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ค าน า 
 

           งานวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่ว
ไทยเทิดไท้องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว” เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ที่จัดขึ้นในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 -พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการท างานร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ(ศจย.) กับ
นักวิจัยในพ้ืนที่ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการ
กระตุ้น ส่งเสริมให้พ้ืนที่จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้จนท.รพ.สต. อสม.ชักชวนคนในชุมชนร่วมกันลงชื่อเลิกสูบ
บุหรี่เพ่ือเทิดไท้องค์ราชันและท าการประเมินผลการด าเนินโครงการ โดยการศึกษานี้ได้ประเมินผลโครงการใน 
2 จังหวัดคือ จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มตาม
แบบสัมภาษณ์ที่จัดท าขึ้น ครอบคลุม สถานการณ์ทั่วไปของการเลิกบุหรี่ในแต่ละจังหวัด ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการด าเนินการ ผลผลิตของโครงการในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 21 พฤศจิกายน 
2560 
 รายงานนี้มีทั้งสิ้น 5 บทประกอบด้วย บทที่ 1 บทน ากล่าวถึงที่มาและความส าคัญของโครงการสาม
ล้านสามปีฯและวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 ระเบียบวิธี
วิจัย บทที่ 4 ผลการศึกษา บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
   คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัย“การศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว”เล่มนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุก
ท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย นักวิชาการ ฝุายขับเคลื่อนเรื่องการควบคุมยาสูบ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 
          

 นงนุช  แย้มวงศ์ 
         หัวหน้าโครงการวิจัย 
         31 มกราคม  2561 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

          รายงานวิจัยเชิงประเมิน เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่
ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว” ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือ
จากหลายบุคคลและหลายหน่วยงาน ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ วิธีการ
ศึกษาวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเขียนรายงานผลการศึกษาเป็นอย่างมาก 
 ขอขอบพระคุณ ทีมนักวิจัยสบทบในพ้ืนที่ทุก ๆท่าน คุณอังศุมาลิน  มั่งคั่ง  คุณยุพิน  พงศ์พันธ์ คุณ
อนุสรณ์ ปราบเสรี  คุณบุญช่วย  มากศรี  คุณวิชิต  ค าไกร คุณร าไพร  ค าฉัตร คุณชรัช ทิพยวัสธ์ รวมถึงผู้เก็บ
ข้อมูลและบันทึกข้อมูลทุกท่าน 
           นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ในการสนับสนุนทุนอุดหนุนในการจัดท าโครงการประเมินผลและ
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการจัดท างานวิจัยเล่มนี้ให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
           นงนุช  แย้มวงศ์ 

                                                                                                    31   มกราคม  2561 
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บทคัดย่อ 
 

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย
เทิดไท้องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยประยุกต์ใช้การประเมินเชิงระบบตาม CIPP 
Model                เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรทางสาธารณสุข จ านวน 60  คน อสม. จ านวน 80  คน รวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดย การ
วิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ 
       ผลการศึกษา พบว่า 1) ด้านบริบท  มีการสื่อสารนโยบายหลายช่องทางในเวทีระดับต่างๆจากส่วนกลาง
ไปยังพ้ืนที่ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับสถานการณ์ควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ระดับจังหวัด การรับรู้นโยบายยังไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ส่วนการยอมรับและเห็นประโยชน์ กลุ่มเปูาหมายมี
ความตระหนักถึงความส าคัญของโครงการแต่ส่วนใหญ่ยังมีความคิดเห็นว่าเป็นงานรองไม่ใช่งานหลัก 2) ด้าน
ปัจจัยน าเข้า มีการน าโยบายสู่การปฏิบัติเป็นการขอความร่วมมือจากชมรมหมออนามัยโดยมีการสั่งการไปยัง
สสอ.และรพสต. เพ่ือสื่อสารไปยังอสม.ในแต่ละพ้ืนที่ท าการชักชวนผู้สูบบุหรี่ร่วมลงทะเบียนซึ่งงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมตลอดสามปี ส่วนศักยภาพของบุคลากรทั้งบุคลากรในระดับรพ
สต.และอสม.ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการช่วยเลิกบุหรี่ให้ส าเร็จส่งผลต่อความเชื่อมั่นเมื่อไปชักชวนผู้เข้าร่วม
โครงการจึงไม่มั่นใจว่าจะเลิกได้จริง  3) ด้านกระบวนการ: กลยุทธ์ในการชวนเลิกบุหรี่ของอสม.ใช้วิธีการหักดิบ
ส่วนจนท.ในคลินิกเลิกบุหรี่จะมีกระบวนการช่วยเลิกบุหรี่หลายรูปแบบ ส าหรับการพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้าน
การช่วยเลิกบุหรี่มีการอบรมเพ่ิมพูนทักษะไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การบันทึกข้อมูลมีความซ้ าซ้อนกับงานประจ า 
จนท.รพสต.บันทึกข้อมูลได้น้อย การเชื่อมโยงการท างานกับภาคีเครือข่ายยังเป็นการท างานแยกส่วน ไม่บูรณา
การกิจกรรมและข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ขาดกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้ความตั้งใจ
ในการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่มีน้อย จนท.รพสต.ยังไม่เห็นความส าคัญของปัญหาการบริโภคยาสูบ 4) ด้าน
ผลลัพธ์    จังหวัดนครนายกมีผู้ลงทะเบียน จ านวน 686 คน เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 29 คน เลิกบุหรี่ได้  
3 เดือน จ านวน 51 คน เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือน จ านวน 66 คน จังหวัดสระแก้ว มีผู้ลงทะเบียนจ านวน 2,780 คน 
เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนจ านวน 952 คน เลิกบุหรี่ได้  3 เดือน จ านวน 1,359 คน เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือนจ านวน 
2,120 คน ซ่ึงต ากว่าเปูาหมายทั้งสองจังหวัด อุปสรรคปัญหาในการด าเนินงานส่วนใหญ่ คือ การบันทึกข้อมูลที่
มีการซ้ าซ้อนและข้อมูลในระบบไม่สามารถเชื่อมโยงกับโครงการฯ ได้  นอกจากนี้ จนท.รพสต.และอสม.ยังขาด
ทักษะในการช่วยเลิกบุหรี่ รวมไปถึงในระดับพ้ืนขาดการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆซึ่งส่งผลต่ อการด าเนิน
โครงการได้อย่างต่อเนื่อง 
 จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ควรมีการปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่ว
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน โดยก าหนดเป็นนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข มีการบูรณาการกับงานประจ าและ
ก าหนดตัวชี้วัดเป็นงานหลักมีการสื่อสารนโยบายจากส่วนกลางและมีส านักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลักใน
ระดับจังหวัด เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง รวมถึงการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย
ต่างๆเพ่ือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายของโครงการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

ค าส าคัญ: การประเมินโครงการ,การเลิกบุหรี่,โครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย 
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ABSTRAC 
           This research aim to assessment efficiency three million of people in three years quit 
for king project at Nakorn nayok and Srakaew province .Mixed Method designs was used in 
this study for assessment context, Input, process and Product by modified CIPP model 
(Stufflebeam, 2003) .The sample were 60 health care workers and 80 community health 
volunteers .The data collected by semi-structure interview,in-depth-interview and focus  
group. Data analysis by content analysis, mean and percentage. 
 The study result was: 1) context aspect found that the policy was multi-Chanel 
communication from central to local areas. The objective was clearly and compatible to 
tobacco control in Public Health Office. The policy perception of health care workers and 
community volunteers dose not cover in everywhere, They accepted and recognized the 
importance of policy situation but some of opinion put on second policy.2) Input aspect 
found that the management pattern of conduct policy to community used official document 
from Public health officer to District Health officer and promotion hospital worker and asks 
community volunteers for cooperation to persuaded smoker to quit smoking for king. It was 
not sufficiency of budget for activity in three year and health care workers and community 
volunteers do not have knowledge and skill on quit smoking, that effect to their believe for 
quit smoking success.3) Process aspect found that community volunteers used how to quit 
smoking cold turkey and in quit smoking clinic used counseling process and herbal lozenge 
for quit smoking. Some of community volunteers were training for quit smoking technique 
and knowledge of toxic substances in cigarettes. Data was collected to health care worker at 
health promotion hospital but the data was duplicate information they cannot record to 
system. The part of work with net work and partner not integrated to this project and they 
worked as individual area that cannot impact to driving force in high level .In addition to the 
monitoring and follow up not regulary.4) Product aspect found that a number of registered 
in Nakorn nayok were  686 person, quit for 6 month 29 person, quit for 3 month 51 person, 
quit for 1 month 66   person, a number of registered in Srakaew were  2,780 person, quit for 
6 month 952 person, quit for 3 month 1,359 person, quit for 1 month 2,120   person, the 
report show under of target ,the obstacle and problem were community volunteers  have 
not efficiency to persuaded smoker to quit smoking and duplicate information made them 
cannot record in data system .In addition to lack of monitoring and follow up regularly due 
to resource support  and solving problem. 
            The result of this research shown that the project have to improve by set a main 
policy and indicator from Ministry of Public Health and integrated with tobacco control  
department at public health officer. In addition to driving force they have to work with 
network and partner for cooperation to get a target in time limit. 
 
Keyword: Project assessment, smoking cessation,quit for king 
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บทสรุปผู้บริหาร 

(Executive Summary) 
 

งานวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพด าเนินงานโครงการสามล้านสามปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการ
ควบคุมยาสูบ(ศจย.) ได้ท าการศึกษาวิจัยประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายโครงการสามล้านสามปีเลิก
บุหรี่ทั่วไทย เพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้ต่อนโยบาย การสนับสนุนทรัพยากร การน านโยบายสู่การปฏิบัติ รูปแบบ
การด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่ละพ้ืนที่ ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา หลัง
ให้นโยบาย โดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่รพสต.และอสม.ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการชักชวนผู้สูบ
บุหรี่ให้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ เพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายโครงการสามล้านสามปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ในระดับพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์แนวคิดแบบจ าลองการ
ประเมินผล CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีมมาเป็นแนวทางในการประเมิน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมในการ
พิจารณาทกุด้านอย่างเป็นระบบ ทั้งบริบทของพ้ืนที่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ ผลผลิตการด าเนินงาน ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive  Sampling) โดยพ้ืนที่เป็นผู้เลือกเอง การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่จาก 2 
จังหวัด คือจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยจังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ในการศึกษา 4 อ าเภอ และ
จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ในการศึกษา 6 อ าเภอ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกเป็นบุคลากรทาง
สาธารณสุข จ านวน 28 คน เป็น อสม.จ านวน 32 คนในพ้ืนที่ จังหวัดสระแก้ว เป็นบุคลากรสาธารณสุข 
จ านวน 32 คน และเป็น อสม.จ านวน 48  คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ผลการศึกษามีดังนี ้
          
            การสื่อสารนโยบาย พบว่าโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯมีการสื่อสารจากผู้รับผิดชอบ
โครงการซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัยสมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพ่ือสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่าย  โดยนพ.บัณฑิต ศรไพศาล รอง
ผู้จัดการส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประกาศนโยบายในการประชุม Kick off  
นโยบายโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ส่วนช่องทางหลักที่ท าให้ผู้ปฏิบัติได้รับการถ่ายทอดนโยบาย 
คือ การประชุมในเวทีระดับต่าง ๆ เช่น เวทีระดับกระทรวง เขต จังหวัด และ อ าเภอ มีหนังสือสั่งการจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนแนวทางการปฏิบัติ 10 ข้อส าหรับเจ้าหน้าที่รพสต.และแนวปฏิบัติ 9 ข้อ
ส าหรับอสม.  ที่ถูกส่งไปเพ่ือน าไปใช้ประกอบการ ท าความเข้าใจของผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่นั้นยังไม่เพียงพอ ที่จะให้
แพร่หลายทั่วถึงทุกสถานบริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แม้ว่าพ้ืนที่จะ
สามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ แต่ก็ยังต้องการเป็น หนังสือคู่มือซึ่งอ่านสะดวกกว่าเพ่ือมอบให้กับอสม.ทุกคน  
ในขณะเดียวกันการเน้นย้ าทิศทางและเปูาหมายนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะระดับ
จังหวัด จะมีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่  
 
           ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ มี
ความชัดเจน ดังนี้ วัตถุประสงค์หลัก คือการชักชวนให้ผู้สูบบุหรี่ลงทะเบียนเลิกบุหรี่กับโครงการเพ่ือถวายเป็น
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พระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบรอบ 89 พรรษา ให้ได้จ านวน 3 สามล้าน
คน ภายในระยะเวลาสามปี โดยมีเปูาหมายว่าอสม. 1 คนจะสามารถชวนคนเลิกบุหรี่เข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 1 คนต่อปี ส่วนวัตถุประสงค์รอง คือ การเกิดกลุ่มรักษ์สุขภาพ การจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน
นโยบายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
และแผนปฏิบัติราชการด้านควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดนครนายกประจ าปี 
พ.ศ.2560 และแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
        การรับรู้นโยบาย  ช่วง 3 เดือนแรก การรับรู้นโยบายจากส่วนกลางยังไม่ถึงระดับผู้ปฏิบัติ โดย เฉพาะ
ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กลุ่มผู้ที่รับรู้นโยบายส่วนใหญ่เป็นระดับผู้บริหารและ 
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและอ าเภอ กระนั้นก็ตามการรับรู้นโยบายก็ยังขาดความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่อง 
แนวคิด ทิศทางนโยบาย รวมทั้งยังมีความสับสน ลังเลกับกรอบกระบวนการและเปูาหมาย รวมทั้งข้อก าหนด 
ในการด าเนินโครงการ ส่วนผู้ปฏิบัติงานระดับต าบล ทั้งส่วนของบุคลากรสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนมีการรับรู้นโยบายน้อยมาก  ช่วง 6 เดือนต่อมา การรับรู้
นโยบายของผู้ปฏิบัติทุกระดับดีขึ้น มีความเข้าใจในแนวคิดและน าสู่การปฏิบัติ ได้ชัดเจนขึ้น ส่วนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุข เริ่มมีการรับรู้บ้างเป็น บางแห่ง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับว่าพ้ืนที่นั้น ๆ ให้ความส าคัญและมีความสม่ าเสมอในการน าเรื่องนโยบายหรือปัญหาของสาธารณสุข
เข้าเสนอต่อที่ประชุมในเวทีที่มีภาคีเครือข่ายอ่ืนมากน้อยเพียงใดเป็นส าคัญ โดยเวทีที่สามารถท าให้ ภาคี
เครือข่ายรับรู้ได้ดี ได้แก่ เวทีประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) และ 
ประชาคมหมู่บ้าน ส าหรับประชาชนยังคงรับรู้เพียงว่า มีโครงการชวนเลิกบุหรี่เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ใน
หลวง และรับรู้ผ่านการเห็นปูายประชาสัมพันธ์ การประกาศผ่านวิทยุในชุมชน การเห็นรายการข่าวในโทรทัศน์
เป็นครั้งคราวและการมีกิจกรรมรณรงค์ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อและวันงดสูบบุหรี่
โลก สถานที่พบการประชาสัมพันธ์ที่พบมากที่สุด คือ โรงพยาบาล รพ.สต.และพบในเขตเมืองมากกว่าในเขต
ชนบท 
          การยอมรับและเห็นประโยชน์ พบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้งผู้บริหารทางสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานส่วน
สาธารณสุข ในทุกระดับ ยอมรับว่าเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นประโยชน์เพ่ือประชาชน เป็นนโยบายที่ช่วยแก้ปัญหา 
ให้กับกลุ่มเปูาหมายที่สูบบุหรี่เนื่องจากเป็นปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการเพ่ิมอัตราการเจ็บปุวย
ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในขณะเดียวกันนโยบายโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ก็มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับการด าเนินงานที่มีอยู่ทั้งการท างานสุขภาพปฐมภูมิ และการด าเนินของระบบสุขภาพอ าเภอ 
(District Health System: DHS) ที่มุ่งเฉพาะเจาะจง กลุ่มเปูาหมายมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดการ
ประสานการท างานเป็นทีมสุขภาพระหว่าง สหวิชาชีพ และระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับอสม. 
ด้วยเหตุนี้ จึงมองว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเปูาหมาย และเป็นการเชื่อมโยงการท างาน
ของทีม รวมทั้ง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการด าเนินงานในพื้นที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบางพ้ืนที่ที่แม้
ยอมรับนโยบาย แต่ยังมีการให้ข้อสังเกตเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงาน คือยังต้องการเวลาที่จะจัดระบบงาน
ต่าง ๆให้ไปด้วยกันได้ก่อน และเปูาหมายที่ตั้งไว้ ไม่สามารถใช้วิธีการท างานแบบ Top-Down ที่เร่งรัดการ
ด าเนินงานที่จะเห็นผลเชิงปริมาณได้ โดยเฉพาะ ในช่วงแรกที่ต้องการเห็นจ านวนผู้ลงทะเบียนร่วมในโครงการ
เพ่ือเลิกบุหรี่ให้ได้ตามเปูาหมายจึงไม่เป็นไปตามเปูา ซึ่งลักษณะงานแบบนี้ พ้ืนที่เห็นว่าควรที่จะให้เวลาส าหรับ
การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจให้มากขึ้นรวมถึงการฝึกอบรมทักษะการช่วยเลิกบุหรี่ให้ทีมงาน  เนื่องจากงานเลิก
บุหรี่เป็นเรื่องยากและต้องอาศัยปัจจัยเอ้ือและปัจจัยสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การ
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ด าเนินงานควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพและบริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน และควรเน้นการให้เห็น
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพของทั้งตัวเจ้าหน้าที่รพสต. และ อสม.รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนจริง ๆ  
 
         การน าโยบายสู่การปฏิบัติ พบว่าในแต่ละพ้ืนที่มีการน านโยบายสู่การปฏิบัติที่แตกต่างไปตามบริบท 
ของพ้ืนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการต้นทุนการด าเนินงานเดิมของพ้ืนที่ โดยเฉพาะงานควบคุมการบริโภคยาสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจังหวัดนครนายกอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับของงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ
จังหวัดสระแก้วอยู่ภายใต้การก ากับของงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช การน านโยบายสู่การปฏิบัติหลายพ้ืนที่
จีงมีแผนการท างาน หรือรูปแบบการท างานที่ใช้การบูรณาการกับงานเดิมที่ท าอยู่บางพ้ืนที่ก็มีการท ากิจกรรม
เพ่ิมเติมเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามแนวคิด ทิศทาง นโยบายระดับพ้ืนที่ และเปูาหมายของ
ผู้บริหารทุกระดับในพ้ืนที่ ทั้งส่วนของ สาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการนอกกระทรวง สาธารณสุข ล้วนมีผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายอย่าง
มาก อาทิ บางพื้นที่ผู้บริหารระดับ จังหวัด ซึ่งให้ความส าคัญกับบริบทของพ้ืนที่ แม้ว่าในจังหวัดเดียวกันแต่ต่าง
อ าเภอ ต่างต าบล ก็มีความต่าง ในการ น านโยบายไปสู่พ้ืนที่ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงควรร่วมมือกันวิเคราะห์
บนพื้นฐานบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จริง ๆ 
         รูปแบบการด าเนินงาน พบว่า รูปแบบการด าเนินงานมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองจังหวัดและมี
คุณลักษณะการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) บูรณาการผสมผสานกับงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เดิมทั้งเชิง
กระบวนการ กลุ่มเปูาหมายและทีมท างานให้เข้ากับงานประจ า เช่น จ.นครนายก มีโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่
และงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มักด าเนินการเกี่ยวเนื่องกับการรักษาและปูองกัน
โรคติดต่อไม่เรื้อรังในระบบสุขภาพระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ที่เน้นการจัดการตามสถานการณ์
ปัญหาสุขภาพและการบริโภคยาสูบในแต่ละพ้ืนที  อาจมีวิธีการ และรูปแบบแตกต่างกันอยู่บ้างระหว่างเขต
ชนบทเขตเมืองของแต่ละพ้ืนที่  พ้ืนที่เขตชนบทมีพ้ืนฐานความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. 
กับ ประชาชนที่อยู่ในชุมชน ท าให้การยอมรับและการเข้าถึงของทีมหมออนามัยระดับต าบลและชุมชน เป็นไป
ได้โดยไม่ยากนัก เมื่อประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีปัญหาสุขภาพ มักจะติดต่อขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
และ อสม. ทั้งนี้ขึ้นกับระดับปัญหาสุขภาพจากการบริโภคยาสูบที่เผชิญ ความสะดวกในการสื่อสารและ
ศักยภาพของครอบครัวในการสนับสนุนพ้ืนที่ในเขตเทศบาลและเขตเมืองจากพ้ืนฐานความเป็นเมืองนั้น การ
ด าเนินไปได้ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นกับความสัมพันธ์ของบุคลากรและทีมงานสุขภาพเองที่ท า ไว้เป็นอย่างมาก 
จากกรณีศึกษาทั้ง 2 จังหวัด พบว่า เจ้าหน้าที่ทั้งจากงานเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ศูนย์
สุขภาพชุมชนเมือง มีความใกล้ชิดกับผู้ปุวยและญาติ เนื่องจากการติดตามเยี่ยมบ้านด้วยความใส่ใจในการ ดูแล
แก้ปัญหาสุขภาพให้ถึงบ้าน ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญในการเชื่อมประสานการทางานระหว่างส่วนของโรงพยาบาล และ
เทศบาล จะเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น ในกรณีที่พ้ืนที่นั้น มีผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขของเทศบาลที่มีพ้ืนฐาน การท า
กิจกรรมรณณรงค์เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อทีมงานของโรงพยาบาล
และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ข้อค้นพบจากการด าเนินงานด้านการควบคุมยาสูบในพื้นที่ การชักชวนให้เลิก การ
ให้ก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญ และควรมีแกนน าอสม.เป็นจิตอาสา ท างานด้วยใจไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องจะ
ได้รับการยอมรับและให้ความร่วมมือจากประชาชนมากกว่า 
          2)  ใช้โมเดลการสั่งการจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ไปยังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ่ือประสานงานให้อสม.ในพ้ืนที่ไปท าการชักชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือเลิกบุหรี่ ร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดผลักดันการขับเคลื่อน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้น าใน
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การน าพาการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยมีแผนยุทธศาสตร์จังหวัดเป็นเครื่องมือ ในการน าทางควบคุมก ากับ เช่น 
หรือ ยุทธศาสตร์พ้ืนที่ 4 ดีของจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดีและสิ่งแวดล้อมดี ซึ่งท า
ให้ ทุกภาคส่วนในจังหวัดมีการคิดและท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์งานสาธารณสุข 
และ นโยบายโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ได้รับประโยชน์โดยตรงในเชิงการได้รับความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากภาคี เครือข่าย หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดได้ง่ายขึ้น จึงเป็นกรณีที่เห็นได้ชัดว่า วิสัยทัศน์ 
แนวคิดทิศทางการบริหาร ของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด มีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนและด า เนินงาน
ของพ้ืนทีใ่นระดับอ าเภอและระดับต าบล   
       3) ใช้การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพ่ือเป็นพลังของทีม การด าเนินงานในชุมชนต้องอาศัยอสม.เป็น
แกนน า การที่ในพ้ืนที่ได้รับการกระตุ้นให้ขับเคลื่อนและมีความเข้มแข็ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน จิตอาสา การมีวิสัยทัศน์ของชุมชน เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ในชุมชนที่ชัดเจนในเรื่องสุขภาพ ถ้าเขา
มีใจอยากท าโครงการจึงจะสามารถด าเนินต่อไปได้ เสียงสะท้อนจากพ้ืนที่คือ การน านโยบายสู่การปฏิบัติ
บางครั้งท าให้ชุมชนสับสน เพราะท าให้เกิดการท างานแบบแยกเป็นส่วนๆ การท างานเชื่อมโยงกันของ
หน่วยงานต่าง ๆ จะส่งผลให้การจัดการกับกลุ่มเปูาหมายง่ายขึ้น การมีส่วนร่วมของอสม.ตั้งแต่เริ่มแรกจึงมี
ความส าคัญ หากเขามีส่วนในการออกแบบการท างาน ตั้งเปูาหมายที่ไม่กดดันการท างาน และการลงไปท า
กิจกรรมในชุมชนไม่ใช่การไปท าลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นการบูรณาการทุกเรื่องเข้ าด้วยกัน รวมทั้ง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพอสม.นอกจากจะเป็นเรื่องทักษะการช่วยเลิกบุหรี่แล้ว ควรเพ่ิมทักษะการฟังอย่าง
ลึกซึ้งและการจับประเด็นเพ่ือให้อสม.มีความสามารถในการค้นหาปัญหาในชุมชน เป็นที่ยอมรับของคนใน
ชุมชนว่าจะเป็นบุคคลที่รับฟังปัญหาและน าไปแก้ไขได้ตรงประเด็น ความเชื่อมั่นที่เกิดจะส่งผลต่อความร่วมมือ
ของคนในชุมชนเพ่ิมข้ึน  
          งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ความเพียงพอของงบประมาณที่ได้รับจากโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่
ทั่วไทยฯไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ แต่บางจังหวัดจะมีงบประมาณสนับสนุน
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และในบางพ้ืนที่สามารถท าโครงการเพ่ือขอ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพต าบลได้ นอกจากนี้ในการขอสนับสนุนงบประมาณจากส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคก็สามารถเป็นแหล่งทรัพยากรที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบท าโครงการเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องของการด าเนินงาน ผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่ยังต้องการได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้สามารถวางแผน
ได้เต็มที่ ทั้งด้าน ก าลังคน งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ยังสะท้อนว่าไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานให้
ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องกาลังคนในส่วนของ รพ.สต. ที่ยังไม่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพใน
การจัดบริการเพื่อดูแล กลุ่มเปูาหมายในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้มีบางพ้ืนที่ได้มีการวางรากฐานการสร้าง
บุคลากรของพ้ืนที่ไว้เรียบร้อย เห็นความส าคัญในการสร้างบุคลากรและการรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในพ้ืนที่มา 
อย่างยาวนาน แสดงผลอย่างมากต่อการด าเนินงานได้เร็วและง่ายขึ้น  
           การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในภาพรวมทั้งสองจังหวัดการพัฒนาศักยภาพ อสม.ซึ่งเป็นกลไก
ส าคัญที่โครงการคาดหวังต่อบทบาทในการค้นหาคนสูบบุหรี่มาร่วมโครงการ ให้มีทักษะและความรู้ในการช่วย
เลิกบุหรี่ การเตรียมความพร้อมรวมไปถึงการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมพลังอ านาจให้กับ อสม.ในการชักชวน 
ท้าชวนให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมเลิกบุหรี่ มีการด าเนินการเป็นบางพ้ืนที่ ในระยะแรกของการด าเนิน
โครงการรพสต.จะบอกให้อสม.ไปค้นหาและชักชวนให้เลิกบุหรี่พร้อมทั้งมาลงทะเบียน แต่ส่วนใหญ่ได้รับการ
ปฏิเสธจากประชาชน จึงมีบางพ้ืนที่จัดกิจกรรมเสริมตามโอกาสส าคัญๆแล้วชวนมาลงทะเบียนเป็นระยะ  ๆ 
นอกจากนี้ได้มีการอบรมทักษะการชวนเลิกบุหรี่และความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ให้กับ อสม.แต่ยังไม่ทั่วถึง
ในทุกพ้ืนที ่
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           กลยุทธ์ในการชวนเลิกบุหรี่ ในภาพรวมจังหวัดนครนายก อสม.ส่วนใหญ่ใช้วิธีการหักดิบ และการ
โน้มน้าวชักจูงให้เห็นถึงผลดีผลเสียต่อสุขภาพ ที่ชวนเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จจะเป็นกรณีปุวยแล้วมีผลสืบเนื่องมาจาก
การสูบบุหรี่ ในคลินิกโรคเรื้อรังเลิกได้ส าเร็จเนื่องมาจากผลการตรวจจากแพทย์แล้วระบุให้เลิกบุหรี่ แล้วถูกส่ง
ตัวมาให้เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ส่วนในคลินิกฟูาใสจะมีผู้ที่ต้องการเลิกเองเดินเข้ามาขอค าปรึกษา และส่วนที่
ไปปฏิบัติงานเชิงรุกได้ใช้ทักษะชักชวน โน้มน้าวจิตใจจนกระทั่งผู้สูบบุหรี่คล้อยตาม แล้วจะให้ค าปรึกษา
ขั้นตอนการเลิกรวมทั้งมีการโทรศัพท์เยี่ยมให้ก าลังใจเป็นระยะ ถ้าหากไม่สามารถเลิกด้วยวิธีการหักดิบได้จะมี
ตัวช่วยเลิกบุหรี่ เช่น อมน้ ายาบ้วนปาก ยาอมสมุนไพร หรือนัดมาพบแพทย์กรณีที่ต้องใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ และ 
อสม.มีความต้องการให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับช่วยคัดกรองคนที่สูบบุหรี่แล้วมีผลต่อสุ ขภาพ เช่น 
เครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ 
ส าหรับจังหวัดสระแก้วจะมีนวตกรรมชาดอกหญ้าขาวและนวดกดจุดช่วยเลิกบุหรี่ 
         การบันทึกข้อมูล พบว่าในภาพรวม อสม.ส่วนใหญ่จะส่งรายชื่อให้กับเจ้าหน้าที่รพสต.เพ่ือคีย์ข้อมูลโดย
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ได้รับแจกแต่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ในรพสต.ไม่มีเวลาในการคีย์ข้อมูลแยกให้
ต่างหากเนื่องจากซ้ าซ้อนกับการคีย์ข้อมูลผู้ปุวยในระบบ 43 แฟูม ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากท าให้ท างานไม่
ทัน แต่บางแห่งใช้การส่งรายชื่อไปยังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือส่งไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ยัง
ไม่เคยให้ประชาชนลงทะเบียนเองในเวปไซต์ ส่วนในคลินิกฟูาใสมีผู้มาเลิกบุหรี่ประมาณปีละ 300 คน ไม่ได้ลง
ข้อมูลส่งผลให้สถิติการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัดต่ ากว่าความเป็นจริง ซึ่งถ้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ
การท างานปกติของทุกหน่วยงานจะท าให้เกิดการบูรณาการงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรายงานผลการ
ด าเนินการ 
        จ านวนผู้ลงทะเบียน พบว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559- พฤศจิกายน 2560 จังหวัดนครนายกมีผู้
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 686 คน เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 29 คน เลิกบุหรี่ได้  3 เดือน จ านวน 
51 คน เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือน จ านวน 66 คน จังหวัดสระแก้ว มีผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,780 คน เลิก
บุหรี่ได้ 6 เดือนจ านวน 952 คน เลิกบุหรี่ได้  3 เดือน จ านวน 1,359 คน เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือนจ านวน 2,120 
คน ซ่ึงต่ ากว่าเปูาหมายที่วางไว้เนื่องจากจังหวัดนครนายกมีจ านวนอสม.3,699 คน เปูาหมายของผู้เข้าร่วมต้อง
มีจ านวนมีประมาณ 3,600 คนในปีแรก เช่นเดียวกันกับจังหวัดสระแก้วมีจ านวนอสม.6,043 คน เปูาหมายของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีประมาณ 6,000 คน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คณะผู้วิจัยได้คืน ให้กับแต่ละพ้ืนที่ทราบ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับรวมถึงอสม.ได้ทราบถึงเปูาหมายจึงได้มีการปรับเปลี่ยน กระตุ้นการท างานและเริ่ม
หาแนวทางในการเสริมพลังเพ่ือค้นหากลุ่มผู้สูบบุหรี่ในชุมชนอย่างจริงจังน าไปสู่การช่วยเลิกบุหรี่อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น 
         ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า หัวใจของการท างานมุ่งเน้นไปที่อสม.ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ 
ดังนั้นการที่จะขับเคลื่อนโครงการได้อย่างเหมาะสมต้องมีการท าความเข้าใจกับอสม.ถึงกระบวนการ ขั้นตอน
กลยุทธ์ต่างๆ ให้อสม.มีส่วนในการวางแผน ก าหนดเปูาหมาย วิธีการด าเนินงาน และเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานรวมถึงการมีกระบวนการสนับสนุนที่เข้มแข็งให้อสม.สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆไปได้อย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาการด าเนินงานจึงประสบอุปสรรคและปัญหา ดังนี้ 
  1) ในการท างานช่วงแรก อสม.มีความวิตกกังวล ยังขาดความมั่นใจในการท างาน ไม่แน่ใจว่าตนเอง
จะท าได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน จึงควรมีทีมพ่ีเลี้ยงในการสร้างความ
เชื่อมั่นและให้เครื่องมือในการท างาน ติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งอสม.สามารถท างานได้ด้วย
ตัวเอง 
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            2) อสม.ไม่สามารถชักชวนให้ประชาชนในหมู่บ้านเลิกสูบบุหรี่ได้ในบางพ้ืนที่ เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ส่วน
ใหญ่ จะสูบมานานและเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชน และส่วนหนึ่งเป็นผู้น าในหมู่บ้านจะใช้เป็นสถานที่และ
ช่วงเวลาแห่งการมาพบปะพูดคุย ดื่มน้ าชา กาแฟและสูบบุหรี่ด้วยกันในช่วงเช้าก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจ
ของตนและในช่วงเย็นจะกลับมาพบกันอีกครั้งซึ่งอาจมีการดื่มสุราด้วยก่อนที่จะกลับเข้าบ้านในทุก ๆ วันแต่ก็
เป็นปัญหาที่ท้าทายส าหรับการที่จะใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของชุมชนโดยชุมชน 
           3) ภาระงานของอสม.มีมากทั้งงานอาชีพประจ าและท างานในบทบาทอสม.ท าให้ไม่สามารถติดตามผู้
สูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่อง และการท างานในชุมชนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกระดับตั้งแต่ผู้น าชุมชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนน าอสม.และคนในชุมชนที่ต้องร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือต่อสุขภาพที่ดี จะท าเฉพาะเรื่องบุหรี่เพียงอย่างเดียวบางครั้งไม่สามารถเข้าถึงระดับ
ครอบครัวได้  
 4)  การควบคุมการบริโภคยาสูบโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอาจส่งผลกระทบทางลบด้านอ่ืน เช่น
เมื่อรัฐใช้มาตรการขึ้นราคาบุหรี่และห้ามแยกขาย กลุ่มวัยรุ่นเลยหันไปสูบยาเส้นและบางกลุ่มริเริ่มใช้ยาเสพติด
ชนิดอ่ืนแทนท าให้ชุมชนรู้สึกวิตกกังวลและอสม.เองไม่มีศักยภาพเพียงพอในการรณรงค์เรื่องการบริโภคยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้ท างานได้ยากข้ึน 
        
       ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: ควรบูรณาการโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯกับงานควบคุมการ
บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นงานหลักและก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของกลุ่มงานที่
รับผิดชอบ โดยกระทรวงสาธารณสุขสั่งการมาจากส่วนกลางและส านักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในระดับ
จังหวัด เพ่ือให้การสื่อสารนโยบายมีการรับรู้และการยอมรับสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความชัดเจน 
ส่งผลต่อการด าเนินโครงการในระดับพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

2) ข้อเสนอเชิงบริหาร :สร้างกลไกการท างานในพ้ืนที่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
พ้ืนที่ ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วัด ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมในชุมชนตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อเกิดการประสานพลังการเข้าร่วมกิจกรรม การเก็บข้อมูล การ
สนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ต่าง ๆ และการขับเคลื่อนในแนวราบ รวมถึงมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบ 

3) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: ควรเลือกพ้ืนที่เป็นต้นแบบในการท างานและรวมพลังสร้างความส าเร็จให้
เห็นเป็นรูปธรรรม มีการอสม.ต้นแบบในการท างานเป็นจิตอาสาเป็นแกนน าในการด าเนินโครงการฯในระดับ
ชุมชนและต้องท าความเข้าใจถึงบทบาทของอสม.อย่างชัดเจน โดยมีการพัฒนาศักยภาพของแกนน าในด้านการ
ช่วยเลิกบุหรี่เพ่ิมเติมให้อสม.เกิดความมั่นใจเนื่องจากการท างานเรื่องบุหรี่ต้องเข้าหาผู้น าชุมชน ต้องมีความ
อ่อนน้อมและยืดหยุ่นสูง ควรสร้างความเข้าใจและก าหนดมาตรการในชุมชนร่วมกันมากกว่าการใช้กฎหมาย
เข้าไปจัดการในชุมชนและควรชักชวนคนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมพัฒนาไปด้วยกัน 

4) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ:ควรมีการน าข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบในพ้ืนที่มาวางแผนในการ
ท างานเพ่ือก าหนดเปูาหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรมที่จะด าเนินการ ที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มีการน าผลการปฏิบัติมาวิเคราะห์ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และจัดเวทีเพ่ือคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ทราบ
เพ่ือให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน เป็นการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้เปรียบเทียบความแตกต่างเพ่ือเป็น
แรงผลักดันในการพัฒนาต่อยอดกระบวนการในระยะต่อไปรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน
จากประบการณ์จริงในพ้ืนที่ จะช่วยให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนในวงกว้างข้ึน 
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5) การบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟูมเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากมีการบันทึกหลายหน้า เมื่อมีผู้มารับบริการ
และปัญหาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ทุกคนจะถูกบันทึก แต่ข้อมูลในระบบ 43 แฟูม กับ Quit for kingไม่เชื่อมโยง
กัน ซึ่งถ้าจะให้บันทึกทั้งสองระบบเจ้าหน้าที่ไม่สามารถท าได้ทันเวลา ท าให้จ านวนผู้ลงทะเบียนต่ ากว่าความ
จริง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริการเลิกบุหรี่ในระบบ 43 แฟูมของจังหวัดนครนายก มีจ านวน
ประมาณ 3,000 คน  

 

            โดยสรุปโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดกิจกรรม
รณรงค์และขับเคลื่อน ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อม น าไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมี
การจัดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมรักษ์สุขภาพ อย่างต่อเนื่องจากระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัดเพ่ือให้
เป็นพื้นที่รวมตัวกันท ากิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (เลิกเหล้า) เลิกบุหรี่ทั่วประเทศไทยในระดับพ้ืนที่ของ
จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว มีประสิทธิภาพในระดับต่ า จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนด าเนินการและ
น ากลยุทธ์ที่โครงการก าหนดไว้มาปรับใช้ในระดับพ้ืนที่เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้  อสม.ได้มีการชักชวนผู้เข้าร่วม
โครงการให้มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ และที่ส าคัญ คือ การเสริมพลังให้แก่จนท.ที่รับผิดชอบงาน
ด้านบุหรี่และ อสม.ให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญและเพ่ิมพูนทักษะในการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุม
ยาสูบรวมถึงการปรับปรุงระบบการคีย์ข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงระบบ 43 แฟูม ไปยังส่วนกลางของโครงการ
สามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯให้ได ้เพ่ือให้ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างราบรื่น 

 
 
 
                                                                                                           คณะผู้วิจัย 
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  บทท่ี 1 
 บทน า 

 
1.ที่มาและความส าคัญของปัญหา  จากความพยายามของประเทศไทยในการควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีความครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ คือ การขึ้นภาษีบุหรี่ การจ ากัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ 
การให้ข้อมูลทางสุขภาพและการต่อต้านการโฆษณา การใช้มาตรการทางกฎหมาย การเพ่ิมการเข้าถึงการช่วย
เลิกบุหรี่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในสถานการณ์การสูบบุหรี่จากผลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่พบว่า
เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 15.6 ปี น้อยกว่าปี 2554 ที่ เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 16.2 ปี 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) และในปี 2558 เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกเมื่ออายุ 8 ปี (ชมรมนักวิจัยไทย
เพ่ือความสุขชุมชน, 2558) จะเห็นได้ว่าปัญหาการสูบบุหรี่ในประเทศไทยทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอายุของ
นักสูบหน้าใหม่ที่ลดน้อยลงและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ส่งผลกระทบทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างกว้างขวาง และเป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บปุวยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ท าให้
รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็นจ านวนมาก ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2558 พบว่า
จ านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 54.8 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ 11.4 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่สูบ
บุหรี่เป็นประจ า 10 ล้านคน และเป็นผู้ที่สูบบุหรี่นานๆครั้ง 1.4 ล้านคน อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกของผู้ที่
สูบบุหรี่เป็นประจ าคือ 17.8 ปี ขณะที่อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่เป็นปกตินิสัยคือ 19.5 ปี เมื่อเทียบกับปี 2550 
พบว่าทุกกลุ่มวัยมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่น้อยลง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 15-24 ปี เริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุน้อยลง
ค่อนข้างมากกว่ากลุ่มอ่ืน คือจากปี 2550 เยาวชนเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 16.8 ปี และในปี 2557 เริ่มสูบบุหรี่เมื่อ
อายุ 15.6 ปี  จะเห็นได้ว่ามาตรการบางอย่างที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมก ากับดูแลยังไม่มี
ประสิทธิภาพ  ความส าคัญและจ าเป็นในการเฝูาระวังภัยคุกคามสุขภาพจากการสูบบุหรี่จึงต้องมีอย่างต่อเนื่อง 
มีมาตรการในการควบคุมการบริโภคยาสูบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ควบคุม
ยาสูบแห่งชาติและมาตรการต่างๆเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการควบคุมยาสูบ ให้เป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก 17 ประการ (Sustainable Development Goals-SDGs) ตามกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบ
ขององค์การอนามัยโลก   (WHO FCTC) ที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีเปูาหมายลดการตายก่อน
วันอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สอดคล้องกับเปูาหมาย The 9 global targets for NCD : 2025 ที่ต้องลด
อัตราการบริโภคยาสูบลงอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ.2568 คือ ต้องลดให้ได้ประมาณ 4 ล้านคน สิ่ง
ส าคัญที่สุดในการลดจ านวนคนสูบบุหรี่ คือ การสื่อสารเพ่ือให้เกิดการตระหนักในเรื่องการลด ละ เลิกสูบบุหรี่
เพ่ือสุขภาพ และเป็นงานที่ต้องท าพร้อมกันหลายด้านเพราะการจะสื่อสารให้ประสบความส าเร็จได้ จะต้องมี
องค์ประกอบที่เหมาะสม ต่อการเรียนรู้กระบวนการส าคัญท่ีจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษย์ อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่ให้ส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ซึ่งในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์เพ่ือให้เกิดกระแสสังคมปลอดบุหรี่รวมถึงการใช้
มาตรการทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูบบุหรี่ให้ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ผ่านไปยังโรงพยาบาล รพสต.และ 
อสม.เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารของพิษภัยบุหรี่เข้าถึงประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างทั่วถึง ในการนี้กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัยสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพ่ือสังคมไทย 
(อสม.) และภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “สามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมี
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แนวคิดว่าปี พ.ศ. 2559 นี้ เป็นปีที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 89 
พรรษา การที่ประชาชนในชาติจะมีโอกาสท ากิจกรรมส าคัญ เพ่ือท าคุณงามความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ร่วมกัน ด้วยการชักชวน เชิญชวนให้มีผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมลงชื่อเพ่ือเลิกสูบบุหรี่อย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิตจ านวน 3 ล้านคนทั่วประเทศในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559-2561) ซึ่ง
กิจกรรมครั้งนี้จะใช้พลังเครือข่ายหมออนามัยและ อสม.เป็นผู้ ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
เนื่องจาก อสม.มีความใกล้ชิดกับประชาชนในหมู่บ้าน เป็นจุดแข็งในการรณรงค์เพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบ
และดูแลสุขภาพคนที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคยาสูบ ช่วยคัดกรอง แนะน าให้เลิก ปูองกันการกลับไปสูบ ปูองกัน
เด็กและเยาวชนจากการริเริ่มสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสอง รวมทั้งสามารถเฝูาระวังกลยุทธ์ต่าง ๆ ของ
บริษัทบุหรี่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนได้ดีกว่า วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือรณรงค์และขับเคลื่อนให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของพิษภัยจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมน าไปสู่การเลิก
สูบบุหรี่และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีการจัดกิจกรรมหรือเกิดกลุ่มกิจกรรมรักษ์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง
จากระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัดมีการชักชวน เชิญชวนให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจ าเลิกสูบบุหรี่ให้ได้
สามล้านคน ภายในระยะเวลาสามปี โดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ การใช้กลไก “เครือข่ายหมออนามัยและ อสม.” 
ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกต าบลและหมู่บ้านทั่วประเทศ และ เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดประชาชนในระดับพ้ืนที่มากที่สุดนับว่า
เป็นโครงการที่มีพ้ืนที่การด าเนินงานทั่วทั้งประเทศและมีเปูาหมายให้มีคนลงทะเบียนเพ่ือเลิกบุหรี่อย่างน้อย 6 
เดือนขึ้นไปหรือเลิกได้ตลอดชีวิต 3 ล้านคนภายในสามปี ซึ่งมีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือ การใช้ทีมเครือข่ายหมอ
อนามัยทีมีอยู่ทุกต าบลในประเทศนั้นส่งผลต่อความส าเร็จสูงซึ่งความเข้มแข็งของเครือข่ายหมออนามัยจะเห็น
ได้จากการระดมรายชื่อ 15 ล้านคนเพ่ือขับเคลื่อนพรบ.ควบคุมยาสูบฉบับใหม่เมื่อปี พ.ศ.2558 การรวมพลัง
เครือข่ายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเปูาหมายที่ตั้งไว้น่าจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี  อย่างไรก็ตามจาก
การทบทวนสถิติข้อมูลการลงทะเบียนทางเว็ปไซต์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีคนลงทะเบียนรวม
ทั้งหมด 189,981 คน จังหวัดนครนายกมีผู้ลงทะเบียน จ านวน 14 คน จังหวัดสระแก้วมีผู้ลงทะเบียน จ านวน 
1,061 คน ซึ่งโครงการได้ด าเนินงานมาแล้วประมาณ 7 เดือน เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน ๆ แล้วทั้งสองจังหวัดมี
การลงทะเบียนน้อยมาก คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินความก้าวหน้าในการด าเนินงานของแต่ละจังหวัด 
โดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยเป็นที่ตั้ง
ของแม่ข่ายคลินิกฟูาใสและเป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ด้วยจังหวัด
นครนายกเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่เล็ก มีหมู่บ้าน 403 หมู่บ้าน มี อสม.จ านวน 3,699 คน ส่วนจังหวัดสระแก้วเป็น
จังหวัดที่มีการด าเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่การ
ด าเนินงานค่อนข้างใหญ่ มีหมู่บ้าน 731 หมู่บ้าน มี อสม.จ านวน 6,043 คน ซึ่งการมีความแตกต่างกันในแง่ของ
พ้ืนที่และจ านวนบุคลากรนั้น ส่งผลต่อการด าเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากมีปัจจัยของ
ความส าเร็จในการด าเนินการหลายประการ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินในลักษณะของการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือกระบวนการจัดการเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสืบไป 

2.ค าถามการวิจัย 
ประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ของจังหวัด

นครนายกและจังหวัดสระแก้ว เป็นอย่างไร 
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3.วัตถุประสงค์การวิจัย 
3.1  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์

ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยประยุกต ์CIPP Modelของสตัฟเฟิลบีมมาเป็นแนวทางการ
ประเมิน 

3.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์
ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว 

4.ขอบเขตการวิจัย 
        การวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้
องค์ราชัน” ของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว มีขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
         4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  มุ่งศึกษาองค์ประกอบการด าเนินโครงการตามแนวทางการประเมินเชิงระบบ
โดยประยุกต์ใช้ CIPP Model (stufflebeam, 2003) ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ  
              4.1.1 การประเมินด้านบริบท (Context) เพ่ือประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการโดย 1) คาดหวัง
ให้ผู้ที่สูบบุหรี่ประจ าสมัครใจเข้าร่วมโครงการสามล้านคนภายในสามปี 2) เกิดกลุ่มรักษ์สุขภาพหรือกลุ่มอ่ืนใด
ที่ด าเนินการด้านสุขภาพเลิกบุหรี่ 3) จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนนโยบายให้เกิ ดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 4) มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การลด ละ เลิก บุหรี่ อย่างต่อเนื่อง รวมถึง การสื่อสารนโยบาย
การรับรู้และการยอมรับนโยบายและการเห็นประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ  
               4.1.2 การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) เพ่ือประเมิน การน านโยบายสู่การปฏิบัติ รูปแบบ
การด าเนินงาน ความเหมาะสมเพียงพอของปัจจัยน าเข้า เช่น กลยุทธ์ในการด าเนินงาน งบประมาณ ความ
พร้อมของบุคลากรวัสดุและครุภัณฑ์  
               4.1.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process) เพ่ือตรวจสอบระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 3 กลยุทธ์ คือ 1) การใช้กลไกเครือข่ายหมออนามัยและ อสม. 2) การสร้างกิจกรรมลง
มือท า (Action-based activity) ควบคู่กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส 3) การเน้น ลงมือท าสร้างพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงกลยุทธ์ กลวิธีในการชักชวนให้เลิกบุหรี่  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบันทึกข้อมูล การ
ติดตามประเมินผล และการบูรณาการการท างานกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
               4.1.4 การประเมินด้านผลผลิต (Product) เพ่ือตรวจสอบระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความ
คาดหวังในโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ได้แก่ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมรณณรงค์สร้าง
กระแสและขับเคลื่อนให้ประชาชนเห็นความส าคัญ เกิดกลุ่ม “รักษ์สุขภาพ” ฯลฯ และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน 
         4.2 ด้านประชากร  ประชากรที่ศึกษา คือ ทีมหมออนามัยและ อสม.ในจังหวัดนครนายกและจังหวัด
สระแก้ว  
        4.3 ด้านระยะเวลา การประเมินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน เป็นการ
ประเมินระหว่างการด าเนินการของโครงการ คือช่วงปลายปีที่ 1และเริ่มต้นปีที่ 2 โดยจะเริ่มเก็บข้อมูลในเดือน
พฤษภาคม 2560- พฤศจิกายน 2560 
        4.4 ข้อตกลงเบื้องต้น โครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันมีระยะเวลาการ
ด าเนินการ 3 ปี คือตั้งแต่มิถุนายน 2559-พฤษภาคม 2562 ซึ่งในการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินระหว่าง
ด าเนินการของโครงการ คือ เป็นการศึกษาผลการด าเนินงานในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา โดยประเมินใน
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องค์ประกอบ คือ บริบทสิ่งแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่
ทั่วไทย   
5. ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
              การประเมินผล หมายถึง การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินผลการบริหาร
จัดการโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไท้เทิดไท้องค์ราชัน ของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว          
    โครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ หมายถึง โครงการที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วม
ลงทะเบียนเพ่ือเลิกบุหรี่ผ่านการชักชวนของอสม.และทีมเครือข่ายหมออนามัยโดยมีเปูาหมายสามล้านคน
ภายในสามปี ตั้งแต่  2559-2562 

   การประเมินโครงการ หมายถึง การประเมินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ฯ ของจังหวัด
นครนายกและจังหวัดสระแก้วในรูปแบบ CIPP Model ใน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบริบท หมายถึง การประเมิน
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคลองกับสภาพงานควบคุมการบริโภคยาสูบในพ้ืนที่ ตลอดจนการวิเคราะห์
ความจ า เป็นและความส าคัญของโครงการ การสื่อสารนโยบาย การรับรู้และยอมรับนโยบาย 2) ด้านปัจจัยน า
เขา หมายถึง การประเมินศักยภาพบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ 3) ด้านกระบวนการ 
หมายถึง การน านโยบายสู่การปฏิบัติ รูปแบบการด าเนินงาน การพัฒนาศักยภาพอสม.  กลยุทธ์ กลวิธีในการ
ช่วยเลิกบุหรี่ การบูรณาการกับภาคีเครือข่าย การบันทึกข้อมูล ตลอดจนการติดตามและประเมินผลในการ
ด าเนินงาน 4) ด้านผลผลิต หมายถึง การประเมินผลของการด าเนินโครงการในด้านปริมาณ คือ จ านวนผู้
ลงทะเบียนที่เพ่ิมขึ้น และด้านคุณภาพ คือ โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนอุปสรรคปัญหาของการ
ด าเนินงาน 
     
 6.กรอบแนวคิด 
             การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Assessment research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและ
จังหวัดสระแก้วโดยใช้กรอบแนวคิด CIPP Model (stufflebeam, 2003)   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 

Context (บริบท) 
 
-สถานการณ์การบริโภค
ยาสูบของจังหวัด 
-การสื่อสารนโยบาย 
-การรับรู้นโยบาย 
-วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
-การยอมรับ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) 
 
-การน านโยบายสู่การ
ปฏิบัต ิ
-งบประมาณ 
-กลยุทธ์การด าเนินงาน 
-ก าลังคน 
-วัสดุอุปกรณ์ สื่อต่าง ๆ 
-ตัวช้ีวดั 
 

กระบวนการ (Process) 
 
-รูปแบบการด าเนินงาน 
-การพัฒนาศักยภาพ 
อสม. 
-กลวิธีชักชวนเลิกบุหรี ่
-การบันทึกข้อมูล 
-การบูรณาการกับภาค ี
 

ผลผลิต (Product) 
 
-จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
-ปัญหาอุปสรคค 
-จ านวนกลุ่มคนรักษ์
สุขภาพ 
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7.ประโยชนที่ได้รับจากการวิจัย  
       7.1 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาโครงการ พัฒนากลยุทธ์และเทคนิคในการท างานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริง โดยน าปรับปรุงการสื่อสารนโยบาย การก าหนดตัวชี้วัด พัฒนากลไกและรูปแบบการ
ด าเนินงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเหมาะสม 
       7.2 สามารถน าข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยในส่วนที่เป็นจุดเด่นของโครงการในพ้ืนที่ ไปขยายผลเป็น
ต้นแบบเพ่ือสร้างการเรียนรู้และน าไปต่อยอดในการพัฒนาทีมงาน กระบวนการด าเนินงานรวมทั้งผลลัพธ์ของ
การด าเนินงานให้พื้นท่ีอ่ืน ๆต่อไป       
       7.3 น าผลการประเมินไปสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือของกลไกการขับเคลื่อนโครงการทั้ ง
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและระดับต าบลทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านปฏิบัติการและด้านวิชาการให้เกิด
การหนุนเสริมซึ่งกันและกัน เนื่องจากงานควบคุมการบริโภคยาสูบต้องอาศัยความรู้ พลังภาคประชาชนและ
พลังของทางด้านการเมืองจึงจะประสบผลส าเร็จได้ 
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บทท่ี 2  
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิด
ไท้องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง โดยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 

2.1 สถานการณ์ควบคุมยาสูบในประเทศไทย 
2.2 โครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน 
2.3 แนวคิดการประเมินผลโครงการ 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

2.1 สถานการณ์ควบคุมยาสูบในประเทศไทย 
 บุหรี่เป็นสารเสพติดที่เป็นหนึ่งในสาเหตุการตายที่ส าคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคปอดเรื้อรัง โรคมะเร็ง ฯลฯ โดยพบว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ
กว่า 48,000 คน ความพยายามในการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในปี 2544 จากการมี
พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงมีการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งมิติด้านกาย 
จิต ปัญญาและสังคม โดยมีประเด็นสุขภาพในการขับเคลื่อนหลายประเด็น การบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ก็
เป็นหนึ่งในแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ จาก
สถานการณ์การบริโภคยาสูบ ในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา พบว่าประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีอัตราการ
สูบบุหรี่ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 20.7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยท างานและเป็นกลุ่มที่มีปริมาณการสูบ
บุหรี่ต่อวันมากกว่าประชากรกลุ่มวัยอ่ืนๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ท าให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจยาสูบ เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบต่างๆ มาก
ยิ่งขึ้น และจากการประเมินผลการด าเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์การ
อนามัยโลก ได้มาประเมินการด าเนินการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20- 22 พฤศจิกายน 
2557 ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีมาตรการควบคุม
ยาสูบที่ดีมาก แต่อัตราการสูบ บุหรี่ของประเทศไทยกลับไม่ลด 2) กระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรีควร
ให้ความส าคัญในการผลักดัน พ.ร.บ.ควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ซึ่งเน้นเรื่องการปูองกันไม่ให้เยาวชน
เข้าถึงยาสูบ 3) กระทรวงสาธารณสุข ควรพัฒนาโครงสร้าง กลไก ก าลังคน และงบประมาณ ด้านการ ควบคุม
ยาสูบ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด 4) ประชาชนไทยสูบบุหรี่มวนเองประมาณ 6 ล้านคน ดังนั้น
กระทรวงสาธารณสุข จึงควรให้ความส าคัญกับบุหรี่มวนเอง โดยใช้มาตรการที่ไม่แตกต่างจากบุหรี่โรงงานมาก
นัก ทั้งด้าน ภาษีขนาดภาพค าเตือน การรณรงค์ด้านพิษภัย และการบริการช่วยเลิก 5) สสส. ควรมีหลักการ
และแนวทางท่ีชัดเจน ในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการด้านควบคุม ยาสูบ เมื่อเปรียบเทียบกับการสนับสนุน
งานสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นอ่ืนๆ 6) การรณรงค์ผ่านสื่อมวลชน ควรท าให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนใน
ระดับพ้ืนที่ และ ค านึงถึงบริบทของชนบทเป็นส าคัญ โดยเนื้อหาควรควบคุมทั้งด้านพิษภัยของยาสูบและการ  
บังคับใช้กฎหมาย 7) การบริการเลิกบุหรี่ นอกจากจะมีบริการเลกบิ  ุหรี่โดยสถานบริการสาธารณสุข และ 



22 
 

 
 

Quitline 1600 แล้ว ควรเพ่ิมบทบาทของภาคประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนการผลักดันให้
ยาช่วยเลิกบุหรี่ เข้าสู่บัญชียาหลักอีกด้วย 
          แต่เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับยาสูบและอุตสากรรมยาสูบมีหลาย
ช่องทางและซับซ้อนมากขึ้น แม้ว่าจะมีการด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบโดยความร่วมมือของทุกภาค
ส่วนทั้งจากภาครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชนเป็นอย่างดีก็ตาม ประเด็นการปูองกันนักสูบหน้าใหม่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังจะเห็นได้จากการรายงานพฤติกรรมเสี่ยง (Behavioral Risk) จากผลการส ารวจครัวเรือนในปี
พ.ศ. 2558 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคยาสูบ จ านวน 10.9 ล้านคน อัตราการสูบคิดเป็น 
19.9% อัตราการบริโภคยาสูบของเพศชายเท่ากับ 39.3% เพศหญิงเท่ากับ 1.8% เมื่อพิจารณาการบริโภค
ยาสูบของประชากร ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปในรอบ 24 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2534-2558) พบว่ามีแนวโน้มลดลง 
กล่าวคือ ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่บริโภคยาสูบในปี พ.ศ.2534 มีจ านวน 12.26 ล้านคน (32.00%) 
ลดลงเป็น 10.9 ล้านคน (19.9%) ในปี พ.ศ.2558 มีอัตราลดลงเฉลี่ย 0.5%ต่อปี   ในทุกกลุ่มอายุมีอัตราการ
สูบบุหรี่ลดลงจากปีพ.ศ. 2556 ยกเว้นกลุ่มอายุ 19-24 ปี และ กลุ่มอาย  ุ41-59 ปี  จากผลการส ารวจพ.ศ.
2557 ค่าใช้จ่ายของผู้สูบบุหรี่เฉลี่ยประมาณเดือนละ 423 บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายจริงของผู้สูบบุหรี่ซอง
และบุหรี่มวนเองเพียงอย่าง เดียวประมาณเดือนละ 565 และ 170 บาทต่อเดือน ตามล าดับ โดยผู้สูบบุหรี่ที่อยู่
ในเขตกรุงเทพฯ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 810 บาทต่อเดือน จากการส ารวจของ GATS ปีพ.ศ. 2554 ในเรื่องการ
ไดร้บัควันบุหรี่มือสองพบว่า ร้อยละ 36 ได้รบัควันบุหรี่ในบ้าน, รอ้ยละ 30.5 ได้รับควันบุหรี่ทีท่ างาน และ ร้อย
ละ 25.6 ได้รับควันบุหรี่ในขนส่งสาธารณะ  จากผลการส ารวจพ.ศ.2557 สถานที่สาธารณะที่มีผู้พบเห็นควัน
บุหรี่มือสองมาก 5 อันดับแรกได้แก่ ตลาดสดหรือตลาดนัด, ร้านอาหาร / ภัตตาคาร / สถานที่ที่จ าหน่าย
อาหารเครื่องดื่ม, ศาสนสถาน, สถานบริการขนส่งสาธารณะและอาคาร สถานที่ราชการ (ส านักงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค,2557 )  
           ดังนั้น เพ่ือปกปูองประชาชนจากโรคและภัยของยาสูบ การด าเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ มีความ
ท้าทายมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆด าเนินงานด้าน
การขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบ โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง 
พ.ศ. 2558-2562 แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการควบคุมยาสูบให้บรรลุ
เปูาหมาย โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” และมีเปูาหมาย คือ ความชุกการเสพยาสูบของ
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2562 ไม่เกินร้อยละ 16.7 โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการ
ด าเนินการควบคุมการเสพยาสูบของประเทศ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปูองกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝูาระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเปูาไปยังเด็กเยาวชน 
และนักสูบหน้าใหม่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ควบคุมและเปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ใช้มาตรการทางภาษีและปราบปรามเพ่ือควบคุมยาสูบ 
        ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความตระหนักถึงภาวะเสพติดและพิษภัย
ร้ายแรงของยาสูบ ปูองกันไม่ให้เกิด ผู้เสพหน้าใหม่ เฝูาระวังธุรกิจยาสูบ และบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      2.1.1  ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ   การไดรับพิษจากควันบุหรี่ เมื่อบุหรี่แตละมวนถูกจุดขึ้นจะมี
ควันบุหรี่ลอยออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอกในหลายรูปแบบ ซึ่งอาจแบงได เปน 2 ชนิดใหญๆ ไดแก  
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1) ควันบุหรี่ในมวน (Mainstream Smoke) หมายถึงควันที่ผูสูบบุหรี่สูดจากตัวมวนบุหรี่เขาสูรางกาย 
โดยตรงและพนกลับออกมาภายนอก  

2) ควันบุหรี่่นอกมวน (Sidestream Smoke) หมายถึงควันบุหรี่ที่ลอยออกมาสูสิ่งแวดลอมภายนอก 
ซึ่งสวน ใหญเกิดจากควันบริเวณปลายมวนบุหรี่ที่ติดไฟอยู เปนควันที่ไมไดผานเขาไปภายในรางกายของผูสูบ 
มากอน แตเกิดจากการเผาไหมของใบยาสูบที่บริเวณปลายมวนในชวงระหวางการสูบและหลังสูบเสร็จ ควัน
ชนิดนี้มีสารพิษที่เปนอันตรายตอรางกายมนุษยปะปนอยูใกล้เคียงกับควันบุหรี่ในมวน จากการศึกษายังพบวา 
ปริมาณของสารพิษหลายๆชนิดในควันบุหรี่ชนิดนี้มีมากกวาในควันบุหรี่แบบในมวนเสียอีกเมื่อเปรียบเทียบใน
ปริมาณเดียวกัน เชน สารกลุมไนโตร ซามีนซึ่งพบในควันบุหรี่นอกมวนไดถึง 52 เทาของควันในมวน7
นอกจากนี้ยังมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดสูงกว่าควันบุหรี่ในมวนถึง 8 เทา มีกาซคารบอนมอนออกไซดสู
งกวาถึง 2.5 เทาและยังมีนิโคตนิมากกวาถึง 2.7 เทา  เปนตน  

ส าหรับผูที่สูบบุหรี่โดยตรงมักจะไดรับทั้งควันบุหรี่ในมวนและนอกมวนเขาไป ในขณะที่ คนรอบขาง
หรือผูที่ไมสูบบุหรี่เลย แต่มาอยูในบริเวณเดียวกันกับผูสูบบุหรี่ก็มีโอกาสรับควันบุหรี่เขาสู รางกายไดเชนเดียว
กัน เรียกวา “การไดรับควันบุหรี่มือสอง (secondhand smoking-SHS)” หรืออาจเรียกอีกชื่อ หนึ่งวา “การ
สัมผัสควันบุหรี่จากสิ่งแวดลอม (environmental tobacco smoke-ETS)” ซึ่งการไดรับควันบุหรี่ ลักษณะนี้
หมายรวมถึงควันจากทั้ง 2 แหลงไมวาจะเปน ควันบุหรี่นอกมวนที่อยูในสิ่งแวดลอมนั้น รวมกับควันบุหรี่ใน
มวนที่ตัวผูสูบพนออกมาทางปากและจมูกสูสิ่งแวดลอมภายนอกใหแกผูอ่ืนที่ไมไดสูบ ดังนั้น ผูที่ไดรับควันบุหรี่
มือสองก็จะไดรับควันบุหรี่ทั้งแบบในมวนและนอกมวนพรอมๆกัน ก็เป็นสาเหตุให้เกิด พิษภัยและโรคตางๆได
ไมแตกตางไปจากผูที่สูบบุหรี่เองโดยตรง  

