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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน า
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ        
3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วย การวิจัย      
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 42 คน ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด 2 คน ผู้น า
หมู่บ้าน/ชุมชน 20 คน และประชาชน 20 คน ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดหนองคายและจังหวัด
นครพนม ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ   
คัดเลือกมาด้วยการเลือกแบบเจาะจง และจัดการสนทนากลุ่ม จ านวน 10 คน ซึ่งเลือกมาแบบเจาะจง 
จากคณะท างานส านักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย     
การวิเคราะห์แบบอุปนัยและการตีความ การวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 350 คน ตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ จากประชากร 2,790 คน ที่เป็นประชาชน  
1,142 คนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนการน านโยบายด้านยาเสพติดไปปฏิบัติ และข้าราชการต ารวจ 1,648 คน สังกัด
สถานีต ารวจภูธรระดับอ าเภอในจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น 0.90 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบขั้นตอน  
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1) ประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.50) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือด้านการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชน ตามล าดับ โดยด้านการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวได้มีการรณรงค์
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ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐอย่างจ ากัด 
 2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี 6 ปัจจัย เรียงตามสัมประสิทธิ์ถดถอยบางส่วนจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด (β = 0.138)  (2) การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย
(β = 0.130)  (3) การสร้างภูมิคุ้มกัน/ป้องกัน (β = 0.127)  (4) การบริหารจัดการ (β = 0.122)  (5) 
การร่วมมือระหว่างประเทศ (β = 0.113)  และ (6) นโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ (β = 0.090)  โดย
ทั้ง 6 ปัจจัยดังกล่าว สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้ร้อยละ 78.20 (R2 = 0.7820) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3) แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการน านโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไป
ปฏิบัติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพ่ือให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย แนวทาง
ส าคัญ 8 ประการ คือ (1) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
ในการป้องกันยาเสพติดผ่านสื่อมวลชนและสื่อทุกรูปแบบ (2) การจัดสรรงบประมาณด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอย่างเพียงพอ โดยการเพ่ิมงบประมาณในการด าเนินงานให้แก่หน่วยปฏิบัติ
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง (3) การลดจ านวนผู้เสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด เพ่ือให้เข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบและจัดตั้งสถานบ าบัดรักษาอย่างเพียงพอ       
(4) การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยการร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในทุกด้าน เพ่ือสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงยาเสพติดข้ามประเทศ (5) การจับกุมและลงโทษตาม
กฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยการเร่งรัดจับกุมผู้กระท าผิดและลงโทษในอัตราโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้
ในขั้นสูง (6) การบริหารแบบบูรณาการ โดยการระดมสรรพก าลังเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง (7) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดย
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียน นักศึกษา 
ในโรงเรียนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ (8) การปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยการน า
นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสามารถควบคุม
สถานการณ์ของยาเสพติดอย่างได้ผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

 

Thesis Title The Study of the Effectiveness of Drug Prevention and Suppression 
Policy Implementation in the Upper Northeastern Provinces  

Student    Police Senior Sergeant Major Patthanatorn  Tantivechayanon 
Student ID  54B73330302 
Degree  Doctor of Public Administration  
Field of Study  Public Administration 
Thesis Advisor  General Dr.Kasemchart  Naressenie 
Thesis Co-Advisor  Dr.Boonlert  Pairindra 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the research were to 1) study the effectiveness of drug 
prevention and suppression policy implementation in the upper northeastern 
provinces, 2) study the factors affecting the drug prevention and suppression in the 
upper northeastern provinces and 3) propose guidelines to improve the effectiveness 
of drug prevention and suppression policy implementation development in the 
upper northeastern provinces. This research using mixed methods research which 
combined both qualitative and quantitative approaches. The qualitative research was 
conducted by in-depth interviews of 42 key informants consisting of 2 executives of 
the provincial drug subjugation power center, 20 village/community leaders and            
20 people from Muang district, Nong Khai and Nakhon Phanom, who played key 
roles in promoting and supporting the drug policy into practice. They were selected 
by purposive sampling technique. The 10 participants of a group discussion were 
purposively selected from working group staffs in the provincial drug subjugation 
power center. The data were analyzed by analytic induction and interpretation. The 
quantitative research was conducted by gathering data from 350 respondents 
following Taro Yamane’s formula, from a population of 2,790 residents who were 
1,142 people of Muang district of Nong Khai and Nakhon Phanom provinces and 
1,648 policemen from provincial police stations in Nong Khai and Nakhon Phanom 
provinces. The sample was selected by multi-stage sampling and a 5-level rating 
scale questionnaire with a reliability at 0.90 was used as the research tool for data 
collection. The data were analyzed using the following statistics: percentage, mean, 
standard deviation and stepwise regression analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1)  The effectiveness of drug prevention and suppression policy 
implementation in the upper northeastern provinces consisted of 3 aspects and, was, 
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overall at a high level (x̅ = 4.20, S.D. = 0.50). Considering each aspect individually, it 
was found that the aspect of sustainability creation in long-term problem solving was 
at the highest, followed by the aspect of drug violence reduction and the aspect of 
confidence building to the people. The aspect of sustainability creation in long-term 
problem solving was a continuation of the promotion of public relations for the 
creation of awareness in the people. The aspect of confidence building to the 
people suffered from an insufficient budget allocation from the government.  
 2) The factors affecting the effectiveness of drug prevention and suppression 
policy implementation in the upper northeastern provinces consisted of 6 aspects 
that ranked by partial regression coefficient from high to low as follows:                  
(1) addicted persons problem solving (β = 0.138)  (2) suppression /law enforcement  
( β = 0.130)  (3) immunity/protection creation ( β = 0.127)  and (4) management           
( β = 0.122)  (5) international cooperation ( β = 0.113)  and (6) practical policy              
(β = 0.090). These six aspects explained 78.20 percent (R² = 0.7820) of the variation 
of the effectiveness of drug prevention and suppression policy implementation in 
the upper Northeastern provinces at a significance level of 0.05. 
 3) The proposed guidelines to improve the effectiveness of drug prevention 
and suppression policy implementation in the upper northeastern provinces 
development consisted of 8 principle actions. They were (1) The public relations 
campaign to create awareness amongst the public should continue. The campaign 
should raise awareness of drug prevention through all forms of media. (2) The budget 
allocated to the prevention and suppression should be adequate. The budget 
should be increased to ensure that the operation of the unit runs adequately and 
continuously. (3) There should be continuous efforts to reduce the amount of   drugs 
on the streets. Drug addictions should be found in order to get them adequate 
treatment in the system. (4) Cooperation with foreign countries should be sought by 
collaborating, efforts to prevent, suppress and intercept smugglers transporting drugs 
across the country will be more successful. (5) Arrests and punishments should be 
done by strictly following the law. The legal process should also be accelerated. (6) 
Management should be integrated by mobilizing efforts to jointly drive prevention 
and suppression. (7) Strengthening aversion to illegal drugs should be done by 
providing a better understanding of their dangers to the general public, including 
students of all levels in schools and educational institutions, and (8) Implementation 
of the policy should continue with the help of the government's policy on drugs in 
order to achieve the set targets and control drugs effectively. 


