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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือประเมินผลการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” รวมทงัวิเคราะห์บริบทการขบัเคลือนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระดบัพืนที

ในเขตภาคใต ้กรณีศึกษาจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล โดยใชก้ารประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 

ตามประเด็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นบริบท,  ดา้นปัจจยันาํเขา้, ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต จากความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวิจยัครังนี โดยใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย ซึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ดงันี 1) กลุ่มตวัแทนผูบ้ริหารจากสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอและผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ทงั 2 พืนที รวม 48 คน 2)กลุ่มตวัแทนผูใ้ห้บริการจากเจา้หน้าทีสังกดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ทงั 2 พืนที รวม 810 คน และ

3) กลุ่มประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ทงั 2 พืนที รวม 767 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็น

แบบสอบถามและผา่นการตรวจสอบคุณภาพอยูใ่นเกณฑย์อมรับได ้ในขณะทีการวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์เนือหา 

(Content Analysis) เพือสรุปตามวตัถุประสงคที์กาํหนด ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี 

 1) กลุ่มตัวแทนผูบ้ริหารจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอและ

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลทงั 2 พืนที พบว่าผลประเมินการดาํเนินงานโครงการฯ ใน

พืนทีจังหวดัสงขลา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.29 ในขณะทีผลประเมินการ

ดาํเนินงานโครงการฯในพืนทีจงัหวดัสตูล ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 ตามลาํดบั 

 2) กลุ่มตวัแทนผูใ้ห้บริการจากเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น ทงั 2 พืนที พบว่าผลประเมินการดาํเนินงานโครงการฯในพืนทีจงัหวดัสงขลา 

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.24 เช่นเดียวกบัผลประเมินการดาํเนินงานโครงการใน

พืนทีจงัหวดัสตูล ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 ตามลาํดบั 

 3) กลุ่มประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์ราชัน” ใน

จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล พบว่าผลประเมินการดาํเนินงานโครงการฯในพืนทีจงัหวดัสงขลา ภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.34 ในขณะทีผลประเมินการดาํเนินงานโครงการในพืนทีจงัหวดั

สตูล ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.40 ตามลาํดบั 

 ทงันีแนวทางการขบัเคลือนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิก

บุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” กรณีจงัหวดัสงขลา พบว่า เนน้การสงัการเชิงนโยบายเป็นลาํดบัชนัและการ

รับเอานโยบายไปปฏิบติัอยา่งเขม้แข็งขององคก์รในพืนทีจึงส่งผลใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ ในขณะ

ทีจงัหวดัสตูลเนน้การเชือมร้อยกระบวนการขององค์กรภาคีเครือข่ายระดบัล่าง โดยเฉพาะการดาํเนินงาน

ร่วมกบัองคก์รอืนทีหนุนเสริมใหก้ารขบัเคลือนนโยบายสุขภาพในพืนทีเกิดประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง 
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Abstract 

 

 The objectives of this study were to evaluate management of the “3 Million People, 3 Years for 

Stop Smoking Therdthai King” project and analyzed model of tobacco control policies driven case study 

of Songkhla and Satun Province and followed integrated of the CIPP model in 4 fields. They were 

context, input, process and product. The resource of this information of the study consisted of 3 groups. 

Firstly, 48 samples of Songkhla and Satun Provincial Public Health Office Administrators, District Public 

Health Office Administrators and Health Promoting Hospital Administrators. Secondly, 810 samples of 

Songkhla and Satun provinces at Health Promoting Hospital and Village Health Volunteer. Thirdly, 767 

members of peoples in Songkhla and Satun province who’s join the project “3 Million People, 3 Years for 

Stop smoking Therdthai King”. The research were used for the questionnaires. The statistical techniques 

employed were percentages, arithmetic, mean and standard deviation and content analysis of the 

summarized to purpose. The research results summarized of objectives defined were as follows that; 

 1. The evaluate management of the “3 Million People, 3 Years for Stop Smoking Therdthai King” 

project by Public Health Office Administrators, District Public Health Office Administrators and Health 

Promoting Hospital Administrators in Songkhla Province was moderate level (mean = 3.29) while Satun 

Province was high level (mean = 3.54) 

 2. The evaluate management of the “3 Million People, 3 Years for Stop Smoking Therdthai King” 

project by  Health Promoting Hospital and Village Health Volunteer in Songkhla Province was moderate 

level (mean = 3.24) also Satun Province was moderate level (mean = 3.46) 

 3. The evaluate management of the “3 Million People, 3 Years for Stop Smoking Therdthai King” 

project by peoples who’s join that project in Songkhla Province was moderate level (mean = 3.34) also 

Satun Province was moderate level (mean = 3.40) 

 Furthermore, management model of the “3 Million People, 3 Years for Stop Smoking Therdthai 

King” project in case study found that procedure efficiently in songkhla province was emphasis on 

command from Provincial Public Health Office Administrators toward health organization practitioner 

level and strongly of get the policy to practice. While the project procedure effectiveness in satun province 

was reinforcement of diversity network from organization lower area base. 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  

 

 การวิจัย “ประเมินผลโครงการตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 

กรณีศึกษาเชิงพืนทีจังหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล” ในครังนี เป็นความร่วมมือเพือพฒันากระบวนการ

ขบัเคลือนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบระดบัพืนทีในเขตภาคใต ้ของศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพือ

การควบคุมยาสูบ (ศจย.) และมหาวิทยาลยัทกัษิณ ซึงการดาํเนินงานจะเชือมโยงประเด็นคาํถามการวิจยัดา้น

การควบคุมยาสูบ พ.ศ.2560 ว่าดว้ยการประเมินประสิทธิผลเชิงนโยบายของโครงการเลิกบุหรีระดบัพืนที 

และสอดคลอ้งกบัมาตรา 14 ตามกรอบอนุสญัญาฯ ของประเทศไทยทีเกียวขอ้งกบังานวิจยัและประเมินผล 

โดยการประเมินสถานการณ์นโยบายดา้นการควบคุมยาสูบในประเทศไทยทีเกียวขอ้งกบับริการเลิกบุหรี

ดว้ยการพฒันาโจทยว์ิจยัเพือสะทอ้นใหเ้ห็นว่ากิจกรรมหรือผลการปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือ

เป้าหมายของการดาํเนินนโยบายตามโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั ผา่นตวัชีวดัโดย

ใชแ้นวคิด CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม ซึงนบัเป็นโมเดลทีใชใ้นการประเมินโครงการซึงไดรั้บการยอมรับ

กนัทวัไปเพือสะทอ้นปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินโครงการฯในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล โดย

กาํหนดปัจจยัเกียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการดาํเนินงานเป็นรายดา้น ประกอบดว้ย 

 1. การประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation) เนน้การประเมินความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์

กบัเป้าหมายของโครงการ รวมทงัสภาพแวดลอ้มของพืนทีทีเอือต่อการดาํเนินงานตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 2. การประเมินดา้นนาํเขา้ (Input Evaluation) เนน้ประเมินวิธีการดาํเนินการกบังบประมาณ รวมทงั

วสัดุอุปกรณ์และสมรรถภาพผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการดา้นสุขภาพทีสนบัสนุนการดาํเนินงานตามนโยบาย

“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 3. การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) เนน้ประเมินการควบคุมการบริหารโครงการ

เกียวกบัการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร การดาํเนินโครงการและการตรวจสอบการดาํเนินงาน

ตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในพืนทีจงัหวดัสงขลา

และจงัหวดัสตูล 

 4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เน้นประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น

ภาพรวมของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในบริบทผูก้าํหนดนโยบาย ผูใ้หบ้ริการรวมทงัผูรั้บบริการจากการดาํเนินงาน

ตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 โดยการประเมินโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในครังนีมุ่งเน้นอธิบาย

ความสมัพนัธข์องปัจจยัทีเกียวโยงกบับริบทการดาํเนินงานในพืนทีและสาํรวจจากแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย

จากการสาํรวจเอกสารและการประเมินจากแบบสอบถามซึงครอบคลุมประเด็นสาํคญัในการพฒันาการ

ดาํเนินงานภายใตโ้ครงการฯ โดยพิจารณาพืนทีศึกษาทงัในเขตเมืองและชนบททีเกียวขอ้งกบัการดาํเนิน

โครงการทงัในบริบทของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการแหล่งขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 3 กลุ่ม ดงันี 
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 1. กลุ่มทีให้ข้อมูลในบริบทของกลุ่มผู้ให้บริการจากกรณศึีกษาได้แก่ ผู้บริหารสํานักงานสาธารณสุข

จงัหวดั (สสจ.), ผู้บริหารสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอ (สสอ.) และผู้อาํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบล (ผอ.รพ.สต) ทัง 2 พืนทีประกอบด้วยจังหวัดสงขลาจํานวน 33 คน และจังหวัดสตูลจํานวน 15 คน 

รวมทังสินจาํนวน 48 คน ซึงผลการวจิยัในภาพรวม พบว่า  

 สถานภาพทวัไปของผูบ้ริหารซึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีสงักดัพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล รวม 

48 คนในครังนี พบว่าส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (ผอ.รพ.

สต.) และตวัแทนผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอ มีจาํนวนรวมเท่ากนัคือ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92 ในขณะที

ตวัแทนผูบ้ริหารสาธารณสุขจงัหวดัมีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ตามลาํดบั 

 ในขณะทีผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไท้องค์ราชัน” ในภาพรวมจากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขจังหวดั (สสจ.) 

สาธารณสุขอาํเภอ (สสอ.) รวมทงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ในพืนทีจงัหวดัสงขลา พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.29 โดยด้านผลผลิตมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากับ 3.57 

รองลงมาคือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ดา้นบริบทมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.10 และดา้นปัจจยันาํเขา้มี

ค่าเฉลียน้อยทีสุด เท่ากบั 3.04 ตามลาํดบั ในขณะทีความคิดเห็นของผูบ้ริหารสาธารณสุขจังหวดั (สสจ.) 

ผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอ (สสอ.) รวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ในพืนที

จงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 โดยด้านผลผลิตมีค่าเฉลียมากทีสุด

เท่ากบั 3.81 รองลงมาคือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 ดา้นบริบทมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 และดา้น

ปัจจยันาํเขา้มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 3.30 ตามลาํดบั 

  

 2. กลุ่มทีให้ข้อมูลในบริบทของกลุ่มผู้ให้บริการจากกรณีศึกษาได้แก่ เจ้าหน้าทีประจําโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ทัง 2 พืนทีประกอบด้วย

จงัหวดัสงขลาจาํนวน 432 คน และจงัหวดัสตูลจาํนวน 378 คน รวมทังสินจาํนวน 810 คน ซึงผลการวจิยัใน

ภาพรวมของกรณจีงัหวดัพบว่า 

 2.1 จงัหวดัสงขลา  

  ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี มีจาํนวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 98.38 ในขณะทีมีผูสู้บบุหรี ทงัหมด 

7 คน ซึงแยกเป็นผูที้สูบบุหรีทุกวนั มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46 และผูที้สูบบุหรีแต่ไม่ทุกวนัมีจาํนวน 

5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 โดยผูที้มีพฤติกรรมการสูบบุหรีระบุว่าเริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรกเมืออายุ 18 ปี 

และมีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46 ระบุว่าในช่วง 30 วนัทีผ่านมาจะใชย้าสูบ/ยาเส้นครังแรกของวนั 

ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ นอกจากนีมีจาํนวน 4 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 0.93 ระบุว่าในช่วง 12 

เดือนทีผ่านมาได้ลงมือพยายามเลิกใช้ยาสูบ / ยาเส้นมากกว่า 15 ครัง นอกจากนี ส่วนใหญ่ระบุว่าการ

พยายามเลิกบุหรีจะสัมพนัธ์และเกียวเนืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” 

จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 จากจาํนวนผูมี้พฤติกรรมสูบบุหรีทงัสิน 7 คน 
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  นอกจากนีการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 

ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของเจา้หนา้ทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในจงัหวดัสงขลาในภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง

มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29ในขณะทีผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรี

ทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในภาพรวมจากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั 

(สสจ.) สาธารณสุขอาํเภอ (สสอ.) รวมทังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ในพืนทีจงัหวดั

สงขลา พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 ตามลาํดบั 

 2.2 จงัหวดัสตูล  

  ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี มีจาํนวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 99.21 ในขณะทีมีผูสู้บบุหรีทงัหมด 

3 คน ซึงแยกเป็นผูที้สูบบุหรีทุกวนั มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 และผูที้สูบบุหรีแต่ไม่ทุกวนัมีจาํนวน 

2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 โดยผูที้มีพฤติกรรมการสูบบุหรีระบุว่าเริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรกเมืออายุ 18 ปี 

และมีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ระบุว่าในช่วง 30 วนัทีผ่านมาจะใชย้าสูบ/ยาเส้นครังแรกของวนั 

ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ นอกจากนีมีจาํนวน 3 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 0.79 ระบุว่าในช่วง 12 

เดือนทีผ่านมาได้ลงมือพยายามเลิกใช้ยาสูบ / ยาเส้นมากกว่า 10 ครัง นอกจากนี ส่วนใหญ่ระบุว่าการ

พยายามเลิกบุหรีจะสัมพนัธ์และเกียวเนืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” 

จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 จากจาํนวนผูมี้พฤติกรรมสูบบุหรีทงัสิน 3 คน 

  นอกจากนีการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 

ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของเจา้หนา้ทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวดัสตูลในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ซึงมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 4.19 ในขณะทีผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรี

ทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในภาพรวมจากความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนที

จงัหวดัสตูลภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 ตามลาํดบั 

 

 3. กลุ่มทีให้ข้อมูล ในบริบทของกลุ่มผู้รับบริการจากกรณีศึกษาได้แก่ประชาชนทีเข้าร่วมโครงการ

ตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน นับจากข้อมูลรายจังหวัดทีมีการบันทึกข้อมูล

ผู้สมคัรใจเลกิบุหรี ทัง 2 พืนทีซึงข้อมูลจาก Quitforking.com ณ วนัที 25 มถุินายน พ.ศ.2560 ประกอบด้วย

จงัหวดัสงขลาจาํนวน 392 คน และจงัหวดัสตูลจาํนวน 375 คน รวมทังสินจาํนวน 767 คน ซึงผลการวจิยัใน

ภาพรวมพบว่า 

 3.1 จงัหวดัสงขลา 

  พฤติกรรมการสูบบุหรีในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกแลว้ จาํนวน 306 คน คิด

เป็นร้อยละ 78.06 รองลงมาคือสูบบุหรีแต่ไม่ทุกวนัจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.13 และสูบบุหรีทุกวนั 
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จาํนวน  11 คน มีจาํนวนนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.81 โดยส่วนใหญ่เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรกเมืออาย ุ

20 ปี มีจาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 61.63 จากผูที้ยงัสูบบุหรีอยู่ในปัจจุบนั จาํนวน 86 คน และในช่วง 30 

วนัทีผา่นมา มีการใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ จาํนวน 67 คน คิด

เป็นร้อยละ 77.91 ซึงส่วนใหญ่ระบุว่าในช่วง 12 เดือนทีผา่นมา ไดพ้ยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเส้น มากกว่า 20 

ครัง จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05 

  นอกจากนีการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทงับริบททวัไปเกียวกบัโครงการ “3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดัสงขลาใน

ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 2.83 ในขณะทีผลประเมินการดาํเนินงานตาม

นโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในภาพรวมจากความคิดเห็นของ

ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบริบทของกลุ่มผูสู้บบุหรีหรือเลิกสูบบุหรีมาแลว้ไม่เกิน 1 ปี พืนทีจงัหวดั

สงขลา พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.34 ตามลาํดบั 

 3.2 จงัหวดัสตูล 

  พฤติกรรมการสูบบุหรีในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกแลว้ จาํนวน 291 คน คิด

เป็นร้อยละ 77.60 รองลงมาคือสูบบุหรีแต่ไม่ทุกวนัจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และสูบบุหรีทุกวนั 

จาํนวน  24 คน มีจาํนวนนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.40 โดยส่วนใหญ่เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรกเมืออาย ุ

18 ปี มีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 73.81 จากผูที้ยงัสูบบุหรีอยู่ในปัจจุบนั จาํนวน 84 คน และในช่วง 30 

วนัทีผา่นมาไม่มีการใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ จาํนวน 47 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.95 ซึงส่วนใหญ่ระบุว่าในช่วง 12 เดือนทีผา่นมา ไดพ้ยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเส้น มากกว่า 10 

ครัง จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 84.52  

  นอกจากนีการรับรู้ข้อมูลเกียวกับระบบการดาํเนินงานรวมทังภาพบริบททั วไปของ

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดั

สตูลในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดบัมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.80 ในขณะทีความคิดเห็นของประชาชน

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบริบทของกลุ่มผูสู้บบุหรีหรือเลิกสูบบุหรีมาแลว้ไม่เกิน 1 ปี พืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.40 ตามลาํดบั 

 อยา่งไรก็ตามจากการวิจยัประเมินผลนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้

องค์ราชนั” โดยใชต้วัแบบซิป (CIPP Model) ในระดบัพืนทีภาคใต ้กรณีศึกษาจงัหวดัสงขลาและจงัหวดั

สตูล พบประเด็นทีควรเสนอแนะดงันี 

 1.หน่วยงานทีเกียวขอ้งในลกัษณะของภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพในพืนทีควรตระหนักในบทบาท

ภายใตโ้ครงการฯ ทงัในแนวราบและแนวดิงดว้ยความยืดหยุ่นให้มากขึน ซึงนอกเหนือจากการปฏิบติังาน

ตามสายการบงัคบับญัชาแลว้ควรเพิมบทบาทขององคก์รอืนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในโครงการดว้ย 
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 2. ควรสร้างความรู้ความเขา้ใจเพือลดขอ้ผดิพลาดเกียวกบัการดาํเนินงานในโครงการอยา่งชดัเจนแก่

เจา้หน้าทีระดบัปฏิบติัการรวมทงัประชาชนทีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ ผ่านการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 

ความเคลือนไหวใหท้ราบอยา่งต่อเนือง  

 3.ควรกระจายกาํลงัคนใหเ้หมาะสมกบัภาระงานรับผิดชอบทีเพิมขึนของเจา้หน้าทีปฏิบติัการ เช่น 

การจดัสรรกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณงาน การกาํหนดพืนทีรับผิดชอบและให้บริการกบัประชาชน

โดยคาํนึงความจาํเป็นและความเหมาะสม รวมทงัการกระจายงบประมาณทีให้มีความรวดเร็วจึงจะเกิด

ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 

 ซึงในทา้ยทีสุดผลงานวิจยัครังนีสามารถวิเคราะห์ผลไดบ้รรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดและนาํไปสู่การ

สร้างองคค์วามรู้เกียวกบัทราบสถานการณ์และบริบท ดา้นบริหารจดัการ ดา้นทรัพยากรและดา้นสิงแวดลอ้ม

ทีเหมาะสมและเกียวขอ้งกบัการดาํเนินนโยบายตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไท้องค์

ราชนั” ของพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลนอกจากนีไดท้ราบปัจจยัทีเกียวขอ้งรวมทงัสามารถวดัถึง

ความสาํเร็จและขอ้จาํกดัของการดาํเนินการตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไทอ้งคร์าชนั” ของพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลไปสู่ภาคปฏิบติัให้เกิดความต่อเนืองและทวัถึงทวั

ประเทศ ในทา้ยทีสุดไดเ้สนอรูปแบบและกระบวนการหนุนเสริมเพือเสนอกลไกสู่กระบวนการขบัเคลือน

การดาํเนินนโยบายตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็น

รูปธรรมในระดบัจงัหวดั อาํเภอรวมทงัระดบัชุมชนในพืนทีกรณีศึกษา 
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ประกาศคุณูปการ 

 

 การวิจยัเรือง ประเมินผลโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”  

กรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ครังนีสามารถดาํเนินงานใหแ้ลว้เสร็จลุล่วงโดยไดรั้บการ

สนับสนุนเงินงบประมาณการวิจัยจากศูนยว์ิจัยและจัดการความรู้เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ประจาํปี พ.ศ. 2560 รวมถึงการให้ความ

อนุเคราะห์ในการปฏิบติังานวิจยัจากตน้สังกดัของคณะนักวิจยั ประกอบดว้ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ เทศบาล

นครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาและเทศบาลเมืองสตูล จงัหวดัสตูล 

 ในการนีคณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ ์ผูอ้าํนวยการศูนยว์ิจยัและจดัการ

ความรู้เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รวมทงัผูท้รงคุณวุฒิทีกรุณาใหค้าํแนะนาํและพิจารณากระบวนการวิจยั 

ขอขอบคุณสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงขอขอบคุณบุคลากรสังกดั

ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ทีเกียวขอ้งทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

 คุณค่าทีได้รับจากรายงานวิจัยฉบับนี อาจเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยทีจะนําไปสู่การ

ปรับปรุง แกไ้ขและพฒันากระบวนการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั”  ของภาคีเครือข่ายองคก์รดา้นสุขภาพทงัระดบันโยบายและระดบัพืนทีต่อไป  

 

รองศาสตราจารย ์ดร.อดิศร ศกัดิสูงและคณะผูว้จิยั 

มกราคม 2561 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวจิยั 

  

 เป็นทีทราบกนัโดยทวัไปว่าการสูบบุหรีเป็นสาเหตุสาํคญัของการเกิดปัญหาทางสุขภาพและเป็น

สาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรทวัโลกทีมีแนวโน้มสูงกว่าอตัราการเสียชีวิตดว้ยสาเหตุอืนๆ จาก

รายงานขององค์การอนามยัโลก ทีรายงานถึงจาํนวนผูเ้สียชีวิตทวัโลกจากการสูบบุหรี พบว่า มีแนวโน้ม

เพิมขึนทุกปี โดยในสถานการณ์นีพบว่ามีผูเ้สียชีวิตจากบุหรีปี ละ 5 ลา้นคน หรือในจาํนวนผูเ้สียชีวิตทุก ๆ 

10 คน จะมี 1 คน ทีเสียชีวิตจากการสูบบุหรี โดยคาดประมาณในอีก 20-30 ปี ขา้งหนา้ จาํนวนผูเ้สียชีวิตจาก

บุหรีจะเพิมขึนเป็นปีละไม่ตาํกว่า 10 ลา้นคน ซึงคิดเป็นร้อยละ 12 จากจาํนวนการเสียชีวิตของประชากร

ทงัหมดทวัโลก (มูลนิธิรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรี ,2548) ทงันีจากขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า “บุหรี” 

จะเป็นสาเหตุของการตายของคนทวัโลกและบุหรีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสาํคญัทีสาํคญัทางประชากรโลก 

องคก์ารอนามยัโลกรายงานว่าประชากรโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรีปีละ 4 ลา้นคน เช่นเดียวกบัในประเทศ

ไทยทีพบว่าการสูบบุหรีเป็นสาเหตุสาํคญัทีสุดของโรคเรือรังทีเกิดขึนและมีผลกระทบกบัสุขภาพจากโรค

ต่างๆ ไดแ้ก่ โรคมะเร็ง โรคเส้นเลือดสมองและหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอดเรือรัง เป็นตน้ โดยสาเหตุ

สาํคญัอืนไดแ้ก่ การดืมสุรา การขาดการออกกาํ ลงักาย และการกินอาหารหวานมนัเค็มมากเกินไปทาํให้คน

ไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรีปีละ 48,244 คน นอกจากนีจากการวิจยัทางการแพทย ์พบว่าอตัราเสียงต่อการ

ป่วยและเสียชีวิตจากการสูบบุหรีนนัสูงกว่าทีเคยคาดคิดไว ้โดยพบว่า 1 ใน 2 หรือครึงหนึงของผูสู้บบุหรีที

เริมสูบตังแต่วยัรุ่นและสูบต่อไปเป็นประจาํจะเสียชีวิตจากการสูบบุหรี โดยครึงหนึงของคนเหล่านีจะ

เสียชีวิตในวยักลางคน กล่าวคือ คนเหล่านีจะมีอายุสันกว่าคนทวัไปถึง 22 ปี นอกจากนีสถานการณ์ของ

ประเทศไทย พบว่า ในแต่ละปีมีผูเ้สียชีวิตดว้ย “โรคจากการสูบบุหรี” ถึงปี ละ 52,000 คน หรือวนัละ 115 

คนหรือเท่ากบัชวัโมงละ 6 คน ซึงนบัว่าเป็นตวัเลขทีสูงมาก ถึงแมว้่าประเทศไทยจะมีศกัยภาพการควบคุม

การบริโภคยาสูบทีค่อนขา้งเขม้แข็งและเป็นทียอมรับในระดบัสากล แต่ก็ยงัพบวามีจุดอ่อนอีกหลายดา้น 

เช่น ขาดเครือข่ายระดบัภูมิภาค รวมถึงองคก์รและกลุ่มบุคคลทีจะดาํเนินการอย่างจริงจงัและขาดศูนยก์ลาง

การประสานกนัอยา่งเป็นระบบ (สตีเฟ่น ฮาแมนและคณะ, 2549) ประกอบกบับริษทับริษทับุหรีมีการพฒันา

รูปแบบบุหรีใหมี้ความแปลกใหม่แมว้่าจะถูกหา้มไม่ใหมี้การโฆษณาก็ตามแต่แนวโนม้ของบุคคลทีริเริมสูบ

บุหรียงัคงมีจาํนวนเพิมขึนอยา่งต่อเนือง 

 ด้วยผลกระทบของพิษภัยและสถานการณ์การสูบบุหรีในประเทศไทยดังกล่าวจึงนําไปสู่การ

เคลือนไหวของหน่วยงานและองคก์รต่างๆทีเป็นลกัษณะภาคีเครือข่ายสู่กระบวนการสริมสร้างความร่วมมือ

เครือข่ายในรูปแบบต่างๆทีหลากหลายในรูปของการดาํเนินการของภาคีเครือข่ายเพือรณรงค์ตามนโยบาย
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ของรัฐบาลผา่นกระทรวงสาธารณสุขทีมีกลไกสาํคญัในลกัษณะภาคีเครือข่ายประกอบดว้ยสาํนักควบคุม

การบริโภคยาสูบ ศูนยก์ฎหมายรวมทงัสาํนักโรคไม่ติดต่อ ในขณะทีกลไกภาคประชาสังคมประกอบดว้ย

สมาพนัธเ์ครือข่ายแห่งชาติเพือการไม่สูบบุหรี มูลนิธิรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรี สถาบนัส่งเสริมสุขภาพไทย 

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯนอกจากนีการดาํเนินการควบคุมและป้องกนัตามมาตรการทางกฎหมายรวมทงั

การขบัเคลือนนโยบายดา้นสุขภาพทีมีอยูใ่นบริบทของการควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบในปัจจุบนันนันับว่ามีผล

เชิงรูปธรรมทีนาํไปสู่การจาํกดัการสูบบุหรีอยา่งหลากหลายและมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตามการขบัเคลือน

ชุดนโยบายเกียวกบัภารกิจด้านสุขภาพเชิงนโยบายทีถูกนําไปสู่การปฏิบติัใชอ้ย่างจริงจงันันจาํเป็นตอ้ง

บูรณาการความร่วมมือของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งผ่านกลไกทีสาํคญั เช่นการร่วมกาํหนดและนโยบายไปสู่การ

บงัคบัใชอ้ยา่งต่อเนืองดว้ยการควบคุมผลิตภณัฑย์าสูบ (ปรับปรุงกฎหมาย) การประชาสัมพนัธ์ให้รู้เท่าทนั

กิจการยาสูบ การป้องกนันกัสูบหนา้ใหม่โดยเฉพาะเยาวชน การรณรงค์ลด ละ เลิกในนักสูบหน้าเดิม การ

สร้างชุมชนปลอดบุหรีและการสร้างความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายเพิมขึนตลอดเวลา ผ่านชุดโครงการที

สาํคญัเพือใหบ้รรลุเป้าหมายการปฏิรูปดา้นสาธารณสุข ไดแ้ก่ โครงการสนับสนุนการดาํเนินงานควบคุม

ยาสูบระดบัจงัหวดั การผลกัดนัร่างพระราชบญัญติัว่าดว้ยการควบคุมผลิตภณัฑ์ ยาสูบ พ.ศ.2560 และการ

ดาํเนินการตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  

 ทงันีโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ภายใตค้วามร่วมมือและสนับสนุน

การดาํเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข  สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรม

สาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามยั สมาคมหมออนามยัสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข  

สมาคมอาสาสมคัรเพือสงัคมไทย(ชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขแห่งประเทศไทย)และภาคีเครือข่าย ดงักล่าว

นบัเป็นกลไกสาํคญัประการหนึงของการดาํเนินการควบคุมยาสูบในประเทศไทยตามเป้าหมายการปฏิรูป

ด้านสาธารณสุขในระยะเวลา 18 เดือน ซึงมีวตัถุประสงค์หลกัเพือขับเคลือนการทาํงานแก่เครือข่าย

ผูป้ฏิบติังานในระดบัพืนทีและพฒันาศกัยภาพเครือข่ายหมออนามยั รวมทงัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น (อสม.) ในการดาํเนินงานเลิกสูบบุหรีในชุมชนเพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

เนืองในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติัครบ 70 ปี โดยตงัเป้ามีผูเ้ลิกสูบบุหรีต่อเนืองไม่น้อยกว่า 

6 เดือนหรือตลอดชีวิตและให้ได ้3 ลา้นคน ในระยะเวลา 3 ปี (ระหว่างปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562) โดยผ่าน

การก่อรูปภายใตย้ทุธศาสตร์ดาํเนินงานดงันี (http://www.quitforking.com/pages/view/history)  

 1. ใชก้ลไก “เครือข่ายหมออนามยัและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.” ซึงมี

กระจายอยูทุ่กตาํบลและหมู่บา้นทวัประเทศ และ เป็นกลุ่มทีใกลชิ้ดประชาชนในระดบัพืนทีมากทีสุด 

 2. สร้าง “กิจกรรมลงมือทาํ (Action-based activity)” ควบคู่ไปกบั “กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส 

(Campaign-based activity)” โดยทีกิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ขอ้มูลให้เกิดการเปลียนแปลง “ทัศนคติ” ส่วน

กิจกรรมลงมือทาํมุ่งเปลียนแปลงพฤติกรรมดว้ยกระบวนการกลุ่ม โดยโครงการจะทาํการ “สร้างกลุ่มลงมือ

ทาํพฤติกรรมร่วมกนั” คือ การตงั “กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ ทาํกิจกรรมออกกาํลงักายเพือสุขภาพเลิกบุหรี (เลิก

เหลา้) ร่วมกนั” 
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 3. เนน้ “ลงมือทาํสร้างพฤติกรรมอยา่งต่อเนือง” ควบคู่ไปกบั “รณรงค์สร้างกระแสใหญ่เป็นระยะ”   

โดยโครงการนีจะจดัใหมี้การทาํกิจกรรมออกกาํลงักายในระดบัตาํบลทุกสปัดาห์ (ซึงแต่ละหมู่บา้นสามารถ

เป็นตวัแทนระดบัตาํบลเวียนกนัจดักิจกรรมได)้ และจะเชิญคนสูบบุหรีและดืมเครืองดืมแอลกอฮอลใ์ห้มา

ออกกาํลงักายเพือสุขภาพ เลิกบุหรี (เลิกเหลา้) ร่วมกนัทุกสปัดาห์อยา่งต่อเนือง 

 จากยทุธศาสตร์ดงักล่าวไดน้าํไปสู่จดักิจกรรมรณรงค์และขบัเคลือนให้ประชาชนเห็นความสาํคญั

ของพิษภยัจากการสูบบุหรี ผลกระทบและความสูญเสียทงัโดยทางตรงและทางออ้มอนันาํไปสู่การเลิกสูบ

บุหรีและการลงมือปฏิบติัปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพทีดีรวมทงัมีการจดักิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมรักษ์

สุขภาพอยา่งต่อเนืองจากระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอและจงัหวดัเพือใหเ้ป็นพืนทีรวมตวักนัทาํกิจกรรมออก

กาํลงักายเพือสุขภาพ (เลิกเหลา้) เลิกบุหรีทวัประเทศไทยดว้ยแนวทางการปฏิบติัตามขนัตอน ดงันี 

 1. ชกัชวน เชิญชวน ทา้ชวน ใหค้นทีสูบบุหรีเป็นประจาํ เลิกสูบบุหรีใหไ้ด ้3 ลา้น ในระยะเวลา 3 ปี                    

ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ดงันี    

  - ปีที 1 (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560) รวมจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 แสนคน                                                            

  - ปีที 2 (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) รวมจาํนวน 2 ลา้นคน (นบัยอดจากปีทีผา่นมา)                                            

  - ปีที 3 (มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) รวมจาํนวน 3ลา้น (นบัต่อยอดทงั 3 ปี) 

 2. เกิดกลุ่ม “คนรักษ์สุขภาพ” หรือชือกลุ่มอืนใด ทีดาํเนินการด้านสุขภาพและมีกิจกรรมด้าน

สุขภาพ เลิกบุหรี เลิกสุราลดและปัจจยัเสียงหลกัอืนอยา่งต่อเนือง 

 ทงันีดว้ยชุดโครงการขบัเคลือนเกียวกบัการป้องกนัการสูบบุหรีดงักล่าว แมว้่าจะประกอบสร้างดว้ย

ยทุธศาสตร์เชิงปฏิบติัการและแนวทางการดาํเนินงานตามนโยบายเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ทีวางไวอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใดนนั ก็ไม่สามารถสะทอ้นให้เห็นผลลพัธ์ในเชิงประจกัษ์ไดอ้ย่างแทจ้ริง ดว้ย

เพราะเหตุผลและเงือนไขทีทบัซอ้นในลกัษณะของบริบทและประเด็นเชิงวิพากษ์ ซึงในการดาํเนินงานตาม

โครงการหรือการบริหารโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการทีเกียวกบัการจาํกดับุหรีในประเทศไทยทีผ่านมา 

จะตอ้งมีการวางแผนโครงการโดยกาํหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไวเ้พือคาดหวงัผลลพัธที์จะเกิดขึน

ภายหลงั เมือวางแผนโครงการและมีการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการตลอดจนการออกแบบ

โครงการเป็นอยา่งดีแลว้ผูที้มีอาํนาจก็จะทาํการคดัเลือกโครงการและอนุมติัโครงการต่อไป ต่อจากนนัก็จะมี

องคก์ารนาํโครงการไปปฏิบติั หรือทีเราเรียกว่า “การบริหารโครงการ” (Project Management) แต่ในความ

เป็นจริงแล้วการวางแผนโครงการทีดีแค่จะช่วยเพิมโอกาสสําหรับความสําเร็จเท่านัน แต่ก็มิใช่เป็น

หลกัประกนัความสาํเร็จของนโยบาย/แผนงาน/โครงการสาธารณะทงัหมดทงันีเพราะความสาํเร็จหรือความ

ลม้เหลวของนโยบาย/แผนงาน โครงการต่างๆ จะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ อีกมาก โดยเฉพาะ

กระบวนการบริหารโครงการและการประเมินผลโครงการ รวมทงัการวางแผน (Planning) เป็นเรืองของ 

“การคิด” การดาํเนินการหรือการบริหาร (Implementation / Operation) เป็นเรืองของ “การท า” ส่วนการ

ประเมินผล (Evaluation) ก็คือ “การเทียบ” ระหว่างการคิดกบัการกระทาํนั นเอง โดยการประเมินผลจึงเป็น

ขนัตอนสุดทา้ยทีจะทาํใหท้ราบว่า การปฏิบติังานตามโครงการนนับรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ เพียงใด มีการ
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เบียงเบนไปจากสิงทีคิดไวห้รือไม่ถา้เบียงเบนจะไดห้าวิธีปรับปรุงแกไ้ขความคาดหวงักบัการปฏิบติัจริงนัน

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัให้ได ้โดยเฉพาะในปัจจุบนัการบริหารการพฒันาประเทศมิไดป้ระเมินเฉพาะ

ผลสําเร็จของโครงการจากผลผลิต (Output) ทีได้จากการดาํเนินโครงการเท่านัน แต่ความสําเร็จของ

โครงการจะต้องพิจารณาทังผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) เป็น

ส่วนประกอบ ดว้ยเรียกว่า “การบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ” (Result Base Management) ดงันนัการทีจะทราบ

ถึงผลสมัฤทธิของโครงการต่างๆไดน้นัจาํเป็นจะตอ้งอาศยักระบวนการติดตามและประเมินผลทีเป็นระบบ 

 อยา่งไรก็ตามการพิจารณาจากขอ้เท็จจริงเชิงประจกัษ์เกียวกบัสถานการณ์การสูบบุหรีในพืนทีจงั

เป็นรายหวดัต่างๆพบว่ายงัปรากฏขอ้มูลของการสูบบุหรียงัอยูใ่นอตัราทีสูงขึนอย่างต่อเนืองเป็นลาํดบัแมว้่า

จะมีการตืนตัวและเคลือนไหวจากองค์กรทังภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนือง โดยเฉพาะในพืนทีจงัหวดั

ภาคใต ้ทงัทีเป็นเขตเมือง เขตกึงเมืองกึงชนบท รวมทงัเขตชนบทจะสะทอ้นถึงสถานการณ์การสูบบุหรีที

เพิมสูงขึนอยา่งต่อเนืองตามสถิติอตัราการสูบบุหรีในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยลดลงอยา่งต่อเนืองจนถึง

จุดตาํสุดในปี พ.ศ.2552 แต่ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ.2557 มีอตัราการสูบบุหรีทีสูงขึนทุกภาคยกเวน้ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยในปีพ.ศ.  ภาคใต้ยงัมีอัตราการสูบบุหรีทีสูงทีสุด รองลงมาเป็นภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เหนือ กลางและกรุงเทพมหานคร (อัตราการเปลียนแปลงภาคเหนือ กลาง 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานครและสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 

2559 ใตเ้ท่ากบัร้อยละ 48.48, 39.54, 39.51, 23.34 และ 20.52 ตามลาํดบั) แสดงให้เห็นว่ามาตรการในการ

ควบคุมยาสูบ ได้ผลน้อยใน ภาคใต้และก รุง เทพมหาน คร แต่ได้ผล ดีในภาคเหนื อ กลางและ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย,2559) และเมือพิจารณา

เป็นรายจงัหวดัในพืนทีภาคใต ้พบว่าจงัหวดัสตูล มีอตัราการสูบบุหรีปัจจุบนัของประชาการอายุ 15 ปี ขึน

ไป พ.ศ.2557 ร้อยละ 28.18 และจงัหวดัสงขลา มีอตัราการสูบบุหรีปัจจุบนัของประชาการอายุ 15 ปี ขึนไป 

พ.ศ.2557 ร้อยละ 23.67 ซึงถือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ทีสะท้อนจาํนวนผูสู้บบุหรีในพืนทีจังหวดัภาคใต้

ถึงแมว้่าสามารถป้องกนันักสูบหน้าใหม่ไดแ้ต่จาํนวนผูสู้บบุหรีในวยัผูใ้หญ่เป็นตน้ไปกลบัมีจาํนวนเพิม

สูงขึนอย่างต่อเนืองทงันีโดยเฉพาะเมือพิจารณาจากบริบทสาํคญัเชิงนโยบายต่างๆโดยเฉพาะโครงการ

รณรงคเ์กียวกบัการลด ละ เลิกบุหรีภายใตโ้ครงการฯ ทีเสนอจาํนวนยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีทงัหมด

ทวัประเทศดว้ยชุดขอ้มูลสรุปทีสะทอ้นผลการดาํเนินโครงการจากยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีทงัหมด

รวมผูล้งนามออนไลน์ทีสมคัรดว้ยตวัเองและการดาํเนินการควบคุมจากเครือข่ายฯทีเกียวขอ้งจากขอ้เท็จจริง

พบว่ายอดรวมผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯทงัประเทศจากขอ้มูล ณ วนัที 25 ธนัวาคม พ.ศ.2559 มีจาํนวน

ทงัสิน 94,549 คน ในขณะทียอดรวมผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯทงัประเทศจากขอ้มูล ณ วนัที 25 มิถุนายน 

พ.ศ.2560 ภายหลงัการดาํเนินโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือนมีจาํนวนรวมทงัสิน 542,897 คน ซึงมีจาํนวน

เพิมขึนรวม 448,348 คน คิดเป็นร้อยละ 82.58% ทงันีจากชุดขอ้มูลดงักล่าวเมือแยกพิจารณารายภูมิภาคตาม

สถานการณ์ความจาํเป็นเร่งด่วนเกียวกบัการบริโภคยาสูบ กรณีพืนทีภาคใตใ้นบริบทของพืนทีทีมีอตัรา

ความชุกของการสูบบุหรีในระดบัสูงนนั พบว่ายอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีทงัหมดโดยเฉพาะในจงัหวดั
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สงขลา ขอ้มูล ณ วนัที 25 ธนัวาคม พ.ศ.2559 พบว่ามีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯเพียงจาํนวน 15 คน 

ในขณะทีขอ้มูล ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีจาํนวนรวมทงัสิน 19,001 คน เพิมขึน 18,968 คน หรือคิด

เป็น 99.83% ซึงจากขอ้มูลดงักล่าวเบืองตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปรับเปลียนขอ้มูลจากปัจจยัแปรผนัทีมีผล

ต่อการอธิบายปรากฎการณ์จากการเพิมขึนของผูส้มคัรใจเลิกบุหรีในพืนทีไดอ้ย่างมีนัยสาํคญัในส่วนของ

ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีทงัหมดในจงัหวดัสตูล พบว่า ขอ้มูล ณ วนัที 25 ธนัวาคม พ.ศ.2559 มีจาํนวน

ผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการจาํนวนรวมทงัสิน 5,025 คน ในขณะทีจาํนวนผูส้มคัรใจเลิกบุหรีในโครงการฯ 

จากขอ้มูล ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีจาํนวนรวมทงัสิน 5,964 คน เพิมขึนเพียง 939 คน หรือคิดเป็น 

15.74%ซึงนบัเป็นการเพิมขึนของจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯในอตัราส่วนทีค่อนขา้งน้อยเมือเทียบ

กบับริบทเชิงพืนทีของจงัหวดัสงขลา ดงันนัจากชุดขอ้มูลดงักล่าวของทงัสองพืนทีอาจพิจารณาถึงเงือนไข

ความสําคญัของการปรับเปลียนชุดข้อมูลเป็นสาระสาํคญั  ประการซึงหากพิจารณาในเงือนไขของชุด

ขอ้มูลเชิงปริมาณนนัจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากจาํนวนโดยสรุปจากยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีทงัหมด

ในสถานการณ์การสูบบุหรีในภาคใตจ้ากจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ภายในระยะเวลารวม  เดือน ซึง

ขอ้มูล ณ วนัที 25 ธนัวาคม พ.ศ.2559 จาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯจากเดิมรวม 5,040 คน สู่การ

ปรับเปลียนชุดขอ้มูลครังใหม่จากขอ้มูล ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560พบว่าจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วม

โครงการฯรวม 24,965 คน เพิมขึน 19,925 คน หรือคิดเป็น 79.81% ของทงัสองพืนทีในขณะเดียวกนัหาก

พิจารณาถึงเงือนไขทีสะทอ้นถึงปัจจยัเชิงสาเหตุทีนาํไปสู่การปรับเปลียนจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการ

ตามขอ้มูลดงักล่าวของทงัสองพืนทีทีมีอตัราการเปลียนแปลงในลกัษณะของการเพิมขึนทีมีความแตกต่าง

กนัอยา่งมากนนัอาจมีปัจจยัทีนาํไปสู่การอธิบายสถานการณ์เฉพาะกรณีศึกษาไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

 ทงันีถึงแมว้่าจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลในพืนทีภาคใตเ้ป็นจงัหวดัทังทีมีเครือข่ายทงัองค์กร

การศึกษา หน่วยงานราชการและเครือข่ายอืนทีเกียวขอ้งเกียวกบัการดาํเนินมาตรการควบคุมสถานการณ์

บุหรีจาํนวนมากแต่ประสิทธิภาพประกอบกบัจากภาวะทวัไปทีมีดชันีชีวดัจาํนวนผูข้อรับบริการเลิกบุหรีทีที

แปรผนัผกผนัอนัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลเชิงนโยบาย ผนวกกบัโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถ

ในการขับเคลือนและการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ ถึงแมว้่าการพิจารณาจากจาํนวนผูเ้ข่าร่วมโครงการ

ดงักล่าวมิใช่ตวัชีวดัสาํคญัในการประเมินผลกระทบเชิงนโยบาย ดงันนัการวิพากษเ์พือให้เห็นปรากฏการณ์

ของผลกระทบเชิงนโยบายในภาพรวมจึงควรกลบัสู่กระบวนการพิจารณาสาระสาํคญัของการดาํเนินการ

ตามขนัตอนต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยงิระดบัปฏิบติัการทีเป็นเครือข่ายของจงัหวดั ซึงในพืนทีภาคใตพ้บว่าผล

ตอบรับในเชิงปริมาณของจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการก็อนุมานไปสู่กรอบการวิพากษถึ์งเป้าหมายและผลลพัธ์

ในเชิงคุณภาพไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั ทงันีเพือใหเ้กิดสมัฤทธิผลของภาคีเครือข่ายทีดาํเนินการตามนโยบาย “3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ภายใตก้รอบการดาํเนินนโยบายเชิงปฏิบติัการในพืนทีระดบั

จงัหวดั ผา่นการศึกษาและพฒันาองคค์วามรู้เกียวกบัการประเมินนโยบายตามศกัยภาพของผูเ้กียวขอ้งเพือ

สะทอ้นกระบวนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งตามบริบท เพือนาํไปสู่มาตรการเกียวกบันโยบายการควบคุม

บุหรีทีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยงัยนืต่อไปตามนโยบายของการดาํเนินโครงการในครังนี 
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1.2 วตัถุประสงค์การวจิยั 

 1.วตัถุประสงค์หลกั 

 การประเมินผลเพือพฒันาการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” รวมทงัวิเคราะห์แนวทางการขบัเคลือนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบระดบัพืนที 

 2.วตัถุประสงค์เฉพาะ 

 1. เพือศึกษาระดบัการรับรู้เกียวกบัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ของ

กลุ่มผูใ้หบ้ริการและกลุ่มผูรั้บบริการในพืนทีกรณีศึกษา รวมทงับริบททวัไปของการขบัเคลือนโครงการฯ 

 2. เพือประเมินผลดา้นบริบท (Context) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการดาํเนิน (Process) 

และดา้นผลผลิต (Product) ของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีกรณีศึกษา 

 3. เพือคน้หาขอ้จาํกดัเชิงปฏิบติัการและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายของหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการ

ขบัเคลือนโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีกรณีศึกษา 

 

1.3 คาํถามการวจิยั 

 - คาํถามวจิยัด้านที 4 : การขยายสิทธิการเข้าถึงบริการเลกิบุหรี 

 การวิจยัเรือง “ประเมินผลโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” 

กรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล” ในครังนีสอดรับกบัประเด็นคาํถามการวิจยัดา้นการ

ควบคุมยาสูบของศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พ.ศ.2560 ว่าดว้ยการประเมิน

ประสิทธิผลเชิงนโยบายของโครงการเลิกบุหรีระดบัพืนที 

 - มาตรา 14 ตามกรอบอนุสัญญาฯ ของประเทศไทยทีเกยีวข้องกบังานวจิยัและประเมนิผล  

 การประเมินสถานการณ์นโยบายดา้นการควบคุมยาสูบในประเทศไทยทีเกียวขอ้งกบับริการเลิก

บุหรีดว้ยการพฒันาโจทยว์ิจยัเพือสะทอ้นใหเ้ห็นว่ากิจกรรมหรือผลการปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค์

หรือเป้าหมายของการดาํเนินนโยบายตามโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั ผา่นตวัชีวดั

โดยใชแ้นวคิด CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม (Danial. L.Stufflebeam) ซึงนบัเป็นโมเดลทีใชใ้นการประเมิน

โครงการซึงไดรั้บการยอมรับกนัทวัไปเพือสะทอ้นปัจจยัทีเกียวขอ้งเป็นรายดา้น ดงันี 

 1. ดา้นบริบท (Context Evaluation) 

 2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) 

 3. ดา้นปัจจยักระบวนการ (Process Evaluation) 

 4. ดา้นปัจจยัผลผลิต (Product Evaluation) 

 ทงันี CIPP Model ถือเป็นการประเมินทีเป็นกระบวนการต่อเนืองโดยมีจุดเน้นทีสําคญัในการ

ประเมินการบริหารโครงการ เพือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนือง โดยวตัถุประสงค์การ

ประเมินคือการใหส้ารสนเทศเพือการตดัสินใจ เนน้การแบ่งแยกบทบาทของการทาํงานระหว่างฝ่ายประเมิน

กบัฝ่ายบริหารออกจากกนั กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหนา้ทีระบุ จดัหาและนาํเสนอสารสนเทศใหก้บัฝ่ายบริหาร 
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ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าทีเรียกหาขอ้มูลและนาํผลการประเมินทีไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสินใจเพือดาํเนิน

กิจกรรมภายใตโ้ครงการทีเกียวขอ้งต่อไป 

 

1.4 ขอบเขตการวจิยั 

 1.ขอบเขตด้านเนือหา   

 การวิจยัเพือประเมินโครงการตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั กรณีศึกษา

พืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูลในครังนี ได้ประยุกต์ใชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของแดเนียล

แอลสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam.D.L,2002:164) เพือให้ได้สารสนเทศทีสําคัญทัง 4 ด้านทีสัมพันธ์กับ

กระบวนการวิจยัจากองคป์ระกอบทีเกียวขอ้งดงันี 

 1.1 ดา้นบริบท ไดแ้ก่ การประเมินความเหมาะสม ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์โครงการกบั

นโยบาย สภาพแวดลอ้มการดาํเนินงาน ความตอ้งการและความจาํเป็นในการดาํเนินโครงการ  

 1.2 ดา้นปัจจัยนาํเข้า ได้แก่ การประเมินความเหมาะสม ความพร้อมของ งบประมาณ บุคลากร 

อาคารสถานที วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ความเหมาะสมของทรัพยากรต่างๆของหน่วยงานทีเกียวขอ้งและสิง

อาํนวยความสะดวกอืนของโครงการ 

 1.3 ดา้นกระบวนการไดแ้ก่ การประเมินความเหมาะสมของขนัตอนกระบวนการในการดาํเนิน

โครงการ การวางแผน การดาํเนินการ การติดตามผลและการนาํผลไปปรับปรุงโครงการ  

 1.4 ดา้นผลผลิต ไดแ้บ่งการประเมินออกเป็นประเด็นสาํคญัเพือเปรียบเทียบผลผลิตทีเกิดขึนกับ

วตัถุประสงคข์องโครงการหรือมาตรฐานทีกาํหนดไว ้รวมทงัการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย 

หรือปรับเปลียนโครงการ 

  

 2.ขอบเขตด้านกลุ่มตวัอย่าง 

 การประเมินโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” สาํรวจจากแหล่งขอ้มูลเชิง

คุณภาพและแหล่งข้อมูลเชิงปริมาณซึงครอบคลุมทังในเขตเมืองและชนบททีเกียวข้องกับการดาํเนิน

โครงการทงัในบริบทของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการแหล่งขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 3 กลุ่ม ดงันี 

 1. กลุ่มทีให้ข้อมูลในบริบทของกลุ่มผูใ้ห้บริการจากกรณีศึกษาได้แก่ ผูบ้ริหารสํานักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.), ผูบ้ริหารสาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอ (สสอ.) และผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล (ผอ.รพ.สต) ทงั 2 พืนทีประกอบดว้ยจงัหวดัสงขลาจาํนวน 33 คน และจงัหวดัสตูล

จาํนวน 15 คน รวมทงัสินจาํนวน 48 คน  

 2. กลุ่มทีใหข้อ้มูลในบริบทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการจากกรณีศึกษาไดแ้ก่ เจา้หน้าทีประจาํโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ทงั 2 พืนทีประกอบดว้ย

จงัหวดัสงขลาจาํนวน 432 คน และจงัหวดัสตูลจาํนวน 378 คน รวมทงัสินจาํนวน 810 คน 
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 3. กลุ่มทีใหข้อ้มูล ในบริบทของกลุ่มผูรั้บบริการจากกรณีศึกษาไดแ้ก่ประชาชนทีเขา้ร่วมโครงการ

ตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั นับจากขอ้มูลรายจงัหวดัทีมีการบนัทึกขอ้มูล

ผูส้มคัรใจเลิกบุหรี ทงั 2 พืนทีซึงขอ้มูลจาก Quitforking.com ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 ประกอบดว้ย

จงัหวดัสงขลาจาํนวน 392 คน และจงัหวดัสตูลจาํนวน 375 คน รวมทงัสินจาํนวน 767 คน 

 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวจิยั 

 จากการกาํหนดกรอบระยะเวลาดาํเนินการภายใตโ้ครงการโดยการกาํหนดรายละเอียดขนัตอนโดย

การชกัชวนและเชิญชวนใหค้นทีสูบบุหรีเป็นประจาํสามารถเลิกสูบบุหรีใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยทีสุดในระยะเวลา 6 

เดือน รวมจาํนวน3 ลา้นคน ในระยะเวลา 3 ปี ระหว่างมิถุนายน พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ.2562 ดงันี    

 ปีที 1 (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560) รวมจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 แสนคน                                                             

 ปีที 2 (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) รวมจาํนวน 2 ลา้นคน (นบัต่อยอดจากปีทีผา่นมา)                                            

 ปีที 3 (มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) รวมจาํนวน 3 ลา้น (นบัต่อยอดทงั 3 ปี) 

 ซึงการวิจยัครังนีจะเป็นการประเมินทีอยูใ่นระยะเวลาปีที  คือตงัแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ถึง 

ธนัวาคม พ.ศ.2560 รวมระยะเวลาทังสิน 6 เดือนเพือสํารวจขอ้มูลจากผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในบริบทของผู ้

ใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขรวมทงัประชาชนผูสู้บบุหรีในพืนทีทีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯทีผา่นมา  

 

1.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ทราบสถานการณ์และบริบทดา้นเศรษฐกิจสังคม ด้านบริหารจดัการ ด้านทรัพยากรและดา้น

สิงแวดลอ้มทีเหมาะสมและเกียวขอ้งกบัการดาํเนินนโยบายตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไทอ้งคร์าชนั” ของพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 2. ทราบปัจจัยทีเกียวขอ้งรวมทังสามารถวดัถึงความสําเร็จและข้อจาํกดัของการดาํเนินการตาม

นโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดั

สตูลไปสู่ภาคปฏิบติัใหเ้กิดความต่อเนืองและทวัถึงทวัประเทศ 

 3. ได้รูปแบบและกระบวนการหนุนเสริมเพือเสนอกลไกสู่กระบวนการขับเคลือนการดาํเนิน

นโยบายตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมใน

ระดบัจงัหวดั อาํเภอและชุมชนในพืนทีกรณีศึกษา 

 4. เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัสูงในการกาํหนดนโยบายและยุทธศาสตร์

เพือการพฒันากระบวนการดาํเนินการเกียวกบั “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” อนัจะนาํไปสู่

การสร้างความเขม้แข็งของภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพในการขบัเคลือนสงัคมไทยสู่ปลอดบุหรี 

 5. ขยายองคค์วามรู้ทีไดจ้ากผลของการวิจยัสามารถนาํไปใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงและเป็นขอ้มูลพืนฐาน

สาํคญัในการดาํเนินงานวิจยัอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัการเพิมประสิทธิภาพในการควบคุมบุหรีทงัในส่วนของการ

พฒันาเชิงนโยบายและการพฒันากลไกเชิงปฏิบติัการ 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การประเมนิโครงการ หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในทุกขนัตอน

ของการดาํเนินโครงการสามลา้นสามปี เลิกบุหรีทั วไทยเทิดไทอ้งค์ราชัน รวมทังวิเคราะห์ข้อเท็จจริง

เกียวกบัวิธีการจดัการ รวมทงัการประเมินหลงัจากทีเริมทีการปฏิบติัตามโครงการแลว้โดยมีการประเมินผล

โครงการในรูปแบบ CIPP เพือสะทอ้นปัจจยับริบท ปัจจยันาํเขา้ ปัจจยักระบวนการและปัจจยัดา้นผลผลิต 

 การรับรู้ หมายถึง การทาํความเขา้ใจ การตีความจากขอ้ความและภาพประกอบต่างๆจากสือในการ

ประชาสัมพนัธ์โครงการสามลา้นสามปี เลิกบุหรีทั วไทยเทิดไท้องค์ราชนั ของกลุ่มผูใ้ห้บริการ ได้แก่

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) และเจา้หนา้ทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.

