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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปราม  

ยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐตามคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมี
ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณด้าเนินการสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน และการวิจัยเชิง
คุณภาพด้าเนินการสัมภาษณ์ จ้านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ไ ด้แก่ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอนุมาน น้ามาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมถึงการทดสอบค่าสถิติ t-test และ One Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 

1. บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศในช่องทางชายแดน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 4.48 รองลงมาตามล้าดับ คือ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมมีค่าเฉล่ีย 
4.47 และด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ มีค่าเฉล่ีย 4.40 ตามล้าดับ 

2. การเปรียบเทียบบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ในเขตพื นท่ี 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนแต่ด้านเพศไม่มีผลต่างของระดับบทบาท 

3. แนวทางแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตอ้าเภอ 
แม่สอด จังหวัดตาก จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า 1) เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรมีการตรวจสอบเส้นทาง
ล้าเลียง/น้าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ีอย่างสม่้าเสมอ 2) เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรมีการวางแผนและ
ท้างานร่วมกับผู้น้าชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังยาเสพติดในพื นท่ี 3) เจ้าหน้าท่ีรัฐควรมีจัดกิจกรรมเสริม เพ่ือเป็นการไม่ใ ห้
ประชาชนในหมู่บ้านเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
ค้าส้าคัญ: บทบาทเจ้าหน้าท่ีรัฐ / การป้องกัน / การปราบปราม / ยาเสพติด 

 
Abstract 

 The objectives of this study were to study the roles of government officers in drug 
prevention and suppression in Maesot District, Tak Province, compare the roles, and investigate the 
solutions to the problems. The participants of this the quantitative and qualitative research were 
400 people selected for a survey and 10 people for an interview. The data were collected by using 
a questionnaire and interview schedule. The data were analyzed by using frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test and one way ANOVA, and content analysis.  The results showed 
that the overall roles were at a high level, with the highest mean on the interception of drug 
smuggling through border, the solutions of drug problem, and the drug prevention for the new 
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accessory, respectively. As for the comparison, it was found that age, status, education, position 
and the duration of working significantly affected to the drug prevention and suppression at 0.05 
level. It was suggested that the government officers should always check the drug transport line 
around border, plan and coordinate with the chief of the community to monitor the drug, and 
organize activities to prevent people in the community from getting involved in the drug. 
Keywords: roles of government officers / prevention / suppression /drug 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา  
 สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดต่างๆ ท่ีก้าลังเกิดขึ นในขณะปัจจุบัน ทั งปริมาณของ
ยาเสพติดประเภทต่างๆ ท่ีเพ่ิมจ้านวนมากขึ น การขยายตัวของ ทั งผู้เสพ/ผู้ซื อ และผู้ขายไปยังประชาชนกลุ่มต่างๆ
ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะมีอายุน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ความสลับซับซ้อนของปัญหาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ตลอดจนสาเหตุท่ีอาจเป็นแรงกระตุ้นท่ีน้าไปสู่การใช้ยาเสพติด ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาและการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดว่ามีความรุนแรงต่อสังคมปัจจุบันเพ่ิมมากขึ นเป็นล้าดับ ปัญหายาเสพติดไม่เพียงแต่จะ
ส่งผลกระทบให้เกิดความเส่ือมโทรมแก่สุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพเท่านั น แต่ยังมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบต่างๆ ในทุกภาคส่วน และก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมเป็นวงกว้างด้วย ทั งทางตรง
และทางอ้อม ความเสียหายดังกล่าวท่ีมีต่อสังคมอันเกิดจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนี่ ส่งผลตั งแต่สังคม
ท่ีเล็กท่ีสุดอย่างเช่นครอบครัว ลุกลามแผ่ขยายเข้าไปในชุมชน/หมู่บ้านหรือโรงเรียน ไปจนถึงปัญหาระดับประเทศ 
เช่น ปัญหาทางด้านการเมือง ท้าให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณของชาติเป็นจ้านวนมหาศาลทุกปี เพ่ือการป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาดังกล่าว  
 จากรายงานตัวเลขงบประมาณแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ  โดยส้านัก
ยุทธศาสตร์ส้านักงาน ป.ป.ส. (2556, หน้า 1) พบว่าประเทศไทยได้สูญเสียงบประมาณในการปราบปรามเพ่ิมขึ น
อย่างต่อเนื่องจากจ้านวน 1.2 พันล้านบาทในปี 2546 เพ่ิมเป็นจ้านวน 3.7 พันล้านบาทในปี 2556 งบประมาณด้าน
การบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พบว่า ตัวเลขเพ่ิมขั นจาก 1.8 พันล้านบาท เป็น 3.1 พันล้านบาทในช่วง 10 ปี  
รัฐจ้าเป็นต้องจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพ่ิมขึ น เพ่ือน้ามาใช้แก้ปัญหายาเสพติด แทนท่ีจะน้างบประมาณ
และทรัพยากร ดังกล่าว น้ามาใช้พัฒนาประเทศ สร้างสาธารณูปโภคในระดับต่างๆ ให้แก่ประชาชน อีกทั งปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลท้าให้ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว และท้าให้ขาดทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณภาพ ผู้ติดยาเสพติดอาจกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ และก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื อต่อนักลงทุนใน
การเข้ามาลงทุนในประเทศไทย จนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางด้านสัง คม 
ปัญหาสารเสพติดก่อให้เกิดปัญหาสังคมอาจแสดงออกมาให้เห็นในลักษณะต่างๆ ปัญหาอาชญากรรม เช่น การว่ิงราว
ทรัพย์ ลักทรัพย์ เพ่ือหาเงินมาใช้ในการซื อยาเสพติด เกิดการคลุ้มคล่ัง จนท้าให้เกิดการท้าร้ายร่างกายผู้บริสุทธ์ิ การ
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ัว ไปรวมทั งก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัว ปัญหาต่อโรงเรียน และปัญหาต่อ
ชุมชน เป็นต้น ท้าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างเต็มท่ี 
 การแก้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยนั น แม้ภาครัฐและเอกชนจะได้ร่วมมือกันแก้ปัญหามาโดยตลอด
แล้วก็ตาม แต่เนื่องด้วยผลประโยชน์ในกิจการด้านนี มีมากมายมหาศาล ท้าให้ผู้กระท้าผิดยอมกระท้าผิดซ ้าแล้วซ ้าอีก 
จึง ท้าใ ห้ภาครัฐไม่สามารถท่ีจะแก้ไขควบคุมหรือให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีกระท้าผิดเก่ียวกับยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในช่วงปีงบประมาณ ในช่วงปีงบประมาณ 2557 ท่ีผ่านมา สถิติการจับกุม (347,028 คดี) 
ปรากฏผลการจับกุมและการเข้าบ้าบัดรักษาท่ีเพ่ิมสูงขึ นอย่างก้าวกระโดด ยาบ้ายังคงเป็นตัวยาท่ีมีความส้าคัญใน
การแพร่ระบาดภายในประเทศ และยาเสพติดท่ีต้องจับตามองอีกชนิด คือ ยาไอซ์ ทั งนี เนื่องจากผู้ค้าพยายามท่ีจะใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดเหมือนท่ีเคยใช้กับยาบ้า เช่น การแบ่งบรรจุในราคาต่างๆ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้าทั ง ใน
ระดับกลางและระดับล่าง การโฆษณาช่วยเช่ือถึงสรรพคุณเน้นในเร่ืองของความสวยความงามและในเร่ืองเพศ ท้าให้
ตัวยาไอซ์ประสบความส้าเร็จในการขยายฐานผู้เสพอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเฮโรอีนก็เป็นตัวยาท่ีไม่สาม ารถ  
นิ่งนอนใจเพราะท่ีผ่านมายังปรากฏผู้ต้องหาและผู้เข้าบ้าบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่แนวโน้มของปริมาณของยาเสพ
ติด ก็ยังคงเพ่ิมปริมาณขึ นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส้าคัญท่ีท้าให้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศขยายตัว คือยังคงมีผู้

