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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาถึงสถานการณปญหายาเสพติด มาตรการการปองกันและ
ปราบปรามปญหายาเสพติด และองคประกอบที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติดของ
ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี
การวิจัยทําการศึกษาจากประชากรเปาหมาย คือ เจาหนาที่ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี โดยใช
โปรแกรม SPSS ในการคํานวณคาสถิติ ผลการศึกษาพบวา
ภูมิหลังสวนบุคคลของประชากรเปาหมายที่แตกตางกัน มีผลถึงสถานการณปญหายาเสพติดใน
จังหวัดลพบุรีเพียงเล็กนอย ผลที่แตกตางเปนประเด็นปญหาในการปฏิบัติงาน แตไมเปนผลตอนโยบายของ
ผูบังคับบัญชา ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี สามารถควบคุม ปองกัน แกไขและปราบปรามปญหายาเสพติดใหอยู
ในระดับที่ไมรุนแรง แตยังมีการแพรระบาดอยู เนื่องจากจังหวัดลพบุรีมีสถานศึกษา และสถานบริการเปน
จํานวนมาก ในเรื่องความรู ความสามารถของเจาหนาที่ตํารวจ พบวา มีความเชื่อมั่นในเรื่องความรู ความ
สามารถเปนอยางดี หากไดรับการสงเสริมสนับสนุนดานงบประมาณ วิทยาการและเทคนิคการสืบสวน
สอบสวน จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. จะตองทําการศึกษาเปรียบเทียบสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอื่นที่มี
ขอมูลพื้นฐานใกลเคียงกัน
2. ครอบครัวควรเขามามีบทบาทใหมากขึ้น ในการแกปญหายาเสพติดรวมกับเจาหนาที่
ตํารวจ
3. ประชาชนตองเขามามีสวนรวมกับเจาหนาที่ตํารวจในการแกไขปญหายาเสพติดให
มากขึ้น
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ABSTRACT
This study is to investigate the narcotics situation, the measures and all factors
involved in narcotics prevention and suppression in the Provincial Police of Lopburi
The Provincial Police of Lopburi were respondents and SPSS was used in data
analyses.
It was found that the different backgrounds of the study population affected the
narcotics situation and the results of operations only slightly. Also, the backgrounds were
unlikely to have affected the policy of the commandants. The Provincial Police of
Lopburi capably controlled, prevented, solved and suppressed narcotics so as not to reach
a critical condition, nevertheless, the province rife was with narcotics on account of
Lopburi being the location of large numbers of educational institutions and service
houses. It was also found with the knowledge and ability of the police that they were
sound and if better supported by a larger budget, as well as by better training in the
investigative and interrogational sciences and technologies, it would effectively improve
operations.
Recommendations
1.

Comparative studies should be conducted on the narcotics situation in

other provincial jurisdictions using the related fundamental data.
2.

Families should share more roles with police in solving narcotics

problems.
3.

People should collaborate more with police in solving narcotics problems
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