สต.) รวมทงัประชาชนในพืนทีกรณีศึกษาในบริบทของผูรั้บบริการทีเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 

 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมรณรงค์และ

ขบัเคลือนในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลเพือให้ประชาชนเห็นความสาํคญัของพิษภยัจากการสูบ

บุหรีรวมทงัผลกระทบและความสูญเสียทงัโดยทางตรงและทางออ้มโดยนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรีและการลง

มือปฏิบติัปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพทีดีรวมทงัเพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเนืองใน

โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติัครบ 70 ปี โดยตงัเป้ามีผูเ้ลิกสูบบุหรีต่อเนืองไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน

หรือตลอดชีวิตและใหไ้ด ้3 ลา้นคน ในระยะเวลา 3 ปี (ระหว่างปี พ.ศ.2559 – พ.ศ.2562)  

 ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง เครือข่ายหมออนามยัจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต) 

และเครือข่ายอาสาสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ซึงเป็นตวัแทนของกลุ่มผูใ้หบ้ริการทีไดรั้บการพฒันา

ศกัยภาพในการดาํเนินงานเลิกสูบบุหรีในพืนทีรับผดิชอบและประชาชนทวัไปทีมีพฤติกรรมสูบบุหรีโดยมี

ความสมคัรใจโดยการลงนามในระบบและสามารถเลิกสูบบุหรีไดอ้ยา่งต่อเนืองดว้ยขอ้กาํหนดของโครงการ

สามลา้นสามปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในพืนทีกรณีศึกษาจากจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 ระบบและกลไกการดาํเนนิงาน หมายถึง ขนัตอนการดาํเนินงานต่างๆทีมีความสมัพนัธแ์ละเชือมโยง

กนัอย่างเป็นระบบโดยอาศยับุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การดาํเนินงาน

ภายใตโ้ครงการสามลา้นสามปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล

สามารถบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดร่วมกนั 
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บทที  
การทบทวนวรรณกรรม 

 

 ทงันีเพือให้การประเมินโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” พืนทีภาคใต้

กรณีศึกษาจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูลดาํเนินอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผูว้ิจยัได้สํารวจองค์ความรู้

เกียวกบัแนวคิด หลกัการและทฤษฎีต่างๆ ทีสมัพนัธก์บักระบวนการวิจยัผา่นเอกสาร ตาํรา หนงัสือ วารสาร 

รวมทงับทความ ด้วยการสังเคราะห์หลกัการเกียวกบัการประเมินโครงการ บริบททวัไปของการดาํเนิน

โครงการเชิงพืนที รวมทงัผลการวิจยัทีเกียวขอ้งเพือตกผลึกเป็นแนวทางในการวิจยั ดงันี 

 2.1 มาตรการควบคุมยาสูบในประเทศไทยและการดาํเนินงานโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการรับรู้ 

 2.3 หลกัการ แนวคิดและทฤษฎีเกียวขอ้งกบัการประเมินโครงการ  

 2.4 รูปแบบการประเมินโครงการโดยใชแ้บบซิปป์ (CIPP Model)  

 2.5 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 2.6 กรอบแนวคิดการวิจยั 

2.1 มาตรการควบคุมยาสูบในประเทศไทยและการดําเนินงานโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้

องค์ราชัน” 

 โครงการ 3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั นบัเป็นนโยบายและยทุธศาสตร์การควบคุม

การบริโภคยาสูบในประเทศไทยอีกรูปแบบหนึงทีถูกนาํมาใชเ้พือควบคุมและจาํกดัผลิตภณัฑ์ยาสูบ ซึงถูก

นาํมาเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลือนโยบายดา้นสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึงนับเป็น 1 ใน 16 

นโยบาย 48 โครงการ ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในการปฏิรูปดา้นสาธารณสุขระยะ 18 เดือน 

เพือนําไปสู่การพัฒนาความเป็นเลิศด้านสุขภาวะของประชาชนใน 4 ด้านทีสําคัญ ได้แก่ (กระทรวง

สาธารณสุข,2559) 

 .การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค (P&P Excellence) มีการบูรณาการบทบาทร่วมของ 4 

กระทรวง เพือพฒันาดา้นผูสู้งอายุและเด็ก ลดการบาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเสียงโรคเรือรัง มะเร็ง 

โครงการพยาธิใบไมต้บั รวมทงัการดาํเนิน “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 .ระบบบริการ (Service Excellence) แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 6,500 คน ภายในระยะเวลา 10 ปี 

ดูแลคนไทย 65 ลา้นคน ปี พ.ศ. 2559 คนไทย 1 ครอบครัวมีแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัวดูแล จดัระบบแพทย์

ฉุกเฉิน จดัระบบ EMCO จดัระบบดูแลผูป่้วยระยะยาวทวัประเทศ  
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 3.การพฒันาคน (People Excellence) แก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล การวางแผนกรอบอตัรา

กาํลงัคน/บุคลากรดา้นสุขภาพร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในแต่ละภูมิภาคผลิตและพฒันาบุคลากร การปรับ

ระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข  

 4.ระบบบริหารจดัการ (Governance Excellence) อภิบาลระบบสาธารณสุขการสร้างตน้แบบองคก์ร

คุณธรรม ความมนัคงดา้นยาและเวชภณัฑ ์การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผลและพฒันาสมุนไพร จดัระบบการเงิน

การคลงัสาธารณสุขและจดัระบบขอ้มูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ทงันีการดาํเนินงานภายใต้โครงการสามลา้นสามปีเลิกบุหรีทั วไทย เทิดไท้องค์ราชันนีได้เริม

ขบัเคลือนมาตงัแต่ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ซึงมีวตัถุประสงค์เพือร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อม

รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพือ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติัครบ 70 ปี ใน

ปี พ.ศ.2559 และในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี พ.ศ.2560 และ 91 พรรษา ในปี พ.ศ.2561

เนืองจากทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยจนเกิดเป็นกระแสพระราชดาํรัสเกียวกบัเรืองสุขภาพ 

โดยเฉพาะบุหรี เมือวนัที4 ธนัวาคม พ.ศ.2547โดยมีใจความว่า “การสูบบุหรีทาํให้เส้นเลือดในสมองตีบ ทาํ

ให้สมองทึบ ไม่กระฉับกระเฉง การห้ามขายบุหรีแก่เดก็ อายตุาํกว่า  ปี ทีจริงเดก็อายุ  ปี ก็ควรจะห้าม” 

นอกจากนีวตัถุประสงคส์าํคญัอีกประการของโครงการฯคือเพือป้องกนัและส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดีทุก

กลุ่มวยั ผ่านการกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์และแผนแห่งชาติเรืองบุหรีโดยตงัเป้าไวว้่าภายในปี พ.ศ.2562

สงัคมไทยตอ้งลดจาํนวนผูสู้บบุหรีใหเ้หลือ 16.7% จากจาํนวนผูสู้บบุหรีในปี พ.ศ.2558 ทีมีจาํนวนถึง 19.9% 

เท่ากบัว่าตอ้งลดจาํนวนผูสู้บบุหรีใหไ้ดถึ้ง 1.8 ลา้นคนอยา่งไรก็ตามหากพิจารณาถึงพฒันาการทีนาํไปสู่การ

ควบคุมและจาํกดับุหรีในสงัคมไทยดว้ยบริบทของการบงัคบัใชม้าตรการผา่นบทบญัญติัทางกาํหมายรวมถึง

นโยบายทีนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมนนั นบัว่ามีการเปลียนแปลงเพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

และทิศทางการบริโภคยาสูบอยา่งเป็นพลวตัประเทศไทยมีความพยายามในการควบคุมการบริโภคยาสูบมา

เป็นระยะเวลานาน และมีความก้าวหน้าในการดาํเนินงาน โดยเฉพาะการให้ความสําคัญต่อปัญหาและ

ผลกระทบของการสูบบุหรีมาอย่างต่อเนือง โดยมีการดาํเนินงานตงัแต่ปี พ.ศ. 2517 เรือยมาจนถึงปัจจุบนั 

จากการรวบรวมนโยบายและการดาํเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยของโครงการติดตาม

ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้สรุปกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบตามรอบการ

สาํรวจของกิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัโครงการสามลา้นสามปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั ไดด้งัต่อไปนี 

(ประกิต วาทีสาธกกิจ: 2547, ศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพือการควบคุมการบริโภคยาสูบ: 2549, ศูนยว์ิจยั

และจดัการความรู้เพือการควบคุมการบริโภคยาสูบ:2550,และชูชยั ศุภวงศ:์ 2550) 

 ปี พ.ศ. 2517 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยไดผ้ลกัดนัใหก้ระทรวงการคลงัสงัการใหโ้รงงานยาสูบ

ตอ้งพิมพค์าเตือนขา้งซองบุหรีว่า “บุหรีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ” 

 ปี พ.ศ. 2519 กรุงเทพมหานครไดอ้อกขอ้บญัญติัหา้มสูบบุหรีในโรงภาพยนตร์ และ รถโดยสารประ

จาทางในกรุงเทพมหานคร 
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 ปี พ.ศ. 2521 ไดมี้การจดัตงักลุ่มมชัชวิรัต ซึงมีพระเป็นแกนนาํเพือใหเ้ลิกสูบบุหรี โดยมีการรณรงค์

ไม่ใหน้าํบุหรีไปถวายใหแ้ก่พระภิกษุ 

 ปี พ.ศ. 2523 มีการผลกัดันให้เปลียนแปลงคาํเตือนขา้งซองบุหรีเพือให้ดูรุนแรงมากขึนโดยการ

ผลกัดนัของสมาคมอุรเวชช ์

 ปี พ.ศ. 2526 สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ ภายใตก้ารสนับสนุนขององค์การอนามยัโลกจดัสัมมนาเรือง 

“การสูบบุหรีและสุขภาพในประเทศไทย” โดยกระทรวงสาธารณสุขไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นหน่วยงานกลาง

ในการดาํเนินการรณรงคป้์องกนัและควบคุมการสูบบุหรี ดว้ยการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชนทีเกียวขอ้ง 

 ปี พ.ศ. 2529 มูลนิธิหมอชาวบา้นไดจ้ดัตงั “โครงการรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรี” ซึงปัจจุบนัเปลียน

ชือเป็น “มูลนิธิรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี” มีบทบาทสําคัญในการรณรงค์เพือการไม่สูบบุหรี มีการ

ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ ประสานความร่วมมือกบัองค์กรต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกนัการบริโภคยาสูบ 

ชีใหเ้ห็นถึงผลกระทบจากการบริโภคยาสูบทงัในดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ สงัคม สิงแวดลอ้ม และการเมือง 

 ปี พ.ศ. 2530 ชมรมแพทยช์นบทจัดให้มีการวิงรณรงค์เพือไม่ให้มีการสูบบุหรี และได้รวบรวม

รายชือจาํนวน 6,000,000 รายชือ เพือสนบัสนุนให้มีกฎหมายและนโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ในประเทศไทย 

 ปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีในรัฐบาล ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีมติไม่เห็นชอบกบั

โครงการสร้างโรงงานยาสูบเพิม และมีมติหา้มสูบบุหรีในหอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี 

 ปี พ.ศ. 2532 รัฐบาลไดจ้ดัตงัคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) มีบทบาทใน

การกาํหนดนโยบายและแนวทางในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ในปีเดียวกนันี กระทรวงสาธารณสุขไดส้งั

การใหห้น่วยงานในสงักดัทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี และไม่ใหเ้จา้หนา้ทีสูบบุหรีในขณะปฏิบติังาน รวมถึง

หา้มมีการจาํหน่ายบุหรีในร้านคา้ของหน่วยงานในสังกดั นอกจากนี คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ได้

หา้มการโฆษณาเพือส่งเสริมการขายบุหรีทุกรูปแบบ 

 ปี พ.ศ. 2534 กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัตงัสาํนกังานควบคุมการบริโภคยาสูบ เพือเป็นศูนยก์ลาง

ขอ้มูลข่าวสาร กฎระเบียบ ทีเกียวขอ้งกบัการบริโภคยาสูบ รวมทงัวางแผนและใหค้วามรู้เพือลดอตัราการสูบ

บุหรีในสถานการณ์ทีเกียวขอ้ง 

 ปี พ.ศ. 2535 รัฐสภาได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติจ ํานวน  ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุม

ผลิตภณัฑย์าสูบ และพระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี 

 ปี พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติใหขึ้นภาษีบุหรีตามการเปลียนแปลงของค่าครองชีพปี พ.ศ.  

รัฐสภาผา่นร่างพระราชบญัญติักองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยไดรั้บงบประมาณใน

การดาํเนินงานจากเงินภาษีสรรพสามิตหรือเงินภาษีจากบุหรีและสุราร้อยละ  ต่อปี โดย (สสส.) มีบทบาท

หนา้ทีในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ทงันีรวมถึงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี

และการดืมสุรา อีกทงัยงัมีบทบาทในการสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนของสงัคมทาํงานร่วมกนัในการส่งเสริม
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สุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิงได้สร้างกลุ่มพนัธมิตรทีสําคัญในการผลกัดนัให้เกิดกฎหมาย

ควบคุมการบริโภคยาสูบในหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภาคประชาชน 

ไดแ้ก่ สถาบนัสุขภาพไทย (สสท.) และมูลนิธิส่งเสริมการไม่สูบบุหรี 

 ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลลงสัตยาบันอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์การอนามัยโลก 

(Framework Convention for Tobacco Control: FCTC) 

 ปี พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการเปลียนแปลงคาํเตือนบนซองบุหรีมาเป็นรูปภาพ มีผล

บงัคบัใชต้งัแต่วนัที 25 มีนาคม พ.ศ.2548 ในขณะทีวนัที 24 กนัยายน พ.ศ.2548 กระทรวงสาธารณสุขได้

ออกประกาศกระทรวงบงัคบัหา้มวางบุหรี ณ จุดขาย โดยห้ามไม่ให้ร้านคา้โชวบุ์หรี แต่สามารถเขียนดว้ย

ตวัอกัษรสีดาํในกระดาษ A 4 ไดว้่า “ทีนีมีบุหรีขาย” หรือ “ทีนีมีบุหรีจาํหน่าย” 

 ปี พ.ศ. 2549 กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวง 4 ฉบบัไดแ้ก่ 

 1. การบงัคบัใหผู้ผ้ลิตบุหรีซิกาแรต พิมพฉ์ลากแสดงชือสารพิษและสารก่อมะเร็งทีอยูใ่นควนับุหรีที

ขา้งซองทงั 2 ขา้ง โดยกาํหนดสารพิษ 2 ตวั ไดแ้ก่ คาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโดรเจนไซยาไนด์ และสาร

ก่อมะเร็ง 3 ตวั ไดแ้ก่ นิโคติน ทาร์และฟอร์มาลดีไฮด ์

 2. การเพิมจาํนวนภาพคาเตือน 4 สี พร้อมขอ้ความแสดงพิษภยัของบุหรีในบุหรีซิกาแรตและบุหรี

ซิการ์ จาก 6 ภาพเป็น 9 ภาพ ไดแ้ก่ ภาพที 2 ควนับุหรีทาํร้ายผูใ้กลชิ้ดภาพที 2 สูบแลว้ปากเหม็นกลินบุหรี 

ภาพที 3 สูบแลว้ถุงลมพองตาย ภาพที 4 ควนับุหรีทาํใหเ้กิดมะเร็งปอด ภาพที 5 ควนับุหรีทาํใหห้วัใจวายตาย 

ภาพที 6 ควนับุหรีนาํชีวิตสู่ความตาย ภาพที 7 สูบแลว้เป็นมะเร็งช่องปาก ภาพที 8 สูบแลว้เป็นมะเร็งกล่อง

เสียงและภาพที 9 ควนับุหรีทาํใหเ้สน้เลือดสมองแตก 

 3. หา้มพิมพส์รรพคุณบุหรีว่ารสอ่อน รสเบา ในบุหรีซิกาแรต บุหรีซิการ์และยาเสน้ 

 4. ประกาศเพิมพืนทีเป็นเขตปลอดบุหรี โดยไดป้ระกาศให้สถานทีหลายแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี

ทงัหมด เช่น โรงเรียน หรือสถาบนัการศึกษาระดบัทีตาํกว่าอุดมศึกษา ศาสนสถานหรือสถานทีประกอบ

ศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาต่างๆ เป็นตน้ 

 ปี พ.ศ. 2550 ประกาศให้ร้านจาํหน่ายอาหารหรือเครืองดืมเฉพาะบริเวณทีมีระบบปรับอากาศ 

(รวมถึง ผบั บาร์ และสถานบริการอืนๆ) เป็นเขตปลอดบุหรีร้อยเปอร์เซ็นต์ (เขตปลอดบุหรีประเภทที 1) 

ส่วนร้านจาํหน่ายอาหารหรือเครืองดืมบริเวณทีไม่มีระบบ ปรับอากาศ เป็นเขตปลอดบุหรีเช่นเดียวกนั แต่

สามารถจัดเขตสูบบุหรีให้กับผูใ้ช้บริการได ้(เขตปลอดบุหรีประเภทที 2) นอกจากนี ได้เพิมตลาดเป็น

สถานทีสาธารณะแห่งใหม่ทีถูกกาํหนดใหเ้ป็นเขตปลอดบุหรีประเภทที  ดว้ย 

 จากกรอบการดาํเนินการเกียวกบัมาตรการควบคุมบุหรีจากพฒันาการดงักล่าวขา้งตน้พบว่าการ

บงัคบัใชจ้ะอยูบ่นฐานของกระบวนการสร้างเครืองมือในการควบคุมการบริโภคยาสูบจากชุดนโยบายและ

กฎหมายทีสําคัญต่างๆ เช่น กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก 

(WHOFramework Convention on TobaccoControl : FCTC),นโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบของ

องคก์ารอนามยัโลก, พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี พ.ศ. 2535, พระราชบญัญติัควบคุม
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ผลิตภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 รวมทงัขอ้เสนอของคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.)

ดว้ยมาตรการขา้งตน้ทีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายสะทอ้นใหเ้ห็นถึงแนวทางการควบคุมทีอาศยัอาํนาจบงัคบัจากผู ้

กาํหนดนโยบายเพียงฝ่ายเดียว ซึงหากพิจารณาถึงประสิทธิภาพทีควรดาํเนินการควบคู่กบัมาตรการทาง

กฎหมายหรือการนํานโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลแล้วควรคาํนึงถึงบทบาทของผู ้

ปฏิบัติการด้วยจึงจะทาํให้เห็นถึงผลสัมฤทธิในภาพรวมผ่านโครงการอย่างมีนัยสําคัญต่อไปด้วยการ

ประเมินผลกิจกรรมทงัในระดบัล่างในลกัษณะของภาคีเครือข่ายผา่นชุดปฏิบติัการทีสาํคญั เช่น 

 - โครงการสนบัสนุนการดําเนินงานควบคุมยาสูบระดับจงัหวดั ดว้ยแนวคิดสาํคญัในการขบัเคลือน

การดาํเนินงานและสร้างความร่วมมือในการทาํงานควบคุมยาสูบในระดับพืนที ผ่านรูปแบบและการ

ดาํเนินงานการดาํเนินงานภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฯในมาตรการทีสาํคญั 4 ดา้น 

ประกอบดว้ย 

 .การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพฒันาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบและพฒันาการ

บริหารจดัการขององคก์รทีเป็นภาคีเครือข่าย 

 . สร้างความตระหนกัเรืองพิษภยัและรู้เท่าทนักลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ เพือป้องกนันักสูบ

หนา้ใหม่ผา่นการอบรมพฒันาศกัยภาพแกนนาํเครือข่ายและการรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธต่์างๆ 

 . ช่วยผูเ้สพให้เลิกใชย้าสูบด้วยการพฒันาระบบบาํบดัรักษาและจดัตงัคลินิกให้บริการเลิกบุหรี

ระดบัอาํเภอนอกจากนีพฒันาศกัยภาพบุคลากรสาธารณสุขทุกระดบัรวมทงัการดาํเนินกิจกรรม อสม. ชวน

คนมาเลิกสูบบุหรี 

 . สร้างสิงแวดลอ้มปลอดบุหรีในลกัษณะของการสร้างและสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินในการดูแลรับผิดชอบเกียวกบัดา้นสาธารณสุขชุมชนและดาํเนินงานสร้างสิงแวดลอ้มปลอดควนั

บุหรีในสถานทีสาธารณะรวมทงัดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายบูรณาการอยา่งเป็นรูปธรรม 

 - โครงการ “  ล้าน  ปี เลกิบุหรี ทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 

 โดยความร่วมมือและดาํเนินการของกระทรวงสาธารณสุข สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามยั สมาคมหมออนามยั

สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมคัรเพือสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกาํหนด

ประเด็นอนัเป็นสาระสาํคญัของการดาํเนินการตามนโยบายและยทุธศาสตร์ดาํเนินงานดงันี 

 1.ใชก้ลไก “เครือข่ายหมออนามยัและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น” ซึงมีกระจายอยู่ทุก

ตาํบลและหมู่บา้นทวัประเทศ และเป็นกลุ่มทีใกลชิ้ดประชาชนในระดบัพืนทีมากทีสุด 

 2.สร้าง “กิจกรรมลงมือทาํ (Action-based activity)” ควบคู่ไปกบั “กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส 

(Campaign-based activity)”, โดยทีกิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ขอ้มูลให้เกิดการเปลียนแปลง “ทศันคติ”   ส่วน

กิจกรรมลงมือทาํมุ่งเปลียนแปลงพฤติกรรมดว้ยกระบวนการกลุ่ม โดยโครงการนีจะทาํการ “สร้างกลุ่มลง

มือทาํพฤติกรรมบางอยา่งร่วมกนั” ซึงในทีนี คือ การตงั “กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ ทาํกิจกรรมออกกาํลงักายเพือ

สุขภาพ เลิกบุหรี (เลิกเหลา้)  ร่วมกนั” 
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 3.เนน้ “ลงมือทาํสร้างพฤติกรรมอยา่งต่อเนือง” ควบคู่ไปกบั “รณรงค์สร้างกระแสใหญ่เป็นระยะ”   

โดยโครงการนีจะจดัใหมี้การทาํกิจกรรมออกกาํลงักายในระดบัตาํบลทุกสปัดาห์ (ซึงแต่ละหมู่บา้นสามารถ

เป็นตวัแทนระดบัตาํบลเวียนกนัจดักิจกรรมได)้ และจะเชิญคนสูบบุหรีและดืมเครืองดืมแอลกอฮอลใ์ห้มา

ออกกาํลงักายเพือสุขภาพ เลิกบุหรี (เลิกเหลา้) ร่วมกนัทุกสปัดาห์อยา่งต่อเนือง 

 

กลวธิีในการดําเนินโครงการ 

 1. เครือข่ายหมออนามยัและอาสาสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ร่วมมือกบัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถินในพืนทีและภาคีต่างๆ “ชวนคนมาเริมเลิกบุหรีเพิมสัปดาห์ละ 20 คน/ตาํบล (2 คน/หมู่บา้น) 

เป็นเวลา 4 เดือน (ส.ค. – พ.ย. 59) เพือใหไ้ดค้นทีสมคัรใจและตงัใจเริมเลิกสูบบุหรีโดยเฉลีย 320 คน/ตาํบล 

 2. ตงักลุ่ม/ชมรม “คนรักษสุ์ขภาพ” มาทาํกิจกรรม “ออกกาํลงักายเพือสุขภาพ ” หรือ“กิจกรรมสร้าง

นาํซ่อมเลิกบุหรี (เลิกเหลา้)”ต่อเนืองทุกสัปดาห์ในระดบัตาํบล ทงันี หากสามารถทาํให้ 4 คนทีมาเริมเลิก 

สามารถเลิกครบหกเดือนไดห้นึงคน, ในปีแรกจะทาํใหเ้กิดคนเลิกครบหกเดือนได ้560,000 คนทวัประเทศ

ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560” 

 ซึงการดาํเนินกิจกรรมภายใตโ้ครงการจะกาํหนดผลสมัฤทธิโดยตงัเป้าหมายใหมี้ผูเ้ลิกสูบบุหรีอย่าง

ต่อเนืองให้ไดไ้ม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิตให้ได ้3 ลา้นคน ในเวลา 3 ปี ซึงจะใชพ้ลงัของเครือข่าย

หมออนามยั และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) เป็นผูด้าํเนินการร่วมกบัภาคีเครือข่ายใน

พืนที เนืองจากเป็นผูมี้บทบาทในการบริการดา้นสาธารณสุขซึงมีความใกลชิ้ดกบัประชาชนในหมู่บา้นมาก 

ทงัยงัเป็นจุดแข็งในการควบคุมยาสูบและดูแลสุขภาพคนทีเกียวขอ้งกบัยาสูบ ช่วยคดักรองแนะนาํให้เลิก

รวมทงัสร้างกลไกในการป้องกนัการกลบัไปสูบ บุหรีของเด็กและเยาวชนจากการสูบบุหรี 

 

วตัถุประสงค์ทัวไป 

 1. เพือจดักิจกรรมรณรงค์และขบัเคลือนให้ประชาชนเห็นความสาํคญัของพิษภยัจากการสูบบุหรี 

ผลกระทบและความสูญเสียทังโดยทางตรงและทางออ้มนําไปสู่การเลิกสูบบุหรีและการลงมือปฏิบัติ

ปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพทีดี 

 2. มีการจดักิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมรักษสุ์ขภาพ อยา่งต่อเนืองจากระดบัหมู่บา้น ตาํบล อาํเภอและ

จงัหวดัเพือใหเ้ป็นพืนทีรวมตวักนัทาํกิจกรรมออกกาํลงักายเพือสุขภาพ (เลิกเหลา้) เลิกบุหรีทวัประเทศไทย 

วตัถุประสงค์เฉพาะ 

 ชกัชวน เชิญชวน ทา้ชวน ให้คนทีสูบบุหรีเป็นประจาํ เลิกสูบบุหรีให้ได ้3 ลา้น ในระยะเวลา 3 ปี                    

(ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ดงันี    

 ปีที 1 (มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2560) รวมจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 5 แสนคน                                                             

 ปีที 2 (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) รวมจาํนวน 2 ลา้นคน (นบัต่อยอดจากปีทีผา่นมา)                                            

 ปีที 3 (มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) รวมจาํนวน 3 ลา้น (นบัต่อยอดทงั 3 ปี) 
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       . เกิดกลุ่ม “คนรักษสุ์ขภาพ” หรือชือกลุ่มอืนใด ทีดาํเนินการดา้นสุขภาพ และมีกิจกรรมดา้นสุขภาพ 

เลิกบุหรี เลิกสุราลดและปัจจยัเสียงหลกัอืนอยา่งต่อเนือง 

  

 บทบาทของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) จาํนวน 9 ข้อตามโครงการ “  ล้าน  ปี

เลกิบุหรีทัวไทยเทิดไท้องค์ราชัน” มดีังนี 

 1. คน้หา สาํรวจและจาํแนกเป้าหมายคนทีจะชวนให้เลิกสูบ โดยเลือกคนทีมีแนวโน้มเลิกไดง่้าย 

เช่น ผูสู้บทีมีเด็กเลก็ในบา้นเริมเจ็บป่วย มีญาติเจ็บป่วยจากการสูบหรือผูสู้บทีมีอายมุากกว่า  ปี  

 2. หาแรงจูงใจเพือชวนใหต้ดัสินใจเลิกสูบเด็ดขาด เช่น รักลูก ไม่อยากเจ็บป่วย เป็นตน้  

 3. ใหข้อ้มูลดา้นลบของการสูบบุหรี โดยตอกยาํผลทีจะเกิดขึนกบัสุขภาพและคาํนวณใหเ้ห็นตวัเลข

ทีชดัเจนว่าค่าใชจ่้ายทีเสียไปจากบุหรีมากเพียงใด  

 4. แนะนาํใหป้ฏิบติัเทคนิคการเลิกสูบทีง่ายและไดผ้ล เช่น ไม่สูบบุหรีในบา้น ไม่ซือไม่ขอบุหรี ทิง

อุปกรณ์สาํหรับการสูบบุหรี เป็นตน้ 

 5. แนะนาํอุปกรณ์ทีช่วยใหเ้ลิกสูบไดง่้ายขึน เช่น ดืมนาํ ดืมชาหญา้ดอกขาว ใชน้าํยาบว้นปากหรือ

สมุนไพรช่วยเลิกบุหรี เคียวผลไมเ้ปรียวๆ เป็นตน้  

 6. ติดตามเยยีมเยยีนใหก้าํลงัใจอยา่งสมาํเสมอ ช่วยใหเ้ลิกสูบไดอ้ยา่งต่อเนือง  

 7. ทาํกิจกรรมสนับสนุนการเลิกสูบ เช่น เชิญคนทีเลิกสูบสาํเร็จมาแลกเปลียนประสบการณ์ จัด

กิจกรรมพบปะพูดคุยใหก้าํลงัใจ เป็นตน้  

 8. แนะนาํบริการช่วยเลิกบุหรีแก่คนทีติดบุหรีหนกั หรือคนทีกลบัไปสูบซาํทีคลินิกฟ้าใส หรือสาย

ด่วนเลิกบุหรีเบอร์ 1600 

 9. จดักิจกรรมชืนชมเชิดชูคนทีเลิกบุหรีสาํเร็จ หรือคนทีชวนคนเลิกบุหรีสาํเร็จ 

  

 บทบาทของหมออนามยัหรือเจ้าหน้าทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)จํานวน 

10 ข้อตามโครงการ “  ล้าน  ปีเลกิบุหรีทัวไทยเทิดไท้องค์ราชัน”มดีังนี 

 1.วิเคราะห์สถานการณ์คนสูบบุหรีและยาเส้นและผลกระทบทีเกิดขึนในพืนที เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

อา้งอิงถึงความสาํคญัของการลดปัญหาจากการสูบบุหรีและยาเสน้ 

 .วางแผนการทาํงาน ร่วมกบั อสม.และภาคี ใหมี้กิจกรรมลงมือทาํ คือการสนบัสนุนให้ อสม. ชวน

คนสูบบุหรีให้เลิกสูบและกิจกรรมสร้างกระแส โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ชวนเลิกสูบบุหรีในพืนที

รับผดิชอบตามวนัสาํคญัต่างๆเดือนละหนึงครังจลอดปี 

 3. เตรียมอุปกรณ์ทีจาํเป็นตอ้งใช้ในโครงการฯให้พร้อม เช่นใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการของผูสู้บ

บุหรี ทะเบียนบันทึกการทาํงานและผลงานของ อสม. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆทีเกียวขอ้งกับ

โครงการ เอกสารและโปรแกรมการรายงานขอ้มูล สือต่างๆทีใชใ้นการประชาสมัพนัธโ์ครงการเป็นตน้ 
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 4. ชีแจงทาํความเขา้ใจกบั อสม. ถึงเป้าหมายและวิธีดาํเนินกิจกรรมลงมือทาํของโครงการฯ อนั

ไดแ้ก่กิจกรรมต่างๆทีกล่าวไวใ้นขอ้ปฏิบติัของ อสม. 

 5. เพิมศกัยภาพ เติมความรู้ใหแ้ก่ อสม. ไดแ้ก่ การเสพติดของบุหรี ผลกระทบดา้นลบทีเกิดจากการ

สูบบุหรีทงัต่อตวัของผูสู้บเอง (ควนับุหรีมือหนึง) ต่อคนรอบขา้งทีไดรั้บควนับุหรี (ควนับุหรีมือสอง) และ

ต่อเด็กเลก็ทีสมัผสัขีบุหรี (ควนับุหรีมือสาม) วิธีหาแรงจูงใจหรือจุดยึดเหนียวให้ผูสู้บตดัสินใจเลิกสูบบุหรี 

วิธีการเชิญชวน/ทา้ชวนใหก้ลุ่มเป้าหมายเลิกบุหรีและวิธีการแนะนาํ ติดตามเยียมให้กาํลงัใจและช่วยให้คน

เลิกสูบบุหรีเบืองตน้ ตลอดจนเทคนิคการเลิกบุหรีทีไดผ้ล อุปกรณ์ทีช่วยใหเ้ลิกสูบบุหรีไดง่้ายขึนและการทาํ

กิจกรรมสนบัสนุนการเลิกสูบบุหรี เป็นตน้ 

 6. กระตุน้และสนบัสนุนให ้อสม. ติดตามเยยีมเยยีน ใหก้าํลงัใจผูที้ตงัใจเลิกบุหรีให้สามารถเลิกได้

อยา่งต่อเนือง 

 7. ช่วยบาํบดัและ/หรือส่งต่อผูสู้บบุหรีทีถูกส่งต่อมาจาก อสม. จดัใหมี้คลินิกเลิกบุหรีระดบั รพ.สต. 

เพือช่วยเหลือกรณีทีผูสู้บบุหรีตอ้งการความช่วยเหลือในการเลิกบุหรีและส่งต่อไปสู่การบาํบดัทีตอ้งการการ

ช่วยเหลือทีซบัซอ้น เช่น ตอ้งใชย้าเลิกบุหรี เป็นตน้ 

 8.บนัทึกขอ้มูลผูเ้ขา้ร่วมโครงการและสือสารรายงานผลการดาํเนินงาน ทาํการบนัทึกขอ้มูลต่อเนือง 

ทงัในครังเริมตน้สมคัรเลิกสูบบุหรีและการติดตามการเลิกบุหรีเดือนที 1 เดือนที 3 และเดือนที 6 เป็นตน้ 

 9. ชักชวน อสม. และภาคีเครือข่ายในพืนทีให้ร่วมดว้ยช่วยกันจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส

สุขภาพ ชวนคนเลิกสูบบุหรีในโอกาสเทศกาลสาํคญัต่างๆในพืนทีรับผิดชอบเดือนละ 1 ครังตลอดปี หรือ

จดัตงัชมรมคนรักษสุ์ขภาพระดบัตาํบลเพือจดักิจกรรมสุขภาพเป็นประจาํ เช่นออกกาํลงักายทุกสปัดาห์ เป็น

ตน้ เพือนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรีต่อไป 

 10.สรุปบทเรียน แลกเปลียนเรียนรู้ นาํเสนอผลการดาํเนินงานและเชิดชู ทงัคนเลิกบุหรีและ อสม.ที

ดาํเนินโครงการฯ 

 

การประเมนิผลโครงการ 

 1. จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ แบบบนัทึกความสมคัรใจและรับรองผลการเลิกสูบ

บุหรีอย่างต่อเนือง ภาพถ่ายกิจกรรมของผูเ้ลิกสูบบุหรีทุกราย คลิปวิดีโอ การดาํเนินงาน ขอ้มูลการจัดทาํ

ประกาศนียบตัรและการเชิดชูเกียรติ                                                                      

 2. แบบประเมินพฤติกรรมและภาวะสุขภาพโดยคณะทาํงาน/ทีมประเมินผล    

 

ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 1. เครือข่ายหมออนามยัรวมถึงเจา้หน้าทีทีประจาํ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต) 

และเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหม่บา้น หรืออสม. ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการดาํเนินงาน

เลิกสูบบุหรีในชุมชน 
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 . จาํนวนผูสู้บบุหรี มีความสมคัรใจและสามารถเลิกสูบบุหรีไดอ้ยา่งต่อเนืองเป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า  เดือน ในปีแรกนีไม่นอ้ยกว่า  แสนคน 

 . เกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพในพืนที ไดแ้ก่ กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ กลุ่มเครือข่ายผู ้

เลิกสูบบุหรี (เลิกเหลา้) กลุ่มวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน                                                                                                                                  

 . เกิดชุดบทเรียนการเลิกสูบบุหรีในชุมชน      

 . เกิดตน้แบบ ในการดาํเนินงาน จากชุมชน ทีสามารถเผยแพร่ได ้

 . เกิดบุคคล องคก์ร หน่วยงานตน้แบบในการเลิกสูบบุหรี          

 สรุปแลว้พบว่าชุดนโยบายทีหลากหลายในปัจจุบนัทีถูกทาํให้ดูเหมือนจะเป็นนโยบายทีแพร่หลาย

และต่อเนืองจากเมือปี พ.ศ.2558 ภายใตก้ารดาํเนินโครงการเลิกบุหรี 1 อสม. ขอ 1 คนเลิก เพือเป็นพระราช

กุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ซึงตงัเป้าให้มี

คนเลิกใหไ้ด ้1 แสนคน โดยพบว่าสามารถทาํใหค้นติดบุหรีเลิกบุหรีต่อเนืองกนั 3 เดือน ไดป้ระมาณ  หมืน

กว่าคน คิดเป็น 64% ถือว่าเป็นตวัเลขทีค่อนขา้งสูง เพราะจากขอ้มูลพบว่า การทาํให้คนเลิกบุหรีดว้ยวิธีต่าง 

ๆ ผสมกนันัน ส่วนใหญ่ความสาํเร็จมกัจะตาํกว่า 50% กลไก อสม. จึงถือว่าประสบความสาํเร็จ ทีสาํคัญ 

จาํนวนคนทีเลิกได้ 6 หมืนกว่าคนนัน 85% เลิกโดยไม่ต้องใชย้า หรือสารทดแทน นั นคือใช้วิธีหักดิบ 

โครงการ 3 ลา้น 3 ปี ดงันนั อสม. จึงมีส่วนสาํคญั ซึง อสม. ในปัจจุบนัมีจาํนวนรวมทงัสินประมาณลา้นกว่า

คน โดยเงือนไขเบืองตน้สะทอ้นถึงขอ้กาํหนดสาํคญัโดย ถา้  คน สามารถชวนให้เลิกได ้  คนต่อปี ก็จะมี

คนเลิกได ้  ลา้นคนต่อปี ทาํต่อเนือง  ปี ก็จะได้ 3 ลา้นคน ใน 3 ปีอาจนาํไปสู่การอนุมานไดว้่าผลการ

ดําเนินทําให้ปลอดบุหรีเต็มพืนที 100% ดังนันการดําเนินการตามนโยบายด้วยชุดการประเมินใน

กระบวนการวิจยัครังนี จึงจาํเป็นต้องอาศยักรอบการพฒันาทีปรากฎผลเชิงประจกัษ์ในพืนทีดว้ยข้อมูล

เกียวกบัการรณรงคต์ามโครงการฯใหมี้ประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกฝ่ายดว้ยทงันี

ปัจจยัทีมีผลสาํคัญกับกลไกการขับเคลือนโครงการสามลา้นสามปีเลิกบุหรีทั วไทยเทิดไทอ้งค์ราชนัจึง

จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงบริบทของการใชเ้ครือข่ายหมออนามยัทีมีกว่า 4 หมืนคนและอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. ในปัจจุบันทีมีจ ํานวนกว่า 1.2 ล้านคน ซึงถือว่าหนาแน่นกว่าเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือและสามารถเขา้ถึงทุกคนทุกบา้น ทุกซอกทุกมุมในไทย จึงมีโอกาสประสบความสาํเร็จ ที

สาํคญั ยงัเป็นการใชก้ระบวนการกลุ่มในการชวนทาํกิจกรรมเลิกบุหรี เช่น ออกกาํลงักายก็มีโอกาสช่วยให้

เลิกสูบไดม้ากขึนเพราะมีผลวิจยัชดัเจนว่าคนทีออกกาํลงักายสามารถเลิกบุหรีไดม้ากกว่าและทีผา่นมาพบว่า

คนทีหนักลบัไปสูบบุหรีอีกเนืองจากคนสูบคนชกัชวนแต่ไม่มีคนชวนออกกาํลงักายใหเ้ลิกสูบ เป็นตน้ 

  

บริบททัวไปของสถานการณ์การสูบบุหรีและผู้เข้าร่วมโครงการฯในพืนทีจงัหวดัทีเป็นกรณศึีกษา 

 ทงันีการประเมินโครงการทีเกียวขอ้งดา้นสุขภาพมกัถูกนาํมาอธิบายถึงความสาํคญัในภาพรวมทงั

ประเทศ ซึงอาจนาํไปสู่ขอ้สรุปเชิงทฤษฎีทีขาดความเขา้ใจเฉพาะบริบทเชิงลึกของแต่ละพืนที ดงันันเพือ

เปรียบเทียบแนวโนม้และกลไกสาํคญัทีอาจนาํไปสู่การอนุมานเกียวกบัสถานการณ์การสูบบุหรีและเงือนไข
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ทีนาํไปสู่การอธิบายผลสัมฤทธิของการดาํเนินการตามโครงการ “3 ลา้น3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์

ราชนั” อยา่งรอบดา้นจึงควรพิจารณาจากความแตกต่างของกรณีศึกษารายจงัหวดัทีน่าสนใจโดยสรุปดงันี 

 ตามข้อเท็จจริงพบว่ายอดรวมผูส้มคัรใจเข้าร่วมโครงการฯทังประเทศจากข้อมูล ณ ว ันที 25 

ธนัวาคม พ.ศ.2559 มีจาํนวนทงัสิน 94,549 คน ในขณะทียอดรวมผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯทงัประเทศ

จากขอ้มูล ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 ภายหลงัการดาํเนินโครงการเป็นระยะเวลา  เดือนมีจาํนวนรวม

ทงัสิน 542,897 คน ซึงมีจาํนวนเพิมขึนรวม 448,348 คน คิดเป็นร้อยละ 82.58% ทงันีจากชุดขอ้มูลดงักล่าว

เมือแยกพิจารณารายภูมิภาคตามสถานการณ์ความจาํเป็นเร่งด่วนเกียวกบัการบริโภคยาสูบ กรณีพืนทีภาคใต้

ในบริบทของพืนทีทีมีอตัราความชุกของการสูบบุหรีในระดบัสูงนัน พบว่ายอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรี

ทังหมดโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ วนัที 25 ธันวาคม พ.ศ.2559 พบว่ามีผูส้มคัรใจเข้าร่วม

โครงการฯเพียงจาํนวน 15 คน ในขณะทีขอ้มูล ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีจาํนวนรวมทงัสิน 19,001 

คน เพิมขึน 18,968 คน หรือคิดเป็น 99.83% ซึงจากขอ้มูลดงักล่าวเบืองตน้สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปรับเปลียน

ขอ้มูลจากปัจจยัแปรผนัทีมีผลต่อการอธิบายปรากฎการณ์จากการเพิมขึนของผูส้มคัรใจเลิกบุหรีในพืนที

 ในส่วนของยอดรวมผูส้มัครใจเลิกสูบบุหรีทังหมดในจังหวดัสตูล พบว่า ข้อมูล ณ ว ันที 25 

ธนัวาคม พ.ศ.2559 มีจาํนวนผูส้มคัรใจเข้าร่วมโครงการจาํนวนรวมทงัสิน 5,025 คน ในขณะทีจาํนวน

ผูส้มคัรใจเลิกบุหรีในโครงการฯ จากขอ้มูล ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีจาํนวนรวมทงัสิน5,964 คน 

เพิมขึนเพียง 939 คน หรือคิดเป็น 15.74%ซึงนบัเป็นการเพิมขึนของจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯใน

อตัราส่วนทีค่อนขา้งนอ้ยเมือเทียบกบับริบทเชิงพืนทีของจงัหวดัสงขลา ดงันนัจากชุดขอ้มูลดงักล่าวของทงั

สองพืนทีอาจพิจารณาถึงเงือนไขความสาํคญัของการปรับเปลียนชุดขอ้มูลเป็นสาระสาํคญั  ประการซึงหาก

พิจารณาในเงือนไขของชุดขอ้มูลเชิงปริมาณนันจะเห็นได้อย่างชดัเจนจากจาํนวนโดยสรุปจากยอดรวม

ผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีทังหมดในสถานการณ์การสูบบุหรีในภาคใต้จากจงัหวดัสงขลาและจังหวดัสตูล 

ภายในระยะเวลารวม 6 เดือน ซึงขอ้มูล ณ วนัที 25 ธนัวาคม พ.ศ.2559 จาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ

จากเดิมรวม 5,040 คน สู่การปรับเปลียนชุดขอ้มูลครังใหม่จากขอ้มูล ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่า

จาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯรวม 24,965 คน เพิมขึน 19,925 คน หรือคิดเป็น 79.81% ของทงัสอง

พืนทีในขณะเดียวกนัหากพิจารณาถึงเงือนไขทีสะทอ้นถึงปัจจยัเชิงสาเหตุทีนาํไปสู่การปรับเปลียนจาํนวน

ผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการตามขอ้มูลดงักล่าวของทงัสองพืนทีทีมีอตัราการเปลียนแปลงในลกัษณะของการ

เพิมขึนทีมีความแตกต่างกนัอย่างมากนันอาจมีปัจจัยทีสัมพนัธ์และเกียวข้องกับการนําไปสู่การอธิบาย

สถานการณ์เฉพาะกรณีศึกษาในพืนทีภาคใตโ้ดยเฉพาะจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกยีวกบัการรับรู้ 

 การรับรู้เป็นกระบวนการทีซบัซอ้นโดยทวัไปบุคคลจะเขา้ใจว่า การรับรู้คือ การรู้การเห็น การไดย้นิ 

การไดก้ลิน การรับสมัผสั จากอวยัวะทงั 5 ซึงมิใช่เพียงเท่านัน โดยการรับรู้จะเริมตงัแต่เมือมีการรับสัมผสั 

และจะเข้าระบบประสาทส่วนกลางเพือเก็บข้อมูลต่างๆไวผ้สมผสานกับสิงทีเกิดจากการเรียนรู้และ
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ประสบการณ์ทีผา่นมา แลว้ประมวลขอ้มูลเชือมโยงไปยงัศูนยก์ลางการควบคุมระบบประสาทต่างๆทาํให้

เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทังนีมีนักวิชาการด้านจิตวิทยาได้ศึกษาประเด็นเกียวกับการรับรู้และได้ให้

รายละเอียดความสาํคญัทีน่าสนใจ ดงันี 

  

ความหมายของการรับรู้ 

 กมลวฒัน ์ยะสารวรรณ (2547) ใหค้วามหมายของการรับรู้ หมายถึงขบวนการแปลความหายของสิง

เร้าทีมากระทบประสาทสมัผสัและแปลความหมายขึนอยูก่บัประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล 

 กนัยา สุวรรณแสง (2552) ไดใ้หค้วามหมายของการรับรู้ คือ กระบวนการทีเกิดภายในตวัของแต่ละ

บุคคลและการรับรู้เกิดขึนกบัสิงต่าง ๆทีอยูร่อบตวั โดยการสมัผสั การเห็น การไดย้ิน การรู้สึก การไดก้ลิน 

การสมัผสั ซึงสิงเร้าเหลา้นีจะผา่นทางประสาทสมัผสั แลว้แปลออกมาโดยการอาศยัประสบการณ์เดิม 

 ณัฐศรุต นนทธี (2544) ระบุความหมายของการรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้ ความเห็นซึง

เกิดขึนจากการตีความ การสมัผสัระหว่างอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายกบัสิงแวดลอ้มซึงเป็นสิงเร้า โดยมีการใช้

ประสบการณ์เดิมช่วยในการใหค้วามหมายแหงการสมัผสันนั ๆ 

 Kast & Rosenzweig (1985) กล่าวว่าการรับรู้เป็นการแปลความหมายของสิงเร้าและการตอบสนอง

ของร่างกายของคนต่อสิงเร้า โดยจะแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลขึนอยู่กบัประสบการณ์เดิมและทาํให้บุคคล

จะมีพฤติกรรมแตกต่างกันแต่ละบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะขอ้มูลทีตรงกบัความตอ้งการและความพอใจ 

อยา่งไรก็ตาม ยงัขึนกบัพืนฐานของกระบวนการของแต่ละบุคคลแต่ละคนเกียวกบัความตอ้งการค่านิยม การ

คาดหวงัและปัจจยัอืน ๆ  ดว้ย “กระบวนการการตีความผา่นประสาทสมัผสัใดๆ โดยตรง” ซึงจากความหมาย

นีคาํทีจะสือความหมายเดียวกับการรับรู้ การสัมผสัรู้ อนัเป็นการทีเกิดจากการรับความรู้สึกเข้ามาทาง

ประสาทสมัผสัเกิดเป็นความเขา้ใจหรือความรู้สึกภายในของบุคคลดงันนักล่าวอีกอย่างคือการรับรู้หมายถึง 

“การตีความหมายจิตใจของบุคคลทีจะทาํใหเ้กิดการไดรู้้ไดเ้ขา้ใจ” 

 โดยการรับรู้เป็นเหตุการณ์ทีเกิดขึนในตวับุคคล ซึงไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง การรับรู้เป็น

กระบวนการซึงประกอบดว้ยขนัตอนต่างๆ โดย Schcmenhorn, Hunt and Osborn. (1982) ไดก้ล่าวถึง

กระบวนการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาเบืองตน้ในการตีความสิงเร้าทีสัมผสัต่าง ๆ เพือสร้าง

ประสบการณ์ทีมีความสาํคญัสาํหรับผูรู้้ ส่งผลให้การรับรู้เป็นสิงทีทาํให้บุคคลมีความแตกต่างกนัและเมือ

บุคคลไดรั้บสิงเร้าก็จะประมวลสิงรับรู้นนันบัเป็นประสบการณ์ทีมีความหมายเฉพาะตนเองดงัภาพ 

 

 
ภาพที 1: กระบวนการรับรู้ (Schcmenhorn, Hunt & Osborn, 1982, p. 55) 
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 ในขณะทีสิทธิโชค วรานุสันติกุล (2524) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทางสังคมว่ามี

ปัจจยัทีเกียวขอ้งละสมัพนัธด์งัต่อไปนี 

 1) ความตอ้งการ (Need) ของผูรั้บรู้เองจะทาํให้ผูรั้บรู้ตีความสิงเร้าทีส่งมาเป็นสิงทีจะสนองความ

ตอ้งการของตวัเอง ความตอ้งการเป็นเหตุจูงใจใหเ้รารับรู้สิงทีตอ้งการไดร้วดเร็ว 

 2) ประสบการณ์ (Experience) บุคคลทวัไปมกัจะตีความสิงทีตวัเองสมัผสัตามภูมิหลงัของแต่ละคน 

 3) การเตรียมตวัไวก่้อน (Preparatory set) การทีคนเรามีประสบการณ์และการเรียนรู้สิงใดมาก่อน 

ทาํใหส้ามารถเตรียมทีจะตอบสนองต่อสิงนนัแนวเดียวกบัทีเรารับรู้มา 

 4) บุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพมีความสมัพนัธก์บัการรับรู้ 

 5) ทศันคติ (Attitude) ทศันคติมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถา้คนบุคคลมีทศันคติทีดีต่อใครคนหนึงการ

กระทาํของบุคคลนนัจะถูกรับรู้ในทางทีดีอยูเ่สมอ 

 6) ตาํแหน่งทางสงัคม (Social position) และบทบาททาํใหบุ้คคลรับรู้สิงต่างๆ ไม่เหมือนกนั 

 7) วฒันธรรม (Culture) เป็นตวัการสาํคญัทีทาํใหบุ้คคลรับรู้อะไรแตกต่างกนั 

 8) สภาพทางอารมณ์ (Emotion) ของผูรั้บรู้มีผลต่อการรับรู้ 

 ทงันีการรับรู้นันเป็นขนัตอนแรกของการมีพฤติกรรม แต่อย่างไรก็ตามการรับรู้เป็นเพียงตวัแปร

หนึงเท่านนัในการเกิดพฤติกรรมยงัมีตวัแปรอืน ๆ อีกมากมายทีมีส่วนในการเกิดพฤติกรรม เช่น ทศันคติ

บทบาทและความคาดหวงัแต่อย่างไรก็ตามการรับรู้มีความสําคญัต่อพฤติกรรมในแง่ทีว่าถา้บุคคลรับรู้

ถูกตอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํมากขึน ทงันีการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลก็จะถูกถ่ายทอดออกในรูป

หนึง ซึงถา้บุคคลรับรู้อยา่งไม่ถูกตอ้งแม่นยาํจะทาํใหก้ารแสดงพฤติกรรมออกมาในรูปแบบหนึงนั นคือการ

รับรู้มีส่วนทาํใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนั 

 

ปัจจยัทีมอีทิธิพลต่อการรับรู้ 

 กนัยา สุวรรณแสง (2552) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัทีเป็นตวักาํหนดการรับรู้ไวว้่าสิงเร้าอยา่งเดียวกนัอาจจะ 

ทาํใหค้นสองคนสามารถรับรู้ต่างกนัไดก้ารทีมนุษยส์ามารถรับรู้สิงต่างๆไดต้อ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างและ

จะรับรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใดขึนอยู่กบัสิงทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้เช่น ประสบการณ์วฒันธรรม การศึกษา

ดงันันการทีบุคคลจะเลือกรับรู้สิงเร้าใจอย่างใดอย่างหนึงในขณะใดขณะหนึงนันจึงขึนอยู่กบัปัจจยัทีมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ ทงันีปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้มี 2 ประเภท คือ 

 1. อิทธิพลทีมาจากภายนอก ไดแ้ก่ ความเขม้และขนาดของสิงเร้า (Intensively and Size) การกระทาํ

ซาํ ๆ (Repetition) สิงทีตรงกนัขา้ม (Contrast) การเคลือนไหว (Movement)   

 2.อิทธิพลทีมาจากภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวงั (Expectancy) ความสนใจ อารมณ์ 

ความคิดและจิตนาการ ความรู้สึกต่างๆ ทีบุคคลไดรั้บปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 

คือ ประการแรกลกัษณะของผูรั้บรู้กบัประการทีสองลกัษณะของสิงเร้าดงันี 
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 ปัจจยัการรับรู้มี 2 ประเภท คือ 1.ลกัษณะของผูรั้บรู้ลกัษณะของผูรั้บรู้ พิจารณาจากการทีบุคคลจะ

เลือกรับรู้สิงใดก่อนหรือหลงั มากหรือน้อยอย่างไรนันขึนอยูก่บัลกัษณะของผูรั้บรู้ดว้ยเป็นสาํคญัประการ

หนึง ปัจจยัทีเกียวกบัผูรั้บรู้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้นกายภาพกบัดา้นจิตวิทยา  

 1.1 ด้านกายภาพ หมายถึง อวยัวะสัมผสั เช่น หู ตา จมูกและอวยัวะสัมผสัอืนๆ มีความรู้สึกรับ

สมัผสัสมบูรณ์เพียงใด ความสมบูรณ์ของอวยัวะรับสมัผสัจะทาํใหรั้บรู้ไดดี้การรับรู้บางอยา่ง เกิดจากอวยัวะ

รับสมัผสั 2 ชนิดทาํงานร่วมกนั เช่น ลินและจมูกช่วยกนัรับรู้รส การรับรู้จะมีคุณภาพดีขึนถา้ ไดรั้บสัมผสั

หลายทาง เช่น การเห็นและไดย้นิในเวลาเดียวกนัทาํใหแ้ปลความหมายของสิงเร้าไดถู้กตอ้ง เป็นตน้ 

 1.2 ดา้นจิตวิทยา ปัจจยัทางด้านจิตวิทยาของคนทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้นันมีหลายประการ เช่น 

ความจาํอารมณ์ ความพร้อม สติปัญญา การสงัเกตพิจารณา ความสนใจความตงัใจ ทกัษะค่านิยม วฒันธรรม 

ประสบการณ์เดิม เป็นตน้ สิงเหล่านีเป็นผลจากการเรียนรู้เดิมและประสบการณ์เดิม  

 นอกจากปัจจยัสําคญัดังกล่าวแลว้ยงัมีปัจจัยอืนๆ ทีมีอิทธิพลต่อการับรู้อีก ไดแ้ก่สมรถภาพของ 

อวยัวะสมัผสั ความสามารถของสมองและประสาทสัมผสัทีจะไดรั้บ การเลือกจดัหมวดหมู่และตอบสนอง 

รวมทงัขนาดและชนิดของสิงเร้า ดงัเช่น บุคคลจะรับรู้สิงเร้าไดดี้และรวดเร็ว ถา้สิงเร้านันมีความเขม้มาก 

ขนาดของสิงเร้านนัใหญ่มากและสะดุดตา โดยเฉพาะสิงเร้าใหม่ๆ ทีเราไม่คุน้เคย บุคคลจะใส่ใจและเกิดการ 

รับรู้ หากพบว่าความแตกต่างกนัของสิงเร้าเกิดขึนและสิงเร้านันเกิดขึนซาํๆและมีการเคลือนไหวบุคคลจะ 

รับรู้ต่อสิงเร้านนัไดดี้และรวดเร็ว 

 2. ลกัษณะของสิงเร้า ลกัษณะของสิงเร้านันพิจารณาจาก การทีบุคคลจะเลือกรับรู้สิงใด ก่อนหรือ

หลงั มากหรือน้อยเพียงใดนันขึนอยู่กับว่าสิงเร้าดึงดูดความสนใจ ความตังใจมากน้อยเพียงใด หรือไม่

ลกัษณะของสิงเร้าทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้มีดงันี   

 2.1 สิงเร้าภายนอกทีดึงดูดความสนใจและความตงัใจ ไดแ้ก่คุณสมบติัและคุณลกัษณะของสิงเร้าที

จะทาํใหเ้กิดการรับรู้ ซึงถา้สิงเร้ามีคุณสมบติัทีสนองธรรมชาติก็จะทาํใหมี้ความตงัใจในการรับรู้ดีขึน   

 2.2 การจดัลกัษณะหมวดหมู่ของวตัถุทีเป็นสิงเร้า 

 ในขณะทีสุปราณี สนธิรัตน์และคณะ (2545) ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ว่าเครืองมือของ

กระบวนการรับรู้ ประกอบดว้ยอวยัวะสาํคญัคือ Sensory Organs ซึงทาํหน้าทีเก็บข่าวการกระตุน้ต่างๆและ 

Sensory Centers ซึงทาํหนา้ทีรวบรวมและแปลข่าวของการกระตุน้ดงันี  

 . Sensory Organs หรืออวยัวะสมัผสัSensations ต่างๆ เช่น  

  Sensory organ ของตาทาํหนา้ทีรับรู้แสง (Visual sensation)  

  Sensory organ ของหูทาํหนา้ทีรับรู้เสียง (Hearing sensation)  

  Sensory organ ของลินทาํหนา้ทีรับรู้รสชาติ (Tastes sensation)  

  Sensory organ ของจมูกทาํหนา้ทีรับรู้กลิน (Smell sensation)  

  Sensory organ ของผวิหนงัและอวยัวะอืนๆ ของร่างกายซึงจะรับรู้ความเจ็บปวดร้อน เยน็ 

ตึงแน่น ฯลฯ  
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 . Sensory Centers ประกอบดว้ย กลุ่มเซลลบ์างกลุ่มในสมอง ซึงเป็นศูนยก์ารรับรู้และทาํหน้าที 

แปลข่าวสารขอ้มูลทีไดรั้บ ซึงศูนยเ์หล่านีมีความสลบัซบัซอ้นมากแต่มีวงจรทีแน่นอนสาํหรับการรับรู้และ 

