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ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน1
พัฒน์ ธนธร ตันติ เวชยานนท์ 2 เกษมชาติ นเรศเสนี ย3์
และ บุญเลิ ศ ไพริ นทร์4
บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพือ่ ศึกษาความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ 2) เพือ่ ศึกษาปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน ซึง่ เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี ทัง้ การวิจยั เชิงคุณภาพและการ
วิจยั เชิงปริมาณ ในการวิจยั เชิงคุณภาพด�ำเนินการโดยสัมภาษณ์ เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จ�ำนวน 42 คน ได้แก่ ผูบ้ ริหารส�ำนักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด
ผูน้ �ำหมูบ่ า้ น/ชุมชน และประชาชน วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอุปนัยด้วยการตีความและการ
วิเคราะห์ และในการวิจยั เชิงปริมาณด�ำเนินการโดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุม่
ตัวอย่าง จ�ำนวน 350 คน จากประชาชนในเขตอ�ำเภอเมืองและข้าราชการต�ำรวจสังกัด
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เบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ ์ความแปรผัน และการวิเคราะห์ถดถอยแบบขัน้ ตอน ผล
การวิจยั พบว่า 1) ความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ�ำนวน 3 ด้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅ = 4.20) โดย
ด้านการสร้างความยังยื
่ นในการแก้ไขปญั หามีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือด้านการลด
ความรุนแรงของปญั หา และด้านการสร้างความเชือ่ มันให้
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ั
ดังนี้ (1) การแก้ไขปญหาผู
เ้ สพ/ผูต้ ดิ (2) การร่วมมือระหว่างประเทศ (3) การปราบปราม/
บังคับใช้กฎหมาย (4) การบริหารจัดการ (5) การสร้างภูมคิ ุม้ กัน/ป้องกัน และ (6)
นโยบายสามารถน� ำไปปฏิบตั ไิ ด้ โดยสามารถพยากรณ์ความส�ำเร็จของนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้รอ้ ยละ 78.20
(R2 = 0.782)
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความส�ำเร็จ. 2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.
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The Success of the Drug Prevention and Suppression Policy
in the Upper Northeastern Provinces 5
Patthanatorn Tantivechayanon6, Kasemchart Naressenie7
and Boonlert Pairindra8
Abstract
The objectives of the research were 1) to study the success of the drug
prevention and suppression policy in the Upper Northeastern Provinces and 2)
to study the factors affecting of the success of the drug prevention and suppression
policy in the Upper Northeastern Provinces. This research was mixed method
research which combined both qualitative and quantitative approaches. The
qualitative research was conducted using in-depth interview with 42 key informants
consisted of the executives of provincial drug subjugation power centers, village/
community leaders and the general public. The data were analyzed with the
analytic induction technique composed of interpretation and analysis. The
quantitative research was conducted by gathering the data from 350 respondents
from people and policeman in district provincial police station. The data were
analyzed using the following statistics: percentage, mean, standard deviation,
coefficient of variation and stepwise multiple regression. The research findings
were as follows. 1) The success of the drug prevention and suppression policy
in the Upper Northeastern Provinces consisting of 3 aspects overall was at the
high level ( X̅ = 4.20). Considering each individual aspect, the aspect of
This article is a part of Doctor of Public Administration dissertation entitled “The
Effectiveness of the Drug Prevention and Suppression Policy Implementation in the Upper
Northeastern Provinces” Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.
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sustainability creation in long-term problem solving was at the highest, followed
by the aspect of violence reduction and the aspect of confidence building to the
people. 2) There are 6 factors affecting the success of the drug prevention and
suppression policy in the Upper Northeastern Provinces as follows: (1) addicted
persons problem solving, (2) international cooperation, (3) suppression/law
enforcement, (4) management, (5) immunity/protection creation and (6) practical
policy. These factors could predict the success of the drug prevention and
suppression policy in the Upper Northeastern Provinces at the accuracy level of
78.20 percent (R² = 0.782).
Keywords: 1. The success. 2. The drug prevention and suppression.
3. The upper northeastern provinces.
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บทน�ำ