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



856 
 

  

เสพติด ซ่ึงเป็นตลาดรองรับยาเสพติดจ้านวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซ่ึงมีจ้าน วนมากขึ นและมี
แนวโน้มอายุลดลง รวมทั งผู้เสพติดรายใหม่ท่ีข้าสู่วงจรการใช้ยาเสพติด หากพิจารณาข้อมูลผู้เข้ารับการบ้าบัดรักษา
จากระบบรายงานระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กและ
เยาวชนอายุต้่ากว่า 18 ปี เป็นกลุ่มท่ีเข้ารับการบ้าบัดรักษาเป็นจ้านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น จากการศึกษา  
พบว่า วัยรุ่นตอนต้นเป็นช่วงเวลาท่ีบุคคลลองใช้ยาเสพติดเป็นครั งแรก (Griffin & Botvin, 2010, p.2) วัยรุ่นหลาย
คนหยุดข้องเก่ียวกับยาเสพติดหลังจากได้ลองเสพยาแล้ว บางรายไม่เสพยาอีกเลยตลอดชีวิต ในขณะท่ีวัยรุ่นอีกกลุ่ม
หนึ่งกลับหันไปใช้ยาเสพติดท่ีมีฤทธ์ิแรงกว่าหรือกลายเป็นผู้ติดยาเสพติดในท่ีสุด นอกจากนี จากการส้ารวจในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเก่ียวกับสุขภาพและการใช้สารเสพติด พบว่า ผู้ท่ีเร่ิมใช้ยาเสพติดในวัยเด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้ม ท่ีจะ
พัฒนาเป็นผู้ติดยาเสพติดมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ท่ีเร่ิมใช้ยาในวัยผู้ใหญ่ (Learning for Life, 2008, p.11) 
   อีกทั งยังคงพบการลักลอบน้าเข้ายาเสพติดเข้าสู่ประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นกันและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น มี
ความพยายามพัฒนาวิธีการลักลอบล้าเลียงอยู่ตลอดเวลา รวมทั งหาตลาดจ้าหน่ายใหม่ ทั งนี ยาเสพติดส่วนใหญ่มา
จากแหล่งผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชาและ
มาเลเซีย ซ่ึงยาเสพติดส่วนใหญ่ จะลักลอบล้าเลียงน้าเข้ามาจากยาเสพติดจากแหล่งผลิตในประเทศเมียนมาร์ มายัง
แหล่งพักคอยตามแนวชายแดนทางภาคเหนือ แล้วรอโอกาสท่ีจะลักลอบล้าเลียงเข้าสู่พื นท่ีตอนใน มีความพยายาม
พัฒนาวิธีการลักลอบล้าเลียงอยู่ตลอดเวลา เพราะผลประโยชน์ท่ีมูลค่ามหาศาลนี  จึงเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มขบวน
การค้ายาเสพติด ไม่ลดละความพยายามในการท่ีจะลักลอบน้ายาเสพติด เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้สถานการณ์ยาเสพติดบริเวณแนวชายแดนมีแนวโน้มท่ียังจะคงความรุนแรง การลักลอบล้าเลียงยาเสพติดจาก
แหล่งผลิตล้าเลียงใช้แบบกองทัพมด อาศัยการล้าเลียงโดยการเดินเท้าเป็นหลัก จะใช้กลุ่มชนเผ่าม้ง ลีซอ มูเซอ  
อาข่า และจีนฮ่อ เป็นต้น ท่ีมีความช้านาญเส้นทางในพื นท่ีและมีหมูบ้านหรือเครือญาติ เพ่ือท่ีจะลักลอบล้าเลียงมา
พักคอยในพื นท่ีตอนใน พื นท่ีควรต้องเฝ้าระวังการลักลอบน้าเข้ายาเสพติดได้แก่ หมู่บ้าน/พื นท่ีตามแนวชายแดนท่ี
เส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะพื นท่ีรอยต่อระหว่างประเทศไทย-เมียนมาร์ 
 ด้วยลักษณะส้าคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ท่ีมีผลกระทบทั งต่อตัวผู้เสพและความมั่นคง
ต่อภาคส่วนต่างๆ ในสังคมดังท่ีกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาท่ีเกิดกับเยาวชนของไทยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้เห็นความส้าคัญของปัญหายาเสพติดท่ีก้าลังขยายวงกว้างและทวีความรุ่นแรงอย่างต่อเนื่อง อีกทั งได้
มองเห็นความจ้าเป็นอย่างเร่งด่วนในการท่ีจะต้องด้าเนินการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ นไปจากประเทศไทยอย่าง
เป็นรูปธรรมภายใต้ความตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหายาเสพติดดังท่ีกล่าวมาข้างต้นนั น 
 จึงมีค้าส่ังภายใต้ค้าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 41/2557 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เร่ือง
การปราบปรามและหยุดยั งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ท่ีมีจุดประสงค์ส้าคัญในการปราบปรามและหยุดยั งการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปโดยให้มีประสิทธิภาพสามารถลดผลกระทบ ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้ อนแก่
ประชาชน สังคม และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ รัฐบาลจึงได้ก้าหนดแนวทางปฏิบัติเ พ่ือควบคุม การ
จ้าหน่ายและแพร่ระบาดของยาเสพติดให้กับหน่วยความมั่นคง ข้าราชการ ทหาร ต้ารวจ และเจ้าหน้าท่ีของ รัฐ 
ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด  
 อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื นท่ีอ้าเภอตามแนวชายแดนท่ีมีพื นท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยพื นท่ี
อ้าเภอแม่สอด เป็นพื นท่ีตามแนวชายแดนท่ีสุ่มเส่ียง ในการลักลอบน้ายาเสพติดเข้ามาพักคอยเพ่ือน้ายาเสพติด
เหล่านั น เข้าไปสู่ตัวเมืองชั นในของประเทศต่อไป โดยเมื่อปีงบประมาณ 2557 ท่ีผ่านมาได้มีการจับกุมยาเสพติดใน
พื นท่ีจังหวัดตาก จ้านวน 1,256 คดี และมีผู้กระท้าผิดจ้านวน1321 คน (ส้านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
, ผลการปฏิบัติงาน 30 กันยายน 2557) จะเห็นได้ว่าสถิติในการจับกุมยาเสพติดในจังหวัดตาก มีความถ่ีในการจับกุม
มากในด้านอ้าเภอแม่สอด เพราะด้านอ้าเภอแม่สอดเป็นพื นท่ีติดแนวชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน จึงเป็นพื นอ่อนไหว
และเส่ียงต่อการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าสู่ตัวเมือง ชั นในของประเทศ ดังนั นเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จึงได้สนองตอบนโยบายป้องกันปราบปรามยาเสพติดของคณะรักษาความสงบแห่งชา ติและ
รัฐบาล โดยการเข้มงวดในการตั งด่านเพ่ือเป็นการสกัดการลักลอบน้าพายาเสพติดเข้าไปในยังตัวเมืองชั นใน อีกทั งยัง
เพ่ิมความเข้มงวดในการลาดตระเวนและตรวจค้นสถานท่ีต่างๆ ภายในพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท่ีเป็นสถานท่ี
ต้องสงสัยและสุ่มเส่ียง ต่อการน้ายาเสพติดมาซุกซ่อนพักคอย เพ่ือรอการลักลอบน้ายาเสพติดเหล่านั น เข้าไปสู่ตัว
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เมืองชั นใน เจ้าหน้าท่ีรัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงต้องด้าเนินการอย่างจริงจังใน
การป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุก ในการควบคุมและสกัดกั นยาเสพติดสารเคมีและสารตั งต้นใน
การผลิตยาเสพติดท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั ง
ด้าเนินการป้องกันกลุ่มเส่ียงและประชาชนท่ัวไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็น
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 เมื่อปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดเป็นปัญหาท่ี รัฐบาลเห็นความจ้าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขให้ได้อย่าง
เป็นผลสัมฤทธ์ิ ขณะเดียวกันทางภาคประชาชนเองก็ให้ความส้าคัญท่ีจะร่วมมือกับรัฐบาลในการเอาชนะ ปัญหา  
ยาเสพติดให้ได้อย่างเด็ดขาด แต่ปัญหาดังกล่าวกลับทวีความรุนแรงขึ นอย่างต่อเนื่อง ดังนั นในฐานะท่ีผู้วิจัยซ่ึงมี
บทบาทหน้าท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงและยังเป็นข้าราชการทหารนายหนึ่ง ท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆรวมถึงแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพ่ือ
น้ามาแก้ไขและปรับปรุงบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมต่ีอการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ได้ผลมากย่ิงขึ นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐตามคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีควรได้รับการปรับปรุงในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก อยู่ในระดับมาก 

2. เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน จะมีระดับบทบาทในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากซ่ึงจ้าแนกได้ดังนี  
 ขอบเขตด้านเนื อหา 
 ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตด้านเนื อหาของการวิจัยครั งนี  เป็นการศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมุ่งศึกษาบทบาทของเจ้ารัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ใน
ด้านการป้องกันในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ด้านสกัดกั นการลักลอบล้าเลียงและน้าเข้ายา
เสพติดในช่องทางชายแดนตลอดจนพื นท่ีในประเทศ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างแท้จริง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ขอบเขตด้านพื นท่ี 
 ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 2,536 คน  
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องได้กรอบแนวคิด ดังนี  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ส่วนตัวแปรตาม คือ บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ท่ีมีต่อการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื นท่ี อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากด้านการป้องกันในกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ด้านสกัดกั นการลักลอบล้าเลียงและน้าเข้ายาเสพติดในช่องทางชายแดน
ตลอดจนพื นท่ีในประเทศ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง 
 
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
(independent variables)    (dependent variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั งนี ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีการวิจัยเก่ียวกับประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลเคร่ืองมือท่ีใช้ท้าการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี  

การวิจัยเชิงปริมาณประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีรัฐในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 2,536 คน  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้จากประชากร เจ้าหน้าท่ีรัฐในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 
2,536 คน โดยใช้สูตรของ Taro – Yamane จะได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ้านวนทั งสิ น 398 คน ดังนั นผู้วิจัยจึง
ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั งนี ไว้ท่ี 400 คน เพ่ือความสะดวกในการเก็บข้อมูลและป้องกันการคาดเคล่ือนของ
ข้อมูลโดยใช้วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ใช้สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก จ้านวน 10 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั งนี เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ นเองโดย
ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและกรอบแนวคิดในการวิจัยร่วมด้วยเพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ซ่ึงผู้ศึกษาได้ดังนี  
 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเขตอ้าเภอ  
แม่สอด จังหวัดตากในด้านการป้องกันในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่,ด้านสกัดกั นการลักลอบ
ล้าเลียงและน้าเข้ายาเสพติดในช่องทางชายแดนตลอดจนพื นท่ีในประเทศ,ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถ

แนวทางการด้าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ี
มีต่อการการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในพื นท่ี อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

-เพศ 
-อายุ 
-ระดับการศึกษา 
-สถานภาพ 
-ต้าแหน่ง 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื นท่ีอ้าเภอ 
แม่สอด จังหวัดตาก 
- ด้านการป้องกันในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 
-ด้านสกัดกั นการลักลอบล้าเลียงและน้าเข้ายา
เสพติดในช่องทางชายแดนตลอดจนพื นท่ีใน
ประเทศ 
-ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง 
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แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง เป็นแบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ชนิดก้าหนดค่า
ตอบเป็น 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย  
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด ในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยพิจารณา จากค่าเฉล่ีย (�̅�) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของเบสต์ 
(Best, 1978, p.232 ) ดังนี  

4.50 – 5.00  หมายถึง  ความคิดเห็นมีระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง  ความคิดเห็นท่ีมีระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง  ความคิดเห็นท่ีมีระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง  ความคิดเห็นมีระดับน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง  ความคิดเห็นท่ีมีระดับน้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แนวทางเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก  
 แบบสัมภาษณ์ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสารต้าราและงานวิจัยท่ีเก่ีย วข้อง
เพ่ือเป็นแนวทางในการก้าหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องโดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ
เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีก้าหนดไว้ 

3. ขอค้าแนะน้าจากอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
4. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (key informants) อันได้แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รวม 10 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยด้าเนินการตามล้าดับขั นตอน ดังนี  

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย  

2. น้าแบบสอบถามลงพื นท่ีไปส้ารวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลในอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
พร้อมทั งชี แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และอธิบายขั นตอนในการกรอกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบ 

3. ผู้วิจัยรอรับแบบสอบถามด้วยตัวเอง 
4. น้าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป 
 เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ 

1. ผู้วิจัยลงพื นท่ีขอความอนุเคราะห์หน่วยราชการ ทหาร ต้ารวจ และผู้น้าชุมชน ในเขต
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือขอเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมสัมภาษณ์รวมทั งหมด จ้านวน 10 คนเพ่ือเป็นก ลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์ทั่วไป ประกอบด้วยการซักถามพูดคุยถึง
เรื่องราวต่างๆ รวมทั งบทบาทและเรื่องราวต่างๆ ที่มีความจ้าเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและจ้า เป็น
ซ่ึงต้องใช้เทคนิคการสัมภาษณ์พูดคุยด้วยความระมัดระวังและเป็นกันเอง 

