผดิสามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน จากขอ้คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบนัได้ส่งผลให้การป้องกนัปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ี
เป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากช่วยให้
เจา้หน้าท่ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัผูก้ระท าผิดจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว จึงท าให้การ
ตดัสินใจในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดในพื้นท่ีเป็นไปด้วยความเหมาะสม สอดคล้องกบั
สถานการณ์ และมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Stuart Xrainer (1998, pp. 74) ท่ีได้
กล่าวถึงเทคโนโลยสีารสนเทศวา่จะช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเน่ืองจากจะช่วยใหก้าร
รวบรวมและเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานท่ีมีจ านวนมากเป็นไปไดโ้ดยง่าย สะดวกและ
รวดเร็ว ทั้งยงัสามารถคดักรองข้อมูลท่ีเป็นประเด็นส าคญัส าหรับการตดัสินใจได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วอีกดว้ย นอกจากน้ี สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ และคณะ (2556, หน้า 486-490) ไดก้ล่าวถึงแนว
ทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้หลกัการและทฤษฎีต ารวจ
สมยัใหม่ (Modern Policing) ท่ีมุ่งการเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในการตรวจทอ้งท่ี และจบักุมเหตุอาชญากรรมไดอ้ยา่งรวดเร็ว และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพสุ  
เดชะรินทร์ (2547, หน้า 2) ท่ีไดก้ล่าวถึงว่า ผูบ้ริหารตอ้งสามารถเขา้ใจถึงการเปล่ียนแปลงและ
พฒันาการของเทคโนโลยใีนเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร เพื่อน ามาสู่การวางแผน การพฒันา และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไวไ้ด้ 
นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัพบวา่ ต ารวจภูธรภาค 7 ไดส้นบัสนุนเจา้หนา้ท่ีต ารวจให้มีความรู้ใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการปราบปรามยาเสพติด และแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ จากหน่วยงานภายนอกมา
สนบัสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง จากขอ้คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นวา่ มีหลายส่วนราชการท่ี
ร่วมสนบัสนุนเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การปราบปรามยาเสพติดของเจา้หน้าท่ีต ารวจประสบผลส าเร็จ 
นอกจากน้ี การท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยกีารส่ือสารใหม่ๆ จะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจ และรู้เท่าทนัถึงวิธีการกระท าความผิดของผูเ้สพ ผูค้ ้ายาเสพติด ซ่ึงจะช่วยให้การจบักุม
ผูก้ระท าผิดเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางของส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
(2558, หนา้ 13-17) ท่ีก าหนดแนวทางการป้องกนัปราบปรามและแกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยมีการ
พฒันาระบบเทคโนโลยีท่ีจะใชส้กดักั้น และป้องกนัการล าเลียงยาเสพติดอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี
ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของจีรวฏัฐ์  บุญวฒันาภรณ์ (2556, หน้า 224) ท่ีพบว่า โลกยุคปัจจุบนั 
สภาพสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไปไวมาก เพราะเทคโนโลยกีา้วหนา้อยา่งกา้วกระโดด จึงส่งผลให้โจร
ผูร้้ายคิดหาวิธีการใหม่ๆ ในการกระท าความผิดได้อย่างล ้ าลึกมากกว่าเดิม ท าให้กองบงัคบัการ
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ปราบปรามมีการปรับตวัโดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคน และเทคโนโลยีในการท างานเพื่อให้
เกิดความสอดคลอ้งกนัในการท างาน ทั้งน้ี การน าระบบสารสนเทศเขา้มาใช้ในการท างานไดช่้วยให้
การท างานใชเ้วลาน้อยลง และมีความถูกตอ้งเพิ่มสูงข้ึน แต่อย่างไรก็ตามก็พบวา่ ความเจริญกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยีได้ท  าให้ผูค้า้ยาเสพติดมีการใช้วิธีการท่ีซับซ้อนในการกระท าผิดมากข้ึน จากขอ้
คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีท่ีสะดวกไดส่้งผลให้การกระท าความผิดสามารถท า
ได้ง่ายข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของพีรพงศ์  ร าพึงจิตต์  (2554, หน้า 213) ท่ีพบว่า การใช้
เทคโนโลยีในการกระท าความผิดเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีไม่หยุดน่ิง โดยเฉพาะความกา้วหน้า
ของเทคโนโลยีท่ีท  าให้บุคคลต่างๆสามารถกระท าความผิดได้โดยง่ายและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงผูค้า้ยาเสพติดได้พยายามหาวิธีการแปลกๆ ใหม่ๆ เพื่อหลบหลีกเจา้หน้าท่ีในการกระท า
ความผดิ นอกจากน้ี ผูก้ระท าความผดิมีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการด าเนินกิจกรรม
ท่ีผิดกฎหมาย เช่น การโอนเงิน การสั่งซ้ือและขายยาเสพติดโดยไม่ตอ้งเปิดเผยตวั เป็นตน้ ซ่ึงใน
แง่มุมน้ีสะทอ้นให้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่เทคโนโลยีท่ีทนัสมยันั้นนอกจากจะมีคุณประโยชน์ในแง่
ของความสะดวกสบายแลว้ยงัก่อใหเ้กิดการกระท าความผดิไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย  

สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นเทคโนโลยี ไดน้ ามาสู่ขอ้คน้พบใหม่เพื่อพฒันาตน้แบบการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 คือ 
(1) การประสานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทั้ง
ในส่วนของ Hardwere และ Softwere เขา้มาช่วยพฒันาเคร่ืองมือและโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง 
ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของพชัรา  สินลอยมา  และคณะ (2556, หน้า 10/โครงการการพฒันา
ประสิทธิภาพดา้นการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจระดบัสถานีต ารวจ , 
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั) ท่ีพบวา่ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นระดบัสถานีต ารวจไดช่้วย
ให้เกิดประสิทธิภาพด้านความรวดเร็ว ความส าเร็จของงาน และความคุม้ค่าในการลงทุนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงเทคโนโลยีบางส่วนยงัตอ้งมีการปรับปรุงหรือพฒันาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้
ระบบ POLIS ไดดี้ยิง่ข้ึน โดยเฉพาะปัญหาการเช่ือมต่อท่ีล่าชา้และระบบฐานขอ้มูลท่ีไม่เป็นปัจจุบนั 
ท าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจตอ้งหาขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืนแทน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและครบถว้น
ส าหรับการน าไปใชสื้บคน้และติดตามผูก้ระท าความผดิต่อไป (2) การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้
เกิดการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารสู่ประชาชนในพื้นท่ี ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเครือข่าย 
ภาคประชาชนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรา  สินลอยมา  และคณะ (2556, หนา้ 131) 
ท่ีพบว่า สถานีต ารวจควรมีช่องทางการส่ือสารกบัภายนอกโดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีให้เกิดประโยชน์ 
โดยเฉพาะการจดัท าส่ือในการประสานงาน หรือติดต่อกบัประชาชน เช่น เว็บไซต์ประจ าสถานี
ต ารวจ ไลน์ หรือเฟสบุ๊คมาใช้เพื่อรับเร่ืองร้องเรียน รวมถึงเป็นส่ือกลางในการประชาสัมพนัธ์ให้
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ประชาชนไดท้ราบขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึงตอ้งมีการบริหารจดัการในเร่ืองเก่ียวกบัการ
ให้ขอ้มูลหรือประชาสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชนเท่าท่ีจ  าเป็น เน่ืองจากหากมีบุคคลภายนอกรู้ขอ้มูลเชิง
ลึกมากจนเกินไปก็จะท าให้ผูก้ระท าความผิดรู้เท่าทนัและหาวิธีหลีกเล่ียงการถูกจบักุมได ้ ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบท าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจปฏิบติังานยากข้ึน (3) การสนบัสนุนให้สถานีต ารวจภูธรท่ีมี
เส้นทางหลักในพื้นท่ีได้ใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย ปฐมศิริ และมนทิรา เกตพตัร (2552, หน้า 48) ได้ศึกษา
ความสามารถและขอ้จ ากดัของเทคโนโลยี License Plate Recognition ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูล
การขนส่ง โดยพบว่า ระบบอ่านป้ายทะเบยีนรถยนต์โดยใช้เทคโนโลยี Image processing มี
ประสิทธิภาพสูง โดยสามารถท างานไดต้ลอดเวลา และสามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะ
ช่วยให้น าไปประยุกต์ใช้ตามวตัถุประสงค์ในด้านอ่ืนได้ เช่น การเช่ือมโยงกบัระบบฐานขอ้มูล
ทะเบียนรถเพื่อสืบคน้ประวติัรถ และการสืบสวนอาชญากรรม นอกจากน้ี พชัรา  สินลอยมา  และ
คณะ (2556, หนา้ 74) ไดพ้บในประเด็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถยนต ์(License 
Plate Recognition) เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจน ามาใช้เพื่อรักษาความปลอดภยัใน
การเขา้ออกสถานท่ีต่างๆ โดยแปลงขอ้มูลภาพให้เป็นขอ้มูล ตวัอกัษร จากนั้นก็จะสามารถคน้หา
ขอ้มูลจากป้ายทะเบียนได ้และยงัสามารถท าการ Blacklist หรือเฝ้าระวงัทะเบียนท่ีตอ้งสงสัยได้ 
รวมถึงมีระบบตั้งแจง้เตือนเม่ือทะเบียนรถท่ีถูกป้อนเขา้ไปยงัระบบ (4) การสนบัสนุนให้มีเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีทนัสมยัในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพชัรา  สินลอยมา  และคณะ (2556, 
หนา้ 72-78) ท่ีไดก้ล่าวถึงเทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจไวห้ลายโครงการ
ดว้ยกนั เช่น โครงการมิราเคิล อายส์ ท่ีมีการน ากลอ้งวงจรปิด CCTV มาติดตั้งรอบกรุงเทพมหานคร 
เพื่อป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะช่วยให้การตรวจสอบ 
พยานหลกัฐานหรือเหตุการณ์ต่างๆ ท าไดโ้ดยง่าย และอ านวยความสะดวกให้กบัเจา้หน้าท่ีต ารวจ 
ในการสืบสวนหาผูก้ระท าความผิดมาด าเนินคดีไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน และสอดคลอ้งกบัท่ีณรงค์ กุลนิเทศ 
และคณะ (2556, หน้า 9) ได้ศึกษาการพฒันารูปแบบการสืบสวนเพื่อการปราบปรามยาเสพติด      
ในชุมชนพบวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจฝ่ายสืบสวนดา้นยาเสพติด จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ มีประสบการณ์
ในการสืบสวนยาเสพติดโดยเฉพาะเป็นอย่างดี และจะตอ้งมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัในการสืบสวน 

5) กฎหมาย และอ านาจหนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดพบวา่ การด าเนินงาน
ตามนโยบายบางอย่างไม่ไดอ้ยู่ในอ านาจของเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีจะกระท าได ้เน่ืองจากเป็นอ านาจ
เฉพาะของเจา้พนกังาน ป.ป.ส. เช่น การเขา้และคน้เคหสถาน ซ่ึงเป็นอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังาน 
ป.ป.ส. โดยตรง จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นเจา้พนกังาน ป.ป.ส. ไม่มีอ านาจ
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ท่ีจะกระท าได ้จากขอ้คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นวา่ เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
เจา้พนกังาน ป.ป.ส. ขาดความมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการเขา้ตรวจคน้ จึงตอ้งมีการขอหมาย
คน้จากศาลก่อน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของสัญญา วงศ์สรรพ์ (2554) ท่ีศึกษาปัญหากฎหมาย
เก่ียวกบัอานาจหน้าท่ีของเจา้พนกังาน ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดพบว่า การใช้อ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายในการเข้าตรวจค้นเคหสถานหรือสถานท่ีใดๆ โดยไม่มีหมายค้น ซ่ึง
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่สามารถท าได ้ยกเวน้เจา้พนกังาน ป.ป.ส. ท่ีมีบตัรประจ าตวัเจา้พนกังาน ป.ป.ส. 
และบทบญัญติัแห่งกฎหมายมีขอ้จ ากดัโดยให้อ านาจคุม้ครองเฉพาะผูท่ี้มีบตัรเจา้พนกังาน ป.ป.ส. 
เท่านั้น ซ่ึงไม่รวมถึงเจา้หนา้ท่ีต ารวจผูร่้วมตรวจคน้ ท าให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจชุดปราบปรามยาเสพติด
ขาดความมัน่ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีในการเขา้ตรวจคน้เพื่อจบักุมผูก้ระท าความผิด นอกจากน้ียงั
พบวา่ การบริหารจดัการเก่ียวกบัคดียาเสพติดมีขั้นตอนปฏิบติัหลายขั้นตอน จึงท าให้การท างานมี
ความล่าชา้ ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อนในการบริหารจดัการ จากขอ้คน้พบดงักล่าวไดแ้สดงให้เห็นวา่ กฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งยงัคงมีช่องวา่งในทางปฏิบติัหลายประการ ซ่ึงท าให้การด าเนินงานตามขอ้กฎหมายไม่
สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และทนัต่อสถานการณ์ ทั้งยงัท าให้ผูก้ระท าผิดไหวตวัทนั และ
ใชป้ระโยชน์จากช่องวา่งดงักล่าว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสัญญา  วงศ์สรรพ ์(2554) ท่ีพบว่า 
การยึดทรัพยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งคดียาเสพติดมีขั้นตอนยุ่งยากและหลายขั้นตอน จึงท าให้ไม่ทนัต่อการยึด
และอายดัทรัพย์สินได้ทนัเวลา ซ่ึงส่งผลให้การบงัคบัใช้กฎหมายหรือมาตรการต่างๆ นั้นไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากน้ี อ านาจในการควบคุม ตวัผูถู้กจบัตาม มาตรา 15 ท่ีกฎหมายไดใ้ห้
อ านาจในการการสอบสวนขยายผลไวเ้พียง 3 วนัไม่เพียงพอต่อการขยายผลเพราะในการขยายผล
จบักุมตอ้งใช้ระยะเวลาพอสมควรจึงจะสามารถท าลายเครือข่ายยาเสพติดให้หมดไป นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจีรวฏัฐ ์ บุญวฒันาภรณ์ (2556, หนา้ 229) ท่ีพบวา่ ปัญหาความลา้หลงัของ
กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน ท าให้เจา้หน้าท่ีต ารวจขาด ความคล่องตวัในทางปฏิบติั และ
ผูก้ระท าความผดิไดใ้ชจุ้ดอ่อนดงักล่าวเป็นช่องทางหลบเล่ียงเพื่อมิใหถู้กจบักุม  