ปญั หายาเสพติดในประเทศไทยนัน้ เป็ นปญั หาทีเ่ รือ้ รังสะสมมาอย่างต่อเนื่อง
ยาเสพติดมีการแพร่ระบาดเป็นระยะเวลานาน ยิง่ จะทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดมาก
ขึน้ ไปตามกาลเวลา รัฐบาลมีนโยบายด้านยาเสพติดทีใ่ ห้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
น� ำไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจังเพื่อลดความรุนแรงของปญั หายาเสพติด โดยก�ำหนดให้เป็ น
วาระแห่งชาติทจ่ี ะต้องร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันปราบปราม ยึดหลักนิตธิ รรมในการ
ปราบปรามลงโทษผูผ้ ลิต ผูค้ า้ ผูม้ อี ทิ ธิผลและผูป้ ระพฤติมชิ อบ โดยบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ยึดหลักผูเ้ สพคือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การบ�ำบัดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม
ถ้าหากทุกฝา่ ยได้รว่ มมือกันอย่างจริงจังแล้วก็จะสามารถขจัดปญั หายาเสพติดได้อย่าง
เป็ นรูปธรรม แต่ถา้ ความร่วมมือของทุกฝา่ ยไม่บงั เกิดขึน้ แล้ว ปญั หาของยาเสพติดก็จะ
ยังมีคงอยู่ต่อไปและส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ตามปกติสุข ซึง่ การขยายตัวของ
ปญั หายาเสพติดส่วนใหญ่จะถูกลักลอบน�ำเข้ามาและผ่านประเทศไทยโดยขบวนการค้า
ยาเสพติดระดับต่างๆ ที่มเี ครือข่ายเชื่อมโยงกันอยู่ทงั ้ ในประเทศและนอกประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างด้านการคมนาคมทีส่ มบูรณ์และสามารถติดต่อเชือ่ ม
โยงกับประเทศต่างๆ ทัวโลกได้
่
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกลายเป็ นเส้นทางผ่านเส้นทาง
หนึ่งในการลักลอบล�ำเลียงขนส่งยาเสพติด และเป็ นประเทศหนึ่งทีเ่ ผชิญกับปญั หายา
เสพติดอย่างครบวงจร (The Office Associate Director Center for Land Forces to
Defeat the Drugs, 2012: 1)
ถ้าหากจะเจาะให้ลกึ ถึงต้นตอ ตลอดจนเส้นทางล�ำเลียงยาเสพติด ต้องยอมรับ
ว่าขบวนการค้ายาเสพติดได้ปรับเปลีย่ นช่องทางในการล�ำเลียงขนส่งยาเสพติดอยูเ่ สมอ
จนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องในการป้องกันและปราบปรามไล่ตามแทบไม่ทนั
จากเดิมนัน้ ยาเสพติดจะถูกล�ำเลียงจากประเทศเพือ่ นบ้านเข้าสูช่ ายแดนทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย แต่เมือ่ รัฐบาลได้เข้มงวดในการป้องกันปราบปรามและตรวจตราเข้ม
กันทุกตารางนิ้ว ขบวนการค้ายาเสพติดจึงได้ปรับเปลีย่ นเส้นทางการค้าและการลักลอบ
ล�ำเลียงขนส่งยาเสพติดผ่านแนวชายแดนแม่น้� ำโขง มาอยูบ่ ริเวณพืน้ ที่ 5 จังหวัดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร (Jitthatham, 2009: 1) ทีผ่ า่ นมากองก�ำลังสุรศักดิ ์
มนตรี ตรวจพบว่ายาบ้ามีการทะลักผ่านแนวชายแดนแม่น้� ำโขงเข้ามาทางภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบนมากยิง่ ขึน้ โดยถูกส่งมาจากขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศ
ั่
พม่าเพือ่ ข้ามมายังประเทศลาว แล้วพักยาไว้ในบริเวณพืน้ ทีซ่ ง่ึ ตัง้ อยูฝ่ งตรงข้
ามของ 5
จังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดังกล่าวของประเทศไทย ก่อนจะ
ลักลอบขนยาเสพติดแบบทีเ่ รียกว่า “กองทัพมด” ได้ขนย้ายยาเสพติดมาไว้ทส่ี นั ดอน
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กลางแม่น้�ำโขงเพือ่ รอจังหวะและโอกาสขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย โดยพืน้ ทีท่ ่ี
พบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามามากทีส่ ดุ โดยเฉพาะยาบ้า คือ จังหวัดหนองคาย
และจังหวัดนครพนม (Sanhaowatee, 2012: 1)
จากปญั หาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงปญั หาของยาเสพติดซึง่ เป็ น
ปญั หาสังคมทีส่ ำ� คัญเร่งด่วน อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยในการด�ำรง
ชีวติ ของประชาชน อีกทัง้ ยังเป็ นนโยบายของรัฐบาลและเพือ่ ต้องการให้ทราบถึงความ
ส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนว่ามีผลการด�ำเนินงานเป็ นอย่างไรและมีปจั จัยส�ำคัญใดบ้าง ซึง่ ค�ำถามการวิจยั
ได้แก่ 1) ความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนบน และ 2) ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ความส�ำเร็จ หมายถึง ผลส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ทีส่ ำ� เร็จลุลว่ งตามจุดประสงค์หรือเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดโดยศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) หมายถึง สถานทีแ่ ละ/หรือ
คณะบุคคลทีร่ ฐั บาลได้มคี ำ� สังแต่
่ งตัง้ ให้เป็ นองค์กรทีค่ วบคุม ก�ำกับดูแล สังการและการ
่
ั
้
บริหารงานเกีย่ วกับการแก้ไขปญหายาเสพติด และการปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดของส่วนราชการต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ
ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี ซึง่ เมือ่ ได้เสพหรือฉีดเข้าสูร่ า่ งกายติดต่อ
กันชัวระยะเวลาหนึ
่
่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรือ้ รัง หรือสารหรือยาทีอ่ าจเป็ นผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติหรือการสังเคราะห์ซง่ึ เมือ่ บุคคลทีไ่ ด้เสพหรือได้น�ำเข้าไปในร่างกายแล้ว
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของผูน้ นั ้
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หมายถึง กรอบแนวทางหรือ
แผนงานของรัฐบาลทีก่ ำ� หนดเป็นนโยบายด้านยาเสพติด เพือ่ ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
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น�ำไปปฏิบตั ใิ นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หมายถึง การด�ำเนินงานตามอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องส่วนราชการทีน่ �ำนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
ป้องกันแก้ไขปญั หายาเสพติด รวมถึงการสืบสวนหาข่าวและปราบปรามจับกุมผูก้ ระท�ำ
ผิดยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หมายถึง พืน้ ทีข่ องจังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบนทีม่ แี นวชายแดนติดกับแม่น้�ำโขงและประเทศเพือ่ นบ้าน รวม 5 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม และจังหวัด
มุกดาหาร
ความชัดเจนของนโยบาย หมายถึง นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลต้องมี
ความชัดเจนในรายละเอียด
ความเข้าใจในนโยบาย หมายถึง ส่วนราชการทีน่ �ำนโยบายด้านยาเสพติดของ
รัฐบาลไปปฏิบตั ติ อ้ งมีความเข้าใจในบทบาท อ�ำนาจหน้าทีข่ องตนและของแต่ละฝา่ ยงาน
อืน่ ได้อย่างเข้าใจ
นโยบายสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ หมายถึง ส่วนราชการทีน่ �ำนโยบายด้านยา
เสพติดของรัฐบาลไปปฏิบตั ิ สามารถน�ำนโยบายไปปฏิบตั ไิ ด้จริงเพือ่ ให้ผลเป็ นรูปธรรม
นโยบายสามารถวัดผลได้ หมายถึง นโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลทีม่ อบ
หมายให้สว่ นราชการต่างๆ น�ำไปปฏิบตั ติ อ้ งมีเป้าหมาย มีตวั ชีว้ ดั หรือดัชนีชว้ี ดั เพือ่
ประมวลผลเป็ นค่าของความส�ำเร็จในแต่ละแผนงานได้
การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน หมายถึง การเฝ้าระวังและแก้ไขปญั หายาเสพ
ติดในทุกหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยรณรงค์กระตุน้ จิตส�ำนึกและเสริมสร้างให้พลังสังคมทุกหมู่
เหล่าตระหนึกถึงวาระแห่งชาติในเรือ่ งยาเสพติด
การแก้ไขปญั หาผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ หมายถึง การน�ำผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติดเพือ่ ให้เข้า
รับการบ�ำบัดรักษาทุกระบบ ทัง้ ในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ�ำบัด และระบบต้องโทษ
การสร้างภูมคิ มุ้ กัน/ป้องกัน หมายถึง การจัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้ความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับยาเสพติด เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั ประชาชน เยาวชนทัวไปหรื
่
อเยาวชน
กลุม่ เสีย่ ง รวมถึงสถานศึกษาทุกแห่งในพืน้ ที่
การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย หมายถึง การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด
อย่างเด็ดขาด ใช้มาตรการทางด้านทรัพย์สนิ การสืบสวนขยายผล และการลงโทษเจ้า
หน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด

97

ความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พัฒน์ธนธร ตันติเวชยานนท์ และคณะ

การร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง การประสานงานกับต่างประเทศ โดย
เฉพาะกับประเทศเพือ่ นบ้าน ในด้านการข่าวและด้านปฏิบตั กิ ารร่วมกันปราบปรามการ
ผลิตและค้ายาเสพติด
การสกัดกัน้ หมายถึง การตรวจตราเพือ่ สกัดกัน้ ยาเสพติดตามแนวชายแดน
ด่านพรมแดน จุดทีจ่ อดเรือข้ามแม่น้�ำระหว่างประเทศ รวมถึงการกวดขันตัง้ ด่านตรวจ
จุดตรวจหรือจุดสกัดกัน้ ตามเส้นทางตอนในของพืน้ ที่
การบริหารจัดการ หมายถึง การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพือ่ แก้ไขปญั หา
ยาเสพติด โดยจัดองค์กรหรือกลไกในการบริหารด้านงบประมาณ รวมถึงการพัฒนา
ก�ำลังคนและการสร้างขวัญก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านด้านยาเสพติด
การลดความรุนแรงของปญั หา หมายถึง ผลการตัดวงจรการค้ายาเสพติด มิให้
มายังตลาดผูเ้ สพในพืน้ ที่ เน้นหลักการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทางด้านทรัพย์สนิ
การสืบสวนขยายผล การร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ สกัดกัน้ และปราบปรามยา
เสพติดตามแนวชายแดน โดยมีเป้าหมายเพือ่ ลดความรุนแรงของปญั หายาเสพติด
การสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ประชาชน หมายถึง ผลการด�ำเนินงานของส่วน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มกันบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดตัง้ ศูนย์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด มีกำ� ลังเจ้าหน้าที่ มีงบประมาณ มีขอ้ มูลเป็ นระบบ โดยมีเป้า
หมายเพื่อให้ประชาชน เกิดความเชื่อมันและศรั
่
ทธาในการด�ำเนินงานด้านยาเสพติด
การสร้างความยังยื
่ นในการแก้ไขปญั หา หมายถึง ผลการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ั
ยาเสพติดให้กบั ประชาชน ให้รวมตัวกันเป็นพลังแผ่นดินเฝ้าระวังและแก้ไขปญหายาเสพ
ติดในระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีจติ ส�ำนึกในการป้องกันและแก้ไข
ปญั หายาเสพติด หมูบ่ า้ น/ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน/สถานศึกษา ได้มคี วาม
เข้มแข็งต่อปญั หายาเสพติดอย่างยังยื
่ น
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ มีขอบเขตส�ำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกศึกษาในพืน้ ที่ 2 จังหวัดของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบนทีม่ ี สถานการณ์การลักลอบน�ำเข้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ได้แก่ จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็ นการศึกษาตามขอบเขตของแนวคิดทฤษฎีและงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน
3. ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วยบุคคลกลุม่ ต่างๆ ทัง้ ทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับ
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การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยตรงจากการได้รบั การแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั งิ านด้าน
ยาเสพติด และมีหน้าทีโ่ ดยอ้อมจากการมีสว่ นช่วยส่งเสริมสนับสนุ นในการด�ำเนินงาน
ด้านยาเสพติด จ�ำนวน 4 กลุม่ ประกอบด้วย
3.1 ผูบ้ ริหารส�ำนักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับ
จังหวัด จ�ำนวน 2 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ หัวหน้าส�ำนักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
หนองคายหรือตัวแทน และหัวหน้าส�ำนักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
นครพนมหรือตัวแทน
		
3.2 ผูน้ �ำหมูบ่ า้ น/ชุมชน ในเขตอ�ำเภอเมือง จ�ำนวน 20 คน ด้วยการ
เลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ก�ำนัน
หรือผูใ้ หญ่บา้ นในเขตอ�ำเภอเมืองหนองคาย 10 คน และก�ำนันหรือผูใ้ หญ่บา้ นในเขต
อ�ำเภอเมืองนครพนม 10 คน
		
3.3 ประชาชน ในเขตอ�ำเภอเมือง
			
1) การวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จ�ำนวน 20 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ประชาชนในเขตอ�ำเภอเมือง
หนองคาย 10 คน และประชาชนในเขตอ�ำเภอเมืองนครพนม 10 คน
			