แปลเฉพาะ การทาํหนา้ทีรับรู้และแปรสิงกระตุน้ของ Sensory Centers ทาํใหส้ามารถรับรู้ในรูปแบบต่างๆ 

 - มองเห็นในทีมืด ลกัษณะ สี ขนาดของวตัถุ และแยกการรับรู้ไดว้่ามีความสวยหรือไม่สวย ใกล้

หรือไกลหรือมีความเหมือนหรือแตกต่างกนั  

 -  รับรู้เสียงหนักเบา สามารถแยกแยะเสียงเขา้ใจความหมายของคาํพูดหรือภาษาต่างๆ ทีสือสาร

ออกมาได ้ 

 - รับรู้ รสชาติ เปรียว หวาน ขม เค็ม สามารถแยกแยะไดว้่ารสชาติอร่อยหรือไม่อร่อย  

 - รับรู้กลินต่างๆ  รู้จกักลินเฉพาะ สามารถแยกแยะไดว้่ามีกลินหอมหรือไม่หอมหรือกลินเหม็นอนั

ไม่พึงประสงค ์ 

 - รับรู้ความร้อนเยน็ รับรู้ความเจ็บปวดหรือรับรู้การเจ็บไขไ้ม่สบายเป็นตน้ 

 

องค์ประกอบของการรับรู้ 

 องคป์ระกอบทีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลมีดงัต่อไปนี (ลกัขณา สิรวฒัน์,2549)  

 1. ความตงัใจ (Attention) คือการเอาใจใส่ต่อสิงใดสิงหนึง ดงันันการรับรู้จะเกิดขึนอย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ สิงทีมีอิทธิพลต่อความตงัใจของคนแยกไดด้งันี  

  1) สิงเร้าภายนอก คุณสมบัติของสิงเร้าภายนอกทีดึงดูความตงัใจหรือความสนใจ คือ 

สิงของทีมี ขนาดใหญ่ ระดบัความเขม้หรือความหนักเบาของสิงเร้า การกระทาํซาํๆ การเคลือนทีหรือการ

เปลียนระดบั การเคลือนยา้ยไปมา การตดักนั   

  2) สิงเร้าภายใน ไดแ้ก่ความสนใจ ความต้องการหรือความหวงัแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ  

   2.1) ความสนใจชวัขณะ (Momentary Interest) ไดแ้ก่ความสนใจทีมีอยู่ขณะนันๆ 

เช่น นกักีฬารอฟังเสียงสญัญาณ   

   2.2) ความสนใจทีติดเป็นนิสยั (Habitual Interest) ไดแ้ก่ความสนใจเดิมทีบุคคลติด

เป็นนิสยั คนทีมีความพร้อมทีจะเลือกสนใจสิงใดสิงหนึงตามความสนใจเดิมของตน  

 2. การเตรียมพร้อมทีจะรับ (Preparatory Set) หมายถึง สภาพของจิตใจทีสงบและแน่วแน่ในสิงใด 

สิงหนึงเพียงสิงเดียว การรับรู้พร้อมทีจะเกิดขึนได ้ 

 3. ความต้องการ หมายถึง สภาวะจิตใจทีอยากไดสิ้งใดสิงหนึงเมือเป็นความอยากไดก้ารรับรู้ที 

เกิดขึนก็จะมีประสิทธิผล 

 จากองคป์ระกอบของการรับรู้ขา้งตน้ทาํให้เกิดกระบวนการรับรู้เป็นลาํดบัขนัตอนโดยวิภาพร มา 

พบสุข (2540 ) ไดก้ล่าวไวว้่า การรับรู้จะเกิดขึนไดน้นัตอ้งเป็นไปตามขนัตอนของกระบวนการดงันี  
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 ขนัที 1 สิงเร้า (Stimulus) มากระทบอวยัวะสัมผสั เมือบุคคลได้รับสิงเร้าจะมีการจดัระบบเพือ 

แยกแยะสิงเร้าทีเกิดออกมาเป็นส่วนทีสนใจ หรือมุ่งความสนใจไปยงัสิงนันเป็นพิเศษและจดัสิงเร้าให้รับรู้ 

และเขา้ใจมากขึน 

 ขนัที 2 กระแสประสาทสมัผสัวิงไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง ซึงมีศูนยอ์ยูที่สมองเพือสงัการ ตรง 

นีเกิดการรับรู้ (Perception) ซึงเป็นตวักาํหนดข่าวสารว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ โดยเป็นกระบวนการ 

เลือกทีจะรับรู้ทาํใหเ้กิดการรับรู้เด่นชดัเฉพาะสิงทีสนใจเท่านนั  

 ขนัที 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเขา้ใจโดยอาศยัความรู้เดิมและประสบการณ์ 

เดิม ความจาํ เจตคติ ความตอ้งการ ปทสัถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญาทาํใหเ้กิดการตอบสนองอย่างใดอย่าง 

หนึงต่อกระบวนการรับรู้ (Perception)   

 ทงันีจากขันตอนการรับรู้ทาํให้เกิดกระบวนการของการรับรู้ (Process of Perception) ซึงเป็น 

กระบวนการทีคาบเกียวกนัระหวา่งความเขา้ใจ (Understand) การคิด (Thinking) การรู้สึก (Sensing) ความจาํ  

(Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision) การแสดงพฤติกรรม (Behavior) โดยแสดง 

กระบวนการรับรู้ดงันี ไดด้งันี (กนัยา สุวรรณแสง,2552) 

 

ภาพที 2: กระบวนการรับรู้ (ทีมา : กนัยา สุวรรณแสง.จิตวทิยาทวัไป, ) 

 

 จากขนัตอนกระบวนการรับรู้ก่อใหเ้กิดการสมัผสักบักระบวนการรับรู้ การรับรู้เป็นกระบวนการที 

เกิดขึนโดยสิงเร้าจากภายนอกเขา้มากระทบระบบประสาทสมัผสัทีทาํหนา้ทีรับความรู้สึก แลว้ส่งขอ้มูลการ 

รู้สึกนนัไปยงัสมองซึงประกอบดว้ย การมองเห็น การไดย้ิน การไดก้ลิน การรู้รสและการสัมผสัผิวซึงเป็น 

บทบาทของประสาทสมัผสัทงั 5 ของการรับรู้ ดงันี (ลกัขณา สิรวฒัน์,2549)  

 1. การมองเห็น เกิดโดยผ่านสายตาทีมีสิงเร้า คือแสง และแสงกระตุน้เซลลป์ระสาทรับความรู้สึก 

ในจอตา เซลลป์ระสาทตาจะนาํความรู้สึกทีตาส่งไปยงัสมองเซลลป์ระสาททีสมองจะส่งกระแสความรู้สึก 

กลบัมาทีประสาทการมองเห็น 

 2. การไดย้นิ เกิดโดยผา่นทางหูเมือมีการสั นสะเทือนหรือคลืนเสียงจะเป็นตวักระตุน้ทีอวยัวะการ 

รับรู้ทางเสียง รับกนัเป็นทอดๆ จากหูส่วนนอก หูส่วนกลาง หูชนัในซึงความเหลวทีอยู่ในโพรงหูเป็นรูป 

หอยทากจะรับประสาทความรู้สึกแลว้ถูกส่งไปยงักระแสประสาทนาํความรู้สึกสู่สมองโดยผ่านประสาท 

การไดย้นิ 

 
สิงเร้า 

 
การรู้สึก 

การตีความ 

การคิด ความเขา้ใจ 

ความจาํ  การเรียนรู้ 

 
สิงเร้า 
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 3. การไดก้ลิน เกิดจากสิงเร้าจาํพวกสารเคมีทีลอยอยูใ่นอากาศไปกระตุน้ให้เกิดกระแสประสาทจะ 

ส่งผลต่อไปยงัอวยัวะส่วนกลางอยูต่อนหน้าของสมองบริเวณหรือเพดานจมูก กระแสประสาทจะส่งไปยงั 

สมองส่วนหนา้ซึงจะทาํหนา้ทีเกียวกบักลินต่อไป  

 4. การรู้รส เกิดจากสิงเร้าทีทาํให้เกิดรสมีลกัษณะเป็นสารเคมีไปกระตุน้ปุ่มรับรู้รสทีมีกระจายอยู ่

บริเวณลิน ทีผวิดา้นบนและขา้ง ลิๆนทีมีเซลลป์ระสาทรับความรู้สึกรวมกนัเป็นปุ่มเล็กๆ รูปดอกบวัตูม ปุ่ม 

นีสามารถตอบสนองต่อรสพืนฐาน 4 รส คือ รสหวาน รสเปรียว รสขมและรสเค็ม  

 5. การสัมผสัผิว การรู้สึกทีได้จากการสัมผสัเกิดขึนเพราะผลกระทาํของตวัรับความรู้ 3 ชนิดที 

ทาํงานผสมผสานกนั คือ แรงกด อุณหภูมิ และความเจ็บปวด การสัมผสัผิวยงัมีความรู้สึกเคลือนไหวและ

การ ทรงตวั การทีเรารู้ว่าขณะนีอวยัวะใดทาํงานอะไร ความรู้สึกเช่นนีเรียกกว่า ความรู้สึกการเคลือนไหว 

โดยมี ตวัประสาทรับความรู้สึกการเคลือนไหวอยู่ทวัไปในกลา้มเนือและขอ้ต่ออวยัวะต่างๆ ในร่างกายทาํ

หนา้ทีส่ง ขอ้มูลการเคลือนไหวรับภาระนาํหนกั สภาวะการหดตวัและการคลายตวัของกลา้มเนือไปสู่สมอง

ทาํใหส้มองรับรู้เกียวกบัการเคลือนไหวไดต้ลอดเวลา 

 จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบัการรับรู้ดงักล่าวขา้งตน้นันสรุปไดว้่า การรับรู้เป็น

กระบวนการทางสมองซึงตีความหรือแปลความหมายขอ้มูลทีไดจ้ากการสัมผสัของร่างกายกบัสิงเร้า โดย3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนัอาศยัประสบการณ์เดิมหรือการเรียนรู้หรือความคิด แลว้มีการ

แสดงออกถึงความรู้และความเขา้ใจจากการตีความนนั ๆ องคป์ระกอบทีส่งผลใหบุ้คคลมีการรับรู้ทีแตกต่าง

กนันันจะขึนอยู่กับลกัษณะของผูรั้บรู้ลกัษณะทางดา้นจิตวิทยารวมทังสภาพแวดลอ้มในขณะนันและ

คุณสมบติัของสิงเร้าซึงการรับรู้จะเป็นขนัตอนแรกของการเกิดพฤติกรรม นอกจากนีการรับรู้ยงัมีตวัแปร

ร่วมอืนๆ ทีมีส่วนในการเกิดพฤติกรรม เช่น ทศันคติ บทบาทและความคาดหวงั ทงันีเมือวิเคราะห์ทฤษฎีการ

รับรู้เกียวกบัการดาํเนินการตามนโยบาย “” ภายใตก้ระบวนการวิจัยในครังนีนันก็มีความสาํคญัต่อการ

แสดงออกถึงในรูปของการแสดงพฤติกรรมอยา่งมาก เพราะถา้บุคคลมีการรับรู้ทีแตกต่างกนัก็จะมีส่วนทาํ

ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมทีแตกต่างกันได ้ประกอบกบัปัจจยัแวดลอ้มต่างๆทีนําไปสู่การอนุมานถึงการ

ขบัเคลือนโครงการให้สามารถดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันันการรับรู้จึงเป็นเสมือนเครืองมือชีวดั

สาํคญัในระดบัพืนฐานทีช่วยขยายบริบทของกระบวนการในพืนทีกรณีศึกษาไดอ้ยา่งรอบดา้นภายใตปั้จจยัที

มีผลกระทบในพืนทีเฉพาะอีกดว้ย ทงันีผลทีไดก้็จะสะทอ้นให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของชุดขอ้มูลจากการ

ประเมินผลโครงการตามนโยบายไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทงัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

2.3 หลกัการ แนวคดิและทฤษฎีเกยีวข้องกบัการประเมนิโครงการ 

 ทงันีเพือใหก้ารวิจยัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” กรณีศึกษาในบริบท

พืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลสะทอ้นถึงการขบัเคลือนเชิงปฏิบติัการจากตวัชีวดัเชิงปริมาณ รวมถึงตก

ผลึกผลของปัจจยัทีมีอิทธิพลเฉพาะพืนที นอกจากนีเพือให้การดาํเนินโครงการวิจยัสอดคลอ้งกบัรูปแบบ

การประเมินและวตัถุประสงคที์กาํหนดจึงไดมี้การสาํรวจองคค์วามรู้ทีเกียวกบัการประเมินโครงการ ดงันี 
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ความหมายของการประเมนิโครงการ 

 Bhola,(1979 อา้งถึงในวนั เดชพิชัย,2535) อธิบายว่าโดยปกติมนุษยจ์ะประเมินการกระทาํและ

ประสบสบการณ์ในอดีตเพือรักษาไวซึ้งการกระทําทีดีหรือเพือให้ได้รับความพอใจมายิงขึนโดยการ

ปรับปรุงการกระทาํในอนาคตใหดี้ขึน การประเมินในทีนีหมายถึง การพิจารณาและการตดัสินใจเกียวกบั

คุณค่า ความสาํคญั ปริมาณ ระดบัหรือสภาพของบางสิงบางอยา่ง  

 สดศรี คงธนะ (2548) ให้ความหมายการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูลที

เกียวขอ้งกับการดาํเนินโครงการเพือนําข้อมูลทีรวบรวม วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ์แลว้ตดัสินใจ

เกียวกบัโครงการและนาํขอ้มูลทีไดม้าใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ ส่วนวิธีและ

เครืองมือทีใชใ้นการประเมินโครงการนนั เป็นงานทีผูรั้บผิดชอบงานควรเป็นผูพิ้จารณาตดัสินใจ จดัสร้าง

ขึนใหถู้กหลกัวิชาการและสอดคลอ้งกบัแผนงานโครงการ 

 จงใจ จึงตระกูล (2550) ให้ความหมายการประเมินโครงการ หมายถึง การใชดุ้ลยพินิจในการ

พิจารณาคุณค่า ความเหมาะสม ความคุม้ค่าของโครงการ โดยการศึกษาพิจารณาไม่ว่าจะมีพืนฐานจากความ

คิดเห็น การบนัทึกขอ้มูลส่วนตวั หรือขอ้มูลทีเป็นกลางเกียวกบัผลลพัธไ์ม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบของ

โครงการอนัเนืองมาจากการดาํเนินงานทีกาํลงักระทาํอยู ่เพือใหไ้ดม้าซึงสารสนเทศทีเป็นประโยชน์ใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการตดัสินพิจารณาหาทางเลือกของการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะสาํหรับโครงการครังต่อไป 

เพือมุ่งเป้าหมายทีตอ้งการ 

 ดงันนัจากการประมวลชุดความหมายทีเกียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้จึงกล่าวโดยสรุปไดว้่า การประเมิน

โครงการ หมายถึง การใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาคุณค่าจากความคิดเห็นโดยใชก้ระบวนการ การใชเ้ทคนิค

ทางการวิจัย ช่วยให้การตัดสินใจเกียวกับการดาํเนินโครงการงานตามแผนทีกาํหนดไว ้เพือให้บรรลุ

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการลกัษณะงานของโครงการ การดาํเนินงานเกียวกบัโครงการอย่าง

น้อยต้องประกอบด้วย 3 ขันตอนใหญ่ ๆ ต่อเนืองกัน ได้แก่ การกาํหนดออกแบบโครงการ (Program 

Design) การดาํเนินงานตามโครงการหรือการนําโครงการไปใช้ (Program Implementation) และการ

ประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) ซึงแสดงไดต้ามภาพประกอบดงันี 

 

 
ภาพที 3 :แสดงลกัษณะการดาํเนินงานของโครงการฯ  

ทีมา :  รัตนะ บวัสนธ ์(2555). การประเมินผลโครงการการวิจยัเชิงประเมิน 
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 จากรายละเอียดดงักล่าวแสดงให้เห็นว่างานโครงการตอ้งเริมต้นทีการออกแบบหรือการจดัทาํ 

โครงการก่อน-หลงั จากนนันาํโครงการทีออกแบบไวไ้ปดาํเนินการใชก้บักลุ่มเป้าหมาย (Target Group) เมือ

มีการดาํเนินโครงการตอ้งทาํการประเมินผลโครงการ อาจประเมินส่วนใดส่วน หนึงของโครงการก็ได ้เพือ

นาํผลทีไดจ้ากการประเมินโครงการไปปรับปรุงก่อนออกแบบโครงการขึนใหม่ตามจุดบกพร่องทีพบจาก

การประเมินแลว้นาํโครงการตามทีไดป้รับปรุงใหม่ ทาํการประเมินโครงการใหม่อีกครัง ทาํเช่นนีจนกว่าผล

ทีได้รับจกการประเมินบรรลุว ัตถุประสงค์ หรือมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) และมีประสิทธิผล 

(Efficiency) จึงหยดุหรือจบสินงานโครงการ 

 

ประเภทของการประเมนิโครงการ 

 สตฟัเฟิลบีม  และแวบสเตอร์ (Stufflebeam; & Webster. 2002) อธิบายว่าโดยปกติมนุษยจ์ะประเมิน

การกระทาํและประสบการณ์ในอดีตเพือรักษาไวซึ้งการกระทาํทีดีหรือเพือใหไ้ดรั้บความพอใจมายงิขึนโดย

การปรับปรุงการกระทาํในอนาคตให้ดีขึนการประเมินในทีนีจึงหมายถึงการพิจารณาและการตัดสินใจ

เกียวกบัคุณค่า ความสาํคญั ปริมาณ ระดบัหรือสภาพของบางสิงบางอย่างโดยไดจ้าํแนกประเภทของการ

ประเมินเป็น 3 ประเภท ดงันี 

 1.การประเมินทีเทียมกนั (Postcode Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินผลใหคุ้ณค่าทางบวกหรือลบต่อ

วตัถุประสงค์หรือเรืองทีศึกษาโดยไม่คลอ้งจองกบัคุณค่าทีแทจ้ริงของเรืองนัน แบ่งเป็น 2ประเภทย่อย ๆ 

ไดแ้ก่ แบบทีถูกการเมืองควบคุม (ประเมินเพือรับเพิมหรือรักษาอิทธิพลและอาํนาจหรือเงินตรา) และแบบที

เกียวขอ้งกบัการเมือง (ประเมินเพือใหเ้กิดภาพพจน์ทีดีต่อเรืองนนั)      

 2. การประเมินกึงจริง (Quasi Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินทีอาศยัคาํถามทีเฉพาะเจาะจงวิธีการ

ประเมินมีระบบพอสมควร แต่อาจไม่ไดว้ดัคุณค่า แบ่งได ้  ประเภทยอ่ย ๆ ไดแ้ก่ แบบทีเป็นปรนัย แบบอิง

หลกัการคุม้ค่า (การลงทุนกบัผลทีไดรั้บ) แบบวิจยัเชิงทดลอง แบบทีมีโปรแกรมการตรวจสอบและแบบทีมี

ระบบขอ้มูลจดัการ       

 3.การประเมินทีแทจ้ริง (True Evaluation) ไดแ้ก่ การประเมินทีมุ่งศึกษาคุณค่าเรืองนันๆหรือสิง

นนัๆ แบ่งเป็น  ประเภทยอ่ย ๆ ไดแ้ก่ การใหเ้ครดิตหรือประกาศนียบตัร การศึกษาเพือนโยบาย การศึกษา

เพือการตดัสินใจ การศึกษาในดา้นผูบ้ริโภค (เพือการบริการ) การศึกษาโดยใช ้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (คุณค่า

ของกิจกรรม) และการศึกษาโดยมีผูท้รงคุณวุฒิ 

 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2544 ) ไดแ้บ่งการประเมินโครงการไวห้ลายประเภท ดงันี 

 1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การประเมินเพือปรับปรุง

พฒันา เรียกว่า การประเมินความกา้วหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินขณะโครงการหรือ

กิจกรรมนันกาํลงัดาํเนินการอยู่ สามารถนาํผลการประเมินไปปรับปรุงดาํเนินงานให้ดีขึนอย่างทนัท่วงที 

และการประเมินเพือตดัสินผล (Summative Evaluation) เป็นการประเมิน เพือบ่งชีระดบัผลสัมฤทธิผลของ

งานหรือโครงการเป็นการประเมินหลงัสินสุดโครงการแลว้ 
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 2.แบ่งตามหลกัยดึการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การประเมินทียึดเป้าหมายของโครงการ

หรืองานทีเป็นเกณฑ์ เรียกว่า Goal Based Evaluation การประเมินตามแนวทางทีผูป้ระเมินไม่จาํเป็นตอ้ง

ทราบเป้าหมายของโครงการ (Goal free) เป็นการประเมินผลทงัหมดทีเกิดขึนโดยตรงและผลโดยออ้มของ

โครงการ ตลอดจนการประเมินผลกระทบในทางบวกและทางลบของโครงการ         

 3. แบ่งตามลาํดับเวลาทีประเมิน แบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่การประเมินก่อนนําโครงการไปปฏิบัติ 

(Intrinsic Evaluation) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนงานโครงการก่อนเสมอเพือขออนุมติั

ให้ดาํเนินกระบวนการหรือโครงการ (Project  Appraisal or Analysis ) เพือพิจารณาความกา้วหน้าของ

โครงการ ผลการปะเมินระยะนีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงดาํเนินงาน และระยะสุดทา้ยคือการประเมิน

เมือเสร็จสินโครงการ เป็นการประเมินผลลพัธที์เกิดขึนทงัหมด เมือสินสุดโครงการและหลงัสินสุดโครงการ

ระยะหนึง กระบวนการประเมินหลงัโครงการสินสุดไประยะหนึง เรียกว่า กระบวนการติดตามผล (Follow  

up Study)      

 ระวีวรรณ สุขอุดม (2551) ได้แบ่งประเภทของการประเมินโครงการ ได้แก่แบ่งการประเมิน

โครงการโดยยดึวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย โดยแบ่งออกเป็น  ประเภท คือการประเมินความกา้วหน้า 

(Formative Evaluation) และการประเมินเพือตดัสินผล (Summative Evaluation) และถา้แบ่งตามลาํดบัเวลา

แบ่งการประเมินออกเป็น  ประเภท คือ การประเมินผลโครงการก่อนการดาํเนินงาน การประเมินผลขณะ

การดาํเนินงานและการประเมินโครงการภายหลงัสินสุดการดาํเนินงาน 

 ทังนีจากสํารวจองค์ความรู้ของคณะผูว้ิจัยข้างต้น กล่าวโดยสรุปว่าประเภทของการประเมิน

โครงการในครังนีคณะผูว้ิจยัยึดหลกั 2 วิธี คือ 1) แบ่งตามวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท ได้แก่การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และการประเมินเพือตัดสินผล 

(Summative Evaluation)  2) แบ่งตามลาํดบัเวลา แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเภท คือ การประเมินผล

โครงการก่อนการดาํเนินงาน การประเมินผลขณะการดาํเนินงานและการประเมินต่อโครงการภายหลงั

สินสุดการดาํเนินงาน (Post - Evaluation) และตอ้งมีการติดตามประเมินผลการดาํเนินการเป็นระยะอย่าง

ต่อเนืองเพือการพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

  

ความมุ่งหมายและความสําคญัของการประเมนิโครงการ    

 แนวคิดในปัจจุบันยอมรับว่าการประเมินนาํไปสู่การปรับปรุงงานหรือโครงการในทุกด้าน เป็น

แนวคิดทีนาํมาทดแทนความเขา้ใจผดิทีว่าการประเมินเป็นการจบัผดิ การประเมินเป็นระบบยอ่ย ระบบหนึง

ของการวางแผน และการบริหารงานหรือโครงการ ซึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการประเมินทีเป็นระบบ กล่าวคือ มี

การประเมินทังเหตุและผล กล่าวคือผลการประเมินทาํให้ผูบ้ริหารได้ทราบจุดเด่นจุดดอ้ย โอกาสและ

อุปสรรคการดําเนินงานของโครงการเพือจะได้เสริมจุดเด่นและแก้ปัญหาจุดด้อยได้ทันที ในฐานะ

ผูรั้บผดิชอบโครงการยอ่มตอ้งการทราบว่าโครงการนนัจะบรรลุเป้าหมายเพียงใด คุม้ค่ากบัทุนหรือแรงงาน

ทีลงไปหรือไม่ คาํตอบเหล่านีไดจ้าก การประเมินผลทีถูกตอ้ง และเชือถือไดเ้ป็นผลการประเมินโครงการ
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หรืองานทีมีการดาํเนินการอย่างมีจุดหมายทีชดัเจนซึงดาํเนินการประเมินอย่างเป็นระบบและมีความเป็น

ปรนยั (สมหวงั พิธิยานุวฒัน์,2544) 

 ในขณะเดียวกนัสมคิด พรมจุย้ (2544:30) กล่าว่าการประเมินมีความสาํคญัอย่างยิงต่อการวางแผน

และบริหารโครงการสรุปไดด้งันี 

 1.ช่วยให้ขอ้มูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจเกียวกบัการวางแผนงานและ

โครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ทีจาํเป็นในการดาํเนินโครงการ ตลอดจนตรวจสอบ

ความเป็นไปไดใ้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ        

 2. ช่วยกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน       

 3. ช่วยจดัหาขอ้มูลเกียวกบัความกา้วหนา้ปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินโครงการ       

 4. ช่วยใหข้อ้มูลเกียวกบัความสาํเร็จและความลม้เหลวของโครงการเพือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจ 

และวินิจฉยัว่าจะการดาํเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่หรือจะยกเลิกหรือขยายการดาํเนินงานต่อไป       

 5. ช่วยใหข้อ้มูลทีบ่งถึงอิทธิพลของการดาํเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่      

 6. เป็นแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเองจะทาํให ้

ผูป้ฏิบติังานทราบผลการดาํเนินงานเกียวกบั จุดเด่น จุดดอ้ยและนาํขอ้มูลไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันา 

โครงการใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึน      

 นอกจากนีสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2544: 92-93) ไดส้รุปวตัถุประสงค์สาํคญัของการประเมินว่าเพือ

ช่วยปรับปรุงการบริหารงานหรือโครงการ ตลอดจนการดาํเนินงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพือช่วย

ใหผู้บ้ริหารตดัสินใจเกียวกบัโครงการหรืองานทีรับผดิชอบอยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันี 

 1.  เพือช่วยปรับปรุงพฒันางานหรือโครงการต่าง ๆ  

 2. เพือตดัสินผลเกียวกบัระดบัผลสมัฤทธิของงานโครงการต่าง ๆ  

 3. เพือช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจเกียวกบัอนาคตของโครงการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม  

 4. กระตุน้ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง ใหป้ฏิบติัหนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ในขณะทีระวีวรรณ สุขอุดม (2551:80) ไดส้รุปความมุ่งหมายและความสาํคญัของการประเมิน 

โครงการว่า การประเมินทาํใหท้ราบจุดเด่น จุดดอ้ย อุปสรรคและปัญหาในการดาํเนินโครงการ ผลจากการ

ประเมินเพือแสวงหาขอ้เท็จจริงโดยอาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพือนาํไปสู่การตดัสินใจ

เกียวกบัการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโครงการทีนาํสู่การดาํเนินโครงการทีมีประสิทธิภาพสูงสุดจากการ

กล่าวของนกัวิชาการขา้งตน้  

 จากการศึกษารายละเอียดของความสาํคญัและเป้าหมายของการประเมินโครงการดงักล่าวโดยสรุป

ไดว้่า ความมุ่งหมายและความสาํคัญของการประเมินโครงการทาํให้ทราบจุดเด่น จุดดอ้ย อุปสรรคและ

ปัญหาในการดาํเนินโครงการ ผลจากการประเมินเพือหาขอ้เท็จจริงโดยอาศยัการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่าง

เป็นระบบ เพือนําไปสู่การตัดสินใจ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เป็นการประเมิน
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ความกา้วหนา้ของโครงการ มีการปรับปรุงและพฒันาส่วนต่าง ๆ  ของโครงการอยา่งต่อเนือง นาํสู่การดาํเนิน

โครงการทีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด 

 

ประโยชน์ของการประเมนิโครงการ  

 แอนเดอร์สันและเบล (Anderson; & Bell,1978 อา้งถึงในรัตนะ บวัสนธ์,2555:18-19) ไดอ้ธิบาย

บทบาทและประโยชน์ของการประเมินโครงการในดา้นวตัถุประสงคต่์างๆ ไว ้  ประการ คือ  

 . เพือช่วยในการตดัสินใจนาํโครงการไปใช ้ 

 . เพือช่วยในการตดัสินใจเกียวกบัการดาํเนินโครงการ  

 . เพือช่วยในการตดัสินใจเกียวกบัการปรับปรุงโครงการ  

 . เพือจะไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัการใหก้ารสนบัสนุนโครงการ  

 . เพือไดรั้บขอ้เท็จจริงเกียวกบัการขดัขวางต่อตา้นโครงการจากแหล่งต่าง ๆ  

 . เพือช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการพืนฐานต่าง ๆ 

 

การกาํหนดประเด็นและขันตอนการประเมนิโครงการ 

 สดศรี คนธนะ (2548 : 31-33 อา้งถึงในสุวิมล ติรกานนท,์2545: 37-39)ไดส้รุปการกาํหนดประเด็น

การประเมินโครงการโดยพิจารณาดงันี 

 1. พิจารณาวตัถุประสงคข์องโครงการ 

 เป็นการนาํวตัถุประสงค์มากาํหนดประเด็นการประเมิน ถา้นโยบายและแผนเป็นไปตามขนัตอน 

การประเมินสามารถกาํหนดประเด็นตามกิจกรรม เป้าประสงค์ ว ัตถุประสงค์ เป้าหมายและจุดมุ่งหมาย 

ตามลาํดบัดงันนัผูป้ระเมินตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนเริมกาํหนดประเด็นการประเมิน  

 2. พิจารณาความตอ้งการของผูใ้ชผ้ลการประเมิน                   

 ผูใ้ช้ผลประเมิน ได้แก่ ผูใ้ห้ทุน ผูมี้หน้าทีจัดทาํนโยบาย ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร ระดับต้น 

เจ้าหน้าทีปฏิบัติการ ลกัษณะของสิงทีบุคคลแต่ละระดับต้องการทราบแตกต่างกันไป เช่น เจ้าหน้าที

ปฏิบติัการตอ้งการทราบเพียงว่า ผลทีได ้(Output) เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ผูบ้ริหาร ระดบัสูงตอ้งการ

ทราบมากกว่าผลทีได้ อาจต้องการทราบคุณภาพการดาํเนินโครงการตังแต่ต้นจนจบ ความพอใจของ

ผูรั้บบริการงบประมาณทีใชร้วมถึงผลกระทบเนืองจากโครงการ  

 3. พิจารณาจากประสบการณ์ของผูป้ระเมิน       

 ถา้ผูป้ระเมินมีประสบการณ์ด้านการประเมินมากทําให้สามารถระบุถึงประเด็นการประเมิน

โครงการแต่ละประเภทไดด้ว้ยตนเอง โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูใ้ชผ้ลการประเมินการกาํหนดประเดน็ที

ตอ้งการประเมินจากประสบการณ์ของผูป้ระเมินยงัมีปัญหา 
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  3.1 วิสยัทศัน์ของผูป้ระเมินว่าเป็นคนมองภาพงานทงัระบบหรือมองภาพงานทีละดา้น การ

มองภาพงานทงัระบบมีประโยชน์มากในการประเมินโครงการใหญ่ ๆ ประกอบดว้ย แผนโครงการและการ

ประเมินนโยบาย ซึงประกอบดว้ยแผนงานและแผนโครงการ    

  3.2 ภูมิหลงัของผูป้ระเมิน การกาํหนดประเด็นเป็นไปตามสาขาทีตนศึกษาหรือเป็นการ

กาํหนดภาระหนา้ทีงานทีตนปฏิบติัทาํใหข้าดการพิจารณาประเด็นทีสาํคญัอืน ๆ   

 4. แบบจาํลองทีใชก้นัทวัไปมี  ลกัษณะไดแ้ก่ 

  4.1 Descriptive Model เป็นแบบจาํลองทีสร้างขึนเพือบรรยายการอธิบายลกัษณะของสิง

ต่าง ๆ และอาจมีสิงทีคาดหวงัในแบบจาํลองนนัอีกดว้ย  

  4.2 Prescriptive Model เป็นแบบจาํลองทีสร้างขึนโดยเป็นกฎหรือแนวทางไปสู่การปฏิบติั 

ผูใ้ชแ้บบจลองตอ้งอาศยักรอบแนวคิดเป็นวิธีการดาํเนินงาน 

 5. พิจารณาจากสิงทีเกียวขอ้งทงัหมด             

 การพิจารณาประเด็นการประเมินจากสิงทีเกียวขอ้งทงัหมดเริมจากสิงทีเกียวขอ้งก่อนจึงกาํหนด

ประเด็นทีตอ้งการคาํตอบการประเมินโครงการความสาํคญัไม่ไดอ้ยู่ทีโครงการจะประสบผลสาํเร็จหรือไม่ 

แต่สิงทีผูใ้ชต้อ้งการผลจากการประเมิน คือ ขอ้มูลสารสนเทศประกอบการตดัสินใจ ปรับปรุงแกไ้ข ขยาย 

หรือยติุโครงการ โดยเฉพาะการปรับปรุงแกไ้ขตอ้งมีสารสนเทศทีชีใหเ้ห็นตาํแหน่งหรือขนัตอนทีผิดพลาด 

เพือแก้ไขได้ถูกต้อง สิงทีเกียวข้องกับโครงการทังหมดเป็นการนําแนวคิดของการประเมินป้อนเข้าสู่

โครงการ (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การติดตามกาํกับงาน 

(Monitoring) และการประเมินความกา้วหนา้ (Formative Evaluation) ซึงสามารถอธิบายรายประเด็นไดคื้อ 

 การประเมินสิงป้อนเขา้สู่โครงการ (Input Evaluation) หมายถึง การประเมินความพร้อมของสิง

ต่างๆ ทีถูกนาํเขา้มาร่วมโครงการ  

 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึง การประเมินการปฏิบติังานตามนโยบาย 

แนวทาง ขนัตอนทีกาํหนดไวว้่ามีความถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใด           

 การติดตามกาํกบังาน (Monitoring) หมายถึง การประเมินเพือตรวจสอบว่าการดาํเนินงานเป็นไป

ตามแผนงาน/โครงการทีวางไวห้รือไม่          

 การประมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าของ

โครงการเมือดาํเนินโครงการไปแลว้ระยะหนึงเพือนาํผลไปใชแ้กไ้ขปรับปรุงแนวทางการดาํเนินโครงการ 

 

ขันตอนการประเมนิโครงการ      

 สดศรี คนธนะ (2548: 29 – 30 อา้งถึงในสุวิมล ติรกานนท,์2545: 14) ไดอ้ธิบายขนัตอนการประเมิน

โครงการขึนอยูก่บัสิงทีจะประเมินตามแผนภาพประกอบดงันี 

 

 



 

32 
 

ขันตอนการประเมนิโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  : ขนัตอนการประเมินโครงการ 

ทีมา : สดศรี คงธนะ (2548) การประเมินผลโครงการ 

 
การศึกษารายละเอียด 

 
การศึกษาความตอ้งการ

ของผูใ้ชผ้ลการประเมิน 

การกาํหนดประเดน็ 
การประเมิน 

การกาํหนดตวัชีวดั 
การประเมิน 

พัฒนาตัวชีวัด  
. กาํหนดแหล่งขอ้มูล  

. กาํหนดเครืองมือ  
. กาํหนดเกณฑห์รือมาตรฐานตวัชีวดั 

ออกแบบการประเมิน  
. ออกแบบการสุ่มตวัอยา่ง  

. ออกแบบการวิเคราะห์ขอ้มูล  
. ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูล  
. สร้างเครืองมือ  

. ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ  
. เกบ็ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การแปลผลและสรุปข้อมูล 

การเขียนรายงาน 
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การประเมนิผลและการตดิตามผลงานโครงการ              

- ความหมายของการประเมนิผลและการตดิตามผลงานโครงการ  

 1. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานเพือให้ได้ข้อสรุปผล การ

ดาํเนินงานและโครงการ  

 2. การติดตามผล (Monitoring) หมายถึง การติดตามงานโครงการทีกาํลงัปฏิบติังาน ดา้นความสาํเร็จ 

ปัญหา อุปสรรค และขอ้บกพร่อง เพือทราบผลงาน               

- ความสําคญัของการประเมนิผลงานและโครงการ 

 1.  เป็นส่วนสาํคญัในการควบคุมคุณภาพของงาน       

 2.  เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพือการปรับปรุง       

 3.  การประเมินผลงานและโครงการ              

- ลกัษณะของการประเมนิผลและการตดิตามผลงานและโครงการ 

 1. การประเมินผลก่อนการดาํเนินงาน (Pre - Evaluation) เป็นการประเมินขนัวางแผน  

 2. การประเมินผลขณะดาํเนินงาน (On - Going - Evaluation) เป็นการประเมินขณะปฏิบติังานเพือ

ตรวจสอบ ควบคุมและดูความกา้วหนา้การดาํเนินงานตามแผน 

 3. การประเมินผลภายหลงัการดาํเนินงาน (Post - Evaluation) เป็นการประเมินสรุป หลงัการ

ดาํเนินงานสินสุด เพือตรวจสอบผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

- เทคนิคหรือวธิีในการตดิตามและประเมนิผล  

 1. เครืองมือ ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบกาํหนดคาํตอบ แบบประเมินค่า คาํถามแบบ

ประเมินผลการดาํเนินงานและคาํถามปลายเปิด  

 2. กิจกรรมทีใช ้ได้แก่ การสอบถาม การสังเกต การกาํหนดคาํตอบ การประเมินค่า คาํถามการ

ประเมินผลการดาํเนินงานและการถามคาํถามปลายเปิด 

 

รูปแบบของการประเมนิโครงการ 

 การประเมินโครงการเป็นการดาํเนินงานอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยเลือกรูปแบบการประเมิน

แบบใดแบบหนึงหรือหลายรูปแบบเพือจะได้ประเมินได้ครบถว้นตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน การ

เลือกใชว้ิธีทีเหมาะสมทาํใหก้ารประเมินโครงการเป็นไปอยา่งเทียงตรงและเชือถือได ้ซึงเป็นสิงสาํคญัยิงใน

การประเมิน ดงันนัรูปแบบการประเมินโครงการ (Model of Program Evaluation) หมายถึง กรอบความคิด 

เคา้โครงหรือร่างในการประเมินโครงการ ซึงแสดงใหเ้ห็นภาพรวมทงัหมดเกียวกบัโครงการ (รัตนะ บวัสนธ์

,2540: 40 ;สมคิด  พรมจุย้,2544 : 41) ไดก้ล่าวเพิมเติมว่า รูปแบบการประเมินโครงการแสดงให้เห็นถึง

รายการทีควรประเมิน หรือกระบวนการของการประเมิน ในการประเมินโครงการใดเราควรพิจารณาเรือง

ใดบา้ง (What) ในขณะเดียวกนับางรูปแบบอาจมีการเสนอแนะในการประเมินแต่ละรายการแต่ละเรืองควร

พิจารณาหรือตรวจสอบอยา่งไรซึงเป็นลกัษณะการเสนอแนะ (How)       
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 เฮาส์ (House,1980 อา้งถึงในกมัพล ผลพฤกษา, 2545: 30 -31) ไดแ้บ่งรูปแบบการประเมินโครงการ

ทีสาํคญัออกเป็น 8 รูปแบบดงันี 

 1. แบบการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Approach) มุ่งถึงผลทีไดจ้ากโครงการ และความ

พยายามหาความหมายเกียวขอ้งของรูปแบบแผนงานทีวางไวใ้นโครงการกบัตวับ่งชีต่าง ๆ รวมทงัขอ้มูล

ต่างๆ ผลทีเกิดจากโครงการตอ้งวดัในเชิงปริมาณและหาเหตุผลและผลทีไดนิ้ยมใชใ้นการวดัผลโครงการ

บริการทางสงัคมอยา่งเป็นระบบ 

 2. แบบยดึวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (The Behavioral Objective or Approach) ถือว่าวตัถุประสงค์

ของโครงการคือ เกณฑใ์นการวดัโครงการ ผูป้ระเมินจะเอาวตัถุประสงคข์องโครงการตงัไวเ้ป็นเกณฑ์ความ

แตกต่างระหว่างวตัถุประสงคที์วางไวก้บัโครงการทีทาํไดจ้ริงของโครงการ ความสาํเร็จของโครงการคือไม่

แตกต่างกนันอ้ยมากระหว่างวตัถุประสงคก์บัสิงทีทาํได ้      

 3. แบบยดึการตดัสินใจ (Decision Making Approach) ใหค้วามสาํคญัและความสนใจตรงจุดระดบั

การตดัสินใจและสร้างภาพสถานการณ์ต่าง ๆ ว่าถา้ตดัสินใจแบบนีโอกาสอะไร น่าจะเกิดขึนบา้ง จากนัน

เก็บขอ้มูลทาํการวิเคราะห์และเสนอผลการตดัสินใจ      

 4. แบบอิสระจากวตัถุประสงค์ (Goal – Free Approach) เป็นการประเมินทุกอย่างทีเกิดขึนจาก

โครงการทงัหมดและเปรียบเทียบความสาํคญัของผลเหล่านนัว่าถูกตอ้งหรือไม่      

 5. แบบศิลปวิจารณ์ (Act Criticism Approach) กระบวนการวิจารณ์เป็นแบบอยา่ง การประเมินทีทาํ

โดยผูเ้ชียวชาญ มีแบบแผนหลกัเกณฑแ์ละเกณฑเ์หล่านนัมีความคิด มีทฤษฎีน่าเชือถือไดแ้ละมีส่วนเห็นพอ้ง

กนับา้ง แมว้่าจะไม่เหมือนกนัโดยเชิงในกลุ่มผูเ้ชียวชาญในศาสตร์สาขานนั ๆ      

 6. แบบการตรวจสอบทางวิชาชีพ (The Professional Review Approach) คือ การประเมินทีอาศยั

กลุ่มบุคคลผูเ้ชียวชาญในวิชานนั ๆ เป็นการตรวจสอบมาตรฐานและคุณค่าของคนในอาชีพเดียวกนันั นเอง     

 7. แบบกึงกฎหมาย (Quasi – legal Approach) ไดน้าํกระบวนการซกัฟอกและการพิจารณาคดีของ

ศาสนาและระบบขุนนางมาใชใ้นการประเมินปัญหาต่างๆ ทางสงัคม       

 8. แบบการศึกษาเฉพาะกรณี (The Case - study Approach) มุ่งสร้างความเขา้ใจแก่ ผูฟั้งเกียวกบั

โครงการอยา่งละเอียดในทุก ๆ ดา้น จึงสนใจศึกษาประเด็นว่า “บุคคลอืน ๆ ทีรู้จกัโครงการมีความคิดเห็น

เกียวกบัโครงการอยา่งไร” จึงใชท้งัการสงัเกต และแบบมีส่วนร่วมศึกษา สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของโครงการ

ในสภาพปกติธรรมชาติ การสมัภาษณ์บุคคลถือว่าเป็นกระบวนการศึกษาแบบเชิงคุณภาพนนัเอง 

 ในขณะทีสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2544: 91) ไดแ้บ่งรูปแบบการประเมินตามแนวปรัชญาประโยชน์

นิยมกบัปรัชญาและพหุนิยมโดยสรุปไดด้งันี 

 1.การประเมินตามวตัถุประสงค์ เป็นการประเมินทีเน้นการดาํเนินงานตามกระบวนการซึงทาํให้

บรรลุวตัถุประสงคเ์พียงใด ระบบสารสนเทศทีไดจ้ากการประเมิน สามารถช่วยในการปรับปรุงวตัถุประสงค ์

ไดแ้ก่ ไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) เมทเฟสเสล และมิเชล (Metfessel and Michael) แฮมมอนด์ (Hammond) 

โพรวสั (Provus) และเคริกแพตทริค (Kirkpatirck)  
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 2. การประเมินเพือการจดัการ เป็นการตัดสินเกียวกบัการจัดการโครงการหรือโปรแกรมต่าง ๆ 

จาํเป็นต้องอาศยัสารสนเทศ เพือช่วยในการตัดสินใจเพือการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การ

ประเมินรูปแบบเป็นการมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหาร ในขณะทีนกัประเมินทียดึการประเมินเพือ

การจดัการ ไดแ้ก่ สตฟัเฟิมบีม (Stufflebeam) ทีเรียกว่า ซิปป์ (CIPP Model) ประกอบดว้ยการประเมิน 4 

ดา้น คือ การประเมินสภาวะหรือการประเมินดา้นบริบท การประเมินดา้นปัจจัยนาํเขา้ การประเมินดา้น

กระบวนการและการประเมินผลลพัธ์ ส่วนโมเดล UCLA ทีเสนอโดยอลัคิน (Alkin) ประกอบดว้ยการ

ประเมิน 5 ประเภท คือ การประเมินระบบ การประเมินเพือจดัเตรียมโปรแกรมการประเมินเพือรองรับ

โปรแกรม สาํหรับเวลช์ (Watch) ไดเ้น้นการประเมินในฐานะกระบวนการทีก่อให้เกิดสารสนเทศในการ

ประเมินมุ่งตอบคาํถามพืนฐาน 3 ขอ้ คือ ทาํไมตอ้งประเมิน  ประเมินอะไรและประเมินอยา่งไร โดยแบ่งการ

ประเมินออกเป็น 3 ขนัตอน คือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดักระทาํขอ้มูลและการรายงานผลการประเมิน  

 3.การประเมินโดยเน้นทฤษฎี (Theory – Based Evaluation :TBL) ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 

การประเมินโดยเนน้ทฤษฎีโปรแกรม ประกอบดว้ยแบบพืนฐาน 6 รูปแบบ คือ การประเมินการจดักระทาํ

ตามปทัสถาน การประเมินบริบทแวดลอ้มปทสัถาน การประเมินผลลพัธ์ตามปทัสถาน การประเมินผล

กระทบ การประเมินกลไกสอดแทรกและการประเมินสรุปนยัทวัไปและแบบประกอบเป็นการรวมรูปแบบ

พืนฐานเขา้ดว้ยกนั การประเมินตนเองโดยเนน้ทฤษฎีเนน้วิจยัใชก้ารสงัเคราะห์การวิจยัเชิงประมาณและการ

สร้างโมเดลโครงสร้าง  

   4.การประเมินตนเอง เป็นการประเมินทีเชือว่าผูป้ระเมินสามารถฝึกฝนมีความเป็นกลางทีสามารถ

ใชปั้ญญาพิจารณาการตรวจสอบเพือคน้หาวิธีการปรับปรุงแกไ้ขโดยยดึหลกั 3 ประการคือการมีจิตสาํนึกใน

การศึกษาตอ้งการพฒันาตนเอง มีความมุ่งหมายเพือคน้หาความจริงความถูกตอ้งและความดีงามและเห็นว่า

ประสบการณ์ทุกอยา่งเป็นการเรียนรู้ 

 5.การประเมินผลิตภณัฑ์ (The Oriented - Paradigm) เป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าของผลิตภณัฑ์

ทางการศึกษา ผูบ้ริโภคภณัฑท์างการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตาํราบทความวิชาการและเอกสารสาํคญัอืน

โดยธรรมชาติของการประเมินผลิตภณัฑ์เป็นการประเมินแบบรวมสรุป (Summative Evaluation) ประเด็น

สาํคญั คือ เกณฑที์ใชป้ระเมินตรงทีผูรั้บบริการคาดหวงัจึงจาํเป็นอยา่งยงิทีตอ้งศึกษาเกณฑที์คาดหวงัดว้ย 

 6.การประเมินโดยผูเ้ชียวชาญ เป็นการตัดสินคุณค่าสิงใดสิงหนึงโดยอาศยัความคิดเห็นของ

ผูเ้ชียวชาญในวิชาชีพ การประเมินแบบนีแบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ ระบบการประเมินเป็นทางการ ระบบการ

ประเมินไม่เป็นทางการ คณะกรรมการผูเ้ชียวชาญเฉพาะกิจและผูเ้ชียวชาญเฉพาะกิจนอกจากนียงัมีแนว

ประเมินตามแบบศิลปวิจารณ์อีกดว้ย 

 7. การประเมินแบบสืบสวนสอบสวน เป็นการประเมินเชิงกฎหมายหรือกึงกฎหมายโดยแบ่ง

ออกเป็น 3 รูปแบบเชิงวิธีการทางกฎหมาย รูปแบบปรับวิธีการกึงกฎหมายและรูปแบบการอภิปรายทีมิใช่

การสืบพยาน  
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 8. การประเมินเชิงธรรมชาติและการมีส่วนร่วม เป็นการนาํวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพมาใชใ้นบริบท

ของการประเมิน เป็นรูปแบบการประเมินทียืดหยุ่นสูง มุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูเ้กียวขอ้งทุกกลุ่ม 

การประเมินแบบนีให้ความสาํคัญของความเป็นมนุษยต์ามความคิด เชิงมานุษยวิทยา โดยตัวอย่างการ

ประเมินแบบนี คือ โมเดลการประเมินเชิงการตอบสนองของสเตค 

   กล่าวโดยสรุปจากการสาํรวจองค์ความรู้เกียวกบัการประเมินโดยทวัไปทีสะทอ้นถึงสาระสาํคญั

เกียวกบัรูปแบบการประเมินโครงการตอ้งมีรูปแบบทีเนน้จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคที์ชดัเจนถึงแมว้่าแนว

ทางการประเมินแต่ละรูปแบบมีข้อแตกต่างและข้อจาํกัดในการนํามาใช้แตกต่างกันไป ซึงขึนอยู่กับ 

เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการต่างๆ ทีถูกกาํหนดจากการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา

คุณค่า หรือการตีความจากความคิดเห็นโดยใชก้ระบวนการ การใชเ้ทคนิคทางการวิจยัช่วยให้การตดัสินใจ 

เกียวกบัการดาํเนินโครงการงานตามแผนทีกาํหนดไวเ้พือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการ  

โดยเฉพาะการประเมินทีเน้นการจดัการและตดัสินใจตามแนวความคิดของ สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) ที

เรียกว่า ซิปป์  (CIPP Model) ทีคณะผูว้ิจยัไดก้าํหนดให้เป็นกลไกสาํคญัในการวิเคราะห์และประเมินผล

โครงการเพือตกผลึกนยัขอ้คน้พบทีส่งผลปัจจยัดา้นต่างๆอยา่งมีนัยสาํคญัต่อการประเมินทีเน้นจุดมุ่งหมาย

ของโครงการดว้ยกรอบการวิจยัในครังนีจึงนาํไปสู่การอธิบายบริบทและปรากฏการณ์ของการประเมินที

เป็นระบบและครอบคลุมทุกดา้นทุกขนัตอนในกระบวนการตดัสินใจ ตดัสินคุณค่าและมีประสิทธิภาพต่อ

การประเมินโครงการสามลา้นสามปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนัในครังนีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2.4 รูปแบบการประเมนิโครงการโดยใช้แบบซิปป์ (CIPP MODEL)  

 รูปแบบการประเมินโครงการโดยใช้ซิปป์ (CIPP Model) ซึงถูกนําเสนอโดยสตัฟเฟิลบีม 

(Stufflebeam Daniel  L. 2002: 164) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมินว่า หมายถึง “กระบวนการวิเคราะห์

เพือให้ไดม้าซึงขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจต่อการเลือกต่างๆ ทีมีอยู่” ดงันันจากความหมาย

ดงักล่าวจึงสามารถกาํหนดสาระสาํคญัสามารถเชือมร้อยกบักระบวนการวิจยัเพือประเมินโครงการ “3 ลา้น 3

ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในบริบทพืนทีภาคใตจ้ากจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลไดด้งันี 

 1. การประเมิน เป็นกิจกรรมทีมีลกัษณะเป็นกระบวนการ คือ มีความต่อเนืองกนัในการดาํเนินงาน

อยา่งครบวงจรและยอ้นกลบัมาสู่รอบใหม่ของวงจรดว้ย     

 2. กระบวนการการประเมินจะตอ้งการระบุหรือบ่งชีขอ้มูลทีตอ้งการ     

 3.กระบวนการการประเมินจะตอ้งการเก็บขอ้มูลตามทีระบุหรือบ่งชีไวร้ะบุ     

 4. กระบวนการประเมินจะต้องมีการนําเอาข้อมูลทีเก็บรวบรวมมาแลว้นันมาจัดทําให้เกิด 

สารสนเทศ     

 5. สารสนเทศทีไดม้านนั จะตอ้งมีความหมายและมีประโยชน์     

 6. สารสนเทศดงักล่าว จะตอ้งได้รับการนาํไปเสนอเพือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการกาํหนด

ทางเลือกใหม่หรือแนวการดาํเนินการใดๆต่อไป 
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 ในขณะทีเยาวดี วิบูลยศ์รี (อา้งถึงในชูชืน พงษดี์,2553:56) ไดก้ล่าวว่า การประเมินตามรูปแบบซิปป์ 

(CIPP  Model) ของสตฟัเฟิลบีม สามารถสรุปการประเมินเป็น 3 ขนัตอน คือ     

 1. กาํหนดหรือระบุและบ่งชีขอ้มูลทีตอ้งการ     

 2.จดัเก็บรวมรวมขอ้มูล     

 3.วิเคราะห์และจดัสารสนเทศ เพือนาํเสนอฝ่ายบริหาร   

 จากทีกล่าวมาขา้งตน้ การประเมินเป็นกระบวนการรวบรวมและสกดัขอ้มูลเพือสารสนเทศเพือการ

ตดัสินใจการมีสารสนเทศทีมีคุณภาพพอเพียงครบถว้นจะช่วยให้ผูน้ันตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึงได้มี

นกัวิชาการกล่าวถึงรายละเอียดของการประเมินโครงการโดยใชรู้ปแบบซิปป์ (CIPP Model) มุ่งสิงทีนาํไปสู่

การประเมินดว้ยหลกัการพืนฐาน 4 ประการ ไดแ้ก่       

 1. การประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation) เพือตดัสินใจเกียวกบัการวางแผน        

 2. การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ (Inputs Evaluation) เพือตดัสินใจเกียวกบัการกาํหนดโครงสร้าง        

 3. การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) เพือตดัสินใจเกียวกบัการดาํเนินโครงการ     

 4. การประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) เพือตดัสินใจเกียวกบัผลงานเมือเสร็จสินโครงการ 

 นอกจากนีประชุมรอดประเสริฐ (ม.ป.ป.) ได้อธิบายถึงการประเมินโครงการโดยซิปป์ (CIPP  

Model) ไวว้่า เป็นการประเมินโครงการโดยจาํแนกตามประเภทของการตดัสินใจมี 4 ชนิด ไดแ้ก่ การ

ประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินปัจจยันาํเขา้ (Inputs Evaluation) การประเมินกระบวนการ 

(Process  Evaluation) การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation) ซึงมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัการประเมิน

โครงการ โดยมีรายละเอียด ดงันี       

 1.การประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation) เป็นรูปแบบพืนฐานของการประเมินโดยทวัๆไป 

เป็นการประเมินเพือให้ได้มาซึงเหตุผลเพือช่วยในการกาํหนดวตัถุประสงค์ของโครงการโดยเน้นด้าน

ความสัมพนัธ์เกียวกับสภาพแวดลอ้ม ความต้องการและเงือนไขทีเป็นจริงทีเกียวกับสภาพแวดลอ้ม 

นอกจากนียงัช่วยวินิจฉยัปัญหาเพือใหไ้ดม้าซึงขอ้มูลพืนฐานทีเป็นประโยชน์ต่อการ ตดัสินใจ การประเมิน

บริบทมีลกัษณะทีสาํคญัมากมายจดัเป็นการวเิคราะห์ขนาดใหญ่ เป็นตวักาํหนดขอบเขตของการประเมินการ

บรรยายและการวิเคราะห์บริบท นอกจากนียงัช่วยให้ทราบถึงตวัแปรทีเกียวขอ้งและมีความสาํคญัสาํหรับ

การบรรลุเป้าหมาย การประเมินบริบททาํให้ไดม้าซึงการเปลียนแปลงวตัถุประสงค์ โดยอาศยัการวินิจฉัย 

การจดัเรียงปัญหาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทีประชุมและสถานการณ์สาํหรับวิธีการประมินบริบท

จาํแนกออกไดเ้ป็น  2 วิธี ไดแ้ก่  

  1.1 การประเมินตามสภาพแวดลอ้ม (Contingency Model) เป็นการประเมินมุ่งคน้หาพลงั

หรืออิทธิพลทีอยูภ่ายนอกระบบเพือทีสามารถนาํมาปรับปรุงแกไ้ขในระบบให้ดีขึน เช่น การศึกษาดูวิธีการ

ปฏิบติังาน ของหน่วยงานหรือระบบอืน การศึกษาจากผลการวิจยัและตาํราต่าง ๆ การขอคาํแนะนาํปรึกษา

จากบุคคลภายนอก การระดมความคิดจากบุคคลภายนอก การประเมินค่านิยม เจตคติ สภาวะเศรษฐกิจ 

สภาวะทางการเมือง ความเปลียนแปลงของจาํนวนประชากรและอืนๆ เป็นตน้ อย่างไรก็ดีการประเมิน
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สภาวะแวดลอ้มตามสภาวการณ์ต้องมีคาํถามในลกัษณะ “ถา้... แลว้ (If …then)” ทาํอยู่เสมอ ทังนีเพือ

นาํไปสู่การคาดการณ์ขอ้มูลทีจะเกิดขึนในอนาคตและขอ้มูลนันทาํการวิเคราะห์พิจารณาเพือการกาํหนด

วตัถุประสงคข์องโครงการต่อไป 

  1.2 การประเมินความสอดคลอ้ง (Congruence Model)การประเมินความสอดคลอ้งกับ

ลกัษณะของการประเมินทีเปรียบเทียบกนัระหว่างผลทีเกิดขึนจริงกบัผลทีคาดหวงัว่าจะเกิดขึนว่ามีความ