สรุปได้ว่าปัจจยัด้านกฎหมาย ได้น ามาสู่ข้อค้นพบใหม่เพื่อพฒันาต้นแบบการ
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 คือ  
(1) การสนบัสนุนให้มีการศึกษาถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของการท างาน เพื่อปรับปรุงขอ้กฎหมายให้
เอ้ือประโยชน์ต่อการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของเฉลิมพรหม  
อิทธิยาภรณ์ (2558, หน้า 218) ท่ีไดศึ้กษาพบว่า แนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
และช่วยยกระดบัประสิทธิผลการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมอาจท าได้
ดว้ยการสนบัสนุนให้มีการจา้งหน่วยงานระดบัอุดมศึกษาเขา้มาเป็นผูด้  าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน เพื่อให้ไดรั้บการยอมรับและน าไปสู่การปรับปรุงสถานีต ารวจภูธร และสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของ David Weisburd& Peter Neyroud (2011, p. 1-18) ท่ีศึกษา Police Science: Toward a 
New Paradigm โดยคน้พบว่า ตอ้งมีการลงทุนในการวิจยั โดยหน่วยงานตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณ
เพื่อการวจิยัเพิ่มมากข้ึน ในการประเมินและพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์และพื้นฐานการวจิยั ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ในระยะกลางถึงระยะยาว และ (2) การสร้างทีมงานท่ี
ปรึกษาในการจบักุมคดีใหญ่ท่ีมีโทษตั้งแต่จ าคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต โดยมีทีมงานมาจาก
อยัการ ศาล และต ารวจ เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองให้เกิดความชอบธรรม และเช่ือถือได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของมูลนิธิศูนยพ์ิทกัษ์สิทธิเด็ก (2547, หน้า 400-401) ท่ีกล่าวถึงการท างาน
แบบทีมสหวิชาชีพวา่ เป็นการน าผูป้ระกอบวิชาชีพหลายสาขามาร่วมกนัให้บริการ ซ่ึงท าให้มีการ
น าความรู้ ทกัษะ และความสามารถเฉพาะดา้นท่ีแตกต่างกนัมาท างานร่วมกนั เพื่อมุ่งสู่การแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนัอยา่งมีระบบและเป็นกระบวนการ โดยอยูบ่นพื้นฐานของเป้าหมายและวตัถุประสงค์
เดียวกนัในการปฏิบติังาน และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเฉลิมพรหม  อิทธิยาภรณ์ (2558, หนา้ 204) 
ท่ีไดศึ้กษาพบวา่ การท างานเป็นทีมถือเป็นแนวทางท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนภารกิจของหน่วยงาน
ต ารวจทุกระดับให้เกิดผลส าเร็จ เน่ืองจากภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
จ าเป็นตอ้งใชค้วามสามารถท่ีหลากหลายดา้นของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ซ่ึงการจดัทีมงานใหเ้หมาะสมกบั
ภารกิจมีอยูห่ลากหลายรูปแบบ การสร้างทีมท่ีมีศกัยภาพจึงมีความส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมาย  

                 จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยัไดน้ ามาสู่การอภิปรายผลในเชิงวิชาการ ท าให้ไดข้อ้
คน้พบท่ีเป็นองคค์วามรู้ใหม่ในหลายประเด็นท่ีช่วยใหก้ารแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรับผดิชอบ
ของต ารวจภูธรภาค 7 มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และสรุปได้ว่า ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาใหญ่
ระดับชาติท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติร่วมกันซ่ึง
ต ารวจภูธรภาค 7 เพียงหน่วยเดียวยอ่มมีขอ้จ ากดัท่ีท าให้ไม่สามารถจดัการปัญหาไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดได้ครอบคลุมทุกมิติ ดงันั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัการบูรณาการ
ภารกิจของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งในระดบันโยบายท่ีเป็นเสมือนระบบใหญ่ในการแกไ้ขปัญหา   
ยาเสพติดของประเทศ แลว้จึงแจกจ่ายภารกิจสู่ผูป้ฏิบติัในระดบัพื้นท่ี ต ารวจภูธรภาค 7 ในฐานะ
ของผูแ้กไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรับผดิชอบซ่ึงเป็นระบบยอ่ยในระบบใหญ่ระดบัชาติ ควรมีการ
ก าหนดยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหายาเสพติด  มาตรการเชิงนโยบาย และโครงการและกิจกรรมใน
การน าไปสู่การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกนัทั้งระบบ  
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5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 
 
                ต ารวจภูธรภาค 7 ในฐานะของผูแ้กไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบซ่ึงเป็นระบบ
ยอ่ยในระบบใหญ่ระดบัชาติ ควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหายาเสพติด  มาตรการเชิง
นโยบาย และโครงการและกิจกรรมในการน าไปสู่การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกนัทั้งระบบ ดงัน้ี 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหายาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดไว ้5 ดา้น ดงัน้ี 
1) ยุทธศาสตร์การพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารต ารวจ เพื่อช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 

7 (1) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (2) ผูบ้ริหารต ารวจมีการพฒันาทกัษะในการสอนงานให้แก่
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ (3) มีการสร้างวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็ และ ผูบ้ริหารต ารวจมีการพฒันาทกัษะ
ความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก  