นอกจากนี้ “ควันบุหรี่มือสาม (thirdhand smoking)” ซึ่งหมายถึงควันบุหรี่ที่มอง ไมเห็นดวยตาเปล
าและสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาแมหยุดสูบบุหรี่ไปแลว โดยเมื่อมีการสูบบุหรี่ควันบุหรี่ และสารพิษตางๆจะ
ไปจับอยูตามเสนผมของผูสูบหรือคนใกลเคียง โซฟา เบาะที่นั่ง ที่นอน อุปกรณภายใน รถยนต ผามาน พรม 
เสื้อผาของผสูบบุหรี่หรือผูที่สัมผัสควันบุหรี่มือสอง ควันบุหรี่ในลักษณะนี้มักจะตกคางอยู เปนเวลานานแมเลิก
สูบไปแลวและก าจัดไดยากแมท าความสะอาดหอง เปดหนาตางระบายอากาศ หรือเปาดวยพัดลมก็ตาม คน
ใกลชิดก็ยังคงไดรับสารพิษตกคางเหลานั้นของบุหรี่ตามสิ่งของตางๆรอบตัว จนกระท่ังก่อให้เกิดโรคจากสารพิษ
เหลานั้นในทายที่สุด  บุหรี่เปนที่รูจักกันดีของมนุษยมาตั้งแตหลายรอยปกอน แตมนุษยเพ่ิงตระหนักวาบุหรี่มี
พิษภัย ตอสุขภาพเปนครั้งแรกในโลกเมื่อราว 60 ปที่ผานมานี้เอง โดย E L Wynder และ Evarts Graham ได
ตีพิมพผลงานวิจัยเรื่อง “Tobacco smoking as a possible etiologic factor in bronchogenic 
carcinoma” ใน วารสารทางการแพทย The Journal of The American Medical Association (JAMA) 
10 ซ่ึงเปนงานวิจัยแรกที่ระบุ ไดวาบุหรี่เปนตนเหตุของการเกิดมะเร็งปอดจริง นับตั้งแตนั้นมาผูคนก็เริ่มตื่นตัว
และเริ่มมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ พิษภัยของบุหรี่ออกมาใหเห็นมากขึ้นอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ก็ยังคงมีผูที่
สูบบุหรี่อยูมากมายทั่วโลกจน กอใหเกิดการสูญเสียทั้งชีวตและทรัพยสินจ านวนมาก  

องคการอนามัยโลกรายงานวา ตลอดศตวรรษที่ 20 ที่ผานมาไดมีผูเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจาก การสูบ
บุหรี่ทั่วโลกไปแลวกวา 100 ลานคน และจ านวนผูเสียชีวิตเหลานี้มีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องหาก ไมได
รับการแกไข ดังจะเห็นไดจากขอมูลในปจจุบันที่รายงานวามีผูที่เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ทั่ว โลกราวปละ 
5.4 ลานคน11 หรือสูงขึ้นเปน 5-10 เทาของอัตราการเสียชีวิตในศตวรรษที่ผานมา หากสถานการณยังเป็นอย
างนี้อัตราการเสียชีวิตดวยโรคจากการสูบบุหรี่จะ เพ่ิมข้ึนเปนปละ 8 ลานคนภายในปค.ศ. 2030  และจ านวนผู
เสียชีวิตในศตวรรษที่ 21 อาจเพ่ิมสูงถึงระดับ 200 ลานคนได   ที่ส าคัญกวานั้นก็คือการเสียชีวิตในศตวรรษที่ 
21 นี้ ผูที่เสียชีวิตสวนใหญกวารอยละ 70 จะมีถิ่นพ านักอาศัยอยูในประเทศก าลังพัฒนาซึ่งเปนแหลงผลิต
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อาหารและ ผลิตผลหลักของโลกอาจส่งผลต่อการ ขาดแคลนอาหารทั่วโลก สาเหตุที่มีการคาดการณวาใน
อนาคตอันใกลอัตราการเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่จะเดนชัด ในผูคนของประเทศก าลังพัฒนามา
กกวาผูคนในประเทศที่พัฒนาแลวนั้น เปนไปตามหลักการของ tobacco epidemic ซึ่งแบงไดเปน 4 ระยะ  
โดยเริ่มตนจากการเริ่มสูบบุหรี่ของคนจ านวนหนึ่งและขยายจ านวน มากขึ้นจนท าใหความชุกของการสูบบุหรี่
และความตองการสูบบุหรี่ของคนในประเทศนั้นๆเพ่ิมขึ้นสูจุดสูงสุด ตอมา 20-30 ปหลังจากนั้น อัตราการเกิด
โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่และการเสียชีวิตจากบุหรี่ก็จะเริ่มเกิดและปารกฏเดนชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผานไป
จนถึงจุดสูงสุดจากนั้นก็จะคอยๆลดลงไปตามล าดับ  เมื่อผูปวยกลุมเสี่ยงเสียชีวิตจนหมดจากรูปแบบที่กลาว
มาขางตน  เมื่อพิจารณาดูแลวจะเห็นวาในขณะนี้ประเทศก าลังพัฒนา ตางๆ โดยเฉพาะในแถบเอชีย รวมทั้ง
ประเทศไทยตางก็อยูในระยะที่ 2 ของ Tobacco epidemic ทั้งสิ้น   

กลาวไดวาอัตราการเจ็บปวยและตายดวยโรคจากการสูบบุหรี่ของคนในประเทศเหลานี้ที่เราไดเห็นทุก
วันนี้นั้น ยังเปนเพียงแคจุดเริ่มตนของความเสียหายเทานั้น แมวาจากการส ารวจของส านักงานสถิติแหงชาติ 
เมื่อปพ .ศ . 2549 พบวาประเทศไทยมีผูสูบบุหรี่เปนประจ าทุกวันลดลงจากเดิมมาอยูที่ประมาณ 9.5 ลานคน 
หรือคิดเปนรอยละ 18.94 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป (สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, )  ที่ผานมามีคนไทยที่ต
องเสียชีวิตดวยโรคที่เกิดจาก การสูบบุหรี่ราว 42,000-52,000 คนตอปหรือคิดเปนชั่วโมงละ 6 คน ซึ่งเปนสถิติ
ที่สูงกวาการเสียชีวิตจากโรค เอดสวัณโรคอุบัติเหตุการฆาตัวตาย และการเสียชีวิตระหวางคลอดของคนไทย
รวมกันทั้งหมดเสียอีก โดยคน ไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เหลานี้จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลงถึง 12 ป 
          
        2.1.2 การช่วยเลิกบุหรี่ 
                การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมของความ เคยชิน ซึ่งตามทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud) กล่าวว่าการสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมโหยหาความสุขในวัยเด็ก (Nostalgia) เนื่องจากระหว่าง
ที่มีพัฒนาการทางจิต ท าให้พวกเขาติดอยู่ที่ความสุขทางปาก ( Oral phase) เหมือนเด็กติดนมแม่ บวกกับ
พฤติกรรมของเด็กผู้ชายที่ติดแม่มากกว่าเด็กผู้หญิง ( Odepal complex) จึงท าให้กลุ่มผู้สูบบุหรี่เป็นผู้ชาย
มากกว่าผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัด การจะท าให้คนที่สูบบุหรี่เลิกบุหรี่นั้นท าได้ยากมาก ถึงแม้จะเลิกได้แล้ว ก็มีคนที่
กลับมา สูบใหม่อีกในสัดส่วนที่มาก โดยเฉลี่ยการที่คนจะเลิกบุหรี่ได้อาจจะต้องเลิกๆ สูบๆ ถึง 5-7 รอบ กว่าที่
จะเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าการเลิกยาเสพติดร้ายแรงบางชนิดอย่าง เฮโรอีน ดังนั้นผู้ที่
จะเลิกบุหรี่จะต้องใช้ก าลังใจและความเข้มแข็งอย่างมาก เพราะโดยสถิติแล้ว คนที่สูบบุหรี่จ านวนมากที่มีความ
อยากเลิกบุหรี่ แต่ก็ยังเลิกไม่ได้เสียที คนรอบข้างต้องมีส่วนช่วยเป็น ก าลังใจ การเลิกบุหรี่ก็จะมีโอกาสส าเร็จ
มากขึ้น ความอยากบุหรี่เป็นพฤติกรรมของความเคยชิน เมื่อตัดสินใจจะเลิกบุหรี่แล้ว จะต้องตัดให้ขาด ซึ่งจะ
ดีกว่าการลดปริมาณที่สูบลงทีละน้อย เพ่ือ หวังว่าจะหยุดสูบได้ในที่สุดนั้น จากการส ารวจพบว่ามักจะล้มเหลว
มากกว่าการเลิกด้วยวิธีหักดิบ โดยเริ่มตั้งแต่ ทิ้งบุหรี่และอุปกรณ์ที่ใช้สูบบุหรี่ ได้แก่ไฟแช็ค ที่เขี่ยบุหรี่ให้หมด 
รวมถึงละเว้น พฤติกรรมที่ชอบท าควบคู่ไปกับการสูบบุหรี่ด้วย ละเว้นการพบปะกลุ่มเพ่ือนที่เคยสูบบุหรี่
ด้วยกัน มาก่อน และต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเตือนจิตใต้ส านึกให้อยากสูบบุหรี่ ขึ้นมา 
เช่น หากมีการดื่มเบียร์ หรือจิบกาแฟ พร้อมๆ กับการสูบบุหรี่เป็นประจ า หากท ากิจกรรมดั่ง กล่าวแล้วไม่ได้
สูบบุหรี่ด้วยก็จะรู้สึกเหมือนขาดรสชาดบางอย่างไป จนกว่าจะหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบ นั่นเอง ส าหรับผู้ที่ดื่มชาหรือ
กาแฟเป็นประจ า จะต้องลดปริมาณสาร Caffeine ก่อนการเลิกบุหรี่ ให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของที่เคยดื่มในแต่
ละวัน เพราะ Nicotine ท าให้ caffeine ซึมเข้าร่างกายได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น ถ้าหากดื่ม Caffeine ในปริมาณเท่า
เดิม ขณะที่สูบบุหรี่อาจจะน าไปสู่ภาวะที่เรียกว่า Caffeine Toxicity โดยมีอาการ กระวนกระวายและเครียด
ได้และอาจจะท าให้กลับไปสูบบุหรี่อีก ครั้ง (“สารพัดวิธี เลิกบุหรี่ด้วยธรรมชาติบ าบัด” ม.ป.ป. : ออนไลน์) การ
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ออกก าลังกาย เป็นกิจกรรมคลายเครียดที่ได้ผลมากส าหรับผู้ที่ก าลังเลิกบุหรี่ อาจเป็น  การวิ่งเหยาะๆ 30-40 
นาที จะท าให้ร่างกายคลายเครียด อยากบุหรี่น้อยลงทั้งยังท าให้เพลียจึง หลับสบาย และการปรับพฤติกรรม
การดื่มน้ าในแต่ละวันให้มากๆ จะช่วยขับนิโคตินออกจาก ร่างกาย ท าให้อาการอยากบุหรี่หายไปได้เร็วขึ้น 
วิธีการเลิกบุหรี่ที่ใช้ได้ผลมีหลายวิธี ดังนี้ 
            1) วิธีทางธรรมชาติบ าบัด วิธีทางธรรมชาติบ าบัดที่ลดอาการลงแดงจากการเลิกสิ่งเสพติดได้ดี ก็คือ 
การฝึกชี่กง มี งานวิจัยในผู้เสพเฮโรอีนที่ถูกส่งมาบ าบัด กลุ่มหนึ่งไม่ท าอะไร , กลุ่มหนึ่งให้กินยาเลิก, อีกกลุ่ม
หนึ่ง ให้ฝึกชี่กงเพียงอย่างเดียว จากการตรวจวัดระดับสารเฮโรอีน พบว่า กลุ่มที่ฝึกชี่กงนั้นสามารถขจัด  อนุ
พันธุ์ของเฮโรอีนออกจากตัวได้เร็วที่สุด นอกไปจากนั้น อาการลงแดงที่เกิดระหว่างการบ าบัด พบว่ากลุ่มที่ฝึกชี่
กง มีอาการลงแดงเพียง 4-5 วันเท่านั้น เทียบกับกลุ่มควบคุมแล้วต้องใช้เวลา เกือบ 10 วันกว่าที่อาการลงแดง
จะหายไป ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รักษาด้วยยาเลิกที่ อาการลงแดงจะหายไปภายใน 7 วัน ก็ยังพบว่า
กลุ่มที่ฝึกชี่กงยังให้ผลลดอาการลงแดงได้ดีกว่า การกินยาเสียอีก ในคนสูบบุหรี่ก็เช่นกัน ถ้าได้ฝึกชี่กงควบคู่ไป
กับวิธีการอดบุหรี่อ่ืนๆ ก็จะช่วยให้ ผ่านช่วงอยากบุหรี่ไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น  
           2) การใช้พืชสมุนไพรและผลไม้ สมุนไพร ที่ใช้ ได้แก่หญ้าดอกขาว ( Leptochloa chinensis (L) 
Nees) ซึ่งเป็นต้นไม้ จ าพวกต้นหญ้า พบว่า sodium nitratc ในหญ้าดอกขาวช่วยให้ช่องปากจืด รับรสได้
น้อยลง ขนาด ที่ใช้คือ หญ้าดอกขาวทั้งต้นตากแห้งจ านวน 3 กรัม ชงต้มด้วยน้ าจนได้ปริมาณเครื่องดื่มชา 150 
มิลลิลิตร ดื่มวันละ 3 ครัง้ โดยการวิจัยนี้สามารถส่งเสริมให้เลิกบุหรี่ได้เห็นผลในเดือนที่ 2 ของการ ใช้วันละ 4 
ครั้ง ครั้งละ 2 กรัม หลังอาหารทุกมื้อ และปัจจุบันได้มีผู้น ามาสกัดเป็นชาชงดื่ม หรือ โดยเมื่อใดที่ต้องการสูบ
บุหรี่ ให้ดื่มชาหญ้าดอกขาว 1 แก้วก่อน เมื่อดื่มเข้าไปแล้วถ้าสูบบุหรี่ตาม จะท าให้ความรู้สึกจากการสูบบุหรี่ไม่
เหมือนที่เคย และอาจไม่อยากสูบอีกต่อไป ในที่สุดก็อาจเลิก สูบบุหรี่ได้ จากผลการด าเนินงานโครงการคลินิก
อดบุหรี่ของ โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้ ใช้รูปแบบการบ าบัดรักษา แบบผสมผสานทั้งด้านร่างกาย
และ จิตใจ และมีการใช้ชาชงสมุนไพร หญ้าดอกขาว 1 ซอง ละลายน้า 1 แก้ว ดื่มวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร 
รับประทานวิตามินซี ( 100 มิลลิกรัม) 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร และใช้น้ ายาอมบ้วนปากเวลาที่มี
อาการอยากบุหรี่ ใช้ เวลาประมาณ 1 - 2 เดือน พบว่าได้ผลดี แต่เนื่องจากหญ้าดอกขาวเป็นกลุ่มที่มีโปแต
สเซียมสูง การใช้จึงควรระวังในรายที่มีประวัติโรคหัวใจ ส่วนผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึน อาจมีอาการคอแห้ง ปาก
แห้ง เป็นต้นส าหรับผลไม้ที่ใช้ได้แก่ผลไม้รสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีสูง โดยเฉพาะมะนาว พบว่าเมื่อ น าไปใช้แล้ว
ได้ผลดีมาก เนื่องจากมะนาวมีผลต่อการท างานของต่อมรับรสขม ท าให้รสชาติของ บุหรี่เปลี่ยนไป ซึ่งวิธีการกิน
จะหั่นมะนาวเป็นชิ้นเล็กๆ ให้มีเปลือกติดมาด้วย ขนาดพอค า เมื่อมี ความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ให้กินมะนาวแทน 
โดยอมแล้วคอ่ยดูดความเปรี้ยว จากนั้นเคีย้วเปลือก อย่างช้าๆ นาน 3-5 นาที มะนาวจะมีผลท าให้ลิ้นขม เฝื่อน 
จากนัน้ดื่มน้ า 1 อึก นอกจากช่วยลด ความอยากนิโคตินแล้ว เมื่อสูบบุหรี่จะท าให้รสชาติบุหรี่เปลี่ยนเป็นขมจน
ไม่อยากสูบ และสามารถ กินมะนาว หรือผลไม้ชนิดอ่ืนที่มีความเปรี้ยวมากๆ ได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากบุหรี่ 
ซึ่งการเลิกบุหรี่ ด้วยการกินมะนาวส่วนใหญ่จะเลิกบุหรี่ได้ใน 2 สัปดาห์ และไม่อยากบุหรี่อีก นอกจากนี้ยังมี
ผลิตภัณฑ์ที่น าเอาหญ้าดอกขาว ผสมกับชะอมเทศ มะขามปูอม และ สมอไทย มาผลิตเป็นเม็ดอมสมุนไพรอด
บุหรี่ หรือบางที่เรียกว่าเม็ดอมอดบุหรี่หรือลูกอมอดบุหรี่ ซึ่งก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกอีกทางหนึ่งปลอดภัย
เพราะผลิตจากสมุนไพร  
          3) วิธีทางการแพทย์ ส าหรับผู้ที่ไม่มั่นใจว่าจะท าการอดบุหรี่ได้เองหรือไม่ จะใช้วิธีทางการแพทย์คือ
วิธีการ ฝังเข็ม โดยจะมีจุดฝังเข็มตามจุดของร่างกาย ได้แก่ที่  หู ตัว ประมาณ 15 จุด โดยใช้เวลาครั้งละ 
ประมาณ 20-30 นาทีก่อนดึงเข็มออก และต้องท าการฝังเข็มเป็นเวลาติดต่อกันประมาณ 5 วัน หรือใช้วิธี
ฝังเข็มเป็นคอร์ส 1 คอร์ส หมายถึง วันละครั้งหรือวันเว้นวัน 3 ครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปใช้เวลา 1-2 คอร์ส การฝังเข็ม
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มีผลในการปรับความสมดุลของชี่เลือด การทะลวงเส้นลมปราณ การขับพิษ ออกจากร่างกาย การฝังเข็มเพ่ือ
อดบุหรี่ ผลจะปรากฏใน 2-3 วันแรก ในตอนนี้ถ้าสูบอีกจะรู้สึกขม เผ็ด เหมือนกินใบไม้ที่ขมจัด และมีกลิ่น
โลหะ จนเกิดอาการเบื่อที่จะสูบ หรือหากมีอาการอยากสูบ  ก็ไม่ทรมานมากนัก ส าหรับ งานวิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลของการฝังเข็มอดบุหรี่ขณะนี้ก็ยังไม่ค่อยมี มากนัก โดยงานวิจัยที่มีอยู่พบว่า วิธีการนี้ได้ผลเพียงไม่
เกินร้อยละ 20 อีกท้ังการรักษาด้วย วิธีนี้ก็ยังไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าสามารถรักษาได้ตามที่องค์การอนามัย
โลกให้การยอมรับ ระบบทางเดินหายใจเป็นระบบหลักท่ีท าให้เกิดอาการหลังจากเลิกบุหรี่ ดังนั้นการรักษาด้วย
การ ฝังเข็มไม่ว่าจะเป็นเข็มตัวหรือเข็มหูจึงต้องเลือกเส้นลมปราณและจุดที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดิน  หายใจ 
นอกจากนี้ยังต้องเพ่ิมจุดที่ท าให้กระวนกระวายกระสับกระส่ายหลังเลิกสูบ เสริมด้วยจุดคอหอยและจุดกล่อง
เสียงส าหรับผู้ที่กระวนกระวายจากการติดบุหรี่มานาน การค้นคว้ารักษาผู้ปุวยที่ ติดบุหรี่ด้วยเข็มหูในประเทศ
ยุโรป บางประเทศพัฒนาก้าวหน้าไปมาก มีสิ่งใหม่ๆ จุดใหม่ๆ ที่ใช้ แล้วได้ผลค่อนข้างดี แต่ก่อนจะรักษาด้วย
วิธีนี้ผู้ปุวยจะต้องงดสูบบุหรี่ก่อนการลงมือฝังเข็ม ประมาณ 6 ชั่วโมง  
            4) นิโคตินทดแทน นิโคตินทดแทนซึ่งท าเป็นแผ่นปะ หรือหมากฝรั่ง อาจารย์พอล เอฟยาร์ด และ
คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม อังกฤษ ท าการทบทวนผลการศึกษา 7 รายงาน รวมกลุ่มตัวอย่าง 
เกือบ 3,000 คนผล การศึกษาพบว่า การใช้นิโคตินทดแทน เช่น หมากฝรั่ง แผ่นแปะ ฯลฯ ช่วยเพ่ิม โอกาสเลิก
บุหรี่ส าเร็จที่6 เดือน 6.75% หรือประมาณ 2 เท่าของยาหลอก การเลิกสูบบุหรี่ส าหรับประเทศไทยได้มีการ
ส ารวจในปี 2550 โดยศูนย์วิจัยและจัดการ ความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ ได้ส ารวจถึงอัตราการเลิกบุหรี่และ
ความพยายามเลิกบุหรี่ พบว่า ต้ังแต่ปี 2534-2550 อัตราการเลิกบุหรี่ได้เพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 9.95 เป็น 18.29 
ซึ่งมากขึ้นเป็น เท่าตัว ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในประเทศไทยได้มีหน่วยงานหลายหน่วยที่ให้ความส าคัญต่อการ
เลิก สูบบุหรี่รวมถึงการออกกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสูบและขายบุหรี่ แต่จากการส ารวจครั้งนี้พบว่า มีผู้ที่สูบ
บุหรี่ที่มีความพยายามในการเลิกสูบบุหรี่ โดยเลิกได้นาน 11 เดือนและกลับมาสูบใหม่มี จ านวน 1.77 ล้านคน 
จากผู้ที่สูบ 10.86 ล้านคน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ กลุ่มที่พยายามเลิกสูบ หลายครั้ง ช่วงระยะเวลาการเลิก
สูบครั้งล่าสุดก่อนกลับมาสูบซ้ ายิ่งน้อยลง แสดงให้เห็นว่าการช่วย ให้เลิกบุหรี่นั้นควรท าให้ส าเร็จตั้งแต่ระยะ
พยายามเลิกบุหรี่ครั้งแรก และพบว่ามีผู้เลิกบุหรี่ครั้ง สุดท้ายได้นานถึง 20 ปี ก็ยังกลับมาสูบใหม่ได้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผู้ปุวยโรคติดบุหรี่แต่ละรายมี ปัจจัยกระตุ้นหรือกลไกในการเสพติดแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะขึ  ้นกับ
ปัจจัยทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้ ดังนั้นจึงท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พยายามหาเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้ปุวยโรคติดบุหรี่
สามารถที่จะเลิกการ สูบบุหรี่ได้ ซึ่งประเทศไทยปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันควบคุมยาสูบ 
กรมการแพทย์ ได้มีการจัดท าแนวทางเวชปฎิบัติเพ่ือการรักษาผู้ติดบุหรี่โดยใช้หลัก 5 As (วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ 
และคณะ. 2546) หลักการด าเนินงาน ตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ปุวยโรคติดบุหรี่ แบบ 5As ประกอบด้วย 
Ask ถาม เป็นการซักถามประวัติการสูบบุหรี่และการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ อ่ืนๆ ทุกชนิด Advice แนะน า เป็น
การใช้ค าสั่งหรือขอให้ผู้ที่สูบบุหรี่เลิกสูบโดยเด็ดขาด Assess ประเมิน ประเมินความรุนแรงในการติดบุหรี่และ
ความประสงค์ในการ เลิกบุหร Assist ช่วยเหลือ ช่วยเหลือและบ าบัดรักษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เลิกสูบบุหรี่ได้ 
ส าเร็จ Arrange ติดตาม ติดตามผลการบ าบัดของผู้สูบบุหรี่ทุกราย อย่างไรก็ตามการเลิกบุหรี่ที่ได้ผลที่สุดนั้น 
ต้องเกิดจากความสมัครใจและความร่วมมือ อย่างเต็มที่ของผู้เลิกเอง ต้องมีการจดบันทึกของจ านวนบุหรี่ที่สูบ
ในแต่ละวัน อาการแสดงเมื่อ หยุดสูบ รวมทั้งช่วงเวลาที่เกิดอาการมากที่สุด เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม
และช่วยเหลือ ต่อไป 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 
            จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับ CIPP Model มีนักวิชาการไดให ความหมายของการ
ประเมินโครงการไว หลายลักษณะ พอสรุปไดดังนี้การประเมินเปนกระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศเพ่ือช่วย
ใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการตรวจสอบความกาวหนาของโครงการหรือแผนงาน 
ตลอดจนการพิจารณา ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้นๆ วามีมากนอยเพียงใด  
           การประเมินโครงการ หมายถึง การตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออีกนัยหนึ่งการประเมินเป็นการ
ใหไดมาซึ่งสารสนเทศส าหรับตัดสินคุณคาหรืออาจหมายถึงการก าหนดคาหรือขอดีของบางสิ่งบางอยางอยาง
เป็นระบบ และการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร หรือการใชเทคนิค การวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือหาขอมูล
ที่เปนจริงและเชื่อถือไดเกี่ยวกับโครงการเพ่ือการตัดสินใจวาโครงการดังกลาวดีหรือไมดีอยางไร หรือเปนการค
นหาวาผลของกิจกรรมที่วางไวในโครงการประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงคหรือความมุงหมายของโครงการ
หรือไม และระบุเพ่ิมเติมวา การประเมินโครงการ เปนกระบวนการบรรยายการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป
าหมาย การวางแผน การด าเนินการ และผลกระทบ เพ่ือน าไปเปนแนวทางในการตัดสินใจเพ่ือสรางความนา
เชื่อถือและ สงเสริมใหเกิดความเขาใจในสถานการณของโครงการ 
            การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งที่ผูเรียนสามารถกระท าไดจริงหลังจากท่ีได จัดการเรียน
การสอนแลว กับวัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม ซึ่งไดก าหนดขึ้นไวกอนที่จะจัดการเรียนการสอนนั้นๆหรือเปนกจิ 
กรรมที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูล การตัดสินใจเลือกใชเครื่องมือเพ่ือเก็บ ขอมูล และการก าหนดเกณฑ
ประกอบในการประเมิน 
           การประเมินเปนการประยุกตใชระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม เพ่ือตัดสินและพัฒนา โครงการ ดานการ
วางแผนและการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการทางสังคม  รวมทั้งการศึกษาถึงความ
เปลี่ยนแปลงจากการน านโยบาย แผนงาน โครงการไปปฏิบัติ จะเห็นวาการ ประเมินในแนวคิดนี้ มีลักษณะ
ของการวิจัยประยุกตซึ่งจะมีการออกแบบวิจัย สรางเครื่องมือเก็บ รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลอยาง
เป็นนระบบ เพ่ือมุงตอบค าถามที่วา โครงการนั้นบรรลุตาม วัตถุประสงคหรือเปาประสงคที่ก าหนดไวหรือไม
และมีความส าเร็จระดับใด 
          การประเมิน หมายถึง กระบวนการของการระบุ หรือก าหนดขอมูลที่ตองการ รวมถึง การด าเนินการ
เกบ็รวบรวมขอมูล และน าขอมูลที่จัดเก็บมาแลวนั้น มาจัดท าใหเกิดเปนสารสนเทศที่มี ประโยชน เพ่ือน าเสนอ
ส าหรับใชเปนทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจตอไป 
          การประเมิน หมายถึง การก าหนดเกณฑมาตรฐานและการคนหาชองวางระหวางภาวะ ทีเปนจริงกับ
เกณฑมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อใชภาวะดังกลาวนี้เปนตัวชี้หรือระบุขอบกพรองของ กิจกรรมหรือโครงการใดๆ 
          การประเมินหรือการประเมินผลมีความหมายตรงกับค าในภาษาอังกฤษวา “Evaluation” ซึ่งหมายถึง 
กระบวนการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพ่ือชวยการตัดสินใจ การวิจัย (Research) การวัดผล 
(Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณการ 
(Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) สรุปค าจ ากัด ความรวมกันไดวา เปนการประมาณคา 
หรือการประเมินผลที่จะเกิดขึ้นมาจากการด าเนินงานโดย ขอมูลที่ไดรวบรวมโดยวิธีการสอบถาม ทดสอบ 
สังเกต และวิธีการอ่ืนๆ แลวท าการวิเคราะหเพ่ือ ตัดสินวา การด าเนินงานนั้นมีคุณคา หรือบรรลุวัตถุประสงค
ของการด าเนินงานนั้นมากนอยเพียงใด 
          สรุปไดวา การประเมินโครงการเปนกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอมูลในดานตางๆ แลวน าขอมูล
นั้นมาท าการวิเคราะหใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน เพ่ือชวยในการตัดสินใจวา โครงการที่ด าเนินอยู
นั้นมีผลและประสิทธิภาพเพียงใด ควรจะแกไข ปรับปรุงขอบกพรองสวนไหน และโครงการนั้นสมควรจะ
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ด าเนินการตอไปหรือล้มเลิก ความส าคัญของการประเมินโครงการ การประเมินโครงการในยุคปจจุบันไดกลาย
เปนสวนหนึ่งของการด าเนินงานที่นับวาม ีความส าคัญ ที่พอจะสรุปไดดังนี้ 
               1. การประเมินโครงการ มีสวนชวยในการแกปญหา อันเกิดจากผลกระทบของโครงการ และจะท า
ใหโครงการมีขอที่ท าใหเกิดความเสียหายนอยลง  
               2. การประเมินโครงการ ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคา หรือเกิดประโยชน เต็มที่ 
เพราะการประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของโครงการ ขอมูลใดหรือปจจัยใดที่เปน ปญหา จะไดรับ
การแกไขปรับปรุง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม คุมคา     
               3. การประเมินโครงการ ชวยใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงคและไดรับการ ตรวจสอบและวิ
เคราะหปรับปรุงแกไขใหด าเนินการไปไดดวยดี  
              4. การประเมินโครงการ ชวยท าใหการก าหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการ ด าเนินงานมี
ความชัดเจนขึ้น 
             2.2.1 การประเมินโครงการตามระยะเวลา การประเมินโครงการตามระยะเวลาที่ท าการประเมิน
ไดแบงไว ดังนี้  
                 1) การประเมินผลโครงการกอนการด าเนินการ (Pre Evaluation Program) เปนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับความเหมาะสมของความเปนไปได ในการน าโครงการไปใชด าเนินงาน กับ กลุมเป
าหมาย เปนการประเมินกอนที่จะมีการใชโครงการและการศึกษาความเปนไปไดในดานความ ตองการที่จ าเปน 
(Need Assessment) การวิเคราะหผลตอบแทนตอหนวยคาใชจาย (Benefit Cost Analysis) และการวิ
เคราะหขอบเขตและขนาดของโครงการ (Scope and Program Size Analysis)  
               2) การประเมินผลโครงการระหวางด าเนินงานเปนการประเมินเพ่ือติดตามดูผลผลิตของ โครงการ 
ในขณะที่โครงการนั้นๆ ก าลังด าเนินอยู หรือเรียกวาเปนการประเมินกระบวนการโครงการ เปนชวงเวลาของ
การจัดกิจกรรมตางๆ ตามที่ก าหนดไวในโครงการชวยใหสามารถปรับปรุงโครงการใน สวนของกิจกรรมและ
ทรัพยากรที่ใชในการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ เปนงบประมาณ บุคลากร ระยะเวลา ตลอดจนวัสดุอุปกรณตางๆ  
              3) การประเมินผลโครงการหลังด าเนินการ (Post Evaluation Program หรือ Summative 
Evaluation Program) เปนการประเมินเพ่ือวิเคราะหผลผลิตทั้งหมด ทีเกิดขึ้นเมื่อ สิ้นสุดโครงการโดยการ
ประเมินทันทีที่การด าเนินโครงการเสร็จสิ้นหรือ ทิ้งชวงการประเมินออกไประยะหนึ่งแลวคอยท าการประเมิน 
เปนการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation Program) ซึ่งบางครั้งเรียกวาการประเมินยอนหลังเปนการ
ประเมินเพ่ือตรวจสอบยอนหลัง เมื่อโครงการสิ้นสุดไป แลวในชวงระยะเวลาหนึ่ง และหาผลกระทบจาก
โครงการ 
           2.2.2 การแบ่งประเภทของการประเมิน   มีดังนี้ 
                 1)  แบงตามหลักยึดในการประเมินคา แบงเปน  
                   (1) การประเมินคาตามอุดมการณของ โครงการ (Goal-Based Evaluation) เปนการ
ประเมินผลที่ไดวา บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ หรือไม โดยทราบกอนการประเมินวา โครงการนี้มีวัตถุ
ประสงคอะไรบาง  
                   (2) การประเมินคาซึ่งอิสระจากอุดมการณของโครงการ (Goal Free Evaluation) เปนการ
ประเมินผลที่เกิดข้ึนทั้งหมด โดยไม ทราบวาวัตถุประสงคของโครงการนี้มีอะไรบาง  
                2) แบงตามล าดับเวลาที่ประเมิน คือ การประเมินกอนน าโครงการไปปฏิบัติการ ประเมินขณะ
โครงการด าเนินอยู การประเมินหลังจากกิจกรรมหรือโครงการสิ้นสุดแลว  
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                   (1) ประเมิน กอนเริ่มโครงการ (Pre-Evaluation) เปนการประเมินที่มีจุดมุงหมายเพ่ือตัดสินใจ
เลือกโครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนด าเนินโครงการ ความเปนไปได
ของ โครงการในการน าโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะ 
ประสบความส าเร็จตามเปาหมาย  
                   (2) การประเมินในระหวางการด าเนินงาน (Implementation Evaluation or Process 
Evaluation) เปนการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการที่วางแผนไว  ไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพ่ือศึกษาถึงการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามแผนที่ก าหนดไวหรือไมอย่างไร   กิจกรรมใดท าได หรือท าไมได เพราะเหตุใด จุดเดน 
จุดดอย มีปญหาและอุปสรรค หรือไมเกิดปญหา อุปสรรคในการด าเนิน โครงการ ถาเกิดปญหาจะได
ด าเนินการปรับปรุงแกไขไดทันทวงที การประเมินในขณะด าเนินโครงการ จึงมีบทบาทในการปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการโดยตรง  
                  (3) การประเมินหลังการด าเนินงาน เปนการ ประเมินเพ่ือตอบค าถามวา โครงการประสบ
ผลส าเร็จตามแผนที่วางไวหรือไม ผลจากโครงการจะ บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม ผลการ
ด าเนินงานคุมคาหรือไม การประเมินในลักษณะนี้ จะเปนการประเมินผลที่เกิดขึ้นโดยเทียบกับวัตถุประสงค
เพ่ือเปาหมายที่ก าหนด  
           3) แบงตามจุดมงุหมายของการประเมิน คือ  
                  (1) การประเมินเพื่อปรับปรุง เรียกวา การ ประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation)  
                  (2) การประเมินเพื่อสรุปผล เรียกวา การประเมิน รวมสรุป (Summative Evaluation)  
           4) แบงตามสิ่งที่ถูกประเมิน เปนการประเมินสิ่งที่เกี่ยวของกับโครงการ เพื่อใหโครงการ ด าเนินงานได
และผลจากการด าเนินงาน คือ  
                  (1) การประเมินสภาวะแวดลอม หรือการประเมินบริบท (Context Evaluation)  