2) การวิจยั เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามวัดระดับ
ความคิดเห็นจากประชากรจ�ำนวน 1,142 คน ใช้วธิ สี มุ่ ตัวย่างแบบง่ายด้วยการแบ่งชัน้
ได้กลุม่ ตัวอย่าง 142 คน ได้แก่ ประชาชนในชุมชนหายโศก อ�ำเภอเมืองหนองคาย 70
คน และประชาชนในชุมชนวัดโพธิ ์ศรี อ�ำเภอเมืองนครพนม 72 คน
		
3.4 ข้าราชการต�ำรวจสังกัดสถานีตำ� รวจภูธร (ระดับอ�ำเภอ) ทุกสถานี
เก็บข้อมูลการวิจยั เชิงปริมาณ ด้วยแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นจากประชากร
จ�ำนวน 1,648 คน ใช้วธิ สี มุ่ ตัวย่างแบบง่ายด้วยการแบ่งชัน้ ได้กลุม่ ตัวอย่าง 208 คน
ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจในเขตจังหวัดหนองคาย 93 คน และจังหวัดนครพนม 115 คน
4. ระยะเวลาการศึกษาข้อมูล ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนมิถนุ ายน 2557
โดยมีขอบเขตการศึกษาข้อมูล เกีย่ วกับความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ั ยและความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวัน
กับปจจั
ออกเฉียงเหนือตอนบน เพือ่ สนับสนุนในการศึกษาวิจยั และการสังเคราะห์กรอบแนวคิด
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การวิจยั ดังนี้ 1) แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับประสิทธิผล ท�ำให้ทราบถึงขัน้ ตอนต่างๆ ทีส่ ง่
ผลให้เกิดประสิทธิผลหรือความส�ำเร็จ 2) แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะ เป็น
นโยบายของรัฐทีจ่ ะต้องด�ำเนินการตามทีก่ �ำหนดไว้ 3) แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการน� ำ
นโยบายไปปฏิบตั ิ หน่ วยงานของรัฐต้องร่วมกันเพือ่ น�ำนโยบายการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดไปปฏิบตั ิ 4) ความเป็ นมาเกีย่ วกับยาเสพติด เป็ นข้อมูลประวัตขิ องยา
เสพติดประเภทต่างๆ 5) นโยบายด้านยาเสพติด เป็ นแผนงานต่างๆ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ใน
นโยบายของรัฐบาล 6) ยุทธศาสตร์สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2564 เป็ น
แนวทางปฏิบตั แิ ละการด�ำเนินงานด้านยาเสพติดของต�ำรวจอย่างต่อเนื่อง 7) พืน้ ที่
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็ นพืน้ ทีส่ ำ� คัญอีกแห่งหนึ่งต่อการแพร่
ระบาดของยาเสพติด และ 8) งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ งานวิจยั ของ Sriprasom (2006)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาถึงผลสัมฤทธิ ์ของการปฏิบตั ติ ามมาตรการในโครงการพัฒนาความรูด้ า้ นการ
ปราบปรามยาเสพติดโดยใช้คอมพิวเตอร์ : กรณีศกึ ษาสถานีตำ� รวจในสังกัดต�ำรวจภูธร
จังหวัดแพร่ งานวิจยั ของ Daenseekaew (2005) ทีไ่ ด้ศกึ ษาถึงการขับเคลือ่ นชุมชนเพือ่
สร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดแก่สงั คม และงานวิจยั ของ Jitthatham (2009) ทีไ่ ด้ศกึ ษาถึง
การพัฒนารูปแบบการบริหารการมีสว่ นร่วมของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติในการจัดการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมในเด็กด้อยโอกาส
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของนโยบาย
การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
1. ความชัดเจนของนโยบาย
2. ความเข้าใจในนโยบาย
3. นโยบายสามารถน�ำไปปฎิบตั ไิ ด้
4. นโยบายสามารถวัดผลได้
5. การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน
6. การแก้ไขปญั หาผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ
7. การสร้างภูมคิ มุ้ กัน/ป้องกัน
8. การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย
9. การร่วมมือระหว่างประเทศ
10. การสกัดกัน้
11. การบริหารจัดการ

ความส�ำเร็จของนโยบาย
การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
1. ด้านการลดความรุนแรงของปญั หา
2. ด้านการสร้างความเชือ่ มันให้
่ แก่ประชาชน
3. ด้านการสร้างความยังยื
่ นในการแก้ไข
ปญั หา

