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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและ
วิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน 10 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด มีดังนี้ 1) ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการจัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  
2) การจัดการระบบข้อมูลเฝ้าระวัง 3) การพิจารณาและคัดเลือกบุคคลของหน่วยงานที่มีความรู้ต้อง 
มีความรู้ความสามารถ 4) การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ 5) การสร้างเครือข่าย 
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติด มีดังนี้ 1) บุคลากรขาดการได้รับชุดความรู้อย่างต่อเนื่อง การโยกย้ายของเจ้าหน้าที่ 2) 
กระบวนการจัดการข้อมูลขาดการพัฒนา 3) ไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาได้ขาดเหตุผล  
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีดังนี ้1) การสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูล  2) การพัฒนาระบบให้สะดวก
ต่อการน าเข้าและประมวลผล รวมถึงน าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูล และใช้บริการวิชาการจากสถาบันการศึกษาพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  

 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระความส าเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด : กรณีศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
 **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง
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บทน า 
 การพัฒนาประเทศจากฐานเกษตรกรรมไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นผลให้การ
ด าเนินชีวิตของประชาชนไทยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการ
คมนาคม การแข่งขันในระบบอุตสาหกรรมท าให้คนต้องท างานมากขึ้น มีเวลาพักผ่อนน้อย ปัญหา 
ทีป่ระชาชนไทยต้องเผชิญเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมอย่างรวดเร็ว คือ สุขภาพท่ีเสื่อม
ถอยก่อนถึงวัยที่ควรและคุณภาพชีวิตที่ต่ าลง ดังนั้นสารเสพติดทั้งท่ีผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย เช่น 
ยาบ้า เฮโรอีน ไอซ์ สารระเหย สุรา บุหรี่ และยารักษาโรคที่ถูกน ามาใช้ในทางที่ผิด ถูกน ามาใช้เพ่ือ
ตอบสนองต่อร่างกายท่ีต้องท างานแข่งขันกันในระบบอุตสาหกรรมและสึกหรอจากการท างานหนัก 
ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสังคม เมื่อมีความต้องการด้าน Demand ย่อมส่งผลต่อ
ก าลังการผลิตด้าน Supply และมูลค่ามหาศาลของยาเสพติดที่เป็นสิ่งล่อใจให้ประชาชนเข้ามา
เกี่ยวข้องและพร้อมที่จะแพร่ระบาดเข้าไปในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกแห่งท่ัวประเทศ การลักลอบล าเลียง
ยาเสพติดโดยการคิดค้นเทคนิคและรูปแบบการซุกซ่อนใหม่ๆ อยู่เสมอ ส่งผลให้การด าเนินการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดมีความยุ่งยากซับซ้อนสิ้นเปลืองทรัพยากร ทั้งเวลา งบประมาณและ
บุคลากรในการด าเนินงานจ านวนมาก รัฐบาลจึงให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
ที่สูงมาก โดยก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ (National agenda) ซึ่งการที่รัฐบาลจะทราบว่าการด าเนิน
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตาม คือ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึน อย่าง
ต่อเนื่อง 

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดเป็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการน านโยบาย 
จากรัฐบาลมาขับเคลื่อนเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุเป้าหมายของนโยบาย  
ในปี 2547 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้เริ่มด าเนินการจัดระบบข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือการติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด เป็นต้นมา โดยมีบทบาทหน้าที่เพ่ือการเฝ้าติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ชี้ให้เห็นถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นและแนวโน้มของ
ปัญหายาเสพติดในด้านพื้นที่ ตัวยา กลุ่มบุคคล และพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดพร้อมทั้ง
วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท า
แผนการปฏิบัติการ ด้วยความส าคัญของงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่เป็นส่วนส าคัญในการก าหนด
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคง
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการเนื่องจากเป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อน าไปก าหนด
นโยบายและแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานในส่วนเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติดทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาคซึ่งจะต้องน านโยบายปฏิบัติ ถือว่าผู้ปฏิบัติงานเป็นกลไก
ส าคัญที่มีส่วนให้งานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ หากการด าเนินงาน 
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดส าเร็จจะสามารถน าไปสู่การพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ ตลอดจนนวัตกรรม 
ที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 
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ในสังคม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาค าตอบ ความส าเร็จของงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กรณีศึกษา : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม   