2)  ยุทธศาสตร์การพฒันาเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เพื่อช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 (1) มีการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์การพฒันาเจา้หน้าท่ีต ารวจ (2) เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร
ต่างๆ ไดมี้การถ่ายทอดให้สมาชิกในทีม (3) มีการสร้างและพฒันา อส.ตร.ให้มีศกัยภาพสูง (4) มี
การบูรณาการภารกิจร่วมกนัของทุกส่วนราชการ และ (5) การพฒันาองคค์วามรู้ในการท างาน  

3) ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบงบประมาณ เพื่อช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 (1) มีการ
พฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณลงสู่พื้นท่ี (2) การเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากภายนอก และ (3) การปรับปรุงระเบียบการใชเ้งินกองทุน 

4) ยุทธศาสตร์การพฒันาเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 (1) มีพฒันา
เคร่ืองมือและโปรแกรมประยุกตเ์ฉพาะทาง (2) การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและข่าวสารสู่ประชาชน 
(3) การสนับสนุนให้สถานีต ารวจท่ีมีเส้นทางหลักในพื้นท่ีได้ใช้ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียน
รถยนต์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดเพิ่มข้ึน และ (4) การสนบัสนุนให้มีเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยัใน
การท างาน 

5) ยุทธศาสตร์การพฒันาระเบียบ และขอ้กฎหมาย  เพื่อช่วยให้ต ารวจภูธรภาค 7 
(1) มีการศึกษาถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของการท างาน เพื่อเสนอปรับปรุงขอ้กฎหมาย และ (2) การ
สร้างทีมงานท่ีปรึกษา 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากขอ้คน้พบในการวจิยัไดน้ ามาสู่มาตรการเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
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1) มาตรการเชิงนโยบายส าหรับการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารต ารวจเพื่อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

1.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดให้ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัใชก้ารบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการของส านกังาน ก.พ.ร. ท่ีใหทุ้กส่วนราชการเปิด
โอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในแต่ละพื้นท่ีจากทุกภาคส่วนทั้งภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน การตดัสินใจ 
การร่วมด าเนินงาน  และการประเมินผลงาน โดยเร่ิมจากการสนบัสนุนให้สถานีต ารวจภูธรแต่ละ
แห่งจดัเวทีประชาคมเพื่อเสนอแผนงาน และโครงการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี
ทั้งในด้านการป้องกนัและปราบปราม และให้สถานีต ารวจภูธรแต่ละแห่งน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัท า
แผนปฏิบัติการและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี เพื่อส่งให้กองบงัคับการต ารวจภูธรจงัหวดั
พิจารณาและก าหนดกิจกรรมในภาพรวมท่ีสามารถบูรณาการร่วมกันได้ เพื่อปรับปรุงเป็น
แผนปฏิบติัการระดับจงัหวดั และส่งให้ต ารวจภูธรภาค 7 น าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัสรร
งบประมาณลงสู่พื้นท่ี ซ่ึงการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในลกัษณะดงักล่าวจะช่วยใหทุ้กภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

1.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดให้ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัมีทกัษะในการ
สอนงานแก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจในดา้นการถ่ายทอดขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจน และน่าเช่ือถือ รวมถึงการมี
ความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราวไดอ้ย่างเช่ือมโยง และเขา้ใจไดโ้ดยง่าย นอกจากน้ี ตอ้งรู้จกั
วธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

1.3) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดให้ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดับมีการสร้าง
วฒันธรรมองค์การท่ีเขม้แข็ง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อผลักดนัให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจมี
อุดมการณ์ และมีทศันคติเชิงบวกต่อภารกิจทั้งในดา้นการป้องกนั และดา้นการปราบปรามยาเสพติด 
รวมถึงมีการก าหนดตวัช้ีวดัให้ผูบ้ริหารต ารวจตอ้งมีพฤติกรรมท่ีเป็นตน้แบบในการท างานให้แก่
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ รวมถึงสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพให้
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

1.4) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรพฒันากลไกเพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัมี
ความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก รวมถึงองคก์รระหวา่งประเทศ เพื่อช่วยให้
เจา้หนา้ท่ีต ารวจไดรั้บสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ ทรัพยากร และความร่วมมือในการท างาน  

2)  มาตรการเ ชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาเจ้าหน้า ท่ีต ารวจเพื่ อให้ เ กิด
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  
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2.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพฒันาเจา้หน้าท่ีต ารวจท่ี
ท างานดา้นการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบ และครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสรรหา การ
พฒันา การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์ ซ่ึงจะช่วยให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นผูท่ี้ท  างานโดยอยูบ่น
พื้นฐานความรู้ และไดรั้บการพฒันาให้มีศกัยภาพท่ีสูงข้ึนเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคญัของหน่วยงาน ซ่ึง
ในลกัษณะดงักล่าวควรมีการสร้างระบบพี่เล้ียงข้ึนมารองรับ เพื่อด าเนินการพฒันาเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ใหมี้ศกัยภาพท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นต่อภารกิจอยา่งเขม้ขน้ก่อนท่ีจะบรรจุลงในต าแหน่งต่างๆ  

2.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดแนวทางให้เจา้หน้าท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการ
อบรมในหลกัสูตรต่างๆ ไดมี้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหส้มาชิกในทีมไดรั้บรู้ร่วมกนั รวมถึงก าหนด
หลกัเกณฑ์ใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรมไดม้าท าหนา้ท่ีในชุดปฏิบติัการเพื่อใหไ้ดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

2.3) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดแนวทางการสร้างและพฒันา อส.ตร.ในแต่
ละปีงบประมาณให้มีศกัยภาพสูง เพื่อช่วยสนับสนนุการท างานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจทั้งในเชิง
ป้องกนัและปราบปราม เพื่อช่วยให้การท างานในพื้นท่ีเป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ และช่วย
สร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ในการการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

2.4) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรจดัประชุมระดบัผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในระดบัพื้นท่ี เพื่อบูรณาการภารกิจทั้งในเชิงป้องกนัและปราบปราม
ร่วมกนัของทุกส่วนราชการ รวมถึงมีการก าหนดเจา้ภาพหลกัในการท างานแต่ละกิจกรรมในพื้นท่ี
ใหช้ดัเจนเพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 

2.5) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดให้มีการสรุป และถอดบทเรียนจากสถานี
ต ารวจท่ีประสบผลส าเร็จการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในด้านต่างๆ เช่น การสร้างความร่วมมือจาก
ประชาชน การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น เพื่อพฒันาเป็นองค์ความรู้ และน าไป
ทดลองขยายผลเพื่อต่อยอดในสถานีต ารวจอ่ืนๆ ต่อไป 

3) มาตรการเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อให้เ กิด
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  

3.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดใหมี้การพฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณ
ประจ าปีให้แต่ละพื้นท่ีดว้ยการแบ่งการใชง้บประมาณออกเป็น 2 ส่วนคือ งบประมาณตามภารกิจ
ประจ าท่ีใช้ความต้องการของพื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการจดัสรรงบ และงบประมาณตามภารกิจเชิง
นโยบายท่ีอยูน่อกเหนือแผนปฏิบติัราชการท่ีก าหนด  

3.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหางบประมาณไม่
เพียงพอด้วยการพฒันาทักษะของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการเขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุน
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งบประมาณจากแหล่งต่างๆ รวมถึงให้ผูบ้ริหารต ารวจทุกระดบัด าเนินการประสานงานกบัส่วน
ราชการอ่ืนๆ และภาคเอกชน เพื่อขอใหช่้วยสนบัสนุนงบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินงาน 

3.3) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรพฒันาระบบการจดัสรรงบประมาณลงสู่พื้นท่ีโดย
ยึดถือตามกิจกรรมและโครงการท่ีจงัหวดัร้องขอ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

3.4) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรตั้ งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงระเบียบการใช้
เงินกองทุนสวสัดิการดา้นยาเสพติดใหมี้ความคล่องตวั เพื่อน าไปส ารองเป็นค่าใชจ่้ายในการท างาน 

4) มาตรการเชิงนโยบายส าหรับการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
การปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

4.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรประสานกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีความ
เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในส่วนของ Hardware และ Software เข้ามาช่วยพฒันา
เคร่ืองมือและโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อจ าลองสถานการณ์ เพื่อ
ช่วยให้การปฏิบติังานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการท างานของเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ  

4.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดแนวทางให้ใชเ้ทคโนโลยีในการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารสู่ประชาชนในพื้นท่ี ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเครือข่ายภาคประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงจะช่วยใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ เขา้ใจ และเกิดทศันคติท่ีดีต่อการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

4.3) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดแนวทางให้สถานีต ารวจท่ีมีเส้นทางหลกั   
ในพื้นท่ีไดใ้ชร้ะบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (License Plate)  

4.4) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรควรก าหนดแนวทางให้มีเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั
ในการท างาน เพื่อช่วยให้ระบบการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว และถูกตอ้ง 
ซ่ึงช่วยให้เกิดการสนบัสนุนความช่วยเหลือการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

4.5) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรเสนอใหส้ านกังานต ารวจแห่งชาติมีการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติมในระบบ Polis เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) มาตรการเชิงนโยบายส าหรับการพฒันาระเบียบ และขอ้กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  

5.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรเสนอให้มีการปรับปรุงและพฒันาระเบียบ และขอ้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามยาเสพติด เพื่อเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
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ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการศึกษาถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของการท างานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงท าให้การท างานมีความล่าช้าและขาด
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู ้มีอ  านาจในเชิงนโยบายน าข้อปัญหาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการแก้ไข 
ปรับปรุง และพฒันาระเบียบ และขอ้กฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

5.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรก าหนดแนวทางให้มีการประสานผูเ้ช่ียวชาญมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ และให้ค  าปรึกษาแก่เจา้หน้าท่ีต ารวจในประเด็นระเบียบ และข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดท่ีเป็นปัญหาในทางปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ รวมถึง
ควรมีการแต่งตั้งทีมงานท่ีปรึกษาในการจบักุมคดีใหญ่ท่ีมีโทษตั้งแต่จ าคุกตลอดชีวิตถึงประหาร
ชีวติ โดยสมาชิกของทีมงานมาจากอยัการ ศาล และต ารวจ เพื่อพิจารณาการแจง้ขอ้หาร่วมกนั ซ่ึงจะ
ช่วยสร้างการถ่วงดุลอ านาจในการบงัคบัใชก้ฎหมาย และช่วยกลัน่กรองใหเ้กิดความชอบธรรม และ
เช่ือถือได ้

5.3) ต ารวจภูธรภาค 7 ควรเสนอให้ส านกังาน ป.ป.ส. มีปรับปรุงระเบียบ และ
ขั้นตอนในการแต่งตั้งเจา้พนกังาน ป.ป.ส. ให้มีความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกรณีท่ี
ขอต่ออายบุตัรของเจา้พนกังาน ป.ป.ส.  

5.3.3 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้น ามาสู่การก าหนดกิจกรรมส าหรับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในการป้องกนัปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 ในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
1) โครงการและกิจกรรมส าหรับการพฒันาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารต ารวจเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 
1.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดกิจกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเร่ิม

จาก (1) ให้สถานีต ารวจแต่ละแห่งจดัเวทีประชาคมเพื่อเสนอแผนงาน และโครงการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด และจดัท าแผนปฏิบติัการและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี (2) กองบงัคบัการ
ต ารวจภูธรจงัหวดัพิจารณาและก าหนดกิจกรรมในภาพรวมท่ีสถานีต ารวจแต่ละแห่งสามารถบูรณา
การร่วมกนัได ้เพื่อปรับปรุงเป็นแผนปฏิบติัการระดบัจงัหวดั (3) ต ารวจภูธร 7 น าแผนปฏิบติัการ
ของกองบงัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดัแต่ละแห่งมาใช้เป็นแนวทางในการจดัสรรงบประมาณลงสู่
พื้นท่ี (4) สนบัสนุนให้ทุกภาคส่วนเขา้ร่วมกิจกรรมของสถานีต ารวจแต่ละแห่งตามความสมคัรใจ 
และ (5) ก าหนดใหมี้กิจกรรมการติดตามและประเมินผลโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีด าเนินการ 

1.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดให้มีตวัช้ีวดัการสอนงานจากผูบ้ริหารต ารวจทุก
ระดบัลงสู่เจา้หนา้ท่ีต ารวจ และมีการประเมินใน 3 ประเด็น คือ (1) ความชดัเจน และความน่าเช่ือถือ
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ของขอ้มูล (2) ความเช่ือมโยง และเขา้ใจไดโ้ดยง่าย และ (3) วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเจา้หน้าท่ี
ต ารวจ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

1.3) ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดให้มีกิจกรรมการสร้างวฒันธรรมองคก์ารต ารวจ
ท่ีต่อเน่ือง เช่น การประกวดค าขวญั แข่งกีฬา ประกวดแบบเส้ือ เพื่อสร้างอุดมการณ์ และทศันคติเชิง
บวกต่อภารกิจทั้งในดา้นการป้องกนั และดา้นการปราบปรามยาเสพติด 