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นวิธดี ำ� เนินการวิจยั แบบผสานวิธี (mixed methods research)
ทัง้ การวิจยั เชิงคุณภาพ และการวิจยั เชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับวิธดี �ำเนิน
การวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผูบ้ ริหารส�ำนักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดระดับจังหวัด ผูน้ � ำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในเขตอ�ำเภอเมือง ในจังหวัด
หนองคายและจังหวัดนครพนม ด้วยการเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้กลุม่ ตัวอย่าง 42 คน
การวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่ 1) ประชาชนในเขตอ�ำเภอเมือง ในจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดนครพนม เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นจากประชากร
จ�ำนวน 1,142 คน ใช้วธิ สี มุ่ ตัวย่างแบบง่ายด้วยการแบ่งชัน้ ได้กลุม่ ตัวอย่าง 142 คน
ได้แก่ ประชาชนในชุมชนหายโศก อ�ำเภอเมืองหนองคาย 70 คน และประชาชนในชุมชน
วัดโพธิศรี
์ อ�ำเภอเมืองนครพนม 72 คน และ 2) ข้าราชการต�ำรวจสังกัดสถานีตำ� รวจ
ภูธร (ระดับอ�ำเภอ) ทุกสถานี ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นจากประชากรจ�ำนวน 1,648 คน ใช้วธิ สี มุ่ ตัวย่างแบบ
ง่ายด้วยการแบ่งชัน้ ได้กลุ่มตัวอย่าง 208 คน ได้แก่ ข้าราชการต�ำรวจในเขตจังหวัด
หนองคาย 93 คน และจังหวัดนครพนม 115 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั เชิงคุณภาพ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ มาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตัวแปรของกรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบ
ด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ต�ำแหน่ง/สถานะ
เพศ อายุ นับถือศาสนา วุฒกิ ารศึกษา ระยะเวลาอาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ และรายได้ตอ่ เดือน
โดยเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ส่วนที่ 2 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ความ
เข้าใจในนโยบาย นโยบายสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ นโยบายสามารถวัดผลได้ การสร้าง
ั
พลังสังคม/พลังชุมชน การแก้ไขปญหาผู
เ้ สพ/ผูต้ ดิ การสร้างภูมคิ มุ้ กัน/ป้องกัน การปราบ
ปราม/บังคับใช้กฎหมาย การร่วมมือระหว่างประเทศ การสกัดกัน้ และการบริหารจัดการ
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โดยเป็ นค�ำถามปลายเปิดเพือ่ ให้แสดงความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ
ส่วนที่ 3 ความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ ด้านการลดความรุนแรงของปญั หา ด้านการสร้าง
ความเชือ่ มันให้
่ แก่ประชาชน และด้านการสร้างความยังยื
่ นในการแก้ไขปญั หา โดยเป็ น
ค�ำถามปลายเปิดเพือ่ ให้แสดงความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ
ส่วนที่ 4 แนวทางพัฒนาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเป็นค�ำถามปลายเปิด
เพือ่ ให้แสดงความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ
การวิจยั เชิงปริมาณ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
เพือ่ การวิจยั เพือ่ วัดระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ มาจาก
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และ
ตัวแปรของกรอบแนวคิดการวิจยั ซึง่ ได้น�ำเสนอเกีย่ วกับปจั จัยทีม่ ผี ลและความส�ำเร็จ
ของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ/
ยศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่ เดือน โดยเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(check list)
ส่วนที่ 2 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ความ
เข้าใจในนโยบาย นโยบายสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ นโยบายสามารถวัดผลได้ การสร้าง
ั
พลังสังคม/พลังชุมชน การแก้ไขปญหาผู
เ้ สพ/ผูต้ ดิ การสร้างภูมคิ มุ้ กัน/ป้องกัน การปราบ
ปราม/บังคับใช้กฎหมาย การร่วมมือระหว่างประเทศ การสกัดกัน้ และการบริหารจัดการ
โดยมีลกั ษณะเป็ นค�ำถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า แบบมาตราส่วน Likert Scale มี 5
ระดับ รวมข้อค�ำถาม 85 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและมีความสอดคล้อง
เหมาะสมของค�ำถาม
ส่วนที่ 3 ความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ ด้านการลดความรุนแรงของปญั หา ด้านการสร้าง
ความเชื่อมันให้
่ แก่ประชาชน และด้านการสร้างความยังยื
่ นในการแก้ไขปญั หา โดยมี
ลักษณะเป็ นค�ำถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า แบบมาตราส่วน Likert Scale มี 5 ระดับ
รวมข้อค�ำถาม 15 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและมีความสอดคล้อง
เหมาะสมของค�ำถาม
ส่วนที่ 4 แนวทางพัฒนาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกัน
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และปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเป็นค�ำถามปลายเปิด
เพือ่ ให้แสดงความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครือ่ งมือในการวิจยั เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งมีโครงสร้าง โดยพัฒนา ขึน้ มาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และตัวแปรของกรอบแนวคิดการวิจยั แล้วได้น�ำ
แบบสัมภาษณ์ฉบับร่างไปปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ จ�ำนวน 2 ท่าน เพือ่ ให้
ตรวจสอบความถูกต้องสอดคล้องของเนื้อหา ก่อนทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการสัมภาษณ์เพือ่ เก็บ
ข้อมูลจริง
การวิจยั เชิงปริมาณ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครือ่ งมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม โดยพัฒนาขึน้
มาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั และตัวแปรของกรอบแนวคิดการวิจยั แล้วได้น�ำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่อผูท้ รง
คุณวุฒ ิ จ�ำนวน 5 ท่าน เพือ่ ท�ำการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ให้
มีความสอดคล้องและเหมาะสมของค�ำถามรายข้อกับวัตถุประสงค์ของการวัดตัวแปร
(Item-Objective Congruence: IOC) ข้อค�ำถามทีม่ คี า่ IOC ต�่ำกว่า 0.50 จะได้รบั การ
ปรับปรุงหรือตัดออก จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองเก็บข้อมูล
(try-out) จากกลุม่ ตัวอย่างอืน่ ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจริงในการวิจยั จ�ำนวน 30 คน โดยวิธี
การหาสัมประสิทธิ ์แอลฟา ได้ความเชือ่ มัน่ (reliability) 0.90 ซึง่ ถือได้วา่ มีความเทีย่ ง
แล้วจึงน�ำไปเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในพืน้ ทีท่ ป่ี รากฏว่ามี
การลักลอบน�ำยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่น้�ำโขงเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ได้แก่ จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม โดยด�ำเนินการดังนี้
การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือในการวิจยั เป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเพือ่ สัมภาษณ์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ลือกมาแบบเจาะจง จ�ำนวน 42
คน ได้แก่ ผูบ้ ริหารส�ำนักงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัดหรือตัวแทน
2 คน ผูน้ �ำหมูบ่ า้ น/ชุมชนในเขตอ�ำเภอเมือง 20 คน และประชาชนในเขตอ�ำเภอเมือง
20 คน แล้วน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามข้อค�ำถามเป็ นรายข้อ จากนัน้ จึงตีความและสรุป
ตามข้อค�ำถามในแต่ละประเด็น
การวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามวัดระดับ
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ความคิดเห็น เพือ่ เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยคัดเลือกจากประชากรจ�ำนวน 2,790
คน ใช้วธิ สี ุ่มตัวย่างแบบง่ายด้วยการแบ่งชัน้ ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 350 คน ได้แก่
ประชาชนในเขตอ�ำเภอเมือง 142 คน และข้าราชการต�ำรวจสังกัดสถานีต�ำรวจภูธร
(ระดับอ�ำเภอ) ทุกสถานี 208 คน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยน� ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แบบ
อุปนัย ด้วยการน�ำข้อมูลมาเรียบเรียงและจ�ำแนกอย่างเป็นระบบ แล้วตีความหมายเชือ่ ม
โยงโดยความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลทีร่ วบรวมได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั และตัวแปรของกรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจยั เชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์ดว้ ยเครือ่ งคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย
1. วิเ คราะห์ข้อ มูล ส่ว นบุ ค คลของผู้ต อบแบบสอบถาม ด้ว ยค่ า ความถี่
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage)
2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน และความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้วยค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean) ค่าความ
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสัมประสิทธิ ์ความแปรผัน (coefficient of
variation) และการพยากรณ์เหตุการณ์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตามด้วยการวิเคราะห์ถดถอยแบบขัน้ ตอน (stepwise regression analysis)
ผลการวิ จยั
1. ผลการศึกษาความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
		