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
จึงมีความสนใจที่จะวิจัยหาความส าเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ศึกษาปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนแนวทางการพัฒนางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร และปรับแผนงานให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม เท่าทันต่อ
สถานการณ์ และสามารถรับมือกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัยดังนี้ 
 1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ เอกสารราชการ  บทความทางวิชาการ  วารสาร  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  รายงานการ
วิจัย และวิทยานิพนธ์ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  

 2. การวิจัยสนาม (Field  Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal 
interview)   

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากร (Population) ได้แก่  บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ของส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling หรือ judgmental sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะ
ของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561, หน้า 45)  จึงใช้วิธีเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informant) จ านวน 10 คน ดังต่อไปนี้ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด     1  คน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ     3  คน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     2 คน 
นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ      2 คน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     1 คน 
นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ      1 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) คือ เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัว 
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน  
 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์  
เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
   1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ        
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย ค าสั่ง ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ 
ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยผู้ที่ศึกษาต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบ 
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะสัมภาษณ์ตามข้อก าหนดไว้เท่านั้น และผู้ศึกษาจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็น
ค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้น
จึงวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละประเด็น เพ่ือสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรียงล าดับตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ องค์ประกอบใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด  

2. น าผลการวิจัยทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันของข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพ่ือใช้ในการอภิปรายผล 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

โดยผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 องค์ประกอบใดบ้างท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีดังนี้  

1) ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการจัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดทั้งใน
ส่วนกลาง และระดับพ้ืนที่ เข้าใจกรอบทิศทาง มองเห็นเข้าใจเป้าหมายและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

2) ระบบข้อมูล การจัดการระบบข้อมูลเฝ้าระวัง แบ่งเป็น Input Process Output 
เรื่อง Input หมายถึง การแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นท่ี แสวงหาข้อมูลทั้งด้านการข่าว 
ข้อมูลสถิติ และข้อมูลวิชาการ และการก าหนดกรอบข้อมูลที่ และกระบวนการ (Process) การ
ด าเนินการต่อข้อมูลที่เราได้มาแล้ว ต้องตั้งสมมุติฐานทดสอบความน่าเชื่อของข้อมูล และน าไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นผลผลิต (Output) ในรูปสถานการณ์ปัญหายาเสพติด การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาช่วยในการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล  

3) ด้านบุคลากร พิจารณาและคัดเลือกบุคคลของหน่วยงานที่มีความรู้ต้องมีความรู้
ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เรียบเรียง วิเคราะห์ผลการแปลผล เข้าในกระบวนการ 
วัตถุประสงค์ของงาน และเข้าใจว่างานที่ท าอยู่ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพ่ือความเป็นส่วนหนึ่งในงาน 
รักในงานจึงจะท าให้การท างานประสบความส าเร็จ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

4) การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ ทั้งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีรองรับการด าเนินงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
     5) เครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จะกระท าคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยเครือข่าย 
ทั้งสหวิทยาการ ในการเฝ้าระวังปัญหา และมีการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์สูงสุดใน
การใช้ข้อมูลเพ่ือการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีดังนี้  

1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ขาดการได้รับชุดความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การโยกย้ายของเจ้าหน้าที่ ท าให้ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด ขาดทักษะองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการวิเคราะห์ข้อมูล 
และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวังระดับช านาญการ ใช้เวลากับการให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่าง ๆ 
มากเกินไป เหลือเวลาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาเขียนรายงานน้อย 
และการสรรคนเข้ามาในกระบวนการท างานไม่ได้ก าหนดคนที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับงานเพียงพอ เช่น 
การเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยวิธีสมัภาษณ์ คนท างานต้องมีทักษะการซักข่าวและการสัมภาษณ์  
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2) กระบวนการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลขาดการพัฒนา
ติดกรอบท าให้ไม่สามารถสะท้อนปัญหาได้ การตีความและวิเคราะห์ข้อมูลแคบ เพราะเราก าหนดแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท าให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  
และการได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลยังขาดความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานภาคี ท าให้ไม่ได้ข้อมูล หรือ
ข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์      

