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บทคัดย่อ 
 

 การศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาปัญหาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่
ต ารวจชัน้ประทวนสายงานป้องกนัปราบปราม สถานีต ารวจระดบักลางของจังหวดัสพุรรณบรีุ และ 2) ศึกษา
เปรียบเทียบปัญหาในการปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนสายงานป้องกัน
ปราบปราม สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล  และความรู้เก่ียวกบัการ
สืบสวนคดียาเสพติด กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวน ที่ปฏิบตัิงานอยู่ในสถานีต ารวจ
ระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวน 197 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-Test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เก่ียวกับการสืบสวนคดียาเสพติด และ มีปัญหาใน                      

การปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด อยูใ่นระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุม่ตวัอย่างที่มีระดบั

การศกึษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด และความรู้เก่ียวกบัการสืบสวนคดี

ยาเสพติด มีปัญหาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติดแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

ค าส าคัญ  ปัญหา, การสบืสวนคดียาเสพติด, เจ้าหน้าที่ต ารวจ 



 
 
 

Abstract 
 
 The purposes of this research were 1) to study problems on drug detective performance of 

the non-commission suppression polices of Suphanburi Middle Class Provincial Police Station, and              

2) to compare  problems on drug detective performance according to their personal factors and 

knowledge on drug detective.  

 
  The data was collected from 197 samples of non-commission suppression polices of 

Suphanburi Middle Class Provincial Police Station by questionnaire. Statistics used for data analysis 

were percentage, mean, standard deviation. t-Test, and One Way ANOVA.  The level of statistical 

significance was at .05. 

 

 The research found out that the polices’ knowledge on drug detective and their performance 

problems were moderate. 

 

 The hypothesis test showed that the polices who differed in education level, marital status, 

period of work , and knowledge on drug detective performance had the different work performance 

problems at statistics significance level. 
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บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส าคญัยิ่งของประเทศไทย  เนื่องจากยงัมีการผลิตตามแนวชายแดนที่

ติดต่อกบัประเทศเพื่อนบ้านทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และน าเข้าสูป่ระเทศไทยในหลายช่องทาง 

ทัง้นีย้งัมีการกระจายไปสู่ผู้ ค้าและผู้ เสพทกุส่วนของประเทศ นอกจากนี ้ ผู้ เสพในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเด็กมี

จ านวนเพิ่มขึน้ จากสถิติของส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (2558) พบว่า ประเทศ

ไทยมีผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2553 จ านวนประมาณการ 848,311 ราย พ.ศ. 2557 จ านวนประมาณการ 

2,341,563 ราย จาก พ.ศ. 2553 เพิ่มขึน้จ านวน 1,493,252 ราย คิดเป็นร้อยละ 276.03 จากสถิติจึงท าให้ปัญหา



 
 
 

ยาเสพติดเป็นปัญหาสงัคมที่ส าคญัยิ่งของประเทศที่ต้องรีบเร่งแก้ไข ดงันัน้ รัฐบาลจึงเร่งรัดปราบปรามการค้ายา

เสพติด ลดปริมาณผู้ เสพและป้องกนัมิให้กลุม่เสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด  โดยใช้กระบวนการมีสว่นร่วม

ของชุมชน ควบคู่กับมาตรการปราบปรามและบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม  (ส านกักฎหมาย ส านกังาน 

ป.ป.ส. กระทรวงยตุิธรรม, 2551 : 7)  ซึ่งผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคญัในการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ เจ้าหน้าที่

ต ารวจ ซึ่งเป็นผู้ ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามปัญหายาเสพติดตามนโยบายของส านักงานต ารวจ

แหง่ชาติและของจงัหวดั 

 

