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บทคัดย่ อ
การศึกษาอุปสรรคในการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจ
นครบาลวังทองหลาง มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นต่ออุปสรรคในการ
ป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาลวังทองหลาง ด้านการ
จัดระบบสายตรวจ ด้านการแสวงหาความร่ วมมื อจากประชาชน ด้านการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ด้านการสื บสวนจับกุม ด้านสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลวังทองหลาง จานวน 165 คน ใช้วิธีการ
เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จนครบตามจานวนอองอนากกลุ่มตัวอย่าง
จ าแนกตามระดับ ชั้น ยศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ ก ษา รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และ
ประสบการณ์ การทางาน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการ Independent Samples t - test วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลวังทองหลาง เป็ น
ชั้นสัญญาบัตร คิดเป็ นร้อยละ 32.73 เป็ นชั้นประทวน คิดเป็ นร้อยละ 67.27 มีอายุอยูร่ ะหว่าง25 - 35
ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.91 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.82 สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ
81.82 เป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 13.94 ส่ วนใหญ่มีรายได้อยูร่ ะหว่าง 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 39.39 มีรายได้อยู่ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.45 มีประสบการณ์ในการ
ทางาน 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 33.94 และ11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.85
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ ยอุปสรรคในการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดของ
ข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาลวังทองหลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าสถานี
ตารวจนครบาลวังทองหลางมีอุปสรรคในการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดอยู่ในระดับมาก โดย
กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าด้านการสื บสวนจับกุม มีอุปสรรคในการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดมากกว่า
ด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องความเป็ นระบบในการจัดเก็บข้อมูลของชุ ดสื บสวนเกี่ยวกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด รองลงมาคือด้านการจัดระบบสายตรวจโดยเฉพาะเรื่ องความพอเพียงของเจ้าหน้าที่
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ส่ วนด้านสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีอุปสรรคในการป้ องกันแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดอยูใ่ นระดับน้อยที่สุดกว่าด้านอื่น ๆ
ส าหรั บ การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า 1) ข้า ราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาลวัง
ทองหลางที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีความคิดเห็น ต่ออุปสรรคในการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการประสานงานระหว่างภาครั ฐและเอกชน
และด้านสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 2) อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการจัดระบบสายตรวจ
ด้านการแสวงหาความร่ วมมือจากประชาชน และด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน
3) สถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็ น ต่ออุ ปสรรคในการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด ไม่
แตกต่ า งกัน ในทุ ก ๆ ด้า น คื อ ด้า นการจัด ระบบสายตรวจ ด้า นการแสวงหาความร่ ว มมื อ จาก
ประชาชน ด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ด้านการสื บสวนจับกุม ด้านสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน 4) ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้ องกันแก้ไข
ปั ญหายาเสพติ ดของข้า ราชการตารวจ สถานี ต ารวจนครบาลวัง ทองหลาง แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะ ด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน 5) รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดของข้าราชการตารวจ
สถานีตารวจนครบาลวังทองหลาง แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการแสวงหา
ความร่ วมมือจากประชาชน 6) ประสบการณ์ การทางานต่างกันมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการ
ป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เฉพาะด้านการสื บสวน
จับกุม
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านการจัดระบบสายตรวจ ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการ
ตารวจ สถานี ตารวจนครบาลวังทองหลาง ต้องมีการวางแผนการทางานที่ดีโดยเฉพาะเรื่ องของ
อัต ราก าลัง ในการท างานในการป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เนื่ อ งจากปั จ จุ บ ัน ยัง มี จ านวน
ข้าราชการตารวจไม่ เพี ยงพอกับ ปริ มาณงานที่ เกิ ดขึ้ น 2) ด้านการแสวงหาความร่ วมมื อจาก
ประชาชน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลวังทองหลาง ต้องทางานในเชิง
รุ กโดยการเร่ งประชาสัมพันธ์ โครงการความร่ วมมื อระหว่างตารวจกับประชาชนในการป้ องกัน
แก้ไขปั ญหายาเสพติดเพื่อให้ได้รับความร่ วมมือของประชาชนในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ทาให้
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ สายตรวจเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเนื่ องจากประชาชนเจ้าของ
พื้นที่จะรู ้ ดีที่สุดว่าใครเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันจะทาให้ตารวจสามารถลดอุปสรรคในการทางาน
จากการหาข่าวได้ 3) ด้านการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการ
ตารวจ สถานี ตารวจนครบาลวังทองหลาง ต้องกาหนดมาตรการในการเสริ มสร้ างความร่ วมมื อ
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ระหว่างองค์การโทรศัพท์ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื บสวนเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ของผูเ้ กี่ยวข้องกับยา
เสพติด และการติดต่อกันของผูเ้ กี่ ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้การติดตามเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและ
สามารถเข้าแก้ไขปั ญหาได้ทนั เวลาเพื่อลดการแพร่ ระบาดของยาเสพติด 4) ด้านการสื บสวนจับกุม
ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานีตารวจนครบาลวังทองหลาง ต้องส่ งเสริ มควบคุมวางแผน
ให้เกิ ดความเป็ นระบบในการจัดเก็บข้อมูลของชุ ดสื บสวนเกี่ ยวกับผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อ
ความมีประสิ ทธิ ภาพในการนาข้อมูลกลับมาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 5) ด้านสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน ผูบ้ งั คับบัญชาของข้าราชการตารวจ สถานี ตารวจนครบาลวังทองหลาง ต้องให้
ความสาคัญต่อ การปกป้ องคุ ม้ ครองพยานในคดี ยาเสพติดของพนักงานสอบสวน เนื่ องจากส่ งผล
กระทบต่อการทางานโดยตรง