3) ระบบข้อมูล พบการไม่น าเข้าข้อมูล ความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้ไม่ชัดเจน 
รวมถึงการด าเนินการไม่ต่อเนื่องในการน าเข้าข้อมูล ข้อมูลซ้ าซ้อน ข้อมูลไม่ได้จัดเก็บไว้เป็นระบบท า
ใช้ข้อมูลน าเสนอผู้บริหารเชิงวิเคราะห์ไม่ทันเวลา 

4) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และการส่งผลการแจ้งเตือน ยังขาดความชัดเจนในการ
วิเคราะห์ ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาได้ขาดเหตุผลและการมองไปสู่อนาคต ไม่
สามารถน าไปการเผยแพร่ให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการแจ้งเตือน/เฝ้าระวังใน
พ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที 

 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ของ

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พบว่า ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ของส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีดังนี้ 
1) ต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานเฝ้าระวังปัญหายา

เสพติดต้องอาศัยความมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่การแสวงหาข้อมูลใน
พ้ืนที่ การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบถูกต้องสมบูรณ์ และการรายงานที่รวดเร็วทันต่อการใช้
ประโยชน์ ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารของหน่วย ป.ป.ส. และหน่วยงานต่างๆ ต้องให้ความส าคัญ 
โดยก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ มีการประสานความร่วมมือทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงานในพื้นท่ีเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงสร้าง
สัมพันธภาพอันดีต่อกัน 

2) การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศ การแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล  เจ้าหน้าที่ท่ีมีใจรักในงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ไม่โยกย้าย
บ่อย และการพัฒนาบุคลากรควรจัดท าหลักสูตรการปฏิบัติงานส่วนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยเพิ่ม
ศักยภาพ ตั้งแต่ความรู้ด้านระบาดวิทยา การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือหรือ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกบ้างเพ่ือจะได้
น ามาปรับใช้กับงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของ ส านักงาน ป.ป.ส.  

3) การพัฒนาระบบโปรแกรม ต้องมีการพัฒนาโปรแกรมให้สะดวกต่อการน าเข้าและ
ประมวลผล รวมถึงการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับระบบเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อ
การด าเนินการ น าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  และ
BIG DATA มาช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ทั้งนี้ควรใช้สถาบันการศึกษาที่ท าหน้าที่บริการ
วิชาการ ท าหน้าทีศ่ึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกมิติ
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ทั้งเรื่องการจัดการ/จัดระเบียบฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์ประกอบของงานเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในการวิเคราะห์ข้อมูลและให้มีการน าเทคโนโลยี เชน่ เพ่ือให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนไปใช้เพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์และการจัดสรร
งบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

4) ควรวางแผนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคี เพ่ือท าให้การขับเคลื่อน
งานมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ผลักดันให้ส านักงานภาคน าข้อ
ค้นพบหรือข้อเสนอจากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดแปลงเป็นนโยบายและน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างจริงจังมากขึ้น  

  5) มีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญ/สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
ส่วนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