สอดคลอ้งหรือมีความแตกต่างกนั การประเมินสภาวะแวดลอ้มดว้ยวิธีนีเป็นการประเมินทงัระบบ ทงันีเพือ

ตอ้งการทีจะดูว่าการดาํเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่มากน้อยเพียงใด การประเมิน

ความสอดคลอ้งมกัจะเป็นการศึกษา สภาพแวดลอ้มภายในโครงการเอง เช่น ลกัษณะโครงสร้างการบริหาร 

โครงการงบประมาณเพือการดาํเนินงาน ลกัษณะการวางแผนการดาํเนินงาน การติดต่อสัมพนัธ์ระหว่าง

แผนงานต่าง ๆ ภายในโครงการรวมทงัการติดต่อสัมพนัธ์กบัแผนงานภายนอกโครงการ ปฏิทินและตาราง

การปฏิบติังาน ภารกิจของแผนงานต่างๆและปัจจยัสาํคญัอืนๆเป็นตน้ 

   อย่างไรก็ดีการประเมินดา้นบริบทดว้ยวิธีการตามสภาพการณ์และดว้ยวิธีตามความสอดคลอ้ง

จะตอ้งเป็นไปดว้ยกนัเสมอหรือต้องใชร่้วมกันเสมอจะแยกออกจากกนัไม่ได ้เพราะการประเมินความ

สอดคลอ้งตามบริบทเป็นการค้นหาความตรงกันหรือไม่ตรงกัน (Conformance) และการประเมินตาม

สภาวการณ์เป็นการคน้หาการปรับปรุงแกไ้ข (improvement) กล่าวคือการปรับปรุงแกไ้ขโครงการจะเกิดขึน

ไม่ไดถ้า้ไม่ทราบว่าโครงการแต่ละโครงการนันไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขโครงการจะไม่เกิดประโยชน์

หรือไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้ดงันันการประเมินดา้นบริบท (Context Evaluation) หมายถึง การใช ้

ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณค่าหรือตีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 

การจดัสภาพแวดลอ้มของบริบทเชิงพืนทีทีเอือต่อการสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการของประชาชนในพืนทีและ

ปัจจยัเกียวขอ้งของบุคลากรต่อโครงการสามลา้นสามปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในครังนี 

   2. การประเมินด้านปัจจัยนาํเขา้ (Inputs Evaluation) เป็นการประเมินทีมีจุดมุ่งหมายเพือการ

นาํเสนอขอ้มูลสาํหรับกาํหนดวิธีการใชท้รัพยากรเพือให้โครงการบรรลุถึงวตัถุประสงค์ โดยระบุให้ทราบ

ถึงลกัษณะของปัจจยันาํเขา้ ดงันี 

  1. สมรรถภาพและความรับผดิชอบของบุคคลของหน่วยงานทีบริหารโครงการ  

 2. กลยทุธห์รือยทุธวิธีทีจะทาํใหโ้ครงการบรรลุวตัถุประสงค ์                         

 3. รูปแบบเฉพาะของขอ้มูลทีช่วยสนบัสนุนการนาํไปใชข้องยทุธวิธีทีไดเ้ลือกสรรแลว้      

 ทงันีการประเมินปัจจยันาํเขา้เป็นการประเมินในลกัษณะทีวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนละเอียดลึกซึง  

(microanalysis) ทีมุ่งวิเคราะห์หาขอ้มูลทีดีทีสุดทีจาํเป็นตอ้งนาํไปใชใ้นการกาํหนดวตัถุประสงค์หรือการ

บริหารโครงการหรือผนัแปรไปตามความสูง - ตาํของขอ้มูลทีจะนาํไปสนับสนุนความเปลียนแปลงของ

โครงการนนั เช่น ถา้โครงการหนึงมีการเปลียนแปลงนอ้ยและมีขอ้มูลสนับสนุนการเปลียนแปลงครบถว้น

มาก พอและเป็นขอ้มูลทีมีคุณภาพการประเมินปัจจยันาํเขา้อาจทาํแต่นอ้ยก็เพียงพอแลว้เป็นตน้      
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 ทงันีการตดัสินใจขึนอยูก่บัการประเมินปัจจยันาํเขา้มกัมีผลมาจากการมีปัจจยันาํเขา้ทีเจาะจงหรือ

เป็นข้อมูลทีไดรั้บการเลือกสรรมาอย่างดีแลว้ เช่น มีวิธีการดาํเนินการทีดี มีอุปกรณ์ เครืองมือ เครืองใช ้

ตารางการปฏิบติังาน สายการบงัคบับญัชา บุคลากรและงบประมาณทีเพียงพอและมีคุณภาพอย่างดียิง ซึง

เป็นทีเชือแน่ได้ว่าหากนําไปบริหารโครงการแลว้ย่อมจะได้ผลดีอย่างแน่นอนและบรรลุถึงเป้าหมาย

โครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวโดยสรุปไดว้่าการประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) หมายถึง 

การใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาคุณค่าหรือตีความพร้อมของวิธีดาํเนินการกบังบประมาณ ดา้นวสัดุอุปกรณ์

และสมรรถภาพของบุคลากรทีสนบัสนุนโครงการสามลา้นสามปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในครังนี 

 3. การประเมินดา้นกระบวนการ (Process   Evaluation) เป็นการประเมินเพือการควบคุมการบริหาร

โครงการ ผลของการประเมินจะเป็นขอ้มูลให้ผูบ้ริหารโครงการใช้ปรับปรุงโครงการให้สามารถดาํเนิน

โครงการและบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายของการประเมินกระบวนการครังนี

สามารถจาํแนกเป็น 3 ประการ คือ        

 3.1 เพือตรวจสอบหรือเพือพยากรณ์ความบกพร่องในการดาํเนินงานโครงการ 

 3.2 เพือเสนอขอ้มูลทีจะนาํไปสู่การตดัสินใจดาํเนินโครงการ 

 3.3 เพือดาํรงไวซึ้งการดาํเนินโครงการทีเป็นไปดว้ยดี 

 ทงันีการตดัสินใจการประเมินกระบวนการตอ้งคาํนึงถึงกลยุทธ์ในการประเมินทีสาํคญั 3 วิธี คือ 

ประการแรก จะตอ้งทาํการประเมินหรือวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

ประการทีสอง จะตอ้งทาํการประเมินความสามารถในการบริหารโครงการของผูด้าํเนินโครงการและ 

ประการทีสาม จะตอ้งทาํการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบโครงการทีกาํหนดขึน 

การประเมินทังสามส่วนหรือทงัสามกลยุทธ์ทีกล่าวแล้ว สามารถทาํให้ทราบได้ชดัเจนว่ากระบวนการ

บริหารโครงการจะบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการได้หรือไม่ และหากเกิดความผิดพลาด ขึน ความ

ผดิพลาดนนัเกิดจากโครงสร้างรูปแบบของโครงการหรือเกิดจากวิธีการดาํเนินโครงการนัน ซึงกล่าวโดย

สรุปได้ว่าการประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) หมายถึงการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา

คุณค่าหรือตีความการควบคุมการบริหารโครงการเกียวกบั การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร  

การดาํเนินโครงการและการตรวจสอบโครงการ 3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั 

 4. การประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) การประเมินจุดมุ่งหมายเพือพิจารณาตดัสินใจหรือ

การแสดงความคิดเห็นต่อความสําเร็จของโครงการทังในขณะทีโครงการกาํลงัดาํเนินงานอยู่และเมือ

โครงการสินสุดลง การประเมินโครงการในลกัษณะนีเป็นการเปรียบเทียบระหวา่งผลงาน ทีเกิดขึนกบัเกณฑ์

หรือมาตรฐาน หรือวัตถุประสงค์ทีได้กาํหนดขึนไว้โดยวิเคราะห์เพือให้ทราบว่าโครงการประสบ

ความสาํเร็จหรือไม่บรรลุวตัถุประสงค์ดว้ยเหตุผลใด โดยพิจารณาวิเคราะห์จากสภาวะแวดลอ้มโครงการ 

(Context) ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) กระบวนการ (Process) ในการบริหารโครงการต่างๆ ซึงขอ้มูลทงั 3 ลกัษณะ

ไดจ้ากการรวบรวมและการบนัทึกไวโ้ดยละเอียดตงัแต่เริมตน้ของการดาํเนินโครงการ ซึงกล่าวโดยสรุปได้

ว่าการประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึงการใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาคุณค่าหรือตีความ
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ความสําเร็จของโครงการตามเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินบริบททั วไปเพือสะท้อนถึงผลสัมฤทธิใน

ภาพรวมของโครงการสามลา้นสามปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในกรณีพืนทีภาคใต ้โดยมุ่งเนน้ศึกษา

กรณีเฉพาะจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลในครังนีดว้ยชุดความสัมพนัธ์ระหว่างประเภทของการประเมิน

และประเภทการตดัสินใจประเมินโดยใชก้ารประเมินรูปแบบซิปป์(CIPP Model)ดงัภาพประกอบที 5 

 
ภาพที 5 : ความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของการประเมินและประเภทการตดัสินใจในกระบวนการประเมิน

โดยใชก้ารประเมินรูปแบบซิปป์  (CIPP  Model) 

 ทงันีบริบททีสอดคลอ้งและสมัพนัธก์บัการประเมินโครงการในรูปแบบต่างๆนันสามรรถพิจารณา

ถึงความสอดคลอ้งกับการศึกษาวิจัยทีผ่านมาและน่าสนใจ เช่น การศึกษาผลกระทบโดยการประเมิน

โครงการในรูปแบบ CIPP Model ของเยาวดี วิบูลยศ์รี (อา้งถึงในพรรษชล โมสิกะ,2548: 41) ทีไดก้ล่าวว่า 

สตฟัเฟิลบีมและคณะ แบ่งการประเมินเป็น 4 ประเภท  คือ          

 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนทีจะลงมือดาํเนินการใดๆ มี

จุดมุ่งหมายเพือกาํหนดหลกัการและเหตุผล ในช่วงเริมตน้ของการพฒันาโครงการ เป็นการระบุคน้หาความ

จาํเป็นและออกแบบเหตุผลความเป็นมาของโครงการโดยปกติเป็นการให้ รายละเอียดเกียวกบัสภาวะ/

โครงการต่าง ๆ ทีเป็นอยู่และนํามาเปรียบเทียบกับโครงการหรือแผนงานทีควรเป็นนําไปสู่การระบุ

วตัถุประสงค์ของโครงการเพือนาํไปใชใ้นการออกแบบ โครงการ ในขณะทีนาํโครงการไปปฏิบัติจริง 

โครงการตกอยูใ่นสภาวะหรือบริบททางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองทีมีผลต่อการบรรลุวตัถุประสงค/์

เป้าหมายโครงการ     
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 2. การประเมินปัจจยัพืนฐาน (Inputs Evaluation: I) เป็นการประเมินเพือพิจารณาถึง ความเหมาะสม 

ความเพียงพอของทรัพยากรทีจะใชใ้นการดาํเนินโครงการตลอดจนเทคโนโลยแีละแผนการดาํเนินงานดว้ย 

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินทีเกียวขอ้งกบัการ บริหารและ

การจดักิจกรรมของโครงการ มีวตัถุประสงค์เพือหาขอ้บกพร่องของการดาํเนินโครงการเพือทาํการแกไ้ข

ให้กับข้อบกพร่องต่างๆ รวมทังหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจทีจะสั งการเพือการพฒันางานต่าง ๆ           

และบนัทึกภาวะของเหตุการณ์ต่างๆ ทีเกิดขึนไวเ้ป็นหลกัฐาน      

 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินผลเปรียบเทียบผลทีเกิดขึนจากการ

ทาํโครงการกับเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของโครงการทีกาํหนดไวต้ังแต่ต้น รวมทังการพิจารณาใน

ประเด็นของการยบุ เลิก ขยายหรือปรับเปลียนโครงการตามความเหมาะสม 

 นอกจากนีสมคิดพรมจุ้ย (อา้งถึงในพรรษชล โมสิกะ,2548: 41) ไดก้ล่าวว่าการประเมินโดยใช ้

รูปแบบซิปป์  (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีม มีแนวทางการประเมินดา้นต่าง ๆ ดงันี 

 1. การประเมินบริบท (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินเพือให้ไดข้อ้มูลสาํคญัเพือช่วยใน

การกาํหนดวตัถุประสงคข์องโครงการรวมทงัความเป็นไปไดข้องโครงการ      

 2. การประเมินปัจจยัพืนฐาน (Inputs Evaluation : I) เป็นการประเมินเพือให้ไดข้อ้มูลการตดัสินใจ

ปัจจยัต่าง ๆ เพือหาขอ้บกพร่องของการดาํเนินงานตามขนัตอนต่าง ๆ ทีกาํหนดไวแ้ละเป็นการรายงานผล

การปฏิบติังานโครงการนนัดว้ย      

 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินทีเกียวขอ้งกบัการบริหารและ

การจดักิจกรรมของโครงการ มีวตัถุประสงคเ์พือหาขอ้ดีและขอ้บกพร่องของการดาํเนินตามขนัตอนต่าง ๆ  ที

กาํหนดไวแ้ละเป็นรายงานผลการปฏิบติังานโครงการนนั      

 4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินผลทีเกิดขึนเมือสินสุดโครงการ

เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หรือตามทีคาดหวงัไวห้รือไม่ โดยอาศยัขอ้มูลจากการรายงานผล ทีได้จากการ

ประเมินสภาพแวดลอ้ม ปัจจยันาํเขา้และกระบวนการร่วมดว้ย 

 ในขณะทีสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (อา้งถึงในพรรษชล โมสิกะ,2548: 42) ไดก้ล่าวว่า การประเมินโดย

ใช ้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตฟัเฟิลบีมนันสามารถแบ่งการประเมิน เป็น 4 ประเภทและเพือ

สอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงการฯ จึงแบ่งการประเมินโครงการออกเป็น 3 ระยะ ดงันี 

 1. การประเมินก่อนเริมโครงการ เป็นการประเมินเพือวางแผนโครงการ กาํหนด วตัถุประสงค์และ

วิธีการของโครงการ โดยเขียนในรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) การประเมินก่อนเริมโครงการ ประกอบดว้ย          

  1.1 การประเมินสภาวะแวดลอ้มหรือบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมิน ความ

ตอ้งการเพือกาํหนดโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง ตลอดจน

อุปสรรต่าง ๆ นาํไปสู่ทิศทางและวตัถุประสงคโ์ครงการ           
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  1.2   การประเมินปัจจยัหรือทรัพยากร (Inputs Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อม

ดา้นทรัพยากรทงัปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจดัการเพือวิเคราะห์และกาํหนดทางเลือกที

เหมาะสมทีสุดทีทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์กาํหนด อีกทงัมีความจาํเป็นทางทรัพยากร    

 จากการประเมินขอ้ 1.1 และ 1.2 นาํไปสู่การเตรียมวางโครงการและเขียนโครงการในการนาํเสนอ

โครงการเพือขออนุมติัจาํเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการโดยพิจารณาจากหลกัความ

สอดคลอ้งและความสมบูรณ์ของโครงการหลกั ประสิทธิภาพจาก cost benefit หรือ cost effectiveness หลกั

ความเหมาะสมในการบริหารโครงการและหลกัความเป็นไปไดท้งัดา้นแผนงานแผนเงินและแผนคนดว้ย 

 2. การประเมินขณะดาํเนินโครงการในรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) คือ การประเมิน กระบวนการ 

เป็นการประเมินการดาํเนินงานเมือนาํโครงการทีวางไวไ้ปสู่การปฏิบัติ เพือศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน

ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินโครงการอะไรเป็นขอ้มูลทีทาํใหส้ามารถหรือไม่สามารถดาํเนิน

โครงการตามทีวางไว ้การประเมินกระบวนการดาํเนินโครงการ เป็นการประเมินเพือปรับปรุงการดาํเนิน

โครงการให้ทนัท่วงที เป็นการประเมินบทบาทสาํคญัต่อความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการ (Formative 

evaluation) ดว้ยการจดัระบบการกาํกบังาน (monitoring system) เพือติดตามความกา้วหน้าและเร่งรัดการ

ดาํเนินโครงการใหบ้รรลุวตัถุประสงคภ์ายในทรัพยากรและเวลาทีกาํหนด 

 3. การประเมินหลงัสินสุดโครงการ รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) เรียกว่า การประเมินผลผลิตของ

โครงการเป็นการประเมินทีมุ่งตอบคาํถามว่าโครงการประสบความสาํเร็จตามแผนทีวางไวห้รือไม่ ผลผลิต

ของโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ผลการดาํเนินงานโครงการคุม้ค่าเพียงใด ผลลพัธ์และการ

ประเมินผลกระทบของโครงการทงัในทางบวกและทางลบ ซึงนิยมทาํการประเมินดว้ยเทคนิคการติดตามผล 

(Follow up study or tracer study) ดว้ยรายละเอียดตามตารางที 1 ดงันี 

ตาราง 1 ความสมัพนัธข์องแบบประเมินทงั 4 แบบของซิปป์ (CIPP Model) กบัการตดัสินใจและการอธิบาย

เนน้ผลโดยรวมกระบวนการดาํเนินการของโครงการ 

 

ซิปป์โมเดล (CIPP Model) การตดัสินใจทีเน้นการปรับปรุง การอธบิายโดยเน้นผลภาพรวม 

1.ปัจจยัดา้นบริบท เป็นแนวทางกาํหนดวตัถุประสงค์

และจดัเรียงความสาํคญั 

ทาํรายการวตัถุประสงคแ์ละขอ้มูล

พืนฐานตามรายการความตอ้งการ 

ความเป็นไปไดแ้ละปัญหาทีเกิด 

2.ปัจจยัดา้นนาํเขา้ เป็นแนวทางกาํหนดกลยุทธ์และ

ระบุวิธีการปฏิบติั 

ทาํรายการกลยุทธ์ตามวิธีทีเลือก 

การออกแบบและเหตุผลทีเลือกมา

จากทางเลือกอืน 

3.ปัจจยัดา้นกระบวนการ เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ทาํรายการกระบวนการปฏิบติังาน 

4.ปัจจยัดา้นผลผลิต เป็นแนวทางในการยุ ติ  ทํา ต่อ 

ปรับปรุงหรือทบทวนเพือเริมใหม่ 

ทาํรายการทีประสบผลสาํเร็จและ

การตดัสินใจใหม่อีกครัง 
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 จากตาราง 1 แสดงเงือนไขความสัมพนัธ์ของแบบประเมินทงั 4 แบบของซิปป์ (CIPP  Model) กบั

การตดัสินใจและการอธิบายโดยมีจุดเนน้ทีต่างกนั กล่าวคือ การตดัสินใจจะเนน้การปรับปรุงเพือเริมใหม่แต่

การอธิบายจะเนน้ผลโดยรวม 

 สาํหรับรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model) ตามแนวคิดของสตฟัเฟิลบีม มีลกัษณะการ

ใหข้อ้มูลเป็นไปอยา่งต่อเนืองครอบคลุมทุกขนัตอนทาํใหเ้ขา้ใจในบริบทของการตดัสินใจและสารสนเทศที

ตอ้งการเพือใช้ในการตัดสินใจในการบริหารโครงการและปรับการดาํเนินงานทาํให้มนัใจว่าข้อมูลที

ตอ้งการตรงกบัความตอ้งการในการตดัสินใจและมีกระบวนการกระตุน้ใหมี้การวิเคราะห์องคป์ระกอบต่างๆ 

ทีมีผลต่อการตดัสินใจในครังต่อไป  ดังนันจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจยัทีเกียวขอ้ง

เกียวกบัการประเมินโดยใชแ้นวคิด CIPP Model ขา้งตน้นันกล่าวโดยสรุปไดว้่ารูปแบบการประเมินแบบ

ซิปป์  (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตฟัเฟิลบีม ประกอบดว้ยการประเมิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1.การประเมิน

ดา้นบริบท (Context Evaluation) 2.การประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) 3.การประเมินดา้น

กระบวนการ (Process Evaluation) และ 4.การประเมินดา้นผลผลิต (Product Evaluation) เป็นรูปแบบทีมี

ความนิยมใชก้นัมากและเป็นรูปแบบทีทาํให้เห็นการประเมินทงัระบบและครอบคลุมทุกดา้นทุกขนัตอน 

รวมทังข้อมูลต่าง ๆ ทีได้จากการประเมินมีประโยชน์ต่อผูมี้อาํนาจตัดสินใจ ตัดสินคุณค่า ประเมิน

ประสิทธิภาพในการพฒันา ปรับปรุงโครงการให้เกิดประสิทธิผลดียิงขึน ซึงเหมาะสมกับนํามาใช้ใน

กระบวนการประเมินโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์ราชนั” ในบริบทพืนทีภาคใตจ้าก

กรณีศึกษาเฉพาะจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลในครังนีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

2.5 งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

การสาํรวจองคค์วามรู้เพือการศึกษาวจิยัเรืองประเมินผลโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรี

ทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” กรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลโดยการศึกษาผ่านชุดความคิด

ต่างๆ ของมูลนิธิรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีและเอกสารเผยแพร่อืนๆเกียวกบักรณีการประเมินผลโครงการ

และการประเมินโครงการแบบ CIPP Model รวมทงัแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการรับรู้ของผูด้าํเนินการหลกั

ภายใตก้ารนาํนโยบายไปปฏิบติั ครังนีคณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาและทบทวนงานโครงการวจิยัทีเกียวขอ้งและนาํมา

เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาครังนี ประกอบดว้ย 

การวิจยัของกลุ่มแผนงานและประเมินผลสาํนักงานป้องกนัควบคุมโรคที 3 จงัหวดัชลบุรี (2557) 

เรือง “ประเมินโครงการพฒันาอาํเภอเขม้แข็งป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออกแบบผสมผสานปี 2556” โดย

ใชรู้ปแบบ CIPP Model ศึกษาในพืนทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีมีความเสียงสูงเรืองโรคไขเ้ลือดออกใน

พืนทีเครือข่ายบริการที 6 จาํนวน 32 แห่ง ระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 – เดือนกนัยายน พ.ศ.

2556 โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ จากเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบ

มีส่วนร่วม /ไม่มีส่วนร่วม  
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ผลการศึกษาพบว่าการประเมินสภาวะแวดลอ้ม บริบทโดยการประเมินสภาวะแวดลอ้มก่อนมี

โครงการ การประเมินปัจจยันาํเขา้โดยดูจากแผนงาน/กิจกรรมการดาํเนินการของโครงการ การประเมิน

กระบวนการโดยตรวจสอบกิจกรรม เวลาและทรัพยากรของโครงการ การประเมินผลผลิตเปรียบเทียบ

ผลผลิตหรือผลลพัธ์กับเป้าหมาย พบว่าผลการดาํเนินงานการประเมิน สภาวะแวดลอ้มก่อนมีโครงการ 

สถานการณ์ระดบัเขต ผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออก จานวน 7,478 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 128.91 ต่อประชากรแสน

คน อตัราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากบั ร้อยละ 0.07 อตัราผูป่้วยตายเท่ากบัร้อยละ 0.06 จงัหวดัทีมีอตัรา

ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดั ระยอง อตัราป่วยเท่ากบั 347.70 ต่อประชากรแสน

คน รองลงมาคือจนัทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, ตราด, สระแกว้, ชลบุรี, สมุทรปราการ 196.07, 161.00, 

139.10 ,134.44 , 109.78 , 81.06 และ 43.03ตามลาํดบั ซึงการเลือกกลุ่มเป้าหมายระดับอาํเภอ ในการ

ดาํเนินการ ควรเรียงตามลาํดับความเสียงสูงของอตัราผูป่้วย การประเมินปัจจัยนําเขา้โดยการประเมิน 

แผนงาน /กิจกรรมการดาํเนินการของโครงการการดาํเนินงานกิจกรรมครบถว้นแต่มีการปรับแผนกิจกรรม

นอกจากนีปัจจยัดา้นงบประมาณทีใชใ้นการดาํเนินการมีเพียงพอและมีงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงาน

เกียวขอ้งดว้ยงบกองทุนตาํบลเพิมเติม ทาํใหก้ารดาํเนินงานไดอ้ย่างคล่องตวั ในขณะทีการประเมินผลผลิต

เปรียบเทียบผลผลิตหรือผลลพัธก์บัเป้าหมาย ผา่นตวัชีวดัเครือข่ายเป้าหมายมีการดาํเนินการนาํ IVM ไปใช้

ในการในการควบคุมยงุพาหะ จากการติดตามประเมินผลพืนที เป้าหมาย32แห่ง ผา่นการประเมิน 22 แห่งคิด

เป็นร้อยละ 68.75 ซึงผา่นเกณฑต์วัชีวดัของโครงการ จาํนวนชุมชนทีนาํ PARไปประยุกต์ใชใ้นการป้องกนั

ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  แห่ง แต่ในเชิงคุณภาพควรมีการติดตามงานเป็นระยะให้มากขึน เพือกระตุน้ให้

พืนที มีการดาํเนินงานทีต่อเนืองและควรผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีบทบาทในการดาํเนินงาน

ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกใหค้รอบคลุมมากขึนควรมีการติดตามประเมินผลอีกครังเมือสินเดือนธนัวาคมเพือ

ดูว่าอตัราป่วยในพืนที 32แห่ง ลดลงจริงหรือไม่และพืนทีทีมีอตัราป่วยสูงขึนเครือข่ายไดมี้กิจกรรมในการดา

เนินการควบคุมลูกนาํยงุลายอยา่งไรภายใตก้ระบวนการวิจยัต่อไป 

ในขณะทีการวิจยัเรือง “ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยการสาํรวจ

กลุ่มผูสู้บบุหรีระดบัประเทศ รอบที 3 (พ.ศ. 2551) ของสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

พบว่าจาํนวนผูสู้บบุหรีกว่าครึงจากจาํนวน 2,164 คน เลิกสูบบุหรีดว้ยวิธีการหยุดสูบบุหรีทนัทีโดยสัดส่วน

ของผูเ้ลิกสูบบุหรีดว้ยวิธีนีในเขตเมืองสูงกว่าในเขตชนบท นอกจากนี พบว่าเกือบ 1 ใน 4 ของผูเ้ลิกสูบบุหรี

เคยสูบบุหรีอีก อยา่งน้อย 1 ครัง ในสัดส่วนทีใกลเ้คียงกนัทงัผูเ้ลิกสูบบุหรีทีอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท 

จากผลการสาํรวจพบว่า ประมาณหนึงในหา้ของผูเ้ลิกสูบบุหรีไดรั้บความช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี โดยผู ้

เลิกสูบบุหรีทีอยูใ่นเขตเมืองไดรั้บความช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรีในสัดส่วนทีสูงกว่าผูเ้ลิกสูบบุหรีทีอยู่

ในเขตชนบทโดยส่วนมากใชห้มากฝรั งหรือลูกอมทีไม่มีสารนิโคติน รองลงมาเลิกสูบบุหรีเพราะไดรั้บ

คาํแนะนาํจากแพทย/์คลินิกเลิกบุหรี โดยเป็นผูเ้ลิกสูบบุหรีในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบทซึงเป็นทีน่าสังเกต

ว่าไม่มีผูเ้ลิกสูบบุหรีทีใชส้ารนิโคตินทดแทนช่วยในการเลิกสูบบุหรีเลย 
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นอกจากนีการพบเห็นการวางโชวบุ์หรี ณ จุดขายมีแนวโน้มเพิมขึนโดยเฉพาะผูสู้บบุหรีในเขต

ชนบท สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การติดตามควบคุมให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดยงัเป็นงานทา้ทาย

ของผูรั้บผิดชอบ เพือช่วยให้การควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึนผลจากการ

สาํรวจ พบแนวโนม้ทีดีในอีกหลายเรือง เช่น ผูสู้บบุหรีเคยเห็นการโฆษณาบุหรีจากแหล่งต่างๆนอ้ยมากและ

มีแนวโนม้ลดลง มีการจาํกดัพืนทีสูบบุหรีในบา้นเพิมขึนเห็นว่าไม่ควรอนุญาตใหสู้บบุหรีในโรงพยาบาลทุก

พืนทีมีสดัส่วนสูงทีสุดเมือเทียบกบัพืนทีสาธารณะอืนๆและมีแนวโน้มสูงขึนทงัเขตเมืองและเขตชนบท มี

แนวโนม้ทาํงานในสถานทีทาํงานทีไม่อนุญาตใหสู้บบุหรีในทีทาํงานเพิมขึน และไม่ควรอนุญาตให้สูบบุหรี

ในทุกพืนทีของร้านอาหารและสถานทีอืนๆ ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการไม่อนุญาตใหสู้บบุหรีในทุกพืนทีและ

มีแนวโน้มเพิมขึนเกือบทุกคนโดยไม่เปลียนแปลงมากนักจากการสํารวจทงัสามรอบเกือบครึงของกลุ่ม

ตวัอย่างระบุว่าทีทาํงานไม่อนุญาตให้สูบบุหรีในสถานทีทาํงานโดยสัดส่วนนีมีแนวโน้มเพิมขึนสําหรับ

ผูต้อบทีอยูใ่นเขตชนบทแต่มีแนวโนม้ลดลงสาํหรับผูต้อบทีอยูใ่นเขตเมือง 

นอกจากนีการศึกษาเรือง “รูปแบบโครงการลดละเลิกบุหรีของกระทรวงสาธารณสุขใน

โรงพยาบาลขอนแก่น” ของศิริพร เกตุดาวและคณะ (2536) พบว่าสถานภาพทวัไปของบุคลากรสาธารณสุข

ในโรงพยาบาลทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 60.7 มีสถานภาพสมรสคู่อยู่

ร้อยละ 90.9 ระดบัการศึกษาชนัมธัยมศึกษา ร้อยละ45.5 มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 4,000 บาทขึนไปร้อยละ 

60.6 สุขภาพในปัจจุบนัแข็งแรงร้อยละ 84.8 ในขณะทีพฤติกรรมการบริโภคบุหรีพบว่าจากการประเมินครัง

ที 1 มีผูสู้บบุหรีน้อยทีสุด1 มวน/วนั ในขณะทีการประเมินครังที 2 และ 3 มีผูสู้บบุหรีร้อยละ 9.1 ,12.1 

ตามลาํดับและระดบัความรู้เกียวกับโทษภัยของบุหรีจากการประเมินทงั 3 ครัง พบว่าความรู้ของกลุ่ม

ตวัอยา่งอยูร่ะดบัปานกลาง ระดบัความรู้เพิมขึนทุกครังทีผา่นการอบรม คือ ครังที 1 ความรู้โดยเฉลีย 2.94 

ครังที 2 เฉลีย 3.12 และครังที 3 เฉลีย 3.33 และระดบัทศันคติเกียวกบัโทษภยัของบุหรีพบว่ามีทศันคติต่อ

โทษภยัของบุหรีจากการประเมินทงั 3 ครัง อยูใ่นระดบัดีโดยการประเมินครังที 1 ครังที 2 และครังที 3 พบว่า

ค่าเฉลียของทศันคติ 7.76, 8.36 และ 8.33 ตามลาํดบั 

ในขณะทีงานวิจยัเกียวกบัการประเมินโครงการต่างๆเช่นงานวิจยัของโศภิตาจิตร วิกรานต์ (2547: 

บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเกียวกบัการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

เทศบาลเมืองมหาสารคราม โดยการกาํหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยใชก้ระบวนการ

มีส่วนร่วมพบว่า ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเลือกปัจจยักาํหนดสุขภาพของแคนนาดาทีสอดคลอ้งกับโครงการ

อาหารสะอาด รสชาติอร่อย จาํนวน 5 ปัจจยัและพบว่าเกิดผลกระทบทางสุขภาพในดา้นบวก 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นพฤติกรรม สุขภาพ อาชีพ ระบบบริการสุขภาพ และเครือข่ายทางสังคม ส่วนปัจจยัดา้นรายได ้

พบว่า เกิดผล กระทบไม่ชดัเจน ผลการประเมินเฉพาะดา้นพบว่าทาํให้ผูบ้ริหารเทศบาลไดพ้ฒันานโยบาย

ดา้น อาหารรองรับ และกาํหนดมาตรการและกลไกในการดาํเนินโครงการนี มีผลการประเมินผูป้ระกอบการ 

พบว่า ผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงคุณค่าของกิจกรรมในโครงการ ส่วนดา้น ผูบ้ริโภค

ยงัไม่เห็นความสาํคญัของโครงการเท่าใดนัก เมือสรุปในภาพรวมแลว้ พบว่าโครงการนีมีผลกระทบทาง



 

46 
 

สุขภาพในดา้นบวกมากกว่าดา้นลบและการประยุกต์ใชก้ระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบ

เร่งด่วน (Rapid  Health  Impact Assessment) ประหยดัเวลาและความสามารถประยุกต์ใชว้ิธีการนีกบัการ

ประเมินผลการดาํเนินงานโครงการอืนไดเ้ช่นเดียวกนั 

การวิจยัของชูชืน พงษดี์ (2553) จากการวิจยัเรือง “การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

โรงเรียนราชดาํริสงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2” มีวตัถุประสงคเ์พือประเมินผล

การดาํเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนราชดาํริ โดยใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP 

Model) ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผูป้กครอง ตาม

ประเด็น  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริบท (Context) ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ดา้นกระบวนการ (Process) และดา้น

ผลผลิต (Product) โดยแหล่งขอ้มูลทีใชใ้นการวิจยัครังนีแบ่งออกเป็น  กลุ่ม ดงันี )กลุ่มทีให้ขอ้มูลตาม

แบบสมัภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน  คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน  คน ) กลุ่ม

ทีใหข้อ้มูลตามแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ครู จาํนวน  คน นกัเรียน จาํนวน  คน และผูป้กครอง จาํนวน  

คน ) กลุ่มทีให้ข้อมูลตามแบบสนทนากลุ่ม ได้แก่ นักเรียนระดบัชนัมธัยมศึกษาปี ที  –  จาํนวน  

ระดบัชนั ๆ ละ 10 คน เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบสนทนา

กลุ่ม ผลการวิจยัสรุปได ้ดงันี 

1. ด้านบริบท (Context) พบว่า การประเมินความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์กับเป้าหมายของ

โครงการการจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนทีเอือต่อสุขภาพของนกัเรียนและความตอ้งการของบุคลากรจาก

การดาํเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) พบว่า การประเมินความพร้อมของวิธีการดาํเนินการกบังบประมาณ 

วสัดุอุปกรณ์ และสมรรถภาพบุคลากรทีสนับสนุนการดาํเนินงานของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3. ดา้นกระบวนการ (Process) พบว่า การประเมินการควบคุมการบริหารโครงการเกียวกบัการ

วิเคราะห์ความคุม้ค่าของการใชท้รัพยากร การดาํเนินโครงการและการตรวจสอบโครงการ ความคิดเห็น

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

4. ดา้นผลผลิต (Product) พบว่า ความสาํเร็จของการดาํเนินโครงการ รายดา้นดงันี 

 4.1 การดาํเนินโครงการตามเกณฑม์าตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จาํนวน 

 องคป์ระกอบ ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 4.2. ผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) ตามคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค์ ประกอบดว้ย การมีสุขภาพดี (ดี) การดูแลสุขภาพ (เก่ง) และการมีความสุข (สุข) ความคิดเห็น

โดยรวม อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

โดยสรุปการทบทวนวรรณกรรมจากวิจยัทีผา่นมา พบว่าการศึกษาวิจยัทีผ่านมานันยงัมีสถานภาพ

องค์ความรู้ทียงัจาํกดัขอบเขตในการอธิบายปรากฏการณ์ทีสัมพนัธ์กบัปัจจยัทีสะทอ้นถึงบริบทของการ

ดาํเนินการตามนโยบายเกียวกบัการรณรงค์ไม่สูบบุหรีจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆระดบัปฏิบติัการใน
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การประเมิน

โครงการ “3 

ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไท้

องคร์าชนั” 

ในพืนที 

พืนทีต่างๆเท่าทีควร ดงันันเพือเป็นการขยายองค์ความรู้ทีเกียวขอ้งกบัเกียวขอ้งทีสะทอ้นให้เห็นถึงความ

จาํเป็นในกรณีการประเมินนโยบายตามโครงการดงักล่าว  ทงันีคณะผูว้ิจยัจึงจะไดน้าํเสนอภาพรวมของการ

ประเมินสถานการณ์นโยบายดา้นการควบคุมยาสูบในประเทศไทยทีเกียวขอ้งกบับริการเลิกบุหรีดว้ยการ

พฒันาโจทยว์ิจยัเพือสะทอ้นใหเ้ห็นว่าให้เห็นกิจกรรมหรือผลการปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือ

เป้าหมายของการดาํเนินนโยบายตามโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนัมีผลสัมฤทธิ

ดงัทีกาํหนดไวห้รือไม่ อย่างไร ดว้ยการศึกษาปัจจยัดา้นบริบท (Context Evaluation) ปัจจยันาํเขา้ (Input 

Evaluation) ปัจจยักระบวนการ (Process Evaluation) และปัจจยัผลผลิต (Product Evaluation) กรณีศึกษา

ภาคใต ้ผา่นบริบทเฉพาะเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลทีเป็นฐานในการวิเคราะห์ต่อในเชิงพฒันา

ด้วยการประยุกต์ใช้เนือหาและข้อค้นพบทีได้จากการสํารวจข้อมูลสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ใน

กระบวนการขบัเคลือนเชิงนโยบายและรณรงคเ์พือการไม่สูบบุหรีทีเป็นรูปธรรมต่อไป 

 

2.6 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 ในการวิจัยครังนีคณะผูว้ิจัยได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP ซึงเป็นรูปแบบการประเมิน

ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) โดยมีขอบข่ายการประเมินเกียวกบับริบท, ปัจจยันาํเข้า

กระบวนการและผลผลิต (Product) ของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดงันี 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที 6 : ปัจจยัเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานประเมินตามโครงการระดบัพืนที 

 อย่างไรก็ตามการประเมินผลโครงการทาํให้ทราบสภาวการณ์ต่างๆ ทราบความก้าวหน้าของ

โครงการก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูร่้วมงานหรือผูเ้กียวขอ้งรวมทงัทาํให้ทราบถึงความสาํเร็จของ

งาน และผลกระทบต่างๆ ซึงการประเมินผลโครงการเป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัโครงการเพือ

นาํข้อมูลทีได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์แลว้ตัดสินใจให้คุณค่าต่อข้อมูลหรือโครงการดังกล่าวและการ

ประเมินผลโครงการเป็นกิจกรรมการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ความหมายขอ้เท็จจริงเกียวกบัความ

ต้องการ การหาแนวทางวิธีการปรับปรุงวิธีการจัดการเกียวกับโครงการและหาผลทีแน่ชัดว่าเกิดจาก

โครงการเพือเป็นการเพิมคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิงขึน ทงันียงัเป็นการรวบรวมขอ้มูล

ดา้นบริบท 

(Context) 

ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

(Input) 

ดา้นกระบวนการ 

(Process) 

ดา้นผลผลิต 

(Product) 

- สภาพแวดลอ้มทวัไปในพืนที, วตัถุประสงคข์องโครงการ 

รวมทงัความตอ้งการจาํเป็นพืนฐานในการดาํเนินงาน 

-  บุคลากร   -  งบประมาณ 

-  วสัดุอุปกรณ ์ -  การบริหารจดัการ 

- การวางแผน, การประชาสัมพนัธ,์ การสมคัรเขา้ร่วมฯ   

,การจดักจิกรรม,การอาํนวยความสะดวก,ปัญหาและอุปสรรค 

- ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติัการทีรับผิดชอบ, การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในพืนที, ผลสัมฤทธิของการดาํเนินโครงการ 
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อยา่งเป็นระบบ เกียวกบักิจกรรม ลกัษณะเฉพาะและผลลพัธ์ของโครงการเพือใชใ้นประชาชนกลุ่มใดกลุ่ม

หนึงเฉพาะเพือลดความไม่ชดัเจนและเพือพฒันาประสิทธิภาพ พิจารณาการตดัสินใจในผลของโครงการ 

ทงันีเพราะการประเมินผลเป็นขนัสุดทา้ยทีทาํใหท้ราบว่าการปฏิบติังานตามโครงการนนับรรลุวตัถุประสงค์

หรือไม่ เพียงใด เพือจะนํามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพือ

ประกอบการตดัสินใจโดยใชโ้มเดล CIPP Model ซึงเป็นโมเดลทีไดรั้บการยอมรับกนัทวัไปในปัจจุบนัและ

สาํหรับใชใ้นการประเมินผลโครงการต่างๆ ซึงกรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลในครังนี

ไดพ้ฒันากรอบแนวความคิดเพือสะทอ้นประสิทธิภาพเชิงนโยบาย ดว้ยการร่วมมือของมูลนิธิเครือข่ายหมอ

อนามยั สมาคมหมออนามยั สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและชมรมอาสาสมคัรสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

จัดโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไทอ้งค์ราชันในบริบทของภาคใต้ โดยการประเมินเพือ

พฒันาการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการดงักล่าวเฉพาะพืนทีกรณีศึกษาจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลดงันี 

   

ตวัแปรต้น         ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 7 : กรอบแนวความคิดการวจิยั  

(Conceptual framework) 

ยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย 

ชกัชวน เชิญชวน ทา้ชวน ใหค้นทีสูบบุหรีเป็น

ประจาํ เลิกสูบบุหรีใหไ้ด ้  ลา้น ในระยะเวลา  ปี 

รวมทงัเกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสร้าง

สุขภาพในพืนทีตามกรอบการดาํเนินงาน 

- ผู้บริหาร : สสจ. ,สสอ. ,ผอ.รพ.สต. 

- ผู้ให้บริการ : ระดบัปฏิบติัการไดแ้ก่ อสม. และ

เจา้หนา้ที รพ.สต. รวมทงัหน่วยงานระดบัพืนที 

- ผู้รับบริการ: ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม

โครงการฯในพืนทีกรณีศึกษาประกอบดว้ยจงัหวดั

สงขลาและจงัหวดัสตูล 

แนวทางพฒันาการดําเนินงานตามนโยบาย 

ภายใต้โครงการ “  ล้าน  ปี เลกิบุหรีทวัไทย 

เทิดไท้องค์ราชัน” สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายและ

ภาคปฏิบัตกิารพืนทีระดบัจงัหวดั 

การรับรู้ข้อมูลทัวไปในโครงการ “3 ล้าน 3 ปี 

เลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  

ของกลุ่มผู้ให้บริการและกลุ่มผู้รับบริการใน

พืนทีกรณศึีกษา 

วตัถุประสงค์การดําเนินโครงการเพือ

ประเมนิผลสําเร็จ โดยใช้ CIPP Model ดังน ี

- ปัจจยัดา้นบริบท  - ปัจจยันาํเขา้   

- ปัจจยักระบวนการ   - ปัจจยัผลผลิต  
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บทที 3 

วธีิการดําเนินการวจิยั 

 

 การวิจัยครังนี เป็นการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) เพือพฒันาการดาํเนินงานตาม

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” กรณีศึกษาจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ซึงแบ่ง

การประเมินผลออกเป็น 4 ดา้นเพือสะทอ้นผลลพัธข์องการดาํเนินโครงการในภาพรวมประกอบดว้ย  

 1.การประเมินผลดา้นสภาพแวดลอ้มหรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) เป็นการ

พิจารณาหลกัการความจาํเป็นทีตอ้งดาํเนินการ ประเด็นปัญหาและความเหมาะสมของเป้าหมายโครงการ 

 2.การประเมินผลดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงความเป็นไปได ้ความ

เหมาะสม และความพึงพอใจของทรัพยากรทีใชใ้นการดาํเนินโครงการ  

 3. การประเมินผลดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการหาขอ้บกพร่องของการดาํเนิน

โครงการทีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา แกไ้ข ปรับปรุงใหก้ารดาํเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึน 

 4.การประเมินผลผลิตทีเกิดจากการดาํเนินโครงการ (Product Evaluation) เป็นการเปรียบเทียบ

ผลผลิตทีเกิดขึนกบัวตัถุประสงคข์องโครงการหรือมาตรฐานทีกาํหนดไว ้ 

 รวมทงัการพิจารณาในประเด็นของการรับรู้และทศันคติต่อโครงการในบริบททีแตกต่างกนัของ

กลุ่มผูใ้ห้บริการและกลุ่มผูรั้บบริการ เพือสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการเปลียนผ่านของกระบวนการนํา

นโยบายไปปฏิบติัของทงัสองพืนทีทีมีผลของการเปลียนแปลงจากชุดขอ้มูลเชิงประจกัษที์แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญั ดงันนัเพือความสมบูรณ์ขององคค์วามรู้ทีคาดว่าจะไดรั้บจากการวจิยัครังนีจึงตอ้งอาศยัแนวทางใน

การวิเคราะห์ปัจจยัทีสะทอ้นมาตรการและปฏิบติัตามนโยบายอย่างมีนัยสาํคญัดว้ยการวิจยัทงัในมิติของ

เนือหาเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณซึงสามารถนาํไปสู่การตกผลึกองค์ความรู้ทีครอบคลุมตามบริบท

และวตัถุประสงคอ์ยา่งเป็นรูปธรรมโดยมีระเบียบวิจยัตามขนัตอน ดงันี  

 

3.1 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ ผูป้ฏิบติังานในบริบทของกลุ่มผูใ้ห้บริการและประชาชนใน

บริบทของกลุ่มผูรั้บบริการทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานและเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” กรณีศึกษาพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล  

 กลุ่มตวัอยา่งใชเ้กณฑ ์(Criteria) คดัเลือกกลุ่มขอ้มูลจากการวิจยัเพือตกผลึกขอ้มูลเชิงนโยบายผ่าน

ตวัแทนภาคีเครือข่ายซึงไดม้าโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ยตวัแทน

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ตัวแทนจากสํานักงานสาธารณสุขอาํเภอและตัวแทนผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ซึงเป็นกลุ่มตวัแทนจากบุคลากรสาธารณสุขทีขับเคลือน

โครงการระดบันโยบายในพืนทีของจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล รวม 48 คน รายละเอียดตามตารางที 2 
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  * หน่วย : คน 

ที จงัหวดั ตวัแทนผูบ้ริหาร  

สสจ. 

ตวัแทนผูบ้ริหาร  

สสอ. 

ตวัแทน  

ผอ.รพ.สต 

รวม 

1 สงขลา 1 16 16 33 

2 สตูล 1 7 7 15 

รวมกลุ่มตวัอย่าง 48 

ตารางที 2 : กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัเพือตกผลึกขอ้มูลเชิงนโยบายในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

  

 ส่วนข้อมูลเชิงปฏิบัติการระดับพืนทีจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) และ

เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) รวมทงัประชาชนทีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ “3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จากข้อมูล (Quitforking.com) ซึงเป็นข้อมูลทีได้จากการ

รวบรวม ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ของจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ซึงคาํนวณโดยใชสู้ตรคาํนวณ

ขนาดตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) จากการประมาณค่าเฉลียของกลุ่มประชากรของทาโร ยา

มาเน่ (Taro Yamane,1967 : 729) จากสูตรคาํนวณดงันี 

 

 
  

  เมือ n  คือ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

   N คือ ขนาดประชากร   

   e  คือ ค่าความคลาดเคลือนของกลุ่มตวัอยา่ง ทีระดบัความเชือมนั 95%  

  

 จงัหวดัสงขลา จาํนวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) จาก 16 อาํเภอ รวมทงัสิน 

18,435 คน ซึงไดม้าโดยการสุ่มเลือกตวัอย่างแบบง่าย ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง อสม.จาํนวน 384 คน และ

เจา้หนา้ทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ทงั 16 อาํเภอ เพือสะทอ้นโครงสร้างของ รพ.

สต.ทงัขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดพิเศษ จากจาํนวนรวม 175 หน่วย โดยคณะผูว้ิจยัทาํการ

สุ่มเลือกตวัอย่างแบบสัดส่วน (proportional sampling) จากอาํเภอละ 3 คน ซึงจาํแนกตามกลุ่มภารกิจดา้น

บริหาร กลุ่มภารกิจดา้นวิชาการและกลุ่มภารกิจดา้นบริการ ซึงไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเจา้หนา้ทีประจาํ 

รพ.สต. จาํนวน 48 คน ดงันนักลุ่มผูใ้หบ้ริการซึงประกอบดว้ย อสม.และเจา้หนา้ที รพ.สต. ในจงัหวดัสงขลา 

จาํนวนรวมทงัสิน 432 คน ซึงเป็นตวัแทนกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้หบ้ริการ 

 ในขณะทีกลุ่มประชาชนในจงัหวดัสงขลาภายใตบ้ริบทของผูรั้บบริการทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์ราชนั จากข้อมูลรายจงัหวดัทีมีการบนัทึกขอ้มูลผูส้มคัรใจเลิกบุหรี 

รวม ทงัสิน 19,001 คน เมือทาํการคาํนวณแลว้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งรวมทงัสินจาํนวน 392 คน 

2Ne1
Nn
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 จงัหวดัสตูล จาํนวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) จาก 7 อาํเภอ รวมทงัสิน 5,228 

คน ซึงไดม้าโดยการสุ่มเลือกตวัอยา่งแบบง่าย ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่าง อสม. จาํนวน 357 คน และเจา้หน้าที

ประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ทงั 7 อาํเภอ เพือสะทอ้นโครงสร้างของ รพ.สต.ทงัขนาด

เลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดพิเศษ จากจาํนวนรวม 55 หน่วย โดยคณะผูว้ิจยัทาํการสุ่มเลือกตวัอยา่ง

แบบสดัส่วน (proportional sampling) จากอาํเภอละ 3 คน ซึงจาํแนกตามกลุ่มภารกิจดา้นบริหาร กลุ่มภารกิจ

ดา้นวิชาการและกลุ่มภารกิจดา้นบริการ ซึงไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างเจา้หน้าที ประจาํ รพ.สต.จาํนวน 21 คน 

ดงันนักลุ่มผูใ้หบ้ริการซึงประกอบดว้ย อสม.และเจา้หน้าที รพ.สต. ในจงัหวดัสตูล จาํนวนรวมทงัสิน 378 

คน ซึงเป็นตวัแทนกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้หบ้ริการ 

 ในขณะทีกลุ่มประชาชนในจงัหวดัสตูลภายใตบ้ริบทของผูรั้บบริการทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์ราชนั จากข้อมูลรายจงัหวดัทีมีการบนัทึกขอ้มูลผูส้มคัรใจเลิกบุหรี 

รวม ทงัสิน 5,964 คน เมือทาํการคาํนวณแลว้ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งรวมทงัสินจาํนวน 375 คน 

 

3.2 เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัครังนีเป็นเครืองมือทีคณะผูว้ิจยัสร้างขึนเพือประเมินการดาํเนินงานตาม

นโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ตามกรอบแนวคิดของการวิจยัซึง

เป็นแบบสอบถามจากกลุ่มทีใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูล ดงันี 

 1. แบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริหาร/ตวัแตนของสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) และสาธารณสุขอาํเภอ 

(สสอ.) รวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนที 1 ข้อมูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยตาํแหน่งและหน่วยงานที

สงักดั มีลกัษณะแบบสาํรวจรายการ (Check list) จาํนวน 2 ขอ้  

  ตอนที 2 ความคิดเห็นเกียวกับผลการดาํเนินงานจากปัจจัยดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเข้า 

ปัจจยัดา้นกระบวนการและปัจจยัดา้นผลผลิตต่อโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทัวไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน 

จาํนวน 24 ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

  ตอนที 3 ความคิดเห็นเกียวกบัปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานภายใต้

โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั เป็นคาํถามปลายเปิด 

 2. แบบสอบถามสาํหรับอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) และเจา้หน้าทีปฏิบติังาน

ประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

  ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบสาํรวจรายการ (Check list) 

จาํนวนรวม 9 ขอ้ 

  ตอนที 2 การรับรู้เกียวกบัการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไทอ้งคร์าชนั จาํนวน 10 ขอ้ คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
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  ตอนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับผลการดาํเนินงานจากปัจจัยดา้นบริบท ปัจจัยด้านนาํเข้า 

ปัจจยัดา้นกระบวนการและปัจจยัดา้นผลผลิตเพือสะทอ้นผลสัมฤทธิของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั จาํนวน 16 ขอ้ ซึงคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

  ตอนที 4 ความคิดเห็นเกียวกบัปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานภายใต้

โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั เป็นคาํถามปลายเปิด 

 3. แบบสอบถามสาํหรับประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั ซึงสะทอ้นบริบทของผูที้สูบบุหรีหรือเลิกสูบบุหรีไม่เกิน 1 ปี โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

  ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะแบบสาํรวจรายการ (Check list) 

จาํนวนรวม 12 ขอ้ 

  ตอนที 2 การรับรู้เกียวกบัโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั จาํนวน 

10 ขอ้ คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

  ตอนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับผลการดาํเนินงานจากปัจจัยดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเข้า 

ปัจจยัดา้นกระบวนการและปัจจยัดา้นผลผลิตเพือสะทอ้นผลสัมฤทธิของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั จาํนวน 12 ขอ้ ซึงคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

  ตอนที 4 ความคิดเห็นเกียวกบัปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานภายใต้

โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั เป็นคาํถามปลายเปิด 

 

3.3 การสร้างและพฒันาเครืองมือวจิยั 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี เป็นแบบสอบถามทีคณะผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาเครืองมือขึน

ร่วมกบัผูท้รงคุณวุฒิจากศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.)โดยมีขนัตอนในการสร้าง

และพฒันาเครืองมือดงันี 

 1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ตาํราและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการประเมินโครงการเพือเป็นพืนฐานใน

การกาํหนดองคป์ระกอบของการประเมินโครงการและประเมินการดาํเนินงานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” กรณีศึกษาจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ตามหลกั CIPP Model  

 2. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตของเนือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การ

ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือหา รวมทงัความครอบคลุมเรืองและประเด็นทีต้องการวิจยัแลว้นํามา

ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นเครืองมือฉบบัสมบูรณ์ 

 3. การตรวจสอบเครืองมือการวิจัย โดยตรวจสอบความตรงของเนือหาโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการ

บริหารงานนโยบายสาธารณสุขและตรวจความเทียงของเครืองมือโดยนาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่ม

ตวัอยา่งในพืนทีทีไม่ไดศึ้กษาและมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้มีความ

เหมาะสมยงิขึน ก่อนนาํไปเก็บขอ้มูล ในส่วนของแบบสอบถามคณะผูว้ิจยัจะนาํไปทดลองเก็บขอ้มูล (Try 

Out) โดยใชใ้นกลุ่มผูป้ฏิบติังานตามโครงการ รวมทงักลุ่มประชาชนทีมีบริบทใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งอยา่ง
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น้อยจํานวน 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์หาความเทียงของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีของครอนบาค 

(Cronbach’s method) ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตอ้งมีค่า 0.6 ขึนไปจึงจะยอมรับความ

เทียงหรือความเชือถือสูงและสามารถนาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในกระบวนการวิจยัครังนีได ้

 นาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ชียวชาญ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาโดยใชแ้บบประเมินค่าความ

สอดคลอ้ง IOC (Index of Item-Objective Congruence) 

 

N
R

IOC
  

 

 โดย   R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

    N แทน จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

  

 ทงันีเกณฑใ์นการพิจารณาขอ้คาํถามใดมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.60 แสดงว่าขอ้คาํถามนันมี

ความเทียงตรง ถา้ขอ้คาํถามใดมีค่า IOC น้อยกว่า 0.60 จะตอ้งตดัทิงหรือปรับปรุงใหม่ โดยในขนัสุดทา้ย

คณะผูว้ิจยัจะนาํผลการวิเคราะห์และเนือหามาปรับปรุงแบบสอบถาม รวมทงัปรึกษาผูเ้ชียวชาญขนัสุดทา้ย

เพือตรวจสอบใหอ้ยูใ่นเกณฑที์ยอมรับไดก่้อนนาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงต่อไป 

 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลสาํคญัทีหลากหลาย ประกอบดว้ยการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) ซึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตาํรา เอกสารทางวิชาการ 

สิงพิมพว์ารสารคู่มืองานวิจยัและวิทยานิพนธที์เกียวขอ้งกบัสาระสาํคญัเกียวกบัการรับรู้และรายละเอียดของ

การดาํเนินงานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” รวมทงัหลกัการ แนวคิดและ

ทฤษฎีทีเกียวกับการประเมินโครงการและรูปแบบของการประเมินโครงการโดยใช้แบบซิปป์ (CIPP 

MODEL) ซึงจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามทีผา่นการตรวจสอบค่าความเชือมนัและค่าความตรงแลว้ใหก้ลุ่ม

ตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นผา่นแบบสอบถามจากผูบ้ริหารดา้นสาธารณสุขระดบัจงัหวดั (สสจ.) ระดบัอาํเภอ 

(สสอ.) และผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (ผอ.รพ.สต.) รวมทงัตวัแทนระดบัปฏิบติัการ

จากกลุ่มผูใ้หบ้ริการจากเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. และ

กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. ตามเขตอาํเภอของพืนทีจงัหวดัสงขลาจาํนวน 16 

อาํเภอ และจังหวัดสตูลจํานวน 7 อาํเภอ รวมทังสิ น 23 อาํเภอ แล้วเก็บแบบสอบถามคืน ขณะที

แบบสอบถามในส่วนของประชาชนในฐานะผูรั้บบริการนนัคณะผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามทีผ่านการทดสอบ

แลว้และรับคืนดว้ยตนเอง เมือดาํเนินการแลว้เสร็จจึงทาํการเก็บรวบรวมแบบสอบถามของทุกกลุ่มตวัอย่าง

เพือนาํเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป  
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 นอกจากนีคณะผูว้ิจยัจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ในลกัษณะทีไม่เป็น