1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ พบว่า ความส�ำเร็จของ
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย
ภาพรวมมีผลการด�ำเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดจากหน่วยงานยุทธศาสตร์หลัก
ด้านยาเสพติด ได้แก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) โดยมีความ
ส�ำเร็จ รวม 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการลดความรุนแรงของปญั หา โดยมีผลการ
ป้องกันและปราบปรามจับกุมผูก้ ระท�ำความผิด สามารถยับยัง้ การผลิต การน�ำเข้า -
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ส่งออก และการค้าภายในประเทศ บรรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ 2) ด้านการสร้างความ
เชื่อมันให้
่ แก่ประชาชน โดยมีผลการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์ทก่ี �ำหนด ส่งผลให้
ประชาชนมีความความเชือ่ มันและศรั
่
ทธาส่วนราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับ
หนึ่ง และ 3) ด้านการสร้างความยังยื
่ นในการแก้ไขปญั หา โดยสามารถด�ำเนินการเสริม
สร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดให้กบั ประชาชนทัวไปได้
่
ตามขัน้ ตอนทีก่ �ำหนดไว้ และให้รวม
ตัวกันเป็ นพลังแผ่นดินเฝ้าระวังและแก้ไขปญั หายาเสพติด
จากผลการด�ำเนินงาน ส่งผลให้ได้รบั รางวัลกิจกรรมตามโครงการ To Be
Number One ประจ�ำปี 2556 ระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการในระดับประเทศเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกและตัดสิน ผลการตัดสินปรากฏว่าจังหวัดหนองคายได้รบั รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผูป้ ฏิบตั งิ านตามโครงการดีเด่นระดับรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
(จังหวัดหนองคาย, 2556: 13) และจังหวัดนครพนมได้รบั รางวัลดีเด่นส�ำหรับจังหวัดที่
ด�ำเนินการตามโครงการประเภทจังหวัด (Nakhon Phanom, 2013: 6) โดย ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One
ได้พระราชทานรางวัลเพือ่ เป็ นก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านดังกล่าว
		
1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ พบว่า ความส�ำเร็จของนโยบาย
การป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 3 ปจั จัย
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.20) แสดงได้ตามตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 แสดงสรุปผลคะแนนต�่ำสุด-สูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ ์
ความแปรผัน ของความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน
ความส�ำเร็จของนโยบายการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
ด้านการลดความรุนแรงของปญั หา
ด้านการสร้างความเชือ่ มันให้
่ แก่ประชาชน
ด้านการสร้างความยังยื
่ นในการแก้ไขปญั หา
รวม

Min

Max

x̅

S.D.

C.V. แปลผล

3
3
3
3

5
5
5
5

4.20
4.19
4.21
4.20

0.49
0.50
0.51
0.50

0.11
0.12
0.12
0.11

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.20 (X̅ = 4.20) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เมือ่ พิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านการสร้างความยังยื
่ นในการแก้ไขปญั หา มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ เท่ากับ 4.21
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(x̅ = 4.21) รองลงมาเป็ นด้านการลดความรุนแรงของปญั หา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.20
(X̅ = 4.20) ส่วนด้านการสร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ประชาชน มีค่าเฉลีย่ ต�่ำทีส่ ุดเท่ากับ
4.19 (X̅ = 4.19) ตามล�ำดับ โดยด้านการสร้างความยังยื
่ นในการแก้ไขปญั หาทีอ่ ยูใ่ น
ระดับสูงทีส่ ดุ เนื่องจากได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกให้แก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง และด้านการสร้างความเชือ่ มันให้
่ แก่ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นระดับต�่ำทีส่ ดุ เนื่องจาก
ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐอย่างจ�ำกัด
2. ผลการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
		
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความ
ส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน รวม 11 ปจั จัย โดยภาพรวมมีผลการด�ำเนินงานทีบ่ รรลุเป้าหมายทีก่ ำ� หนดจาก
หน่วยงานยุทธศาสตร์หลักด้านยาเสพติด ได้แก่ ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่ง
ชาติ (ศพส.) โดยทุกปจั จัยล้วนมีผลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึง่ มีขอ้ มูลการด�ำเนินงานทีบ่ รรลุ
เป้าหมายอย่างเป็ นรูปธรรม ได้แก่ 1) ความชัดเจนของนโยบาย 2) ความเข้าใจใน
นโยบาย 3) นโยบายสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ 4) นโยบายสามารถวัดผลได้ 5) การสร้าง
พลังสังคม/พลังชุมชน 6) การแก้ไขปญั หาผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ 7) การสร้างภูมคิ มุ้ กัน/ป้องกัน 8)
การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 9) การร่วมมือระหว่างประเทศ 10) การสกัดกัน้ และ
11) การบริหารจัดการ
		
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความ
ส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน รวม 11 ปจั จัย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.19) แสดงได้ตามตาราง
ที่ 2
ตารางที ่ 2 แสดงสรุปผลคะแนนต�่ำสุด-สูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ ์
ความแปรผันของปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จของนโยบาย
การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด Min
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
ความชัดเจนของนโยบาย
3
ความเข้าใจนโยบาย
3
นโยบายสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้
3
นโยบายสามารถวัดผลได้
3
การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน
3
การแก้ไขปญั หาผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ
3
การสร้างภูมคิ มุ้ กัน/ป้องกัน
3
การปราบปรม/บังคับใช้กฎหมาย
3
การร่วมมือระหว่างประเทศ
3
การสกัดกัน้
3
การบริหารจัดการ
3
รวม
2

Max

X̅

S.D.