 
อภิปรายผล  

จากผลการวิจัย เรื่อง “ความส าเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” มีประเด็นที่น ามาอภิปราย 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการจัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดทั้งในส่วนกลาง และ
ระดับพ้ืนที่ เข้าใจกรอบทิศทาง มองเห็นเข้าใจเป้าหมายและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน สอดคล้องกับ
แนวคิดของ มานพ คณะโต (2556) ได้กล่าวสรุปว่า ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการจัดระบบเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดมีการมอบหมายสั่งการ สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดด าเนินการและน าผล
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไปใช้ประโยชน์ เรื่องระบบข้อมูล การจัดการระบบข้อมูลเฝ้าระวัง 
แบ่งเป็น Input Process Output เรื่อง Input หมายถึง การแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่แสวงหาข้อมูลทั้งด้านการข่าว ข้อมูลสถิติ และข้อมูลวิชาการ และการก าหนดกรอบข้อมูลที่ 
และกระบวนการ (Process) การด าเนินการต่อข้อมูลที่เราได้มาแล้ว ต้องตั้งสมมุติฐานทดสอบความ
น่าเชื่อของข้อมูล และน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นผลผลิต (Output) ในรูปสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล 
สอดคล้องกับของ มานพ  คณะโต (2556) ได้ให้ความหมายของ ค าว่า “การเฝ้าระวัง” 
(Surveillance) หมายถึง เป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่ปฏิบัติได้มุ่งเน้นที่ความรวดเร็ว
เพ่ือให้ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง โดยหวังผลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรการ
ควบคุมป้องกัน การด าเนินการต้องเป็นกระบวนการตั้งแต่รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ แปรผลและ
กระจายข้อมูลข่าวสารสู่ผู้ใช้ประโยชน์ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและมีข้ันตอน เพ่ือให้ได้สารสนเทศ
ของปัญหาที่สนใจสามารถน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้เพ่ือให้เกิดการพิจารณาด าเนินการวางแผน ก าหนด
นโยบายและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานเฝ้าระวังจะต้องมีสิ่งที่จ าเป็น
ต่อการเฝ้าระวัง 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลเฝ้าระวัง 2) ขั้นตอนการด าเนินงานเฝ้าระวัง  
3) เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการเฝ้าระวัง 4) เครือข่ายองค์การเฝ้าระวังและบทบาทหน้าที่ ส าหรับ
ด้านบุคลากร ควรพิจารณาและคัดเลือกบุคคลของหน่วยงานที่มีความรู้ต้องมีความรู้ความสามารถใน
การรวบรวมข้อมูล เรียบเรียง วิเคราะห์ผลการแปลผล เข้าในกระบวนการ วัตถุประสงค์ของงาน และ
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เข้าใจว่างานที่ท าอยู่ไปใช้ประโยชน์อย่างไร เพ่ือความเป็นส่วนหนึ่งในงาน รักในงานจึงจะท าให้การ
ท างานประสบความส าเร็จ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดต้องได้รับการ
พัฒนาศักยภาพสอดคล้องกับแนวคิดของ Mondy & None (อ้างถึงใน วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562) 
ได้อธิบายความหมาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบุลากร และหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องด าเนินการ  
โดยการจัดหาคนที่เหมาะสมเข้ามาท างานในต าแหน่งที่เหมาะสม ภารกิจนี้จะครอบคลุมถึง  
การก าหนดกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งรวมถึง การฝึกอบรมและการพัฒนา การวางแผนและพัฒนาสายอาชีพ
ของพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ ทั้ง
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีรองรับการด าเนินงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562) ได้กล่าวสรุปว่า นโยบายที่
จะประสบความส าเร็จจะต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้งทางการด้านเงินและ
รวมถึงก าลังคน และคุณภาพของคน (ความรู้ทางเทคนิค) ที่เข้ามาร่วมด าเนินการอย่างเต็มที่ 
นอกจากนี้ปัจจัยทางด้านการบริหารอื่นๆ (ทรัพยากรทางการบริหาร) จะต้องได้รับการสนับสนุนและมี
จ านวนที่เพียงพอต่อการน านโยบายไปปฏิบัติด้วย และ มานพ คณะโต (2556) ได้กล่าวโดยสรุปว่า 
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับการสนับสนุนทั้งงบประมาณ 
และวัสดุ รองรับการด าเนินงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างเต็มท่ี โดยการท างานเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดจะกระท าคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยการท างานแบบเครือข่าย และความร่วมมือจากสหวิทยาการ 
ในการเฝ้าระวังปัญหา และมีการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูลเพื่อ
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2561).  
ได้ศึกษาและทบทวนบทบาทภารกิจของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.). ผลวิจัยอธิบายว่า มติิการจัดการงานเครือข่าย (Network management) ในการบูรณาการ
ความร่วมมือจากแต่ละหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ โดยส านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลาง ควร
ต้องยึดหลักการจัดการเครือข่าย ภายใต้รูปแบบแบบความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันของตัวกระท าหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินงานที่หลากหลายซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างการบังคับบัญชา ที่แยกส่วน
กัน และมุ่งใช้การสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาคส่วนอ่ืนในสังคมในฐานะภาคี
เครือข่าย (Network) ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดอย่างสมบูรณ์ 
ทั้งนี้ บทบาทที่ส าคัญของหน่วยงานกลางในการจัดการเครือข่าย คือ การแสดงบทบาทให้เป็นหน่วยงาน
อ านวยการ เพ่ือก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางของแต่ละหน่วยงานในเครือข่ายการท างาน  

 
2. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความส าเร็จของงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีประเด็นที่