ทางการหรือการสมัภาษณ์ทีไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) จากกลุ่มตวัอย่างทีไดเ้ลือกไวเ้พือให้

ขอ้มูลดา้นการดาํเนินกิจกรรมต่างๆจากภาคีเครือข่ายดา้นสาธารณสุขจากตวัแทนของสาํนกังานสาธารณสุข

จงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้นทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของทงัสองพืนทีทีเป็นกรณีศึกษาทงันีเพือเป็นการยนืยนัขอ้มูลทีไดจ้าก

แบบสอบถามรวมทงัขยายองคค์วามรู้เพิมเติมตามวตัถุประสงคที์กาํหนดและเพือสะทอ้นความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัดา้นต่างๆทีเชือมร้อยกบัรูปแบบ หรือ Model การขบัเคลือนโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไทอ้งคร์าชนั” ในครังนี 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครังนี คณะผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโดยการวิเคราะห์เนือหา (Content analysis) 

และเสนอเป็นความเรียงใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) ดงันี 

 1.การวเิคราะห์ข้อมูลเอกสาร จากการประเมินผลทงั 4 ดา้นประกอบดว้ยการประเมินดา้นบริบทการ

ประเมินดา้นปัจจยันาํเขา้ การประเมินดา้นกระบวนการและการประเมินดา้นผลผลิตทีเกิดจากการดาํเนิน

โครงการเพือเปรียบเทียบภาพรวมทีเกิดขึนกับวตัถุประสงค์ของโครงการหรือมาตรฐานทีกาํหนดไว ้

นอกจากนีการพิจารณาในประเด็นของระดับการรับรู้ต่อโครงการในบริบททีแตกต่างกันของกลุ่มผู ้

ใหบ้ริการและกลุ่มผูรั้บบริการของทงัสองพืนทีทีเป็นกรณีศึกษาเพือสะทอ้นให้เห็นถึงกระบวนการเปลียน

ผ่านของกระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติัของทงัสองพืนทีทีมีผลของการเปลียนแปลงจากชุดขอ้มูลเชิง

ประจกัษที์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันนัเพือความสมบูรณ์ขององคค์วามรู้ทีคาดว่าจะไดรั้บจากการวจิยั

ครังนี จึงตอ้งอาศยัแนวทางในการวิเคราะห์ปัจจยัทีสะทอ้นมาตรการและปฏิบติัตามนโยบายอยา่งมีนยัสาํคญั

ดว้ยการวิจยัทังในมิติของกระบวนการวิจยัทีใช้เครืองมืออย่างหลากหลายอนัจะนาํไปสู่การตกผลึกองค์

ความรู้ทีครอบคลุมตามบริบทและวตัถุประสงคอ์ยา่งเป็นรูปธรรม 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ใชส้ถิติการแจกแจง

ความถี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในส่วนการวิเคราะห์เพือประเมินบริบท (Context 

Evaluation), ประเมินปัจจยัเบืองตน้ (Input Evaluation),ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และ

ประเมินผลผลิต  (Product Evaluation) ใชส้ถิติค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเ้กณฑ์

การแปลผลค่าเฉลียและนาํเสนอรูปแบบพรรณนาต่อไป 

 จากนันพิจารณาแปลความหมายของระดบัความคิดเห็นทีมีต่อความเหมาะสม ความสอดคลอ้ง 

ความพร้อมการปฏิบติังานและความพึงพอใจเกียวกบัระดบัการดาํเนินกิจกรรมตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิก

บุหรีทั วไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” โดยใชค่้าเฉลียทีไดจ้ากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึง

พฒันามาจากเกณฑข์องเบสต ์(Best,1977) ดงันี  
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 ค่าเฉลีย  4.51 – 5.00   หมายถึง มีความคิดเห็นความเหมาะสม/มีความสอดคลอ้ง/มีความ

      พร้อมและความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  3.51 – 4.50   หมายถึง มีความคิดเห็นความเหมาะสม/มีความสอดคลอ้ง/มีความ

      พร้อมและความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย  2.51 – 3.50    หมายถึง มีความคิดเห็นความเหมาะสม/มีความสอดคลอ้ง/มีความ

      พร้อมและความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย      1.51 – 2.50    หมายถึง มีความคิดเห็นความเหมาะสม/มีความสอดคลอ้ง/มีความ

      พร้อมและความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย      1.00 – 1.50   หมายถึง มีความคิดเห็นความเหมาะสม/มีความสอดคลอ้ง/มี 

      ความพร้อมและความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 

 ในส่วนของการประเมินเกียวกบัการรับรู้เกียวกบัดาํเนินกิจกรรมตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรี

ทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลเป็นการตรวจให้คะแนนเป็นรายดา้นและ

จะรวมคะแนนทีไดท้งัหมดแลว้คิดเป็นคะแนนเฉลียร้อยละและนาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑที์กาํหนด ดงันี 

 

 ค่าเฉลีย  4.51 – 5.00   หมายถึง การรับรู้อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  3.51 – 4.50   หมายถึง การรับรู้อยูใ่นระดบัมาก  

 ค่าเฉลีย  2.51 – 3.50    หมายถึง การรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย      1.51 – 2.50    หมายถึง การรับรู้อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย      1.00 – 1.50   หมายถึง การรับรู้อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
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บทที 4  

ผลการวจิยั 

  

 การวิจยัครังนีเป็นการประเมินผลโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” กรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือพฒันาการดาํเนินงาน

ภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ดว้ยกระบวนการวิเคราะห์แนวทางการ

ขบัเคลือนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบระดบัพืนที ทงันีคณะผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์เฉพาะทีกําหนดไว้ ซึงการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจะใช้สถิติการแจกแจงความถี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในส่วนการวิเคราะห์เพือประเมินบริบท (Context Evaluation), 

ประเมินปัจจยัเบืองตน้ (Input Evaluation),ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต  

(Product Evaluation) รวมทังผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้จะใช้สถิติค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) โดยจะนาํเสนอผลการวิจยัในรูปแบบพรรณนา ดงัต่อไปนี 

  

 4.1 ผลประเมินเพือพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์

ราชัน” ของผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ผู้บริหารสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) และผู้อํานวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (ผอ.รพ.สต.) ประกอบด้วยผลการวเิคราะห์ในประเด็นสําคญั ดังนี 

   

4.1.1 ข้อมูลทัวไป 

 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม คณะผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทวัไปจากตวัแทนผูบ้ริหารสาธารณสุข

จงัหวดั ผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอและผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เพือใชเ้ป็นขอ้มูล

ประกอบการประเมินผลการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” 

กรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ซึงนาํเสนอในรูปแบบตาราง ที 3 ดงันี 

 

ตาราง 3 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละ สถานภาพทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 ตาํแหน่ง/สงักดั 

ผูบ้ริหารสาธารณสุขจงัหวดั 

ตาํแหน่ง/สงักดั 

ผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอ 

ตาํแหน่ง/สงักดั 

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 

ที จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สงขลา 1 2.08 16 33.33 16 33.33 

สตูล 1 2.08 7 14.58 7 14.58 

รวม 2 4.17 23 47.92 23 47.92 
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 จากตาราง 3 แสดงผลการวิจยัเกียวกบัสถานภาพทวัไปของผูบ้ริหารซึงเป็นกลุ่มตวัอย่างทีสังกัด

พืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล รวม 48 คนในครังนี พบว่าส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (ผอ.รพ.สต.) และตวัแทนผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอ มีจาํนวนรวมเท่ากนั

คือ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92 ในขณะทีตวัแทนผูบ้ริหารสาธารณสุขจงัหวดัมีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.17 ซึงสอดคลอ้งกบัการกระจายของกลุ่มตวัอยา่งทีกาํหนดในระเบียบวิธีการวิจยัขา้งตน้ 

 

4.1.2 ความคิดเห็นของผู้บริหารสังกัดสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล ต่อโครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลกิบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จงัหวดัสงขลาและสตูล 

 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขจังหวดัและสาธารณสุขอาํเภอรวมทัง

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลครังนี คณะผูว้ิจยัไดท้าํ

การวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํเสนอในรูปของ ค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) ทีไดจ้ากแบบสอบถาม จาํนวนรวม 48 คน เพือประเมินผลการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นรายดา้น ประกอบดว้ยดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการ

และดา้นผลผลิต ทงันีผลการวิเคราะห์ปรากฏในตาราง 4-7 ดงันี  

 

ตาราง 4 ความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นบริบท 

(n = 48) 

ที รายการ 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสงขลา 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. วตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ข อ ง โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม

เหมาะสม 

3.03 .890 3.53 .561 

2. เป้าหมายและระยะเวลา

ดาํเนินการสามารถนาํไปสู่

การปฏิบติัไดจ้ริง 

3.03 .915 3.73 .433 

3. สภาพแวดล้อมเหมาะสม

กบัการดาํเนินงาน 

3.03 .891 3.33 .601 

4. การประสานงานก่อให้เกิด

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

3.12 .744 3.53 .560 
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ตาราง 4 ความคิดเห็นต่อโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นบริบท (ต่อ) 

(n = 48) 

ที รายการ 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสงขลา 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

5. มี ก า ร กํ า ห น ด วิ ธี ก า ร

ดําเนินงานเหมาะสมกับ

บริบทและปฏิบติัไดจ้ริง 

3.24 .656 3.53 .565 

6. มีการกาํหนดนโยบายและ

ข อ บ ข่ า ย ต า ม ภ า ร กิ จ ที

ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

3.18 .694 3.53 .565 

รวม 3.10 .798 3.53 .547 

 

 จากตารางที 4 แสดงใหเ้ห็นถึงผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นบริบท (Context Evaluation) เปรียบเทียบเชิงพืนทีดงันี 

 1. วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม พบว่า ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ 

สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.03 

ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 ตามลาํดบั 

 2. เป้าหมายและระยะเวลาดาํเนินการสามารถนําไปสู่การปฏิบัติไดจ้ริง พบว่า ผูบ้ริหารสังกัด

หน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.03 ในขณะทีผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.73 ตามลาํดบั 

 3. สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน พบว่า ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. 

ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.03 ในขณะทีผูบ้ริหาร

สังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.33 ตามลาํดบั 

 4. การประสานงานก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน 

สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.12 

ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 ตามลาํดบั 
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 5. มีการกาํหนดวิธีการดาํเนินงานเหมาะสมกับบริบทและปฏิบติัได้จริง พบว่า ผูบ้ริหารสังกัด

หน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.24 ในขณะทีผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 ตามลาํดบั 

 6. มีการกาํหนดนโยบายและขอบข่ายตามภารกิจทีชัดเจนเป็นรูปธรรม พบว่า ผูบ้ริหารสังกัด

หน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.18 ในขณะทีผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 ตามลาํดบั 

 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นบริบท (Context Evaluation) จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน

สาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอรวมทงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสงขลา 

พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.10 ในขณะทีความคิดเห็นของผูบ้ริหารสาธารณสุข

จงัหวดั ผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดั

สตูล พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 5 ความคิดเห็นต่อการประเมินโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นนาํเขา้ 

(n = 48) 

ที รายการ 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสงขลา 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. ความชดัเจนของโครงการ 2.90 1.021 3.40 .596 

2. ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

2.90 1.021 3.46 .553 

3. แผนการดําเนินงานของ

องคก์รตามโครงการ 

3.12 .745 3.26 .852 

4. ความสามารถในการจดัการ

บริหารโครงการในพืนทีที

รับผดิชอบ 

3.30 .657 3.46 .554 

5. ความสามารถและความ

พร้อมของบุคลากรในการ

ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบั

โครงการ 

3.18 .691 3.13 .749 
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ตาราง 5 ความคิดเห็นต่อโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นปัจจยันาํเขา้ (ต่อ) 

(n = 48) 

ที รายการ 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสงขลา 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

6. งบประมาณของโครงการ 2.87 1.055 3.13 .743 

รวม 3.04 .865 3.30 .674 

 

 จากตารางที 5 แสดงใหเ้ห็นถึงผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) เปรียบเทียบเชิงพืนทีดงันี 

 1. ความชดัเจนของโครงการ พบว่า ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดั

สงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 2.90 ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน 

สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.40 

ตามลาํดบั 

 2. ความเหมาะสมของวตัถุประสงคข์องโครงการ พบว่า ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.

สต. ในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 2.90 ในขณะที

ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 ตามลาํดบั 

 3. แผนการดาํเนินงานขององคก์รตามโครงการ พบว่า ผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.

สต. ในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.12 ในขณะที

ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.26 ตามลาํดบั 

 4. ความสามารถในการจัดการบริหารโครงการในพืนทีทีรับผิดชอบ พบว่า ผูบ้ริหารสังกัด

หน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.30 ในขณะทีผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 ตามลาํดบั 

 5. ความสามารถและความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัโครงการ พบว่า 

ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.18 ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.13 ตามลาํดบั 



 

61 
 

 6. งบประมาณของโครงการ พบว่า ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดั

สงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 2.87 ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน 

สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.13 ตามลาํดบั 

 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกัด

หน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอรวมทงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดั

สงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.04 ในขณะทีความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สาธารณสุขจงัหวดั ผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลใน

พืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.30 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 6 ความคิดเห็นต่อโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นกระบวนการ 

(n = 48) 

ที รายการ 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสงขลา 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. มีการบริหารจัดการอย่าง

เป็นระบบและขนัตอน 

3.30 .657 3.60 .511 

2. มีการบูรณาการทาํงานอย่าง

มีส่วนร่วม 

3.45 .531 3.53 .563 

3. มี ก า ร สื อ ส า ร แ ล ะ ก า ร

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ อ ย่ า ง

ต่อเนืองและครอบคลุมถึง

กลุ่มเป้าหมาย 

3.45 .533 3.73 .433 

4. มี ก า ร บัน ทึ ก ข้อ มู ล ข อ ง

หน่ ว ย ง าน แ ละ เว็บ ไ ซต ์

QuitForKing ใหต้รงกนั 

3.60 .217 3.66 .430 

5. การ เ ชือมโยงของระบบ

ขอ้มูลระหว่างส่วนกลางกบั

ภาคีเครือข่าย 

3.60 .225 3.26 .895 

6. ติดตามการประเมินผลการ

ดาํเนินงานของโครงการ 

3.42 .548 3.46 .612 

 รวม 3.47 .452 3.54 .574 
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 จากตารางที 6 แสดงใหเ้ห็นถึงผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) เปรียบเทียบเชิงพืนทีดงันี 

 1. การบริหารจดัการโครงการไดอ้ยา่งเป็นระบบและเป็นขนัตอน พบว่า ผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน 

สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.30 

ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.60 ตามลาํดบั 

 2. การบูรณาการทาํงานอยา่งมีส่วนร่วม พบว่า ผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ใน

พืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.45 ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดั

หน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 

3.53 ตามลาํดบั 

 3. การสือสารและการประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเนืองและครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผูบ้ริหาร

สงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.45 ในขณะทีผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.73 ตามลาํดบั 

 4. การบนัทึกขอ้มูลของหน่วยงานและเว็บไซต์ Quit For King ให้ตรงกนั พบว่า ผูบ้ริหารสังกดั

หน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 

3.60 ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.66 ตามลาํดบั 

 5. การเชือมโยงของระบบขอ้มูลระหว่างส่วนกลางกบัภาคีเครือข่าย พบว่า ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน 

สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.60 

ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.26 ตามลาํดบั 

 6. การติดตามการประเมินผลการดาํเนินงานของโครงการ พบว่า ผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ 

สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.42 

ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 ตามลาํดบั 

 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกัด

หน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอรวมทงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดั

สงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.47 ในขณะทีความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สาธารณสุขจงัหวดั ผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลใน

พืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 ตามลาํดบั 
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ตาราง 7 ความคิดเห็นต่อโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นผลผลิต 

(n = 48) 

ที รายการ 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสงขลา 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. มีระบบส่งต่อข้อมูลของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

3.51 .387 3.80 .406 

2. มี ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ที

เชือมโยงกันระหว่างภาคี

เครือข่ายและสามารถเขา้ถึง

ไดโ้ดยง่าย 

3.66 .198 3.86 .335 

3. มีการจัดอบรมให้ความรู้

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี ย ว กั บ

โครงการแก่บุคลากรด้าน

สาธารณสุข 

3.48 .537 3.86 .339 

4. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ 

ความสามารถและทักษะที

สามารถนาํไปถ่ายทอดองค์

ความรู้ต่อได ้

3.60 .220 3.53 .563 

5. ความร่วมมือของประชาชน 3.54 .310 4.26 .077 

6. ความร่วมมือของหน่วยงาน

ทงัแนวราบและแนวดิง 

3.57 .298 3.60 .511 

 รวม 3.57 .325 3.81 .370 

  

 จากตารางที 7 แสดงใหเ้ห็นถึงผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นกระบวนการ (Product Evaluation) เปรียบเทียบเชิงพืนทีดงันี 

 1. มีระบบส่งต่อขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบว่า ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. 

ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.51 ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดั

หน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.80 ตามลาํดบั 

 2. มีระบบฐานข้อมูลทีเชือมโยงกนัระหว่างภาคีเครือข่ายและสามารถเขา้ถึงได้โดยง่าย พบว่า 

ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
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ค่าเฉลียเท่ากบั 3.66 ในขณะทีผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนัโดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.86 ตามลาํดบั 

 3. มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกบัโครงการแกบุคลากรด้านสาธารณสุข พบว่า 

ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.48 ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.86 ตามลาํดบั 

 4. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและทกัษะทีสามารถนาํไปถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อได้

พบว่า ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.60 ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 ตามลาํดบั 

 5. ความร่วมมือของประชาชน พบว่า ผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนที

จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน 

สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 

4.26 ตามลาํดบั 

 6. ความร่วมมือของหน่วยงานทีดีทงัแนวราบและแนวดิง พบว่า ผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ 

สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.57 ในขณะที

ผูบ้ริหารสังกัดหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจังหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

เช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.60 ตามลาํดบั 

 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นผลผลิต (Product Evaluation) จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน

สาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอรวมทงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสงขลา 

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.57 ในขณะทีความคิดเห็นของผูบ้ริหารสาธารณสุข

จงัหวดั ผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดั

สตูล พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.81 ตามลาํดบั 

 โดยสรุปแลว้พบว่าความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกัดสาธารณสุขจังหวดั สาธารณสุขอาํเภอและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ต่อการประเมินโครงการเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบาย “3 ลา้น 3 

ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จงัหวดัสงขลาในภาพรวม พบว่าด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้น

ผลผลิต ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.57 ในขณะทีความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกดัสาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุข

อาํเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ต่อการประเมินโครงการเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบาย 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” จงัหวดัสตูล ในภาพรวม พบว่าดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือ

ดา้นผลผลิตเช่นเดียวกนั ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.81 รายละเอียดดงัตารางที 8  
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 ตารางที  8 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสงักดัสาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลเพือประเมินผลการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” เป็นรายดา้น โดยนาํเสนอในรูปของค่าเฉลีย ( ) และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึงประกอบดว้ยดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต 

ทงันีผลการวิเคราะห์ปรากฏในตาราง 8 ดงันี 

 

ตารางที 8 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นผูบ้ริหารฯต่อโครงการฯในภาพรวม  

ที ผลการประเมินรายดา้น 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสงขลา 

ผูบ้ริหารสงักดั สสจ./ สสอ.  

/ผอ.รพ.สต. พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. ดา้นบริบท 3.10 .798 3.53 .547 

2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ 3.04 .865 3.30 .674 

3. ดา้นกระบวนการ 3.47 .452 3.54 .574 

4. ดา้นผลผลิต 3.57 .325 3.81 .370 

 รวม 3.29 .610 3.54 .541 

 

 จากตารางที 8 แสดงใหเ้ห็นถึงผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 

ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” จากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

จงัหวดั สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดั

สตูลเป็นรายดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบริบท (Context Evaluation) ดา้นการนาํเขา้ (Input Evaluation) ดา้น

กระบวนการ (Process Evaluation) และดา้นผลผลิต (Product Evaluation) โดยการเปรียบเทียบดงันี 

 1. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นบริบท (Context Evaluation) พบว่า ผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. 

ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.10 ในขณะทีผูบ้ริหาร

สงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.53 ตามลาํดบั 

 2. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งค์ราชนั” ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) พบว่า ผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.

สต. ในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.04 ในขณะที

ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

เช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.30 ตามลาํดบั 
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 3. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.

สต. ในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.47 ในขณะที

ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากโดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 ตามลาํดบั 

 4. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า ผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. 

ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.57 ในขณะทีผูบ้ริหารสังกดั

หน่วยงาน สสจ./ สสอ./ รพ.สต. ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั โดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.81 ตามลาํดบั 

 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไท้องค์ราชนั” ในภาพรวมจากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขจังหวดั 

สาธารณสุขอาํเภอ รวมทงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 โดยด้านผลผลิตมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากับ 3.57 รองลงมาคือดา้น

กระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ดา้นบริบทมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.10 และดา้นปัจจยันาํเขา้มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 

เท่ากบั 3.04 ตามลาํดบั 

 ในขณะทีความคิดเห็นของผูบ้ริหารสาธารณสุขจังหวดั ผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอรวมทัง

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 โดยดา้นผลผลิตมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 3.81 รองลงมาคือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.54 ดา้นบริบทมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 และดา้นปัจจยันาํเขา้มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 3.30 ตามลาํดบั 

 

4.1.3 ความคดิเห็นเกยีวกบัปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี 

เลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน จากแบบสอบถามปลายเปิด มรีายละเอยีดดังนี 

 ประเด็นที 1 หน่วยงานในสังกดัมบีทบาทหน้าที รวมถึงการรับรู้นโยบายภายใต้โครงการ 3 ล้าน  3 ปี

เลกิบุหรีทัวไทยเทิดไท้องค์ราชัน 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นเกียวกบับทบาทของหน่วยงานใน

สงักดั รวมถึงการรับรู้นโยบายภายใตโ้ครงการ 3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์ราชนั จาํนวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.25 โดยในภาพรวมสะท้อนถึงความสําคัญโดยสรุปขององค์กรด้านสุขภาพในฐานะ

หน่วยงานหลกัในการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขแก่ประชาชนอยา่งเต็มที ซึงแต่เดิมโครงการรณรงค์เกียวกบั

การควบคุมการสูบบุหรีจะสมัพนัธเ์ฉพาะกบัวนัสาํคญัเพียงมิติเดียว คือการมีกิจกรรมหลกัในวนังดสูบบุหรี

โลก วนัที 31 พฤษภาคม ของทุกปี อยา่งไรก็ตามหลงัจากมีโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ก็ไดมี้การขบัเคลือนและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จากการรับมอบแนวทางการดาํเนินโครงการจาก



 

67 
 

กระทรวงสาธารณสุขแก่ฝ่ายอาํนวยการระดบัพืนทีจงัหวดั/เขตสุขภาพ ทีจาํเป็นตอ้งนาํไปสู่การบูรณาการให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ละพืนทีตงัแต่ระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอ ระดบัตาํบลรวมถึงระดบัหมู่บา้น โดยจะ

สะทอ้นถึงประสิทธิผลจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการในลกัษณะของกระบวนการทีสอดคลอ้งสายการบงัคบั

บญัชาทีเขม้แข็งต่อไป ในขณะเดียวกนัการรับรู้เกียวกบัความสาํคญัและบทบาทการดาํเนินงานเพือมีความ

สอดคลอ้งกบันโยบายฯ ยงัจาํกดัเพียงผูมี้ส่วนเกียวขอ้งโดยตรงเท่านนั  

 

ประเด็นที 2 การปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานโครงการ 3 ล้าน  3 ปีเลกิบุหรีทัวไทยเทิดไท้องค์ราชัน 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการปรับปรุงกระบวนการ

ดาํเนินงานโครงการ 3 ลา้น  3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์ราชนั จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 โดย

ในภาพรวมสะทอ้นถึงการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานในระยะแรกทียงัไม่ทวัถึงแก่ผูป้ฏิบติังานอย่าง

แทจ้ริง อนัอาจเนืองมาจากการสือสารขอ้มูลสาระสําคญัของโครงการยงัไม่เป็นทีเข้าใจ จึงส่งผลให้การ

ดาํเนินงานระยะแรกไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีกาํหนด นอกจากนีปัญหาในการใชร้ะบบสารสนเทศของผู ้

มีส่วนเกียวขอ้งยงัขาดความเขา้ใจอย่างมากแต่หลงัจากมีการถ่ายทอดความรู้อย่างลึกซึงในระยะต่อมาแก่

ผูป้ฏิบติังานแลว้ก็จะนาํไปสู่การดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนียงัไดมี้การระบุขอ้เสนอเพือ

นาํไปสู่การปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานทีน่าสนใจ ดงันี 

 - การเพิมบุคลากรรับผดิชอบโครงการเฉพาะดา้น เนืองจากภาระรับผดิชอบหลกัของผูป้ฏิบติังานมี

จาํนวนมากเกินไป ดงันันอาจขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการจา้งบุคลากรตาม

ภารกิจเพือดาํเนินโครงการฯไดอ้ยา่งเต็มที โดยบุคลากรประจาํดา้นสาธารณสุขจะเป็นฝ่ายสนบัสนุน 

 - การเพิมแรงจูงใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานไดมี้ขวญักาํลงัใจมากขึนจากการปฏิบติังานในโครงการฯ โดย

ตอ้งเปลียนมุมมองจากการกดดนัการดาํเนินโครงการใหก้ลายเป็นเครืองมือผลกัดนัแก่ผูป้ฏิบติังาน เช่นการ

จ่ายค่าตอบแทนหรือการคาํนวณภาระงานในรอบประเมินทีมีผลต่อการปรับตาํแหน่ง/เงินตอบแทน เป็นตน้ 

 

ประเด็นที 3 ปัจจยัแห่งความสําเร็จในดําเนินงานโครงการ 3 ล้าน  3 ปีเลกิบุหรีทัวไทยเทดิไท้องค์ราชัน 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นเกียวกบัปัจจยัแห่งความสาํเร็จใน

ดาํเนินงานโครงการ 3 ลา้น  3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 โดยใน

ภาพรวมสะทอ้นถึงปัจจยัดา้นงบประมาณและความร่วมมือของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง นอกจากนีการมีส่วน

ร่วมของประชาชนก็นบัเป็นปัจจยัสาํคญัในกระบวนการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิผล 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ไม่ปรากฏขอ้มูลการแสดงความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะในแบบสอบถาม 
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 4.2 ผลประเมินเพือพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์

ราชัน” ของเจ้าหน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู่บ้าน (อสม.) ในบริบทของผู้ให้บริการ ซึงประกอบด้วยผลการวเิคราะห์ในประเด็นสําคญั ดังนี 

 

4.2.1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม คณะผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรายละเอียดของเจา้หน้าทีในบริบทของ

ผูใ้หบ้ริการซึงสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

(อสม.) พืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล เพือใชเ้ป็นขอ้มูลประเมินผลการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” นาํเสนอรูปแบบตาราง ที 9 - 10 ดงันี 

 

ตารางที 9 จาํนวน ร้อยละจากขอ้มูลของเจา้หนา้ที รพ.สต. และ อสม.ทีปฏิบติังานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลา โดย * ข้อคาํถามที 2 – 5 สาํหรับผู้ทีสูบบุหรี 

(n = 432) 

 รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.พฤติกรรมการสูบบุหรีในปัจจุบนั   

 1.1 ไม่สูบบุหรี 

1.2 สูบบุหรีทุกวนั 

1.3 สูบบุหรี แต่ไม่ทุกวนั 

425 

2 

5 

98.38 

0.46 

1.16 

รวม 432 100.00 

*2. เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรก  (จากจาํนวนผูสู้บบุหรี 7 คน) 

 2.1 อาย ุ18 ปี 7 100.00 

รวม 7 100.00 

*3.ในช่วง 30 วนัทีผา่นมา ท่านใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ 

    (จากจาํนวนผูสู้บบุหรี 7 คน)  

 3.1 ใช่ 

3.2 ไม่ใช่ 

2 

5 

28.57 

71.43 

รวม 7 100.00 

*4. ในช่วง 12 เดือนทีผา่นมาท่านไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้     (จากจาํนวนผูสู้บบุหรี 7 คน) 

 4.1 ใช่ 

4.2 ไม่ใช่ 

4 

3 

57.14 

42.86 

รวม 7 100.00 
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ตารางที 9 จาํนวน ร้อยละจากขอ้มูลของเจา้หนา้ที รพ.สต. และ อสม. ทีปฏิบติังานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลา โดย * ข้อคาํถามที 2 – 5 สาํหรับผู้ทีสูบบุหรี (ต่อ) 

 

(n = 432) 

 รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

*5. การพยายามเลิกบุหรี เกียวเนืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

     (จากจาํนวนผูสู้บบุหรี 7 คน) 

 5.1 เกียวขอ้ง 

5.2 ไม่เกียวขอ้ง 

4 

3 

57.14 

42.86 

รวม 7 100.00 

6. รู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั 

 6.1 ไม่รู้จกั 

6.1 รู้จกัและรับขอ้มูลจากแหล่งใด 

     - จากเจา้หนา้ที รพ.สต.  

     - จากแหล่งขอ้มูลอืน 

0 

 

298 

134 

0.00 

 

68.98 

31.02 

 รวม 432 100.00 

7. เขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

 7.1 ไม่เขา้ร่วม  

7.2 เขา้ร่วม 

0 

432 

0.00 

100.00 

 รวม 432 100.00 

 

 จากตารางที 9 แสดงให้เห็นถึงจาํนวนและร้อยละจากขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างในบริบทเจา้หน้าที

สงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. 

ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในพืนทีจงัหวดั

สงขลา ทงัหมด 432 คน พบว่าส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี มีจาํนวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 98.38 ในขณะทีมีผูสู้บ

บุหรี ทงัหมด 7 คน ซึงแยกเป็นผูที้สูบบุหรีทุกวนั มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46 และผูที้สูบบุหรีแต่ไม่

ทุกวนัมีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 โดยผูที้มีพฤติกรรมการสูบบุหรีระบุว่าเริมสูบบุหรีหมดมวนครัง

แรกเมืออาย ุ18 ปี และมีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46 ระบุว่าในช่วง 30 วนัทีผ่านมาจะใชย้าสูบ/ยาเส้น

ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ นอกจากนีมีจาํนวน 4 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 0.93 ระบุ

ว่าในช่วง 12 เดือนทีผา่นมาไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้มากกว่า 15 ครัง นอกจากนี ส่วนใหญ่ระบุ

ว่าการพยายามเลิกบุหรีจะสัมพนัธ์และเกียวเนืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 จากจาํนวนผูมี้พฤติกรรมสูบบุหรีทงัสิน 7 คน 
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 นอกจากนีกลุ่มตวัอยา่งทงัหมดระบุประเด็นเกียวกบัการรู้จกัและการรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 

3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั จากแหล่งขอ้มูลสาํคญัสองส่วนจากเจา้หน้าทีปฏิบติังานสังกดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 68.98 ในขณะทีไดรั้บขอ้มูล

จากประกาศ/ประชาสมัพนัธ/์หนงัสือราชการจากสาธารณสุขจงัหวดัมีจาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.02 

และกลุ่มตวัอยา่งทงัหมดสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั จาํนวน ทงัสิน 

432 คนซึงคิดเป็น 100 %  

 ในส่วนบทบาทการดาํเนินงานทีสะท้อนความสําเร็จของเจ้าหน้าทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. ในจังหวดัสงขลานัน พบว่า ในรอบ 12 เดือนทีผ่านมาสามารถเชิญชวน 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. เขา้ร่วมโครงการได ้จาํนวน 125 คน จาก อสม. ในเขต

รับผดิชอบทงัหมด 466 คน ซึงเป็นสดัส่วนทีมากทีสุดในบริบทของเจา้หนา้ที รพ.สต. ในขณะทีบทบาทการ

ดาํเนินงานทีสะทอ้นความสาํเร็จของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.นนั พบว่า ในรอบ 12 

เดือนทีผา่นมาสามารถเชิญชวนประชาชนเขา้ร่วมโครงการได ้จาํนวน 3 คน จากผูสู้บบุหรีในเขตรับผิดชอบ

ทงัหมด 29 คน ซึงเป็นสดัส่วนทีมากทีสุดในบริบทการดาํเนินงานของเจา้หนา้ที อสม.ในจงัหวดัสงขลา 

 

ตารางที 10 จาํนวน ร้อยละจากขอ้มูลของเจา้หนา้ที รพ.สต. และ อสม. ทีปฏิบติังานตามโครงการ “3 ลา้น 3 

ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสตูล โดย * ข้อคาํถามที 2 – 5 สาํหรับผู้ทีสูบบุหรี  

(n = 378) 

 รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.พฤติกรรมการสูบบุหรีในปัจจุบนั   

 1.1 ไม่สูบบุหรี 

1.2 สูบบุหรีทุกวนั 

1.3 สูบบุหรี แต่ไม่ทุกวนั 

375 

1 

2 

99.21 

0.26 

0.53 

รวม 378 100.00 

*2. เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรก   

      (จากจาํนวนผูสู้บบุหรี 3 คน) 

 2.1 อาย ุ18 ปี 3 100.00 

รวม 3 100.00 

*3.ในช่วง 30 วนัทีผา่นมา ท่านใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้  

     (จากจาํนวนผูสู้บบุหรี 3 คน) 

 3.1 ใช่ 

3.2 ไม่ใช่ 

1 

2 

33.33 

66.67 

รวม 3 100.00 
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ตารางที 10 จาํนวน ร้อยละจากขอ้มูลของเจา้หนา้ที รพ.สต. และ อสม. ทีปฏิบติังานตามโครงการ “3 ลา้น 3 

ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” พืนทีจงัหวดัสตูล โดย * ข้อคาํถามที 2 – 5 สาํหรับผู้ทีสูบบุหรี (ต่อ) 

(n = 378) 

 รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

*4. ในช่วง 12 เดือนทีผา่นมาท่านไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้ (จากจาํนวนผูสู้บบุหรี 3 คน) 

 4.1 ใช่ 

4.2 ไม่ใช่ 

3 

0 

0.79 

0.00 

รวม 3 100.00 

*5. การพยายามเลิกบุหรี เกียวเนืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

     (จากจาํนวนผูสู้บบุหรี 3 คน) 

 5.1 เกียวขอ้ง 

5.2 ไม่เกียวขอ้ง 

2 

1 

0.53 

0.26 

รวม 3 100.00 

6. รู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั 

 6.1 ไม่รู้จกั 

6.1 รู้จกัและรับขอ้มูลจากแหล่งใด 

     - จากเจา้หนา้ที รพ.สต.  

     - จากแหล่งขอ้มูลอืน  

0 

 

265 

113 

0.00 

 

70.11 

29.89 

รวม 378 100.00 

7. การเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

 7.1 ไม่เขา้ร่วม 

7.2 เขา้ร่วม 

1 

377 

  0.26 

99.74 

รวม 378 100.00 

 

 จากตารางที 10 แสดงให้เห็นถึงจาํนวนและร้อยละจากขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างในบริบทเจา้หน้าที

สงักดั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อส

ม. ทีเกียวข้องกับการปฏิบติังานตามโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในพืนที

จงัหวดัสตูล ทงัหมด 378 คน พบว่าส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี มีจาํนวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 99.21 ในขณะทีมี

ผูสู้บบุหรี ทงัหมด 3 คน ซึงแยกเป็นผูที้สูบบุหรีทุกวนั มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 และผูที้สูบบุหรี

แต่ไม่ทุกวนัมีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 โดยผูที้มีพฤติกรรมการสูบบุหรีระบุว่าเริมสูบบุหรีหมดมวน

ครังแรกเมืออาย ุ18 ปี และมีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ระบุว่าในช่วง 30 วนัทีผ่านมาจะใชย้าสูบ/ยา

เสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ นอกจากนีมีจาํนวน 3 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 0.79 
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ระบุว่าในช่วง 12 เดือนทีผา่นมาไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้มากกว่า 10 ครัง นอกจากนี ส่วนใหญ่

ระบุว่าการพยายามเลิกบุหรีจะสมัพนัธแ์ละเกียวเนืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 จากจาํนวนผูมี้พฤติกรรมสูบบุหรีทงัสิน 3 คน 

 นอกจากนีกลุ่มตวัอยา่งทงัหมดระบุประเด็นเกียวกบัการรู้จกัและการรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 

3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั จากแหล่งขอ้มูลสาํคญัสองส่วนจากเจา้หน้าทีปฏิบติังานสังกดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 70.11 ในขณะทีไดรั้บขอ้มูล

จากแหล่งอืนๆ มีจาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.89 และส่วนใหญ่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิก

บุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั จาํนวน ทงัสิน 377 คนซึงคิดเป็นร้อยละ 99.74 มีเพียง 1 คนทีไม่เขา้ร่วมโดย

ใหเ้หตุผลว่าไม่สามารถเลิกบุหรีไดอ้ยา่งแน่นอนจึงไม่ประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ  

 ในส่วนบทบาทการดาํเนินงานทีสะท้อนความสําเร็จของเจ้าหน้าทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล หรือ รพ.สต.  ในจังหวัดสตูลนัน พบว่า ในรอบ 12 เดือนทีผ่านมาสามารถเชิญชวน 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. เข้าร่วมโครงการได ้จาํนวน 33 คน จาก อสม. ในเขต

รับผดิชอบทงัหมด 189 คน ซึงเป็นสดัส่วนทีมากทีสุดในบริบทของเจา้หนา้ที รพ.สต. ในขณะทีบทบาทการ

ดาํเนินงานทีสะทอ้นความสาํเร็จของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.นนั พบว่า ในรอบ 12 

เดือนทีผา่นมาสามารถเชิญชวนประชาชนเขา้ร่วมโครงการได ้จาํนวน 3 คน จากผูสู้บบุหรีในเขตรับผิดชอบ

ทงัหมด 25 คน ซึงเป็นสดัส่วนทีมากทีสุดในบริบทการดาํเนินงานของเจา้หนา้ที อสม.ในจงัหวดัสตูล 

 

4.2.2 การรับรู้เกยีวกบัการดําเนินงานภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

 ขอ้มูลการรับรู้เกียวกบัการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั

นี เป็นรายละเอียดเบืองตน้เกียวกบัระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพรวมของโครงการจากเจา้หน้าทีระดบั

ปฏิบติัการสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

(อสม.) กรณีศึกษาพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ซึงนาํเสนอรูปแบบตาราง ที 11 - 12 ดงันี 

 

ตารางที 11 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทัง

ภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”  ของเจา้หน้าทีประจาํ รพ.สต. และ 

อสม. ในจงัหวดัสงขลา 

(n=432) 

ที ประเด็นพจิารณาการรับรู้ ( ) S.D. แปลผลการรับรู้ 

1. วตัถุประสงค์หลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) 

4.87 0.361 มากทีสุด 
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ตารางที 11 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทัง

ภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”  ของเจา้หน้าทีประจาํ รพ.สต. และ 

อสม. ในจงัหวดัสงขลา (ต่อ) 

(n=432) 

ที ประเด็นพจิารณาการรับรู้ ( ) S.D. แปลผลการรับรู้ 

2. แนวทางดาํเนินงานจะอาศยักลไก “เครือข่ายหมออนามยั

และ อสม.” เป็นผูป้ฎิบติัการหลกัในพืนที 

3.13 0.860 ปานกลาง 

3. โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

มีวตัถุประสงค์เพือจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลือน

กิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี 

4.85 0.338 มากทีสุด 

4. การลงชือเข้าร่วมโครงการมีช่องทางและรูปแบบที

หลากหลายเพือความสะดวกในการดาํเนินงาน 

4.52 0.479 มากทีสุด 

5. ช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการอยู่ระหว่างเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (รวม 3 ปี) 

2.55 1.106 ปานกลาง 

6. เมือโครงการเสร็จสินจะเกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

สร้างสุขภาพในพืนที เช่น กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ 

2.79 1.025 ปานกลาง 

7. จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบัแรก

คือจังหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจังหวดัตากและจงัหวดั

นครราชสีมา ตามลาํดบั 

2.12 1.314 นอ้ย 

8. ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทังสิน 559,557 

คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2560) บรรลุเป้าหมาย

ในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน 

2.04 1.459 นอ้ย 

9. ความคาดหวงัในโครงการนอกจากการรณรงค์เลิกบุหรี

แลว้ยงัส่งผลเกียวเนืองถึงการรณรงคเ์ลิกเหลา้อีกดว้ย 

3.35 0.699 ปานกลาง 

10. แนวปฏิบติัเพือดาํเนินกิจกรรมตามโครงการฯตามทีระบุ

ของ “หมออนามัยหรือเจ้าหน้าที รพ.สต” มี 10 ข้อ 

ในขณะทีแนวปฏิบติัตามทีระบุของ “อสม.” มี 9 ขอ้ 

2.68 1.075 ปานกลาง 

ระดับการรับรู้ในภาพรวม 3.29 0.866 ปานกลาง 

 

 จากตารางที 11 ซึงแสดงระดับการรับรู้ข้อมูลและระบบการดาํเนินงานรวมทังภาพรวมของ

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไท้องค์ราชนั”  ของเจา้หน้าทีประจาํ รพ.สต. และ อสม. ใน
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จงัหวดัสงขลา พบว่ามีการรับรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 โดยเมือพิจารณา

ระดบัการรับรู้ในดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือ 

 ขอ้ที 1 วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) มีการรับรู้ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.87 

 ขอ้ที 3 โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” มีวตัถุประสงค์เพือจดักิจกรรม

รณรงคแ์ละขบัเคลือนกิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี มีการรับรู้ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.85 

 ขอ้ที 4 การลงชือเข้าร่วมโครงการมีช่องทางและรูปแบบทีหลากหลายเพือความสะดวกในการ

ดาํเนินงาน มีการรับรู้ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.52 

 ในขณะทีการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิก

บุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ของเจา้หนา้ทีประจาํ รพ.สต. และ อสม. ในจงัหวดัสงขลา ทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือ 

 ขอ้ที 8 ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทังสิน 559,557 คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 

2560) บรรลุเป้าหมายในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน มีการรับรู้ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลีย 2.04 

 ขอ้ที 7  จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดับแรกคือจงัหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือ

จงัหวดัตากและจงัหวดันครราชสีมา ตามลาํดบั มีการรับรู้ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลีย 2.12 

 ขอ้ที 5 ช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ. 

2562 (รวม 3 ปี) มีการรับรู้ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.55 

 

 ตารางที 12 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงาน

รวมทงัภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ของเจา้หนา้ทีประจาํ รพ.สต. 

และ อสม. ในจงัหวดัสตูล 

(n=378) 

ที ประเด็นพจิารณาการรับรู้ ( ) S.D. แปลผลการรับรู้ 

1. วตัถุประสงค์หลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) 

4.55 
 

0.637 มากทีสุด 

2. แนวทางดาํเนินงานจะอาศยักลไก “เครือข่ายหมออนามยั

และ อสม.” เป็นผูป้ฎิบติัการหลกัในพืนที 

4.10 0.958 มาก 

3. โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

มีวตัถุประสงค์เพือจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลือน

กิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี 

4.56 0.639 มากทีสุด 
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ตารางที 12 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกบัการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทัง

ภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”  ของเจา้หน้าทีประจาํ รพ.สต. และ 

อสม. ในจงัหวดัสตูล (ต่อ) 

(n=378) 

ที ประเด็นพจิารณาการรับรู้ ( ) S.D. แปลผลการรับรู้ 

4. การลงชือเข้าร่วมโครงการมีช่องทางและรูปแบบที

หลากหลายเพือความสะดวกในการดาํเนินงาน 

4.72 
 

0.514 มากทีสุด 

5. ช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการอยู่ระหว่างเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (รวม 3 ปี) 

4.13 0.912 มาก 

6. เมือโครงการเสร็จสินจะเกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

สร้างสุขภาพในพืนที เช่น กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ 

4.32 0.825 มาก 

7. จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบัแรก

คือจังหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจังหวดัตากและจงัหวดั

นครราชสีมา ตามลาํดบั 

3.35 0.814 ปานกลาง 

8. ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทังสิน 559,557 

คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2560) บรรลุเป้าหมาย

ในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน 

3.67 0.613 มาก 

9. ความคาดหวงัในโครงการนอกจากการรณรงค์เลิกบุหรี

แลว้ยงัส่งผลเกียวเนืองถึงการรณรงคเ์ลิกเหลา้อีกดว้ย 

4.17 0.989 มาก 

10. แนวปฏิบติัเพือดาํเนินกิจกรรมตามโครงการฯตามทีระบุ

ของ “หมออนามัยหรือเจ้าหน้าที รพ.สต” มี 10 ข้อ 

ในขณะทีแนวปฏิบติัตามทีระบุของ “อสม.” มี 9 ขอ้ 

4.32 0.875 มาก 

ระดับการรับรู้ในภาพรวม 4.19 0.777 มาก 

 

 จากตารางที 12 ซึงแสดงระดับการรับรู้ข้อมูลและระบบการดาํเนินงานรวมทังภาพรวมของ

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไท้องค์ราชนั”  ของเจา้หน้าทีประจาํ รพ.สต. และ อสม. ใน

จงัหวดัสตูล พบว่ามีการรับรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.19 โดยเมือพิจารณาระดบัการ

รับรู้ในดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือ 

 ขอ้ที 4 การลงชือเขา้ร่วมโครงการมีช่องทางและรูปแบบทีหลากหลายเพือความสะดวกในการ

ดาํเนินงาน มีการรับรู้ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.87 

 ขอ้ที 3 โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” มีวตัถุประสงค์เพือจดักิจกรรม

รณรงคแ์ละขบัเคลือนกิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี มีการรับรู้ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.56 
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 ขอ้ที 1 วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที ) มีการรับรู้ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.55 

 ในขณะทีการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิก

บุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”  ของเจา้หน้าทีประจาํ รพ.สต. และ อสม. ในจงัหวดัสตูล ทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือ 

 ขอ้ที 7 จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือจงัหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจงัหวดั

ตากและจงัหวดันครราชสีมา ตามลาํดบั มีการรับรู้ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลีย 3.35 

 ขอ้ที 8  ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทงัสิน 559,557 คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 

2560) บรรลุเป้าหมายในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน มีการรับรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.67 

 ขอ้ที 5 ช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ. 

2562 (รวม 3 ปี) มีการรับรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.13 

 

4.2.3 ความคดิเห็นของเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือ รพ.สต. และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน หรือ อสม. ในการประเมนิโครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลกิบุหรีทัวไทย เทิด

ไท้องค์ราชัน” พืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 ความคิดเห็นของเจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังานประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.ในบริบทของผูใ้ห้บริการจากพืนทีจังหวดัสงขลาและ

จงัหวดัสตูลครังนี คณะผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํเสนอในรูปของ ค่าเฉลีย 

( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทีไดจ้ากแบบสอบถามเพือประเมินผลการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” เป็นรายดา้น ประกอบดว้ยดา้นบริบท (Context Evaluation) 

ดา้นปัจจยันําเข้า (Input Evaluation) ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Output 

Evaluation) ทงันีผลการวิเคราะห์ปรากฏในตาราง 13-16 ดงันี  

 

ตาราง 13 ความคิดเห็นของเจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม.ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลต่อการ

ประเมินการดาํเนินโครงการภายใตน้โยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นบริบท 

(n = 810) 

ที รายการ 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. วตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ข อ ง โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม

เหมาะสม 

3.23 .965 3.41 .663 
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ตาราง 13 ความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บ้าน ในพืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูล ต่อการประเมินผลการดาํเนินโครงการภายใต้

นโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นบริบท (ต่อ) 

(n = 810) 

ที รายการ 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

2. เป้าหมายและระยะเวลา

ดาํเนินการสามารถนาํไปสู่

การปฏิบติัไดจ้ริง 

3.18 1.151 3.46 .721 

3. สภาพแวดล้อมเหมาะสม

กบับริบทการดาํเนินงาน 

3.26 .790 3.51 .430 

4. การประสานงานก่อให้เกิด

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

3.17 1.044 3.45 .880 

 รวม 3.21 .987 3.45 .673 

 

 จากตารางที 13 แสดงถึงผลประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

เพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ใน

ดา้นบริบท (Context Evaluation) ซึงแสดงผลในลกัษณะของการเปรียบเทียบเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและ

จงัหวดัสตูล โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. วตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม พบว่า เจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผู ้

ให้บริการพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.23 ในขณะที

เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อส

ม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.41 ตามลาํดบั 

 2. เป้าหมายและระยะเวลาดาํเนินการสามารถนาํไปสู่การปฏิบัติได้จริง พบว่า เจ้าหน้าทีสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.18 

ในขณะทีเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
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หมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจังหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

เช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 ตามลาํดบั 

 3. สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบับริบทการดาํเนินงาน พบว่า เจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

พืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.26 ในขณะทีเจา้หนา้ทีสงักดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนทีจังหวดัสตูล ซึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.51 

ตามลาํดบั 

 4. การประสานงานก่อใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งมีประสิทธิภาพ พบว่า เจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผู ้

ให้บริการพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.17 ในขณะที

เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อส

ม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.45 ตามลาํดบั 

 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูใ้หบ้ริการตามนโยบายภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในดา้นบริบท (Context Evaluation) จากความคิดเห็นของ

เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อส

ม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจังหวดัสงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.21 ในขณะทีความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจังหวดัสตูล พบว่า 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.45 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 14 ความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บ้าน ในพืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูล ต่อการประเมินผลการดาํเนินโครงการภายใต้

นโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

(n = 810) 

ที รายการ 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. ความชดัเจนของโครงการ 3.15 1.172 3.76 .453 

2. ได้รับการชีแจงโครงการ

จากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

3.17 1.153 3.71 .505 
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ตาราง 14 ความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บ้าน ในพืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูล ต่อการประเมินผลการดาํเนินโครงการภายใต้

นโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นปัจจยันาํเขา้ (ต่อ) 

(n = 810) 

ที รายการ 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

3. มี ก า ร ส นั บ ส นุ น

งบประมาณจากหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

3.22 .995 3.42 .749 

4. ได้ รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์

ความ รู้จาก เจ้าหน้า ทีที มี

ความเชียวชาญในการเลิก

บุหรี 

3.19 1.023 3.57 .663 

รวม 3.18 1.085 3.61 .592 

 

 จากตารางที 14 แสดงถึงผลประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

เพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ใน

ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) ซึงแสดงผลในลกัษณะของการเปรียบเทียบเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและ

จงัหวดัสตูล โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. ความชดัเจนของโครงการ พบว่า เจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) 

และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจงัหวดัสงขลา มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.15 ในขณะทีเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

พืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.76 ตามลาํดบั 

 2. ไดรั้บการชีแจงโครงการจากหน่วยงานทีเกียวขอ้งพบว่า เจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

พืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.17 ในขณะทีเจา้หนา้ทีสงักดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนทีจังหวดัสตูล ซึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.71 

ตามลาํดบั 
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 3. มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีเกียวข้องอย่างเหมาะสม พบว่า เจา้หน้าทีสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.22 

ในขณะทีเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจังหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

เช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.42 ตามลาํดบั 

 4. ไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากเจา้หน้าทีทีมีความเชียวชาญในการเลิกบุหรี พบว่า เจา้หน้าที

สงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ใน

บทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 

3.19 ในขณะทีเจ้าหน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย

มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.57 ตามลาํดบั 

 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูใ้หบ้ริการตามนโยบายภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) จากความคิดเห็นของ

เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อส

ม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจังหวดัสงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.18 ในขณะทีความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจังหวดัสตูล พบว่า 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.61 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 15 ความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บ้าน ในพืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูล ต่อการประเมินผลการดาํเนินโครงการภายใต้

นโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นกระบวนการ 

(n = 810) 

ที รายการ 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. การบูรณาการอย่างมีส่วน

ร่วมกบัหน่วยงานเกียวขอ้ง 

3.31 0.885 3.43 0.952 

2. กาํหนดเป้าหมาย/กิจกรรม

ร ณ ร ง ค์ ที สอ ด ค ล้อ ง กับ

โครงการเพือเพิมผูเ้ขา้ร่วม 

3.26 0.910 3.46 0.873 
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ตาราง 15 ความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บ้าน ในพืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูล ต่อการประเมินผลการดาํเนินโครงการภายใต้

นโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นกระบวนการ (ต่อ) 

(n = 810) 

ที รายการ 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

3. มี ก า ร ส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล แ ล ะ

บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง

และตรงเวลา 

3.37 0.710 3.46 0.853 

4. มีการติดตามประเมินผล

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

โครงการ 

3.31 0.796 3.54 0.556 

รวม 3.31 0.825 3.47 0.808 

 

 จากตารางที 15 แสดงถึงผลประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

เพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ใน

ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) ซึงแสดงผลในลกัษณะของการเปรียบเทียบเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลา

และจงัหวดัสตูล โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. การบูรณาการอยา่งมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานเกียวขอ้ง พบว่า เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

พืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.31 ในขณะทีเจา้หนา้ทีสงักดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 

3.43 ตามลาํดบั 

 2. กาํหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงค์ทีสอดคลอ้งกบัโครงการเพือเพิมผูเ้ขา้ร่วม พบว่า เจา้หน้าที

สงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ใน

บทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 

3.26 ในขณะทีเจ้าหน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน

กลางเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 ตามลาํดบั 
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 3. มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา พบว่า เจา้หน้าทีสงักดัโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผู ้

ให้บริการพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.37 ในขณะที

เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อส

ม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 ตามลาํดบั 

 4. มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของโครงการ พบว่า เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

พืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.31 ในขณะทีเจา้หนา้ทีสงักดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนทีจังหวดัสตูล ซึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.54 

ตามลาํดบั 

 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูใ้หบ้ริการตามนโยบายภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) จากความคิดเห็น

ของเจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

(อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพืนทีจงัหวดัสงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.31 ในขณะทีความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจังหวัดสตูล พบว่า 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 16 ความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บ้าน ในพืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูล ต่อการประเมินผลการดาํเนินโครงการภายใต้

นโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นผลผลิต 

(n = 810) 

ที รายการ 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. มี ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกได้

สาํเร็จ 

3.30 0.779 3.50 0.468 

2. มีคาํแนะนํา/เทคนิคให้แก่

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนสาํเร็จ 

3.29 0.815 3.52 0.539 
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ตาราง 16 ความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บ้าน ในพืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูล ต่อการประเมินผลการดาํเนินโครงการภายใต้

นโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นผลผลิต (ต่อ) 

(n = 810) 

ที รายการ 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

3. มี ก า ร ส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล แ ล ะ

บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง

และตรงเวลา 

3.29 0.796 3.47 0.493 

4. มีการติดตามประเมินผล

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

โครงการ 

3.29 0.801 3.53 0.565 

รวม 3.29 0.797 3.50 0.516 

 

 จากตารางที 16 แสดงถึงผลประเมินจากความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

เพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ใน

ดา้นผลผลิต (Product Evaluation) ซึงแสดงผลในลกัษณะของการเปรียบเทียบเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและ

จงัหวดัสตูล โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้าํเร็จ พบว่า เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

พืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.30 ในขณะทีเจา้หนา้ทีสงักดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนทีจังหวดัสตูล ซึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.50 

ตามลาํดบั 

 2. มีคาํแนะนาํ/เทคนิคใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนสาํเร็จ พบว่า เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

พืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 ในขณะทีเจา้หนา้ทีสงักดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.52 ตามลาํดบั 
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 3. มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและตรงเวลา พบว่า เจา้หน้าทีสงักดัโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผู ้

ให้บริการพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 ในขณะที

เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อส

ม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 

3.47 ตามลาํดบั 

 4. มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของโครงการ พบว่า เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

พืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 ในขณะทีเจา้หนา้ทีสงักดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนทีจังหวดัสตูล ซึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.53 

ตามลาํดบั 

 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูใ้หบ้ริการตามนโยบายภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในดา้นผลผลิต (Product Evaluation) จากความคิดเห็นของ

เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อส

ม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจังหวดัสงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.29 ในขณะทีความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจังหวดัสตูล พบว่า 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.50 ตามลาํดบั 

 

ตารางที 17 ความคิดเห็นของเจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บ้าน ในพืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูล ต่อการประเมินผลการดาํเนินโครงการภายใต้

นโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นผลลพัธ ์

(n = 810) 

ที รายการ 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) แปลผล ( ) แปลผล 

1. ผูเ้ข้าร่วมโครงการเลิกได้

สาํเร็จเมือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ (ร้อยละ) 

3.13 ปานกลาง 

(21 - 30 %) 

4.96 มาก 

(31 - 40 %) 
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 จากตารางที 17 พบว่าเจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็น

เกียวกบัผลลพัธใ์นการดาํเนินงานเมือพิจารณาจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีเลิกไดส้าํเร็จเปรียบเทียบกบั

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.13 ซึงสะทอ้นผลลพัธค์วามสาํเร็จของ

โครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์ราชนั” ระหว่าง 21 - 30 % ในขณะทีเจา้หน้าทีสังกดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นเกียวกบัผลลพัธ์ในการดาํเนินงานเมือพิจารณาจาก

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีเลิกไดส้าํเร็จเปรียบเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 4.96 ซึงสะทอ้นผลลพัธข์องโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” ระหว่าง 

31 - 40 % ตามลาํดบั 

  

 ทงันีความคิดเห็นของเจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ต่อ

การประเมินผลการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” เป็นรายดา้น 

โดยนาํเสนอในรูปของค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึงประกอบดว้ยดา้นบริบท ดา้นปัจจยั

นาํเขา้ ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต ผลการวิเคราะห์ปรากฏในตาราง 18 ดงันี 

 

ตารางที 18 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในภาพรวมต่อการดาํเนินงาน

โครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” พืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล  

ที ผลการประเมินรายดา้น 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. ดา้นบริบท 3.21 .987 3.45 .673 

2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ 3.18 1.085 3.44 .592 

3. ดา้นกระบวนการ 3.31 .825 3.47 .808 

4. ดา้นผลผลิต 3.29 .797 3.50 .516 

 ความคดิเหน็รวม 3.24 .923 3.46 .647 

 

 จากตารางที 18 แสดงใหเ้ห็นถึงผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” จากความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม
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สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

พืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลเป็นรายดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบริบท (Context Evaluation) ดา้นการ

นาํเขา้ (Input Evaluation) ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) และดา้นผลผลิต (Product Evaluation) 

โดยการเปรียบเทียบเชิงพืนทีดงันี 

 1. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นบริบท (Context Evaluation) พบว่า เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

(รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ. ในพืนที

จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.21 ในขณะทีเจ้าหน้าทีสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้หบ้ริการ ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.45 ตามลาํดบั 

 2. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) พบว่า เจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการ ในพืนที

จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.18 ในขณะทีเจ้าหน้าทีสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.44 ตามลาํดบั 

 3. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งค์ราชนั” ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า เจ้าหน้าทีสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

ในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.31 ในขณะทีเจา้หน้าที

สงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ใน

บทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนัโดยมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ตามลาํดบั 

 4. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งค์ราชนั” ดา้นผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า เจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนที

จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 ในขณะทีเจ้าหน้าทีสังกัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาท

ของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนทีจังหวดัสตูล ซึงมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.50 

ตามลาํดบั 
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 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในภาพรวมจากความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

(รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการในพืนทีจงัหวดั

สงขลา พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.24 โดยดา้นกระบวนการมีค่าเฉลียมากทีสุด

เท่ากบั 3.31 รองลงมาคือดา้นผลผลิต มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 ดา้นบริบทมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.21 และดา้นปัจจยั

นาํเขา้มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 3.18 ตามลาํดบั 

 ในขณะทีความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการในพืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า 

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 โดยด้านผลผลิตมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากับ 3.50 

รองลงมาคือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ดา้นบริบทมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.45 และดา้นปัจจยันาํเขา้มี

ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 3.44 ตามลาํดบั 

 โดยสรุปแลว้พบว่าความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) 

และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการพืนทีจงัหวดัสงขลา ต่อ

การประเมินโครงการเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” 

จงัหวดัสงขลาในภาพรวม พบว่าดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) ซึงมี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.31 ในขณะทีความคิดเห็นของเจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) 

และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการพืนทีจงัหวดัสตูล ต่อการ

ประเมินโครงการเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” 

จงัหวดัสตูล ในภาพรวม พบว่าดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นผลผลิต (Product Evaluation)  ซึงมีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.50 ตามลาํดบั 

 

4.2.4 ความคดิเห็นเกยีวกบัปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี 

เลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการปรับปรุงกระบวนการ

ดาํเนินงานโครงการ 3 ลา้น  3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07 โดยใน

ภาพรวมสะทอ้นถึงปัญหาทีเกิดจากการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ทีน่าสนใจ เช่น การดาํเนินงานไม่มีคู่มือแนะนาํ

ทีชดัเจนในการลงขอ้มูลผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีในการกรอกขอ้มูล ดงันนัหน่วยงานเกียวขอ้งควรจดัทาํคู่มือที

ชดัเจน นอกจากนีโครงการนีเป็นการเพิมภาระงานทีมีอยูอ่ยา่งมากของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการลงขอ้มูลใน

ระบบรวมถึงขาดการประชาสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน (สสจ., สสอ. ,รพ.สต.) ต่อกระบวนการดาํเนินงาน

ของ อสม. ในพืนที ขณะเดียวกนัหน่วยงาน/พืนทีไดรั้บงบประมาณสนับสนุนในโครงการค่อนขา้งจาํกดั

ขอ้มูลบางส่วนอาจขาดความน่าเชือถือ เพราะการดาํเนินการทีเร่งรัดจากผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีเน้นจาํนวนเชิง

ปริมาณมากกว่าคุณภาพ จึงควรตรวจสอบและประเมินผลโครงการอยา่งจริงจงั เป็นตน้ 
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 4.3 ผลประเมินเพือพัฒนาการดําเนินงานตามนโยบาย “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์

ราชัน” ของประชาชนทีสมัครเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน ซึงสะท้อน

บริบทของผู้ทีสูบบุหรีหรือเลกิสูบบุหรีไม่เกนิ 1 ปี ประกอบด้วยผลการวเิคราะห์ในประเด็นสําคญั ดังนี 

  

4.3.1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ข้อมูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถามครังนี คณะผูว้ิจัยได้นําเสนอรายละเอียดเบืองต้นของ

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ซึงสะทอ้นบริบทของผูรั้บบริการทีมีพฤติกรรมสูบบุหรีหรือเลิกสูบบุหรี

ไม่เกิน 1 ปี ในพืนทีจังหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล เพือใชเ้ป็นข้อมูลประเมินผลการดาํเนินงานภายใต้

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” โดยนาํเสนอในรูปแบบตาราง ที 19-20 ดงันี 

 

ตารางที 19 จาํนวน ร้อยละจากขอ้มูลของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลา (ข้อคาํถามที 2-5 สาํหรับผู้ทียงัมพีฤติกรรมการสูบบุหรี) 

(n = 392) 

 รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.พฤติกรรมการสูบบุหรีในปัจจุบนั   

 1.1 เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกแลว้ 

1.2 สูบบุหรีทุกวนั 

1.3 สูบบุหรี แต่ไม่ทุกวนั 

306 

11 

75 

78.06 

2.81 

19.13 

รวม 392 100.00 

   

*2. เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรก  (จากจาํนวนผูที้ยงัสูบบุหรี 86 คน) 

 2.1 อาย ุ20 ปี ขึนไป 53 61.63 

 2.2 ตาํกว่า 20 ปี 33 38.37 

รวม 86 100.00 

   

*3.ในช่วง 30 วนัทีผา่นมา ท่านใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ 

    (จากจาํนวนผูที้ยงัสูบบุหรี 86 คน) 

 3.1 ใช่ 

3.2 ไม่ใช่ 

67 

19 

77.91 

22.09 

รวม 86 100.00 
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ตารางที 19 จาํนวน ร้อยละจากขอ้มูลของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลา (ข้อคาํถามที 2-4 สาํหรับผู้ทียงัมพีฤติกรรมการสูบบุหรี) (ต่อ) 

 รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

*4.ในช่วง 12 เดือนทีผา่นมา ไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้ (จากจาํนวนผูสู้บบุหรี 86 คน) 

 4.1 ไม่ใช่ 

4.2 ใช่ (ส่วนใหญ่ระบุมากกว่า 20 ครัง) 

31 

55 

63.95 

36.05 

รวม 86 100.00 

 

5. การพยายามเลิกบุหรีเกียวเนืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 5.1 เกียวขอ้ง 

5.2 ไม่เกียวขอ้ง 

387 

5 

98.72 

1.28 

รวม 392 100.00 

 

6. รู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

 6.1 ไม่รู้จกั 

6.2 รู้จกั จาก อสม. 