3. การจดบันทึกภาคสนาม (field note) ผู้วิจัยได้ท้าการจดรวบรวมข้อมูลและมีการบัน ทึก
เทปถอดเทปการสัมภาษณ์เพ่ือมิให้ลืมข้อมูลและท้าการสรุปข้อมูลท่ีได้ทุกวันท่ีไ ด้สัมภาษณ์ภาคสนามและเพ่ือได้
ทบทวนให้ทราบได้ว่าได้ข้อมูลเพียงพอหรือไม่ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน้าแบบสอบถามท่ีกลุ่มตัวอย่างได้ท้าการตอบแล้วมา
วิเคราะห์ประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ตามขั นตอนต่อไปนี  คือ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และสถิติอนุมานหรือ
สถิติเชิงอ้างอิง (inferential statistics) รวมถึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปส้าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ดังนี  

- วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วนบุคคลของ ผู้ใ ห้
ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยผู้วิจัยใช้
สถิติเชิงพรรณนา น้ามาแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ (percentage)  

- วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเก่ีย วข้อง
กับการปราบปรามยาเสพติด ทั งหมด 3 ด้าน โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา น้ามาแจกแจงความถ่ีหาค่าร้อยละ หา
ค่าเฉล่ีย (mean) และหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

- วิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
เขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้าแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง และระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติทดสอบค่า t– test แบบ Two -Independent Sample Test และสถิติทดสอบค่า  
F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-Way ANOVA) ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) 
 ข้อมูลท่ีเป็นค้าถามปลายเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั งนี เพ่ือศึกษาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก และ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตลอดจนเพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 400 คน และแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนคือ การสรุปผลจากแบบสอบถามและการสรุปผลจากการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้านวน 10 คน 
 แบบสอบถาม 
 การสอบถามครั งนี ผู้วิจัยได้ด้าเนินการโดยใช้วิธีการลงพื นท่ีแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 
400 คน ซ่ึงผลท่ีได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี  คือ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ต้าแหน่งแลระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ้านวน 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จ้านวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ  

35.3 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ้านวน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.8 อายุระหว่าง 51-60 ปี จ้านวน 81 
ราย คิดเป็นร้อยละ 20.3 ราย และอายุระหว่าง 20-30 ปี จ้านวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.8 ราย  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ้านวน 261 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมา 
คือ มีสถานภาพโสด จ้านวน 124 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.3 และสถานภาพหย่าร้าง จ้านวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 
3.8 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ้านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 
47.8 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ้านวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.0 ระดับอนุปริญญา/
ปวส. จ้านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.3 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.0 
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5. ผู้ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ต้าแหน่งชั นประทวน จ้านวน 318 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.5 
และ ต้าแหน่งสัญญาบัตร จ้านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.5 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลา 10 ปีขึ นไป จ้านวน 237 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.3 
รองลงมา คือ 5 – 10 ปี จ้านวน 114 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.5 ระยะเวลา 2 – 4 ปี จ้านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 
10.0 และระยะเลา ต้่ากว่า 1 ปี จ้านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.3 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของ ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 
31-40 ปี จ้านวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.3 อยู่ในสถานภาพสมรส จ้านวน 261 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.3 ได้รับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน 191 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.8 ส่วนใหญ่ต้าแหน่งชั นประทวน จ้านวน 318 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 79.5 และส่วนใหญ่ มีระยะเวลา 10 ปีขึ นไปจ้านวน 237 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.3 
 การวิเคราะห์ระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ในเขตพื นท่ี 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั งหมด 3 ด้าน พบว่า 
 โดยภาพรวมแล้วนั นอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45, S.D. = 0.679) ส้าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศในช่องทางชายแดน มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D. = 0.635) รองลงมา ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเ ป็น
รูปธรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.47, S.D. = 0.719) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าท่ีสุด คือ ด้านการป้องกันกลุ่ม
ผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ มีค่าเฉล่ียในระดับมาก (�̅� = 4.40, S.D. = 0.763) และในส่วนของ
รายข้อในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทในภาพรวมด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดรายใหม่อยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.40, S.D. = 0.763) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ได้มีการจัดวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� 
= 4.52, S.D. = 0.782)  และ  มีการส่ง เสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชน เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.52, S.D. = 0.742) รองลงมาตามล้าดับคือ คือ ได้มี
การบูรณาการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรหรือหน่วยงานเอกชนและประชาชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันการเข้า
ไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D. = 0.828) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าสุด คือ ได้มี
การส่งเสริมการฝึกอาชีพ ให้กับชุมชนท่ีมีโอกาสเส่ียง ท่ีจะเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅� 
= 4.08, S.D. = 1.035) 

ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่านชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่าน
ชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D. = 0.635) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า ได้มีการตั งด้านสกัดกั น การล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.75, S.D. = 0.519) รองลงมาตามล้าดับคือ ได้มีการตั งด้านสกัดกั น การ
ล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดในพื นท่ี เข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.68, 
S.D. = 0.568) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าสุด คือ ได้มีการให้รางวัลกับผู้ท่ีมาแจ้งแบะแสการกระท้าความผิดท่ีเ ก่ียวข้อง
กับยาเสพติด มีค่าเฉล่ีย 3.96 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.96, S.D. = 1.034) 
 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปประธรรม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทในภาพรวมด้านการแกไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไข
ได้อย่างเป็นรูปธรรมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.47, S.D. = 0.719) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.68, S.D. = 0.577) รองลงมาตามล้าดับ คือ ได้ร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน 
เพ่ือเฝ้าระวังยาเสพติดในพื นท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.64, S.D. = 0.739) ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต้่าสุด คือ 
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ได้ร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชนให้ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ้าบัดยาเสพติด มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 4.30, S.D. = 0.947) 
 การเปรียบเทียบระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด ในเขต
พื นท่ี อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั งหมด 3 ด้าน พบว่า 
 โดยในภาพรวมทั ง 3 ด้าน โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติค่าที (t-test) จ้าแนกตามเพศ ไม่มี
ระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากท่ี
แตกต่างกัน และจ้าแนกตามต้าแหน่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้าแหน่งประทวน และต้าแหน่งสัญญาบัตร มีระดับ
ท่ีแตกต่างกันทุกด้าน 