จงัหวดัสพุรรณบุรีเป็นจังหวดัที่มีผลการจับคมุด้านการค้ายาเสพติดเป็นอบัดบั 2 ของประเทศ จ านวน 
522 คดี (สว่นวิเคราะห์ขา่วและเฝ้าระวงั ส านกังาน ปปส. ภาค 7 สถิติ ณ เดือนพฤษภาคม 2557) เนื่องจากเป็น
จงัหวดัที่มีอาณาเขตติดต่อกับ 7 จังหวดั ได้แก่ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวดัชัยนาท และจังหวดัอุทยัธานี ทิศใต้
ติดตอ่กบัจงัหวดันครปฐม ทิศตะวนัออกติดตอ่กบัจงัหวดัอา่งทอง พระนครศรีอยธุยา และสงิห์บรีุ และทิศตะวนัตก
ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี  ด้วยเหตุนี ้จังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้ยกระดับปัญหายาเสพติดเป็นวาระจังหวัด                  
กระตุ้นสงัคมและผู้น าชุมชน สอดสอ่ง สกดักัน้ยาเสพติดทุกรูปแบบ ป้องกันเกิดนกัเสพหน้าใหม่ พร้อมบ าบดัฟืน้ฟู                  
ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสูส่งัคม  

 
การจะแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลผุลได้นัน้ ต้องขจัดปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน  เพื่อให้การ

ปฏิบตัิงานสมัฤทธิผลและเป็นไปตามนโยบายของส านกังานต ารวจแห่งชาติและของจงัหวดั  ดงันัน้ จึงจ าเป็นที่
ต้องศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดว่ามีปัญหาอย่างไร เพ่ือมุ่งผลสมัฤทธ์ิให้
สามารถให้บรรลผุลตามเป้าหมายและนโยบายของส านกังานต ารวจแห่งชาติและของจงัหวดั  ดงันัน้ ผู้ศึกษาจึง
สนใจศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่ปัญหา  การปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนสายงาน
ป้องกนัปราบปราม สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

 1.  เพื่อศกึษาระดบัปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนสาย

งานป้องกนัปราบปราม สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ  

  

 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาในการปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้

ประทวนสายงานป้องกนัปราบปราม สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล  

และความรู้เก่ียวกบัการสบืสวนคดียาเสพติด 

 



 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1. ข้อมลูที่ได้จากการศกึษาในครัง้นีท้ าให้ทราบถึงปัจจยัสว่นบคุคล ความรู้เก่ียวกบัการสบืสวนคดียาเสพติด 

และปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนสายงานป้องกันปราบปราม 

สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 

 2. ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส านกังานต ารวจแห่งชาติสถานีต ารวจ 
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด เพื่อให้สามารถให้บรรลผุลตามเป้าหมาย
และนโยบายของส านกังานต ารวจแหง่ชาติและของจงัหวดั 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 

 การศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ก าหนดขอบเขตการศกึษาออกเป็น 4 ด้าน คือ 
 

 1. ขอบเขตด้านเนือ้หา ศกึษาปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้

ประทวนสายป้องกนัปราบปราม สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ ประกอบด้วย 1) ด้านกฎหมาย 

ได้แก่ การแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานและหลกัฐาน และการจบักมุผู้กระท าผิด และ 2) ด้านการบริหาร

จดัการ ได้แก่ บคุลากร งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ และการบริหารจดัการดคี  

 

2. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีต ารวจ

ระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวนทัง้สิน้ 388 นาย (ฝ่ายอ านวยการ 1 ต ารวจภธูรจงัหวดัสพุรรณบรีุ ข้อมลู ณ 

วนัที่ 25 ตลุาคม 2559) 

 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 

  3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้
เฉลีย่ตอ่เดือน ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด และความรู้เก่ียวกบัการสบืสวนคดียาเสพติด 
  3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนสายป้องกนัปราบปราม สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ ประกอบด้วย 

1) ด้านกฎหมาย ได้แก่ การแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานและหลกัฐาน และการจบักุมผู้กระท าผิด และ 

2) ด้านการบริหารจดัการ ได้แก่ บคุลากร งบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ และการบริหารจดัการดคี 



 
 
 

 4. ขอบเขตด้านเวลา ผู้ศกึษาจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถามระหว่างวนัที่ 

3 -10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 

 

การตรวจเอกสาร 
 

 การศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้รวบรวมแนวคิดและงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อน ามาประกอบเป็นแนวทางใน

การศกึษา โดยก าหนดหวัเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 

 1.  แนวคิดเก่ียวกบัการสบืสวน 
 2.  แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ 
 3.  กฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติด 
 4. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 5. ข้อมลูเก่ียวกบัต ารวจภธูรจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 6.  ผลงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 

กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 

 จากการตรวจเอกสารแนวคิดดงักลา่วข้างต้น ผู้ศกึษาได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษา ดงันี ้
 

                ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปัญหาในการปฏิบัตงิาน 
สืบสวนคดียาเสพติด 

 
  ด้านกฎหมาย  
 - การแสวงหาข้อเท็จจริง  
 - การรวบรวมพยานและหลกัฐาน  
 - การจบักมุผู้กระท าผิด  
 
  ด้านการบริหารจดัการ  
 - บคุลากร  
 - งบประมาณ 
 - วสัดอุปุกรณ์  
 - การบริหารจดัการคดี 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
-   อาย ุ 
-   ระดบัการศกึษา 
-   สถานภาพสมรส 
-   รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
-   ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสบืสวน 
 คดียาเสพติด 
 

 

ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนคดยีาเสพตดิ 
 



 
 
 

สมมติฐานในการศึกษา 
 
 จากแนวคิดและผลงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกรอบแนวคิดในการศกึษา วตัถปุระสงค์ในการศกึษา ผู้
ศกึษาได้ใช้เป็นแนวทางในการตัง้สมมติฐานในการศกึษา ดงันี  ้
 
 สมมติฐานที่  1  เจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนสายป้องกันปราบปราม สถานีต ารวจระดบักลางของ
จงัหวดัสพุรรณบรีุที่มีปัจจยัสว่นบคุคลตา่งกนั มีปัญหาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติดแตกตา่งกนั 
 
 1.1  เจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนที่มีอายุต่างกัน มีปัญหาในการปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติด
แตกตา่งกนั 
 1.2  เจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนที่มีระดบัการศึกษาต่างกัน มีปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียา
เสพติดแตกตา่งกนั 
 1.3  เจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนที่มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียา
เสพติดแตกตา่งกนั 
 1.4  เจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนั มีปัญหาในการปฏิบตัิ งานสืบสวนคดี
ยาเสพติดแตกตา่งกนั 
  1.5  เจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดต่างกนั มีปัญหา
ในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติดแตกตา่งกนั 
 
 สมมติฐานที่  2  เจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนที่มีความรู้เก่ียวกับการสืบสวนคดียาเสพติดต่างกัน มี
ปัญหาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติดแตกตา่งกนั 
 

วิธีการวิจัย 
 

ประชากร 
 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานีต ารวจ
ระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวนทัง้สิน้ 388 คน (ฝ่ายอ านวยการ 1 ต ารวจภธูรจงัหวดัสพุรรณบรีุ ข้อมลู ณ 
วนัที่ 25 ตลุาคม 2559) 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 
 ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง โดยใช้สตูรการหาจ านวนกลุม่ตวัอยา่งประชากรของ Taro Yamane ดงันัน้ 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ทา่กบั 197  คน 



 
 
 

การสุ่มตัวอย่าง 
   
 1. ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภมูิ โดยการหาสดัสว่น (Proportional Stratified Sampling) เพื่อ
หาจ านวนตวัอยา่งของเจ้าหน้าที่ต ารวจระดบักลางของจังหวดัสพุรรณบรีุ จ าแนกตามสงักดั 
 
 2. ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัสลาก 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู โดยแบง่แบบสอบถามเป็น 3 สว่น คือ 
 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติด เป็นลกัษณะค าถาม
ปลายเปิดโดยให้เติมข้อความในช่องวา่ง 
 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับการสืบสวนคดียาเสพติด เป็นค าถามปลายปิด  โดยให้ท า
เคร่ืองหมาย   ลงหลงัข้อความหรือในช่องที่ผู้ตอบคิดวา่เป็นค าตอบที่ถกูต้อง โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
 
  ตอบถกูได้   1  คะแนน 
  ตอบผิดได้   0  คะแนน 
 
 สว่นที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้
ประทวนสายป้องกนัปราบปราม สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยปรับจากมาตรวดัของ Likert 
Scale แบ่งคะแนนที่ได้ออกเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ โดยก าหนดคะแนน
และความหมาย ดงันี ้
 
 ระดับปัญหา  คะแนน  
 เกิดขึน้มากที่สดุ      1                               
 เกิดขึน้มาก      2                             
 เกิดขึน้ปานกลาง      3                          
 เกิดขึน้น้อย      4                          
            เกิดขึน้น้อยที่สดุ      5                        
 