1.4) ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดใหมี้ตวัช้ีวดัพฤติกรรมตน้แบบในการท างานของ
ผูบ้ริหารต ารวจเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัตวัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

1.5) ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดใหมี้กิจกรรมการสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้
ท่ีสนบัสนุนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่น มุมความรู้ ป้ายขอ้ความ การ
ประกวดองคค์วามรู้ 

1.6) ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดระเบียบการใช้งบประมาณท่ีช่วยให้ผูบ้ริหาร
ต ารวจสามารถประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก รวมถึงองคก์รระหวา่งประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) โครงการและกิจกรรมส าหรับการพัฒนาเจ้าหน้า ท่ีต ารวจเพื่อให้ เ กิด
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  

2.1) ต ารวจภูธรภาค 7 เปิดให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจผูป้ฏิบติังานดา้นการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดร่วมก าหนดหลักเกณฑ์การพฒันาเจ้าหน้าท่ีต ารวจอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพฒันา การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์  

2.2) ต ารวจภูธรภาค 7 จดัท าหลกัเกณฑ์ระบบพี่เล้ียงโดยคดัเลือกผูบ้งัคบัหมู่
หรือรองสารวตัรท่ีมีประสบการณ์สูง และมีผลงานดีมาเป็นพี่เล้ียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีต ารวจใหม่ๆ ท่ีเขา้
มาสู่ระบบ และเม่ือมีสอนงานให้เจา้หน้าท่ีต ารวจมีศกัยภาพท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นต่อภารกิจแล้ว 
โดยใชส้ถานท่ีท างานเป็นห้องเรียน และใชก้รณีศึกษาเป็นประเด็นในการเรียนรู้ รวมถึงมีการวดัผล
โดยมีการทดลองท างานจริงในพื้นท่ีภายใตส้ถานการณ์ท่ีควบคุมได้ นอกจากน้ี ตอ้งมีการสร้าง
อุดมการณ์และสร้างแรงจูงใจใหมี้ความมุ่งมัน่ในการท างาน รวมถึงมีการคดัเลือกภารกิจท่ีเหมาะสม
กบัศกัยภาพใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีไดท้ดลองปฏิบติัก่อนบรรจุลงในต าแหน่งต่างๆ 

2.3) ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดกิจกรรมให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรมใน
หลกัสูตรต่างๆ ไดมี้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหส้มาชิกในทีมไดรั้บรู้ร่วมกนั 

2.4) ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้เจา้หนา้ท่ีต ารวจท่ีเขา้รับการอบรม
ไดม้าท าหนา้ท่ีในชุดปฏิบติัการท่ีตรงกบัการใชค้วามรู้ดงักล่าว 

2.5) ต ารวจภูธรภาค 7 สนบัสนุนการสร้างและพฒันา อส.ตร.ใหมี้ความสามารถ
ในการช่วยสนบัสนนุการท างานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจทั้งในเชิงป้องกนัและปราบปราม 
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2.6) สถานีต ารวจในแต่ละพื้นท่ีจัดประชุมระดับผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปลดัอ าเภอ สาธารณสุข และสถานศึกษา เพื่อบูรณาการภารกิจทั้งในเชิงป้องกนัและปราบปราม
ร่วมกนั 

2.7) สถานีต ารวจในแต่ละพื้นท่ีจัดประชุมระดับผูบ้ริหารของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดเจา้ภาพหลกัในการท างานของแต่ละกิจกรรมทั้งในเชิงป้องกนัและปราบปราม
ในพื้นท่ีใหช้ดัเจนเพื่อใหน้ าไปสู่ผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 

2.8) สถานีต ารวจในแต่ละพื้นท่ีด าเนินการสรุป และถอดบทเรียนในเร่ืองท่ี
ประสบผลส าเร็จในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดดา้นต่างๆ เช่น การสร้างความร่วมมือจากประชาชน 
การไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ เป็นตน้  

2.9) ต ารวจภูธรภาค 7 สนบัสนุนการพฒันาบทเรียนในเร่ืองท่ีประสบผลส าเร็จ
ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นองคค์วามรู้ และน าไปทดลองขยายผลเพื่อต่อยอดใน
สถานีต ารวจอ่ืนๆ ต่อไป 

3) โครงการและกิจกรรมส าหรับการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  

3.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณประจ าปีให้
สถานีต ารวจในแต่ละพื้นท่ีไดร้าบโดยทัว่กนั โดยเฉพาะการจดัสรรงบประมาณตามภารกิจประจ า
โดยใชค้วามตอ้งการของพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง  

3.2) ต ารวจภูธรภาค 7 จดักิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาทกัษะของ
เจา้หน้าท่ีต ารวจในการเขียนโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ เช่น งบ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กองทุนของส านกังาน ป.ป.ส. เป็นตน้ 

3.3) ต ารวจภูธรภาค 7 แต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงระเบียบการใช้
เงินกองทุนสวสัดิการดา้นยาเสพติดใหมี้ความคล่องตวั เพื่อน าไปส ารองเป็นค่าใชจ่้ายในการท างาน 

4) โครงการและกิจกรรมส าหรับการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7 

4.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ประสานขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยพฒันาเคร่ืองมือและโปรแกรม
ประยุกต์เฉพาะทาง รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อจ าลองสถานการณ์ เพื่อช่วยสนบัสนุนการท างาน
ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  
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4.2) สถานีต ารวจในแต่ละพื้นท่ีใชเ้ทคโนโลยีเพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร
ลงสู่ประชาชนในพื้นท่ี ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเครือข่ายภาคประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

4.3) ต ารวจภูธรภาค 7 สนบัสนุนใหส้ถานีต ารวจท่ีมีเส้นทางหลกัในพื้นท่ีไดใ้ช้
ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด (License Plate)  

4.4) สถานีต ารวจในแต่ละพื้นท่ีมีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั เพื่อช่วยให้
ระบบการรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว และถูกตอ้ง 

4.5) ต ารวจภูธรภาค 7 เสนอให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีการพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติมในระบบ Polis เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) โครงการและกิจกรรมส าหรับการพฒันาระเบียบ และขอ้กฎหมายเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของต ารวจภูธรภาค 7  

5.1) ต ารวจภูธรภาค 7 ท าการศึกษาถึงปัญหาและขอ้จ ากดัของการท างานใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพติด เพื่อเสนอให้ผูมี้อ  านาจในเชิง
นโยบายน าปัญหาและข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไข ปรับปรุง และพฒันาระเบียบ และข้อ
กฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

5.2) ต ารวจภูธรภาค 7 ประสานผูเ้ช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และให้
ค  าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีต ารวจในประเด็นระเบียบ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติดท่ีเป็นปัญหาในทางปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