6.3 รู้จกั จาก รพ.สต 

0 

362 

30 

0.00 

92.35 

7.65 

รวม 392 100.00 

 

7. ไดรั้บการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

 7.1 ไม่ไดรั้บการเชิญชวน 

7.2 ไดรั้บการเชิญชวนจาก อสม. 

7.3 ไดรั้บการเชิญชวนจากแหล่งอืน รพ.สต. 

0 

362 

30 

0.00 

92.35 

7.65 

รวม 392 100.00 

 

8. การเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

 8.1ไม่ยนิดีเขา้ร่วม 0 0.00 

 8.2 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะสุขภาพ 171 43.62 

 8.3 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะครอบครัวขอร้องใหเ้ลิก 13 3.32 

 8.4 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะประหยดัค่าใชจ่้าย 83 21.17 

 8.5 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะเทิดไทอ้งคร์าชนั 125 31.89 

รวม 392 100.00 
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ตารางที 19 จาํนวน ร้อยละจากขอ้มูลของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลา (ต่อ) 

 

(n=392) 

 รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

9.คาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการใดทีสร้างแรงจูงใจใหต้ดัสินใจกาํหนดวนัเลิกบุหรี 

 9.1 การชกัชวนเขา้ร่วม จาก อสม. 

9.2 การจดักิจกรรมวนังดสูบบุหรีโลก 

9.3 ไม่แสดงความคิดเห็น 

105 

90 

197 

26.79 

22.96 

50.26 

รวม 392 100.00 

   

10. คาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการทีทาํใหม้นัใจทีจะเลิกบุหรีไดม้ากขึน 

 10.1 กิจกรรมรณรงคเ์พือสุขภาพรูปแบบต่างๆของ อสม. 

10.2 กิจกรรมการปันจกัรยานเพือสุขภาพ 

10.3 ไม่แสดงความคิดเห็น 

76 

55 

261 

13.39 

14.03 

66.58 

รวม 392 100.00 

   

11. ปัจจุบนัเลิกสูบบุหรีไดน้านกีเดือน 

 11.1 ยงัเลิกไม่ได ้

11.2 เลิกได ้1 เดือน 

11.3 เลิกได ้3 เดือน 

11.4 เลิกได ้6 เดือน 

11.5 เลิกไดม้ากกว่า 6 เดือน 

86 

135 

84 

76 

11 

21.94 

34.44 

21.43 

19.39 

2.81 

รวม 392 100.00 

   

12. ปัจจุบนักลบัมาสูบบุหรีซาํอีกหรือไม่ 

 12.1 ไม่กลบัมาสูบซาํ 

12.2 กลบัมาสูบซาํ 

306 

86 

78.06 

21.94 

รวม 392 100.00 
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 จากตารางที 19 แสดงขอ้มูลทวัไปของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลา พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรีในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เคยสูบแต่

ปัจจุบนัเลิกแลว้ จาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 78.06 รองลงมาคือสูบบุหรีแต่ไม่ทุกวนัจาํนวน 75 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.13 และสูบบุหรีทุกวนั จาํนวน  11 คน มีจาํนวนนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.81 โดยส่วนใหญ่

เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรกเมืออายุ 20 ปี มีจาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 61.63 จากผูที้ยงัสูบบุหรีอยู่ใน

ปัจจุบนั จาํนวน 86 คน และในช่วง 30 วนัทีผ่านมา มีการใชย้าสูบ/ยาเส้นครังแรกของวนั ภายใน 30 นาที

หลงัตืนนอนตอนเชา้ จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 77.91 ซึงส่วนใหญ่ระบุว่าในช่วง 12 เดือนทีผ่านมา ได้

พยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้ มากกว่า 20 ครัง จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05  

 ในขณะทีความคิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลา จากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า การพยายามเลิกบุหรีเกียวเนืองจาก 

“โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” จาํนวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 98.72 และส่วน

ใหญ่รู้จักและได้รับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน จากการ

ประชาสมัพนัธข์องอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.จาํนวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 92.35 

รองลงมาคือรู้จกัและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั จาก

การประชาสมัพนัธเ์จา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.65 และส่วนใหญ่ยงัระบุว่าไดรั้บการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไทอ้งค์ราชนั จากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.จาํนวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 92.35 

และไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั จากอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.จาํนวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 92.35 นอกจากนีไดรั้บการเชิญชวนให้

เขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์ราชนัจากเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.65 ตามลาํดบั 

 นอกจากนีผลลพัธ์เกียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลา จากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่ยินดีเขา้ร่วมโครงการ

เพราะสุขภาพจาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62 รองลงมาคือยินดีเข้าร่วมเพราะเทิดไท้องค์ราชัน มี

จาํนวน 125 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.89 และกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 76 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 13.39 ระบุว่า

คาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการทีทาํใหม้นัใจทีจะเลิกบุหรีไดน้ันมกัจะสัมพนัธ์กบักิจกรรมรณรงค์เพือสุขภาพ

รูปแบบต่างๆ ทีจัดและดาํเนินการโดย อสม.และในท้ายทีสุดกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าในปัจจุบัน

หลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้สามารถเลิก/งดสูบบุหรีได้ 1 เดือน มีจาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 3.44 

รองลงมาคือปัจจุบนัยงัไม่สามารถเลิก/งดสูบบุหรีได้ มีจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94  ในขณะที

สามารถเลิก/งดสูบบุหรีไดม้ากกว่า 6 เดือน มีจาํนวนน้อยทีสุด คือ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 นอกจากนี

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 78.06 ไม่กลบัมาสูบบุหรีซาํ แต่อย่างไรก็ตามยงัพบ

การสูบบุหรีซาํในผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94 อีกดว้ย 
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ตารางที 20 จาํนวน ร้อยละจากขอ้มูลของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสตูล (ข้อคาํถามที 2-5 สาํหรับผู้ทียงัมพีฤติกรรมการสูบบุหรี) 

(n = 375) 

 รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1.พฤติกรรมการสูบบุหรีในปัจจุบนั   

 1.1 เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกแลว้ 

1.2 สูบบุหรีทุกวนั 

1.3 สูบบุหรี แต่ไม่ทุกวนั 

291 

24 

60 

77.60 

6.40 

16.00 

รวม 375 100.00 

   

*2. เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรก   

     (จากจาํนวนผูที้ยงัสูบบุหรี 84 คน) 

 2.1 อาย ุ18 ปี ขึนไป 62 73.81 

 2.2 ตาํกว่า 18 ปี 22 26.19 

รวม 84 100.00 

   

*3.ในช่วง 30 วนัทีผา่นมา ท่านใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ 

    (จากจาํนวนผูที้ยงัสูบบุหรี 84 คน) 

 3.1 ใช่ 

3.2 ไม่ใช่ 

37 

47 

44.05 

55.95 

รวม 84 100.00 

    

*4. ในช่วง 12 เดือนทีผา่นมา ไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้  

     (จากจาํนวนผูสู้บบุหรี 84 คน) 

 4.1 ไม่ใช่ 

4.2 ใช่ (ส่วนใหญ่ระบุมากกว่า 10 ครัง) 

13 

71 

15.48 

84.52 

รวม 84 100.00 

   

5 การพยายามเลิกบุหรีเกียวเนืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 5.1 เกียวขอ้ง 

5.2 ไม่เกียวขอ้ง 

368 

7 

98.13 

1.87 

รวม 375 100.00 
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ตารางที 20 จาํนวน ร้อยละจากขอ้มูลของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสตูล (ต่อ) 

(n = 375) 

 รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

6. รู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

 6.1 ไม่รู้จกั 

6.2 รู้จกั จาก อสม. 

6.3 รู้จกั จาก รพ.สต 

6.4 รู้จกั จากโฆษณาผา่นทางสือต่างๆ 

0 

320 

43 

12 

0.00 

85.33 

11.47 

3.20 

รวม 375 100.00 

    

7. ไดรั้บการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

 7.1 ไม่ไดรั้บ 

7.2 ไดรั้บการเชิญชวนจาก อสม. 

7.3 ไดรั้บการเชิญชวนจากแหล่งอืน โดยเฉพาะ   

      เจา้หนา้ทีประจาํ รพ.สต. 

12 

320 

43 

3.20 

85.33 

11.47 

รวม 375 100.00 

    

8.การเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

 8.1ไม่ยนิดีเขา้ร่วม 

8.2 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะสุขภาพ 

8.3 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะครอบครัวขอร้องใหเ้ลิก 

8.4 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะประหยดัค่าใชจ่้าย 

8.5 ยนิดีเขา้ร่วมเพราะเทิดไทอ้งคร์าชนั 

0 

64 

12 

43 

256 

0.00 

17.07 

3.20 

11.47 

68.27 

รวม 375 100.00 

    

9.คาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการใดทีสร้างแรงจูงใจใหต้ดัสินใจกาํหนดวนัเลิกบุหรี 

 9.1 ไม่แสดงความคิดเห็น 

9.2 จากเจา้หนา้ที รพ.สต. และ อสม. 

9.3 กิจกรรมต่อตา้นบุหรีโดยหน่วยงานสาธารณสุข 

0 

273 

102 

0.00 

72.80 

27.20 

รวม 375 100.00 
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ตารางที 20 จาํนวน ร้อยละจากขอ้มูลของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสตูล (ต่อ) 

(n = 375) 

 รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

10. คาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการทีทาํใหม้นัใจทีจะเลิกบุหรีไดม้ากขึน 

 10.1 ไม่มีคาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการดงักล่าวเลย 

10.2 กิจกรรมรณรงคเ์พือสุขภาพในรูปแบบต่างๆของ   

       อสม. และ รพ.สต.ทีจดัขึนเป็นประจาํ 

299 

76 

 

79.73 

20.27 

 

รวม 375 100.00 

    

11.ปัจจุบนัเลิกสูบบุหรีไดน้านกีเดือน 

 11.1 ยงัเลิกไม่ได ้

11.2 เลิกได ้1 เดือน 

11.3 เลิกได ้3 เดือน 

11.4 เลิกได ้6 เดือน 

11.5 เลิกไดม้ากกว่า 6 เดือน 

84 

113 

95 

65 

18 

22.40 

30.13 

25.33 

17.33 

4.80 

รวม 375 100.00 

    

12. ปัจจุบนักลบัมาสูบบุหรีซาํอีกหรือไม่ 

 12.1 ไม่กลบัมาสูบซาํ 

12.2 กลบัมาสูบซาํ 

291 

84 

77.60 

22.40 

รวม 375 100.00 

 

 จากตารางที 20 แสดงขอ้มูลทวัไปของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรีในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เคยสูบแต่

ปัจจุบนัเลิกแลว้ จาํนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 77.60 รองลงมาคือสูบบุหรีแต่ไม่ทุกวนัจาํนวน 60 คน คิด

เป็นร้อยละ 16.00 และสูบบุหรีทุกวนั จาํนวน  24 คน มีจาํนวนนอ้ยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.40 โดยส่วนใหญ่

เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรกเมืออายุ 18 ปี มีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 73.81 จากผูที้ยงัสูบบุหรีอยู่ใน

ปัจจุบนั จาํนวน 84 คน และในช่วง 30 วนัทีผา่นมาไม่มีการใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาที

หลงัตืนนอนตอนเชา้ จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 55.95 ซึงส่วนใหญ่ระบุว่าในช่วง 12 เดือนทีผ่านมา ได้

พยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้ มากกว่า 10 ครัง จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 84.52  



 

95 
 

 ในขณะทีความคิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในพืนทีจงัหวดัสตูล จากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า การพยายามเลิกบุหรีเกียวเนืองจาก 

“โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” จาํนวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 98.13 โดยมี

บางส่วนทีระบุว่าไม่เกียวขอ้ง มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 และส่วนใหญ่รู้จกัและไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

ของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทยเทิดไท้องค์ราชัน จากการประชาสัมพนัธ์ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.จาํนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 85.33 รองลงมาคือรู้จกัและไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั จากการประชาสัมพนัธ์เจา้หน้าที

สงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 และส่วนใหญ่ยงั

ระบุว่าไดรั้บการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั จากอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.จาํนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 85.33 ซึงสอดคลอ้งกบัการไดรั้บการ

เชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนัจากเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 ตามลาํดบั 

 นอกจากนีผลลพัธ์เกียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในพืนทีจงัหวดัสตูล จากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ยินดีเขา้ร่วมโครงการเพราะเทิดไท้

องคร์าชนั มีจาํนวน 256 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.27 รองลงมาคือยินดีเขา้ร่วมเพราะสุขภาพ มีจาํนวน 64 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 ยินดีเขา้ร่วมเพราะประหยดัค่าใชจ่้าย มีจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 และ

ยนิดีเขา้ร่วมเพราะครอบครัวขอร้องให้เลิก มีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 และกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 

273 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 72.80 ระบุว่าคาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการทีทาํให้มนัใจทีจะเลิกบุหรีไดน้ันมกัจะ

สมัพนัธก์บักิจกรรมรณรงค์เพือสุขภาพรูปแบบต่างๆ ทีจดัและดาํเนินการโดย อสม.และในทา้ยทีสุดกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าในปัจจุบนัหลงัจากเข้าร่วมโครงการแลว้สามารถเลิก/งดสูบบุหรีได ้1 เดือน มี

จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 30.13 รองลงมาคือปัจจุบนัยงัเลิก/งดสูบบุหรีได ้3 เดือนมีจาํนวน 95 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.33  ยงัเลิกสูบบุหรีไม่ได ้จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 เลิก/งดสูบบุหรีได ้6 เดือนมี

จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 ในขณะทีสามารถเลิก/งดสูบบุหรีไดม้ากกว่า 6 เดือน มีจาํนวนนอ้ยทีสุด 

คือ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 นอกจากนีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จาํนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 77.60 ไม่

กลบัมาสูบบุหรีซาํ แต่อยา่งไรก็ตามยงัพบการสูบบุหรีซาํในผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย

เทิดไทอ้งคร์าชนัในจงัหวดัสตูล มีจาํนวน 84 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 22.40 อีกดว้ย 

 

4.3.2 การรับรู้เกยีวกบัการดําเนินงานภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน 

 ขอ้มูลการรับรู้เกียวกบัการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั

นี เป็นรายละเอียดเบืองตน้เกียวกบัระบบการดาํเนินงานรวมทงับริบทสาํคญัของโครงการฯ จากประชาชนที

สมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดั

สตูล โดยนาํเสนอรูปแบบตาราง ที 21 - 22 ดงันี 
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ตารางที 21 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เกียวกบัการรับรู้ขอ้มูลและบริบททวัไปของโครงการ “3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” จากประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมในพืนทีจงัหวดัสงขลา 

 

(n=392) 

ที ประเด็นพจิารณาการรับรู้ ( ) S.D. แปลผลการรับรู้ 

1. วตัถุประสงค์หลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) 

4.13 0.758 มาก 

2. แนวทางดาํเนินงานจะอาศยักลไก “เครือข่ายหมออนามยั

และ อสม.” เป็นผูป้ฎิบติัการหลกัในพืนที 

3.54 0.950 มาก 

3. โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

มีวตัถุประสงค์เพือจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลือน

กิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี 

4.00 0.706 มาก 

4. การลงชือเข้าร่วมโครงการมีช่องทางและรูปแบบที

หลากหลายเพือความสะดวกในการดาํเนินงาน 

3.37 1.042 ปานกลาง 

5. ช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการอยู่ระหว่างเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (รวม 3 ปี) 

2.19 1.319 นอ้ย 

6. เมือโครงการเสร็จสินจะเกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

สร้างสุขภาพในพืนที เช่น กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ 

2.20 1.298 นอ้ย 

7. จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบัแรก

คือจังหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจังหวดัตากและจงัหวดั

นครราชสีมา ตามลาํดบั 

2.09 1.341 นอ้ย 

8. ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทังสิน 559,557 

คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2560) บรรลุเป้าหมาย

ในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน 

1.74 1.507 นอ้ย 

9. ความคาดหวงัในโครงการนอกจากการรณรงค์เลิกบุหรี

แลว้ยงัส่งผลเกียวเนืองถึงการรณรงคเ์ลิกเหลา้อีกดว้ย 

2.97 1.160 ปานกลาง 

10. แนวปฏิบติัเพือดาํเนินกิจกรรมตามโครงการฯตามทีระบุ

ของ “หมออนามัยหรือเจ้าหน้าที รพ.สต” มี 10 ข้อ 

ในขณะทีแนวปฏิบติัตามทีระบุของ “อสม.” มี 9 ขอ้ 

2.12 1.263 นอ้ย 

ระดับการรับรู้ในภาพรวม 2.83 1.134 ปานกลาง 
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 จากตารางที 21 ซึงแสดงระดบัการรับรู้ขอ้มูลเกียวกบัระบบการดาํเนินงานรวมทงับริบททวัไปของ

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดั

สงขลา จาํนวน 392 คน พบว่ามีการรับรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 2.83 โดยเมือ

พิจารณาลาํดบัการรับรู้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือ 

 ขอ้ที 1 วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) มีการรับรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.13 

 ขอ้ที 3 โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” มีวตัถุประสงค์เพือจดักิจกรรม

รณรงคแ์ละขบัเคลือนกิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี มีการรับรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.00 

 ขอ้ที 2 แนวทางดาํเนินงานจะอาศยักลไก “เครือข่ายหมออนามยัและ อสม.” เป็นผูป้ฎิบติัการหลกั

ในพืนที มีการรับรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.54 

 ในขณะทีการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิก

บุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดัสงขลาทีมีค่าเฉลียน้อย

ทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือ 

 ขอ้ที 8 ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทังสิน 559,557 คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 

2560) บรรลุเป้าหมายในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน มีการรับรู้ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลีย 1.74 

 ขอ้ที 7 จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือจงัหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจงัหวดั

ตากและจงัหวดันครราชสีมา ตามลาํดบั มีการรับรู้ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลีย 2.09 

 ขอ้ที 10 แนวปฏิบติัเพือดาํเนินกิจกรรมตามโครงการฯทีระบุของ “หมออนามยัหรือเจา้หน้าที รพ.

สต.” มี 10 ขอ้ ในขณะทีแนวปฏิบติัตามทีระบุของ “อสม.” มี 9 ขอ้ มีการรับรู้ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลีย 2.12 

 

ตารางที 22 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เกียวกบัการรับรู้ขอ้มูลและบริบททวัไปของโครงการ “3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” จากประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมในพืนทีจงัหวดัสตูล 

(n=375) 

ที ประเด็นพจิารณาการรับรู้ ( ) S.D. แปลผลการรับรู้ 

1. วตัถุประสงค์หลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) 

4.59 0.740 มากทีสุด 

2. แนวทางดาํเนินงานจะอาศยักลไก “เครือข่ายหมออนามยั

และ อสม.” เป็นผูป้ฎิบติัการหลกัในพืนที 

3.97 1.078 มาก 

3. โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

มีวตัถุประสงค์เพือจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลือน

กิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี 

4.35 0.899 มาก 
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ตารางที 22 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เกียวกบัการรับรู้ขอ้มูลและบริบททวัไปของโครงการ “3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” จากประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมในพืนทีจงัหวดัสตูล (ต่อ) 

(n=375) 

ที ประเด็นพจิารณาการรับรู้ ( ) S.D. แปลผลการรับรู้ 

 

 จากตารางที 22 ซึงแสดงระดบัการรับรู้ขอ้มูลเกียวกบัระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพบริบททวัไป

ของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการใน

จงัหวดัสตูล จาํนวน 375 คน พบว่ามีการรับรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.80 โดยเมือ

พิจารณาลาํดบัการรับรู้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือ 

 ขอ้ที 1 วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) มีการรับรู้ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.59 

 ขอ้ที 3 โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” มีวตัถุประสงค์เพือจดักิจกรรม

รณรงคแ์ละขบัเคลือนกิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี มีการรับรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.35 

4. การลงชือเข้าร่วมโครงการมีช่องทางและรูปแบบที

หลากหลายเพือความสะดวกในการดาํเนินงาน 

4.01 0.997 มาก 

5. ช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการอยู่ระหว่างเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (รวม 3 ปี) 

3.68 1.254 มาก 

6. เมือโครงการเสร็จสินจะเกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

สร้างสุขภาพในพืนที เช่น กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ 

3.57 1.332 มาก 

7. จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบัแรก

คือจังหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจังหวดัตากและจงัหวดั

นครราชสีมา ตามลาํดบั 

2.96 1.591 ปานกลาง 

8. ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทังสิน 559,557 

คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2560) บรรลุเป้าหมาย

ในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน 

3.01 1.698 ปานกลาง 

9. ความคาดหวงัในโครงการนอกจากการรณรงค์เลิกบุหรี

แลว้ยงัส่งผลเกียวเนืองถึงการรณรงคเ์ลิกเหลา้อีกดว้ย 

4.15 0.912 มาก 

10. แนวปฏิบติัเพือดาํเนินกิจกรรมตามโครงการฯตามทีระบุ

ของ “หมออนามัยหรือเจ้าหน้าที รพ.สต” มี 10 ข้อ 

ในขณะทีแนวปฏิบติัตามทีระบุของ “อสม.” มี 9 ขอ้ 

3.75 1.193 มาก 

ระดับการรับรู้ในภาพรวม 3.80 1.169 มาก 
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 ขอ้ที 9 ความคาดหวงัในโครงการนอกจากการรณรงคเ์ลิกบุหรีแลว้ยงัส่งผลเกียวเนืองถึงการรณรงค์

เลิกเหลา้อีกดว้ย มีการรับรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.15 

 ในขณะทีการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้

องคร์าชนั” ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดัสตูล ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือ 

 ขอ้ที 7 จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือจงัหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจงัหวดั

ตากและจงัหวดันครราชสีมา ตามลาํดบั มีการรับรู้ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 2.96 

 ขอ้ที 8 ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทังสิน 559,557 คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 

2560) บรรลุเป้าหมายในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน มีการรับรู้ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย 

3.01 

 ขอ้ที 6 เมือโครงการเสร็จสินจะเกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพในพืนที เช่น กลุ่มคน

รักษสุ์ขภาพ มีการรับรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 3.57 

 

4.3.3 ความคิดเห็นเกียวกับการประเมินโครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของ

ประชาชนทีสมคัรเข้าร่วมโครงการในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 ความคิดเห็นเกียวกบัการประเมินโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทั วไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ของ

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ในบริบทของผูรั้บบริการจากพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลครังนี 

คณะผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และนาํเสนอในรูปของ ค่าเฉลีย ( ) และส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทีไดจ้ากแบบสอบถามเพือประเมินผลการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” เป็นรายดา้น ประกอบดว้ยดา้นบริบท (Context Evaluation) ดา้นปัจจยั

นาํเขา้ (Input Evaluation) ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) และดา้นผลผลิต (Output Evaluation) 

ทงันีผลการวิเคราะห์ปรากฏในตาราง  23-26 ดงันี 

 

ตาราง 23 ความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเข้าร่วมโครงการในพืนทีจังหวดัสงขลาและสตูลต่อการ

ประเมินผลการดาํเนินโครงการภายใตน้โยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นบริบท 

(n = 767) 

ที รายการ 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

 พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. เป้าหมายของโครงการมี

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ 

3.17 0.745 3.27 0.669 
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ตาราง 23 ความคิดเห็นของประชาชนทีเขา้ร่วมโครงการในพืนทีจงัหวดัสงขลาและสตูลต่อการประเมินผล

การดาํเนินโครงการภายใตน้โยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นบริบท (ต่อ) 

(n = 767) 

ที รายการ 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสงขลา 

เจา้หนา้ทีสงักดั รพ.สต. และ อสม. 

 พืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

2. ศัก ย ภา พ ข อง บุ ค ลา ก ร /

หน่วยงานสามารถนําไปสู่

การปฏิบติัไดจ้ริง 

3.27 0.690 3.33 0.531 

3. สภาพแวด ล้อมในพืน ที

จํา เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ ง ต่ อก า ร

ดาํเนินงานโครงการ 

3.17 0.750 3.38 0.559 

 รวม 3.20 0.728 3.32 0.586 

 

 จากตารางที 23 แสดงถึงผลประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการใน

บทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นบริบท (Context Evaluation) ซึงแสดงผลในลกัษณะการเปรียบเทียบเชิงพืนที

ระหว่างจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. เป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ดา้นสุขภาพ พบว่า ประชาชนทีสมคัรเขา้

ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.17 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.27 ตามลาํดบั 

 2. ศกัยภาพของบุคลากร/หน่วยงานสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง พบว่า ประชาชนทีสมคัรเขา้

ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน

กลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.27 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไทอ้งคร์าชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.33 ตามลาํดบั  

 3. สภาพแวดลอ้มในพืนทีจาํเป็นอย่างยิงต่อการดาํเนินงานโครงการ พบว่า ประชาชนทีสมคัรเขา้

ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.17 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.38 ตามลาํดบั 

 ทงันีเมือพิจารณาผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูรั้บบริการตามนโยบายภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในดา้นบริบท (Context Evaluation) จากความคิดเห็นของ
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ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์ราชนั” พืนทีจงัหวดัสงขลา 

พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.20 ในขณะทีความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเขา้

ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” พืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลางเช่นเดียวกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.32 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 24 ความคิดเห็นของประชาชนทีเขา้ร่วมโครงการในพืนทีจงัหวดัสงขลาและสตูลต่อการประเมินผล

การดาํเนินโครงการภายใตน้โยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นปัจจยันาํเขา้ 

(n = 767) 

ที รายการ 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม

โครงการพืนทีจงัหวดัสงขลา 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม 

โครงการพืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. ภาคี เครือข่ายหน่วยงาน 

ด้ า น สุ ข ภ า พ ใ น พื น ที มี

ระบบการบริหารจดัการทีดี 

3.36 0.759 3.37 0.901 

2. บุคลากรตังใจปฏิบัติงาน

ต า ม โ ค ร ง ก า ร ฯ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

3.25 1.020 3.35 1.053 

3. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้

ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

โครงการฯอยา่งเหมาะสม 

3.29 0.882 3.36 0.943 

 รวม 3.30 0.887 3.36 0.965 

 

 จากตารางที 24 แสดงถึงผลประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการใน

บทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) ซึงแสดงผลในลกัษณะการเปรียบเทียบเชิง

พืนทีระหว่างจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. ภาคีเครือข่ายหน่วย/งานดา้นสุขภาพในพืนทีมีระบบการบริหารจดัการทีดี พบว่า ประชาชนที

สมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.36 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรี

ทวัไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.37 

ตามลาํดบั 
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 2. บุคลากรตงัใจปฏิบติังานตามโครงการฯอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม

โครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.25 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.35 ตามลาํดบั  

 3. มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการดาํเนินงานโครงการฯอย่างเหมาะสม พบว่า ประชาชนทีสมคัร

เขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.36 ตามลาํดบั 

 ทงันีเมือพิจารณาผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูรั้บบริการตามนโยบายภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) จากความคิดเห็นของ

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์ราชนั” พืนทีจงัหวดัสงขลา 

พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.30 ในขณะทีความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเขา้

ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” พืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลางเช่นเดียวกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.36 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 25 ความคิดเห็นของประชาชนทีเขา้ร่วมโครงการในพืนทีจงัหวดัสงขลาและสตูลต่อการประเมินผล

การดาํเนินโครงการภายใตน้โยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นกระบวนการ 

(n = 767) 

ที รายการ 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม

โครงการพืนทีจงัหวดัสงขลา 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม 

โครงการพืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. หน่วยงานด้านสุขภาพมี

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

โครงการอยา่งชดัเจน 

3.40 0.693 3.44 0.954 

2. การดาํเนินการรับสมคัรเขา้

ร่วมโครงการเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3.38 0.709 3.38 0.559 

3. มีช่องทางสือสาร/ ซักถาม

แ ล ะ เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้

ประชาชนมีส่วนร่วม 

3.38 0.774 3.50 0.787 

รวม 3.39 0.725 3.44 0.767 
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 จากตารางที 25 แสดงถึงผลประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการใน

บทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) ซึงแสดงผลในลกัษณะการเปรียบเทียบ

เชิงพืนทีระหว่างจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. หน่วยงานดา้นสุขภาพมีการประชาสมัพนัธข์อ้มูลโครงการอยา่งชดัเจน พบว่า ประชาชนทีสมคัร

เขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.40 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.44 ตามลาํดบั 

 2. การดาํเนินการรับสมคัรเขา้ร่วมโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ประชาชนทีสมคัร

เขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.38 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.38 ตามลาํดบั  

 3. มีช่องทางสือสาร/ซกัถามและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม พบว่า ประชาชนทีสมคัรเขา้

ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.38 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.50 ตามลาํดบั 

 ทงันีเมือพิจารณาผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูรั้บบริการตามนโยบายภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) จากความคิดเห็น

ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” พืนทีจงัหวดัสงขลา 

พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.39 ในขณะทีความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเขา้

ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” พืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลางเช่นเดียวกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.44 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 26 ความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเข้าร่วมโครงการในพืนทีจังหวดัสงขลาและสตูลต่อการ

ประเมินผลการดาํเนินโครงการภายใตน้โยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นผลผลิต 

(n = 767) 

ที รายการ 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม

โครงการพืนทีจงัหวดัสงขลา 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม 

โครงการพืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. ความพึงพอใจในช่องทาง

การให้คาํแนะนํา/ชักชวน

เขา้ร่วมโครงการ 

3.43 0.775 3.39 0.851 
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ตาราง 26 ความคิดเห็นของประชาชนทีเขา้ร่วมโครงการในพืนทีจงัหวดัสงขลาและสตูลต่อการประเมินผล

การดาํเนินโครงการภายใตน้โยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นผลผลิต (ต่อ) 

(n = 767) 

ที รายการ 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม

โครงการพืนทีจงัหวดัสงขลา 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม 

โครงการพืนทีจงัหวดัสตูล 

( ) S.D. ( ) S.D. 

2. ความพึงพอใจการติดตาม

และก า รป ระ เ มิน ผลใน

ระยะเวลาทีกาํหนด 

3.50 0.229 3.52 0.510 

3. ความพึงพอใจในภาพรวม 3.50 0.307 3.53 0.446 

รวม 3.47 0.437 3.48 0.602 

 

 จากตารางที 26 แสดงถึงผลประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการใน

บทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในดา้นกระบวนการ (Product Evaluation) ซึงแสดงผลในลกัษณะการเปรียบเทียบ

เชิงพืนทีระหว่างจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล โดยมีรายละเอียดดงันี 

 1. ความพึงพอใจในช่องทางการใหค้าํแนะนาํ/ชกัชวนเขา้ร่วมโครงการ พบว่า ประชาชนทีสมคัรเขา้

ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.43 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.39 ตามลาํดบั 

 2. ความพึงพอใจการติดตามและประเมินผลในระยะเวลาทีกาํหนด พบว่า ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม

โครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” จงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.50 ในขณะทีประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.52 ตามลาํดบั  

 3. ความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งค์ราชัน” ในจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.50 ในขณะที

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในจงัหวดัสตูล มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 ตามลาํดบั 

 ทงันีเมือพิจารณาผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูรั้บบริการตามนโยบายภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ในดา้นผลผลิต (Product Evaluation) จากความคิดเห็นของ

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์ราชนั” พืนทีจงัหวดัสงขลา 

พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ในขณะทีความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเขา้
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ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” พืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบั

ปานกลางเช่นเดียวกนั มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.48 ตามลาํดบั 

 ทงันีความคิดเห็นของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในบริบทของกลุ่มผูรั้บบริการพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลต่อการประเมินผลการดาํเนินงาน

ภายใตโ้ครงการฯ เป็นรายดา้น โดยนาํเสนอในรูปของค่าเฉลีย ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึง

ประกอบดว้ยดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาํเขา้ ดา้นกระบวนการและดา้นผลผลิต ปรากฏในตาราง 27 ดงันี 

 

ตารางที 27 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 

ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” ในภาพรวมของพืนทีจงัหวดัสงขลาและสตูล  

 

ที ผลการประเมินรายดา้น 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ

พืนทีจงัหวดัสงขลา 

ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ

พืนทีจงัหวดัสงขลา 

( ) S.D. ( ) S.D. 

1. ดา้นบริบท 3.20 0.728 3.32 0.586 

2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ 3.30 0.887 3.36 0.965 

3. ดา้นกระบวนการ 3.39 0.725 3.44 0.767 

4. ดา้นผลผลิต 3.47 0.437 3.48 0.602 

 ความคดิเหน็รวม 3.34 .694 3.40 .730 

 

 จากตารางที 27 แสดงใหเ้ห็นถึงผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ 

“3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทั วไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” จากความคิดเห็นของประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ใน

บทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการพืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูลเป็นรายดา้น ประกอบดว้ย ดา้นบริบท 

(Context Evaluation) ดา้นการนาํเขา้ (Input Evaluation) ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) และดา้น

ผลผลิต (Product Evaluation) โดยการเปรียบเทียบเชิงพืนทีดงันี 

 1. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งค์ราชนั” ดา้นบริบท (Context Evaluation) พบว่า ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบทบาทของ

กลุ่มผูรั้บบริการในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.20 

ในขณะทีประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.32 ตามลาํดบั 

 2. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) พบว่า ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบทบาทของ
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กลุ่มผูรั้บบริการในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.30 

ในขณะทีประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.36 ตามลาํดบั 

 3. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบทบาท

ของกลุ่มผูรั้บบริการในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.39 

ในขณะทีประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนัโดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.44 ตามลาํดบั 

 4. ผลประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั” ดา้นผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า ประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบทบาทของ

กลุ่มผูรั้บบริการในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 

ในขณะทีประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.48 ตามลาํดบั 

 ทงันีหากพิจารณาผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในภาพรวมจากความคิดเห็นของประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบทบาทของกลุ่ม

ผูรั้บบริการในพืนทีจงัหวดัสงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.34 โดยดา้น

ผลผลิต มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 3.47 รองลงมาคือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.39 ในขณะทีดา้น

ปัจจยันาํเขา้มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.30 และดา้นบริบทมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 3.20 ตามลาํดบั 

 ในขณะทีความคิดเห็นของประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการในพืนที

จงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.40 โดยดา้นผลผลิตมีค่าเฉลียมากทีสุด

เท่ากบั 3.48 รองลงมาคือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.44 ในขณะทีดา้นปัจจยันาํเขา้มีค่าเฉลียเท่ากบั 

3.36 และดา้นบริบทมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 3.32 ตามลาํดบั 

 โดยสรุปแลว้พบว่าความคิดเห็นของประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ในบทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการ

ในพืนทีจงัหวดัสงขลา ต่อการประเมินโครงการเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรี

ทวัไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในภาพรวม พบว่า ด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุดคือปัจจัยดา้นผลผลิต (Product 

Evaluation) ระบุเกียวกบัความพึงพอใจการติดตามและการประเมินผลในระยะเวลาทีกาํหนด รวมทงัความ

พึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลียเท่ากนั ทีระดบั 3.50 ซึงอยู่ในระดบัมาก ในขณะทีความคิดเห็นประชาชน

ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯในบทบาทของกลุ่มผูรั้บบริการในพืนทีจังหวดัสตูลต่อการประเมินโครงการเพือ

พฒันาการดาํเนินงานตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในภาพรวมพบว่าดา้นทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุดคือดา้นผลผลิต (Product Evaluation)  ระบุเกียวกับความพึงพอใจทีมีต่อโครงการฯ ใน

ภาพรวม มีค่าเฉลีย 3.53 ซึงเป็นความคิดเห็นทีอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
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4.3.4 ความคดิเห็นเกยีวกบัปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี 

เลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชันของประชาชนทีสมคัรเข้าร่วมโครงการในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเกียวกบัปัญหา อุปสรรค

และข้อเสนอแนะต่อการเข้าร่วมโครงการ 3 ลา้น  3 ปีเลิกบุหรีทั วไทยเทิดไท้องค์ราชันในพืนทีจังหวดั

สงขลาและจงัหวดัสตูลจากแบบสอบถาม จาํนวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.43 โดยในภาพรวมสะทอ้นถึง

ขอ้เสนอแนะและปรับปรุงการดาํเนินงานดา้นต่างๆ เช่น หน่วยงานทีเกียวขอ้งควรดาํเนินการติดตามผลอยา่ง

จริงจงัและเป็นระยะทีแน่นอน ควรขยายโครงการมากกว่าสามปีเพือความยงัยืนของโครงการ รวมทงัควรมี

รางวลัหรือสิงชกัจูงใหส้ามารถลด ละ เลิกบุหรีไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากนีควรเพิมเจา้หนา้ทีทีมีส่วนเกียวขอ้ง

ให้ด ําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีเทิดไท้องค์ราชัน ทังในส่วนของเจ้าหน้าที

สาธารณสุขและผูมี้ส่วนเกียวข้องอืนทีเป็นภาคีเครือข่ายรวมทังควรมีการติดตามการดาํเนินงานอย่าง

สมาํเสมอตามกาํหนดระยะเวลา 3 เดือน 3 เดือน และ 3 เดือน รวมถึงอาจขยายถึง 12 เดือนดว้ย 

 

  4.4 บริบททัวไปเกยีวกบัการดําเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรีทัวไทย 

เทิดไท้องค์ราชัน” ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบับริบททวัไปของการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 

ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือ

นาํขอ้มูลประกอบการประเมินผลโครงการ ดว้ยการสัมภาษณ์ (Interview) จากผูมี้ส่วนเกียวข้องทงัใน

บทบาทของผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการโดยทาํการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการและนาํเสนอในลกัษณะ

ของการตีความ หาความหมายและอธิบายความ รวมทงัทาํการสงัเคราะห์ขอ้มูลทีไดเ้ทียบเคียงกบัผลของการ

วิจยัดว้ยแบบสอบถาม ซึงสามารถสรุปสาระสาํคญัของการประเมินผลโครงการฯ ไดจ้ากประเด็นดงันี 

 แนวทางการดาํเนินงานสาํคญัของโครงการฯ จะคาํนึงถึงผลทีเชือมโยงกบัจาํนวน อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.เป็นเกณฑ์และตวัชีวดัสาํคญัของผลลพัธ์การดาํเนินงาน ทงันีเพือให้

ไดค้นทีสมคัรใจและตงัใจเริมเลิกบุหรีซึงจะคาํนวณจากอตัราส่วนของ อสม.ในแต่ละพืนทีดว้ยแนวทาง

สาํคญัคือ อสม. 1 คน ตอ้งเชิญชวน ชกัชวน ทา้ชวนให้ผูสู้บบุหรีในเขตรับผิดชอบของตนสมคัรใจเขา้ร่วม

โครงการเพือเลิกบุหรีใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยปีละ 1 คน ดงันนั ระยะเวลา 3 ปีของการดาํเนินงานโครงการ อสม.แต่

ละคนต้องชวนให้ผูส้มคัรใจเลิกบุหรีให้สาํเร็จจาํนวน 3 คนเป็นอย่างน้อย ดงันันดว้ยสมการดงักล่าวจึง

สะทอ้นใหเ้ห็นว่าผลสมัฤทธิของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์ราชนั จึงสะทอ้นถึงภาระ

รับผิดชอบหลกัของเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้านอย่างมีนัยสําคญัและเมือพิจารณาถึง

จาํนวนของ อสม.ทีมีอยูใ่นประเทศไทยปัจจุบนั จากขอ้มูลรายงานจาํนวน อสม.ณ วนัที 30 พฤศจิกายน พ.ศ.

2560) พบว่ามีจาํนวนถึง 1,037,930 คน (หนึงลา้นสามหมืนเจ็ดพนัเกา้ร้อยสามสิบคน) ดงันนัในระยะเวลา 3 

ปีหลงัจากสินสุดโครงการฯ คาดว่าจะมีผูส้มคัรใจเลิกบุหรีจาํนวนทงัสิน 3,113,790 คน (สามลา้นหนึงแสน

หนึงหมืนสามพนัเจ็ดร้อยเกา้สิบคน) โดยประมาณซึงถือว่าบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดเบืองตน้ 
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 ทงันีเมือพิจารณากระบวนการอนัจากการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิก

บุหรีทวัไทยเทิดไท้องค์ราชนั” ในพืนทีต่างๆ ซึงสะทอ้นสถานการณ์ทีกาํหนดไวเ้ป็นรายปี พบว่า จาก

จาํนวนขอ้มูลผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการนันแมใ้นภาพรวมจะบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดในปีที 1 ซึงอยู่ใน

ระยะแรกของการดาํเนินงานระหว่าง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ทีกาํหนดให้

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯมีจาํนวนรวมไม่น้อยกว่า 5 แสนคน จากขอ้มูลยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีทงัหมด 

(รวมผูล้งนามออนไลน์ทีสมคัรดว้ยตวัเอง+จากเครือข่ายฯ (http://www.quitforking.com/defaults/summary) 

พบว่า ขอ้มูล ณ วนัที 25 ธนัวาคม พ.ศ.2559 จากเดิมทีมีจาํนวนผูส้มคัรใจทังประเทศ รวม 94,549 คน 

ในขณะที ขอ้มูล ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีจาํนวนรวมทงัสิน 542,897 คน โดยเป็นอตัราส่วนที 

เพิมขึนรวม 448,348 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.58 จากขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นผลสาํเร็จในระยะแรก

เป็นอย่างมากนอกจากนีผลสําเร็จของการดาํเนินงานดังกล่าวยงัสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพของ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะองค์กรทีเป็นภาคีเครือข่ายใน

การควบคุมการบริโภคยาสูบทุกระดบัได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิรวมดงักล่าวข้างตน้ยงัไม่

สามารถสะท้อนประสิทธิผลจากการดาํเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวได้อย่างถว้นทั ว โดยเฉพาะ

สถานการณ์การบริโภคยาสูบทีเกิดขึนในแต่ละพืนทีทียงัเป็นเงือนไขหลกัในการสะทอ้นถึงบริบทการดาํเนิน

โครงการตามนโยบายฯ ต่อการเปลียนแปลงของจาํนวนผูส้มคัรใจเลิกบุหรีอย่างมีนัยสําคัญ ทังนีเมือ

พิจารณาการเปลียนแปลงจากยอดรวมของจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการในแต่ละพืนทีของประเทศไทย 

โดยเฉพาะพืนทีภาคใตที้สามารถอธิบายจากปัจจยัทีหลากหลายทีกาํหนดเงือนไขสาํคญัของการเปลียนแปลง

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการอยา่งน่าสนใจ  

 เมือพิจารณาเป็นรายจงัหวดัในพืนทีภาคใต ้จากการสาํรวจเมือ พ.ศ.2557 พบว่าจงัหวดัสตูลมีอตัรา

การสูบบุหรีของประชาการอายุ 15 ปี ขึนไป ร้อยละ 28.18 และจงัหวดัสงขลา มีอตัราการสูบบุหรีปัจจุบนั

ของประชาการอาย ุ15 ปี ขึนไป พ.ศ.2557 ร้อยละ 23.67 ซึงถือเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษที์สะทอ้นจาํนวนผูสู้บ

บุหรีในพืนทีจงัหวดัภาคใตใ้นอตัราทีสูงมากในขณะเดียวกนัจาํนวนผูสู้บบุหรีในวยัผูใ้หญ่ ตงัแต่ 18 ปี

บริบูรณ์ เป็นตน้ไปยิงมีจาํนวนเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ทงันีโดยเฉพาะเมือพิจารณาจากบริบทสําคญัเชิง

นโยบายต่างๆในปัจจุบนั เช่น โครงการรณรงค์เกียวกบัการลด ละ เลิกบุหรี โครงการจงัหวดัปลอดบุหรี

รวมถึงโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ในครังนี ตวัชีวดัสาํคญัทีถูกนาํเสนอดว้ยชุด

ขอ้มูลจากจาํนวนยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีทงัหมดทั วประเทศ ทีสะทอ้นผลการดาํเนินโครงการที

เกียวขอ้งจากขอ้เท็จจริงพบว่า ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีทงัหมดโดยเฉพาะในจงัหวดัสงขลา จากขอ้มูล 

ณ วนัที 25 ธนัวาคม พ.ศ.2559 พบว่ามีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ เพียงจาํนวน 15 คน ในขณะทีขอ้มูล ณ 

วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 กลบัมีจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ รวมทงัสิน 19,001 คน ซึงเพิมขึน 

จาํนวน 18,968 คน หรือคิดเป็น 99.83% ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน ในขณะทีขอ้มูล ณ วนัที 25 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 พบว่า จาํนวนผูส้มคัรใจเลิกบุหรีทีเขา้ร่วมโครงการในครังนี มีจาํนวนรวมทงัสิน 42,356 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.68 ของผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการทงัประเทศจาํนวนทงัสิน 634,141 คน  

http://www.quitforking.com/defaults/summary
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 จงัหวดัสงขลาถือเป็นจงัหวดัทีมีจาํนวนยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ

ไทย ซึงจากขอ้มูลดงักล่าวเบืองตน้สะทอ้นให้เห็นถึงการปรับเปลียนขอ้มูลจากปัจจยัแปรผนัทีมีผลต่อการ

อธิบายปรากฎการณ์จากการเพิมขึนของผูส้มคัรใจเลิกบุหรีในบริบทการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 

3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน” ของจงัหวดัสงขลา ผ่านชุดของภาคีเครือข่ายหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขระดบัจงัหวดัอยา่งเขม้ขน้ โดยเฉพาะการขบัเคลือนนโยบายจากผูบ้ริหารสาํนักงานสาธารณสุข

จงัหวดัสงขลา (สสจ.) ทีใหค้วามสาํคญักบัการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นอยา่งมาก โดยผลเชิงประจกัษ์ที

สะทอ้นผลสมัฤทธิของการดาํเนินโครงการในพืนทีจงัหวดัสงขลาครังนีสืบเนืองมาจากขอ้จาํกดัในการนาํ

ขอ้มูลทีไดจ้ากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. เขา้สู่ระบบในเว็บไซต์ Quitforking.com 

หรือขอ้มูล 43 แฟ้ม (ซึงจะสัมพนัธ์กบับนัทึกขอ้มูลผูบ้าํบดัเลิกบุหรี เพือรับการจดัสรรงบประมาณบาํบดั

บุหรีในปีงบประมาณ 2560) โดยขอ้มูลทีมีอยูแ่ต่เดิมนันยงัเป็นขอ้มูลจากผูป้ระสงค์เขา้ร่วมโครงการทีเป็น

เพียงใบสมคัรในลกัษณะของข้อมูลดิบซึงมีจาํนวนมากแต่ขาดการประสานงานระหว่าง อสม.ในการคืน

ขอ้มูลใหแ้ก่เจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. ในการนาํขอ้มูลดงักล่าวเขา้สู่

ระบบตามกระบวนการ ดงันันดว้ยการแกไ้ขข้อจาํกัดดงักล่าวของการดาํเนินโครงการฯในพืนทีจังหวดั

สงขลา จึงไดมี้การสงัการจากนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัใหเ้ร่งนาํขอ้มูลทีมีอยูจ่าก อสม. เขา้สู่ระบบอย่าง

เป็นทางการโดยความรับผดิชอบหลกัของเจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลทีตอ้งรายงานผล

การดาํเนินงานแก่สาธารณสุขอาํเภอทงั 16 อาํเภอตามระยะเวลาทีกาํหนด ซึงหน่วยงานสาธารณสุขอาํเภอจะ

ไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวรายงานแก่สาธารณสุขจงัหวดัต่อไป ดงันันจึงสรุปไดว้่า ดว้ยกระบวนการสั งการเชิง

นโยบายอย่างเข้มงวดตามสายการบงัคับบญัชาตามลาํดับชัน (Top Down) รวมถึงการลดข้อจาํกัดการ

ดาํเนินงานทีมีอยูใ่นพืนทีอยา่งเร่งด่วนดงักล่าวจึงส่งผลใหจ้าํนวนขอ้มูลผูส้มคัรใจเลิกบุหรีในจงัหวดัสงขลา 

เพิมขึนจาก 15 คน เป็น 18,968 คน ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน และในปัจจุบนัจากรายงานจาํนวนผูส้มคัรใจ

เลิกบุหรีทีปรากฎในในเวบ็ไซต ์Quitforking.com เมือวนัที 25 ธนัวาคม พ.ศ.2560 พบว่าจงัหวดัสงขลาเป็น

จงัหวดัทีมีผูส้มคัรใจเลิกบุหรีเป็นอนัดบั 1 ของประเทศดว้ยยอดรวม 42,356 คน  

 ในส่วนของยอดรวมผูส้มัครใจเลิกสูบบุหรีทังหมดในจังหวดัสตูล พบว่า ข้อมูล ณ ว ันที 25 

ธนัวาคม พ.ศ.2559 มีจาํนวนผูส้มคัรใจเข้าร่วมโครงการจาํนวนรวมทังสิน 5,025 คน ในขณะทีจาํนวน

ผูส้มคัรใจเลิกบุหรีในโครงการฯ จากขอ้มูล ณ วนัที 25 มิถุนายน พ.ศ.2560 มีจาํนวนรวมทงัสิน 5,964 คน 

สะทอ้นใหเ้ห็นว่าในระยะเวลา 6 เดือน ผูส้มคัรใจเลิกบุหรีในจงัหวดัสตูลมีจาํนวนเพิมขึนเพียง 939 คน หรือ

คิดเป็น 15.74% และในปัจจุบนั ขอ้มูล ณ วนัที 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีจาํนวนรวมทงัสิน 6,003 คนซึง

นบัเป็นการเพิมขึนของจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯในอตัราส่วนทีค่อนขา้งน้อยเมือเทียบกบับริบท

เชิงพืนทีของจังหวดัสงขลาขา้งตน้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงเงือนไขทีสะทอ้นถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที

นาํไปสู่การปรับเปลียนจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการตามขอ้มูลดงักล่าวของจงัหวดัสตูลทีมีอตัราการ

เปลียนแปลงในลกัษณะของการเพิมขึนทีมีความแตกต่างกนัอยา่งมากเมือเทียบเคียงกบัการดาํเนินงานภายใต้

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” นัน จากการวิจยัในครังนีพบว่ามีปัจจยัสาํคญัที
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นาํไปสู่การอธิบายสถานการณ์เฉพาะกรณีศึกษาขา้งตน้ไดอ้ย่างมีนัยสาํคญักล่าวคือในระยะแรกของการ

ดาํเนินงานโครงการ จงัหวดัสตูลเป็นจงัหวดัทีมีผูล้งชือเขา้ร่วมโครงการฯ เป็นอนัดบัตน้ของประเทศดว้ย