1. เพศไม่มีผลแตกต่างกันของระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 

2. เพศไม่มีผลแตกต่างกันของระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา 
เสพติด ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่านชายแดนเข้าไป
ยังพื นท่ีด้านในของประเทศ 

3. เพศไม่มีผลแตกต่างกันของระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา 
เสพติด ในเขตพื นท่ีอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม  

4. สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ท่ี
แตกต่างกันพบว่า 

- สถานภาพโสด แตกต่างกับ สถานภาพสมรส และหย่าร้าง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนสถานภาพกลุ่มอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 

5. สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่านชายแดนเข้าไป ยัง
พื นท่ีด้านในของประเทศท่ีแตกต่างกันพบว่า 

- ทุกสถานภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
6. สถานภาพท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติด ในเขตอ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ี
แตกต่างกันพบว่า 

- ทุกสถานภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
7. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 
แตกต่างกัน 

- ช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แตกต่างกับ อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี 
อนุปริญญา/ ปวส. แตกต่างกับ สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี แตกต่างกับ สูงกว่าปริญญาตรี โดยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่าง 

8. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่านชายแดนเข้าไปยัง
พื นท่ีด้านในของประเทศแตกต่างกัน 

- ช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. แตกต่างกับ อนุปริญญา/ปวส. และปริญญาตรี
อนุปริญญา/ปวส. แตกต่างกับ ปริญญาตรี โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง
กัน 
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9. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม 
แตกต่างกัน 

- มีความแตกต่างกันทุกช่วงระดับการศึกษา โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
10. ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด
รายใหม่ แตกต่างกัน 

- มีความแตกต่างกันทุกช่วง โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 
11. ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่าน
ชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ แตกต่างกัน  

- ระยะเวลาปฏิบัติงานต้่ากว่า 1 ปี แตกต่างกับ 2 – 4 ปี 5 – 10 ปี และ 10 ปีขึ นไป 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 2 – 4 ปี แตกต่างกับ 5 – 10 ปี โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนกลุ่มอ่ืน ๆ 
ไม่แตกต่างกัน 

12. ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรม แตกต่างกัน  

- ระยะเวลาปฏิบัติงานต้่ากว่า 1 ปี แตกต่างกับ 2 – 4 ปี 5 – 10 ปี และ 10 ปีขึ นไป ช่วง 2 
– 4 ปี แตกต่างกับ 10 ปีขึ นไป ช่วง 5 – 10 ปี แตกต่างกับ 10 ปีขึ นไป โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิ ติ 
0.05 ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 
 สภาพปัญหาและอุปสรรครวมถึงแนวทางการแก้ไขของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่  
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เห็นว่า การจัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตส้านึกคนในชุมชน เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ การจัดกิจกรรมให้ความ รู้เ ก่ียวกับโทษของยาเสพติดให้กับคนใน ชุมชน 
ตลอดจนมีวิทยากรสร้างภูมิ คุ้มกันและให้ความ รู้เก่ียวกับยาเสพติดทั งในสถานศึกษาและชุมชนเป็นส่ิงท่ีควรจะ
ด้าเนินการทันที 
 ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศผ่านชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในประเทศ  
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรตรวจสอบเส้นทางล้าเลียง/น้าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี
อย่างสม่้าเสมอ และเชิญชวนผู้น้าเข้าร่วมการตรวจสอบเส้นทางฯ ตลอดจนให้ผู้น้าชุมชนตั งด่านสกัดกั นการลักลอบ 
การล้าเลียงและน้าเข้ายาเสพติดไปยังพื นท่ีด้านในประเทศ และควรส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านได้มีส่วนร่วมแจ้งเบาะแส
การกระท้าความผิดและการมอบรางวัลส้าหรับผู้แจ้งเบาะแสเก่ียวกับยาเสพติด 
 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือ
ก้าหนดแผนและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระท้าความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในพื นท่ี และได้ร่วมกับผู้น้า
ชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังยาเสพติดในพื นท่ี ตลอดจนได้ร่วมกับองค์กร เอกชนและประชาชนปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน 
เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะกระท้าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษา บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี   
 ระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด 
จังหวัด ตาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติด
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เข้าประเทศในช่องทางชายแดน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาตามล้าดับ คือ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถ
แก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ สามารถแยกเป็นราย
ด้าน ได้ดังนี  
 ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทในภาพรวมด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับ
ยาเสพติดรายใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ได้มีการ
จัดวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดในสถานศึกษา ทั งนี อาจเป็นเพราะการให้ความรู้เก่ียวกับ
โทษของยาเสพติดเป็นส่ิงท่ีส้าคัญย่ิง เพราะจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันมิให้ประชาชนได้เข้าไปเก่ียวของกับยาเสพติด
อีก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์ บุญญานุพงศ์ และวิลาวัณย์ หงษ์นคร (2552) ได้กล่าวว่า การแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้ส้าเร็จจ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและทุกคนท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเ ข้ามาด้าเนินการให้ความรู้
เก่ียวกับยาเสพติดให้กับชุมชน ดังนั น การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจึงต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับบริบทชุมชน 
ลักษณะทางประชากรและกลุ่มชาติพันธ์ุในชุมชน ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นรากฐานทางความคิดความ
เช่ือของคนในชุมชน และเป็นต้นทุนทางสังคมในชุมชน เพ่ือท่ีจะนาต้นทุนทางสังคมหรือรากเหง้าของชุมชนมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ ในการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เ กิด
ประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ท้าให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดความย่ังยืน ชุมชนมีความเข้มแข็ง
เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีภายในชุมชนทั งทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญา ความรู้ ความคิด 
ความเช่ือและสังคมวัฒนธรรมของชุมชน 
 ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่านชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ  
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเขาประเทศผ่าน
ชายแดนเข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ได้มีการตั งด่านสกัดกั น การล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี ทั งนี อาจ
เป็นเพราะการตั งด่านสกัดกั นการล้าเลียงยาเสพติดจะเป็นการป้องกันการน้าเข้ายาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
มานพ เนียรภาค (2556) ได้กล่าวว่า การตั งด่านสกัดกั นยาเสพติดยังขาดแคลนงบประมาณ สวัสดิการ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือท่ีทันสมัย และก้าลังพลมีค่อนข้างจ้ากัด และควรได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั ง ด้านความ รู้ 
ทักษะ ความช้านาญ และการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ปัญหาด้านภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับน้อย-ปานกลาง และนอกจากนั นยังพบปัญหาการใช้พื นท่ีอ้าเภอเมือง
นครสวรรค์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นสังคมเมือง มีแหล่งชุมชน แหล่งบันเทิง สถานบริการ หอพัก บ้านเช่า ร้านเกม ร้าน
อินเทอร์เน็ต และสวนสาธารณะจ้านวนมากท่ีเอื อต่อการใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติด กระจายยาเสพติด และล้าเลียง
ยาเสพติดไปสู่ภาคกลางและภาคอ่ืนๆ ของประเทศ 
 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปประธรรม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับบทบาทในภาพรวมด้านการแกไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ได้มีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด ทั งนี อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระท้าผิดเพ่ือให้เห็นเป็นตัวอย่าง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาณี อินทน์จันทน์ 
(2555) ได้กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีต้ารวจ และอาสาสมัครต้ารวจบ้าน โดยองค์ประกอบส้าคัญในการด้าเนินกิจกรรมการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด คือ 1) การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท้าผิดอย่างเคร่งครัด 2) พัฒนาสมาชิกในทีมให้มีทัศนคติท่ีดี และมี
อุดมการณ์ท่ีสอดคล้องกันในการท้างานเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงต้องได้รับการสนั บสนุนให้ได้รับการ พัฒนา
ทักษะท่ีเก่ียวข้องในการท้างานอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย และ 3) มีการประชุมหารือถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการท้างานใน  
แต่ละพื นท่ีอย่างต่อเนื่อง และก้าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในการด้าเนินภารกิจร่วมกัน รวมถึงควร