5.3) ต ารวจภูธรภาค 7 แต่งตั้งทีมงานท่ีปรึกษาในการจบักุมคดีใหญ่ท่ีมีโทษ
ตั้งแต่จ าคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต โดยสมาชิกของทีมงานมาจากอยัการ ศาล และต ารวจ เพื่อ
พิจารณาการแจง้ขอ้หาร่วมกนั  

5.4) ต ารวจภูธรภาค 7 เสนอให้ส านักงาน ป.ป.ส. มีปรับปรุงระเบียบ และ
ขั้นตอนในการแต่งตั้งเจา้พนกังาน ป.ป.ส. ใหมี้ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
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ตัวอย่างภาพถ่ายการสัมภาษณ์ข้อมูล 

 
     ภาพการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลระดับนโยบายของต ารวจภูธรภาค 7 
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      ภาพตัวอย่างการสัมภาษณ์เครือข่ายภาคประชาชนท่ีท างานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด 
      ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
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ผนวก ค 
แบบสัมภาษณ์ข้อมูล 

 
 
 

 

แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

ของต ารวจภูธรภาค 7 
 

พันต ำรวจตรี ตะวัน ตระกำรฤกษ์ 
นักศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสยำม 

 

----------------------------------------- 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
ของต ำรวจภูธรภำค 7  (ผู้บริหำรต ำรวจ/เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ/นักวิชำกำร) 
 

1. ขอให้ท่ำนกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ปัญหำยำ เสพติดที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่ำงไร และท่ำนเห็นว่ำใน
ปัจจุบันต ำรวจภูธรภำค 7 มีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้ในระดับใด  

2. ท่ำนเห็นว่ำ กำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดมีควำมประหยัด และควำมคุ้มค่ำ
อยู่ในระดับใด และท่ำนเห็นว่ำมีวิธีกำรที่ช่วยให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณ เกิดควำมประหยัดและ
มีควำมควำมคุ้มค่ำเพิ่มสูงขึ้นควรมีลักษณะใด 

3. ท่ำนเห็นว่ำ ต ำรวจภูธรภำค 7 เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดอยู่ในระดับใด และท่ำนเห็นว่ำมีวิธีกำร/ช่องทำงที่ช่วยให้เพื่อเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจมีโอกำสได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มศักยภำพมำกยิ่งขึ้นควรมีลักษณะอย่ำงไร 

4. ท่ำนเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎ 
ระเบียบ และข้อกฎหมำยเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดอยู่ในระดับใด และท่ำนเห็นว่ำมีแนวทำงที่
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ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำมำรถแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ และข้อ
กฎหมำยมำกยิ่งขึ้นควรมีลักษณะอย่ำงไร 

5. ท่ำนเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหำ ยำเสพติดได้อย่ำง
ยืดหยุ่น และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์อยู่ในระดับใด และท่ำนเห็นว่ำแนวทำงที่ช่วยให้
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำมำรถปรับตัวได้อย่ำงยืดหยุ่น และแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นควรมีลักษณะอย่ำงไร 

6. ท่ำนเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้จนบรรลุผลส ำเร็จ
ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดอยู่ในระดับใด และท่ำนเห็นว่ำแนวทำงที่ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
สำมำรถแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นควรมีลักษณะอย่ำงไร 

7. ท่ำนเห็นว่ำ กำรก ำหนดนโยบำยจำกส่วนกลำงทั้งในด้ำนวัตถุประสงค์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน
กำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือ และ ตัวผู้ก ำหนดนโยบำยได้ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนใน
พื้นที่อย่ำงไร และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อนโยบำยจำกส่วนกลำงควร
มีลักษณะอย่ำงไร 

8. ท่ำนเห็นว่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรป้องกันปรำบปรำมยำเสพติดของ
ต ำรวจภูธรภำค 7 ทั้งในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงำนรำชกำรและเครือข่ำยภำค
ประชำชน ควรมีวิธีกำรที่เหมำสมในกำรด ำเนินงำนร่วมกันในลักษณะใด 

9. ท่ำนเห็นว่ำ ผู้บริหำรแต่ละระดับของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจเพื่อให้กำรป้องกัน
ปรำบปรำม    ยำเสพติดมีประสิทธิภำพ ควรมีคุณลักษณะอย่ำงไร รวมถึงควรมีนโยบำยที่
เหมำะสมอย่ำงไร เพื่อช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด
ของต ำรวจภูธรภำค 7 สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

10. ท่ำนเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดของ
ต ำรวจภูธรภำค 7 ควรมีคุณลักษะ และทักษะที่เหมำะสมกับภำรกิจในลักษณะใดบ้ำง 

11. ท่ำนเห็นว่ำ งบประมำณที่ต ำรวจภูธรภำค 7 ได้จัดสรรให้ระดับปฏิบัติในพื้นที่มีควำมเพียงพอ 
และสอดคล้องกับลักษณะของภำรกิจในระดับใด และผู้บริหำรสถำนีต ำรวจมีวิธีกำรแสวงหำ
กำรสนับสนุนงบประมำณ และทรัพยำกรเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเร็จในลักษณะ
ใดบ้ำง 

12. ท่ำนเห็นว่ำ เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ ในกำรป้องกันปรำบปรำมยำเสพติดของต ำรวจภูธรภำค 7 มี
ควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับลักษณะของภำรกิจในระดับใด และ เทคโนโลยีที่ช่วยกำร
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ป้องกันปรำบปรำมยำเสพติดของต ำรวจภูธรภำค 7 มีประสิทธิภำพ และเอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน
ให้บรรลุผลส ำเร็จควรมีลักษณะอย่ำงไร 

13. ท่ำนเห็นว่ำ อ ำนำจหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันปรำบปรำมยำเสพติดของต ำรวจภูธร
ภำค 7 ในปัจจุบัน มีควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับลักษณะของภำรกิจในระดับใด และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรมีกำรปรับปรุงข้อกฎหมำยในเร่ืองใดบ้ำงเพื่อช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

ของต ารวจภูธรภาค 7 
 

 พันต ำรวจตรี ตะวัน ตระกำรฤกษ์ 
นักศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสยำม 

 

----------------------------------------- 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 2 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง (เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ป.ส./เจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ส.ภำค 7/เจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำร/ภำคประชำชน/ผู้ที่
เคยต้องโทษคดียำเสพติด) 
 

1. ขอให้ท่ำนกล่ำวถึงสถำนกำรณ์ปัญหำยำ เสพติดที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่ำงไร และท่ำนเห็นว่ำใน
ปัจจุบันต ำรวจภูธรภำค 7 มีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้ในระดับใด  