  



 
 
 

การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

 1.  การทดสอบความถกูต้อง (Validity) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้จากแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง มาตรวจสอบความครอบคลมุของเนือ้หา และภาษาที่ใช้น าเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เพื่อตรวจสอบความถกูต้องเชิงเนือ้หา (Content validity) ให้ตรงตามจดุมุง่หมายของการศกึษา หลงัจากนัน้น าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตอ่ไป 
 

 2.  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปทดสอบกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้
ประทวน สถานีต ารวจภธูรสองพี่น้อง จ านวน 30 คน (Pretest) ในวนัที่ 24-25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จากนัน้
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม คือ  
   

  2.1 ความรู้เก่ียวกบัการสืบสวนคดียาเสพติด ใช้วิธีหาค่า KR-20 ของ Kuder Richardson มีค่า
ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.9333  
  2.2 ปัญหาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด ใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของ  Cronbach ได้แก่ 
1) ด้านกฎหมาย มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.8247 2) ด้านการบริหารจดัการ  มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.8864 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ผู้ศึกษาท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถามระหว่างวนัที่ 3 – 10 เมษายน พ.ศ. 2560  
เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจากแต่ละสงักดั ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูต้องของแบบสอบถาม แล้วน า
ข้อมลูที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ข้อมลูที่รวบรวมได้ เมื่อตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว จึงน าไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 

สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 1.  สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ คา่ร้อยละ (Percentage) และคา่เฉลีย่ (Mean) 
 

  1.1  คา่ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการบรรยายลกัษณะปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง 
  1.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบายความรู้

เก่ียวกับการสืบสวนคดียาเสพติด และปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้

ประทวนสายป้องกนัปราบปราม สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ  



 
 
 

 2.  สถิติเชิงอนมุาน ได้แก่ t-Test และ One Way ANOVA   
 
  2.1  t-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของตวัแปรอิสระท่ีมีตวัแปรยอ่ยเป็น 2 กลุม่ 
  2.2  One Way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรอิสระที่มีตวัแปรย่อยตัง้แต่ 2 
กลุม่ขึน้ไป โดยหาคา่ความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีการ LSD 
 
 คา่นยัส าคญัทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครัง้นี ้ก าหนดไว้ที่ระดบั .05 
 
สรุปผลการศึกษา 

 

ส่วนที่ 1  ปัจจยัสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 197 คน สามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  อายุ  กลุ่มตัวอย่างมีอายุต ่ากว่า  30 ปี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มากเป็นอันดับหนึ่ง 

รองลงมา มีอาย ุ30-40 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ส าหรับกลุ่มตวัอย่างที่มีอาย ุ41 ปีขึน้ไป พบน้อย

ที่สดุ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 

 

2.  ระดบัการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 92 คน                  

คิดเป็นร้อยละ 46.8 มากเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมา มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 84 คน              

คิดเป็นร้อยละ 42.6 ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งที่มีระดบัการศกึษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย พบน้อยที่สดุ จ านวน 

2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

 

3.  สถานภาพสมรส กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นสมรสแล้ว จ านวน 107 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.3 รองลงมา มีสถานภาพสมรสเป็นโสด จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 ส าหรับกลุม่ตวัอย่างที่มี

สถานภาพสมรสเป็นหยา่ร้าง พบน้อยที่สดุ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 

 

4.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 25,000 บาทจ านวน 77 คน                

คิดเป็นร้อยละ 39.1 มากเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า  20,000 บาท จ านวน 66 คน    

คิดเป็นร้อยละ 33.5 ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งที่มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 25,001 บาทขึน้ไป พบน้อยที่สดุ จ านวน 54 คน 

คิดเป็นร้อยละ 27.4 

 



 
 
 

5.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 มากเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมามี

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด 11 ปีขึน้ไป จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 มากเป็นอนัดบั

สอง ส าหรับกลุม่ตวัอยา่งที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติด 5 - 10 ปี พบน้อยที่สดุ จ านวน 45 

คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 

 

 ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนคดียาเสพติด 
 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการสบืสวนคดียาเสพติด (x  = 0.86) และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อที่มีคา่เฉลีย่มากที่สดุ 3 อนัดบั ได้แก่ 

 

1. ข้อที่ 1 การสบืสวนข้อเท็จจริง  หมายถึง  การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลกัฐาน (x  = 1.00) 

 

2. ข้อที ่2 ผู้มีหน้าที่สบืสวนข้อเท็จจริงต้องปฏิบตัิตามอ านาจและหน้าที่  เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่ง

พฤติการณ์และการกระท านัน้วา่เกิดขึน้จากการกระท าของผู้ใด (x  = 0.97) 

 

3. ข้อที ่18 การอ าพราง หมายความว่า การด าเนินการทัง้หลายเพื่อปิดบงัสถานะหรือวตัถปุระสงค์ของ

การด าเนินการ โดยลวงผู้อื่นให้เข้าใจไปทางอื่น หรือเพื่อมิให้รู้ความจริงเก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเจ้าพนกังาน

(x  = 0.95) 

 

 สว่นข้อที่มีคา่เฉลีย่น้อยที่สดุ 3 อนัดบั ได้แก่  

 

1. ข้อที ่10 การชีแ้นะหรือติดตอ่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการกระท าความผิดต้องระวางโทษกึ่งหนึง่ของ

ตวัการในการกระท าความผิด (x  = 0.72) 

 

2. ข้อที่ 9 การสนบัสนนุหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด ต้องระวางโทษ

เช่นเดียวกบัตวัการในการกระท าความผิด (x  = 0.75) 
 

3. ข้อที ่16 เจ้าพนกังานผู้จบัหรือรับตวัผู้ถกูจบัไว้ ไม่มีอ านาจค้นตวัผู้ ต้องหาและยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจ

ใช้เป็นพยานหลกัฐานได้ (x  = 0.75) 



 
 
 

ส่วนที่ 3  ปัญหาในการปฏิบัติงานสบืสวนคดยีาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนสายงานป้องกัน

ปราบปราม สถานีต ารวจระดับกลางของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัญหาในการปฏิบัติงานสืบสวนคดียาเสพติด ใน

 ภาพรวมและรายด้าน 

 (n=197) 

ปัญหาในการปฏิบัตงิานสบืสวนคดียาเสพติด  x
 

S.D. 
ระดับ

ปัญหา 

1.  ด้านกฎหมาย 2.48 0.48 ปานกลาง 

2.    ด้านการบริหารจดัการ 2.73 0.56 ปานกลาง 

รวม 2.60 0.45 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 1  พบวา่ ในภาพรวมและรายด้าน กลุม่ตวัอยา่งมีปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพ

ติด อยู่ในระดบัปานกลาง (x  = 2.60)  เช่นเดียวกบัรายด้านคือ ด้านการบริหารจดัการ (x  = 2.73) เป็นปัญหาอนัดบั

หนึง่ รองลงมา คือ ด้านกฎหมาย (x  =  2.48)  

 

ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางที่ 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตัวแปรอิสระ P 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล    

 1.1 อาย ุ .199   

 1.2 ระดบัการศกึษา .021*   

 1.3 สถานภาพสมรส .029*   

 1.4 รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน    .090   

 1.5 ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด .000*   

2. ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนคดียาเสพติด .000*   

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 



 
 
 

 การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครัง้นี ้พบว่า ปัจจัยสว่นบคุคล ได้แก่ ระดบัการศึกษา สถานภาพ

สมรส และระยะเวลาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดต่างกัน มีปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติด

แตกต่างกัน นอกจากนี ้ยงัพบว่า ความรู้เก่ียวกับการสืบสวนคดียาเสพติดต่างกัน มีปัญหาในการปฏิบตัิงาน

สบืสวนคดียาเสพติดแตกตา่งกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

 