        (2) การประเมินปจจัยหรือตัวปอน (Input Evaluation)  
                  (3) การประเมิน กระบวนการ (Process Evaluation)  
                  (4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  
            5) แบงตามโมเดลการประเมินเปนหลัก คือ  
                  (1) การประเมินที่มุงตรวจสอบการบรรลุ วัตถุประสงค  
                  (2) การประเมินที่มุงเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน  
                  (3) การประเมินที่มุงน าผลไปใช ในการตัดสินใจ  
            6) แบงตามความแทจริงของการประเมิน คือ  
                  (1) การประเมินเทียม (PseudoEvaluation) ไดแก การประเมินที่พยายามจะกระท าการใดๆ 
ใหเปนไปในแนวทางที่พึงประสงค โดย อางหลักวิชาของการประเมินมาใชเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคเฉพาะที่
ก าหนดไวทั้งๆ ที่หลักวิชาซึ่ง น ามาอางนั้นมีเจตนาจะบิดเบือนไปจากสภาพความเปนจริง  
                 (2) การศึกษาเชิงก่ึงประเมิน (QuasiEvaluation) ไดแก การประเมินที่ตองการจะศึกษาเพียงแต
หวังใหไดค าตอบจากค าถามเชิงคุณคาเฉพาะในสวนที่ผูศึกษาใหความสนใจเทานั้น แทนที่จะมุงประเมิน
โครงการทั้งหมดโดยตรง  

      (3) การ ประเมินที่แทจริง (True Evaluation) ไดแก การประเมินคุณคาและผลที่ไดจากการ
กระท ากิจกรรม ของโครงการใดๆ โดยมีขั้นตอนการประเมินที่เปนระบบ ตามสภาพของความเปนจริง มีการ
ตรวจสอบ ความถกูตองของขอมูลอยางรอบคอบ เพ่ือปองกันมิใหเกิดอคติหรือความล าเอียงขึ้นได  
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2.2.3 ลักษณะของการประเมินโครงการ แบ่งเปน 4 ประเภท ดังนี้  
               1) ประเมินความตองการที่จ าเปน เปนการประเมินเบื้องตน ที่น าสูการปฏิบัติเพ่ือมุงสู การใชประ
โยชนจากผลการประเมินใหกวางขวางขึ้น กอนด าเนินการโครงการใดๆ ก็จะตองมีการ วางแผนโครงการนั้นๆ 
ไวลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพที่สุด เพ่ือใหสามารถตอบค าถาม ไดอยาง เหมาะสม ตรงตามความตองการที่แท
จริง ในปจจุบันนักประเมินไดใหความสนใจเกี่ยวกับวางแผนเพ่ือ การประเมิน และเชื่อวาการวางแผนโครงการ
จ าเปนที่จะตองจัดใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ ประเมินโครงการ โดยใหการวางแผนโครงการเปนขั้นตอน
หนึ่งของการประเมินโครงการนั้นๆ กอนน า โครงการไปสูขั้นการปฏิบัติ ท าใหการวางแผนที่ดีตองมีขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับความตองการที่ จ าเปนอยางถูกตอง โดยอาศัยเทคนิคซึ่งสามารถวัดและประเมินความตอง
การที่เหมาะสมไดในเชิง ปริมาณ รวมทั้งอาจใชเทคนิคอ่ืนๆ ที่เอ้ือตอการที่ประเมินความตองการได                  
            2) การประเมินกระบวนการมีแนวคิดหลักดังนี้ คือ เมื่อโครงการไดรับการพัฒนาและ เริ่มด าเนินการ
แลว นักประเมินตองยอนกลับไปทบทวนเอกสาร ที่เกี่ยวของกับโครงการอีกครั้ง เพ่ือ ตรวจสอบวาโครงการ
นั้นๆ ไดปฏิบัติถูกตอง ไปตามทุกขั้นตอนที่ไดออกแบบไวหรือไม และไดจัด กิจกรรมเพ่ือใหบริการตอกลุมเปา
หมายตรงตามที่ก าหนดไวในโครงการหรือไม ซึ่งถือเปนการ ตรวจสอบความพยายามของโครงการวาได
ด าเนินการไปอยางครบถวนและตรงตามแผนที่วางไวทุก ขั้นตอนหรือไม ตามปกติแลว ขอมูลและสารสนเทศที่
จ าเปนส าหรับการประเมินโครงการ มักจะไมอยู ในรูปที่น ามาใชประโยชนไดโดยตรง ดวยเหตุนี้เอง การที่จะ
จัดขอมูล ใหอยูในรูปแบบที่เรียกใชไดดีนั้น จึงตองออกแบบการเก็บขอมูลที่จ าเปนอยางมีระบบ  
          3) การประเมินผลผลิต นักประเมินที่ดี มักจะเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จากการ
ประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนั้นๆ แตการประเมินผลผลิตของโครงการที่ส าคัญ คือ นักประเมินจะตอง
แสดงแนวทางในการวัดความส าเร็จของโครงการที่นาเชื่อถือ มีการวัดที่แมนย า มี ผลการวัดที่ตรงตามความเป
นจริง และมีความคงที่ดวย ตลอดจนตองมีการวิเคราะห และมีบริบทที่จะ สนับสนุนผลการประเมินใหตรงตาม
ความจริง อยางสมเหตุสมผล และมีหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งตอง สรุปผลการประเมินใหไดในประเด็นที่ส าคัญ
ครอบคลุม ประเด็น คือ  
               (1) โครงการบรรลุวัตถุประสงคหรือไม และประสบความส าเร็จมากนอยเพียงใด รวมทั้งมีผลขา
งเคียงอะไรบางที่สามารถจะบอกถึง ผลกระทบของโครงการดังกลาว  
               (2) มีหลักฐานดานขอมูลสารสนเทศ และบริบทที่เสริมสราง สนับสนุน ผลการประเมินโครงการ 
สามารถน ามาอธิบาย หรืออภิปรายได ทั้งเชิงประจักษและเชิง เหตุผลมากนอยเพียงใด        
               (3) มีวิธีการและตัวบงชี้ของการประเมิน ที่สามารถชี้แจงไดหรือยืนยันความ เปนไปไดซึ่งเปนที่
ยอมรับกันไดหรือไม และเพราะเหตุใด  
          4) การประเมินประสิทธิภาพโครงการ เปนการประเมินความคุมคา ในเชิงประสิทธิภาพ ของโครงการ
ที่ส าคัญ เพราะชวยสงเสริมใหโครงการนั้นๆ สามารถด าเนินการอยางสอดคลองกับสภาพ จริงของสังคม เป
นการประเมินความส าเร็จของโครงการเทียบกับคาใชจาย รูปแบบและประเด็นในการประเมินผลโครงการ สรุป
ไดดังนี้  
        2.2.4 รูปแบบการประเมินผลโครงการ มี 3 รูปแบบ ไดแก  
           1) การประเมินผลของ กระบวนการ (Process Evaluation) คือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) ซึ่ง เนนการวิเคราะหประสิทธิภาพของโครงการ โดยศึกษากระบวนการจัดท า
กิจกรรมตางๆ วาม ีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เพ่ือใหเกิดผลงานของโครงการ  
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           2) การประเมินผลที่ไดรับของโครงการ (Project Evaluation) คือ การประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness Evaluation) ซ่ึงเนนการ วิเคราะหประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษาวาผลงานของโครงการ
สามารถน าไปสูการบรรลุ วัตถุประสงคของโครงการไดหรือไมเพียงใด  
           3) การประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) เปนการเนนถึงการวิเคราะหผลที่ได
รับตอเนื่องจากประสิทธิผลของโครงการ โดยศึกษา วา ผลที่ไดรับจากการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
สามารถ “เปนสวนหนึ่งที่จะไปชวยสนับสนุน” การบรรลุเปาประสงคของการพัฒนางานไดหรือไมเพียงใด ซึ่ง
การประเมินผลกระทบของโครงการ จะ มีการประเมินทั้งกอนจัดท าโครงการ (Impact Assessment) ทั้งการ
ประเมินผลกระทบทาง สิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment-EIA) และการประเมินผลกระทบ
ทางสังคม (Social Impact Assessment-SIA)  
       
          2.2.5 ประเด็นของการประเมินผลโครงการ มี 3 ลักษณะ ดังนี้  
             1) การประเมินผลกระบวนการ หรือการประเมินประสิทธิภาพ ประเมินประเด็นตอไปนี้ คือ                  
                  (1) ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอนวา ชวยสงเสริมการผลิตของผลงานตาม 
ก าหนดเวลา  
                 (2) ประเมินผลการจัดหาทรัพยากรของโครงการ ในแตละข้ันตอน ตามระยะเวลาที่ ก าหนด  
                 (3) วิเคราะหปจจัยภายนอก ที่อยนูอกเหนือการควบคุมของโครงการที่มีตอการจัด กระบวนการ
ในการด าเนินกิจกรรมทั้งทางบวกและทางลบ  
                 (4) เปรียบเทียบมูลคาขอผลงาน ที่ไดรับกับคาใชจาย โดยวิเคราะหเชิงปริมาณ  
                 (5) ส ารวจความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน หนวยงาน ภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของในการ
จัดสรรงบประมาณ หนวยงานภาคเอกชนที่สนับสนุนเงินอุดหนุน เปน ตน  
            2) การประเมินผลที่ไดรับหรือการประเมินประสิทธิผล ประเมินประเด็นตอไปนี้ คือ  
                (1) ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
                (2) ประเมินผลโดย การวิเคราะหการลงทุนสูผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (Cost-Effectiveness)  
                (3) วิเคราะหปจจัยภายนอก ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของโครงการ ที่มีตอความส าคัญของ
โครงการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  
             3) การประเมินผลกระทบ ประเมินประเด็นตอไปนี้ คือ  
                (1) ประเมินผลความส าเร็จ ตามวัตถุประสงคของโครงการ และประเมิน ผลกระทบของโครงการ  
                (2) วิเคราะหปจจัยภายนอก ที่ อยูนอกเหนือการควบคุม ของโครงการ ที่มีตอความส าเร็จของ
โครงการทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  

2.2.6 รูปแบบในการประเมินโครงการ รูปแบบของการประเมินโครงการ หมายถึง กรอบและแนวคิด
ที่ส าคัญเกี่ยวกับปจจัย น าเขา กระบวนการ และวิธีการประเมินผล ผูประเมินไดศึกษารูปแบบในการประเมิน 
จากนักวิชาการหลายๆ คน และสรุปได้ ดังนี้      
             1) การประเมินเพ่ือตรวจสอบกับวัตถุประสงค Goal Attainment Model) ของไท เลอร Tyler) 
เปนการประเมินเพ่ือ ตรวจสอบวา ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม มุงเนนที่การวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เปนผลมาจากการเรียนการสอนในโรงเรียน และมีขั้นตอน เริ่มจากการรวมกัน
ก าหนดจุดมุงหมาย เขียนจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม ทดสอบกอนเรียน สอนดวยวิธี ที่เหมาะสม และทดสอบ
หลังเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบทั้ง 2 ครั้ง น าผลมาปรับปรุง การเรียนการสอน R.W. Tyler 
(1969) เปนนักประเมินที่เริ่มตนบุกเบิกแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการ ประเมินโครงการ เขามีความเห็นวา 
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“การประเมินคือการเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอยางกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว”โดยมีความเชื่อว
าจุดมงุหมายที่ตั้งไวอยางชัดเจนรัดกุมและจ าเพาะเจาะจงแลว จะเป็นแนวทางชวยในการประเมินไดเปนอยางดี
ในภายหลัง จากค าจ ากัดความ ของการประเมินดังกลาวแลวนี้จะเห็นไดวา มีแนวความคิดเห็นวา โครงการจะ
ประสบผลส าเร็จหรือไม ดูไดจากผลผลิตของโครงการวาตรงตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวแตแรกหรือไมเทานั้น 
แนวความคิดใน ลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา“แบบจ าลองที่ยึดความส าเร็จของจุดมุงหมายเป็นหลัก” ซึ่งการ
ประเมินใน ลักษณะนี้จะงายตอการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการเพราะวัดและประเมินผลเฉพาะแตจุดมุ
งหมายที่ตั้งไวเทานั้น แตวาการประเมินผลดังกลาวนี้มีคุณคาคอนขางจ ากัด เพราะวามีประโยชน มากส าหรับ
การประเมินผลสรุปมากกวาการประเมินผลความกาวหนา และใหความส าคัญของคุณคา ของจุดมุงหมายเพียง
เล็กนอยเทานั้น และเกณฑในการตัดสินการบรรลุวัตถุประสงคยังเปนอัตนัยมาก 
            2) การประเมินเพ่ือตรวจสอบกับวัตถุประสงคและสภาพขางเคียง (Goal and Side Effect 
Attatinment Model ของ Cronbach) ครอนบาช (Cronbach L., 1963) ไดเสนอแนวคิด และให
ความหมายเกี่ยวกับการประเมินผลไววา หมายถึง “การเก็บรวบรวมขอมูลและใชขอมูลเพ่ือ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการทางการศึกษา” นอกจากนั้นในความคิดเห็นของครอนบาช สิ่งที่เรียกวา “โครงการ” ก็อาจเป
นไดทั้งกิจกรรมใดๆ ก็ได เชน กิจกรรมการเรียนการสอน แนวทางหรือ ขอเสนอแนะใหคนสวนใหญปฏิบัติ 
ตลอดจนการทดลองทางการศึกษาอ่ืนๆการประเมินรูปแบบนี้เปนการประเมินเพ่ือสรางสารสนเทศในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการ ปรับปรุงรายวิชา การปรับปรุงตัวนักเรียนและการจัดการบริหาร มีการประเมินดานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ มากกวาการประเมินของ ไทเลอร Tyler) คือ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการ 
เรียนการสอน ประเมินประสิทธิภาพ ทัศนคติและมีการติดตามผลการเรียนรู  ครอนบาช ไดเสนอแนะให
ก าหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของผูเรียนอยางกวางๆ หรือ ทั่วๆ ไป โดยเขาใหเหตุผลวา การก าหนดจุดประ
สงคเฉพาะเจาะจงจะท าใหผูเรียนและผูสอนสนใจกับ พฤติกรรมการเรียนรูตามที่ก าหนดไวเทานั้น และจะ
ละเลยไมใหความสนใจเรียนรูหรือท าการสอนใน เรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวของกัน นอกจากนั้นเกี่ยวกับการ
รวบรวมขอมูลของผูเรียนเพ่ือน ามาประกอบในการประเมิน ครอนบาชก็เสนอแนะใหมีการเก็บรวบรวมขอมู
ลอยางรอบดานมากกวาที่จะเก็บขอมูลเฉพาะเรื่องใด เรื่องหนึ่ง เชน ขอมูลทางดานความรู ทัศนคติ 
กระบวนการเรียนรู เปนตน และในทายที่สุด ในการ เปรียบเทียบหรือการยึดเกณฑเพ่ือการประเมินผูเรียน 
ครอนบาชก็สนับสนุนใหใชวิธีการศึกษา ภาพรวมเฉพาะตัวผูเรียนและไมใชวิธีการเปรียบเทียบระหวางผูเรียน 
รูปแบบการประเมินของ ครอนบาช  
             3) การประเมินแบบเทียบผล (Countenance Model) ของ Stake  (Stake, R.E.1967) ให
ความหมายของการประเมินวา หมายถึง “การบรรยายและตัดสินคุณคาโปรแกรม การศึกษา” และไดเสนอ
แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินไววา ผูประเมินจะตองท าการบรรยายให เห็นภาพรวมทั้งหมดของโครงการ 
ทั้งท่ีเปนภาพที่คาดหวังของโครงการและภาพท่ีเปนจริงของ โครงการ ซึ่งภาพรวมในสวนนี้ สเต็ก เรียกวา สวน
การบรรยายหรือเมทริกซการบรรยายของโครงการ หลังจากนั้นจึงท าการตัดสินใจใหคุณคาของโครงการ โดย
น าเสนอท้ังที่เปนเกณฑมาตรฐานหรือเมท ริกซการตัดสินใจคุณคาของโครงการทั้งเมทริกซการบรรยายและเมท
ริกซการตัดสินคุณคาของโครงการจะประกอบดวย สวนยอย 3 สวน ดวยกัน คือ สิ่งน า (Antecedence) 
ปฏิบัติการ (Transactions) และผลลัพธ (Outcomes) ของโครงการ ในการประเมินผลโครงการนั้นจะ
พิจารณาทั้งความสอดคลองสัมพันธกันของสวนตางๆ ทั้งสามสวนในดานแนวตั้งของเมทริกซทั้ง 2 ซ่ึงเปนการ
ประเมินที่เรียกวา “ประเมินความสอดคลอง สัมพันธเชิงเหตุผล (Logical Relations Evaluation)” และการ
ประเมินตามแนวนอนของเมทริกซทั้ง สอง ซึ่งเปนการประเมินที่เรียกวา ประเมินความสอดคลองสัมพันธเชิง
ประจักษ Empirical Relations Evaluation) 



33 
 

 
 

            4) การประเมินความกาวหนา และผลสรุป (Formative and Summative Evaluation) ของ 
สคริปเวน (Scriven, 1967) เปนการประเมินโครงการที่แยกเปน 2 สวน คือ  
                (1) การประเมินความกาวหนาของโครงการ (Formative Evaluation) เปนการ ประเมินผล
ความกาวหนาของโครงการ ในการมุงเขาสูวัตถุประสงคและเปาประสงคที่ตั้งไวขณะที่ ก าลังด าเนินการอยูโดย
ตอบค าถามในประเด็นตาง ๆ  คือ  
                ก. การด าเนินงานตามโครงการ เปนไปตาม แผนปฏิบัติการที่วางไวตั้งแตตนหรือไม  
                ข. ทุกสวนของโครงการ ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ หรือไม  
                ค. ถาบางสวนของโครงการ หยอนประสิทธิผลจะด าเนินการแกไขปรับปรุงอยางไร  
                (2) การประเมินผลสรุปของโครงการ (Summative Evaluation) เปนการประเมิน สรุปผลเมื่อ
โครงการไดเสร็จสิ้นลง โดยตอบค าถามในประเด็นตางๆ ดังนี้  
               ก. โครงการบรรลุวัตถุประสงคและเปาประสงคที่วางไวหรือไม  
               ข. โครงการไดกอใหเกิดผลกระทบที่ไมคาดหมายประการใดหรือไม อยางไร  
               ค. โครงการสามารถตอบสนองความตองการทั้งหมดของสังคมไดหรือไม เพียงใด  

 5) การประเมินความสัมพันธระหวางขั้นตอนโครงการ (Evaluation of On Going Programs in 
the Public School System) ของโพรวุส (Provus, 1969 ) เปนการประเมินที่ กลาวถึงความสัมพันธระหวาง
ขั้นตอนตางๆ ของโครงการที่เปนจริง (Actual Program) ซึ่ง ประกอบดวยการวางแผน การเตรียมปจจัย
น าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิตที่ไดจากโครงการ การวิเคราะหการลงทุนและน ามาเปรียบเทียบกับ
โครงการเกณฑมาตรฐาน (Standard Criterion Program) ถาพบวาไมสอดคลองจะพิจารณาหาหนทางเลือก 
3 ทาง คือ ยุติโครงการ หรือ เปลี่ยนแปลง หรือกลับไปเริ่มตนใหม เมื่อสอดคลองแลวจึงด าเนินการใน
กิจกรรมตอไป แนวคิดการประเมินของโปรวัส สามารถน าเสนอเปนโมเดลการประเมินที่เรี 
         2.2.7 รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม   แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม และคณะ (Daneil L. 
Stufflebeam,1971) ไดเสนอแนวคิด เกี่ยวกับแบบจ าลองการประเมิน เรียกวา ซิปโมเดล (CIPP Model) เป
นการประเมินที่มีแนวคิด ใน การสรางสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจซึ่งมีลักษณะการประเมินที่เปนกระบวน
การตอเนื่อง โดยมี จุดเนนที่ส าคัญ คือ ใชควบคูกับการบริหารโครงการ เพ่ือหาขอมูลประกอบการตัดสินใจอย
างตอเนื่อง ตลอดเวลา วัตถุประสงคการประเมิน คือ การใหสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ค าวา CIPP เปนค ายอ 
มาจากค าวา Context, Input, Process และ Product สตัฟเฟลบีม ไดใหความหมายวา การ ประเมินเปนก
ระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล ขาวสารต่างๆเพ่ือน าขอมูลไปใชประโยชนใน
การตัดสินใจ เลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งเปนการประเมินเพ่ือใหไดสารสนเทศที่ ส าคัญ โดยแบงเปนการ
ประเมินเปน 4 ประเด็น ตามสวนประกอบตางๆ ของโครงการที่จะท าการ ประเมิน คือ  
            1) การประเมินสภาวะแวดลอม หรือบริบทของโครงการ (Context Evaluation) ซึ่ง หมายถึง การ
ประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่จะเปนสวนส าคัญในการชวยก าหนดวัตถุประสงคของโครงการ เปสิ่งที่อยูภายนอก
โครงการแตมีผลตอความส าเร็จหรือลมเหลวของโครงการ ไดแก ความตองการของ ชุมชนและกลุมเปาหมายที่
จะรับบริการจากโครงการ จ านวนประชากร กระแสทิศทางของสังคมและ การเมือง สภาพเศรษฐกิจและป
ญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบนและ หนวยงานที่เกี่ยวของ  
           2) การประเมินปจจัยน าเขาของโครงการ (Input Evaluation) หมายถึง การประเมิน ทรัพยากรที่จ า
เปนส าหรับการน ามาใชในการด าเนินโครงการ ก าลังคนหรือจ านวนบุคคลที่ตองใช งบประมาณและแหลงเงิน
ทุนสนับสนุน วัสดุอุปกรณตางๆ อาคารสถานที่ เครื่องมือและครุภัณฑ การ ประเมินปจจัยน าเขาเปนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสราง เพื่อก าหนดรูปแบบของโครงการ จะชวยใน การพิจารณาตัดสินใจวา โครงการนั้นๆ 
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มีความเหมาะสมและเปนไปไดในทางปฏิบัติที่จะท าให วัตถุประสงคของโครงการบรรลุหรือไม และชวยใหเกิด
การวางแผนการจัดกิจกรรมของโครงการได อยางเหมาะสม  
          3) การประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) เปนการ ตัดสินใจในดาน
การประยุกตใช เพ่ือการควบคุมการด าเนินการของโครงการ เปนการประเมินเกี่ยวกับ วิธีการจัดกิจกรรมของ
โครงการ การน าปจจัยน าเขามาใชเหมาะสมมากนอยเพียงใด เปนไปตามล าดับ ขั้นตอนหรือไม กิจกรรมที่จัด
ขึ้นจะกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรือมีอุปสรรคใดๆ เกิดข้ึน เพ่ือที่จะไดน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานใหรัดกุมมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น  
         4) การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) จะชวยการตัดสินใจ และ ดูความส าเร็จ
ของโครงการ เปนการประเมินเกี่ยวกับผลที่ไดรับทั้งหมดจากการด าเนินโครงการวา ไดผลมากนอยเพียงไร เป
นไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่ก าหนดไวหรือไม การประเมินผลผลิต จะมีการน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานที่ก าหนดไว ที่จะเปนบงชี้ความส าเร็จหรือลมเหลวของ โครงการ การประเมินในสวนนี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการน าไปใชตอเนื่อง ตอไป และเพ่ือลมเลิกโครงการ โดยสรุปการประเมิน
ในแตละสวนมีความสัมพันธกันกับวัตถุประสงคของการประเมิน และการตัดสินใจรัตนะ บัวสนธ ไดกลาวถึง 
รูปแบบการประเมินของซิปป CIPP Model) ไวดังนี้ ค าวา CIPP นั้น มาจากค ายอของสวนประกอบตางๆ ของ
โครงการที่จะท าการประเมิน ไดแก การประเมินสภาวะแวดลอมของโครงการ (Context Evaluation) 
หมายถึง การ ประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่จะเปนสวนส าคัญในการชวยก าหนดวัตถุประสงคของโครงการ เปนสิ่งที่อยู 
ภายนอกโครงการแตมีผลตอความส าเร็จ หรือความลมเหลวของโครงการ ไดแก ความตองการของ ชุมชน
และกลุมเปาหมาย จ านวนประชากร กระแสทิศทางของสังคม การเมือง สภาพเศรษฐกิจ และ  ปญหาของ
ชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนวยงานระดับบนและหนวยงานที่เกี่ยวของ การประเมินปจจัยน าเขาของ
โครงการ (Input Evaluation) หมายถึงการประเมิน ทรัพยากรที่จ าเปนส าหรับการน ามาใชในการด าเนินงาน
โครงการ ไดแก ก าลังคนหรือจ านวนบุคคลที่ ตองใช งบประมาณและแหลงเงินทุนสนับสนุน วัสดุอุปกรณตางๆ 
อาคารสถานที่ เครื่องมือ และ ครุภัณฑ การประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการ (Process 
Evaluation) เปนการ ประเมินวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการ การน าปจจัยเขามาใชเหมาะสมมากนอย
เพียงใดเปนไป ตามล าดับขั้นตอนที่ไดก าหนดไวหรือไมกิจกรรมของโครงการ การน าปจจัยเขามาใชเหมาะสม
มากนอยเพียงใด เปนไปตามล าดับขั้นตอนที่ไดก าหนดไวหรือไม กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะกอใหเกิดการบรรลุ วัตถุ
ประสงคของโครงการ หรือมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) 
จากแนวคิดของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam,2003) ที่แยกประเมินตามประเด็นของสวนตางๆ ของโครงการ
สามารถแยกแยะรายการ ตามประเภทของการตัดสินใจ และการน าไปใชประโยชนได อยางไรก็ตามรูปแบบ
การประเมินแบบซิปปนี้ ภายหลังไดมีนักประเมินโครงการ ได น ามาปรับประยุกตน าเอาการประเมินผลกระทบ
ของโครงการ (Impact Evaluation) เพ่ิมเติมรวม ดวยจึงกลายเปนรูปแบบการประเมินแบบ ซิปป CIPPI) การ
ประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) หมายถึง การประเมินผลที่ เกิดขึ้นตอเนื่องจากผลผลิต
ของโครงการ หรือผลผลิตของโครงการกอใหเกิดผลอ่ืนๆ ตามมา การประเมินผลโครงการใชรูปแบบการ
ประเมินเพ่ือการตัดสินใจ (Decision-Making Model) โดยใชรูปแบบ CIPP (Context-Input-Process-
Product) ไววา มีจุดมงุหมายเพ่ือเก็บ รวบรวมขอมูลหรือสารสนเทศเพ่ือน าไปใชในการตัดสินใจหาทางเลือกที่
เหมาะสม ในการประเมินนั้น มุงประเมินจากสิ่งที่ประเมิน 4 ประการ คือ บริบท (Context) เพ่ือพัฒนาจุดมุงห
มายของโครงการ ปจจัยน าเขา (Input) เพ่ือออกแบบโครงการ กระบวนการ (Process) เพ่ือประเมินขั้นตอนใน
การด าเนินงานโครงการ และผลิต (Product) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ตามโครงการ โดยมีรายละเอียดของ การ
ประเมินไดดังตอไปนี้  
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                การประเมินบริบท (Context Evaluation) เปนรูปแบบพ้ืนฐานของการประเมินโดย ทั่วๆ ไป เป
นการประเมินเพือ่ใหไดมาซึ่งเหตุผล เพ่ือชวยในการก าหนดวัตถุประสงคของโครงการ โดยเนนใน 
ดานความสัมพันธที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมความตองการและเงื่อนไขที่เปนจริงตางๆ ที่ เกี่ยวของกับบริบท 
นอกจากนี้ยังชวยในการวินิจฉัยปญหาเพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานที่เปนประโยชนตอ การตัดสินใจ การประเมิน
บริบทนี้มีลักษณะเดนที่ส าคัญมากมาย จัดเปนการวิเคราะหขนาดใหญ (Macro Analysis) เปนตัวก าหนด
ขอบเขตของการประเมิน การบรรยาย และการวิเคราะหบริบท นอกจากนี้ยังชวยใหทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวของ
และมีความส าคัญส าหรับการบรรลุเปาหมาย การ ประเมินบริบทท าใหไดมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
โดยอาศัยการวินิจฉัยและการจัดเรียงล าดับ ปญหาใหสอดคลองกับความตองการของที่ประชุมและสถานการณ 
การประเมินที่ตองมีการวิเคราะหขนาดใหญ Macro Analysis) โดยทั่วไปมีการ ประเมินสภาพแวดลอม 2 วิธี
คือ การประเมินสภาพแวดลอมเพ่ือหาโอกาส (Contingency Model) และการประเมินโครงการเปรียบเทียบ 
(Congruence Model)  
              1. การประเมินสภาพแวดลอมเพ่ือหาโอกาส (Contingency Model) เปนการประเมิน สภาพ
แวดลอมเพ่ือหาแรงผลักดันจากภายนอกระบบ เพ่ือใหไดขอมูลพัฒนาสงเสริมโครงการใหดีขึ้น โดยส ารวจป
ญหาภายในขอบเขตที่ก าหนดอยางกวางๆ เชน ส ารวจการประเมินคานิยม ขอเสนอแนะ แนวโนมพัฒนา
เศรษฐกิจ สถิติประชากร เพ่ือน าไปคาดการณอนาคตในการวางแผนโครงการตอไป 
             2. การประเมินโครงการเปรียบเทียบ (Congruence Model) เปนการประเมิน โครงการ
เปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติจริงกับวัตถุท่ีวางไว จึงเปนการประเมินที่ท าใหทราบวา วัตถุประสงคยังไมบรรลุ
เปาหมาย  
             การประเมินปจจัยน าเขา (Input Evaluation) เปนการจัดหาขอมูลเพ่ือใชในการ ตัดสินใจความ
เหมาะสมของแผนงานตางๆ ที่จัดขึ้น โดยดูวา ขอมูลนั้นจะมีสวนชวยใหบรรลุ จุดมุงหมายของโครงการหรือไม
ซึ่งมักจะประเมินในดานตางๆ คือ  