2. ท่ำนเห็นว่ำ กำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดมีควำมประหยัด และควำมคุ้มค่ำ
อยู่ในระดับใด และท่ำนเห็นว่ำมีวิธีกำรที่ช่วยให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณ เกิดควำมประหยัดและ
มีควำมควำมคุ้มค่ำเพิ่มสูงขึ้นควรมีลักษณะใด 

3. ท่ำนเห็นว่ำ ต ำรวจภูธรภำค 7 เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดอยู่ในระดับใด และท่ำนเห็นว่ำมีวิธีกำร/ช่องทำงที่ช่วยให้เพื่อเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจมีโอกำสได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มศักยภำพมำกยิ่งขึ้นควรมีลักษณะอย่ำงไร 

4. ท่ำนเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมกฎ 
ระเบียบ และข้อกฎหมำยเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดอยู่ในระดับใด และท่ำนเห็นว่ำมีแนวทำงที่
ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำมำรถแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ และข้อ
กฎหมำยมำกยิ่งขึ้นควรมีลักษณะอย่ำงไร 
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5. ท่ำนเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำง
ยืดหยุ่น และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์อยู่ในระดับใด และท่ำนเห็นว่ำแนวทำงที่ ช่วยให้
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำมำรถปรับตัวได้อย่ำงยืดหยุ่น และแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นควรมีลักษณะอย่ำงไร 

6. ท่ำนเห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมีควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้จนบรรลุผลส ำเร็จ
ได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดอยู่ในระดับใด และท่ำนเห็นว่ำแนวทำงที่ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
สำมำรถแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นควรมีลักษณะอย่ำงไร 

7. ท่ำนเห็นว่ำ กำรก ำหนดนโยบำยจำกส่วนกลำงทั้งในด้ำนวัตถุประสงค์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน
กำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือ และตัวผู้ก ำหนดนโยบำยได้ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนใน
พื้นที่อย่ำงไร และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อนโยบำยจำกส่วนกลำงควร
มีลักษณะอย่ำงไร 

8. ท่ำนเห็นว่ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรป้องกันปรำบปรำมยำเสพติดของ
ต ำรวจภูธรภำค 7 ทั้งในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงำนรำชกำรและเครือข่ำยภำค
ประชำชน ควรมีวิธีกำรที่เหมำสมในกำรด ำเนินงำนร่วมกันในลักษณะใด 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง ต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 

ของต ารวจภูธรภาค 7 
 

พันต ำรวจตรี ตะวัน ตระกำรฤกษ์ 
นักศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสยำม 

 

----------------------------------------- 

 

แบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 3 เป็นค ำถำมเกี่ยวกับกรณีศึกษำในกำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
ในพื้นที่ (ผู้บริหำรต ำรวจ/เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ/เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ป.ส./เจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ส.ภำค 7) 
 

1. ขอให้ท่ำนกล่ำวถึงกำรตั้งด่ำนตรวจเพื่อสกัดกั้น และปรำบปรำมยำเสพติด โดยมีประเด็นส ำคัญ 
ดังนี ้

1.1 ข้อมูลกำรจับกุม 
1.2 เทคนิคและวิธีกำรด ำเนินงำนในกำรตั้งจุดตรวจ เช่น กำรเลือกพื้นที่เป้ำหมำย กำรปิด

กั้นช่องทำงกำรจรำจร กำรเลือกชี้รถที่ต้องสงสัย และกำรเข้ำตรวจค้นรถ 
1.3 ปัญหำอุปสรรคที่พบในกำรด ำเนินงำน  
1.4 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรที่ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนประสบควำมส ำเร็จ 
1.5 ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้กำรตั้งด่ำนตรวจมีประสิทธิภำพสูงขึ้น 

 

2. ขอให้ท่ำนกล่ำวถึงกำรใช้นกต่อเพื่อขยำยผลกำรจับกุมผู้ค้ำยำเสพติดรำยใหญ่ โดยมีประเด็น
ส ำคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลกำรจับกุม 
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2.2 เทคนิคและวิธีกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ กำรวำงแผน กำรจัดทีม
ปฏิบัติกำร และกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 

2.3 ปัญหำอุปสรรคที่พบในกำรด ำเนินงำน  
2.4 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรที่ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนประสบควำมส ำเร็จ  
2.5 ข้อเสนอแนะ 

 

3. ขอให้ท่ำนกล่ำวถึงกำรใช้สำยข่ำวในกำรจับกุมผู้เสพ/ผู้ค้ำยำเสพติดรำยใหญ่ โดยมีประเด็น
ส ำคัญ ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลกำรจับกุม 
3.2 เทคนิคและวิธีกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรจัดทีมปฏิบัติกำร ควำมสำมำรถในกำรท ำให้รับ

สำรภำพ และขยำยผลกำรจับกุม กำรประสำนงำน และกำรสืบค้นข้อมูลเพื่อเชื่อมโยง
ในเร่ืองที่เกี่ยวข้อง  

3.3 ปัญหำอุปสรรคที่พบในกำรด ำเนินงำน  
3.4 ปัจจัยกำรบริหำรจัดกำรที่ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนประสบควำมส ำเร็จ  
3.5 ข้อเสนอแนะ 
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ผนวก ง 
เอกสารของต ารวจภูธรภาค 7 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล พันต ำรวจตรี ตะวัน  ตระกำรฤกษ์ 
วัน/เดือน/ปี เกิด 30 พฤศจิกำยน 2528 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหำนคร 
ประวัติการศึกษา ปีกำรศึกษำ 2549 

 
ปีกำรศึกษำ 2549 
 

รัฐประศำสนศำสตร์บัณฑิต 
โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 
นิติศำสตรบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 ปีกำรศึกษำ 2551 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 ปีกำรศึกษำ 2558 ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยสยำม 

การเผยแพร่งานวิจัย 
ตะวัน  ตระกำรฤกษ์. กำรศึกษำสภำพแวดล้อมทำงกำรบริหำรของต ำรวจภูธรภำค 7 ในกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติด. ในรายงานการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งท่ี 3/2557. 11 กรกฎำคม 2558 ณ มหำวิทยำลัยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ. 

ตะวัน  ตระกำรฤกษ์. กำรศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมปัญหำยำเสพติดของต ำรวจภูธรภำค 7. วารสารเซนต์จอห์น.  ปีที่ 20 ฉบับที่ 26 
(มกรำคม-มิถุนำยน 2560). 

ตะวัน  ตระกำรฤกษ์. ต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำรป้องกันปรำบปรำมยำ
เสพติดของต ำรวจภูธรภำค 7. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
(ฉบับพิเศษ) (เมษำยน-มิถุนำยน 2560). 
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