ขอ้มูลดงักล่าวพบว่าสาเหตุหลกัในการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” เนืองมาจากการดาํเนินงานเกียวกบัโครงการฯ ในจงัหวดัสตูลนันมีการประสานความร่วมมือจาก

หน่วยงานดา้นสาธารณสุขระดบัต่างๆอยา่งเขม้แข็ง อนัเนืองมาจากขอบเขตพืนทีทีมีเพียง 7 อาํเภอ รวมถึง

หน่วยงานต่างๆ ในลกัษณะของภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพมกัมีการประสานความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ

ร่วมกนัอยา่งเสมอ ดงันนัจึงทาํใหก้ารเชือมร้อยเครือข่ายดา้นสุขภาพจึงมีการดาํเนินงานไดอ้ย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันเงือนไขทีสําคัญอีกประการทีนาํไปสู่การสร้างความสําเร็จจากผลการ

ดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการในระยะแรกเกิดจากการผูกภารกิจการบริการดา้นการสร้างเสริม

สุขภาพกับหน่วยงานทีอยู่นอกเหนือจากองค์กรด้านสุขภาพหลกั ประกอบด้วยอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. สาธารณสุขอาํเภอ หรือ 

สสอ. รวมทงัสาธารณสุขจงัหวดั หรือ สสจ.เพียงรูปแบบเดียวโดยเฉพาะ แต่เป็นการร่วมสร้างเครือข่ายการ

ดาํเนินงานจะอยู่ในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเป็นกลไกเสริมแรงต่างๆ 

โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในระดบัต่างๆ ทงัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพืนทีร่วม

รับผดิชอบในภารกิจดา้นสาธารณสุขดว้ย ผา่นการร่วมดาํเนินการขบัเคลือนโครงการฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

จึงส่งผลใหต้วัชีวดัจากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพียงปีแรก พบว่า จงัหวดัสตูลมีผูเ้ขา้ร่วมลงชือเป็นอนัดบั

ตน้ของประเทศ แมว้่าในระยะเวลาต่อมาการเพิมขึนจะอยูใ่นอตัราส่วนทีค่อนขา้งนอ้ย และในปัจจุบนัอยู่ใน

อนัดบัที 32 ของประเทศ โดยพบว่ามีผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการทงัสิน 6,003 คน ดงันันดว้ยบริบททวัไปใน

การดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการในบริบทของจงัหวดัสตูลครังนี จะมีจุดแข็งทีการเชือมร้อย

ขอ้มูลระหว่างกนัดว้ยความเขม้แข็งของภาคีเครือดา้นสุขภาพในพืนทีจากระดบัล่างซึงนาํไปสู่การสนบัสนุน

และส่งเสริมการพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการครังนีแก่หน่วยงานทีเกียวขอ้งซึงดูแล

รับผดิชอบภารกิจดา้นสุขภาพระดบัอาํเภอและระดบัจงัหวดัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ในทา้ยทีสุดหากอนุมานผลสมัฤทธิโครงการฯจากเงือนไขเชิงยุทธศาสตร์ทีสะทอ้นการดาํเนินการ

ขบัเคลือนนโยบายเบืองตน้จากผูใ้ห้บริการในระดบัปฏิบติัการจากจาํนวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น หรือ อสม.ในครังนี พบว่า ภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” ใน

กรณีศึกษาบริบทเชิงพืนทีภาคใตค้รังนี สะทอ้นไดว้่าเมือสินสุดระยะเวลาดาํเนินโครงการ ในปี พ.ศ.2562 

นนั จงัหวดัสงขลาจะมีจาํนวนผูที้สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” 

และสามารถเลิกสูบบุหรีได้เป็นจาํนวนอย่างน้อย 52,908 คนเมือพิจารณาตามสัดส่วนของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. ในพืนทีรับผิดชอบ จาํนวน 17,636 คน ในขณะทีจงัหวดัสตูลจะมี

จาํนวนผูที้สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” และสามารถเลิกสูบบุหรี

ไดเ้ป็นจาํนวนอย่างน้อย 15,255 คน เมือพิจารณาตามสัดส่วนของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

หรือ อสม. ในพืนทีรับผดิชอบ จาํนวน 5,085 คน ตามลาํดบั 
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 ทงันีจากผลสมัฤทธิของการประเมินผลเพือพฒันาการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์ราชนั”ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลจากเงือนไขสําคัญ

เบืองตน้ สะทอ้นไดจ้ากชุดขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากจาํนวนยอดรวมผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการฯ ซึงเป็นขอ้มูล

วนัที  ธนัวาคม พ.ศ.2560 รายละเอียดตามตารางที 28 ดงันี 

 

ตารางที 28 แสดงจาํนวนและร้อยละของยอดรวมผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไทอ้งคร์าชนั” ในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ซึงเป็นขอ้มูล ณ วนัที  ธนัวาคม พ.ศ.2560 ดงันี 

อนัดบัที จงัหวดั ยอดรวม 
เลิกได ้

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 

1. สงขลา 42,356 17,601 11,212 8,309 

32. สตูล 6,003 899 465 189 

 

 จากตารางที 28 พบว่า ผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”  

ในจงัหวดัสงขลา มียอดรวม 42,356 คน เป็นอนัดบั 1 ของประเทศ พบว่าผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการเลิก/งดสูบ

บุหรีไดม้ากกว่า 1 เดือน มีจาํนวน 17,601 คน คิดเป็นร้อยละ 41.55 เลิก/งดสูบบุหรีไดม้ากกว่า 3 เดือน มี

จาํนวน 11,212 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47 และเลิก/งดสูบบุหรีไดม้ากกว่า 6 เดือน มีจาํนวน 8,309 คน คิดเป็น

ร้อยละ 19.62 ตามลาํดบั ในขณะทีผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”  

ในจงัหวดัสตูล มียอดรวม 6,003 คน เป็นอนัดบัที 32 ของประเทศ โดยพบว่าผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการและ

เลิก/งดสูบบุหรีไดม้ากกว่า 1 เดือน มีจาํนวน 899 คน คิดเป็นร้อยละ 14.98 เลิก/งดสูบบุหรีไดม้ากกว่า 3 

เดือน มีจาํนวน 465 คน คิดเป็นร้อยละ 7.65 และเลิก/งดสูบบุหรีไดม้ากกว่า 6 เดือน มีจาํนวน 189 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.15 ตามลาํดบั 

 นอกจากนีหากพิจารณาจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นรายอาํเภอ พบว่า พืนทีจงัหวดัสงขลา รวม

ทงัสิน 16 อาํเภอ มีจาํนวนผูส้มคัรใจดงันี อาํเภอคลองหอยโข่ง 652 คน (1.61 %) อาํเภอนาหม่อม 1,083 คน 

(2.56 %) อาํเภอกระแสสินธุ ์1,224 คน (2.89 %) อาํเภอบางกลาํ 1,260 คน (2.97 %) อาํเภอควนเนียง 1,548 

คน (3.65 %) อาํเภอจะนะ 1,949 คน (4.60 %) อาํเภอรัตภูมิ 2,504 คน (5.91 %)อาํเภอนาทวี 2,613 คน (6.17 

%) อาํเภอสะบา้ยอ้ย 2,590 คน (6.11 %) อาํเภอระโนด 2,916 คน (6.88 %) อาํเภอเทพา 2,781 คน (6.57 %) 

อาํเภอสะทิงพระ 3,048 คน (7.20 %) อาํเภอเมืองสงขลา 3,616 คน (8.54 %) อาํเภอสะเดา 3,582 คน (8.46 

%) อาํเภอ สิงหนคร 3,728 คน (8.80 %) และอาํเภอหาดใหญ่ 7,156 คน (16.59 %) ตามลาํดบั 

 ในขณะทีพืนทีจงัหวดัสตูล รวมทงัสิน 7 อาํเภอ มีจาํนวนผูส้มคัรใจรายละเอียดดงันี อาํเภอเมือง

สตูล 317 คน (5.43 %) อาํเภอควนโดน 421 คน (7.22 %) อาํเภอมะนงั 643 คน (11.02 %) อาํเภอควนกาหลง 

793 คน (13.59 %) อาํเภอละงู 864 คน (17.81 %) อาํเภอท่าแพ 1,138 คน (19.50 %) และอาํเภอทุ่งหวา้ 1659 

คน (28.43 %) ตามลาํดบั 
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จาํนวนร้อยละผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” รายอาํเภอ 

ในจงัหวดัสงขลา (ขอ้มูลจาก : http://www.quitforking.com/defaults/summary?province=70#province) 

 

 
 

จาํนวนร้อยละผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” รายอาํเภอ 

ในจงัหวดัสตูล (ขอ้มูลจาก : http://www.quitforking.com/defaults/summary?province=71#province)  

http://www.quitforking.com/defaults/summary?province=70#province
http://www.quitforking.com/defaults/summary?province=71#province
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 4.5 การอภิปรายผลการวจิยั 

 จากการวิจยัการประเมินผลโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” โดยใชต้วัแบบ

ซิป (CIPP Model) กรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลครังนี คณะผูว้ิจยัจะสรุปสาระสาํคญั

จากการอภิปรายผลเป็นรายดา้น ตามความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอยา่งทีกาํหนด ดงันี 

 1. การประเมนิผลด้านบริบท (Context Evaluation)  

 ผลการวิจัยสะทอ้นความคิดเห็นเกียวกับความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์

โครงการกบันโยบาย สภาพแวดลอ้มการดาํเนินงาน ความตอ้งการและความจาํเป็นในการดาํเนินโครงการ 

ตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล พบว่า ผล

การประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูบ้ริหารสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขจังหวดั ผูบ้ริหารจาก

สาธารณสุขอาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความ

คิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากับ 3.10 ซึงต่างจากผลการประเมินเพือพฒันาการ

ดาํเนินงานของผูบ้ริหารสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด ผูบ้ริหารจากสาธารณสุขอาํเภอรวมทัง

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 ทังนีเนืองจากภารกิจดา้นอาํนวยการทีสัมพนัธ์กบัปริมาณงานในความรับผิดชอบ

แตกต่างกนัในบริบทของพืนทีเนืองจากขอบเขตพืนทีทีมีความแตกต่างกนัเท่าตวัส่งผลใหก้ารบริหารจดัการ

มีผลสะทอ้นต่อภารกิจดา้นอาํนวยการทีแตกต่างกนัดว้ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ในขณะทีผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ 

อสม. รวมทงัเจ้าหน้าทีสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็น

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.21 เช่นเดียวกบัผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. รวมทงัเจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล

ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.45 ทงันีเนืองจากปัจจยั

แวดลอ้มทีส่งผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของผูใ้ห้บริการของทังสองพืนทีทีมีภาระความรับผิดชอบ

เช่นเดียวกนัจึงทาํใหค้วามคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

 นอกจากนีผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในพืนที

จงัหวดัสงขลามีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.20 เช่นเดียวกนักับผลการ

ประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในพืนทีจงัหวดัสตูลมีความคิดเห็น

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.32 ทงันีเนืองจากสภาพแวดลอ้มทวัไปของประชาชนใน

บริบทผูรั้บบริการมกัคลอ้ยตามกับคาํแนะนําด้านสุขภาพ รวมทังคาํนึงถึงความจาํเป็นในการเข้าร่วม

โครงการดว้ยเหตุผลเฉพาะกิจ โดยเฉพาะเงือนไขการแสดงออกถึงการเทิดไทอ้งคร์าชนั 

 ทงันีจากผลการวิจยัเพือประเมินภาพรวมของการดาํเนินงานตามโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลดา้นบริบท ดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัการ

วิจัยเรือง “การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนราชดาํริ สังกดัสํานักงานเขตพืนที
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การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2” ของชูชืน พงษดี์ (2553) ทีระบุว่าผลจากการพิจารณาบริบททวัไปในการ

ดาํเนินโครงการดา้นสุขภาพแก่ผูรั้บบริการเพือให้เกิดผลอย่างถว้นทวันัน จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงความสาํคญั

ของการประเมินความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค์กับเป้าหมายของโครงการ การจดัสภาพแวดลอ้มของ

โรงเรียนทีเอือต่อสุขภาพของนักเรียนและความต้องการของบุคลากรจากการดาํเนินโครงการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ จะสะทอ้นถึงปัจจยันําเข้าทีมีผลต่อการดาํเนินงานดา้นบริบทอนัเปรียบเสมือนช่องทาง

สาํคญัในการกาํหนดทิศทางการวางแผนการดาํเนินโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

 2. การประเมนิผลด้านปัจจยันําเข้า (Context Evaluation)  

 ผลการวิจยัสะทอ้นความคิดเห็นเกียวกบัการประเมินความเหมาะสม ความพร้อมของ งบประมาณ 

บุคลากร อาคารสถานที วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ความเหมาะสมของทรัพยากรต่างๆของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

และสิงอาํนวยความสะดวกอืนในการดาํเนินโครงการ ตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์

ราชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล พบว่า ผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร

สงักดัหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั ผูบ้ริหารจากสาธารณสุขอาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบลในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากับ 3.04 

เช่นเดียวกนักบัผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั 

ผูบ้ริหารจากสาธารณสุขอาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสตูล มี

ความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.30 ทงันีเนืองจาก ปริมาณงานทีเพิมขึนเกียวกบั

การดาํเนินงานด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในพืนทีรับผิดชอบไม่สัมพนัธ์กับจาํนวนบุคลากรรวมถึง

เครืองมือและอุปกรณ์ต่างๆทีสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลเชิงนโยบายด้านอาํนวยการแก่เจ้าหน้าทีผู ้

ใหบ้ริการระดบัปฏิบติัการทีอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างการของการดาํเนินงาน 

 ในขณะทีผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ 

อสม. รวมทงัเจ้าหน้าทีสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็น

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.18 ซึงแตกต่างกบัผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงาน

ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. รวมทงัเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบลในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.61 ทงันีเนืองจากสิง

อาํนวยความสะดวกในการปฏิบติัการตามหนา้ทีรับผิดชอบจะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบับริบทเชิงพืนทีที

สะทอ้นถึงจาํนวนผูรั้บบริการและขอบเขตดาํเนินการรับผดิชอบ ดงันนัดว้ยเงือนไขทีแตกต่างกนัระหว่างทงั

สองพืนทีจึงนาํไปสู่การประเมินผลเชิงปฏิบติัการทีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัของปริมาณงานและความ

เหมาะสมของการจดัสรรทรัพยากรต่างๆทีเกียวขอ้งในพืนที 

 นอกจากนีผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในพืนที

จงัหวดัสงขลามีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.30 เช่นเดียวกนักับผลการ

ประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในพืนทีจงัหวดัสตูลมีความคิดเห็น
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ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากับ 3.36 ทงันีเนืองจากการมีส่วนร่วมในการดาํเนินนโยบาย

ภายใต้โครงการฯจะอยู่ในอาํนาจหน้าทีเฉพาะของกลุ่มผูใ้ห้บริการเป็นหลกัสําคญั ดงันันนอกเหนือจาก

ปัจจยัทางทรัพยากรทีมีอยูแ่ละส่งผลต่อการดาํเนินงานตามโครงการฯ จึงมีส่วนสมัพนัธก์บัความคิดเห็นของ

ประชาชนทีค่อนขา้งจาํกดัซึงส่งผลใหภ้าพรวมทีมีต่อการประเมินโครงการดา้นปัจจยันาํเขา้อยูใ่นระดบัปาน

กลางและค่อนไปทางระดบัทีนอ้ยทงัสองพืนที 

 ทงันีจากผลการวิจยัเพือประเมินภาพรวมของการดาํเนินงานตามโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลดา้นปัจจยันาํเขา้ ดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบั

การวิจัยเรือง “การประเมินผลโครงการอบรมบุคลากรด่านหน้าเรืองการสร้างความประทับใจให้แก่

ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์” ของพร้อมจิต จงสู่วิวฒัน์วงศ ์(2545) ทีระบุความสาํคญัของ

ปัจจยันาํเขา้ทีมีต่อการประเมินโครงการว่าปัจจยันาํเขา้จะมีผลต่อการจดัโครงอย่างมีนัยสาํคญั ซึงในการจดั

อบรมอบรมค่อนขา้งดีโดยดา้นโครงสร้างพืนฐาน คณะแพทยศาสตร์มีสิงอาํนวยความสะดวกในการจัด

อบรมตลอดจนบุคลากรมีประสบการณ์ในการจดัหลายครังสามารถเลือกหาวิทยากรมีความสามารถสูง มี

กระบวนการคดัเลือกและตระเตรียมผูเ้ขา้รับการอบรมดี มีปัญหาบา้งเล็กน้อยในแง่ของความพอเพียงของ

งบประมาณ ผูรั้บการอบรมเห็นว่าเนือหาเหมาะสม แต่เมือประเมินผลในภาพรวมแลว้ยงัพบว่าจุดบกพร่อง

บางประการไม่ไดค้รอบคลุมอยูใ่นเนือหาการอบรม ซึงสะทอ้นปัญหาทีเกิดจากปัจจยันาํเขา้ดงันนัจึงนาํไปสู่

ขอ้จาํกดับางประการอนัเนืองจากการเปลียนแปลงเชิงเจตคติลึกๆ ของผูป้ฎิบติัการ รวมทงัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เป็นสิงทียากตอ้งใชเ้วลาและสร้างกระบวนการสร้างค่านิยมในการบริการใหม่ให้เกิดผลสัมฤทธิภายใตก้าร

ดาํเนินงานทีตอ้งพิจารณาถึงปัจจยันาํเขา้เป็นสาระสาํคญัดว้ย 

 

 3. การประเมนิผลด้านกระบวนการ (Process Evaluation)  

 ผลการวิจยัสะทอ้นความคิดเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของขนัตอนกระบวนการในการดาํเนิน

โครงการ การวางแผน การดาํเนินการ การติดตามผลและการนาํผลไปปรับปรุงการดาํเนินโครงการตาม

นโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล พบว่า ผลการ

ประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั ผูบ้ริหารจากสาธารณสุข

อาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นภาพรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ซึงต่างจากผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร

สงักดัหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั ผูบ้ริหารจากสาธารณสุขอาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 ทงันีเนืองจาก

การดาํเนินงานโครงการนนัจะสะทอ้นถึงผลอนัเกิดจากปัจจยันาํเขา้และปัจจยัดา้นบริบทเป็นสาํคญัซึงส่งผล

ต่อกระบวนการดาํเนินงานเป็นอยา่งมาก ดงันนัผลต่อการประเมินดา้นกระบวนการทีแตกต่างกนัของทงัสอง

พืนทีจะนาํไปสู่การเชือมร้อยกบัการบริหารจดัการโครงการดา้นสภาพแวดลอ้มรวมทงัทรัพยากรต่างๆทีใช้

ในการดาํเนินงานแตกต่างกนัตามปัจจยัขา้งตน้ดว้ย 
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 ในขณะทีผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ 

อสม. รวมทงัเจ้าหน้าทีสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็น

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.31 เช่นเดียวกบัผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. รวมทงัเจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล

ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ทงันีเนืองจากการ

ดาํเนินงานของเจา้หนา้ทีระดบัปฏิบติัการนนัจะเป็นหน่วยเชือมร้อยระหว่างการรับนโยบายสู่การนาํนโยบาย

ไปปฏิบติักบัประชาชน ดงันนันอกจากผลสะทอ้นประสิทธิภาพจากปัจจยัดา้นกระบวนการทีมีอยูซึ่งนาํไปสู่

ผลอนัเกิดจากปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูป้ฏิบติังานในระนาบเดียวกนัแลว้ยงัเชือมโยงถึงองค์กรที

เป็นภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพตามโครงสร้างอาํนาจของการบงัคบับญัชาในพืนทีดว้ย 

 นอกจากนีผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในพืนที

จงัหวดัสงขลามีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.39 เช่นเดียวกนักับผลการ

ประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในพืนทีจงัหวดัสตูลมีความคิดเห็น

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.44 ทงันีเนืองจากประชาชนในบริบทของผูรั้บบริการอาจไม่

มีบทบาทเพียงพอในการดาํเนินงาน รวมถึงการกาํหนดนโยบายร่วมกบัหน่วยงานให้บริการอย่างเพียงพอ

เท่าทีควร จึงส่งผลสะท้อนอนัเกิดจากความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการจากประชาชนในมิติ

กระบวนการนีจึงอยูใ่นระดบัปานกลางทงัสองพืนที 

 ทงันีจากผลการวิจยัเพือประเมินภาพรวมของการดาํเนินงานตามโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลดา้นกระบวนการ ดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบั

การวิจัยเรือง “ประเมินโครงการพฒันาอาํเภอเขม้แข็งป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานปี 

2556” ของกลุ่มแผนงานและประเมินผลสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคที  จงัหวดัชลบุรี (2557) ทีระบุว่า 

การประเมินกระบวนการโดยตรวจสอบกิจกรรม เวลาและทรัพยากรของโครงการเพือเปรียบเทียบ

ผลผลิตหรือผลลพัธก์บัเป้าหมาย พบว่าผลการดาํเนินงานการประเมิน แผนงาน /กิจกรรมการดาํเนินการของ

โครงการครบถว้นแต่มีการปรับแผนกิจกรรมนอกจากนีงบประมาณทีใชใ้นการดาํเนินการมีเพียงพอและมี

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานเกียวขอ้งดว้ยงบกองทุนตาํบลเพิมเติม ทาํให้การดาํเนินงานไดอ้ย่าง

คล่องตวั นอกจากนีเพือกระตุน้ใหพื้นทีมีการดาํเนินงานโครงการอย่างต่อเนืองและควรผลกัดนัให้องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินมีบทบาทในการดาํเนินงานควบคุมโรคไขเ้ลือดออกให้ครอบคลุมมากขึน นอกจากนี

ควรมีการติดตามประเมินผลอีกครังเมือครบกาํหนด เพือดูว่าอตัราป่วยในพืนที กรณีศึกษาลดลงจริงหรือไม่

และพืนทีทีมีอตัราป่วยสูงขึนเครือข่ายไดมี้กิจกรรมในการดาํเนินการควบคุมลูกนาํยุงลายอย่างไรภายใต้

กระบวนการวิจยัต่อไป ดงันันผลการวิจยัดังกล่าวจึงสะทอ้นให้เห็นถึงบทบาทในการจดัภารกิจร่วมกัน

ระหว่างภาคส่วนต่างๆทงัในบริบทของกลุ่มผูก้าํหนดนโยบาย กลุ่มผูใ้หบ้ริการระดบัปฏิบติัการ รวมทงักลุ่ม

ผูรั้บบริการจึงจะนาํไปสู่การพฒันากระบวนการดาํเนินงานโครงการอยา่งแทจ้ริง 
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 4. การประเมนิด้านผลผลติ (Product Evaluation)  

 ผลการวิจัยสะท้อนความคิดเห็นเกียวกบัเพือเปรียบเทียบผลผลิตทีเกิดขึนกับวตัถุประสงค์ของ

โครงการหรือมาตรฐานทีกาํหนดไว ้รวมทงัการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับปรุง

โครงการภายใตก้ารดาํเนินโครงการตามนโยบาย 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์ราชนัในพืนที

จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล พบว่า ผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงาน

สาธารณสุขจงัหวดั ผูบ้ริหารจากสาธารณสุขอาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ใน

พืนทีจงัหวดัสงขลา มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.57 เช่นเดียวกนักบัผลการ

ประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของผูบ้ริหารสงักดัหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั ผูบ้ริหารจากสาธารณสุข

อาํเภอรวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.81 ทงันีเนืองจากความพึงพอใจในภาพรวมของการดาํเนินโครงการสะทอ้น

ไดจ้ากผลสมัฤทธิทีพิจารณาตวัชีวดัจากจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯของทงัสองพืนทีทีมีจาํนวนมาก

เมือเทียบกบัจาํนวนผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการจากพืนทีอืนๆของประเทศ 

 ในขณะทีผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ 

อสม. รวมทงัเจ้าหน้าทีสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจังหวดัสงขลา มีความคิดเห็น

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 ซึงต่างจากผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. รวมทงัเจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล

ในพืนทีจงัหวดัสตูล มีความคิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉลียเท่ากบั 3.50 ทงันีเนืองจากหากพิจารณา

ถึงสดัส่วนระหว่างกลุ่มผูใ้ห้บริการและกลุ่มผูรั้บบริการแลว้พบว่าอตัราส่วนการดาํเนินงานจะสะทอ้นถึง

ผลสัมฤทธิจากจํานวนผูเ้ข้าร่วมกับจาํนวนทรัพยากรบุคคลในโครงการในพืนทีจังหวดัสตูลนันจะมี

ประสิทธิภาพมากกว่าจงัหวดัสงขลา (สงขลา 1:4, สตูล 1:1) จึงส่งผลให้การประเมินดา้นผลผลิตจากกลุ่มผู ้

ใหบ้ริการในโครงการของจงัหวดัสตูลจึงอยูใ่นอตัราทีสูงกว่าพืนทีสงขลาตามจาํนวนทีปรากฎ 

 นอกจากนีผลการประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ในพืนที

จงัหวดัสงขลามีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 เช่นเดียวกนักับผลการ

ประเมินเพือพฒันาการดาํเนินงานของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ในพืนทีจังหวดัสตูลมีความ

คิดเห็นภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉลียเท่ากบั 3.48 ทงันีเนืองจากประชาชนของทงัสองพืนทีทีเป็น

กรณีศึกษาซึงถือเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบกบัการดาํเนินโครงการโดยตรงจากการเลิกบุหรี ซึงบางส่วนอาจเขา้

ร่วมโครงการโดยตอ้งอยูใ่นสภาวะทียากลาํบาก อนัเนืองมาจากความไม่พร้อมต่อการเลิกบุหรีรวมถึงความ

ไม่แน่ใจในการเขา้ร่วมโครงการทีจะบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยการเลิกบุหรีไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 ทงันีจากผลการวิจยัเพือประเมินภาพรวมของการดาํเนินงานตามโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลดา้นผลผลิต ดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัการ

วิจัยเรือง “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เทศบาลเมือง

มหาสารคาม” ของโศภิตาจิตร วิกรานต ์(2547)  ทีระบุว่าผลผลิตโครงการทีสะทอ้นผลสัมฤทธิในภาพรวม
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จะสมัพนัธก์บัการกาํหนดมาตรการและกลไกในการดาํเนินงานจากผูมี้ส่วนเกียวขอ้งอย่างมาก โดยเฉพาะ

โครงการดา้นสุขภาพทีมีความสมัพนัธก์บัความคิดเห็นทีสอดคลอ้งกนัอยา่งมากระหวา่งกลุ่มผูใ้หบ้ริการและ

กลุ่มผูรั้บบริการจะพบว่าโครงการดงักล่าวนีมีผลกระทบทางสุขภาพในดา้นบวกมากกว่าดา้นลบ ดว้ยบริบท

ดงักล่าวจึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่าความพึงพอใจในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการดาํเนินงาน

โครงการนันจะเป็นเงือนไขสาํคญัอย่างหนึงในการพัฒนาการดาํเนินงานโครงการภาพรวมไดอ้ย่างดี ใน

ขณะเดียวกนัการประยกุตใ์ชก้ระบวนการประเมินทีมีต่อผลกระทบทางสุขภาพแบบเร่งด่วน (Rapid  Health  

Impact Assessment) จะช่วยให้การดาํเนินโครงการประหยดัทรัพยากรและสามารถประยุกต์ใช้วิธีการ

ประเมินดา้นผลผลิตในภาพรวมนีกบัโครงการอืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 

 5. การรับรู้เกยีวกบับริบททวัไปและกระบวนการดาํเนนิงานตามนโยบาย ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี 

เลกิบุหรีทัวไทยเทิดไท้องค์ราชันในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล  

 ผลการวิจัยระดบัการรับรู้เกียวกับบริบททวัไปและกระบวนการดาํเนินงานตามนโยบายภายใต้

โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทยเทิดไท้องค์ราชันในพืนทีจังหวดัสงขลาและจังหวดัสตูลของผู ้

ใหบ้ริการและผูรั้บบริการซึงสะทอ้นปัจจยัสมัพนัธที์นาํไปสู่การอธิบายผลสมัฤทธิ พบว่า 

 การรับรู้ของผูใ้ห้บริการ ประกอบดว้ย เจา้หน้าทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน หรือ อสม. เกียวกบับริบททวัไปและกระบวนการดาํเนินงานตาม

นโยบายภายใตโ้ครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาอยูใ่นระดบัปาน

กลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 ซึงแตกต่างกบัการรับรู้ของผูใ้ห้บริการในพืนทีจงัหวดัสตูล อยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 4.19 ทงันีเนืองจากการประชาสมัพนัธข์องภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพทีมีการบูรณาการความ

ร่วมมืออย่างหลากหลายทังในส่วนขององค์กรทีมีหน้าทีรับผิดชอบหลกัดา้นสุขภาพ เช่นสาธารณสุขทัง

ระดบัจงัหวดั ระดบัอาํเภอและระดบัตาํบลรวมทงัอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นทีมีการเชือมร้อย

ขอ้มูลกบัหน่วยงานสนบัสนุนดา้นสุขภาพอืน เช่นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลร่วมเผยแพร่ขอ้มูล

โครงการฯอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลใหก้ารรับรู้ขอ้มูลของกลุ่มผูใ้หบ้ริการทีมีต่อโครงการฯในบริบทเชิง

พืนทีจังหวัดสตูลจึงมีระดับทีสูงกว่าจังหวดัสงขลาทีภาระการประชาสัมพนัธ์จะเป็นภารกิจหลกัของ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งโดยไม่ปรากฎภาพของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอืนแต่อยา่งใด 

 ในขณะทีการรับรู้ของผูรั้บบริการ ประกอบดว้ย ประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์ราชนั” เกียวกบับริบททวัไปและกระบวนการดาํเนินงานตามนโยบายภายใต้

โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลีย

เท่ากบั 2.83 ซึงแตกต่างกบัการรับรู้ของผูรั้บบริการในพืนทีจงัหวดัสตูล อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลียเท่ากบั 

3.80 ทงันีเนืองจากการรับทราบขอ้มูลของประชาชนทีสนใจเขา้ร่วมโครงการฯในจงัหวดัสงขลามีเพียง

ช่องทางหลกัจากสมาชิก อสม.และ เครือข่ายหมออนามยัเป็นผูด้าํเนินการหลกั จึงส่งผลให้การรับรู้อยู่ใน

ระดบัปานกลางซึงแตกต่างกบัการรับรู้ของประชาชนในพืนทีจงัหวดัสตูลเป็นอยา่งมาก 
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  ทงันีจากผลการวิจยัเพือประเมินภาพรวมของการดาํเนินงานตามโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทยเทิดไทอ้งคร์าชนัในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลดา้นการรับรู้ดงักล่าวขา้งตน้สอดคลอ้งกบัการ

รายงานผลโครงการสาํรวจเรือง “การรับรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุข

ประจาํหมู่บา้น (อสม.) และเจา้หน้าทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ต่อโครงการ “3 

ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” ของสาํนกั วิจยัซูเปอร์โพล เสนอต่อสาํนกังานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วนัที 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ทีระบุว่าอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น 

(อสม.) และเจ้าหน้าทีประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ทีมีระดับการรับรู้สูงจะมี

ความสมัพนัธก์บัศกัยภาพในการสร้างการรับรู้และตระหนักต่อโครงการต่างๆแก่ประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี 

หากกิจกรรมหรือโครงการดา้นสุขภาวะมียทุธศาสตร์ทีมุ่งเน้น “ผูมี้บทบาทตรง” ก่อนเป็นอนัดบัแรกอาจมี

โอกาสทีจะสร้างการรับรู้กระจายสู่ชุมชนไดร้วดเร็วยงิขึน 

 ดงันนัปัจจยัทีมีผลต่อการประเมินเพือพฒันาแนวทางการดาํเนินงานโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรี

ทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” ในครังนีนนัจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงความหลากหลายของบริบทในแต่ละพืนทีเป็น

ส่วนสาํคญัในการพิจารณาดว้ย เนืองจากปัจจยัทีมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพและผลสมัฤทธิการดาํเนิน

โครงการอาจจาํตอ้งคาํนึงถึงตวัแปรอืนร่วมดว้ย นอกเหนือจากตวัแปรทีใชใ้นการวิจยัครังนีซึงประกอบดว้ย

ปัจจยัดา้นบริบท ปัจจยันาํเขา้ ปัจจยัดา้นกระบวนการรวมทงัปัจจยัดา้นผลผลิตแลว้ พบว่าประสิทธิภาพใน

ภาพรวมยงัมีความสมัพนัธก์บัการรับรู้ของผูป้ฏิบติังานหลกัและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งดว้ย ดงัเช่นการวิจยัทีผ่าน

มาโดยส่วนใหญ่พบว่าการบริหารจัดการโครงการนอกเหนือจากปัจจัยทีกล่าวข้างต้นแลว้ยงัต้องให้

ความสําคัญกบัปัจจัยอืนประกอบด้วย เช่น การประเมินผลกระทบ (impact evaluation) การประเมิน

ประสิทธิผล (effectiveness evaluation) การประเมินความยงัยนื (sustainability evaluation) และการประเมิน

การถ่ายโยงความรู้ (transportability evaluation) (Stufflebeam & Coryn, 2014, pp. 312-313; Stufflebeam & 

Shinkfield, 2007, pp. 326-327) โดยส่วนขยายของมิติการประเมินทีเพิมขึนนีมีความหมายครอบคลุมรวมถึง 

การประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผลลพัธ์นั นเอง ทงันีความหมายของมิติการประเมินทีเพิมขึน

พิจารณาไดจ้ากการตงัคาํถามการประเมิน (evaluation questions) แต่ละมิติดว้ย 

 จากการอภิปรายแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้อง รวมถึงข้อค้นพบจากการวิจัยเกียวกับแนวทางการ

ประเมินโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” กรณีศึกษาพืนทีภาคใต ้โดยเฉพาะจงัหวดั

สงขลาและจงัหวดัสตูลในครังนีสอดคลอ้งกบั ประภสัสร วงษ์ดี, รัตนะ บวัสนธ์และเอือมพร หลินเจริญ 

(2554:90) กล่าวว่ารูปแบบการประเมิน แบบ CIPPiest Model นับว่าเป็นรูปแบบการประเมินทีมีความ

สมเหตุสมผลต่อการําให ้การดาํเนินโครงการบรรลุผลสาํเร็จเพราะมีการพิจารณาความเป็นไปไดใ้นการดาํ 

เนินโครงการตงัแต่เริมตน้จนเสร็จสินโครงการอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล ทาํให้ผลการประเมินช่วย

ตดัสินว่าโครงการมีคุณค่าและประเมินว่าโครงการบรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้ในขณะเดียวกนัควรมี

การดาํเนินการต่อเนืองถา้โครงการทีไดรั้บการตดัสินว่าเป็นโครงการทีดีและมีประโยชน์ สามารถบริหาร

จดัการและพฒันาใหเ้กิดประโยชนแ์ก่พืนทีอืนๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลต่อไป 
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บทที 5 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครังนีเป็นลกัษณะของการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey  Research) มีวตัถุประสงคห์ลกั

เพือประเมินผลพฒันาการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” รวมทงั

วิเคราะห์แนวทางการขบัเคลือนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบระดบัพืนทีดว้ยคาํถามการวิจยัดา้นการ

ควบคุมยาสูบของศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) พ.ศ.2560 ในประเด็นการประเมิน

ประสิทธิผลเชิงนโยบายของโครงการเลิกบุหรีระดบัพืนทีผา่นชุดกรณีศึกษาจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล

ในขณะเดียวกนัเพือสะทอ้นใหเ้ห็นว่าให้เห็นกิจกรรมหรือผลการปฏิบติังานเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือ

เป้าหมายของการดาํเนินนโยบายตามโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนัผา่นตวัชีวดัโดย

ใชแ้นวคิด CIPP Model ของสตฟัเฟิลบีม (Danial . L. Stufflebeam) ซึงนับเป็นโมเดลทีใชใ้นการประเมิน

โครงการซึงไดรั้บการยอมรับกนัทวัไปเพือสะทอ้นปัจจยัทีเกียวขอ้งเป็นรายดา้น ดงันี 

 1. ดา้นบริบท (Context Evaluation) 

 2. ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input Evaluation) 

 3. ดา้นปัจจยักระบวนการ (Process Evaluation) 

 4. ดา้นปัจจยัผลผลิต (Product Evaluation) 

 โดยเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัในพืนทีกรณีศึกษาในครังนี คือแบบสอบถาม ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถาม

ความคิดเห็นเกียวกับการประเมินเพือพฒันาการดําเนินงานตามนโยบายโครงการฯ สําหรับผูบ้ริหาร

สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) ผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอ (สสอ.) และผูอ้าํนวยการโรงพยบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล (ผอ.รพ.สต.) (2) แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการประเมินเพือพฒันาการ

ดาํเนินงานตามนโยบายโครงการฯ สาํหรับเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตาํบลรวมทงัอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการประเมินเพือพฒันาการ

ดาํเนินงานตามนโยบายโครงการฯ สาํหรับประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย

เทิดไท้องค์ราชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ซึงแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความ

เทียงตรงตามเนือหาโดยผูเ้ชียวชาญและไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ทัง 3 ฉบับ มีค่า

ทดสอบอยูร่ะหว่าง 0.60-1.00 และตรวจสอบความเชือมนัของแบบสอบถามโดยนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มคน

ทีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 30 คน ซึงไดค่้าสมัประสิทธิแอลฟาครอนบาคของแบบสอบถาม

ฉบบัที 1 เท่ากบั 0.805 ฉบบัที 2 เท่ากบั 0.872 และฉบบัที 3 เท่ากบั 0.865 ตามลาํดบั ทงันีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

คณะผูว้ิจัยทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติทีใชว้ิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน ต่อด้วยกระบวนการวิเคราะห์เนือหา (content analysis) เพือให้เกิดการเชือมโยงข้อมูลจาก

แบบสอบถามสู่การตกผลึกองคค์วามรู้ใหม่ในขนัสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคที์กาํหนดดงันี 



 

121 
 

5.1 ข้อสรุปผลการวจิยั 

 การประเมินผลการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งค์

ราชนั” จงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลในครังนี ไดแ้สดงผลการวิเคราะห์แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่าง ทงั 

3 กลุ่ม ซึงผลจากการสาํรวจคณะผูว้ิจยัจะแบ่งการนาํเสนอโดยสรุปออกเป็นประเด็นสาํคญั ดงันี 

 

1. ข้อมูลทัวไปเกยีวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1.1 กลุ่มตวัอย่าง ผู้บริหารสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) ผู้บริหารสาธารณสุขอาํเภอ (สสอ.) 

และผู้อาํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (ผอ.รพ.สต.) พบว่าสถานภาพทวัไปของผูบ้ริหารซึงเป็น

กลุ่มตวัอยา่งทีสงักดัพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล รวม 48 คนในครังนี พบว่าส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่ง

เป็นผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (ผอ.รพ.สต.) และตวัแทนผูบ้ริหารสาธารณสุขอาํเภอ มี

จาํนวนรวมเท่ากนัคือ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 47.92 ในขณะทีตวัแทนผูบ้ริหารสาธารณสุขจงัหวดัมีจาํนวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ตามลาํดบั 

 

 1.2 กลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) รวมทังอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.)  

 1.2.1 จงัหวดัสงขลา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี มีจาํนวน 425 คน คิดเป็นร้อยละ 98.38 ในขณะทีมี

ผูสู้บบุหรี ทงัหมด 7 คน ซึงแยกเป็นผูที้สูบบุหรีทุกวนั มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46 และผูที้สูบบุหรี

แต่ไม่ทุกวนัมีจาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.16 โดยผูที้มีพฤติกรรมการสูบบุหรีระบุว่าเริมสูบบุหรีหมดมวน

ครังแรกเมืออาย ุ18 ปี และมีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.46 ระบุว่าในช่วง 30 วนัทีผ่านมาจะใชย้าสูบ/ยา

เสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ นอกจากนีมีจาํนวน 4 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 0.93 

ระบุว่าในช่วง 12 เดือนทีผา่นมาไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้มากกว่า 15 ครัง นอกจากนี ส่วนใหญ่

ระบุว่าการพยายามเลิกบุหรีจะสมัพนัธแ์ละเกียวเนืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.93 จากจาํนวนผูมี้พฤติกรรมสูบบุหรีทงัสิน 7 คน 

 นอกจากนีกลุ่มตวัอยา่งทงัหมดระบุประเด็นเกียวกบัการรู้จกัและการรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 

3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั จากแหล่งขอ้มูลสาํคญัสองส่วนจากเจา้หน้าทีปฏิบติังานสังกดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 68.98 ในขณะทีไดรั้บขอ้มูล

จากประกาศ/ประชาสมัพนัธ/์หนงัสือราชการจากสาธารณสุขจงัหวดัมีจาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 31.02 

และกลุ่มตวัอยา่งทงัหมดสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั จาํนวน ทงัสิน 

432 คนซึงคิดเป็น 100 %  

 ในส่วนบทบาทการดาํเนินงานทีสะท้อนความสําเร็จของเจ้าหน้าทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. ในจังหวดัสงขลานัน พบว่า ในรอบ 12 เดือนทีผ่านมาสามารถเชิญชวน 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. เขา้ร่วมโครงการได ้จาํนวน 125 คน จาก อสม. ในเขต
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รับผดิชอบทงัหมด 466 คน ซึงเป็นสดัส่วนทีมากทีสุดในบริบทของเจา้หนา้ที รพ.สต. ในขณะทีบทบาทการ

ดาํเนินงานทีสะทอ้นความสาํเร็จของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.นนั พบว่า ในรอบ 12 

เดือนทีผา่นมาสามารถเชิญชวนประชาชนเขา้ร่วมโครงการได ้จาํนวน 3 คน จากผูสู้บบุหรีในเขตรับผิดชอบ

ทงัหมด 29 คน ซึงเป็นสดัส่วนทีมากทีสุดในบริบทการดาํเนินงานของเจา้หนา้ที อสม.ในจงัหวดัสงขลา 

 1.2.2 จงัหวดัสตูล พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี มีจาํนวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 99.21 ในขณะทีมีผู ้

สูบบุหรี ทงัหมด 3 คน ซึงแยกเป็นผูที้สูบบุหรีทุกวนั มีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 และผูที้สูบบุหรีแต่

ไม่ทุกวนัมีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 โดยผูที้มีพฤติกรรมการสูบบุหรีระบุว่าเริมสูบบุหรีหมดมวน

ครังแรกเมืออาย ุ18 ปี และมีจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ระบุว่าในช่วง 30 วนัทีผ่านมาจะใชย้าสูบ/ยา

เสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ นอกจากนีมีจาํนวน 3 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 0.79 

ระบุว่าในช่วง 12 เดือนทีผา่นมาไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้มากกว่า 10 ครัง นอกจากนี ส่วนใหญ่

ระบุว่าการพยายามเลิกบุหรีจะสมัพนัธแ์ละเกียวเนืองจาก “โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.53 จากจาํนวนผูมี้พฤติกรรมสูบบุหรีทงัสิน 3 คน 

 นอกจากนีกลุ่มตวัอยา่งทงัหมดระบุประเด็นเกียวกบัการรู้จกัและการรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 

3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั จากแหล่งขอ้มูลสาํคญัสองส่วนจากเจา้หน้าทีปฏิบติังานสังกดั

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 70.11 ในขณะทีไดรั้บขอ้มูล

จากแหล่งอืนๆ มีจาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.89 และส่วนใหญ่สมคัรเขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิก

บุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั จาํนวน ทงัสิน 377 คนซึงคิดเป็นร้อยละ 99.74 มีเพียง 1 คนทีไม่เขา้ร่วมโดย

ใหเ้หตุผลว่าไม่สามารถเลิกบุหรีไดอ้ยา่งแน่นอนจึงไม่ประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการ  

 ในส่วนบทบาทการดาํเนินงานทีสะท้อนความสําเร็จของเจ้าหน้าทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล หรือ รพ.สต.  ในจังหวัดสตูลนัน พบว่า ในรอบ 12 เดือนทีผ่านมาสามารถเชิญชวน 

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม. เข้าร่วมโครงการได ้จาํนวน 33 คน จาก อสม. ในเขต

รับผดิชอบทงัหมด 189 คน ซึงเป็นสดัส่วนทีมากทีสุดในบริบทของเจา้หนา้ที รพ.สต. ในขณะทีบทบาทการ

ดาํเนินงานทีสะทอ้นความสาํเร็จของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.นนั พบว่า ในรอบ 12 

เดือนทีผา่นมาสามารถเชิญชวนประชาชนเขา้ร่วมโครงการได ้จาํนวน 3 คน จากผูสู้บบุหรีในเขตรับผิดชอบ

ทงัหมด 25 คน ซึงเป็นสดัส่วนทีมากทีสุดในบริบทการดาํเนินงานของเจา้หนา้ที อสม.ในจงัหวดัสตูล 

 

 1.3 กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนซึงสะท้อนบริบทของผู้ทีสูบบุหรีหรือเลกิสูบบุหรีไม่เกนิ 1 ปีทีสมคัรเข้า

ร่วมโครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลกิบุหรีทัวไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล  

 1.3.1 จงัหวดัสงขลา พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรีในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกแลว้ 

จาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 78.06 รองลงมาคือสูบบุหรีแต่ไม่ทุกวนัจาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 19.13 

และสูบบุหรีทุกวนั จาํนวน  11 คน มีจาํนวนน้อยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.81 โดยส่วนใหญ่เริมสูบบุหรีหมด

มวนครังแรกเมืออาย ุ20 ปี มีจาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 61.63 จากผูที้ยงัสูบบุหรีอยูใ่นปัจจุบนั จาํนวน 86 
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คน และในช่วง 30 วนัทีผา่นมา มีการใชย้าสูบ/ยาเส้นครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ 

จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 77.91 ซึงส่วนใหญ่ระบุว่าในช่วง 12 เดือนทีผ่านมา ไดพ้ยายามเลิกใชย้าสูบ / 

ยาเสน้ มากกว่า 20 ครัง จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05  

 ในขณะทีความคิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลา จากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า การพยายามเลิกบุหรีเกียวเนืองจาก 

“โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” จาํนวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 98.72 และส่วน

ใหญ่รู้จักและได้รับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไทอ้งค์ราชัน จากการ

ประชาสมัพนัธข์องอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.จาํนวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 92.35 

รองลงมาคือรู้จกัและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั จาก

การประชาสมัพนัธเ์จา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.65 และส่วนใหญ่ยงัระบุว่าไดรั้บการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไทอ้งค์ราชนั จากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.จาํนวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 92.35 

และไดรั้บการเชิญชวนให้เขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั จากอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.จาํนวน 362 คน คิดเป็นร้อยละ 92.35 นอกจากนีไดรั้บการเชิญชวนให้

เขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์ราชนัจากเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.65 ตามลาํดบั 

 นอกจากนีผลลพัธ์เกียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในพืนทีจงัหวดัสงขลา จากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่ยินดีเขา้ร่วมโครงการ

เพราะสุขภาพจาํนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 43.62 รองลงมาคือยินดีเข้าร่วมเพราะเทิดไท้องค์ราชัน มี

จาํนวน 125 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.89 และกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 76 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 13.39 ระบุว่า

คาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการทีทาํใหม้นัใจทีจะเลิกบุหรีไดน้ันมกัจะสัมพนัธ์กบักิจกรรมรณรงค์เพือสุขภาพ

รูปแบบต่างๆ ทีจัดและดาํเนินการโดย อสม.และในท้ายทีสุดกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าในปัจจุบัน

หลงัจากเขา้ร่วมโครงการแลว้สามารถเลิก/งดสูบบุหรีได้ 1 เดือน มีจาํนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 3.44 

รองลงมาคือปัจจุบนัยงัไม่สามารถเลิก/งดสูบบุหรีได้ มีจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94 ในขณะที

สามารถเลิก/งดสูบบุหรีไดม้ากกว่า 6 เดือน มีจาํนวนน้อยทีสุด คือ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.81 นอกจากนี

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ จาํนวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 78.06 ไม่กลบัมาสูบบุหรีซาํ แต่อย่างไรก็ตามยงัพบ

การสูบบุหรีซาํในผูเ้ขา้ร่วมโครงการ จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.94 อีกดว้ย 

 1.3.2 จังหวัดสตูล พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรีในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกแลว้ 

จาํนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 77.60 รองลงมาคือสูบบุหรีแต่ไม่ทุกวนัจาํนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 

และสูบบุหรีทุกวนั จาํนวน  24 คน มีจาํนวนน้อยทีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.40 โดยส่วนใหญ่เริมสูบบุหรีหมด

มวนครังแรกเมืออาย ุ18 ปี มีจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 73.81 จากผูที้ยงัสูบบุหรีอยูใ่นปัจจุบนั จาํนวน 84 

คน และในช่วง 30 วนัทีผา่นมาไม่มีการใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรกของวนั ภายใน 30 นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ 
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จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 55.95 ซึงส่วนใหญ่ระบุว่าในช่วง 12 เดือนทีผ่านมา ไดพ้ยายามเลิกใชย้าสูบ / 

ยาเสน้ มากกว่า 10 ครัง จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 84.52  

 ในขณะทีความคิดเห็นเกียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในพืนทีจงัหวดัสตูล จากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า การพยายามเลิกบุหรีเกียวเนืองจาก 

“โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” จาํนวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 98.13 โดยมี

บางส่วนทีระบุว่าไม่เกียวขอ้ง มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.87 และส่วนใหญ่รู้จกัและไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร

ของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทยเทิดไท้องค์ราชัน จากการประชาสัมพนัธ์ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.จาํนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 85.33 รองลงมาคือรู้จกัและไดรั้บ

ขอ้มูลข่าวสารของโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั จากการประชาสัมพนัธ์เจา้หน้าที

สงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 และส่วนใหญ่ยงั

ระบุว่าไดรั้บการเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั จากอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น หรือ อสม.จาํนวน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 85.33 ซึงสอดคลอ้งกบัการไดรั้บการ

เชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนัจากเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล หรือ รพ.สต. จาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 ตามลาํดบั 

 นอกจากนีผลลพัธ์เกียวกบัการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในพืนทีจงัหวดัสตูล จากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่า ยินดีเขา้ร่วมโครงการเพราะเทิดไท้

องคร์าชนั มีจาํนวน 256 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.27 รองลงมาคือยินดีเขา้ร่วมเพราะสุขภาพ มีจาํนวน 64 

คน คิดเป็นร้อยละ 17.07 ยินดีเขา้ร่วมเพราะประหยดัค่าใชจ่้าย มีจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.47 และ

ยนิดีเขา้ร่วมเพราะครอบครัวขอร้องให้เลิก มีจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.20 และกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 

273 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 72.80 ระบุว่าคาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการทีทาํให้มนัใจทีจะเลิกบุหรีไดน้ันมกัจะ

สมัพนัธก์บักิจกรรมรณรงค์เพือสุขภาพรูปแบบต่างๆ ทีจดัและดาํเนินการโดย อสม.และในทา้ยทีสุดกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าในปัจจุบนัหลงัจากเข้าร่วมโครงการแลว้สามารถเลิก/งดสูบบุหรีได ้1 เดือน มี

จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 30.13 รองลงมาคือปัจจุบนัยงัเลิก/งดสูบบุหรีได ้3 เดือนมีจาํนวน 95 คน คิด

เป็นร้อยละ 25.33  ยงัเลิกสูบบุหรีไม่ได ้จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 เลิก/งดสูบบุหรีได ้6 เดือนมี

จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 ในขณะทีสามารถเลิก/งดสูบบุหรีไดม้ากกว่า 6 เดือน มีจาํนวนนอ้ยทีสุด 

คือ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 นอกจากนีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จาํนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 77.60 ไม่

กลบัมาสูบบุหรีซาํ แต่อยา่งไรก็ตามยงัพบการสูบบุหรีซาํในผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย

เทิดไทอ้งคร์าชนัในจงัหวดัสตูล มีจาํนวน 84 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 22.40 อีกดว้ย 
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2. ข้อมูลเกยีวกบัการรับรู้รายละเอยีดทัวไปของโครงการ“3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน” 

 2.1 การรับรู้ข้อมูลทัวไปและระบบการดําเนินงานรวมของโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทัวไทย 

เทิดไท้องค์ราชัน” ของเจ้าหน้าทีประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล  

 2.1.1 การรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของเจา้หน้าทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในจงัหวดัสงขลาในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ซึงมีค่าเฉลีย

เท่ากบั 3.29 โดยเมือพิจารณาระดบัการรับรู้ในดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ขอ้ที 1 วตัถุประสงค์หลกัของ

โครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

(รัชกาลที 9) มีการรับรู้ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.87 ในขณะทีการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงาน

รวมทงัภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ของเจา้หนา้ทีประจาํ รพ.สต. 