น ามาอภิปราย ดังนี้  
1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ขาดการได้รับชุดความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง การโยกย้ายของเจ้าหน้าที่ ท าให้ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด ขาดทักษะองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการวิเคราะห์ข้อมูล 
และเจ้าหน้าที่ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวังระดับช านาญการ ใช้เวลากับการให้ได้มาซึ่งข้อมลูต่าง ๆ 
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มากเกินไป เหลือเวลาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาเขียนรายงานน้อยและการสรรคนเข้ามา
ในกระบวนการท างานไม่ได้ก าหนดคนที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับงานเพียงพอ เช่น การเก็บข้อมูลเชิงลึก
โดยวิธีสัมภาษณ์ คนท างานต้องมีทักษะการซักข่าวและการสัมภาษณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2561). ได้ศึกษาและทบทวนบทบาทภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.). ผลวิจัยสรุปว่า บุคลากรที่รับผิดชอบในส่วนงานด้านการ
ก าหนดนโยบายหรือจัดท าแผนยุทธศาสตร์อาจยังไม่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากพอจนเกิด
ทักษะการคิดเชิงยุทธศาสตร์ และไม่ได้ให้ความส าคัญกับการน าหลักการทางวิชาการมาใช้ในการอธิบาย
และวิเคราะห์ปัญหาที่มากพอ จึงอาจท าให้การวิเคราะห์ปัญหาเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความเข้าใจหรือตีความสถานการณ์ปัญหาไปตามความคิดและประสบการณ์ของตนเอง เป็นส าคัญ ท าให้
เกิดการระบุปัญหาผิด และมักน าไปสู่การก าหนดนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ส าหรับสถานการณ์ท่ีไม่
เป็นปัญหา ส่งผลให้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดที่ก าหนดออกมาไม่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้อย่างแท้จริง  

2) กระบวนการจัดการข้อมูล ตั้งแต่การสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลขาดการพัฒนาติด
กรอบท าให้ไม่สามารถสะท้อนปัญหาได้ การตีความและวิเคราะห์ข้อมูลแคบ เพราะเราก าหนดแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท าให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และการได้มา 
ซึ่งข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลยังขาดความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานภาคี ท าให้ไม่ได้ข้อมูล หรือข้อมูลที่ 
ได้ไม่สมบูรณ์      

3) ระบบข้อมูล พบการไม่น าเข้าข้อมูล ความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้ไม่ชัดเจน 
รวมถึงการด าเนินการไม่ต่อเนื่องในการน าเข้าข้อมูล ข้อมูลซ้ าซ้อน ข้อมูลไม่ได้จัดเก็บไว้เป็นระบบท า
ใช้ข้อมูลน าเสนอผู้บริหารเชิงวิเคราะห์ไม่ทันเวลา สอดคล้องกับแนวคิดของ มานพ คณะโต (2556) 
กล่าวว่า ระบบเฝ้าระวังจะมีประสิทธิภาพได้นั้นพิจารณาได้จากคุณลักษณะของระบบเฝ้าระวัง 8 
ประการ 1) ความไว  2) ความทันเวลา 3) ความเป็นตัวแทน 4) การท านายค่า 5) ความถูกต้อง  
6) ความไม่ซับซ้อน 7) ความยืดหยุ่น 8) ความยอมรับได้  โดยทั้ง 8 ข้อสามารถใช้ประเมินระบบ 
เฝ้าระวังได้ โดยทั่วไปควรมีประเมินเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากร 
อย่างมีคุณค่า โดยพิจารณาจากคุณลักษณะทั้ง 8 ประการ ของระบบเฝ้าระวังและประโยชน์ของระบบ
ดังกล่าว เป็นการบรรยายระบบการไหลเวียนของข้อมูลองค์การ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง วิธีการ จ านวน 
รวมถึง ความถี่ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

4) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และการส่งผลการแจ้งเตือน ยังขาดความชัดเจนในการ
วิเคราะห์ ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาได้ขาดเหตุผลและการมองไปสู่อนาคต ไม่
สามารถน าไปการเผยแพร่ให้หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์เพื่อการแจ้งเตือน/เฝ้าระวังใน
พ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์. (2561). ได้ศึกษาและ
ทบทวนบทบาทภารกิจของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.). ผล
วิจัยอธิบายว่า ส านักงาน ป.ป.ส. ต้องให้ความส าคัญเรื่องการคิดเชิงสร้างสรรค์ในการก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางการด าเนินงาน โดยการก าหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ยาเสพติดยังไม่สะท้อน
ให้เห็นถึงความส าเร็จในการจัดการปัญหาที่แท้จริง อาจเนื่องมาจากการขาดแนวคิดทฤษฎีรองรับที่
ชัดเจนในการคิดวิเคราะห์เพ่ือก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งการขาดองค์ความรู้และทักษะด้าน
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การคิดเชิงกลยุทธ์ที่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของเป้าหมาย ส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์ยาเสพติดที่
ก าหนดยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความทันต่อสถานการณ์ของปัญหา รวมทั้งยังไม่
สามารถก าหนดแนวทางที่มาจากการคาดการณ์หรือพยากรณ์แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหาในอนาคต
ได้อย่างชัดเจน โดยยังมีลักษณะของแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบเดิม หรือเป็นไปในลักษณะที่
เรียกว่า “การเขียนแผนตามปัญหา” มากกว่า “การเขียนแผนเพ่ือจัดการปัญหา” ดังนั้น ส านักงาน 
ป.ป.ส. จึงต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบในภารกิจด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ให้มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งต้องค านึงอยู่เสมอว่าทางเลือก
นโยบายที่มีลักษณะสร้างสรรค์ดังกล่าว จะต้องมีความเป็นไปได้ทั้งทางการเมืองและการน าไปปฏิบัติให้
ปรากฏเป็นจริง 

 
3. แนวทางการพัฒนางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้  

1) ต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน งานเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติดต้องอาศัยความมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่การแสวงหาข้อมูลในพื้นท่ี 
การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบถูกต้องสมบูรณ์ และการรายงานที่รวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารของหน่วย ป.ป.ส. และหน่วยงานต่างๆ ต้องให้ความส าคัญ โดยก าหนดเป็น
นโยบายที่ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ มีการประสานความร่วมมือทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงานในพ้ืนที่เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อ
กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ จุลวงษ์ (2559) ได้ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการด าเนินงานป้องกัน
ปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา อธิบายว่า ความส าเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสอดคล้องกับแนวคิดของ มานพ คณะโต (2556) 
กล่าวว่า ข้อค านึงในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องให้
ความส าคัญกับการจัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดมีการมอบหมายสั่งการ สนับสนุนให้หน่วยงาน
ต่างๆ เร่งรัดด าเนินการและน าผลการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไปใช้ประโยชน์ และต้องเข้าใจให้
ชัดเจนตรงกันว่าการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเป็นเครื่องมือในการค้นหาสิ่งผิดปกติ จึงต้องวางระบบ
เพ่ือค้นหาสิ่งผิดปกติและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพต้องมีความรวดเร็วในการ
จัดการฐานข้อมูล 

2) การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศ การแสวงหา
ข้อมูลข่าวสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่ท่ีมีใจรักในงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ไม่โยกย้าย
บ่อย และการพัฒนาบุคลากรควรจัดท าหลักสูตรการปฏิบัติงานส่วนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
โดยเพิ่มศักยภาพ ตั้งแต่ความรู้ด้านระบาดวิทยา การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกบ้าง
เพ่ือจะได้น ามาปรับใช้กับงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของ ส านักงาน ป.ป.ส. สอดคล้องกับแนวคิด
ของ McKinney (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562) กล่าวว่า 7S ตามแบบจ าลอง (Mckinsey’s 
Model) มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพขององค์การในเรื่องบุคลากร (Staff) 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานในองค์การ ตั้งแต่กระบวนการ
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วางแผนทรัพยากรมนุษย์ วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ 
ควรอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายของกลยุทธ์ที่องค์การต้องการไปให้ถึง ซึ่งการคัดเลือกและจัดวาง
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม และ ทักษะ ความรู้ (Skill) ความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์การ
ทั้งด้านทักษะงานอาชีพ (Occupation Skills) และความเชี่ยวชาญพิเศษ (Aptitudes and  
special talents) องค์การต้องมุ่งเน้นทักษะของบุคลากรทั้ง 2 ด้าน  

