
ก 

ภาณุพงค์ จนัทร์แก้ว (2556) อุปสรรคในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดของขา้ราชการต ารวจ
สถา นีต า ร วจนครบ าลวัง ทองหลา ง  ก า รค้นคว้า อิส ระ  รป . ม  
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัรัชตภ์าคย ์กรุงเทพมหานคร 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร.ปกรณ์  ปรีชาภรณ์ 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาอุปสรรคในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจ

นครบาลวงัทองหลาง มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง ดา้นการ
จดัระบบสายตรวจ ดา้นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ดา้นการประสานงานระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน ดา้นการสืบสวนจบักุม ดา้นสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง จ านวน 165 คน ใชว้ิธีการ
เลือกวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จนครบตามจ านวนอองอนากกลุ่มตวัอยา่ง 
จ าแนกตามระดับชั้ นยศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
ประสบการณ์การท างาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการ Independent Samples t - test  วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง เป็น
ชั้นสัญญาบตัร คิดเป็นร้อยละ 32.73 เป็นชั้นประทวน คิดเป็นร้อยละ 67.27 มีอายุอยูร่ะหวา่ง25 - 35 
ปี คิดเป็นร้อยละ 50.91 มีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 - 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.82 สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 
81.82 เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 13.94 ส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 39.39 มีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.45 มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.94 และ11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.85  

ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบว่าค่าเฉล่ียอุปสรรคในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ
ขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก แสดงว่าสถานี
ต ารวจนครบาลวงัทองหลางมีอุปสรรคในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดบัมาก โดย
กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าดา้นการสืบสวนจบักุมมีอุปสรรคในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดมากกว่า
ดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองความเป็นระบบในการจดัเก็บขอ้มูลของชุดสืบสวนเก่ียวกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัยาเสพติด รองลงมาคือดา้นการจดัระบบสายตรวจโดยเฉพาะเร่ืองความพอเพียงของเจา้หน้าท่ี
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ส่วนดา้นสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐานกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีอุปสรรคในการป้องกนัแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงั
ทองหลางท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะดา้นการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน 
และดา้นสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน 2) อายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติด แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะดา้นการจดัระบบสายตรวจ 
ดา้นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน และดา้นการประสานงานระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
3) สถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่
แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน คือด้านการจัดระบบสายตรวจ ด้านการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน ดา้นการประสานงานระหวา่งภาครัฐและเอกชน ดา้นการสืบสวนจบักุม ดา้นสอบสวน
รวบรวมพยานหลกัฐาน 4) ระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดของข้าราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง  แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะ ดา้นการประสานงานระหวา่งภาครัฐและเอกชน 5) รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดของขา้ราชการต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะดา้นการแสวงหา
ความร่วมมือจากประชาชน 6) ประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่ออุปสรรคในการ
ป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพติด แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เฉพาะดา้นการสืบสวน
จบักุม 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี 1) ดา้นการจดัระบบสายตรวจ ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง ตอ้งมีการวางแผนการท างานท่ีดีโดยเฉพาะเร่ืองของ
อัตราก าลังในการท างานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เน่ืองจากปัจจุบันยงัมีจ านวน
ขา้ราชการต ารวจไม่เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีเกิดข้ึน 2) ด้านการแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชน ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง ตอ้งท างานในเชิง
รุกโดยการเร่งประชาสัมพนัธ์โครงการความร่วมมือระหว่างต ารวจกบัประชาชนในการป้องกนั
แกไ้ขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ไดรั้บความร่วมมือของประชาชนในการแจง้เบาะแสยาเสพติด ท าให้
การปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีสายตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากประชาชนเจา้ของ
พื้นท่ีจะรู้ดีท่ีสุดว่าใครเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด อนัจะท าให้ต ารวจสามารถลดอุปสรรคในการท างาน
จากการหาข่าวได ้3) ดา้นการประสานงานระหวา่งภาครัฐและเอกชน ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการ
ต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง ตอ้งก าหนดมาตรการในการเสริมสร้างความร่วมมือ
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ระหวา่งองคก์ารโทรศพัท ์กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสืบสวนเก่ียวกบัหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยา
เสพติด และการติดต่อกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
สามารถเขา้แกไ้ขปัญหาไดท้นัเวลาเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด 4) ดา้นการสืบสวนจบักุม 
ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง ตอ้งส่งเสริมควบคุมวางแผน
ให้เกิดความเป็นระบบในการจดัเก็บขอ้มูลของชุดสืบสวนเก่ียวกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพในการน าขอ้มูลกลบัมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ดา้นสอบสวนรวบรวม
พยานหลกัฐาน ผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการต ารวจ สถานีต ารวจนครบาลวงัทองหลาง ตอ้งให้
ความส าคญัต่อ การปกป้องคุม้ครองพยานในคดียาเสพติดของพนกังานสอบสวน เน่ืองจากส่งผล
กระทบต่อการท างานโดยตรง 