1. ความสามารถของหนวยงาน หรือตัวแทนในการจัดโครงการ  
2. ยุทธวิธีที่ใชในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  
3. การไดรับ ความชวยเหลือในดานตางๆ ซึ่งจะชวยใหโครงการด าเนินไปได เชน หนวยงานที่จะชวย

เหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ 
  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนด าเนินการไดรับอนุมัติและ ลงมือท าการ

ประเมินกระบวนการ จ าเปนตองไดรับการเตรียมการเพ่ือใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูรับผิดชอบและผู
ด าเนินการทุกล าดับชั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงคใหญ 3 ประการ คือ  

1. เพื่อหาและท านายขอบกพรองของกระบวนการหรือการด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว  
2. เพื่อรวบรวมสารนิเทศส าหรับผูตัดสินใจวางแผนงาน  
3. เพ่ือเปนรายงานสะสมถึงปฏิบัติการตางๆ ที่เกิดขึ้น นักประเมินกระบวนการควรจะไดประชุมกับผู

ตัดสินใจในโครงการเปนระยะ แตในการ ประชุมนี้ผูอ านวยการโครงการอาจอภิปรายกับบุคลากรในแผนงาน 
เพ่ือชี้ถึงผูเกี่ยวของและ ผลประโยชนของกิจกรรมในอนาคต โดยผูประเมินยังคงเงียบและฟงเปนสวนใหญ ผู
ประเมินอาจจะ จัดเตรียมสารนิเทศเกี่ยวกับการด าเนินการที่ผานมาใหพรอม เพ่ือชวยจ าแนกประเด็นที่จะท าต
อไป หลังจากผูตัดสินเองไดแจกแจงประโยชนและค าถามแลว ผูประเมินอาจจะใหขอมูลอีกครั้งวา อะไรอยู ใน
ประเด็นที่เขามีอยูถึงแมวาจะมีขอมูลอืน่ที่นาสนใจ ผูประเมินที่จะเก็บเอาไวจนถึงเวลาที่เหมาะสม ระหวางการ
ประชุมเพ่ือใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการประเมินกระบวนการ ผูตัดสินอาจจะก าหนด เงื่อนไขประเด็นที่ตอง
การขอมูลยอนกลับ และผูประเมินใหสารนิเทศตามกรอบที่ใหไวนั้น หรือผู ประเมินอาจจะชวยผูวางแผนเองใน
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การก าหนดปญหาที่ตองการค าตอบในการประชุม เพ่ือใหขอมูล ยอนกลับในครั้งตอไป ซึ่งผูประเมินอาจท าได
โดยการวางแผนรวบรวมขอมูลยอๆ แทรกในขณะนั้น ทันทีและชี้แจงใหผูตัดสินใจทราบวามันจะชวยใหได
สารนิเทศท่ีตองการหรือไม นักประเมินอาจ ก าหนดปญหาที่ตองการค าตอบและขอมูลที่ตองการเลยก็ได  

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เปนการประเมินเพ่ือวัดและหาขอสรุป ของความส าเร็จ 
ซ่ึงตองพิจารณาตั้งแตการก าหนดวัตถุประสงควาใชไดหรือไม มาตรฐานในการวัดคือ อะไร ผลการวัดเปนอยาง
ไร โดยอาศัยรายงานจากการประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัย และ กระบวนการรวมดวยทั้งระหวางการปฏิบัติ
โครงการ และหรือเม่ือสิ้นสุดโครงการพรอมกันไป  

ปุระชัย เปยมสมบูรณ ไดใหนิยามของการวิจัยประเมินผลไววา หมายถึง การประเมิน สภาวะแวดลอม 
การประเมินวิจัยน าเขา การประเมินกระบวนการ การประเมินผลลัพธและผลกระทบ รวมถึงการน าระเบียบ
วิธีการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตรมาประยุกตใชในการด าเนินงานวิจัย ประเมินผล เพ่ือศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงที่สืบเนื่องมาจากนโยบาย การประเมินดานตางๆ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ  

1.การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) การประเมินสภาวะแวดลอมเปนรู
ปแบบพื้นฐานของการประเมินโดยทั่วๆ ไป เปนการประเมินเพ่ือใหไดมาซึ่งเหตุผลเพ่ือ ชวยในการก าหนดวัตถุ
ประสงคของโครงการ โดยจะเนนในดานความสัมพันธที่เก่ียวกับสภาพแวดลอม ความตองการ และเงื่อนไขที่เป
นจริงตางๆ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม นอกจากนี้ ยังชวยในการ วินิจฉัยปญหาเพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานที่
จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจ การประเมินสภาวะแวดลอม ที่มีลักษณะเดนๆ ที่ส าคัญมากมายจัดเปนการวิ
เคราะหขนาดใหญ Macro Analysis) เปนตัวก าหนด ขอบเขตของการประเมิน การบรรยาย และการวิ
เคราะหสภาวะแวดลอม นอกจากนี้ยังชวยใหทราบ ถึงตัวแปรที่เกี่ยวของ และมีความส าคัญส าหรับการบรรยาย
เปาหมายการประเมินสภาวะแวดลอมท า ใหไดมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค โดยอาศัยการวินิจฉัย และ
การจัดเรียงล าดับปญหาให สอดคลองกับความตองการของประชาชนและสถานการณ วิธีการประเมินสภาวะ
แวดลอม มี 2 วิธี คือ  

1) Contingency Mode เปนการประเมินสภาวะแวดลอมเพ่ือหาโอกาส และ แรงผลักดันจาก
ภายนอกระบบ (Opportunities and Pressure Outside of the Immediate System) เพ่ือใหไดขอมูลมา
ใชพัฒนาสงเสริมโครงการใหดีขึ้น โดยใชการส ารวจปญหาภายในขอบเขต ที่ก าหนดอยางกวางๆ เชน การ
ส ารวจงานวิจัย และวรรณคดีที่เกี่ยวของ การประเมินคานิยมของ ชุมชน ขอเสนอแนะตางๆ แนวโนมของการ
พัฒนาเศรษฐกิจสถิติประชากร ฯลฯ การส ารวจปญหา เหลานี้ท าใหสามารถที่จะคาดการณเกี่ยวกับอนาคตซึ่งมี
ประโยชนในการวางแผนโครงการตอไป ค าถามท่ีใชในการประเมินสภาวะแวดลอมแบบ Contingency Mode 
คือ ค าถามประเภท “ถา . . . แลว” ถาตองการใหก าลังแรงงาน (Manpower) สอดคลองกับความกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีควรจะ จัดระบบการศึกษาอยางไร จึงจะตอบสนองความตองการนี้ได หากถามีโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนใน เขตนี้แลว ระบบการจัดการศึกษาของไทยควรเปนเชนไรจึงสอดคลองกับอัตราการเพ่ิม
ของประชากร  

2) Congruence Mode เปนการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติ จริง (Actual-
Result) กับวัตถุประสงคที่วางไว การประเมินแบบนี้ท าใหเราทราบวาวัตถุประสงค ใดบางที่ไมสามารถจะบรรลุ
เปาหมาย  
            ดังนั้นจะเห็นวา การประเมินสภาวะแวดลอมจะไดมาซึ่งขอมูลพื้นฐานที่จ าเปนส าหรับ ระบบเพ่ือประ
โยชนส าหรับผูบริหาร ในทางปฏิบัติสถาบันการศึกษาควรจะไดมีการประเมินสภาวะ แวดลอมเพ่ือที่จะใหไดมา
ทั้งขอมูลที่เปน Contingence Mode และ Congruence การก าหนด เปาหมายและคุณคาของระบบจ าเปน 
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ตองมีการตรวจสอบเพ่ือดูวาบรรลุเปาหมายหรือไม ตองใชวิธี แบบ Congruence แตในสภาพของสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความตองการของบุคคล และสถานที่จะเปนตัวหลักของการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
จึงควรใชวิธีประเมินแบบ Contingency Mode โดยใชค าถามแบบ “ถา . . . แลว” เพ่ือตัดสินใจวา เปาหมาย 
และนโยบายเดิมนี้ควรจะไดมการเปลี่ยนแปลงหรือไม ดังนั้น ในการประเมินสภาวะแวดลอมโดยทั่วไปควร
จะใหการประเมินทั้ง 2 แบบ เพราะ Congruence จะเปนการตรวจสอบความถูกตองของวัตถุประสงคในขณะ
ที่ Contingency Mode เปนไปเพ่ือการปรับปรุง ในการรายงานขอมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมนั้น มีความจ า
เปนอยางยิ่งที่จะตองก าหนด ทิศทางของหนวยที่จะประเมิน เพ่ือที่จะใหสอดคลองกับนโยบาย และการ
ตัดสินใจในการบริหารของ ระบบ ดังนั้น จึงตองอาศัยความรวมมือระหวางนักประเมินกับผูบริหาร นักประเมิน
จะใหขอมูล เกี่ยวกับปญหาการตัดสินใจในปจจุบัน และขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่ตองการใชเพ่ือการตัดสินใจ 
อนาคตใหแกผูบริหาร  
            2. การประเมินปจจยัเบื้องตน (Input Evaluation) เปนการจัดหาขอมูลเพื่อใชในการ ตัดสินใจความ
เหมาะสมของแผนงานตางๆ ที่จัดขึ้น โดยดูวาขอมูลนั้นจะมีสวนชวยใหบรรลุ จุดมุงหมายของโครงการหรือไม
ซึ่งมักจะประเมินในดานตางๆ คือ  
          1) ความสามารถของหนวยงาน หรือตัวแทนในการจัดโครงการ  
          2) ยุทธวิธีที่ใชในการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  
          3) การไดรับ ความชวยเหลือในดานตางๆ ซึ่งจะชวยใหโครงการด าเนินไปได เชน หนวยงานที่จะชวย
เหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณเครื่องมือ ผลที่ไดจากการประเมินปจจัยเบื้องตน คือ การวิเคราะห
รูปแบบของวิธีการที่ใชใน รูปแบบของราคาและก าไร (Cost and Benefit) ที่จะไดรับ โดยการประเมินในดา
นอัตราก าลัง เวลา งบประมาณ วิธีการที่มีศักยภาพ แตถาเปนการประเมินดานการศึกษาผลก าไรอาจจะไมอยู
ในรูป ตัวเลขก็ได การประเมินปจจัยเบื้องตนนี้จะชวยใหขอมูลที่จะตัดสินใจไดวาควรตั้งวัตถุประสงคเชิง ปฏิบัติ
อยางไรใชอัตราก าลังเทาใด วางแผน และด าเนินการอยางไร ซึ่งจะแตกตางจากการประเมิน สภาวะแวดลอมใน
แงที่วา การประเมินปจจัยเบื้องตนเปนการท าเฉพาะกรณีนั้นๆ และวิเคราะห ภายในโครงการเทานั้น รูปแบบ
ของค าถามที่ใชถามมีมากมาย เชน วัตถุประสงคที่ก าหนด วิธีด าเนินการได หรือไม และจะประสบผลส าเร็จ
หรือไม วิธีการที่ก าหนดสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไมจะ ด าเนินการกับยุทธวิธีที่เลือกมาอยางไร 
ฯลฯ ค าถามตางๆ เหลานี้ จะแสดงถึงความส าคัญของการ ประเมินขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเบื้องตน เพ่ือที่จะไดเป
นตัวก าหนดยุทธวิธีเพ่ือใหการด าเนินงาน สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยเฉพาะค าถามที่จะใชมีตั้งแต
ระดับกวางๆ และค าถามเฉพาะ  
                3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนด าเนินการไดรับการ อนุมัติและลง
มือท าการประเมิน กระบวนการจ าเปนตองไดรับการเตรียมการเพ่ือใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผู
รับผิดชอบ และด าเนินการทุกล าดับขั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงค ใหญอยู 3 ประการ คือ  
                1) เพ่ือหาและท านายขอบกพรองของกระบวนการหรือด าเนินการตามข้ันตอนที่วางไว  
                2) เพ่ือรวบรวมสารนิเทศส าหรับผูตัดสินใจวางแผนงาน  
                3) เพ่ือเปนการรายงาน สะสมถึงการปฏิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้น  
        ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการ มี 3 วิธี คือ  
               1) แสดงใหเห็นหรือกระตุนเตือนถึงศักยภาพของทรัพยากรที่ท าใหเกิดความลมเหลวใน โครงการ
ซึ่งอาจจะเปนสิ่งตอไปนี้ เชน ความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมบุคลากร และนักศึกษา วิธีการสื่อสาร การให
เหตุผล ความเขาใจ และเห็นพองกันในวัตถุประสงคของแผนการ โดยผูที่ เกี่ยวของในแผนการนั้น และผูที่ได



38 
 

 
 

รับผลกระทบจากแผนการ ความเพียงพอของแหลงทรัพยากร อุปกรณอ านวยความสะดวก บุคลากร ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน เปนตน  
               2) เกี่ยวกับการวางโครงการและการตัดสินกอนวางแผน โดยผูอ านาจโครงการระหวาง การด าเนิน
โครงการนั้น ตัวอยางการตัดสินกอนวางแผน เชน ในโครงการพัฒนาแบบสอบถามซึ่งมี ความจ าเปนจะตอง
เลือกโรงเรียนอยางเจาะจง ส าหรับเขารวมในการทดลองสรางขอกระทงใหมๆ ของแบบสอบถาม ผูตัดสินใจจะ
สามารถจัดเตรียมวางโครงการลวงหนาไดดีเมื่อ มีโรงเรียนมาใหเลือก แตตัวเลือกเหลานี้จะยังไมมีจนกวาจะมี
รายชื่อของโรงเรียนเขารวมในการทดลองแบบสอบถาม ดังนั้น ผูพัฒนาแบบสอบถามจึงตองเลือกโรงเรียนที่
สอดคลองกับความตองการตามแบบสุมตัวอยางมากที่สุด แบบการสุมจะไดรับการตัดสินใจเลือกวิธีการมากอน 
และเขาตองก าหนดตารางเฉพาะในการบริหาร แบบสอบถามในการทดลองตามรูปแบบของแบบสอบถาม 
ดังนั้น ในโครงการสวนใหญสถานการณจึง ตองตัดสินใจจึงมีจ านวนมาก และนี่เปนเครื่องแสดงความที่ชัดเจน
ถึงความตองการขอมูลจากการ ประเมินกระบวนการ  
             3) ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการจะบอกลักษณะส าคัญใหมๆ ของโครงราง โครงการเปนตนวา 
มโนทัศนที่ตองการสอน และปริมาณของการอภิปรายจะมีในความหมายนี้ เพ่ือ บรรยายวา เกิดอะไรขึ้นจริงๆ 
สารนิเทศนี้ จะใหอภิปรายที่จะมีในความหมายนี้ เพ่ือบรรยายวาเกิด อะไรขึ้นจริงๆ สารนิเทศนี้จะใหมีประโย
ชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการก าหนดวา ท าไมวัตถุประสงค บรรลุหรือไมบรรลุผล  
     สวนประกอบที่เปนหัวใจส าคัญของการประเมินกระบวนการ มี 4 อยาง คือ  

1) การจัดหานักประเมินกระบวนการเต็มเวลา  
2) เครื่องมือที่เปนสื่อในการบรรยายกระบวนการ  
3) การรวมประชุมอยางสม่่าเสมอระหวางนักประเมินกระบวนการ และบุคลากรใน โครงการหรือใน

การวางแผน  
4) การปรับปรุงโครงรางการประเมินอยูเปนนิจสิน  
นักประเมินกระบวนการควรไดประชุมพบปะกับผูตัดสินใจในโครงการเปนระยะ แตใน การประชุมนี้ผู

อ านวยโครงการอาจจะอภิปรายกับบุคลากรในแผนงานเพ่ือชี้ถึงผู เกี่ยวของและผลประโยชนของกิจกรรมใน
อนาคต โดยผูประเมินจะยังคงเงียบและฟงเปนสวนใหญ ผูประเมินอาจจะ จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ด าเนินการที่ผานมาใหพรอม เพ่ือชวยในการจ าแนกประเด็นที่จะ กระท าตอไป หลังจากผูตัดสินใจเองไดแจก
แจงประโยชน และค าถามแลว ผูประเมินก็จะเก็บเอาไว จนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสมระหวางการประชุม เพ่ือ
ใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการประเมิน กระบวนการ ผูตัดสินใจอาจก าหนดเงื่อนไขของประเด็นที่ตองการให้ม ี
ขอมูลยอนกลับ และผูประเมินให สารนิเทศตามกรอบที่ใหไวนั้น หรือผูประเมินอาจจะชวยผูวางแผนเองในการ
ก าหนดปญหาที่ตองการ ค าตอบในการประชุมเพ่ือใหขอมูลยอนกลับครั้งตอไป ซึ่งผูประเมินอาจท าไดโดยการ
วางแผนรวบรวม ขอมูลตางๆ แทรกในขณะนั้นทันที และชี้แจงใหผูตัดสินทราบวา มันจะชวยใหสารนิเทศที่
เขาตองการ หรือไมเชนนั้น นักประเมินอาจจะท าไดมากกวานั้นกับผูวางแผนงานโดยก าหนดปญหาที่ตองการ 
ค าตอบ และขอมูลที่ตองการเลยก็ได ในการรวบรวมสารนิเทศ นักประเมินกระบวนการตองใชวิธีการทั้งที่มี
แผนและไมมีแบบ แผน เชน การวิเคราะหปฏิกิริยา การบันทึกอยางอิสระภายหลังสิ้นสุดการด าเนินงานแตละ
วัน การ สัมภาษณ การจัดอันดับ บันทึกรายวันของเจาของโครงการ วิธีการ Semantic Differential บันทึก 
การประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงขายงานของ PERT และ Suggestion Boxes นอกจากตัวแปร ที่ส าคัญ
ตามทฤษฎีแลว ผูประเมินกระบวนการยังอาจจะคนหาเหตุ หรือกรณีอ่ืนที่ไมไดเขามามีสวน รวมแตเปนเหตุกา
รณที่มีความส าคัญตอกระบวนการ ดังนั้น ผูประเมินจึงตองใชเครื่องมือใดๆ เทาที่ จะหาไดเพ่ือสืบสาวไปถึงที่
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แสดงใหเห็นปญหาอยางแทจริง คุณคาของการประเมินกระบวนการไมไดอยูที่ความสัมพันธกับการประเมิน
อ่ืนๆ เทานั้น แตอยูที่ 2 ประเด็น ดังตอไปนี้  

1) การประเมินกระบวนการขึ้นอยูกับผลประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอมและการ ประเมินปจจัย 
คือ ถาสามารถประเมินสภาวะแวดลอมและปจจัยไดดีมาก ผูจัดการโครงการก็มีความ มั่นใจมากขึ้นในการเลือก
การด าเนินการ และถาปรากฏความขัดแยงนอยก็ตองมีการประเมิน กระบวนการมากขึ้น นั่นคือ ถาการก าหนด
วัตถุประสงคและการวางโครงการคลุมเครือ โครงการนั้น อาจจะเปนหัวขอของปญหาและบางครั้งเปนเหตุแห
งความลมเหลว ซึ่งการประเมินสภาวะแวดลอม และปจจัยที่ชวยใหเห็น และแกปญหาแลวตั้งแตตน พอถึงการ
ท าตามกระบวนการจ าเปนที่จะตองมี ขอมูลยอนกลับโดยตอเนื่องเกี่ยวกันวา ท าอยางไรโครงการนั้นจึงจะท า
หนาที่ไดสมบูรณที่สุด ดังนั้นใน กรณีเชนนี้ การประเมินกระบวนการจึงจ าเปนที่สุดที่สามารถกระท าหนาที่นี้  

2) การประเมินกระบวนการมีความส าคัญมากกวาการประเมินผลผลิตในระยะแรกของ การก าหนด
แผนงาน แตแนวโนมนี้จะกลับกัน ถาโครงรางของการพัฒนาแผนงานอาศัยการส ารวจ นอยลง แตมีโครงรางที่
แนนอนมากขึ้น การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิตจะขึ้นตอกัน และกัน คือ การประเมิน
กระบวนการจะเขาถึงสวนในการแปลความสิ่งที่เกิดขึ้นและถาตองกเปลี่ยนแปลงกระบวนการจะไมสามารถตก
ลงใจไดโดยไมทราบวา กระบวนการนั้นใหผลอยางไรบาง การตัดสินออกแบบโครงรางใหมหรือระเบียบปฏิบัติ
ในกระบวนการใหมจึงตองอาศัยสารนิเทศจากการ ประเมินผลผลิตเขามารวมดวย  

สรุปไดวา ภายใตการประเมินกระบวนการสารนิเทศจะถูกวิเคราะหรวบรวม และ น าเสนอเทาที่ผู
ด าเนินโครงการตองการสารนิเทศนั้น อาจจะบอยทุกวันถาจ าเปน เฉพาะอยางยิ่งใน ชวงแรกๆ ของโครงการ 
ทั้งนี้การประเมินนี้ไมเพียงแตใหสารนิเทศท่ีตองการแกผูตัดสินใจในการ คาดคะเนลวงหนา และการปฏิบัติเพ่ือ
แกปญหาเทานั้น แตยังตองบันทึกสารนิเทศของกระบวนการ ส าหรับแปลความหมายของความส าเร็จของ
โครงการดวย  

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดมุงหมายเพ่ือวัดและแปล ความหมายของ
ความส าเร็จไมเฉพาะเมื่อสิ้นสุดวัฏจักรของโครงการเทานั้น แตยังมีความจ าเปนยิ่งใน ระหวางการปฏิบัติตาม
โครงการดวยระเบียบวิธีทั่วๆ ไปของการประเมินผลผลิตจะรวมสิ่งตอไปนี้เขา ไวดวยกัน คือ การดูวาการ
ก าหนดวัตถุประสงคนั้นน าไปใชไดหรือไม เกณฑในการวัดที่สัมพันธกับ วัตถุประสงคของการท ากิจกรรมคือ
อะไร เปรียบเทียบผลที่วัดมาไดกับมาตรฐานสมบูรณ Absolute Criteria) หรือมาตรฐานสัมพันธ Relative 
Criteria) ที่ก าหนดไวกอน และท าการแปลความหมายถึง เหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงานจากการ
ประเมินสภาวะแวดลอม ปจจัย และกระบวนการรวม ดวย เกณฑนั้นอาจเปนทั้ง Instrumental Criteria หรือ 
Congruence Criteria ซ่ึงความ แตกตางของเกณฑทั้ง ๒ ดังนี้  

1) Instrumental Criteria จะสัมพันธกับความส าเร็จที่อยูในระดับปานกลางและมีสวน ชวยใหเกิด
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคในที่สุด เชน กอนที่แบบสอบจะถูกสรางขึ้น รูปแบบของแบบ สอบ และค าถาม
จ านวนมากในแบบสอบนั้นจะตองไดรับการจัดท าขึ้นกอน หรือกอนที่นักเรียนจะ สามารถอานค าวา Cake ได
อยางเขาใจ เขาจะตองมีประสบการณเกี่ยวกับสิ่งที่เปนความหมายของค า มากอน  

2) Congruence Criteria จะเปนเกณฑเกี่ยวกับเงื่อนไขเบื้องตนที่ถูกก าหนดไว ซึ่งอาจ เปนอัตราการ
ตกออกของโรงเรียนๆ หนึ่งที่เปนอยถููกลดลงใหไดระดับท่ีก าหนดไว โดยกลุมนักเรียน จะตองไดรับคะแนนจาก
แบบสอบถามที่ระบุมากกวา หรือเทากับจ านวนที่ก าหนดหรือจะตองน า แผนการสอนใหมเขาไปใชในโรงเรียน
นั้น การระบุเกณฑแบบนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูตัดสินใจ เฉพาะ เทาที่ผานมา การประเมินมีความหมาย
เพียงสวนที่เปนการประเมินผลผลิตเทานั้น ถึงแมวาจะมีการประเมินแบบอ่ืนๆ ที่ตางจากการประเมินผลผลิต 
แตการประเมินเหลานี้ยังคงมี ความสัมพันธคลายคลึงกันมาก 
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ก. ทั้งการประเมินสภาวะแวดลอม การประเมินผลผลิตจะประเมินสิ่งที่มีอยูวาบรรลุ เปาหมายใดอยาง
มีระบบ โดยที่การประเมินสภาวะแวดลอมจะพิจารณาระบบโดยสวนรวมและการ ประเมินผลผลิตพิจารณา
ความพยายามเปลี่ยนแปลงในระบบ ดังนั้น การประเมินสภาวะแวดลอมจึง แสดงที่สิ่งจ าเพาะในรูปที่การ
ประเมินผลผลิตน าไปใชภายหลัง (สิ่งที่แสดงอยางเจาะจงนั้น จะเปน เกณฑส าหรับตัดสินความส าเร็จขั้นสุดทา
ยของผลผลิต)  

ข. การประเมินปจจัย และการประเมินผลผลิตสามารถที่จะแยกใหเห็นไดงาย ส าหรับ การประเมินป
จจัยจะเกิดขึ้นกอนด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการ และส าหรับประเมินผลผลิตจะ เกิดขึ้นในระหวางและหลัง
โครงการ ในขณะที่การประเมินสภาวะแวดลอมก าหนดสิ่งจ าเพาะส าหรับ การประเมินผลผลิต การประเมินป
จจัยที่แสดงสิ่งจ าเพาะ ส าหรับการประเมินกระบวนการ  

ค. การตัดสินใจโดยใชการประเมินปจจัยเปนพ้ืนฐาน โดยเฉพาะส าหรับการวางแผนการ ประเมิน
ผลผลิต ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการประเมินปจจัย คือ การประเมินความเหมาะสมของ กระบวนการที่เลือก 
และแผนการประเมินผลผลิตซึ่งสามารถประยุกตเขาเปนสวนหนึ่งของระเบียบ ปฏิบัติได  

ง. การประเมินผลผลิตจะสืบสาวสิ่งที่มีอยูวา ไดบรรลุวัตถุประสงคไปแลวหรือก าลังจะ บรรลุ แตการ
ประเมินกระบวนการจะประเมินสิ่งที่มีอยูวา ระเบียบการนั้นไดรับการกระท าไปตามที่ตั้ง ไวหรือไม การ
ประเมินทั้ง 2 ชนิดจะใหขอมูลยอนกลับส าหรับการควบคุมและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง ระเบียบปฏิบัติใน
กระบวนการ การประเมินกระบวนการท าใหสามารถที่จะลงความเห็นไดวา การน า ระเบียบปฏิบัติไปท าจริงนั้น
ตรงหรือไมกับแบบที่วางไว และการประเมินผลผลิตชวยใหตกลงใจไดวา ประสงคนั้นบรรลุหรือไม สารนิเทศทั้ง
สองชนิดรวมกันจะแสดงใหเห็นอยางหนักแนนถึงสาเหตุได มากกวาอันใดอันหนึ่งโดยล าพัง ในการตัดสินวา
ระเบียบปฏิบัตินั้นควรด าเนินตอไปโดยมีการแกไขหรือวาจะตองกลับไปเริ่มตนใหมทั้งหมดถึงแมวาจะเพ่ิม
หนา้ที่ในการควบคุมโครงการเขามาดวย การ ประเมินทั้งสองก็ยังคงอ านวยความสะดวก และชวยอธิบายถึงผล
ที่ไดจากโครงการอยู  

จ. การที่ประเมินผลผลิตรายงานวา วัตถุประสงคนั้นมีผลสัมฤทธิ์หรือไมนั้น การประเมิน กระบวนการ
จะแสดงใหเห็นถึงรากฐานส าหรับการแปลความหมายเหตุผลส าหรับสิ่งที่ไดมานั้น คือ ถา ไมปรากฏผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคก็จ าเปนจะตองรูวา ระเบียบปฏิบัติที่ตั้งใจไวนั้น ไดถูกน าไป ปฏิบัติจริงหรือไม การประเมิน
กระบวนการจะใหสารนิเทศส าหรับท าความตกลงใจในขอนี้ และถา ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคก็มี
ความจ าเปนที่จะตองมีค าบรรยายถึงระเบียบการปฏิบัติที่ท าให เกิดผลเชนนั้นออกมา  

ขอค านึงถึงในการใชรูปแบบการประเมินแบบจ าลองซิป  
1. วัตถุประสงคของการประเมิน คือ การใหสารนิเทศเพ่ือการตัดสินใจ ดังนั้น จึงจ าเปน อยางยิ่งที่จะต

องมีรายละเอียดที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ 
2. ชนิดของการตัดสินใจที่แตกตางกัน ตองการออกแบบการประเมินที่แตกตางกัน และ ควรใช

รูปแบบการประเมินท่ีมีประสิทธิผลและเปนรูปแบบทั่วๆ ไป  
3. ในกรณีที่รูปแบบการประเมินมีความแตกตางกันในดานเนื้อหา (Content) ควรใช ขั้นตอนของการ

ติดตามผลดังนี้ คือ วิเคราะห รวบรวม น าเสนอ  
4. การตัดสินใจประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังนี้ คือ ขั้นการวิเคราะห ออกแบบ เลือก และปฏิบัติ จึง

จ าเปนที่จะตองอาศัยขอมูลจากการประเมิน ดังนั้น จึงตองอาศัยความรวมมือระหวาง นักประเมินและผู
ตัดสินใจ  

5. เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งค าตอบในการตัดสินใจการออกแบบการประเมินจึงควรค านึงถึง เกณฑที่มีความ
ตรงภายใน ความตรงภายนอก ความเท่ียง และมีความเปนปรนัย ๖. การประเมินที่เปนกระบวนการตอเนื่องเป
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นวัฏจักร (Cycle) ตองใชกับโครงการที ่เปนระบบ ประโยชนของการประเมินโครงการ การประเมินโครงการมี
ประโยชนสืบเนื่องหลายประการ ดังนี้  

 
สรุปประโยชนของการประเมินโครงการดังนี้  
1. ชวยใหทราบขอมูลหรือสารสนเทศ เกี่ยวกับโครงการทั้งดานปฏิบัติการและผลปฏิบัติ ที่เปนประโย

ชนในการตัดสินใจของผูเกี่ยวของโครงการ  
2. ชวยแกไขปรับปรุงการด าเนินงาน ตามโครงการใหชัดเจนตรงตามเปาหมาย และลด ปญหาในการ

ปฏิบัติ ซึ่งจะเปนผลดีตอการบริหารโครงการ  
3. ชวยชี้บงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการ หรือความคุมคาของ โครงการ           
4. ชวยใหทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  
5. ชวยใหการวางแผนโครงการมีประสิทธิภาพ ทั้งภายใตแผนงานเดียวกัน หรือ แผนงานอ่ืน สรุปประ

โยชนและความส าคัญของการประเมินโครงการ คือ การชวยใหไดขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการ เพ่ือการ
ตัดสินใจ ประเมินท าใหทราบในเรื่องตอไปนี้  

 1. ความพรอมของทรัพยากร เพ่ือการก าหนดโครงการ  
 2. ความกาวหนา ปญหาและอุปสรรค เพ่ือการปรับปรุงแกไขการด าเนินโครงการ 
 3. ความส าเร็จและความลมเหลว เพ่ือตัดสินใจในการด าเนินโครงการตอ ปรับ ขยาย หรือ ยุติ

โครงการ  
 4. ทราบประสิทธิภาพวาคมุกับการลงทุนหรือไม ประโยชนของการประเมินโครงการไวดังนี้            
    4.1 ชวยใหก าหนดวัตถุประสงคมาตรฐานของการด าเนินการมีความชัดเจน  
    4.2 ชวยใหทราบวาการใชทรัพยากรของโครงการ เปนไปอยางคุมคา หรือ เกิดประโยชน เต็มที่

เพียงใด  
    4.3 ท าใหทราบขอบกพรองในการด าเนินงานในแตละขั้นตอน และชวยใหไดขอมูลเพ่ือ การ

ตัดสินใจปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด าเนินงาน ในสวนที่ยังบกพรองอยูในระยะที่ โครงการนั้นก าลัง
ด าเนินการ  

    4.4 ท าใหทราบวาโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงคหรือไม  
    4.5 ชวยกระตุนใหมีการเรงรัดปรับปรุงวิธีด าเนินงาน  
    4.6 ชวยควบคุมการด าเนินงานใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการลดความสูญ เปลาใน