3) การพัฒนาระบบโปรแกรม ต้องมีการพัฒนาโปรแกรมให้สะดวกต่อการน าเข้าและ
ประมวลผล รวมถึงการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับระบบเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อ
การด าเนินการ น าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)  และ
BIG DATA มาช่วยในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ทั้งนี้ควรใช้สถาบันการศึกษาที่ท าหน้าที่บริการ
วิชาการ ท าหน้าที่ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกมิติ
ทั้งเรื่องการจัดการ/จัดระเบียบฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์ประกอบของงานเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติดในการวิเคราะห์ข้อมูลและให้มีการน าเทคโนโลยี เชน่ เพ่ือให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ก ากับติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนไปใช้เพื่อการก าหนดยุทธศาสตร์และการจัดสรร
งบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
  4) ควรวางแผนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคี เพ่ือท าให้การขับเคลื่อนงาน
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น ผลักดันให้ส านักงานภาคน าข้อค้นพบ
หรือข้อเสนอจากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดแปลงเป็นนโยบายและน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่อย่างจริงจังมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ระพีพันธ์ โพนทอง (2559) ได้ศึกษา 
เรื่องผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัดปทุมธานี 
อธิบายว่า ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน และความร่วมมือ
จากประชาชน มีผลต่อการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนที่ จังหวัด
ปทุมธานี 
 5) มีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญ/สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่วน
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา  ศรมณี (2562) ไดก้ล่าวว่า เมื่อมีการ
ท างาน คือ ได้ใช้ก าลังกายและก าลังสมองปฏิบัติหน้าที่ในองค์การตามที่ผู้บริหารองค์การมอบหมายให้
แล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ย่อมต้องได้รับผลตอบแทนในการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะคิดถึง
เรื่องค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเป็นส าคัญ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วผลของการปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติ
นั้นย่อมจะได้รับนั้น ความสุขจากการท างาน บางคนมีความสุขกับการท างาน มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างานเพราะได้ท างานที่ชอบ ได้ท างานที่ตรงกับความสามารถ ในขณะที่บางคนไม่ชอบท างาน หรือได้
ท างานที่ไม่ชอบ หากมนุษย์มีความสุขจากการท างานจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากด้วย ท าให้
ชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย คนเราหากไม่มีการประกอบอาชีพ ต่อให้มีทรัพย์สินมากมายเพียงใด ก็
อาจจะมีความรู้สึกหรือถูกมองว่าเป็นคนไร้ค่า หรือไม่มีความหมายได้ เพราะมนุษย์มีแนวปฏิบัติในการ
ด ารงชีวิตว่า “งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต” และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัตราพร  ชนะการณ์ 
(2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบางกล่ า 
อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาได้อธิบายว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด 3 อันดับ 
ได้แก่ 1) ด้านความมั่นคง  2) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 3) ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
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บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ท าให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจเมื่องานส าเร็จ และคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จนั้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

1) ควรท าความเข้าใจกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในหน่วยงานและหน่วยงานภาคี 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และวางระบบเพ่ือค้นหาสิ่งผิดปกติและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ที่มีประสิทธิภาพต้องมีความรวดเร็วในการจัดการฐานข้อมูล 

2) การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูล ระบบสารสนเทศ การแสวงหาข้อมูล
ข่าวสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่ท่ีมีใจรักในงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ไม่โยกย้ายบ่อย  

3) การพัฒนาบุคลากร ควรจัดท าหลักสูตรการปฏิบัติงานส่วนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดย
เพ่ิมศักยภาพ ตั้งแต่ความรู้ด้านระบาดวิทยา การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกบ้างเพ่ือ
จะได้น ามาปรับใช้กับงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของ ส านักงาน ป.ป.ส.  

4) การพัฒนาระบบโปรแกรมให้สะดวกต่อการน าเข้าและประมวลผล รวมถึงการน า
เทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ และควรสรรหาสถาบันการศึกษาที่ท าหน้าที่บริการวิชาการ ท าหน้าที่
ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเรื่องการ
จัดการ/จัดระเบียบฐานข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่องานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
 5) ควรวางแผนการท างานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคี ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ราชการ ความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชน และความร่วมมือจากประชาชน  

 6) เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญ/สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ทีส่่วนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ให้เกิดความสุขจากการท างาน เพ่ือให้เกิดผลต่อการปฏิบัติงานเป็น
อย่างมากด้วย 
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