มีการวางแผนการด้าเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพื นท่ี นอกจากนี  วิธีการด้าเนินการจะต้องสามารถปรับเปล่ียนได้
ตามความเหมาะสมของบริบทในแต่ละพื นท่ี เพ่ือช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด้าเนินงานให้มากท่ีสุด 
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   การเปรียบเทียบมีระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ้าแนกตามสถานภาพท่ัวไปผลการวิจัย พบว่า 
 สถานภาพท่ัวไปด้านเพศ พบว่า ไม่มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 สถานภาพท่ัวไปด้านอายุ พบว่า มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกด้าน 
 สถานภาพท่ัวไปด้านสถานภาพ พบว่า มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกด้าน 
 สถานภาพท่ัวไปด้านระดับการศึกษา พบว่า มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกด้าน 
 สถานภาพท่ัวไปด้านต้าแหน่ง พบว่า มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทุกด้าน 
 สถานภาพท่ัวไปด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากทุกด้าน 
 บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 พบว่า ระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอ  
แม่สอด จังหวัดตาก ด้านท่ีมีบทบาทท่ีสุด คือ ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศในช่องทางชายแดน 
ซ่ึงได้มีการตั งด้านสกัดกั น การล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี และ ได้มีการตั งด้านสกัด
กั นการล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดในพื นท่ี เข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ ตลอดจนได้เพ่ิมความเข้มงวดและเพ่ิม
ความถ่ีในการตั งด้านในจุดตรวจจุดสกัดกั นต่างๆ ช่วงเทศกาล และได้มีการตรวจสอบเส้นทางการล้าเลียง/น้าเข้ายา
เสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี รองลงมา คือ ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด และได้ร่วมกับผู้น้าหมู่ บ้าน/
ชุมชนและประชาชน เพ่ือเฝ้าระวังยาเสพติดในพื นท่ี และสุดท้ายด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยา
เสพติดรายใหม่ ซ่ึงได้มีการจัดวิทยากรสร้างภูมิคุ้ม กันและให้ความรู้เ ก่ียวกับยาเสพติดในสถานศึกษา และมีการ
ส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อีกทั งยังได้มีการ 
บูรณาการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรหรือหน่วยงานเอกชนและประชาชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันการเข้าไป
เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
 ยังพบอีกว่าสถานภาพท่ัวไปด้านเพศ พบว่า ไม่มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนสถานภาพท่ัวไปด้านอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ต้าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมี ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากทุกด้าน จากระดับบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท้าให้ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทของเจ้าหนา้ท่ี
รัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขต อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ส้าหรับผลการวิจัยในครั งนี  มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภา ลิ มวิลัย (2546) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง
ทัศนคติต่อการด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ จังหวัดกรุง เทพ  
มหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติและปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ต่อทัศนคติในเร่ือง
การด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นนักเรียนในโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ ท่ีก้าลังศึกษาในระดับชั น 
ปวช.ถึง ปวส. รวม 344 คน ซ่ึงใช้ แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขาคณิต และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่า 
t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way Analysis of variance) ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียน มีทัศนคติต่อการด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนอรรถวิทย์พณิชยการ ในระดับสูง 
กล่าวคือ นักเรียนมีความพอใจในการด้าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสูง ในฐานะท่ีมีความรู้ 
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ความเข้าใจ และความรู้สึกเก่ียวกับการด้าเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับสูง แสดงให้เห็นว่ายังมี
ปัจจัยส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อทัศนคติของนักเรียน นอกจากปัจจัยท่ีศึกษาด้วย ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการด้าเนิน
กิจกรรมใดๆ ในอันท่ีจะสร้างและปลูกฝัง ค่านิยมท่ีต้องการให้นักเรี ยน ต้องอาศัยความร่วมมือทั งจาก
สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว ด้าเนินการร่วมกันอย่างสอดคล้อง  
 ดังนั น บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงควรจะด้าเนินงานด้าน
สกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศในช่องทางชายแดน เจ้าหน้าท่ีรัฐได้มีการตั งด้านสกัดกั น การล้าเลียง/
น้าเข้า ยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี และ ได้มีการตั งด้านสกัดกั น การล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดในพื นท่ี 
เข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ ตลอดจนได้เพ่ิมความเข้มงวดและเพ่ิมความถ่ีในการตั งด้านในจุดตรวจจุดสกัดกั น
ต่างๆ ช่วงเทศกาล และได้มีการตรวจสอบเส้นทางการล้าเลียง/น้าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี 
รองลงมา ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าท่ีรัฐซ่ึงได้มีการบัง คับใ ช้
กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด และได้ร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน เพ่ือเฝ้า
ระวังยาเสพติดในพื นท่ี และด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ เจ้าหน้าท่ีรัฐด้านการ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ซ่ึงได้มีการจัดวิทยากรสร้างภูมิ คุ้มกันและให้ความ รู้
เก่ียวกับยาเสพติดในสถานศึกษา และมีการส่งเสริมความมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด อีกทั งยังได้มีการบูรณาการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรหรือหน่วยงานเอกชนและประชาชน เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันการเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด  
  อีกทั งยังเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่ีก้าลังขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงถือเป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีส้าคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่ือง การปราบปรามและหยุดยั ง
การแพร่ระบาดของยาเสพติด เพ่ือให้ความส้าคัญในการปราบปรามและหยุดยั งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และ 
สามารถลดผลกระทบท่ีท้าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน้าผลการวิจัยไปใช้ และการวิจัยครั งต่อไป  
 ข้อเสนอแนะการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
 การวิจัยเร่ือง บทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในเขตอ้าเภอแม่สอด 
จังหวัดตากทั งหมด 3 ด้าน ดังนี  