การใชทรัพยากร  
    4.7 เพ่ือใหเปนแนวทางในการก าหนดวิธีด าเนินงานในครั้งตอๆ ไป  

       2.2.8 ประโยชนของการประเมินโครงการ  
1. การประเมินชวยใหผูสนับสนุนดานเงินทุน ไดรับทราบปญหาอุปสรรค ในการ ด าเนินงานของ

โครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษจากสภาพการณที่เปนจริง เพ่ือจะไดหาทาง ปรับปรุงหรือแกไขให
เหมาะสมในโอกาสตอไป  

2. การประเมินเปนเครื่องมือ ในการรับรองคุณภาพของโครงการเพ่ือใหเปนที่ยอมรับ และเปนที่นา
เชื่อถอืจากบุคคลที่เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป  

3. การประเมินชวยชี้ใหเห็นความส าคัญ ของแตละโครงการตามล าดับกอนหลัง โดย สามารถที่จะ
ทราบไดวา โครงการใดมีความจ าเปนเรงดวนกวากัน  
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4. การประเมินชวยใหขอมูล ซึ่งเปนสารสนเทศ ที่มีคุณคาส าหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หนวยงาน
ที่จัดสรรเงินทุนเพ่ือใหการสนับสนุนโครงการ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณเปนไป อยางเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการที่จ าเปน 

5. การประเมินชวยใหไดขอมูลปอนกลับ จากผูรับบริการขอมูลประเภทนี้ท าใหทราบถึง ขอจ ากัด 
และปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือกอใหเกิด ความสัมพันธที่ดีระหว
างผูใหและผรูับบริการ  

6. การประเมินชวยใหทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในดานที่พึงประสงคและในดานที่ ไมพึงประสงค
ควบคูกันไป โดยเหตุนี้ สคริฟเวน (Scriven, 1967) จึงไดเสนอเทคนิคการประเมิน แบบไมยึดวัตถุประสงคเป
นหลัก แตเปนวิธีการประเมินแบบอิสระที่สามารถประเมินในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  รวมทั้งผลกระทบตางๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออมจากการด าเนินโครงการนั้นๆ 
 
2.3  โครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน 
          โครงการ “สามล้านสามปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน” เป็นความร่วมมือและด าเนินการ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศ
ไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพ่ือ
สังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้จัดโครงการให้อสม.ทั่วประเทศมีการชักชวนผู้ที่สูบบุหรี่มาลงชื่อเลิกสูบ
บุหรี่ภายในสามปีให้ได้จ านวนสามล้านคนโดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 1) ใช้กลไก “เครือข่ายหมอ
อนามัยและ อสม.” ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกต าบลและหมู่บ้านทั่วประเทศ และ เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดประชาชนในระดับ
พ้ืนที่มากที่สุด 2) สร้าง “กิจกรรมลงมือท า (Action-based activity)” ควบคู่ไปกับ “กิจกรรมรณรงค์สร้าง
กระแส (Campaign-based activity)”, โดยที่กิจกรรมรณรงค์มุ่งให้ข้อมูลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
“ทัศนคติ”   ส่วนกิจกรรมลงมือท ามุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยโครงการนี้จะท าการ 
“สร้างกลุ่มลงมือท าพฤติกรรมบางอย่างร่วมกัน” ซึ่งในที่นี้ คือ การตั้ง “กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ ท ากิจกรรมออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ เลิกบุหรี่ (เลิกเหล้า)  ร่วมกัน” 3 ) เน้น “ลงมือท าสร้างพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง” ควบคู่
ไปกับ “รณรงค์สร้างกระแสใหญ่เป็นระยะ”   โดยโครงการนี้จะจัดให้มีการท ากิจกรรมออกก าลังกายในระดับ
ต าบลทุกสัปดาห์  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านสามารถเป็นตัวแทนระดับต าบลเวียนกันจัดกิจกรรมได้ และจะเชิญคนสูบ
บุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มาออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เลิกบุหรี่ ร่วมกันทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง  
วัตถุประสงค์ทั่วไป 1) เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของพิษภัยจากการ
สูบบุหรี่ ผลกระทบและความสูญเสีย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม น าไปสู่การเลิกสูบบุหรี่และการลงมือปฏิบัติ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 2) มีการจัดกิจกรรมหรือกลุ่มกิจกรรมรักษ์สุขภาพ อย่างต่อเนื่องจากระดับ
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัดเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่รวมตัวกันท ากิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ (เลิกเหล้า) 
เลิกบุหรี่ทั่วประเทศไทย วัตถุประสงค์เฉพาะ 1) ชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้คนที่สูบบุหรี่เป็นประจ า เลิกสูบ
บุหรี่ให้ได้ 3 ล้าน ในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2562 ดังนี้ ปีที่ 1(มิถุนายน 
2559–พฤษภาคม 2560) รวมจ านวนไม่น้อยกว่า 5 แสนคน ปีที่ 2 (มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2561) รวม
จ านวน 2 ล้านคน (นับต่อยอดจากปีที่ผ่านมา) ปีที่ 3 (มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562) รวมจ านวน 3 ล้าน 
(นับต่อยอดท้ัง 3 ปี) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1) เกิดกลุ่ม “คนรักษ์สุขภาพ” หรือชื่อกลุ่มอื่นใด ที่ด าเนินการด้านสุขภาพ และมีกิจกรรมด้านสุขภาพ 
เลิกบุหรี่ เลิกสุราลดและปัจจัยเสี่ยงหลักอ่ืนอย่างต่อเนื่องการประเมินผลโครงการจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึกความสมัครใจและรับรองผลการเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ภาพถ่ายกิจกรรมของ
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ผู้เลิกสูบบุหรี่ทุกราย คลิปวิดีโอ การด าเนินงาน ข้อมูลการจัดท าประกาศนียบัตรและการเชิดชูเกียรติ     แบบ
ประเมินพฤติกรรมและภาวะสุขภาพ โดยคณะท างานและทีมประเมินผล    
         2) เครือข่ายหมออนามัยและเครือข่าย อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานเลิกสูบบุหรี่ใน
ชุมชน  
        3) จ านวนผู้สูบบุหรี่ มีความสมัครใจและสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
6 เดือน ในปีแรกนี้ไม่น้อยกว่า 5 แสนคน  
       4) เกิดเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพในพ้ืนที่ ได้แก่ กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ กลุ่มเครือข่ายผู้เลิก
สูบบุหรี่ กลุ่มวิทยากรกระบวนการรียนรู้ 5) เกิดชุดบทเรียน การเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน 6) เกิดต้นแบบ ในการ
ด าเนินงาน จากชุมชน ที่สามารถเผยแพร่ 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          

             นุกูล ชิ้นฟัก และคณะ (2560)                             -วิ่                               
       ข                                            ส                                        
               ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 300 คน แบ่งเป็นเพศชาย จานวน 180 คน 
(60.0%) และเพศหญิง จานวน 111 คน (37.0%) ผู้เข้าร่วมโครงการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของ
การเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือสุขภาพกายและใจที่ดี (88.7%) เพ่ือมีส่วนร่วมในการแสดงพลังสร้างสันติภาพและ
รณรงค์การไม่สูบบุหรี่ (43.0%) เพ่ือพบปะเพ่ือนฝูงและการสร้างสังคมใหม่ๆ (42.3%) เพ่ือเก็บระยะจากการ
เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง ต่างๆ ตามเปูาหมายของตน (36.5) และเพ่ือมีส่วนร่วมในการสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (31.7%) การรับรู้ข่าวการจัดโครงการพบว่า ส่วนใหญ่ทราบข่าวจาก
เพ่ือน/ญาติ (58.0%) ปูายประชาสัมพันธ์ (36.3%) เว็บไซต์ (23.0%) ได้แก่ face book เว็บไซต์ 
patruning.com และเว็บไซต์forrunnew วิทยุ / โทรทัศน์ (4.3%) จดหมายเชิญ (3.3%) และทางโทรศัพท์ 
(1.0%) เมื่อสอบถามถึงความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการพบว่า ส่วนใหญ่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งต่อไป 
(98.3%) ไม่แน่ใจ(8.3%) และไม่สนใจ (1.3%) เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจที่มีต่อความเหมาะสมของการดา
เนินงานโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก
(3.97%) มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 
             วรางคณา จิรรัตนโสภา (2558) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการรณรงค์งดหล้าเข้าพรรษาระดับ
พ้ืนที่ปีพ.ศ.2558 ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ปฏิบัติการเกิดประสิทธิผลสูงกว่ าพ้ืนที่เปรียบเทียบ โดยในพ้ืนที่
ปฏิบัติการมีผู้งดดื่มครบพรรษาร้อยละ 57.27 ส่วนพ้ืนที่เปรียบเทียบมีเพียงร้อยละ 37.37 และจากการ
วิเคราะห์ด้วยแบบจาลองสมการถดถอยโดยควบคุมปัจจัยทางด้านพ้ืนที่  พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ก่อน
เข้าพรรษา และปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าพ้ืนที่ปฏิบัติการมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้นในช่วงเข้าพรรษาคิดเป็น 1.86 เท่าเมื่อเทียบกับพ้ืนที่เปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในพ้ืนที่ปฏิบัติการมีสัดส่วนของผู้ที่รู้สึกว่าตนมีการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพและการทางานไปทางที่ ดี
ขึ้นในช่วงเข้าพรรษามากกว่าในพ้ืนที่เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ  
              จากการติดตามกลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงออกพรรษา 6 เดือน พบว่า พ้ืนที่ปฏิบัติการมีสัดส่วนผู้
งดดื่มสูงกว่าพ้ืนที่เปรียบเทียบตั้งแต่เข้าพรรษา จนถึงออกพรรษา 3 เดือน แต่หลังออกพรรษา 6 เดือน ทั้ง 2 
พ้ืนที่มีสัดส่วนผู้งดดื่มลดลงใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 17.87 ระยะเวลาการคงอยู่ของการงดดื่มโดยเฉลี่ย 
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(median survival time) ของพ้ืนที่ปฏิบัตินั้นยาวนานกว่าพ้ืนที่เปรียบเทียบ โดยพ้ืนที่ปฏิบัติการอยู่ที่ 3 เดือน 
1 วัน และพ้ืนที่เปรียบเทียบอยู่ที่ 60 วัน จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจาลองถดถอยค๊อกซ์ พบว่าการอยู่ในพ้ืนที่
ปฏิบัติการมีโอกาสที่จะให้เกิดการงดดื่มคงอยู่ต่อเนื่องตลอดการศึกษาสูงกว่าพ้ืนที่เปรียบเทียบคิดเป็นร้อยละ  
23 
 
            เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล ปางก์เพ็ญ เหลืองเอกทิน และศิริลักษณ์ วงษ์วิจิตสุข (2557) ศึกษาการ
ประเมินผลโครงการรณรงค์เลิกบุหรี่ของบุคคลากรมหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 92.85 (13/14 คน) อายุเฉลี่ย 43.07 ปี ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
บุหรี่อยู่ระดับมากคิดเป็นร้อยละ64.29 (9/14 คน) ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 
57.14 (8/14 คน) ร้อยละ 50 (7/14 คน) สูบบุหรี่เมื่อเครียด ร้อยละ 35.71 (5/14 คน) สูบบุหรี่เมื่อดื่มสุรา 
ร้อยละ 50.00 (7/14 คน) มีระดับการติดสารนิโคตินอยู่ในระดับต ่า ที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยของ
อายุที่เริ่มสูบเท่ากับ 18.14 ปี ค่าเฉลี่ยของจ านวนปีที่เริ่มสูบเท่ากับ 25.13 ปี ค่าเฉลี่ยของจ านวนบุหรี่ที่สูบต่อ
วันเท่ากับ 11.03 มวน ผลลัพธ์การเลิกสูบบุหรี่โดยใช้เทคนิค 5 A ติดตามผลในระยะ 1 ปี พบว่า ร้อยละ14.29 
(2/14 คน) สามารถเลิกบุหรี่ได้ และร้อยละ 71.43 (10/14 คน) สูบบุหรี่ลดลง ผลการตรวจสมรรถภาพปอด
พบว่า ค่า FEV1 หลังการเลิกหรือลดสูบบุหรี่ มีค่าเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับ ค่า FEV1 ก่อนเลิกหรือลดการสูบบุหรี่ 
ร้อยละ 50 ส าหรับวิธีที่ผู้เลิกบุหรี่ใช้ได้ผลดี คือ วิธีการหักดิบ และปัจจัยที่ช่วยท าให้เลิกบุหรี่ติดต่อกันได้นาน 1 
ปี คือ การติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 
          หทัยชนก สุมาลี   ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์   ประภาพรรณ เอ่ียมอนันต์ และ วิโรจน์ ตั้งเจริญ
เสถียร (2558)  ได้ท าการศึกษาเรื่องการประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสถานการณ์ระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ในประเทศไทยในช่วง
ปี 2550-2555 และปัจจัยความส าเร็จ รวมทั้งสรุปบทเรียนส าหรับการพัฒนารูปแบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ที่
เหมาะสมในอนาคต โดยการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ปฏิบัติในคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาล 
10 แห่งที่มีการบริหารจัดการที่โดดเด่น ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ของเครือข่ายวิชาชีพ
สุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ (ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร) และเป็นโรงพยาบาลภายใต้การ
สนับสนุนของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผลการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีบริการช่วย
เลิกบุหรี่ 4 รูปแบบ ได้แก่ คลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาล สายด่วนปลอดบุหรี่ (Quitline 1600) บริการช่วยเลิก
บุหรี่ในร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจ า และบริการในคลินิกทันตกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบที่พัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือขยายบริการแบบถ้วนหน้า (Universal access) 
ได้แก่ Quitline 1600 และคลินิกอดบุหรี่ในสถานพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และคลินิกฟูาใสไร้
ควัน (SMART Quit Clinic) ซึ่งพัฒนามาจากคลินิกอดบุหรี่ในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีคู่มือแนวทางเวช
ปฏิบัติส าหรับแพทย์และบุคลากรอ่ืน ในการบ าบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ คลินิกอดบุหรี่ทั้ง 10 แห่งมีมาตรฐาน
โครงสร้างและบริการไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะการบูรณาการบริการ 5A ได้แก่ Ask (สอบถามประวัติ) 
Advise (แนะน าให้เลิกบุหรี่) Assess (ประเมินการติดบุหรี่) Assist (ช่วยให้เลิกบุหรี่) Arrange (ติดตามการเลิก
บุหรี่) โดยโรงพยาบาลบางแห่งสามารถเพ่ิมศักยภาพให้ทุกฝุายสามารถให้บริการได้ โดยไม่ต้องส่งมาที่คลินิกอด
บุหรี่ คลินิกอดบุหรี่ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของงานจิตเวช โดยให้ค าปรึกษาร่วมกับการใช้ยาควบคู่กัน
ไป การฟ้ืนฟูและติดตามผู้ติดบุหรี่ มีแบบแผนการให้บริการที่ชัดเจน และถือเป็นตัวชี้วัดที่โรงพยาบาลให้
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ความส าคัญ การติดตามท าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยใช้บุคคลภายนอกในการประสานเครือข่ายในชุมชน
ให้ช่วยติดตามดูแล 
               นางศิริมา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา (2556) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการกรุงเทพเมืองนาอยู 
ของเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองนาอยูของเขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานครประชาชนมี ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X¯ = ๓.๖๕) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยใูนระดับ มากทุกดาน มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยตามล าดัตนบ คือดานบริบท 
(สภาวะแวดลอม) (X¯ = 3.68, S.D. = 0.806) ดานปจจัยน าเขา (X¯ = 3.68, S.D. =0.806) ดานกระบวนการ 
(X¯ = 3.60, S.D. =0.928) ดานผลผลิต (X¯ = 3.66, S.D. =0.960) 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนตอโครงการกรุงเทพฯ เมืองนาอยูของเขต บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปจจัยสวน
บุคคลไดแก เพศอายุ สถานภาพระดับ การศึกษา อาชีพ รายได และระยะเวลาอาศัยอยูในพ้ืนที่เขตบางกอกน
อย พบวาระดับการศึกษา อาชีพตางกันมีความคิดเห็นตอโครงการกรุงเทพฯเมืองนาอยูของเขตบางกอกนอย 
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ 
รายได และระยะเวลาอาศัยอยูในพ้ืนที่เขตบางกอกนอย ตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการกรุงเทพฯเมือง น
าอยูของเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 3) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางแกไข
เพ่ือการพัฒนาโครงการกรุงเทพฯ เมืองนาอยูของเขตบางกอกนอยพบวาดานบริบท ควรประชาสัมพันธเผย
แพรขอมูลขาวสารของ โครงการเพ่ือสรางกระแสทองถิ่นในเรื่องเมืองนาอยู โดยเนนกระแสความสนใจใน
คุณภาพชีวิต สุขภาพ สิ่งแวดลอมของเมืองและชุมชนใหทั่วถึง และควรจัดตั้งเปนเครือขายการท างานเมืองน
าอยูเพ่ือสงเสริมให ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมดวยการแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองดาน ปจจัยน าเขา ควรสงเสริมสนับสนุนดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณ หรือเทคโนโลยีตาง ๆ ใหมากข้ึน 
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บทท่ี 3 การด าเนินการวิจัย 
   

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงประเมิน (Assessment research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการและผลผลิตของจงัหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยมีสาระส าคัญของวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังนี้ 
      รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยประเมินผลที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix-method) ระหว่างวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP 
Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam , 2003) ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
โครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯในระดับพ้ืนที่อย่างลุ่มลึกรอบด้าน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสิ่งที่
คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในคุณค่าของการด าเนินงานอย่างเหมาะสมทั้งใน
ด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ซึ่งสามารถบอกคุณค่าที่แท้จริงของโครงการได้ 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
           กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) ครั้งนี้ มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มทีมเครือข่ายหมอ
อนามัยที่เป็น Core team ในจังหวัดนครนายก ระดับจังหวัด จ านวน 5 คน ระดับอ าเภอ จ านวน 4 คน ระดับ
รพสต. จ านวน 12 คน คลินิกเลิกบุหรี่ 7 คน รวมเป็น 28 คน จังหวัดสระแก้ว ระดับจังหวัด จ านวน 4 คน
ระดับอ าเภอ 6 คน รพสต.12 คน คลินิกเลิกบุหรี่ 10 คน รวมเป็น 32 คน กลุ่มที่ 2 คือ อาสาสมัครประจ า
หมู่บ้านจังหวัดนครนายก จ านวน 3,699 คนและ อสม.จังหวัดสระแก้ว 6,043 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างอ
สม.จังหวัดนครนายกจ านวน 32 คนจังหวัดสระแก้วจ านวน 48 คนโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) โดย ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัย ดังนี้  
       1) เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นอสม.อย่างน้อย 3 ปี  
       2) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อสม.อย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน  
       3)  มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี  
       4) สมัครใจและยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และ

รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ซึ่งเครื่องมือ มี 2 ชุด คือ 
    1.ชุดที่ 1 คือ ทีมนักวิจัยและผู้เก็บข้อมูลภาคสนามท าหน้าที่สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งคณะผู้วิจัยมี
ความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาหาความรู้ ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงประเมินและการอบรมทักษะการสัมภาษณ์
เชิงลึก การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่ งหัวหน้าโครงการผ่านการอบรมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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   2.ชุดที่ 2 คือ แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ าง (Semi-structured 
interview guide) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่ ประกอบด้วย 2 
ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลจ านวน 7 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ตามกรอบการประเมิน 4 ด้าน โดยมีแนวค าถามทั้งหมด 5 ประเด็นหลัก และ 
22  ประเด็นย่อย ดังนี้ 
ประเด็นค าถามที่ 1.นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ในจังหวัดของท่าน
เป็นอย่างไร 
ค าถามย่อย: -การสื่อสารนโยบายของโครงการฯ 
               -ความชัดเจนและความสอดคล้องกับนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด 
      -สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาได้ตรงจุด 
      -ก าหนดวัตถุประสงค์เปูาหมายและระยะเวลาในการด าเนินการไว้ชัดเจน 
      -มีการระบุความจ าเป็นเร่งด่วน ความส าคัญ อธิบายผลดีผลเสียชัดเจน 
      -การรับรู้และการยอมรับนโยบายของบุคลากรทุกระดับ 
ประเด็นค าถามที่ 2 ปัจจัยที่ก าหนดในการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯในจังหวัดของ
ท่านเป็นอย่างไร 
ค าถามย่อย:-เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงและเหมาะสมอย่างไร 
       -ความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เป็นอย่างไร 
       -รูปแบบการด าเนินงานเป็นอย่างไร  
              -ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
       -เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความรู้ความสามารถในการด าเนินโครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
อย่างไร 
      -เป็นโครงการที่ใช้แรงจูงใจอะไรในการผลักดันโครงการให้บรรลุเปูาหมาย 
ประเด็นค าถามที่ 3 กระบวนการด าเนินงานของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯในชุมชนของท่าน
เป็นอย่างไร 
ค าถามย่อย:-มีแนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ 
       -มีการก าหนดกลไกและรูปแบบการบริหารโครงการสู่พื้นทีอ่ย่างไร 
       -มีระบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการอย่างไร 
       -มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โครงการในพ้ืนที่อย่างไร 
       -มีการท างานร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่อย่างไร 
              -มีระบบบันทึกข้อมูลผู้ร่วมโครงการอย่างไร 
               -ทีมเครือข่ายหมออนามัยและอสม.ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเทคนิคในการชักชวนให้เลิกบุหรี่
อย่างไร 
ประเด็นค าถามที่ 4 ผลของการด าเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนของท่านอันเนื่องมาจากโครงการสามล้านสาม
ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯเป็นอย่างไร 
ค าถามย่อย: 
            -จ านวนผู้ลงทะเบียนเลิกบุหรี่ 
            -กลุ่มคนรักษ์สุขภาพได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จัดท าองค์ความรู้ใหม่อย่างไรบ้าง 
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            -มีอุปสรรคปัญหาในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง 
3.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ มีดังนี้ 
           1.คณะผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตศึกษาวิจัยต่อคณะผู้รับผิดชอบโครงสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย
เทิดไท้องค์ราชันย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกและส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพ่ือขอ
อนุญาตท าวิจัยและเก็บข้อมูลในพื้นท่ีทั้งสองจังหวัด 

 2.คณะผู้วิจัยเตรียมเครื่องมือวิจัย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
 3. เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้วผู้วิจัยท าการชี้แจงรายละเอียดในหนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย ให้

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบและลงนามแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจัย 
         4.คณะผู้วิจัยนัด วัน เวลาและสถานที่กับผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือเข้าพบผู้ให้ข้อมูลหลัก แนะน าตัว มีการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจระหว่างทีมผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลักก่อนการสัมภาษณ์และแสดง
ความสนใจ รับฟังผู้ให้ข้อมูลหลักอย่างจริงใจ น าไปสู่การพูดคุยอย่างลึกซึ้งได้ดี ผู้วิจัยอธิ บายถึงวัตถุประสงค์
และรายละเอียดของการวิจัยตลอดจนขั้นตอนการเก็บข้อมูลโดยสรุป ผู้วิจัยจึงด าเนินการสัมภาษณ์และให้เวลา
ในการตัดสินใจ โดยไม่เร่งรัดเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความพร้อมในการให้ข้อมูลอย่างแท้จริง 
        5.ด าเนินการสัมภาษณ์โดยชี้แจงผู้ให้ข้อมูลหลักทราบว่า ต้องการพูดคุยในประเด็นค าถามอะไรบ้าง ขอ
อนุญาตบันทึกเทปขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  (in-dept interveiew) ส าหรับ
บุคลากรทางสาธารณสุข ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งข้อมูลที่ได้ต้องเป็นค าตอบที่ชัดเจน
และครบถ้วน ครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา เมื่อครอบคลุมประเด็นค าถามแล้ว ผู้วิจัยกล่าวเกริ่นก่อน
ปิดการสัมภาษณ์และเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักแสดงความคิดเห็น สุดท้ายผู้วิจัยปิดการสัมภาษณ์ด้วยการ
กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลแก่ผู้ วิจัย ส่วนอสม.จะใช้
วิธีสนทนากลุ่ม (Focus group) เนื่องจากทางพ้ืนที่สามารถนัดให้มาเป็นกลุ่มได้ 
 
3.4 การสร้างความน่าเช่ือถือของข้อมูล 

1.การตรวจสอบประเด็นสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
เพ่ือความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ 

2.ตรวจสอบแบบสามเส้า (TRIANGULATION) โดย การตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆ ของข้อมูล ของผู้
สืบสวนข้อมูลหลายๆคนที่ต่างๆกันของมุมมองทางทฤษฎีหลายๆ ทฤษฎีตรวจสอบซึ่งกันและกัน.  
  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา  โดยใช้ค่าความถี่  ร้อยละ  
ข้อมูลเกี่ยวกับวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ ข้อมูลแรงจูงใจต่อการใช้ในการเลิกบุหรี่ ใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)  
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บทท่ี 4 ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้
องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ครั้งนี้ คณะผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยดังนี้ 

ตอนที่ 4.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว 
ตอนที่ 4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 
ตอนที่ 4.3 ผลการประเมินบริบท 
ตอนที่ 4.4 ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า 
ตอนที่ 4.5 ผลการประเมินกระบวนการ 
ตอนที่ 4.6 ผลการประเมินผลผลิต 
 
 

ตอนที่ 4.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ศึกษา 
 4.1.1 ประวัติความเป็นมาจังหวัดนครนายก  นครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนกลาง พื้นที่ของนครนายกปรากฏหลักฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดย
มีการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ในยุคนั้น เช่น ขวานหินทั้งชนิดมีบ่าและไม่มีบ่า ลูกปัดหินและลูกปัด
แก้ว หินดุ แท่นหินเขียว แวดินเผา ขวานส าริด สันนิษฐานว่านครนายกเคยเป็นเมืองโบราณที่มีอายุสืบเนื่อง
มาถึงปัจจุบัน โดยปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยในสมัยทราวดี จากแหล่งโบราณ “บ้านดงละคร” ซึ่งอยู่ห่างจาก
อ าเภอเมืองนครนายกไปทางทิศใต้ระยะทาง  กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเนินดินสูงคล้ายเกาะ เนื้อที่ประมาณ 6 
ตารางกิโลเมตร มีคันดินสูงล้อมรอบเป็นวงรี ด้านนอกคันดินมีคูน้ าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง มีประตูเข้าออก 4 
ประตู โดยเมืองนี้อาจมีพัฒนาการและอายุร่วมสมัยกับเมืองศรีมโหสถในจังหวัดปราจีนบุรี และเมืองพระรถใน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งโบราณวัตถุที่ขุดพบในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีหลายยุคหลายสมัยด้วยกัน ประกอบด้วย ระฆัง
หินสมัยทราวดี พระพุทธรูปสมัยลพบุรี ภาชนะดินเผาสมัยสุโขทัย และอยุธยา เป็นต้น  
           ในปี พ.ศ. 1893 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
ก าหนดให้เมืองนครนายกเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศตะวันออก (เมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศ
เหนือ เมืองนครเขื่อนขันธ์เป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศใต้ และเมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านทิศ
ตะวันตก ระยะทางจากเมืองหน้าด่านถึง ราชธานีกรุงศรีอยุธยาใช้เวลาเดินทาง 2 วัน)  ในสมัยสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ ได้ตัดเขตท้องที่เมืองลพบุรีทางตะวันออกกับเขตท้องที่เมืองนครนายกทางตะวันตก รวมกันตั้งขึ้น
เป็นเมืองสระบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พ.ศ. 2445 ทรงปฏิรูปการ
ปกครองใหม่ เรียกว่า การปกครองมณฑลเทศาภิบาล จัดตั้งมณฑลปราจีนบุรี ประกอบด้วย เมืองปราจีนบุรี 
เมืองฉะเชิงเทรา เมืองนครนายก เมืองพนมสารคาม เมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมือง บางละมุง ในปี พ.ศ. 
2486 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ให้ยุบรวมอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ไปรวมกับจังหวัดสระบุรี 
และให้ยุบรวมอ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลีไปรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี  
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           เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2489 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489 มาตรา 6 ก าหนดให้แยกอ าเภอ
นครนายก อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลี ออกจากการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี กับให้แยกอ าเภอ
บ้านนา ออกจากการปกครองของจังหวัดสระบุรี จัดตั้งเป็นจังหวัดขึ้น เรียกว่า จังหวัดนครนายก 
          ประวัติของชื่อ “นครนายก” มีข้อสันนิษฐาน 2 ประการ ดังนี้ ในสมัยก่อนดินแดนของนครนายกเป็น
ปุารกชัฏมีไข้ปุาชุกชุมผู้คนจึงพากันอพยพไปอยู่ที่อ่ืนจนเกือบเป็นเมืองร้าง ต่อมามีพระมหากษัตริย์พระองค์
หนึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันว่าในยุคสมัยใด (แต่ก่อนสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หรือพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรี
อยุธยา เพราะชื่อเมืองนครนายกปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองแล้ว) ต้องการที่จะจูงใจราษฎรให้เข้ามาหัก
ร้างถางพงท ามาหากินอยู่อาศัยในบริเวณนี้จึงให้ยกเว้นเก็บอากรค่านา จึงเรียกเมืองนี้ว่า “เมือง นา–ยก” และ
เป็นเมืองนครนายก เหตุผลที่สอง คือ สมัยกรุงศรีอยุธยา การปกครองในเมืองหลวงใช้ระบบจตุสดมภ์ ส่วนการ
ปกครองหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก ในหัวเมืองด้านเหนือมีสมุหนายก ปกครองทั้งฝุายพลเรือนและทหาร ใน
หัวเมืองด้านใต้มีสมุหกลาโหมปกครองทั้งฝุายพลเรือนและทหาร เมืองนครนายกนั้นเดิมอยู่ในสังกัดสมุหกลา
โหม ภายหลังถูกโอนให้อยู่ในสังกัด สมุหนายก พ้ืนที่นี้จึงได้ชื่อว่านครนายกนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

       ที่ตั้ง  จังหวัดนครนายกมีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่  ตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก     มี
ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เลียบคลองรังสิต
ผ่านอ าเภอองครักษ์  ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 
105  กิโลเมตร ท่าอากาศยานดอนเมือง 82 กิโลเมตร ท่าเทียบเรือคลองเตย 120 กิโลเมตร  ท่าเทียบเรือแหลมฉบงั 
163 กิโลเมตร     

        อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา 
                       ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา  

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี  
                       ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี 

 

รูปภาพที่ 2 แสดงอาณาเขตจังหวัดนครนายก 
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ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขต
อ าเภอบ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก และอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขต
รอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญา
เย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียว   มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,351 เมตร ส่วนทาง
ตอนกลางและตอนใต้ เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาที่เรียกว่า 
“ที่ราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การท านา ท าสวนผลไม้ และการอยู่
อาศัย  ซ่ึงติดกับจงัหวดัฉะเชิงเทราและปทุมธานี 

สภาพภูมิอากาศ  จังหวัดนครนายกมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  21.70 – 37.30  องศาเซลเซียส  
ปริมาณน้ าฝนวัดได้เฉลี่ยประมาณ  188.30  ม.ม.     