และ อสม. ในจงัหวดัสงขลา ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ขอ้ที 8 ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทงัสิน 

559,557 คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2560) บรรลุเป้าหมายในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 

คน มีการรับรู้ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลีย 2.04 

 2.1.2 การรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวั

ไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของเจา้หน้าทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในจงัหวดัสตูลในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 

4.19 โดยเมือพิจารณาระดบัการรับรู้ในดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ขอ้ที 4 การลงชือเขา้ร่วมโครงการมี

ช่องทางและรูปแบบทีหลากหลายเพือความสะดวกในการดาํเนินงาน มีการรับรู้ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 

4.87 ในขณะทีการรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพรวมของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรี

ทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ของเจา้หนา้ทีประจาํ รพ.สต. และ อสม. ในจงัหวดัสตูล ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ 

ขอ้ที 7 จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบัแรกคือจงัหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจงัหวดัตากและ

จงัหวดันครราชสีมา ตามลาํดบั มีการรับรู้ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลีย 3.35 

 2.2 การรับรู้ข้อมูลและระบบการดําเนินงานรวมทังภาพรวมเกยีวกบัโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี

ทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ของประชาชนทีสมคัรเข้าร่วมโครงการในจังหวัดสงขลา ในจังหวัดสงขลาและ

จงัหวดัสตูล 

 2.2.1 การรับรู้ขอ้มูลและระบบการดาํเนินงานรวมทงับริบททวัไปเกียวกบัโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิก

บุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดัสงขลาในภาพรวม พบว่า 

อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 2.83 โดยเมือพิจารณาลาํดบัการรับรู้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุดลาํดบัแรก 

คือ ขอ้ที 1 วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) มีการรับรู้ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย 4.13 ในขณะทีการรับรู้ขอ้มูล

และระบบการดาํเนินงานรวมทงับริบททวัไปของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั”  
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ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดัสงขลา ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ขอ้ที 8 ยอดรวมผูส้มคัรใจ

เลิกสูบบุหรีจาํนวนทงัสิน 559,557 คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2560) บรรลุเป้าหมายในระยะที 1 ที

กาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน มีการรับรู้ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลีย 1.74 

 2.2.2 การรับรู้ขอ้มูลเกียวกบัระบบการดาํเนินงานรวมทงัภาพบริบททวัไปของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี 

เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการในจงัหวดัสตูลในภาพรวม พบว่า

อยู่ในระดับมาก ซึงมีค่าเฉลียเท่ากับ 3.80 โดยเมือพิจารณาการรับรู้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ข้อที 1 

วตัถุประสงคห์ลกัของโครงการเพือนอ้มรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) มีการรับรู้ในระดบัมากทีสุด มีค่าเฉลีย 4.59 ในขณะทีการรับรู้ขอ้มูลและระบบ

การดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  ของประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วม

โครงการในจงัหวดัสตูล ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ขอ้ที 7  จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบั

แรกคือจงัหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจงัหวดัตากและจงัหวดันครราชสีมา ตามลาํดบั มีการรับรู้ในระดบัปาน

กลาง มีค่าเฉลีย 2.96 

 

 3.ผลประเมนิการดําเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์

ราชัน” ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 3.1 ผลประเมนิการดําเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์

ราชัน” จากความคิดเห็นของผู้บริหารสังกัดหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ รวมทัง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 ผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในภาพรวมจากความคิดเห็นของผูบ้ริหารสังกดัหน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) สาธารณสุข

อาํเภอ (สสอ.) รวมทงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ในพืนทีจงัหวดัสงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 โดยดา้นผลผลิตมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 3.57 รองลงมาคือดา้น

กระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ดา้นบริบทมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.10 และดา้นปัจจยันาํเขา้มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 

เท่ากบั 3.04 ตามลาํดบั ในขณะทีความคิดเห็นของผูบ้ริหารสาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) ผูบ้ริหารสาธารณสุข

อาํเภอ (สสอ.) รวมทงัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ในพืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 โดยดา้นผลผลิตมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 3.81 รองลงมาคือ

ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.54 ดา้นบริบทมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.53 และดา้นปัจจยันาํเขา้มีค่าเฉลียน้อย

ทีสุด เท่ากบั 3.30 ตามลาํดบั 

 3.2 ผลประเมนิการดําเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์

ราชัน” จากความคดิเห็นของเจ้าหน้าทีสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 



 

127 
 

 ผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในภาพรวมจากความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้หบ้ริการในพืนทีจงัหวดัสงขลา พบว่า 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.24 โดยดา้นกระบวนการมีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 3.31 

รองลงมาคือดา้นผลผลิต มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.29 ดา้นบริบทมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.21 และดา้นปัจจยันําเขา้มี

ค่าเฉลียน้อยทีสุด เท่ากบั 3.18 ตามลาํดบั ในขณะทีความคิดเห็นของเจา้หน้าทีสังกดัโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในบทบาทของกลุ่มผูใ้ห้บริการ

ในพืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.46 โดยดา้นผลผลิตมีค่าเฉลีย

มากทีสุดเท่ากบั 3.50 รองลงมาคือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.47 ดา้นบริบทมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.45 

และดา้นปัจจยันาํเขา้มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 3.44 ตามลาํดบั 

 3.3 ผลประเมนิการดําเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์

ราชัน” จากความคิดเห็นของประชาชนผู้ เข้าร่วมโครงการฯในบริบทของกลุ่มผู้ สูบบุหรีหรือเลิกสูบบุหรี

มาแล้วไม่เกนิ 1 ปี ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 ผลประเมินการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชนั” ในภาพรวมจากความคิดเห็นของประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบริบทของกลุ่มผูสู้บบุหรีหรือเลิก

สูบบุหรีมาแลว้ไม่เกิน 1 ปี พืนทีจงัหวดัสงขลา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.34 

โดยดา้นผลผลิต มีค่าเฉลียมากทีสุดเท่ากบั 3.47 รองลงมาคือดา้นกระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.39 ในขณะ

ทีดา้นปัจจยันาํเขา้มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.30 และดา้นบริบทมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 3.20 ตามลาํดบั ในขณะที

ความคิดเห็นของประชาชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯในบริบทของกลุ่มผูสู้บบุหรีหรือเลิกสูบบุหรีมาแลว้ไม่เกิน 1 

ปี พืนทีจงัหวดัสตูล พบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.40 โดยดา้นผลผลิตมีค่าเฉลีย

มากทีสุดเท่ากบั 3.48 รองลงมาคือด้านกระบวนการ มีค่าเฉลียเท่ากบั 3.44 ในขณะทีดา้นปัจจยันาํเขา้มี

ค่าเฉลียเท่ากบั 3.36 และดา้นบริบทมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด เท่ากบั 3.32 ตามลาํดบั 

   

4. ความคดิเห็นเกียวกับปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการดําเนินงานภายใต้โครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลิก

บุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล 

 กลุ่มผูบ้ริหารจากสาธารณสุขจังหวดั สาธารณสุขอาํเภอและผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล จากผูแ้สดงความคิดเห็นจาํนวน 15 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 31.25 โดยในภาพรวมสะทอ้นถึง

ขอ้จาํกัดเบืองตน้ของหน่วยงานในระยะแรกทียงัไม่ทวัถึงแก่ผูป้ฏิบัติงานอย่างแท้จริง ดังนันควรเพิม

บุคลากรรับผดิชอบโครงการเฉพาะดา้น รวมทงัควรเพิมแรงจูงใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานไดมี้ขวญักาํลงัใจมากขึน

จากการปฏิบติังานในโครงการฯจึงจะสมัฤทธิผลอยา่งแทจ้ริง 

 ในขณะทีกลุ่มเจา้หนา้ทีสงักดัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น จากผูแ้สดงความคิดเห็นจาํนวน 33 คน ซึงคิดเป็นร้อยละ 4.07 โดยในภาพรวมสะทอ้นถึงปัญหาที
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เกิดจากการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ทีน่าสนใจ เช่น การดาํเนินงานไม่มีคู่มือแนะนาํในการลงขอ้มูลผูส้มคัรใจ

เลิกสูบบุหรีในการกรอกขอ้มูล ดงันนัหน่วยงานเกียวขอ้งควรจดัทาํคู่มือในการประชาสมัพนัธที์ชดัเจน 

 นอกจากนีกลุ่มประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ จากผูแ้สดงความคิดเห็นจาํนวน 11 คน คิดเป็น 

ซึงคิดเป็นร้อยละ 1.43 โดยในภาพรวมสะทอ้นถึงการทีหน่วยงานทีเกียวขอ้งควรดาํเนินการติดตามผลอย่าง

จริงจงัและเป็นระยะทีแน่นอน ควรขยายโครงการมากกว่าสามปีเพือความยงัยืนของโครงการ รวมทงัควรมี

รางวลัหรือสิงชกัจูงใหส้ามารถลด ละ เลิกบุหรีไดอ้ยา่งแทจ้ริง นอกจากนีควรเพิมเจา้หนา้ทีทีมีส่วนเกียวขอ้ง

ใหด้าํเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการอีกดว้ย 

  

5.2 ข้อค้นพบจากการวจิยั 

 การประเมินผลโครงการ“3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” กรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดั

สงขลาและจงัหวดัสตูล ในการวิจยัครังนี สะทอ้นขอ้คน้พบทีสาํคญัของกระบวนการขบัเคลือนตามนโยบาย

เชิงพืนทีอยูภ่ายใตรู้ปแบบการดาํเนินงานตามบทบาทของหน่วยงานในลกัษณะขององคก์รดา้นสุขภาพทีเป็น

ภาคีเครือข่ายต่างๆตามสายการบงัคบับญัชาทีกาํหนด โดย สาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) เสมือนผูอ้าํนวยการ

ของโครงการฯในพืนทีจงัหวดั ซึงจะมีบทบาทเกียวกบัการจดัประชุมชีแจงโครงการฯ แก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

การจดัโครงการ (Run to quit smoking) รวมถึงรวบรวมรายงานจาํนวนผูส้มคัรจากอาํเภอ รวมถึงจดักิจกรรม

มอบรางวลัด้วย ทังนีนอกจากสาธารณสุขจังหวดัจะดาํเนินการหลกัแลว้พบว่ายงัปรากฎพบโครงการ

สนบัสนุนการดาํเนินงานควบคุมยาสูบระดบัจงัหวดั ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น สาํนักควบคุมการบริโภค

ยาสูบ สาํนักงานป้องกนัควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพือสนับสนุนการประสานงานกบัภาคส่วน

ต่างๆ /บูรณาการการดาํเนินการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมยาสูบในระดับพืนทีด้วย ในขณะทีสาธารณสุข

อาํเภอ (สสอ.) ภายใต้บริบทของผูป้ระสานงาน/ในลกัษณะของการประสานงานชีแจงรายละเอียดการ

ดาํเนินงานแก่หน่วยงานระดบัปฏิบติัการในสังกดัรวมทงัประสานงานกบัตวัแทน/ประธาน อสม.การจัด

กิจกรรม Kick off รวมถึงรวบรวมจาํนวนผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการฯและรายงานผลแก่ สสจ.ต่อไป 

 ขณะเดียวกนัองคก์รระดบัปฏิบติัการภายใตก้ารดาํเนินการวิจยัเชิงพืนที พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล (รพ.สต.) ในบริบทขององคก์รรับผดิชอบดา้นสุขภาพของประชาชนระดบัพืนทีตาํบลซึงเป็น

เสมือนหน่วยเชือมร้อยเครือข่ายให้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในพืนที รวมทงัการ

เป็นกลไกสาํคญัในกระบวนการบนัทึกขอ้มูลลงระบบและรายงานขอ้มูลผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการฯดงักล่าว

ใหแ้ก่ สาธารณสุขจงัหวดั (สสจ.) และสาธารณสุขอาํเภอ (สสอ.) ต่อไป นอกจากนีบทบาทของ อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ในขอบข่ายของการเป็นผูป้ฏิบติัการหลกั (เชิญชวน/ติดตาม) ถือว่าเป็น

หน่วยงานดา้นสุขภาพทีใกลชิ้ดกบัประชาชนมากทีสุดในการสนบัสนุนหน่วยงานดา้นสุขภาพต่างๆ อยา่งไร

ก็ตามพบว่าหากพืนทีใดมีความร่วมมือระหว่าง รพ.สต. และ อสม.อย่างมากแลว้จะส่งผลให้การดาํเนินงาน

ในโครงการฯมีประสิทธิภาพระดบัมาก โดยขอ้คน้พบการวิจยัครังนีสามารถสะทอ้นไดจ้าก Model ของการ

เคลือนงานวิจยัเชิงพืนทีในกรณีศึกษาจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ดงันี 
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ภาพที 10: Model การขับเคลือนการดําเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการ “3 ล้าน 3 ปีเลกิบุหรีทัวไทยเทดิ

ไท้องค์ราชัน”ในบริบทพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตลู 

  

 จากกลไกการสนับสนุน/ส่งเสริมโยบายภายใตโ้ครงการฯ ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าบทบาทการ

ดาํเนินงานขององคก์รทีเป็นภาคีเครือข่ายในระดบัพืนทีนนัจะมีการแบ่งหนา้ทีเพือสะทอ้นให้เห็นถึงการนาํ

นโยบายไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยการมีส่วนร่วมขององค์กรดา้นสุขภาพทีรณรงค์เกียวกบัการ

ควบคุมยาสูบในสถานการณ์ปัจจุบนัผ่านเครืองมือต่างๆ ซึงในกระบวนการวิจัยครังนีไดส้ะท้อนถึงการ

ขบัเคลือนเชิงประจกัษใ์นแต่ละพืนที โดยจงัหวดัสงขลาในบริบทของการเป็นจงัหวดัทีมีผูส้มคัรใจเขา้ร่วม

โครงการ มากทีสุดเป็นอนัดบั 1 ของประเทศในปัจจุบนั แมว้่าผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในระดบันโยบายของจงัหวดั

จะกาํหนดจาํนวนรวมของผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการเมือครบระยะเวลาในปีที 2 ของโครงการเพียง 35,000 

คน แต่ขอ้เท็จจริงพบว่า จาํนวนรวมผูส้มคัรไดเ้กินกว่าทีตงัเป้าไวเ้บืองตน้ ทีจาํนวนประมาณ 42,356  คน ใน

ปัจจุบนั (ขอ้มูล ณ วนัที 30 ธนัวาคม 2560) จากขอ้มูลดงักล่าวไดน้าํสู่ขอ้คน้พบสาํคญัของการวิจยัในจงัหวดั

สงขลาคือความเขม้แข็งของการดาํเนินโครงการฯผา่นองคก์รดา้นสุขภาพของพืนทีทีมีลกัษณะเด่นคือการรับ

นโยบายจากผูบ้งัคบับญัชาตามโครงสร้างไปสู่การปฏิบติัมีประสิทธิภาพ  (Top to Down) รวมถึงศกัยภาพใน

การบริหารจดัการของผูก้าํหนดนโยบายองค์กรดา้นสุขภาพทุกระดบัจึงทาํให้ผลการประเมินโครงการ “3 

ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั” สามารถบรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดอยา่งมีประสิทธิผล 
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 ในขณะทีการดาํเนินงานตามนโยบายภายใต้โครงการฯ ของจังหวดัสตูล พบว่า การเชือมร้อย

เครือข่ายระดับปฏิบัติการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํหมู่บา้นจะมีการร่วมกนัปฎิบติังานอยา่งมีดุลยภาพ รวมทงัมีการประสานงานร่วมกนัอยา่ง

สมาํเสมอจึงทาํใหเ้กิดความเขม้แข็งในการดาํเนินงานตงัแต่ระดบัฐานรากทีสามารถเสริมแรงให้หน่วยงาน

ดา้นสาธารณสุขระดบัอาํเภอ (สสอ.) และระดบัจงัหวดั (สสจ.) ไดเ้ป็นอย่างดี ดว้ยบริบทการบริหารจดัการ

ในลกัษณะของการขบัเคลือนโครงการจากฐานรากสู่โครงสร้างส่วนบน (Bottom Up) อยา่งไรก็ตามถึงแมว้่า

ขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ะปรากฏพบว่าจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการฯ จะมีอยู่ในระดบัทีไม่สูงมากนักเมือ

เทียบกบัจงัหวดัสงขลา แต่ผลการวิจยัพบว่าขอ้มูลจาํนวนรวมผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการในปีแรกนัน (พ.ศ.

2559) จังหวดัสตูลถือว่ามีผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการเป็นอนัดบั 4 ของประเทศตังแต่เริมระยะเวลาการ

ดาํเนินโครงการฯ ดงันนัดว้ยบริบทดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่าจงัหวดัสตูลจะมีการขบัเคลือนนโนบายดา้น

สุขภาพในพืนทีอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเงือนไขของการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน/องคก์รดา้นสุขภาพ

ขนัพืนฐาน รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในพืนทีทงัระดบัองค์การ

บริหารส่วนตาํบลและเทศบาล ทีมีบทบาทในการรับเอาบุคลากรและภารกิจตามกฎหมายการกระจายอาํนาจ

ด้านสาธารณสุขมาบรรจุให้เป็นภารกิจและอาํนาจหน้าทีทีสะท้อนถึงบทบาทสนับสนุนร่วมในการ

ดาํเนินงานโครงการดา้นสุขภาพดงักล่าวในทอ้งถิน จึงทาํใหก้ารประเมินผลโครงการฯในพืนทีจงัหวดัสตูล

ประสบผลสาํเร็จดว้ยเงือนไขของการให้ความสาํคญักบัคุณภาพและกลไกการดาํเนินงานภายใตโ้ครงการ

อยา่งยงัยนืมากกว่าขอ้มูลเชิงปริมาณจากจาํนวนผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวเพียงมิติเดียว 

 

5.3 ข้อเสนอแนะการวจิยั 

 จากการวิจยัประเมินผลนโยบายภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปีเลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั” 

โดยใชต้วัแบบซิป (CIPP Model) กรณีศึกษาจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล พบประเด็นทีควรเสนอแนะดงันี 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 - หน่วยงานทีเกียวขอ้งในลกัษณะของภาคีเครือข่ายดา้นสุขภาพในพืนทีควรตระหนักในบทบาท

ภายใตโ้ครงการฯ ทงัในแนวราบและแนวดิงดว้ยความยืดหยุ่นให้มากขึน ซึงนอกเหนือจากการปฏิบติังาน

ตามสายการบงัคบับญัชาแลว้ควรเพิมบทบาทขององคก์รอืนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในโครงการดว้ย 

 - ควรสร้างความรู้ความเขา้ใจเพือลดขอ้ผดิพลาดเกียวกบัการดาํเนินงานในโครงการอย่างชดัเจนแก่

เจา้หน้าทีระดบัปฏิบติัการรวมทงัประชาชนทีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ ผ่านการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 

ความเคลือนไหวใหท้ราบอยา่งต่อเนือง  

 - ควรกระจายกาํลงัคนใหเ้หมาะสมกบัภาระงานรับผิดชอบทีเพิมขึนของเจา้หน้าทีปฏิบติัการ เช่น 

การจดัสรรกาํลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณงาน การกาํหนดพืนทีรับผิดชอบและให้บริการกบัประชาชน

โดยคาํนึงความจาํเป็นและความเหมาะสม รวมทงัการกระจายงบประมาณทีให้มีความรวดเร็วจึงจะเกิด

ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะการวจิยัครังต่อไป 

 - การดาํเนินการวิจยัครังนีเป็นการประเมินดว้ยขอ้จาํกดัของช่วงเวลาระยะสนั ดงันนัควรทาํการวิจยั

อยา่งต่อเนือง จนครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปี จะไดติ้ดตามการรับรู้รวมถึงผลการประเมินตามระยะเวลาที

กาํหนดซึงจะไดน้าํขอ้มูลดงักล่าวสู่การปรับปรุงและพฒันาใหส้ามารถบรรลุการดาํเนินการแบบยงัยนื 

 - การดาํเนินการวิจยัควรขยายบทบาทของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทงัในระดบับุคคล องค์กร/หน่วยงาน 

หรือกิจกรรมอืนทีมีอิทธิพลต่อการผลกัดนัหรือเป็นอุปสรรคในการดาํเนินงานตามนโยบายภายใตโ้ครงการ

ในครังนี ซึงจะสะทอ้นถึงปัจจยัในการหนุนเสริมใหโ้ครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแทจ้ริง 

 - ควรกาํหนดปัจจยัอืนทีคาดว่ามีอิทธิพลต่อการดาํเนินโครงการนอกเหนือจากการประเมินโดยใช ้

CIPP Model เพือนาํไปสู่การขยายองค์ความรู้ใหม่ในการอธิบายปรากฎการณ์และบริบททีหลากหลาย 

รวมถึงปัจจยัแฝงอืนทีสอดคลอ้งตามแต่ละบริบทของพืนที 
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แบบสอบถามทีใชใ้นการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 
 

 

 

 

 

แบบสอบถามสําหรับผู้บริหารสาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอําเภอ  

และผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

 

 โครงการวิจยัเรือง ประเมินผลโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์

ราชนั” กรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ครังนีเป็นความร่วมมือระหว่างศูนยว์ิจยัและ

จดัการความรู้เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กบัคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 การสาํรวจนี ใหค้วามสาํคญัยงิต่อประเด็นจริยธรรมการวิจยั ซึงคณะผูว้ิจยัยืนยนัว่าขอ้มูลเหล่านีจะ

ถูกนาํเสนอเป็นภาพรวมและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผูต้อบทงัเป็นรายบุคคลรวมทงัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ทงันีในระหว่างการเก็บขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามมีสิทธิทีจะปฏิเสธการเขา้ร่วมให้ขอ้มูลหรือยุติการตอบ

แบบสอบถามไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิแต่อย่างใด ในการนีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบ

แบบสอบถามต่อไปนี เพือประโยชน์ต่อการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินโครงการต่อไป 

 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.แบบสอบถามนี มี 4 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อการประเมินปัจจยัดา้นบริบท ปัจจยัดา้นนาํเขา้ ปัจจยัดา้นกระบวนการและ

ปัจจยัดา้นผลผลิต ของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 ส่วนที 3  คาํถามปลายเปิดเพือแสดงความคิดเห็นทีสะท้อนปัญหา ข้อเสนอแนะทีมีผลต่อการ

พฒันาการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

  

2. โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ไดโ้ดยอิสระตามความเป็นจริงเพือความสมบูรณ์และสามารถนาํ

ขอ้มูลฉบบันีไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้สรุปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

3. ผูว้ิจยัขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีทีกรุณาใหข้อ้มูล 

 

 

          คณะผูว้ิจยั 
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แบบสอบถามโครงการ “การประเมนิเพือพฒันาการดําเนินงานตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหรีทัวไทย เทิด

ไท้องค์ราชัน” สําหรับ สสจ. / สสอ. / ผู้อาํนวยการ รพ.สต. 

ส่วนที  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  

 

 สสจ.   สสอ.   ผอ.รพ.สต. 

 

ขอ้ 1. ตาํแหน่ง

....................................................................................................................................................... 

ขอ้ 2. สงักดั/หน่วยงาน

....................................................................................................................................................... 

 

ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั  

โปรดพิจารณาระดับตามความเหมาะสมของกิจกรรมทีเกียวขอ้งและโปรดกาเครืองหมาย  ให้ตรงกับ

ระดบัความคิดเห็นของท่าน 

 

กจิกรรม 
ระดับผลการดําเนินการตามความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

1. ปัจจยัด้านบริบท 

1.1 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการมี

ความเหมาะสม 

     

1.2 เป้าหมายและระยะเวลาดาํเนินการสามารถ

นาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 

     

1.3 สภา พ แ วด ล้อ มเ ห ม าะ สม กับ ก า ร

ดาํเนินงาน 

     

1.4 การประสานงานก่อให้เกิดความร่วมมือ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

1.5 มีการกาํหนดวิธีการดาํเนินงานเหมาะสม

กบับริบทและปฏิบติัไดจ้ริง 

     

1.6 มีการกาํหนดนโยบายและขอบข่ายตาม

ภารกิจทีชดัเจนเป็นรูปธรรม 
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ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั (ต่อ) 

 

กจิกรรม 
ระดับผลการดําเนินการตามความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

2. ปัจจยัด้านนําเข้า 

2.1 ความชดัเจนของโครงการ       

2.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 

     

2.3 แผนการดาํเนินงานขององค์กรของท่าน

ตามโครงการ 

     

2.4 คว าม สาม าร ถใน กา รจัด กา รบริ หา ร

โครงการในพืนทีทีรับผดิชอบ 

     

2.5 ค ว า ม สา ม า ร ถแ ละ ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง

บุคลากรในการปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งกับ

โครงการ 

     

2.6 งบประมาณของโครงการ       

 

กจิกรรม 
ระดับผลการดําเนินการตามความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

3. ปัจจยัด้านกระบวนการ 

3.1 มีการบริหารจดัการโครงการไดอ้ย่างเป็น

ระบบและขนัตอน 

     

3.2 มีการบูรณาการการทาํงานอยา่งมีส่วนร่วม      

3.3 มีการสือสารและการประชาสัมพนัธ์อย่าง

ต่อเนืองและครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมาย 

     

3.4 มีการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานและ

เวบ็ไซต ์QuitForKing ใหต้รงกนั 

     

3.5 การเชือมโยงของระบบข้อมูลระหว่าง

ส่วนกลางกบัภาคีเครือข่าย 

     

3.6 การติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของ

โครงการ 
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ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อโครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั (ต่อ) 

กจิกรรม 
ระดับผลการดําเนินการตามความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

4. ปัจจยัด้านผลผลติ 

4.1 มีระบบส่งต่อขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ      

4.2 มีระบบฐานขอ้มูลทีเชือมโยงกนัระหว่าง

ภาคีเครือข่ายและสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย 

     

4.3 มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

เกียวกบัโครงการแก่บุคลากรดา้นสาธารณสุข 

     

4.4 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถ

และทกัษะทีสามารถนาํไปถ่ายทอดองคค์วามรู้

ต่อได ้

     

4.5 ความร่วมมือของประชาชน      

4.6 ความร่วมมือของหน่วยงานทังแนวราบ

และแนวดิง 

     

 

ส่วนที 3 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่อโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั 

ขอ้ 1. ท่าน/หน่วยงานท่าน มีบทบาทหน้าทีอะไรในการขบัเคลือนโครงการ 3 ลา้น 3 ปี และรับรู้นโยบาย

อยา่งไร 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

ขอ้ 2. ท่านคิดว่ากระบวนการดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงอะไรบา้ง 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

ขอ้ 3. ท่านคิดว่าปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการดาํเนินการโครงการนีมีอะไรบา้ง 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามสําหรับเจ้าหน้าทีสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล  

และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน 

 

 โครงการวิจยัเรือง ประเมินผลโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์

ราชนั” กรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ครังนีเป็นความร่วมมือระหว่างศูนยว์ิจยัและ

จดัการความรู้เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กบัคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 การสาํรวจนี ใหค้วามสาํคญัยงิต่อประเด็นจริยธรรมการวิจยั ซึงคณะผูว้ิจยัยืนยนัว่าขอ้มูลเหล่านีจะ

ถูกนาํเสนอเป็นภาพรวมและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผูต้อบทงัเป็นรายบุคคลรวมทงัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ทงันีในระหว่างการเก็บขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามมีสิทธิทีจะปฏิเสธการเขา้ร่วมให้ขอ้มูลหรือยุติการตอบ

แบบสอบถามไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิแต่อย่างใด ในการนีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบ

แบบสอบถามต่อไปนี เพือประโยชน์ต่อการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินโครงการต่อไป 

 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1.แบบสอบถามนี มี 5 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที 2 การรับรู้ข้อมูลและบริบททั วไปของการดาํเนินงาน รวมทงัภาพรวมของกระบวนการ

ภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  

 ส่วนที 3  ความคิดเห็นต่อการประเมินปัจจยัดา้นบริบท ปัจจยัดา้นนาํเขา้ ปัจจยัดา้นกระบวนการและ

ปัจจยัดา้นผลผลิต ของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 ส่วนที 4 คาํถามปลายเปิดเพือแสดงความคิดเห็นทีสะทอ้นปัญหา ขอ้เสนอแนะทีมีผลต่อการ

พฒันาการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  

2. โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ไดโ้ดยอิสระตามความเป็นจริงเพือความสมบูรณ์และสามารถนาํ

ขอ้มูลฉบบันีไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้สรุปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ผูว้ิจยัขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีทีกรุณาใหข้อ้มูล 

 

 

          คณะผูว้ิจยั 
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แบบสอบถามโครงการ “การประเมนิเพือพฒันาการดําเนนิงานตามนโยบาย  ล้าน  ปี  

เลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  

แบบสอบถามสําหรับ   จนท.รพ.สต.    อสม. 

 

ส่วนที  ขอ้มูลทวัไป 

ขอ้ . ปัจจุบนั ท่านสูบบุหรี หรือไม่  

(   ) . ไม่สูบบุหรี   (   ) . สูบบุหรีทุกวนั  (   ) . สูบบุหรีแต่ไม่ทุกวนั 

 

ขอ้ . เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรกเมือท่านอาย ุ.............. ปี (ถา้เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกแลว้ใหข้า้มไปขอ้ 4) 

 

ขอ้ . ในช่วง  วนัทีผา่นมา ท่านใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรกของวนั ภายใน  นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ ใช่

หรือไม่ 

(   ) .  ไม่ใช่    (   ) . ใช่   

   

ขอ้ . ในช่วง  เดือนทีผา่นมา ท่านไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้ ใช่หรือไม่  

(   ) . ไม่ใช่    (   ) .  ใช่ (ระบุ ......... ครัง) 

 

ขอ้ . การพยายามเลิกบุหรี เกียวเนืองจาก “โครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” หรือไม่ 

(   ) . ไม่เกียวขอ้ง   (   ) . เกียวขอ้ง 

 

ขอ้ . ท่านรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ  ลา้น  ปีฯ หรือไม่และจากแหล่งใด 

(   ) . ไม่รู้จกั    (   ) .  รู้จกัและรับขอ้มูลจาก.................................................. 

 

ขอ้ . ท่านเขา้ร่วมโครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

(   ) . ไม่เขา้ร่วม เพราะ...................................................  (   ) . เขา้ร่วม   

  

ขอ้ 8. (ถามเฉพาะ จนท.รพ.สต.) ในรอบ  เดือนทีผ่านมา ท่านสามารถเชิญชวน อสม.เขา้โครงการ ได ้

............. คน จากอสม ในเขตรับผดิชอบทงัหมด .......... คน  

 

ขอ้ . (ถามเฉพาะ อสม.) ในรอบ  เดือนทีผ่านมา ท่านสามารถเชิญชวนผูสู้บบุหรีได ้............ คน จาก 

........ คนสูบบุหรี..................คน ในพืนทีทีท่านรับผดิชอบ 
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ส่วนที 2 การรับรู้ข้อมูลและบริบททั วไป รวมทังภาพรวมของกระบวนการของการดาํเนินงานภายใต้

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 

ประเด็นพจิารณาการรับรู้ 
ระดับผลการดําเนินการรับรู้ 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

1.วตัถุประสงค์หลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) 

     

2.แนวทางดาํเนินงานจะอาศยักลไก “เครือข่ายหมอ

อนามยัและ อสม.” เป็นผูป้ฎิบติัการหลกั 

     

3.โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชัน” มีวตัถุประสงค์เพือจัดกิจกรรมรณรงค์และ

ขบัเคลือนกิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี 

     

4.การลงชือเขา้ร่วมโครงการมีช่องทางและรูปแบบที

หลากหลายเพือความสะดวกในการดาํเนินงาน 

     

5.ช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการอยู่ระหว่างเดือน

มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2562 (รวม 3 ปี) 

     

6.เมือโครงการเสร็จสินจะเกิดเครือข่ายและการมีส่วน

ร่วมสร้างสุขภาพในพืนที เช่น กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ 

     

7.จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบั

แรกคือจงัหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจงัหวดัตากและ

จงัหวดันครราชสีมา ตามลาํดบั 

     

8.ยอดรวมผู ้สมัครใจเลิกสูบบุหรีจ ํานวนทังสิ น 

559,557 คน (ข้อมูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2560) 

บรรลุเป้าหมายในระยะที 1 ทีก ําหนดไม่ตํากว่า 

500,000 คน 

     

9.ความคาดหวงัในโครงการนอกจากการรณรงค์เลิก

บุหรีแลว้ยงัส่งผลถึงการรณรงคเ์ลิกเหลา้อีกดว้ย 

     

10.แนวปฏิบัติเพือดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

ตามทีระบุของ “หมออนามยัหรือเจา้หน้าที รพ.สต” 

มี 10 ขอ้ ในขณะทีแนวปฏิบติัตามทีระบุของ “อสม.” 

มี 9 ขอ้ 
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ส่วนที  ความคิดเห็นต่อโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

 

กจิกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

. ปัจจยัด้านบริบท 

1.1 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการมี

ความเหมาะสม 
     

1.2 เป้าหมายและระยะเวลาดาํเนินการสามารถ

นาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 
     

1.3 สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกับบริบทการ

ดาํเนินงาน 
     

1.4 การประสานงานก่อให้เกิดความร่วมมือ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

 

กจิกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

2. ปัจจยัด้านการนําเข้า 

2.1 ความชดัเจนของโครงการ       

2.2 ได้รับชีแจงโครงการจากหน่วยงานที

เกียวขอ้ง 
     

2.3 มีการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน

ทีเกียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 
     

2.4 ไ ด้ รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ค ว า ม รู้ จ า ก

เจา้หนา้ทีทีมีความเชียวชาญในการเลิกบุหรี 
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ส่วนที  ความคิดเห็นต่อโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

กจิกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

3. ปัจจยัด้านกระบวนการ 

3.1 มีการบูรณาการอยา่งส่วนร่วมกบั

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
     

3.2 กาํหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงคที์

สอดคลอ้งกบัโครงการเพือเพิมผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ  

(โปรดระบุ.................................................) 

     

3.3 มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่ง

ถูกตอ้งและตรงเวลา 
     

3.4 มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน

ของโครงการ 
     

 

กจิกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

4. ปัจจยัด้านผลผลติ 

4.1 มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจน

เลิกไดส้าํเร็จ 
     

4.2 ท่านให้คาํแนะนาํ/เทคนิคให้แก่ผูเ้ข้าร่วม

โครงการจนสาํเร็จ  

(โปรดระบุ.................................................) 

     

4.3 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ      

4.4 ความร่วมมือของคนในชุมชน      

 

กจิกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

5. ด้านผลลพัธ์ >40% 31-40% 21-30% 11-20% 0-10% 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้าํเร็จ เมือเทียบกับ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (โปรดระบุเป็นร้อยละ) 
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ส่วนที 4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่อโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั 

ขอ้ 1. ท่าน/หน่วยงานท่าน มีบทบาทหน้าทีอะไรในการขบัเคลือนโครงการ 3 ลา้น 3 ปี และรับรู้นโยบาย

อยา่งไร 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

ขอ้ 2. ท่านคิดว่ากระบวนการดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงอะไรบา้ง 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

ขอ้ 3. ท่านคิดว่าปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการดาํเนินการโครงการนีมีอะไรบา้ง 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามสําหรับประชาชนทีสมัครเข้าร่วมโครงการ 

“3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทัวไทย เทดิไท้องค์ราชัน” 

 

 โครงการวิจยัเรือง ประเมินผลโครงการตามนโยบาย “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไท้องค์

ราชนั” กรณีศึกษาเชิงพืนทีจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูล ครังนีเป็นความร่วมมือระหว่างศูนยว์ิจยัและ

จดัการความรู้เพือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กบัคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

 การสาํรวจนี ใหค้วามสาํคญัยงิต่อประเด็นจริยธรรมการวิจยั ซึงคณะผูว้ิจยัยืนยนัว่าขอ้มูลเหล่านีจะ

ถูกนาํเสนอเป็นภาพรวมและไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผูต้อบทงัเป็นรายบุคคลรวมทงัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ทงันีในระหว่างการเก็บขอ้มูล ผูต้อบแบบสอบถามมีสิทธิทีจะปฏิเสธการเขา้ร่วมให้ขอ้มูลหรือยุติการตอบ

แบบสอบถามไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิแต่อย่างใด ในการนีจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบ

แบบสอบถามต่อไปนี เพือประโยชน์ต่อการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาํเนินโครงการต่อไป 

 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

.แบบสอบถามนี มี 5 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที 2 ความคิดเห็นต่อการประเมินปัจจยัดา้นบริบท ปัจจยัดา้นนาํเขา้ ปัจจยัดา้นกระบวนการและ

ปัจจยัดา้นผลผลิต ของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 ส่วนที 3  การรับรู้ขอ้มูลและบริบททั วไปของการดาํเนินงาน รวมทงัภาพรวมของกระบวนการ

ภายใตโ้ครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 ส่วนที 4 คาํถามปลายเปิดเพือแสดงความคิดเห็นทีสะทอ้นปัญหา ขอ้เสนอแนะทีมีผลต่อการ

พฒันาการดาํเนินงานของโครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  

. โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ไดโ้ดยอิสระตามความเป็นจริงเพือความสมบูรณ์และสามารถนาํ

ขอ้มูลฉบบันีไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้สรุปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

. ผูว้ิจยัขอขอบคุณมา ณ โอกาสนีทีกรุณาใหข้อ้มูล 

 

          คณะผูว้ิจยั 
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แบบสอบถามโครงการ “การประเมนิเพือพฒันาการดําเนนิงานตามนโยบาย  ล้าน  ปี  

เลกิบุหรีทัวไทย เทิดไท้องค์ราชัน”  

 

แบบสอบถามสําหรับ ผู้ทปัีจจุบันสูบบุหรี หรือเลกิสูบบุหรีไม่เกนิ 1 ปี  

 

ส่วนที  ขอ้มูลทวัไป 

ขอ้ . ท่านสูบบุหรี หรือไม่  

(   ) 1. เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกแลว้   (   ) . สูบบุหรีทุกวนั  (   ) . สูบบุหรีแต่ไม่ทุกวนั 

ขอ้ . เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรกเมือท่านอาย ุ.............. ปี (ถา้เคยสูบแต่ปัจจุบนัเลิกแลว้ใหข้้ามไปขอ้ 4) 

ขอ้ . ในช่วง  วนัทีผา่นมา ท่านใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรกของวนั ภายใน  นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ ใช่

หรือไม่ 

(   ) 1. ใช่   (   ) 2. ไม่ใช่ 

ขอ้ . ในช่วง  เดือนทีผา่นมา ท่านไดล้งมือพยายามเลิกใชย้าสูบ / ยาเสน้ ใช่หรือไม่  

(   ) 1. ไม่ใช่   (   ) 2. ใช่ (ระบุ ......... ครัง) 

ขอ้ . การพยายามเลิกบุหรี เกียวเนืองจาก “โครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” หรือไม่ 

(   ) 1. เกียวขอ้ง   (   ) 2. ไม่เกียวขอ้ง 

ขอ้ . ท่านรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั หรือไม่และ

จากแหล่งใด 

(   ) 1. ไม่รู้จกั   (   ) 2. รู้จกัและรับขอ้มูลจาก............................................................... 

ขอ้ 7. ท่านไดรั้บการเชิญชวนใหเ้ขา้โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์ราชนัหรือไม่ และจาก

แหล่งใด  

(   ) 1. ไม่ไดรั้บ  (   ) 2. ไดรั้บการชวนจาก              อสม.             อืน ๆ.......................... 

ขอ้ 8. ท่านยนิดีเขา้ร่วมโครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

(   ) 1. ไม่ยนิดีเขา้ร่วม  

(   ) 2. ยนิดีเขา้ร่วมเพราะสุขภาพ   

(   ) 3. ยนิดีเขา้ร่วมเพราะบุคคลในครอบครัวขอร้องใหเ้ลิก          

(   ) 4. ยนิดีเขา้ร่วมเพราะเพือประหยดัค่าใชจ่้าย    

(   ) . ยนิดีเขา้ร่วมเพราะเพือเทิดไทอ้งคร์าชนั   

ขอ้ 9 คาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการใดทีสร้างแรงจูงใจใหต้ดัสินใจกาํหนดวนัเลิกบุหรี .................................... 

.......................................................................................................................................................... 

ขอ้ 10 การเขา้ร่วมโครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั ท่านไดค้าํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการ

ใดทีทาํใหท่้านมนัใจทีจะเลิกบุหรีไดม้ากขึน  .......................................................................................... 
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ขอ้ 11. ท่านเลิกสูบบุหรีไดน้านกีเดือน  

(   ) 1. ยงัเลิกไม่ได ้(ไม่ถามขอ้ 10) (   ) 2. เลิกได ้  เดือน  (   ) 3. เลิกได ้  เดือน  

(   ) 4. เลิกได ้  เดือน   (   ) 5. เลิกไดม้ากกว่า  เดือน 

ขอ้ 2. ปัจจุบนัท่านกลบัมาสูบซาํหรือไม่ 

(   ) . ไม่กลบัมาสูบซาํ 

(   ) . กลบัมาสูบซาํเพราะ.............................................................................................................. 

    

ส่วนที 2 การรับรู้ข้อมูลและบริบททั วไป รวมทังภาพรวมของกระบวนการของการดาํเนินงานภายใต้

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

ประเด็นพจิารณาการรับรู้ 
ระดับผลการดําเนินการรับรู้ 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

1.วตัถุประสงค์หลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) 

     

2.แนวทางดาํเนินงานจะอาศยักลไก “เครือข่ายหมอ

อนามยัและ อสม.” เป็นผูป้ฎิบติัการหลกั 

     

3.โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งค์

ราชัน” มีวตัถุประสงค์เพือจัดกิจกรรมรณรงค์และ

ขบัเคลือนกิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี 

     

4.การลงชือเขา้ร่วมโครงการมีช่องทางและรูปแบบที

หลากหลายเพือความสะดวกในการดาํเนินงาน 

     

5.ช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการอยู่ระหว่างเดือน

มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2562 (รวม 3 ปี) 

     

6.เมือโครงการเสร็จสินจะเกิดเครือข่ายและการมีส่วน

ร่วมสร้างสุขภาพในพืนที เช่น กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ 

     

7.จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบั

แรกคือจงัหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจงัหวดัตากและ

จงัหวดันครราชสีมา ตามลาํดบั 

     

8.ยอดรวมผู ้สมัครใจเลิกสูบบุหรีจ ํานวนทังสิ น 

559,557 คน (ข้อมูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2560) 

บรรลุเป้าหมายในระยะที 1 ทีก ําหนดไม่ตํากว่า 

500,000 คน 
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ประเด็นพจิารณาการรับรู้ 
ระดับผลการดําเนินการรับรู้ 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

9.ความคาดหวงัในโครงการนอกจากการรณรงค์เลิก

บุหรีแลว้ยงัส่งผลถึงการรณรงคเ์ลิกเหลา้อีกดว้ย 

     

10.แนวปฏิบัติเพือดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

ตามทีระบุของ “หมออนามยัหรือเจา้หน้าที รพ.สต” 

มี 10 ขอ้ ในขณะทีแนวปฏิบติัตามทีระบุของ “อสม.” 

มี 9 ขอ้ 

     

 

ส่วนที  ความคิดเห็นต่อโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั 

 

กจิกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

. ปัจจยัด้านบริบท 

1.1 เป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม

กบัสถานการณ์ดา้นสุขภาพ 
     

1.2 ศกัยภาพของบุคลากร/หน่วยงานสามารถ

นาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง 
     

1.3 สภาพแวดลอ้มในพืนทีจาํเป็นอย่างยิงต่อ

การดาํเนินงานโครงการ 
     

 

กจิกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

2. ปัจจยัด้านการนําเข้า 

2.1 ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน ด้านสุขภาพใน

พืนทีมีระบบการบริหารจดัการทีดี 
     

2.2 บุคลากรตังใจปฏิบัติงานตามโครงการฯ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

2.3 มีมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ

ดาํเนินงานโครงการฯอยา่งเหมาะสม 
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ส่วนที  ความคิดเห็นต่อโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั (ต่อ) 

 

กจิกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

3. ปัจจยัด้านกระบวนการ 

3.1หน่วยงานดา้นสุขภาพมีการประชาสมัพนัธ์

ขอ้มูลโครงการอยา่งชดัเจน 
     

3.2 การดาํเนินการรับสมคัรเขา้ร่วมโครงการ

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

3.3 มีช่องทางสือสาร/ ซกัถามและเปิดโอกาส

ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
     

 

กจิกรรม 
ระดับความเหมาะสม 

มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด 

4. ปัจจยัด้านผลผลติ 

4.1 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ช่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห้

คาํแนะนาํ/ชกัชวนเขา้ร่วมโครงการ 
     

4.2 ความพึงพอใจการติดตามและการ

ประเมินผลในระยะเวลาทีกาํหนด 
     

4.3 ความพึงพอใจในภาพรวม      
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ส่วนที 4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะต่อโครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทยเทิดไทอ้งคร์าชนั 

 

ขอ้ 1. ท่านคิดว่าหน่วยงานใดบา้งทีเขา้มามีส่วนร่วม/บทบาทในการขบัเคลือนโครงการ 3 ลา้น 3 ปี และ

หน่วยงานดงักล่าวนนัมีบทบาทอยา่งไร 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

ขอ้ 2. ท่านคิดว่ากระบวนการดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงอะไรบา้ง 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

ขอ้ 3. ท่านคิดว่าปัจจยัแห่งความสาํเร็จในการดาํเนินการโครงการนีมีอะไรบา้ง 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข  

การทดสอบเครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

- การวิเคราะห์ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

โดย การหาค่า IOC (Index of Congruency) 

- การวิเคราะห์ค่าความเชือมนั (Reliability) 
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การวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกบัวตัถุประสงค์ของการวจิยั 

ของแบบสอบถามสําหรับผู้บริหาร สสจ. ,สสอ. และ ผอ.รพ.สต. 

โดย การหาค่า IOC (Index of Congruency) 

 

ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

1.ชือ – นามสกุล     .  

2.ตาํแหน่ง  1  3 .  

3. สงักดั/หน่วยงาน     .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 0.67 

 

ส่วนที  ความคิดเห็นต่อโครงการ “  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

1.ปัจจยัด้านบริบท 

1.1 วตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความ

เหมาะสม 

    .  

1.2 เป้าหมายและระยะเวลาดาํเนินการสามารถนาํไปสู่การ

ปฏิบติัไดจ้ริง 

 1  3 .  

1.3 สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัการดาํเนินงาน     .  

1.4 การประสานงานก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    .  

1.5 มีการกาํหนดวิธีการดาํเนินงานเหมาะสมกบับริบท

และปฏิบติัไดจ้ริง 

 0  2 0.67 

1.6 มีการกาํหนดนโยบายและขอบข่ายตามภารกิจที

ชดัเจนเป็นรูปธรรม 

    .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านบริบท 0.89 
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ส่วนที  ความคิดเห็นต่อโครงการ “  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

.ปัจจยัด้านการนําเข้า 

2.1 ความชดัเจนของโครงการ      .  

2.2 ความเหมาะสมของวตัถุประสงคข์องโครงการ  1  3 .  

2.3 แผนการดาํเนินงานขององคก์รของท่านตามโครงการ     .  

2.4 ความสามารถในการจดัการบริหารโครงการในพืนทีที

รับผดิชอบ 

    .  

2.5 ความสามารถและความพร้อมของบุคลากรในการ

ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ 

 1  3 1.00 

2.6 งบประมาณของโครงการ       

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านการนําเข้า 1.00 

 

รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

3.ปัจจยัด้านกระบวนการ 

3.1 มีการบริหารจดัการโครงการไดอ้ย่างเป็นระบบและ

ขนัตอน 

    .  

3.2 มีการบูรณาการการทาํงานอยา่งมีส่วนร่วม  1  3 .  

3.3 มีการสือสารและการประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเนืองและ

ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมาย 

    .  

3.4 มีการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานและเว็บไซต ์

QuitForKing ใหต้รงกนั 

    .  

3.5 การเชือมโยงของระบบขอ้มูลระหว่างส่วนกลางกับ

ภาคีเครือข่าย 

 0  2 0.67 

3.6 การติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของโครงการ 1 0 1 2 0.67 

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านกระบวนการ 0.89 
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รายการประเมนิ คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

4.ปัจจยัด้านผลผลติ 

4.1 มีระบบส่งต่อขอ้มูลของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ     .  

4.2 มีระบบฐานขอ้มูลทีเชือมโยงกนัระหว่างภาคีเครือข่าย

และสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย 

 1  3 .  

4.3 มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกียวกบัโครงการ

แก่บุคลากรดา้นสาธารณสุข 

    .  

4.4 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถและทกัษะที

สามารถนาํไปถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่อได ้

    .  

4.5 ความร่วมมือของประชาชน  0  2 0.67 

4.6 ความร่วมมือของหน่วยงานทงัแนวราบและแนวดิง 1 0 1 2 0.67 

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านผลผลติ .89 
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การวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกบัวตัถุประสงค์ของการวจิยั 

ของแบบสอบถามสําหรับเจ้าหน้าทีสังกดั รพ.สต. และ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน 

โดย การหาค่า IOC (Index of Congruency) 

 

ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

1. ปัจจุบนั ท่านสูบบุหรี หรือไม่     .  

2. เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรกเมือท่านอาย ุ.............. ปี  1  3 .  

3. ในช่วง  วนัทีผา่นมา ท่านใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรก

ของวนั ภายใน  นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ ใช่หรือไม่ 

    .  

4.ในช่วง  เดือนทีผา่นมา ท่านไดล้งมือพยายามเลิกใช้

ยาสูบ / ยาเสน้ ใช่หรือไม่ 

    .  

5. การพยายามเลิกบุหรี เกียวเนืองจาก “โครงการ  ลา้น  

ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” หรือไม่ 

    .  

6. ท่านรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ  ลา้น  ปี

ฯ หรือไม่และจากแหล่งใด 

    .  

7. ท่านเขา้ร่วมโครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไทอ้งคร์าชนั 

    .  

8. (ถามเฉพาะ จนท.รพ.สต.) ในรอบ  เดือนทีผา่นมา 

ท่านสามารถเชิญชวน อสม.เขา้โครงการ ได ้............. คน 

จากอสม ในเขตรับผดิชอบทงัหมด .......... คน 

    .  

9. (ถามเฉพาะ อสม.) ในรอบ  เดือนทีผา่นมา ท่าน

สามารถเชิญชวนผูสู้บบุหรีได ้............ คน จาก ........ คน

สูบบุหรี..................คน ในพืนทีทีท่านรับผดิชอบ 

1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี  IOC  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1.00 
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ส่วนที 2 การรับรู้ข้อมูลและบริบททั วไป รวมทังภาพรวมของกระบวนการของการดาํเนินงานภายใต้

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

1.วตัถุประสงค์หลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) 

    .  

2.แนวทางดําเนินงานจะอาศัยกลไก “เครือข่ายหมอ

อนามยัและ อสม.” เป็นผูป้ฎิบติัการหลกั 

 1  3 .  

3.โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไท้องค์

ราชัน” มีว ัตถุประสงค์เพือจัดกิจกรรมรณรงค์และ

ขบัเคลือนกิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี 

    .  

4.การลงชือเข้าร่วมโครงการมีช่องทางและรูปแบบที

หลากหลายเพือความสะดวกในการดาํเนินงาน 

    .  

5.ช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการอยู่ระหว่างเดือน

มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2562 (รวม 3 ปี) 

    .  

6.เมือโครงการเสร็จสินจะเกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

สร้างสุขภาพในพืนที เช่น กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ 

    .  

7.จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบัแรก

คือจังหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจังหวดัตากและจังหวดั

นครราชสีมา ตามลาํดบั 

1 0 1 2 0.67 

8.ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทงัสิน 559,557 

คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2560) บรรลุเป้าหมาย

ในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน 

1 0 1 2 0.67 

9.ความคาดหวงัในโครงการนอกจากการรณรงค์เลิกบุหรี

แลว้ยงัส่งผลถึงการรณรงคเ์ลิกเหลา้อีกดว้ย 

1 1 1 3 1.00 

10.แนวปฏิบติัเพือดาํเนินกิจกรรมตามโครงการฯตามที

ระบุของ “หมออนามยัหรือเจ้าหน้าที รพ.สต” มี 10 ข้อ 

ในขณะทีแนวปฏิบติัตามทีระบุของ “อสม.” มี 9 ขอ้ 

1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี  IOC  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 0.87 
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ส่วนที  การประเมินความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการ “  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

1.ปัจจยัด้านบริบท 

1.1 วตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความ

เหมาะสม 

    .  

1.2 เป้าหมายและระยะเวลาดาํเนินการสามารถนาํไปสู่การ

ปฏิบติัไดจ้ริง 

 1  3 .  

1.3 สภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบับริบทการดาํเนินงาน     .  

1.4 การประสานงานก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านบริบท 0.91 

 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

2.ปัจจยัด้านนาํเข้า 

2.1 ความชดัเจนของโครงการ      .  

2.2 ไดรั้บชีแจงโครงการจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  1  3 .  

2.3 มีการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง

อยา่งเหมาะสม 

    .  

2.4 ไดรั้บการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจา้หน้าทีทีมีความ

เชียวชาญในการเลิกบุหรี 

    .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านนําเข้า 0.83 
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ส่วนที  การประเมินความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการ “  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

3.ปัจจยัด้านกระบวนการ 

3.1 มีการบูรณาการอยา่งส่วนร่วมกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้ง     .  

3.2 กาํหนดเป้าหมาย/กิจกรรมรณรงคที์สอดคลอ้งกบั

โครงการเพือเพิมผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  

(โปรดระบุ.................................................) 

 0  2 .  

3.3 มีการส่งต่อขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและ

ตรงเวลา 

    .  

3.4 มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของโครงการ     .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านกระบวนการ 0.91 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

4.ปัจจยัด้านผลผลติ 

4.1 มีระบบการติดตามผูเ้ขา้ร่วมโครงการจนเลิกไดส้าํเร็จ     .  

4.2 ท่านใหค้าํแนะนาํ/เทคนิคให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจน

สาํเร็จ  

(โปรดระบุ.................................................) 

 0  2 .  

4.3 ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ     .  

4.4 ความร่วมมือของคนในชุมชน     .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านผลผลติ 0.83 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

5.ด้านผลลพัธ์ 

5.1 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเลิกไดส้าํเร็จ เมือเทียบกบัผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ (โปรดระบุเป็นร้อยละ) 

    .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านผลลพัธ์ .  
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การวเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อคาํถามกบัวตัถุประสงค์ของการวจิยั 

ของแบบสอบถามสําหรับประชาชนทีสมคัรเข้าร่วมและปัจจุบันสูบบุหรี หรือเลกิสูบบุหรีไม่เกนิ 1 ปี 

โดย การหาค่า IOC (Index of Congruency) 

 

ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

1. ปัจจุบนั ท่านสูบบุหรี หรือไม่     .  

2. เริมสูบบุหรีหมดมวนครังแรกเมือท่านอาย ุ.............. ปี  0  2 .  

3. ในช่วง  วนัทีผา่นมา ท่านใชย้าสูบ/ยาเสน้ครังแรก

ของวนั ภายใน  นาทีหลงัตืนนอนตอนเชา้ ใช่หรือไม่ 

    .  

4.ในช่วง  เดือนทีผา่นมา ท่านไดล้งมือพยายามเลิกใช้

ยาสูบ / ยาเสน้ ใช่หรือไม่ 

    .  

5. การพยายามเลิกบุหรี เกียวเนืองจาก “โครงการ  ลา้น  

ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” หรือไม่ 

    .  

6. ท่านรู้จกัและรับขอ้มูลข่าวสารของโครงการ  ลา้น  ปี

ฯ หรือไม่และจากแหล่งใด 

    .  

7. ท่านไดรั้บการเชิญชวนใหเ้ขา้โครงการ 3 ลา้น 3 ปี เลิก

บุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนัหรือไม่ และจากแหล่งใด 

    .  

8. ท่านยนิดีเขา้ร่วมโครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย 

เทิดไทอ้งคร์าชนั 

    .  

9. คาํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการใดทีสร้างแรงจูงใจให้

ตดัสินใจกาํหนดวนัเลิกบุหรี 

    .  

10.การเขา้ร่วมโครงการ  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิด

ไทอ้งคร์าชนั ท่านไดค้าํแนะนาํ/กิจกรรม/บริการใดทีทาํ

ใหท่้านมนัใจทีจะเลิกบุหรีไดม้ากขึน   

    .  

11.ท่านเลิกสูบบุหรีไดน้านกีเดือน 1 1 1 3 1.00 

12.ปัจจุบนัท่านกลบัมาสูบซาํหรือไม่ 1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี  IOC  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 0.89 
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ส่วนที 2 การรับรู้ข้อมูลและบริบททั วไป รวมทังภาพรวมของกระบวนการของการดาํเนินงานภายใต้

โครงการ “3 ลา้น 3 ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั” 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

1.วตัถุประสงค์หลกัของโครงการเพือน้อมรําลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช (รัชกาลที 9) 

    .  

2.แนวทางดําเนินงานจะอาศัยกลไก “เครือข่ายหมอ

อนามยัและ อสม.” เป็นผูป้ฎิบติัการหลกั 

 1  3 .  

3.โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรีทั วไทย เทิดไท้องค์

ราชัน” มีว ัตถุประสงค์เพือจัดกิจกรรมรณรงค์และ

ขบัเคลือนกิจกรรมทีนาํไปสู่การเลิกสูบบุหรี 

    .  

4.การลงชือเข้าร่วมโครงการมีช่องทางและรูปแบบที

หลากหลายเพือความสะดวกในการดาํเนินงาน 

    .  

5.ช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการอยู่ระหว่างเดือน

มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2562 (รวม 3 ปี) 

    .  

6.เมือโครงการเสร็จสินจะเกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

สร้างสุขภาพในพืนที เช่น กลุ่มคนรักษสุ์ขภาพ 

    .  

7.จงัหวดัทีมีผูร่้วมลงนามเลิกบุหรีมากทีสุด 3 ลาํดบัแรก

คือจังหวดับุรีรัมย ์รองลงมาคือจังหวดัตากและจังหวดั

นครราชสีมา ตามลาํดบั 

1 0 1 2 0.67 

8.ยอดรวมผูส้มคัรใจเลิกสูบบุหรีจาํนวนทงัสิน 559,557 

คน (ขอ้มูล ณ วนัที 30 พฤษภาคม 2560) บรรลุเป้าหมาย

ในระยะที 1 ทีกาํหนดไม่ตาํกว่า 500,000 คน 

1 0 1 2 0.67 

9.ความคาดหวงัในโครงการนอกจากการรณรงค์เลิกบุหรี

แลว้ยงัส่งผลถึงการรณรงคเ์ลิกเหลา้อีกดว้ย 

1 1 1 3 1.00 

10.แนวปฏิบติัเพือดาํเนินกิจกรรมตามโครงการฯตามที

ระบุของ “หมออนามยัหรือเจ้าหน้าที รพ.สต” มี 10 ข้อ 

ในขณะทีแนวปฏิบติัตามทีระบุของ “อสม.” มี 9 ขอ้ 

1 1 1 3 1.00 

รวมค่าเฉลยี  IOC  ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 0.87 
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ส่วนที  การประเมินความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการ “  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

1.ปัจจยัด้านบริบท 

1.1 เ ป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ดา้นสุขภาพ 

    .  

1.2 ศกัยภาพของบุคลากร/หน่วยงานสามารถนาํไปสู่การ

ปฏิบติัไดจ้ริง 

 1  3 .  

1.3 สภาพแวดล้อมในพืนทีจํา เป็นอย่างยิ งต่อการ

ดาํเนินงานโครงการ 

    .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านบริบท 1.00 

 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

2.ปัจจยัด้านนาํเข้า 

2.1 ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน ดา้นสุขภาพในพืนทีมีระบบ

การบริหารจดัการทีดี 

    .  

2.2 บุคลากรตังใจปฏิบัติงานตามโครงการฯอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 0  2 .  

2.3 มีมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดําเนินงาน

โครงการฯอยา่งเหมาะสม 

    .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านนําเข้า .  
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ส่วนที  การประเมินความคิดเห็นต่อการดาํเนินโครงการ “  ลา้น  ปี เลิกบุหรีทวัไทย เทิดไทอ้งคร์าชนั”  

 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

3.ปัจจยัด้านกระบวนการ 

3.1หน่วยงานด้านสุขภาพมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

โครงการอยา่งชดัเจน 

    .  

3.2 การดาํเนินการรับสมคัรเขา้ร่วมโครงการเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 0  2 .  

3.3 มี ช่องทางสือสาร/  ซักถามและเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วม 

    .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านกระบวนการ 0.89 

 

รายการประเมนิ 
คะแนนผู้เชียวชาญ  

รวม 

 

IOC คนที 1  คนที 2 คนที 3 

4.ปัจจยัด้านผลผลติ 

4.1 ความพึงพอใจในช่องทางการให้คาํแนะนํา/ชกัชวน

เขา้ร่วมโครงการ 

    .  

4.2 ความพึงพอใจการติดตามและการประเมินผลใน

ระยะเวลาทีกาํหนด 

 1  3 .  

4.3 ความพึงพอใจในภาพรวม     .  

รวมค่าเฉลยี  IOC  ปัจจยัด้านผลผลติ 0.89 
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การวเิคราะห์ค่าความเชือมนั (Reliability) จากแบบสอบถามทัง 3 ฉบับ 

โดยวธิีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบาค 

 

Reliability No.1 

*****Method 1 (space saver) will be used for this analysis***** 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

 

Reliability Coefficient 

N of Cases = 30  N of Items = 27 

Alpha = .805 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามชุดที 1 (สาํหรับ สสจ. สสอ. และ ผอ.รพ.สต.) ทงัฉบบัเท่ากบั .805 

 

 

Reliability No.2 

*****Method 1 (space saver) will be used for this analysis***** 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

 

Reliability Coefficient 

N of Cases = 30  N of Items = 36 

Alpha = .872 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามชุดที 2 (สาํหรับเจา้หนา้ที สงักดั รพ.สต. และ อสม.) ทงัฉบบัเท่ากบั .872 

 

 

Reliability No.3 

*****Method 1 (space saver) will be used for this analysis***** 

RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

 

Reliability Coefficient 

N of Cases = 30  N of Items = 34 

Alpha = .865 

ค่าความเชือมนัของแบบสอบถามชุดที 3 (สาํหรับประชาชนทีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ฯ) ทงัฉบบัเท่ากบั .865 
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