1. ด้านสกัดกั นการลักลอบน้ายาเสพติดเข้าประเทศในช่องทางชายแดน  เจ้าหน้าท่ีรัฐควรร่วมผู้น้า
หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน ในการตั งด้านสกัดกั นการล้าเลียง/น้าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาใน พื นท่ี 
และได้มีการตั งด้านสกัดกั นการล้าเลียง/น้าเข้ายาเสพติดในพื นท่ี เข้าไปยังพื นท่ีด้านในของประเทศ ตลอดจนได้เพ่ิม
ความเข้มงวดและเพ่ิมความถ่ีในการตั งด้านในจุดตรวจจุดสกัดกั นต่างๆ ช่วงเทศกาล และได้มีการตรวจสอบเส้นทาง
การล้าเลียง/น้าเข้า ยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้ามาในพื นท่ี 

2. ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าท่ีรัฐควรมีการบังคับใ ช้
กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด และได้ร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน เพ่ือเฝ้า
ระวังยาเสพติดในพื นท่ี 

3. ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ เจ้าหน้าท่ีรัฐด้านการป้องกันกลุ่ม
ผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ ควรส่งเสริมให้มีการจัดวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและให้ความรู้เก่ียวกับ
ยาเสพติดและโทษของยาเสพติดในสถานศึกษา และมีการส่งเสริมความมือระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐและผู้น้าหมู่ บ้าน /
ชุมชนและประชาชนเพ่ือป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อีกทั งยังได้มีการบูรณาการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ องค์กรหรือ
หน่วยงานเอกชนและประชาชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันเก่ียวข้องกับยาเสพติด  

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบถึงบทบาทเจ้าหน้าท่ีรัฐ ในเขตการปกครองอ่ืนท่ีเก่ียวกับยาเสพติด ว่ามี

บทบาทหน้าท่ีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แตกต่างกันหรือไม่ ทั งนี  เนื่องจากสถานท่ีและสภาพแวดล้อม
มีความแตกต่างกัน 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



867 
 

  

2. ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ถึงบทบาทของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีมีต่อการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทเจ้าหน้าท่ีรัฐเพ่ือน้าไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยไปถึงกลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐเฉพาะกลุ่มท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
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