          เขตการปกครอง  จังหวัดนครนายก แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 4 อ าเภอ 41 ต าบล 408 หมู่บ้าน  1  
เทศบาลเมือง 5 เทศบาลต าบล และ 39 องค์การบริหารส่วนต าบล  

  
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนเขตการปกครองของจังหวัดนครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาล อบต. 
1 เมือง 13 125 30796,8065 2 13 
2 บ้านนา 10 118 22120,2330 1 10 
3 ปากพลี 7 51 7798,728 1 7 
4 องครักษ์ 11 116 20082,1261 1 11 
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         โครงสร้างประชากร  จังหวัดนครนายกมีประชากรจ านวน  258,157 คน (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 
2559)  แยกเป็นชาย 127,795 คน  หญิง  130,362 คน (ทะเบียนราษฎร์. 2559)  จากโครงสร้างประชากรจังหวัด
นครนายก ปี 2559 มีลักษณะพีระมิดแบบหดตัว (constrictive pyramid or declining pyramid) เป็น
พีระมิดประชากรทีม่ีรูปแบบของฐานพีระมิดแคบ ตรงกลางพองออกและยอดค่อยๆ แคบเข้าคล้ายรูปดอก
บัวตูม ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตราการเกิดและอัตราการตายที่ต่ า หรือมีโครงสร้างประชากรลดลง 

รูปภาพที่ 3 แสดงจ านวนระชากรจังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
ตารางท่ี 4.2 แสดงสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดนครนายก 
 

สถานพยาบาล จ านวนเตียง
ทั้งหมด 

จ านวนเตียงที่ให้บริการ 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
โรงพยาบาลนครนายก 360เตยีง 314 เตยีง 314 เตยีง 314 เตยีง 314 เตยีง 
โรงพยาบาลบ้านนา 90 เตยีง ๗0 เตยีง 70 เตยีง 70 เตยีง 76 เตยีง 
โรงพยาบาลองครักษ ์ 60 เตยีง 40 เตยีง 40 เตยีง 40 เตยีง 33 เตยีง 
โรงพยาบาลปากพล ี 10 เตยีง 10 เตยีง 10 เตยีง 10 เตยีง 10 เตยีง 
โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อย จปร. 90 เตยีง 60 เตยีง 60 เตยีง 60 เตยีง 30 เตยีง 
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 500 เตยีง 363 เตยีง 363 เตยีง 363 เตยีง 362 เตยีง 
กองพยาบาล โรงเรียนเตรียมทหาร 60 เตยีง 60 เตยีง 60 เตยีง 60 เตยีง 60 เตยีง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 56 แห่ง     

รวม 1,170 เตียง     



53 
 

 
 

 
4.1.2 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสระแก้ว 

ในสมัยอาณาจักรสุวรรณภูมิและอาณาจักรทวารวดี สระแก้วเป็นชุมชนที่มีความส าคัญแห่งหนึ่ง              
มีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองปราจีนบุรี (เมืองประจิมในสมัยโบราณ)สระแก้วเป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ าโบราณ
ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้ว มีอยู่จ านวน 2 สระในสมัยกรุงธนบุรีราวปี พ.ศ. 2323 พระบาทสมเด็จ  
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช (เมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก) เป็นแม่ทัพยกทัพไปตี
กัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพที่บริเวณสระน้ าทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ าจากสระใช้สอยและได้ขนาน
นามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว-สระขวัญ" และได้น าน้ าจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒน์
สัตยา โดยถือว่าเป็นน้ าบริสุทธิ์ 

สมัยก่อนสระแก้วมีฐานะเป็นต าบลขึ้นอยู่ในการปกครองของอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี           
ซึ่งทางราชการได้ตั้งเป็นด่านส าหรับตรวจคนและสินค้าเข้า -ออก มีข้าราชการต าแหน่งนายกองท าหน้าที่เป็น              
นายด่านจนถึงปี พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะข้ึนเป็นกิ่งอ าเภอ ชื่อว่า กิ่งอ าเภอสระแก้ว โดยใช้ชื่อสระ
น้ าเป็นชื่อกิ่งอ าเภอ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอชื่อ
ว่า อ าเภอสระแก้ว ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้รับการ
ยกฐานะเป็นจังหวัด โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย 

 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 

 

 
 

 
รูปที่ 4 แสดงอาณาเขตจังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4 ภาพแสดงอาณาเขตจังหวัดสระแก้ว 
 
สระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนด้านตะวันออกตอนบนของประเทศ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา  

15 ลิปดา ถึง 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ และประมาณเส้นแวงที่ 101 องศา 45 ลิปดา ถึง 103 องศาตะวันออก 
ห่างจากกรุงเทพฯ ทางรถยนต์ประมาณ 236 กิโลเมตร ทางรถไฟ ประมาณ 200 กิโลเมตรมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 

จ.ฉะเชิงเทรา 

จ.ปราจีนบุรี 

จ.นครราชสีมา 

จ.จันทบุรี 

ประเทศกัมพูชา 



54 
 

 
 

ประมาณ7,195.92ตารางกิโลเมตรหรือ ประมาณ 4,496,961 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.71 ของภาคตะวันออก 
(เอกสารบรรยายสรุปจังหวัดสระแก้ว ปี 2540) โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

*ทิศเหนือ ติดต่อกับอ.ครบุรี และ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 
อ.ละหานทราย และ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 

*ทิศใต้  ติดต่อกับอ.สอยดาว และ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 
*ทิศตะวันออก ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชา(165กิโลเมตร) 
*ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ.กบินทร์บุรี และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

 
สภาพภูมิประเทศ 

สภาพทั่วไป พื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยรวม เป็นพื้นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีภูเขาสูง สลับซับซ้อนมีระดับ
ความสูงจากน้ าทะเล 74 เมตร กล่าวคือ ด้านเหนือมีทิวเขาบรรทัดซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าบางปะกง  
มีลักษณะเป็นปุาเขาทึบได้แก่ บริเวณอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร ด้านใต้ มีลักษณะเป็น  
ที่ราบเชิงเขา มีสภาพเป็นปุาโปร่ง ส่วนใหญ่ถูกบุกรุก แผ้วถางปุาเพ่ือท าการเกษตร ท าให้เกิดสภาพปุาเสื่อม
โทรม ตอนกลางมีลักษณะเป็นที่ราบ ได้แก่ อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอวังสมบูรณ์ เป็นเขตติดต่อจังหวัดจันทบุรี
ด้านตะวันออก ลักษณะเป็นที่ราบถึงที่ราบสูงและมีสภาพเป็นปุาโปร่ง ท าไร่ ท านา ด้านตะวันตก นับตั้งแต่
อ าเภอวัฒนานครมีลักษณะเป็นสันปันน้ าและพ้ืนที่ลาดไปทางอ าเภอเมืองสระแก้วและอ าเภออรัญประเทศ  
เข้าเขตประเทศกัมพูชา 
 
เขตการปกครอง 

จังหวัดสระแก้ว มีเขตการปกครองทั้งสิ้น 9 อ าเภอ 58 ต าบล 731 หมู่บ้านมีเทศบาล16แห่ง  
(3เทศบาลเมือง) 49 อบต. 197,668 หลังคาเรือน มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 7,195.92 ตารางกิโลเมตร 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลเขตการปกครองจังหวัดสระแก้ว 
 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาล อบต. พื้นที่(ตร.กม.) 
1 สระแก้ว 8 123 39,310 2(1 เมือง) 8 1,832.55 
2 อรัญประเทศ 12 114 41,324 4(1เมือง) 8 821.265 
3 วัฒนานคร 11 115 27,645 1 11 1,560.122 
4 ตาพระยา 5 64 15,571 1 5 642.345 
5 วังน้ าเย็น 4 84 22,934 (1เมือง) 3 325.05 
6 คลองหาด 7 71 12,352 1 6 417.082 
7 เขาฉกรรจ์ 4 71 17,051 1 4 774.31 
8 โคกสูง 4 41 7,510 1 3 439.70 
9 วังสมบูรณ์ 3 48 13,971 2 1 383.50 
รวม จ.สระแก้ว 58 731 197,668 16 49 7,195.92 
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ข้อมูลประชากร  จากโครงสร้างประชากรจังหวัดสระแก้ว ปี 2558  มีลักษณะพีระมิดแบบหดตัว 
(constrictive pyramid or declining pyramid) เป็นพีระมิดประชากรที่มีรูปแบบของฐานพีระมิดแคบ ตรง
กลางพองออกและยอดค่อยๆ แคบเข้าคล้ายรูปดอกบัวตูม ซึ่งแสดงถึงรูปแบบของอัตราการเกิดและอัตราการ
ตายที่ต่ า หรือมีโครงสร้างประชากรลดลง 
 
        รูปที่ 5 แสดงโครงสร้างประชากรจังหวัดสระแก้ว 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

ตารางที่ 4.4 แสดงสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จังหวัดสระแก้ว 
 

อ าเภอ โรงพยาบาล 
รพ.สต. สอ

. 
รวม อ่ืน ๆ 

ทั่วไป ใหญ่ 
เมืองสระแก้ว รพท.324เตียง(กรอบ 225) 19 2 - 21 ศคม.ที3่.2,นคม.ที่ 2ศูนย์ สธ.เทศบาล 

อรัญประเทศ รพช.147 14 2 - 16 สถานีกาชาด,นคม.ที1่1 
  รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม 

 
       

วังน้ าเย็น รพช. 60เตียง 3 2 2 7 นคม.ที่ 5,ศูนย์ สธ.เทศบาล 
วัฒนานคร รพช.60 เตียง 17 3 - 20 นคม.ที่ 7 
  รพ.จิตเวชสระแก้ว          
 รพ.แพทย์แผนไทย      
ตาพระยา รพช.30เตียง 13 2 - 15 นคม.ที่ 6 
คลองหาด รพช.30เตียง 8 1 - 9 - 
เขาฉกรรจ ์ รพช.30เตียง 3 3 1 7 - 
โคกสูง รพช.10เตียง 7 2 - 9 - 
วังสมบูรณ์ รพช.10เตียง 3 3 - 6 - 

 
รวม  86 20 3 110  
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จังหวัดสระแก้วมีโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 9 แห่ง เป็น

โรงพยาบาลขนาดทั่วไปประจ าจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลขนาดทั่วไปขนาดเล็ก 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน  
7 แห่ง มีโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 1 แห่ง โรงพยาบาลค่ายสุรสิ งหนาท 1 แห่ง ศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 3.2 1 แห่ง หน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 5 แห่งศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาล 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 107 แห่ง สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไป อปท. 3 แห่ง
และโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 1 แห่ง 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลสว่นบุคคลกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่ 4. 5 จ านวน ร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรทางสาธารณสุข จังหวัดนครนายกและจังหวัด
สระแก้ว 
 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

นครนายก (n=28) สระแก้ว (n=32) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 16 57.2 17 53.0 
หญิง 12 42.8 15 47.0 

อายุ 20-30  ปี 9 32.0 7 21.8 
31-40  ปี 10 36.0 15 46.8 
41-50  ปี 7 25.0 4 12.5 
51-60  ปี 2 7.0 6 18.7 

รายได้ 10000-20,000 บาท 7 25.0 7 21.8 
20001-30,000บาท 11 39.3 12 37.5 
มากกว่า 30,000บาท 10 35.7 13 40.6 

ระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี 4 14.3 6 18.7 
ปริญญาตรี 15 53.6 18 56.3 
ปริญญาโท 9 32.1 8 25.0 

ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน 

1-5 ปี 3 10.7 4 12.5 
5-10 ปี 7 25.0 10 31.2 
มากกว่า 10 ปี 18 64.3 18 56.3 

ประวัติการสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ 12 42.9 16 50.0 
เคยสูบ 11 39.3 10 31.2 
สูบบุหรี่ 5 17.8 6 18.8 

 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า บุคลากรทางสาธารณสุขท่ีให้ข้อมูลจังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย ร้อยละ 57.2 มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ร้อยละ 36 มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001-30,000 บาท
ร้อยละ39.3 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ53.6 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 
ร้อยละ 64.3 และมีประวัติสูบบุหรี่ ร้อยละ 17.8 ส่วนบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีให้ข้อมูลจังหวัด
สระแก้ว ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.0 มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ร้อยละ 46.8 มีรายได้
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 40.6 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ56.3 มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ร้อยละ 56.3 และมีประวัติสูบบุหรี่ ร้อยละ 18.8 
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ตารางที่ 4. 6 จ านวน ร้อยละข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรทางสาธารณสุข  
 
 
ข้อมูลส่วนบุคคล 

นครนายก (n=32) สระแก้ว(n=48) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 14 43.7 27 56.2 
หญิง 18 56.3 21 43.8 

อายุ 20-30  ปี 7 21.9 8 16.7 
31-40  ปี 10 31.3 25 52.0 
41-50  ปี 12 37.5 9 18.8 
51-60  ปี 3 9.4 6 12.5 

รายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาท 16 50.0 24 50.0 
10,000-20,000 บาท 10 31.3 16 33.3 
มากกว่า 20,000 บาท 6 18.7 8 16.7 

ระดับการศึกษา มัธยมต้น 10 31.2 23 47.9 
มัธยมปลาย/ปวช 18 56.3 20 41.6 
ปริญญาตรี 4 12.5 5 10.4 

ระยะเวลาการเป็นอสม. 1-5 ปี 16 50.0 24 50.0 
5-10 ปี 8 25.0 18 37.5 
มากกว่า 10 ปี 8 25.0 6 12.5 

ประวัติการสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ 12 37.5 26 54.2 
เคยสูบ 13 40.6 12 25.0 
สูบบุหรี่ 7 21.9 10 20.8 

 
 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท่ีให้ข้อมูลจังหวัดนครนายก ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.3 มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ร้อยละ 37.5 มีรายได้อยู่ต่ ากว่า 10,000 
บาท ละ50.0 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. ร้อยละ56.3  มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติช่วงระยะเวลา 1-5 ปี  ร้อยละ 50.0 และมีประวัติสูบบุหรี่ ร้อยละ 21.9  ส่วน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านท่ีให้ข้อมูลจังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
56.2 มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ร้อยละ 52.0 มีรายได้อยู่ต่ ากว่า 10,000 บาท ละ50.0 มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 47.9  มีระยะเวลาในการปฏิบัติช่วงระยะเวลา 1-5 ปี  ร้อยละ 
50.0 และมีประวัติสูบบุหรี่ ร้อยละ 20.8   
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ตอนที่ 3 การประเมินผลด้านบริบท (Context) 
            3.1 ผลการศึกษาด้านสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบ  
               1) สถานการณ์การควบคุมยาสูบและผลกระทบจังหวัดนครนายก พบว่า ผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ปึ้นไป 
ปีพ.ศ. 2554 มีจ านวนผู้สูบบุหรี่ 45,291 คน คิดเป็นร้อยละ 21.03 ปี พ.ศ. 2557 มีผู้สูบบุหรี่ 52,342 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.39 และในปีพ.ศ. 2558 จากการส ารวจความรู้ พฤติกรรมบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ของ
ประชาชน พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.74 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2558) จังหวัดนครนายกเป็นพ้ืนที่เสี่ยงปานกลางในระดับเขต (สคร. 2556) ส าหรับการควบคุมการบริโภค
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของจังหวัดนครนายกมีการด าเนินงานระดับจังหวัดร่วมกับส านักงานปูองกัน
และควบคุมโรคที่ 4 ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ สสส. สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการขับเคลื่อนจังหวัด
ปลอดบุหรี่ โดยด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2558-2562 ใน 4 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีด
ความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปูองกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝูา
ระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเปูาไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบและ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท าสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ ซึ่งมีกลไกในการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการจังหวัดปลอดบุหรี่ 
โดยมีส านักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก 
            ผลการประเมินสถานการณ์ยาสูบในส่วนนี้มาจากผลการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ 
ในการประเมินผลเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ  ประชา
สังคมที่เกี่ยวข้องในเรื่องการด าเนินการขับเคลื่อนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบและการขับเคลื่อนเรื่อง
จังหวัดปลอดบุหรี่ มีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนจังหวัดนครนายกปลอดบุหรี่อยู่มากพอสมควร กลุ่มองค์กร
เหล่านี้มีทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมรวมทั้งนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา ในท้องถิ่นสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ มีดังนี้ กลุ่มที่ 1  กลุ่มสถานศึกษา  แนวคิดการท างานเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ   
บุคลากรที่ท างานด้านการศึกษา มีแนวคิดหลักในการท างานคือ การเสียสละอุทิศตน ทั้งนี้ เนื่องจาก ส่วนมาก
เป็นอาจารย์แนวทางการท างานจึงใช้วิธีการแบบ ครูสอนลูกศิษย์ กล่าวคือ การท าให้เกิด กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการปรับปรุงให้ดี สร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกศิษย์ และให้
การดูแลเหมือนลูกหลาน ทั้งนี้เพราะเมื่อเยาวชนให้ความไว้ใจครู แล้วจึงจะกล้าเข้ามาขอค าแนะน าเพ่ือน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยเฉพาะเมื่อเขาเหล่านั้น ต้องการเลิกสูบบุหรี่ซึ่งมักเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก การท างาน
กับกลุ่มคนเหล่านี้ จึงไม่เพียงแต่เสียสละเวลาแต่ต้อง ใช้ความอดทน อดกลั้น และความมีเมตตาอย่างสูง 
นอกจากนี้มีการท างานร่วมกับเครือข่ายเยาวชน เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายส่วน ใหญ่เป็นเยาวชน กลไกหรือ
โครงสร้างการด าเนินงาน การด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ  เป็นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  ตาม
โครงสร้าง ของสถาบันการศึกษา กล่าวคือการรับนโยบายโดยตรงจากกระทรวงศึกษาธิการ ยกตัวอย่างเช่น 
นโยบาย โรงเรียนสีขาวของกระทรวงศึกษาธิการ และด าเนินงานตามบทบาท  และหน้าที่ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง
นั้น ๆ จากนั้นจึงมีการท างานร่วมกันของฝุายต่างๆ ภายในสถานศึกษา  เช่น ฝุายบริหาร  ฝุายปกครอง  ครู
ประจ าชั้น    หัวหน้าห้อง  หัวหน้าสายการสอน  รวมไปถึงตัวนักเรียนนักศึกษาเองที่มีการเข้าไปร่วมกับ
โครงการทั้งหมดนี้ท าให้เกิดกระบวนการท างานที่เป็นระบบ     นอกจากนี้ยังได้มีการด าเนินงานกับภาคี
เครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดด้วย เช่น  ส านักงาน ปูองกันควบคุมโรคที่ 4  จ.สระบุรี (สคร.4)  ที่มี
การจัดกิจกรรมให้ความรู้  สนับสนุน สื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิษภัยของยาเสพติด  และรณรงค์
ให้ได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้น       กรมสามัญจังหวัด ที่ เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการตรวจสอบปัญหา
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เกี่ยวกับบุหรี่ที่เกิดขึ้น เพ่ือประสานความร่วมมือจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน ท าให้เกิดเครือข่าย
ภาคีด าเนินงานร่วมกัน กลุ่มท่ี 2  กลุ่มบุคลากรด้านสาธารณสุข มีแนวคิดการท างานเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ 
เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบาย และ ยุทธศาสตร์ทั้งของรัฐบาลและของกระทรวงสาธารณสุข  นั่นคือการ
ท าให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งในที่นี้ เป็นไปตามความหมายขององค์การอนามัยโลก ที่กล่าวถึงสุขภาพในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา / จิตวิญญาณ ใน การด าเนินการดังกล่าวบุคลากร เข้าใจดี
ว่า จ าเป็นต้องใช้การผนึกก าลังระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั่นหมายถึง องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ภาค
วิชาการ ตลอดจนประชาชน การรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ การออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการบริโภคยาสูบเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะที่กระทรวงสาธารณสุขมี การด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีการ
ตั้งคณะท างานในด้านนี้โดยเฉพาะ ในขณะเดียวกัน ปัจจุบันจังหวัดนครนายกก าลังด าเนินการขับเคลื่อนเรื่อง
จังหวัดปลอดบุหรี่เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ มีระบบสุขภาพที่ดีทั้ง 4 มิติดังที่กล่าวมาข้างต้น    
กลไกหรือโครงสร้างการด าเนินงานจึงมีแนวการท างานที่ชัดเจน กลไกการท างานที่ เกิดขึ้นจึงมีลักษณะเป็น
ระบบ มีรูปธรรมที่ชัดเจน ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนที่สุดคือการ มีนโยบายในการสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ปลอดบุหรี่ โดยมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯเป็นโรงพยาบาลลต้นแบบของโรงพยาบาล ปลอด
บุหรี่  จากนั้นมีการขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่  มีการด าเนินงาน
ร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมอบรมกับ มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่  เครือข่ายครูที่
ท างานและท ากิจกรรมเพ่ือการควบคุมยาสูบ  สถานพยาบาล ต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก เช่น  โรงพยาบาล
จังหวัดนครนายก โรงพยาบาลบ้านนา  โรงพยาบาลปากพลี  โรงพยาบาลองครักษ์ โรงพยาบาลจปร.ท างาน
ร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ ในสังคม  เช่น    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น กลุ่มที่ 3  กลุ่มที่ 3 กลุ่มภาค
ประชาสังคม/กลุ่มภาครัฐ แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ภาคประชาสังคมได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
ในจังหวัดนครนายกว่า คนในสังคมขาดระเบียบวินัย  มีคนดื่มเหล้า สูบบุหรี่  ติดสารเสพติดกันมากขึ้น น าไปสู่
การเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น  ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาความยากจน  เป็นต้น  จึงมีการรวมตัวของกลุ่มภาค
ประชาสังคมที่จะน าเสนอแนวทางในการควบคุม ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ร่วมกับภาครัฐ   
              
            2) สถานการณ์การควบคุมยาสูบและผลกระทบจังหวัดสระแก้ว พบว่า ผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ขึ้นไปปี 
2550 มีจ านวนผู้สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 21.09 ปี 2554 มีจ านวนผู้สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 26.40  ปี 2557 
ร้อยละ 20.39  และ อัตราการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงจากปี 2544 ร้อยละ 24.13 ลดลง
เป็น 21.09 ในปี 2550 และในประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปจากร้อยละ 2.60 ในปี 2544 ลดลงเป็น 2.24 ใน
ปี 2550 แต่เมื่อเทียบกับระดับประเทศแล้ว พบว่าปริมาณการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ประจ าในเพศหญิงสูงเป็น
อันดับ 3 ของประเทศ ส าหรับการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของจังหวัดสระแก้วมีการ
ด าเนินงานระดับจังหวัดร่วมกับส านักงานปูองกันและควบคุมโรคที่ 6 ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ซึ่งจะมีแผนปฏิบัติราชการระดับจังหวัดร่วมกับส านักปูองกันและ
ควบคุมโรคที่ 6 และบูรณาการกับการขับเคลื่อน 4 ดี วิถีพอเพียง ด้านคนดี ซึ่งจะส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน 
โรงเรียน หน่วยงานรักษาศีล 5 และรณรงค์ให้มีกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเป็นคนดี เช่น ถนนสายบุญ เกื้อหนุน
สังคม ปฏิบัติธรรม งานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ยาเสพติด รวมทั้งมี
โครงการทูบีนัมเบอร์วันในโรงเรียนต่างๆ เพ่ิมความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนด้วย ซึ่งประเด็นใน
การพัฒนางานในปี 2560-2561 จะมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฏหมายฉบับใหม่ ซึ่งการด าเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบของจังหวัดสระแก้วมีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านที่มีกลุ่มบุคคลที่ขับเคลื่อนการ
ด าเนินมากเท่าๆกัน ได้แก่ กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุขและภาคประชาชนต่างๆ 
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3.2 ผลการศึกษาการรับรู้นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์
ราชัน   มีประเด็นส าคัญดังนี้  
         ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ มี
ความชัดเจน คือ วัตถุประสงค์หลัก คือการชักชวนให้ผู้สูบบุหรี่ลงทะเบียนเลิกบุหรี่กับโครงการเพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ได้ 3 สามล้านคน ภายในระยะเวลาสามปี โดยมีเปูาหมายว่าอสม. 1 คน
จะสามารถชวนคนเลิกบุหรี่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 คนต่อปี ส่วนวัตถุประสงค์รอง คือ การเกิดกลุ่มรักษ์
สุขภาพ การจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการด้านควบคุมการบริโภคยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดนครนายกประจ าปี พ.ศ.2560-2561 และแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
 การสื่อสารนโยบาย พบว่าโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯมีการสื่อสารจากผู้รับผิดชอบ
โครงการซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัยสมาคมวิชาชีพ
สาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพ่ือสังคมไทย (อสม.) และภาคีเครือข่าย โดยนพ.บัณฑิต ศรไพศาล รอง
ผู้จัดการส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ประกาศนโยบายในการประชุม Kick off  
นโยบายโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ส่วนช่องทางหลักที่ท าให้ผู้ปฏิบัติได้รับการถ่ายทอดนโยบาย 
คือ การประชุมในเวทีระดับต่าง ๆ เช่น เวทีระดับกระทรวง เขต จังหวัด และ อ าเภอ มีหนังสือสั่งการจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนแนวทางการปฏิบัติ 10 ข้อส าหรับเจ้าหน้าที่รพ.สต.และแนวปฏิบัติ 9 ข้อ
ส าหรับอสม.  ที่ถูกส่งไปเพ่ือน าไปใช้ประกอบการ ท าความเข้าใจของผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่นั้นยังไม่เพียงพอ ที่จะให้
แพร่หลายทั่วถึงทุกสถานบริการทางสุขภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล แม้ว่าพ้ืนที่จะ
สามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ แต่ก็ยังต้องการเป็น หนังสือคู่มือซึ่งอ่านสะดวกกว่าเพ่ือมอบให้กับอสม.ทุกคน  
ในขณะเดียวกันการเน้นย้ าทิศทางและเปูาหมายนโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะระดับ
จังหวัด จะมีผลอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่ ซึ่งในระดับจังหวัดทั้งสองแห่งไม่ได้มี
การจัดประชาสัมพันธ์โครงการเปิดตัวโครงการ (Kick off) อย่างทางการส่งผลให้ความส าคัญเชิงนโยบายและ
เชิงสัญลักษณ์ลดความส าคัญลงไปเมื่อเทียบกับงานหลักที่รับผิดชอบอยู่ 
       ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดนครนายก: 
       “ โครงการนี้เป็นของหมออนามัยมิใช่หรือ ไม่ใช่ความรับผิดชอบของสสจ.เราไม่ทราบเป้าหมายของ
โครงการแต่ก็มีการคุยกันบ้างกับทางประธานผู้รับผิดชอบโครงการสามล้านสามปีฯเกี่ยวกับโครงการบ้างแต่
นานมากแล้ว” ผู้รับผิดชอบงานบุหรี่ของสสจ.กล่าว 
       “การประสานงานไปยังประธานชมรมอสม.จังหวัด ยังไม่เคยแจ้งนะ เพราะอสม.ที่ท างานได้จริงจังมีไม่ถึง
ครึ่งนะ แล้วก็แค่ช่วยคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงก็ท าไม่ทันแล้วค่ะ” ผู้รับผิดชอบงานอสม.สสจ.กล่าว 
      “หัวหน้าเคยแจ้งให้ทราบในที่ประชุมนานมาแล้ว น่าจะประมาณกลางปีที่แล้วและก็มีหนังสือให้ส่งรายชื่อ
เข้าร่วมโครงการ ก้อยังไม่จัดกิจกรรมอะไรนอกจากที่ไปร่วมกับศูนย์การแพทย์เขาเชิญไปร่วมงานเลิกบุหรี่เพ่ือ
พ่อ เราก้อส่งอสม.เข้าร่วมโครงการฯ”จนท.รพสต. คนที่ 1 
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      “ เคยเห็นหนังสือแจ้งมาว่าให้ชวนคนเลิกบุหรี่แล้วลงทะเบียนที่ผ่านมาเราก็ท าเอง ไม่ได้ให้อสม.ท า เพราะ
คนไข้ส่งมาจากคลินิก NCD เราก็ลงทะเบียนเอง ถ้าต้องให้อสม.ชวน เราต้องประชุมและแจ้งแต่ละหมู่ให้เขา
ช่วย คิดว่าปลายปีนี้เราจะมีอบรมอสม.อยู่แล้ว น่าจะได้ท าไปพร้อมกันค่ะ” จนท.คลินิกเลิกบุหรี่ รพอ. 
      “ เคยได้ยินโครงการจากทีวีนะ ถ้าจากหมออนามัยยังไม่ได้ยิน ประชุมเดือนที่แล้วยังไม่เห็นแจ้ง เลยยังไม่
เคยชวนคนเข้าโครงการ แต่เคยร่วมรณรงค์บุหรี่ตอนวันงดสูบบุหรี่โลก” อสม.คนที่ 1 
      “เคยรับทราบโครงการ จากหมออนามัยแจ้งประมาณต้นปี 60 เขาก็บอกให้ไปชวนคนเลิกบุหรี่ในหมู่บ้าน
ที่รับผิดชอบแต่มันยาก เลิกบุหรี่น่ะ เขาบอกว่าลงทุนมาเยอะแล้ว” อสม.คนที่ 2 
      ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดสระแก้ว:       
    “ โครงการนี้มีประธานชมรมหมออนามัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งคือผมเอง แต่ผมท างานอยู่ต่างอ าเภอ
นะ ได้เอาโครงการมาเรียนให้นพ.สสจ.ทราบในที่ประชุมเพ่ือขอให้มีการสั่งการไปยังแต่ละอ าเภอให้มีการ
ชักชวนผู้ที่สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ ทางอ าเภอเขาก็ยินดีช่วยกัน” ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    “รับทราบโครงการจากการประชุมร่วมกับ สสจ.และที่ประชุมระดับเขตได้มีการพูดคุยว่ าในปีงบประมาณ
หน้าจะบรรจุไว้ในแผนของจังหวัดแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดของเป้าหมายว่าต้องเป็นเท่าไหร่ ” จนท.
รับผิดชอบงานด้านบุหรี่ 
   “ก็มีการประสานงานมาค่ะเรื่องการแจ้งให้ทางชมรมอสม.จังหวัดทราบและขอความร่วมมือในการเป็นคน
ชวนให้คนเข้าร่วมโครงการ แต่เรื่องการอบรมทักษะการช่วยเลิกบุหรี่ยังไม่มีบรรจุไว้ในแผนค่ะ” ผู้รับผิดชอบ
งานอสม.ระดับจังหวัดกล่าว 
  “รับทราบจากการเข้าร่วมประชุมในจังหวัดและมีหนังสือสั่งการมาที่อ าเภอ เราก็เอามาประชุมให้อนามัยเขา
รับทราบและด าเนินการตามขั้นตอนก็มีกิจกรรมรณรงค์เรื่อยๆนะ ปีนี้ เราจัดไปสามครั้งร่วมกับวัฒนธรรม
จังหวัดและสรรพสามิตจังหวัด” สสอ. คนที่ 1 
“ ก็เป็นงานที่เราต้องช่วยกันท า แต่ผมก็เสนอแนะไปนะ ว่าเรื่องบุหรี่มันท ายากหน่อยเพราะจังหวัดเรามันเป็น
เขตของการลักลอบซื้อขายบุหรี่ผิดกฏหมาย เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่แล้ว”สสอ.คนที่ 2 
  “เคยร่วมรณรงค์งดเหล้า-บุหรี่ตอนวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาเห็นจากโปสเตอร์ที่ติดไว้และพิธีกรในงานได้
กล่าวถึง” อสม.คนที่ 1 
 “เคยรับทราบโครงการจากหมออนามัยแจ้งให้ทราบตอนไปรับเบี้ยเลี้ยงอยู่สองสามครั้งแต่ก็เป็นปี ตอนนี้เห็น
เงียบไป ” อสม.คนที่ 2 
     “มีคุณหมอที่อนามัยเขามาประชุมที่ศาลาหมู่บ้านหลายเดือนก่อนให้พวกเราช่วยกันชวนคนที่สูบบุหรี่มา
ลงทะเบียน ฉันก็ไปชวนคนใกล้ๆบ้านเห็นเขาไอบ่อยๆ ว่าเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งปอดนะ เขาก็รับปากว่าจะมาเลิก
กับหมอที่อนามัยนะ” อสม.คนที่ 3 
     “ ฉันเข้าร่วมโครงการกับเขาด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนด้วยนี่ก็เลิกมาได้3-4 เดือนแล้วนะ ตอนแรกๆก็กลัวว่าจะ
เลิกไม่ได้ หมอเขาให้ยาสมุนไพรมาช่วยอมเวลาอยากสูบบุหรี่”อสม.คนที่ 4 
        
 3.3 ผลการศึกษาการประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ 
         ในระดับจังหวัดไม่มีกิจกรรมนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่ถูกก าหนดโดยความร่วมมือของของกระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัยสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพ่ือสังคมไทย 
(อสม.) และภาคีเครือข่าย และเป็นโครงการที่จะสนับสนุนงานการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศ ใน
ประเด็นของการช่วยเลิกบุหรี่ของแต่ละจังหวัดได้เป็นอย่างดี  การประสานงาน ขอความร่วมมือโดยประธาน
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ชมรมสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดเป็นผู้เซ็นสัญญารับนโยบายมาจากโครงการฯ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไม่ได้เป็นผู้รับนโยบายโดยตรงเป็นลักษณะโครงการที่เป็น Top down ไม่ได้เป็น
ลักษณะที่เกิดจากระดับพื้นท่ีเป็นผู้เสนอโครงการ  
 