 1. กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีปัญหาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด ด้านกฎหมายเก่ียวกบัการแสวงหา
ข้อเท็จจริง อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ ควรจดัอบรมเพื่อพนูความรู้
เก่ียวกบัพระราชบญัญตัิยาเสพติด พ.ศ.2522 พระราชบญัญตัิยาเสพติด พ.ศ.2534 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึง 
ประมวลกฎหมายวิถีพิจารณาความอาญา จดัหาเทคโนโลยีทนัสมยัผา่นทางเว็บไซต์ รวมถึงสือ่อิเลคทรอนิคส์ เช่น 
แจ้งขา่วสารผา่นแอปพลเิคชัน่ ไลน์ เฟสบุ๊ค เพื่อเพิ่มพนูความรู้และตอบข้อสงสยัในการปฏิบตัิงานอย่างทนัท่วงที 
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวสารคดียาเสพติด และสรรหาผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบแหลง่ข่าวสารคดียาเสพติด
เพิ่มมากขึน้ให้การสืบสวนคดียาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดั
สพุรรณบุรี ควรจัดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ประชาชนเห็นถึงโทษของยาเสพติด และสร้าง
เครือข่ายพนัธมิตรระหว่างต ารวจกบัประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสืบสวนคดียาเสพติดให้เกิดประสิทธิผล
ตอ่ไป 
 
 2. กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีปัญหาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด ด้านการบริหารจดัการเก่ียวกบั

งบประมาณ อยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันัน้ สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ ควรเพิ่มงบประมาณในการ

ปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดให้เพียงพอในการปฏิบตัิงาน เช่น งบประมาณในการล่อซือ้ยาเสพติด ปรับปรุง

ขัน้ตอนการเบิกงบประมาณมาใช้ปฏิบัติงาน และเพิ่มงบประมาณในการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในกา ร

ปฏิบตัิงาน ได้แก่ เสือ้เกราะ คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ อปุกรณ์ตรวจสอบสารเสพติดในการปฏิบตัิงาน  

 
 3. กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีปัญหาในการปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติด ด้านการบริหารจดัการเก่ียวกบั

บคุลากร อยู่ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบรีุ ควรเพิ่มอตัราก าลงัเจ้าหน้าที่

ต ารวจชัน้ประทวนในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด ให้เพียงพอกบัปริมาณงาน และจดัก าลงัเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ชัน้ประทวนเข้าไปในชุมชนสร้างมวลชนสมัพนัธ์ให้เกิดความเข้าใจและไว้วางใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจกับ

ประชาชนภายในชมุชน เพื่อให้การปฏิบตัิงานสืบสวนคดียาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก



 
 
 

ยิ่งขึน้ รวมทัง้ผู้บงัคบับญัชาควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ต ารวจแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสืบสวนคดียาเสพติดมาก

ยิ่งขึน้ 

 

 4.  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีปัญหาในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด ด้านการบริหารจดัการเก่ียวกบั

วสัดอุปุกรณ์ ดงันัน้ สถานีต ารวจระดบักลางของจงัหวดัสพุรรณบุรี ควรปรับปรุงกระบวนการขัน้ตอนในการเบิก

วสัดุอปุกรณ์มาใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึน้ และควรจัดสรรวสัดอุุปกรณ์ที่ทนัสมยัเพื่อให้

การปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติดมีประสทิธิผลมากยิ่งขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

 

 1.  ควรศกึษาปัจจยัที่สง่ผลตอ่ปัญหาการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติดในสถานีต ารวจระดบัเล็กและ
ระดบัใหญ่สงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัสพุรรณบรีุ เพื่อเปรียบเทียบปัญหาในการปฏิบตัิงานและใช้ผลการศึกษาเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

 2.  ควรใช้วิธีการศึกษาในเชิงคณุภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก (In - Depth Interview) กบัเจ้าหน้าที่
ต ารวจชัน้ประทวนสายป้องกนัปราบปราม สถานีต ารวจระดบัเล็ก สถานีต ารวจระดบักลาง สถานีต ารวจระดบั
ใหญ่ ของจงัหวดัสพุรรณบรีุในการปฏิบตัิงานสบืสวนคดียาเสพติด 

 

 3.  ควรศกึษาปัญหาอปุสรรคการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจชัน้ประทวนในการปฏิบตัิงานสืบสวน
คดียาเสพติดของประเทศตา่งๆในอาเซียนเพื่อประยกุต์ใช้ความรู้กบังานสบืสวนคดียาเสพติดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
สายป้องกนัและปราบปรามสถานีต ารวจในประเทศไทย 
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