C.V. แปลผล

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.34
4.31
4.23
4.19
4.22
4.10
4.17
4.26
3.90
4.24
4.17
4.19

0.53
0.57
0.58
0.59
0.60
0.68
0.68
0.62
0.89
0.60
0.66
0.63

0.12
0.13
0.13
0.14
0.14
0.16
0.16
0.14
0.22
0.14
0.15
0.15

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.19 (X̅ = 4.19) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 เมือ่ พิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความชัดเจนของนโยบาย มีค่าเฉลี่ยสูงทีส่ ุดเท่ากับ 4.34
(X̅ = 4.34) รองลงมาเป็ นด้านความเข้าใจในนโยบาย มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.31 (X̅ = 4.31)
ส่วนด้านการร่วมมือระหว่างประเทศ มีคา่ เฉลีย่ ต�่ำทีส่ ดุ เท่ากับ 3.90 (X̅ = 3.90) โดยด้าน
ความชัดเจนของนโยบายมีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ เนื่องจากมีรายละเอียดขันตอนการปฏิ
้
บตั ขิ อง
แผนงานทีม่ อบหมายให้แต่ละส่วนราชการ และด้านการร่วมมือระหว่างประเทศมีคา่ เฉลีย่
ต�่ำทีส่ ดุ เนื่องจากความต่อเนื่องในการร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนว
ชายแดนยังมีน้อยอยู่
เมือ่ น�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ
ของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กับความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน สามารถร่วมกันพยากรณ์ตวั แปรปจั จัยของความส�ำเร็จ แสดงได้ตาม
ตารางที่ 3
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ตารางที ่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบขัน้ ตอน (stepwise regression analysis) ระหว่าง
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนบน กับความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน
ตัวแปร

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
0.129
(Constant)
1.203
0.040
X6
0.138
0.052
X8
0.130
0.048
X7
0.127
0.043
X11
0.122
0.021
X9
0.113
0.038
X3
0.094
R2 = 0.782
R = 0.884

Standardized
Coefficients
Beta
0.193
0.130
0.153
0.147
0.253
0.110

t

Sig.

9.328
0.000
3.449
0.001
2.486
0.013
2.652
0.008
2.829
0.005
5.305
0.000
2.495
0.013
Adjusted R2 = 0.778

จากตารางที่ 3 พบว่า ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ�ำนวน 11 ปจั จัย ทีไ่ ด้รบั
เลือกเข้าสมการ มีปจั จัยเพียง 6 ปจั จัย ทีส่ ามารถร่วมกันพยากรณ์ความส�ำเร็จของ
นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย
เรียงล�ำดับตามค่าสัมประสิทธิถดถอยจากมากไปหาน้
อย ได้แก่ ด้านการแก้ไขปญั หาผู้
์
เสพ/ผูต้ ดิ (X6) เท่ากับ 0.138 ด้านการปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย (X8) เท่ากับ 0.130
ด้านการสร้างภูมคิ มุ้ กัน/ป้องกัน (X7) เท่ากับ 0.127 ด้านการบริหารจัดการ (X11) เท่ากับ
0.122 ด้านการร่วมมือระหว่างประเทศ (X9) เท่ากับ 0.113 และด้านนโยบายสามารถ
น�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ (X3) เท่ากับ 0.094 ตามล�ำดับ ส่วนค่าคงทีเ่ ท่ากับ 1.203 โดยสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้รอ้ ยละ 78.20 (R2 = 0.782) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 และมีคา่ สัมประสิทธิ ์ความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้ปรับแล้วเท่ากับ 0.778 (Adjusted
R2 = 0.778) ซึง่ หากต้องการให้ความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประสบผลส�ำเร็จมากยิง่ ขึน้ จะต้องพัฒนา
ปรับปรุงและส่งเสริมการด�ำเนินงานของปจั จัยทัง้ 6 ปจั จัยดังกล่าวข้างต้นให้มากยิง่ ขึน้
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ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 3 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

สรุปและอภิ ปรายผล
1. ผลการศึกษาความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 3 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมมีผลอยูใ่ นระดับ
มาก เรียงตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านการสร้างความยังยื
่ นในการ
ั
ั
แก้ไขปญหา 2) ด้านการลดความรุนแรงของปญหา และ 3) ด้านการสร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ประชาชน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนตรี สิงโตทอง (2554: บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้
ศึกษาประสิทธิผลของการน�ำนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบตั ใิ น
พืน้ ทีต่ ำ� รวจภูธรภาค 1 พบว่า การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพืน้ ทีต่ ำ� รวจภูธร
ภาค 1 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับสูง มีประสิทธิผลขึน้ อยูก่ บั การกวดขันปราบปรามอย่าง
ต่อเนื่อง การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การพัฒนาช่องทางการแจ้ง
ข่าวสาร ข้อร้องเรียนหรือเบาะแสและการด�ำเนินการทางอาญาและวินยั กับข้าราชการ
ต�ำรวจทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด และผลงานวิจยั ของ Sriprasom (2006:
abstract) ทีศ่ กึ ษาถึงผลสัมฤทธิ ์ของการปฏิบตั ติ ามมาตรการในโครงการพัฒนาความรู้
ด้านการปราบปรามยาเสพติดโดยใช้คอมพิวเตอร์: กรณีศกึ ษาสถานีต�ำรวจในสังกัด
ต�ำรวจภูธรจังหวัดแพร่ พบว่าผลการด�ำเนินงานตามโครงการส่งผลให้เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ
ในสังกัดต�ำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้รบั ความรู้ ความเข้าใจอยู่ในระดับสูงทุกด้าน โดย
เฉพาะในด้านการตรวจค้นร่างกาย การตรวจค้นรถยนต์ การตรวจค้นตูบ้ รรทุกสินค้าได้
อย่างถูกต้องและหลังจากทีไ่ ด้ผา่ นการฝึกอบรมแล้วพบว่าเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจสามารถน�ำ
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปปฏิบตั งิ านในด้านการปราบปรามยาเสพติดได้ผลดียงิ่ ขึน้
2. ผลการศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จของนโยบายการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 11 ปจั จัย พบว่า โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เรียงตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ความชัดเจนของนโยบาย
2) ความเข้าใจในนโยบาย 3) การปราบปราม/บังคับใช้กฎหมาย 4) การสกัดกัน้ 5)
นโยบายสามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ 6) การสร้างพลังสังคม/พลังชุมชน 7) นโยบายสามารถ
วัดผลได้ 8) การสร้างภูมคิ มุ้ กัน/ป้องกัน 9) การบริหารจัดการ 10) การแก้ไขปญั หาผู้
เสพ/ผูต้ ดิ และ 11) การร่วมมือระหว่างประเทศ ตามล�ำดับ ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้
ร่วมกันด�ำเนินการอย่างจริงจัง ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรลุหลักเกณฑ์เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ Daenseekaew (2005: abstract) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการขับเคลื่อนชุมชนเพือ่ สร้าง
ภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดแก่สงั คม พบว่า ปจั จัยรูปแบบการสร้างสรรค์ขน้ึ เพือ่ ใช้ในการเสริม
สร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดให้แก่ชมุ ชน/สังคม คือ “ROAD Model” 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
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1) การสะท้อนคิด 2) การปฏิบตั ิ 3) การสร้างความประทับใจ และ 4) การออกแบบเพือ่
ขยายผล โดยส่งผลเพิม่ ความตระหนักและความสามารถในการต่อสูย้ าเสพติดตามกลวิธี
ทีเ่ น้นการเผยแพร่ภูมปิ ญั ญาของชุมชน การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละแนวทางปฏิบตั กิ บั
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของ ROAD Model ยังกระตุน้ ให้ม ี
การขับเคลื่อนเพือ่ ร่วมสร้างภูมคิ ุม้ กันยาเสพติดให้แก่สงั คม เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ
Jitthatham (2009: abstract) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการพัฒนารูปแบบการบริหารการมีสว่ นร่วมของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อป้องกันยาเสพติดและ
อาชญากรรมในเด็กด้อยโอกาส พบว่า ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติมนี โยบายและแผนการ
ป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมซึง่ ถือว่าเป็ นนโยบายส�ำคัญ โดยให้มกี ารปราบปราม
อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในพืน้ ทีห่ รือในสถานทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อปญั หาของยาเสพติด
และอาชญากรรมในระดับสูงได้มอบหมายให้เจ้าทีต่ �ำรวจทุกนายเป็นผูร้ บั ผิดชอบ พร้อม
ทัง้ มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับสภาพปญั หาในพืน้ ที่
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการด�ำเนินงานตามปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จ
ของนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมา มีผลอย่างเป็ นรูปธรรมเพราะส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มกัน
ปฏิบตั บิ รรลุหลักเกณฑ์เป้าหมายตามทีก่ ำ� หนดไว้ในทุกปจั จัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีการประชุมเพือ่ แสวงหาความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกด้านเพือ่ สกัดกัน้ การ
ลักลอบล�ำเลียงขนส่งยาเสพติดข้ามประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มแี นว
ชายแดนติดต่อกัน สนับสนุนการจัดก�ำลังเจ้าหน้าทีข่ องแต่ละประเทศร่วมกันตรวจลาด
ตระเวนบริเวณแนวชายแดนตามแม่น้�ำโขง และการเข้มงวดกวดขันการลงโทษเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีเ่ ข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติดอย่างจริงจัง
ั
การแก้ไขปญหาผู
เ้ สพ/ผูต้ ดิ โดยการก�ำชับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ค้นหาตัวผู้
เสพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติด แล้วน�ำเข้าสูก่ ารบ�ำบัดทุกระบบอย่างเป็ นรูปธรรมเพิม่ ขึน้ เพราะยัง
มีบางส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การบ�ำบัดและมีบางส่วนทีผ่ า่ นการบ�ำบัดรักษาแล้ว ได้หวนกลับไป
เป็ นผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติดซ�้ำอีก
2. ข้อเสนอแนะระดับหน่วยปฏิบตั ิ
การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย โดยปราบปรามจับกุมผูก้ ระท�ำผิดและ
ลงโทษในอัตราโทษทีก่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ในขัน้ สูงอย่างเด็ดขาด พัฒนากระบวนการน�ำ
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นโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดประสิทธิผลและความ
ส�ำเร็จมากยิง่ ขึน้ จากชัน้ พนักงานสอบสวน ชัน้ พนักงานอัยการ และชัน้ ศาล จะส่งผล
ให้การลงโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในขันสู
้ งมีการบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง ผลทีต่ ามมาคือท�ำให้
กลุม่ หรือขบวนการค้ายาเสพติดมีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรศึกษาวิจยั เรือ่ งความส�ำเร็จในการร่วมมือของภาคเอกชนทีม่ ตี อ่ การป้องกัน
และเฝ้าระวังปญั หายาเสพติดระดับต่างๆ เพือ่ ให้ทราบถึงระดับของความร่วมมือ ทัศนะ
มุมมอง หรือแนวทางที่ภาคเอกชนและประชาชนมีต่อหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อน� ำมา
วิเคราะห์ถงึ สาเหตุแล้วพัฒนาปรับปรุงและวางแนวทางในการแก้ไขปญั หาต่อไป
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