3.4 ผลการศึกษาการยอมรับและเห็นความส าคัญของโครงการ 
         พบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้งผู้บริหารทางสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานส่วนสาธารณสุข ในทุกระดับ ยอมรับว่า
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นประโยชน์เพ่ือประชาชน เป็นนโยบายที่ช่วยแก้ปัญหา ให้กับกลุ่มเปูาหมายที่สูบบุหรี่
เนื่องจากเป็นปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขที่ส่งผลต่อการเพ่ิมอัตราการเจ็บปุวยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ใน
ขณะเดียวกันนโยบายโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ก็มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับการ
ด าเนินงานที่มีอยู่ทั้งการท างานสุขภาพปฐมภูมิ และการด าเนินของระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health 
System: DHS) ที่มุ่งเฉพาะเจาะจง กลุ่มเปูาหมายมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดการประสานการท างาน
เป็นทีมสุขภาพระหว่าง สหวิชาชีพ และระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กับอสม. ด้วยเหตุนี้ จึงมอง
ว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเปูาหมาย และเป็นการเชื่อมโยงการท างานของทีม รวมทั้ง ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการด าเนินงานในพ้ืนที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบางพ้ืนที่ที่แม้ยอมรับนโยบาย 
แต่ยังมีการให้ข้อสังเกตเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงาน คือยังต้องการเวลาที่จะจัดระบบงานต่าง ๆให้ไป
ด้วยกันได้ก่อน และเปูาหมายที่ตั้งไว้ ไม่สามารถใช้วิธีการท างานแบบ Top-Down ที่เร่งรัดการด าเนินงานที่จะ
เห็นผลเชิงปริมาณได้ โดยเฉพาะ ในช่วงแรกที่ต้องการเห็นจ านวนผู้ลงทะเบียนร่วมในโครงการเพ่ือเลิกบุหรี่ให้
ได้ตามเปูาหมายจึงไม่เป็นไปตามเปูา ซึ่งลักษณะงานแบบนี้ พ้ืนที่เห็นว่าควรที่จะให้เวลาส าหรับการเรียนรู้ 
สร้างความเข้าใจให้มากขึ้นรวมถึงการฝึกอบรมทักษะการช่วยเลิกบุหรี่ให้ทีมงาน  เนื่องจากงานเลิกบุหรี่เป็น
เรื่องยากและต้องอาศัยปัจจัยเอ้ือและปัจจัยสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การด าเนินงานควร
เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพและบริบทของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน และควรเน้นการให้เห็นผลลัพธ์เชิง
คุณภาพของทั้งตัวเจ้าหน้าที่รพสต. และ อสม.รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนจริง ๆ  
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยน าเข้า (Input) 
       4.1 ด้านความสามารถและความพร้อมของบุคลากรในการบริหารโครงการและด าเนินโครงการ ใน
ภาพรวมพบว่า  ศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการของทั้งสองจังหวัดยังไม่สามารถบริหารงานเชิงระบบและ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เห็นได้จากการที่เจ้าหน้าที่ในทุกระดับยังไม่ทราบ
แนวทางการด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆนอกจากการลงร่วมลงชื่อเป็นผู้เลิกบุหรี่และการส่งรายชื่ออสม.เพ่ือเข้าร่วม
คัดเลือกอสม.ดีเด่น รวมถึงทัศนคติในการเลิกบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รพสต.เองที่ยังไม่ให้ความส าคัญ การที่จะ
รณรงค์ให้เกิดการชักชวนให้ประชาชนเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติ 10 ข้อ อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในจังหวัด จึงเป็นไปได้
อย่างล าบากและขับเคลื่อนได้ช้า  ถึงแม้จะใช้กลไกการสั่งการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไปยัง
สาธารณสุขอ าเภอและรพสต.ก็ตาม เนื่องจากไม่ใช่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
โดยตรง การนิเทศติดตามและการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบจึงไม่เกิดขึ้น ส าหรับความพร้อมของจนท.ใน
รพสต.และอสม.ซึ่งเป็นความคาดหวังอย่างสูงต่อความส าเร็จของโครงการและประเมินว่าเป็นจุดแข็งของ
โครงการ ส่วนใหญ่จะขาดความรู้และทักษะในการช่วยเลิกบุหรี่ ท าให้ความมั่นใจและความมุ่งมั่นในการชักชวน
ผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมลงทะเบียนประสบผลส าเร็จน้อย และที่ส าคัญคือ บางคนยังสูบบุหรี่เอง จึงไม่กล้าชวนผู้อ่ืน 
แต่ผู้ที่มีความมั่นใจในการชักชวน และช่วยเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ ได้แก่เจ้าหน้าที่ในคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาล
จังหวัด โรงพยาบาลอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ในคลินิกฟูาใสทุกแห่ง ซึ่งเป็นบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนทักษะให้มี
ความรู้ ความสามารถอย่างดีในการช่วยเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ได้มีข้อเสนอแนะจากอสม.ในพ้ืนที่ในเรื่องของการ
สร้างความมั่นใจให้กับอสม.ในพ้ืนที่ได้ จึงมีความต้องการการสนับสนุนจากทีมคลินิกฟูาใสหรือคลินิกเลิกบุหรี่
ออกไปช่วยรณรงค์ให้ความรู้ จัดบูท และมีเครื่องตรวจคาร์บอนมอนนอกไซด์ ไปตรวจให้ผู้สูบบุหรี่เห็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ จะมีส่วนช่วยให้การโน้มน้าวจิตใจให้ผู้สบบุหรี่ร่วมโครงการมากขึ้น 
        ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดนครนายก: 
        “ความสามารถของการบริหารโครงการคิดว่าท าได้ แม้ว่าจะไม่ดีมากเท่าที่ควร แต่ก็เต็มที่กับทุกกิจกรรม
ครับ ซ่ึงการขับเคลื่อนงานต้องอาศัยคน คือ จนท.รพสต.และอสม.เป็นหลักการท าความเข้าใจให้ทั่วถึงอาจต้อง
เหนื่อยหน่อย” ประธานชมรมหมออนามัย 
          “เพ่ิงย้ายเข้ามารับต าแหน่งแต่งานเดิมที่เคยท าก็พอรู้เรื่องโครงการอยู่บ้าง ซึ่งงานบุหรี่อยู่ในความ
รับผิดชอบของงาน NCD คนที่รับผิดชอบเรื่องบุหรี่เองบอกท างานไม่ทันเนื่องจากโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ ที่
ได้รับงบประมาณจากสสส. ยังต้องคืนงบประมาณไปหลายแสน และช่วงนี้ผู้รับผิดชอบมีปัญหาด้านสุขภาพต้อง
หยุดงานบ่อยๆเพื่อรักษาตัว ไม่รู้ว่าจะขออัตราก าลังเพ่ิมได้หรือเปล่า”  
           “ถ้ามีคนมารับบริการเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้บริการค่ะเรามี จนท.ทั้งหมด 3 คน สามารถให้
ค าปรึกษาได้ทั้งหมด” คลินิกเลิกบุหรี่ รพอ. 
         “ยังไมได้รับการอบรมเรื่องเทคนิคการเลิกบุหรี่แบบจริงจัง แต่ก็บอกเขาว่า ถ้าจะเลิกก็เลิกเลย ไม่ต้อง
ลดหรอก เห็นคนที่ลดแล้วมันยืดเยื้อ” อสม.คนที่ 1 
        “ก็ไปชวนๆคนที่หมู่บ้านมีคนสูบอยู่ 4-5 คน พอเขาบอกไม่เลิกหรอก เดินหนีเลยไม่รู้จะพูดว่ายังไงดี ถ้า
มีคนมาช่วยอย่างกับหมอมาจัดบูท มีเครื่องตรวจให้เขาเห็นควัน แล้วก็มีรอยด าๆ พวกเขาจะกลัวบ้าง” อสม.
คนที่ 2 
       “ ฉันไปชวนแล้ว เขาบอกว่ากลัวเลิกไม่ได้จริง กลับมาสูบอีกก็จะโดนคนอ่ืนเขาว่าเอา ฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ต่อ” อสม.คนที่ 3 
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        “เคยได้รับการอบรมเรื่องพิษภัยบุหรี่ 1 วัน เมื่อ เดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ที่รพอ. คิดว่าท าได้นะ
จะลองดู วันนั้นมาอบรมกันประมาณ 30 คน มีวิทยากรไปสอนถึงพิษภัยบุหรี่และวิธีการเลิกบุหรี่แบบหักดิบ”
อสม.คนที ่4 
      ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดสระแก้ว 
      “ก็เต็มใจท าอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ส่วนตัวจะพยายามด าเนินโครงการให้
ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการบรรลุเป้าหมายจะยากอยู่  ปีที่แล้วก็จัดกิจกรรมตามเทศกาล เช่น เข้าพรรษา วันแม่ วัน
พ่อ แล้วก็วันเด็ก” ประธานชมรมหมออนามัย 
   “ผมเพิ่งเข้ามารับผิดชอบงานได้เพียงสามเดือน แต่ทราบรายละเอียดโครงการแล้ว เลยวางแผนว่าจะสานต่อ
ให้โดยตอนนี้ได้เสนอโครงการระดับจังหวัดไปที่เขตเรียบร้อยแล้ว ส่วนตัวเห็นประเด็นเรื่อง การบังคับใช้
กฏหมายมาช่วยในการรณรงค์โครงการไปกับเรื่อง เหล้า และยาเสพติด” จนท.ผู้รับผิดชอบงานเหล้าบุหรี่ สสจ.  
  “ก็ท าอยู่เรื่อยๆนะคะ ก็เป็นงานเกี่ยวกับบุหรี่เดิมที่ท าอยู่แล้วเพียงแต่จะเพ่ิมเชิงรุก คือ ให้อสม.ไปค้นหาผู้
สูบบบุหรี่ในพ้ืนที่แต่เรื่องเทคนิคการชวนหรือการให้เลิกบุหรี่อย่างถูกต้องพวกเราก็ไม่ค่อยเก่งเหมื อนจนท.ใน
คลินิกฟ้าใส” เจ้าหน้าที่ รพสต. 
   “ จนท.ของเราได้รับการอบรมทักษะช่วยการเลิกบุหรี่ครบทุกคน ถ้ามีคนไข้เข้ามา พวกเราสามารถท าได้ทุก
คน” เจ้าหน้าที่คลินิกเลิกบุหรี่ รพอ. 
   “ ได้รับการอบรมเรื่องพิษภัยของบุหรี่มาสองครั้ง พอรู้ขั้นตอนการเลิกบุหรี่บ้าง ฉันชวนมาเข้าโครงการได้ 3 
คนแล้ว เขาเริ่มป่วย” อสม.คนที่1 
    “ ฉันไม่กล้าไปชวนคนอ่ืนหรอก ที่บ้านบอกให้เลิกยังไม่ยอมเลิกเลย แล้วก้อแถวบ้านวัยรุ่นอยู่เป็นกลุ่มๆ วัน
เสาร์ วันอาทิตย์ชอบมารวมกันที่ศาลา ตั้ง 10 กว่าคน ตอนนี้บุหรี่แพงขึ้น เขาก็ไปซื้อยาตั้งมาสูบแทน” อสม.
คนที่ 2 
4.2 ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน พบว่าใน
ภาพรวมการด าเนินงานของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้วมีโมเดลในการด าเนินงานระดับจังหวัดอยู่ใน
ลักษณะของการประสานจากประธานชมรมหมออนามัย ผ่านการประชุมระดับจังหวัดและมีหนังสือสั่งการไป
ยังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ่ือขอความร่วมมือให้อสม.ด าเนิการ
ชักชวนผู้ที่สูบบุหรี่ให้เข้าร่วมโครงการเพ่ือเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ประธานชมรมหมออนามัยได้มีการประสาน
แนวราบกับสาธารณสุขอ าเภอต่างๆเพ่ือสร้างความร่วมมือในแนวราบ โดยเขียนเป็นภาพได้ดังนี้ 
 

สสจ. 
 

 

จ. 

 

 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั ชมรมหมออนามัย 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ

ธารณอ. 

รพสต. 

อสม

มอ
สมม
มม 

อสม

มอ
สมม
มม 

อสม

มอ
สมม
มม 



66 
 

 
 

 
4.3 ผลการศึกษาความเพียงพอของงบประมาณจากโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ พบว่า ใน
ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจากโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ผ่านมาทางประธานชมรมหมอ
อนามัยของแต่ละจังหวัด และประธานชมรมหมออนามัยจะท า MOU กับสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งทาง นพ.สสจ.
จึงไม่ได้รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง ข้อดี คือท าให้ระดับอ าเภอสามารถบริหารจัดการได้สะดวกแต่ข้อด้อย คือ 
งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของการด าเนินโครงการ ถ้าหากเป็นนโยบาย
ทีส่สจ.เป็นเจ้าภาพหลัก ยังสามารถบูรณาการกับงบประมาณจังหวัดปลอดบุหรี่หรืองบประมาณจากส านักงาน
คุ้มครองผู้บริโภคได้  
      ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดนครนายก: 
       “ ไปเซ็น MOU กับประธานโครงการ รับมา 10,000 บาท ถ้าจะพูดถึงว่าพอหรือไม่ เอาแค่จัดกิจกรรม
รณรงค์ก็ไม่พอแล้วแต่ก็ท าให้ตามก าลังที่มี” สสอ.ท่านที่ 1 
       “ก็ดีนะคะ การประสานงานมายังคนท างานเลยท าให้มีก าลังใจ ใช้งบประมาณง่ายกว่าผ่าน สสจ.เพราะ
ยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรมมากกว่า”จนท.รพสต. 
       “งบประมาณจังหวัดปลอดบุหรี่ที่ได้จากสสส.ยังใช้ไม่หมดในปีที่แล้ว ต้องส่งคืน เนื่องจากการใช้เงิน
ค่อนข้างยุ่งยาก”จนท.สสจ. 
     ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดสระแก้ว: 
      “งบประมาณที่ได้รับอ าเภอละ 10,000 บาทต่อโดยสาธารณสุขอ าเภอจะท า MOU กับประธานชมรมหมออนามัย โดยตรง
ไม่เพียงพอหรอกแต่ที่จังหวัดจะมีโครงการพัฒนาสระแก้วเมืองแห่งคนดี สุขภาพดี รายได้ดี วิถีชีวิตพอเพียง (พ้ืนที่4D) ซึ่งผู้ว่าฯ 
,สสจ.,อปท.และศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีกิจกรรมร่วมกันรวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนอย่าง
เต็มที่”  
      “งบประมาณที่ได้รับจากโครงการ 3 ล้าน 3 ปี ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้วยเป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีพื้นที่
ด าเนินการกว้างขวาง การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงต้องอาศัยงบประมาณในการจัดกิจกรรมการสร้างกระแส การรณรงค์ การ
จัดท าสื่อ แต่ปีงบประมาณ 2561 น้ี เราท าแผนของบประมาณจากสคร.แปดแสนเพื่อท ากิจกรรมโดยเน้นเรื่องกฎหมายตัวใหม่
ที่เพ่ิงประกาใช้ครับ” เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานบุหรี่จังหวัด 
 
4.4 ผลการศึกษากลยุทธ์และการสื่อสารประสานงานของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วโทยฯ  พบว่า
ในภาพรวมพบว่า การประสานงานในทุกระดับยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสาร
เปูาหมาย ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของจนท.รพสต.และอสม.ท าให้การชวนคนเข้าร่วมโครงการ
มีจ านวนน้อยและควรให้ความส าคัญกับการประสานงานกับโรงพยาบาลทั่วไป รพอ. รพ.มหาวิทยาลัยและ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งการขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ซึ่งจะมีทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถทั้งแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมให้มีทักษะการให้ค าปรึกษาใน
การเลิกบุหรี่และมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งยาช่วยเลิกบุหรี่ที่ส่งผลต่อการเลิกบุหรี่ส าเร็จ ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ไม่ได้รับการสื่อสาร ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบโครงการ และในคลินิกฟูาใสมีผู้ที่
เข้ามาเลิกบุหรี่จ านวนหนึ่งและไม่ทราบถึงกระบวนการในการท างานรวมถึงการบันทึกข้อมูลจ านวนผู้สูบบุหรี่
และการเข้าร่วมโครงการ  
       ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดนครนายก: 
      “การชี้แจงท าความเข้าใจกับอสม.ใช้หนังสือราชการจากสสจ.ผ่านสสอ.ไปยังรพสต.และผู้รับผิดชอบงาน 
บุหรี่ในรพสต.เป็นผู้ชี้แจงท าความเข้าใจให้อสม.ไปชักชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ”สสอ.แห่งหนึ่ง 
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     “เห็นมีหนังสือแจ้งมานานแล้ว เราเลยวางแผนว่าปลายเดือนพฤศจิกายน นี้ จะประชุมอสม.ในความ
รับผิดชอบให้ท ากิจกรรมชวนเลิกบุหรี่ ส าหรับปีที่ผ่านมา คนที่ลงชื่อ ส่วนใหญ่มาจากคลินิกโรคเรื้อรังที่เริ่มป่วย
แล้ว ส่วนที่เลิกขณะที่ยังไม่ป่วยก็มีบ้างแต่ไม่มาก” คลินิกเลิกบุหรี่ใน รพอ. 
    “ไม่ได้รับการประสานงานจากผู้รับผิดชอบโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ เนื่องจากอยู่คนละสาย
งานกัน แต่ในคลินิกฟ้าใสเองก็มีผู้มารับบริการเพ่ือการเลิกบุหรี่ในปีที่แล้วประมาณ 300 ราย” เจ้าหน้าที่คลินิก
ฟ้าใสรพ.มหาวิทยาลัย 
     ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดสระแก้ว: 
     “กลไกในการท างานคือการต้องท าให้อสม.ไปชักชวนประชาชนที่สูบบุหรี่ให้เข้าร่วมโครงการ ก็ได้ประสาน
ไปยังชมรมอสม.และทางจังหวัดมีมีหนังสือไปถึงสสอ.และรพสต.” ประธานชมรมหมออนามัย 
     “มีที่หัวหน้าไปประชุมแล้วมาแจ้งโครงการให้ทราบและเคยเห็นหนังสือที่แจ้งให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ ก็เคยส่งรายชื่อให้ที่อ าเภอนะ” จนท.รพสต. 
     “ไม่เคยไปประชุมแต่มีหนังสือให้ส่งรายชื่อคนเลิกบุหรี่เข้าร่วมโครงการส่วน รายละเอียดว่าแต่ละขั้นตอน
ต้องท าอะไรบ้าง เราไม่ได้ท า เพราะงานประจ าเราก็ท าเรื่องเลิกบุหรี่อยู่แล้ว” จนท.คลินิกเลิกบุหรี่ รพอ. 
       “การประสานงานในทุกระดับยังขาดประสิทธิภาพและขาดการกระตุ้น ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารเป้าหมาย ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
ของจนท.รพสต.และอสม.ท าให้การชวนคนเข้าร่วมโครงการมีจ านวนน้อยและควรให้ความส าคัญกับการ
ประสานงานกับโรงพยาบาลทั่วไป รพอ. รพ.นอกสังกัดสาธารณสุข” จนท.คลินิกเลิกบุหรี่รพ. 
 
4.5 ผลการศึกษาการบูรณาการโครงการกับงานประจ าและภาคีเครือข่ายต่างๆ       พบว่าในภาพรวม 
การบูรณาการโครงการกับงานควบคุมยาการบริโภคยาสูบ   องค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชน และภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ในระดับจังหวัดและระดับชุมชน  ลักษณะของการบูรณาการเป็นไปอย่างไม่ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ในแต่ละอ าเภอจะด าเนินกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง  ๆ จากความคุ้นเคย
ของผู้ท างานเกี่ยวกับบุหรี่ในพ้ืนที่ เช่น เขตอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีการร่วมมือกับมูลนิธิรณรงค์เพ่ือ
การไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทย
ปลอดบุหรี่ และโครงการนี้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของจังหวัดและสสจ.ไม่ได้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในแผนงานช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายจากจังหวัด และไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการ
ควบคุมก ากับติดตามได้อย่างเป็นรูปธรรม ขาดการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาลนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีคลินิกฟูาใส หรือการประสานงานกับคลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลจังหวัดหรือ
โรงพยาบาลชุมชน ส าหรับจังหวัดสระแก้ว ลักษณะของการบูรณาการกับองค์กรภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น 
และภาคีเครือข่ายฯ เป็นไปอย่างมีระบบแต่อาจไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ติด
เขตชายแดนและมีพ้ืนที่ค่อนข้างกว้างขวาง และเป็นพ้ืนที่ที่มีการลักลอบน าเข้าบุหรี่ตามตะเข็บชายแดนอาจ
ส่งผลต่อการควบคุมการเสพยาเสพติดรวมถึงบุหรี่ด้วย แต่การสร้างกระแสของโครงการนี้ไม่ได้มีการจัด Kick 
off ของโครงการโดยเฉพาะ 
        ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดนครนายก: 
         “มีจัดกิจกรรมลดละเลิกบุหรี่และเหล้าวันเข้าพรรษาร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด ศูนย์ การแพทย์สมเด็จ 
พระเทพฯ และเครือข่ายเยาวชนรักษ์สุขภาพโรงเรียนในอ าเภอปากพลี 4 แห่ง ณ.วัดฝั่งคลอง ต.เกาะหวาย อ.
ปากพลี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560” ประธานชมรมหมออนามัย 
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       “มีการจัดกิจกรรมแรลลี่วัดปลอดบุหรี่เพ่ือรณรงค์โครงการสามล้านสามปีภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ
รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ เมื่อวันที่ 18 ธันวามคม 2559” 
“ได้รับการสนับสนุนจากรพ.และมหาวิทยาลัยเลยได้จัดกิจกรรมเพ่ือการเลิกบุหรี่ถวายเป็นพระราชกุศแด่ใน
หลวงทุกวันพ่อเลยได้น ากิจกรรมของโครงการสามล้านสามปีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์” จนท.คลินิกฟ้าใส 
      “รู้จักจากการจัดกิจกรรมรณรงค์แรลลี่วัดปลอดบุหรี่จะมีโปสเตอร์และแผ่นพับเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 3 
ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่เพื่อในหลวง" อสม.คนที่ 1 
      “เคยเข้าร่วมกิจกรรมเลิกบุหรี่เพ่ือพ่อเมื่อวันพ่อปีที่แล้ว เห็นมีป้ายและสติกเกอร์แจกเขาจัดที่รพ.อ าเภอที่
บ้าน”อสม.คนที่ 2 
      ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดสระแก้ว: 
     “มีจัดกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่เทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด สรรพสามิตจังหวัดและภาคี
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในจังหวัด เมื่อ 26 กรกฏาคม 2560 ผู้ว่าฯมาเป็นประธาน” ประธานชมรมหมออนามัย 
    “มีจัดกจิกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่งดเหล้า งดบุหรี่ได้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2560 โดยสสจ.จัดรว่มกับ สสส.และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน” ประธานชมรมหมออนามัย 
    “ปีที่ผ่านมามีการบูรณาการร่วมกับโครงการ To be number ต่อต้านยาเสพติด ท าดีเพ่ือพ่อ” เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบจังหวัด 
   “ใน ร.พ.มีการจัดงานวันปลอดบุหรี่โลกเมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมาร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด สสอ.
และอสม.ในเขตท่ีรับผิดชอบมาร่วมกันจัดงาน แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ชวนกันมาเลิกบุหรี่”จนท.คลินิกเลิก
บุหรี่ รพจ. 
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ตอนที่ 5 การประเมินกระบวนการ (process) 
           5.1 ผลการศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รพสต.และอสม.โดยโครงการสามล้านสามปี
เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ พบว่าภาพรวมทั้งสองจังหวัดการพัฒนาศักยภาพ อสม.ซึ่งเป็นกลไกส าคัญท่ีโครงการ
คาดหวังต่อบทบาทในการค้นหาคนสูบบุหรี่มาร่วมโครงการ ให้มีทักษะและความรู้ในการช่วยเลิกบุหรี่ การ
เตรียมความพร้อมรวมไปถึงการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมพลังอ านาจให้กับ อสม.ในการชักชวน ท้าชวนให้
ประชาชนมาร่วมกิจกรรมเลิกบุหรี่ มีการด าเนินการเป็นบางพ้ืนที่ ในระยะแรกของการด าเนินโครงการรพสต.
จะบอกให้อสม.ไปค้นหาและชักชวนให้เลิกบุหรี่พร้อมทั้งมาลงทะเบียน แต่ส่วนใหญ่ได้รับการปฏิเสธจาก
ประชาชน จึงมีบางพ้ืนที่จัดกิจกรรมเสริมตามโอกาสส าคัญๆแล้วชวนมาลงทะเบียนเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ได้มี
การอบรมทักษะการชวนเลิกบุหรี่และความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ให้กับ อสม.แต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ 
           ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดนครนายก  
           “มีการอบรมความรู้ให้กับอสม.ในเดือนที่แล้วประมาณ 400 คน ของทั้งจังหวัด แต่เน้นการคัดกรองโรค
เรื้อรัง ไม่เคยได้รับการประสานเรื่องให้อบรมเรื่องเทคนิดการเลิกบุหรี่จากหน่วยงานไหนนะคะเราเลยไม่ได้
บรรจุไว้ในหลักสูตร” ผู้รับผิดชอบงานอสม.จังหวัด 
         “ยังไม่ได้อบรมให้อสม. แต่ปีนี้พอทราบเป้าหมายชัดเจนว่าอสม. 1 คนต้องชวนคนเข้าร่วมโครงการเลิก
บุหรี่ให้ได้ปีละ 1 คน ผมก็คงต้องมาวางแผนกันใหม่ อาจเขียนโครงการไปของบจากกองทุนสุขภาพต าบลเพ่ือ
จัดอบรมให้อสม. ก็น่าจะเริ่มซักสองสามหมู่ที่อสม. ท างานได้ดีๆก่อน”จนท.รพสต.      
          ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดสระแก้ว: 
        “การอบรมทักษะการช่วยเลิกบุหรี่ไม่มีในหลักสูตรการอบรมอสม.ส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมการคัดกรอง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออกแล้วก็เรื่องวัดรอบพุง เท่านี้เราก็ไม่สามารถท าได้ทั่วถึงทั้งจังหวัด” 
ผู้รับผิดชอบงานอสม.ระดับจังหวัด 
       “ที่อ าเภอเคยอบรมเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ให้กับอสม.ปีที่แล้ว 1 ครั้ง แต่มีที่โรงพยาบาลเขาจัดแล้วเรา
ส่งอสม.เข้าร่วม แต่ไมไ่ด้เข้าไปทุกคน” จนท.รพสต. 
 
5.2 ผลการศึกษาด้านการบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ พบว่าในภาพรวม 
การบันทึกข้อมูลในระดับพ้ืนที่ อสม.ส่วนใหญ่จะส่งรายชื่อให้กับเจ้าหน้าที่รพสต.เพ่ือคีย์ข้อมูลโดยกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มที่ได้รับแจกแต่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ในรพสต.ไม่มีเวลาในการคีย์ข้อมูลแยกให้ต่างหาก
เนื่องจากซ้ าซ้อนกับการคีย์ข้อมูลผู้ปุวยในระบบ 43 แฟูม ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากท าให้ท างานไม่ทัน แต่
บางแห่งใช้การส่งรายชื่อไปยังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือส่งไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ยังไม่เคย
ให้ประชาชนลงทะเบียนเองในเวปไซต์ ส่วนในคลินิกฟูาใสมีผู้มาเลิกบุหรี่ประมาณปีละ 300 คน ไม่ได้ลงข้อมูล
ส่งผลให้สถิติการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัดต่ ากว่าความเป็นจริง ซึ่งถ้าสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการ
ท างานปกติของทุกหน่วยงานจะท าให้เกิดการบูรณาการงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการรายงานผลการ
ด าเนินการ 
      ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดนครนายก: 
        “ไม่ได้ลงเลยครับ เพราะข้อมูลต้องลงหลายหน้า มันเยอะลงไม่ทันแต่รายชื่อก็มีอยู่ อสม.เขาก็อท ามาส่ง
เรื่อยๆ” เจ้าหน้าที่รพสต.  
        “ ไม่ได้บันทึกข้อมูลในเว็บไซต์เนื่องจากเป็นการลงข้อมูลซ้ าซ้อน มีภาระงานมากไม่มีเวลาลงให้แต่มีการ
ลงใน  43 แฟ้ม”เจ้าหน้าที่รพ.สต. 
      “ ลงข้อมูลคนสมัครใจเลิกบุหรี่ที่ส่วนใหญ่ส่งต่อจากคลินิกโรคเรื้อรังของร.พ. 
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      “ มีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ที่มีท้ังป่วยและอยากเลิกมาที่คลินิกฟ้าใสแต่ยังไม่เคยลงข้อมูลผ่านระบบเลย”
เจ้าหน้าที่คลิฟ้าใส 
      “ไม่ทราบเลยเรื่องลงข้อมูลทางเว๊ปไซต์ ฉันท าไม่เป็นก็แค่เอาชื่อกับเลขบัตรประชาชนมาให้หมอเขา” 
อสม.คนที่ 1 
     “อสม.ไม่เคยลงข้อมูลในเว๊ปไซต์เอง แต่มีการลงข้อมูลในใบสมัครแล้วน าส่งให้กับเจ้าหน้าที่ รพสต.” 
อสม.คนที่ 2  
       ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดสระแก้ว: 
     “ไม่ไดล้งเลยครับ เพราะข้อมูลต้องลงหลายหน้า มันเยอะลงไม่ทันแต่รายชื่อก็มีอยู่ อสม.เขาก็อท ามาส่ง
เรื่อย ๆ” เจ้าหน้าที่รพสต.  
     “ไม่ได้บันทึกข้อมูลในเว็บไซต์เนื่องจากเป็นการลงข้อมูลซ้ าซ้อน มีภาระงานมากไม่มีเวลาลงให้แต่มีการลง
ใน  43 แฟ้ม”เจ้าหน้าที่รพสต. 
     “ของคลินิกเลิกบุหรี่ที่นี่ จนท.ลงข้อมูลคนสมัครใจเลิกบุหรี่ที่ส่งต่อจากคลินิกโรคเรื้อรังของร.พ.เราคีย์
ในเว็ปไซต์ให้แต่มันเพ่ิมงานเพราะมันท าใหเราท างานเยอะขึ้น” จนท.คลินิกเลิกบุหรี่รพอ. 
    “ ทราบเรื่องลงข้อมูลทางเว๊ปไซต์ เคยเข้าไปดู แต่ฉันไม่ได้ท าเลยมันมีหลายหน้าเหมือนกัน ไม่เคยลองท า
หรอก มีแต่ส่งเป็นรายชื่อกับใบสมัครไปให้หมอที่อนามัย” อสม.คนที่1 
   “ ยังไม่เคยลองลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ เคยเห็นเหมือนกัน แต่ผมเคยแต่ส่งราชื่อให้หมอที่อนามัย” อสม.คน
ที่ 2 
 
5.3 ผลการศึกษาด้านกลยุทธ์ในการเลิกบุหรี่/วิธีการชักชวนให้เลิกบุหรี่ส าเร็จ/แรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ของ 
เจ้าหน้าที่รพสต.และอสม. พบว่าในภาพรวม  การจะชักชวนคนที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ควรชักชวนคนที่สนใจ
หรือมีความพยายามที่จะลด ละ เลิกอยู่แล้วหรือมีญาติพ่ีน้องในครอบครัวปุวยเป็นโรคที่เกิดจากบุหรี่เข้าร่วม
โครงการก่อน เช่น คนที่มีญาติหริอคนในครอบครัวเป็นโรคถุงลมโปุงพอง ถุงลมอุดกั้นเรื้อรังท าให้ต้องเข้าออก
โรงพยาบาลเป็นประจ า เป็นต้น เนื่องจากกลัวการเจ็บปุวยและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและ
ต้องมีคนช่วยดูแลระหว่างการรักษาตัว ท าให้เขาสนใจที่จะดูแลรักษาตนเอง เกิดแรงบันดาลใจที่จะเลิกบุหรี่ให้
ส าเร็จ และสร้างแกนน าจากคนที่เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จเหล่านี้ในการชักชวน ชักจูงคนใกล้ชิดให้เห็นความส าคัญของ
โทษจากบุหรี่ และเทคนิคในการชักชวนที่มีประสิทธิภาพ คือการยอมรับในความแตกต่าง สร้างความไว้วางใจ
และยอมรับจากผู้ที่สูบบุหรี่โดยใช้เวลาและจังหวะพูดคุยที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูบบุหรี่รู้สึกผ่อนคลายและ
คล้อยตามในวิธีการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ในที่สุด ส่วนวิธีการเลิกที่ได้ผลมากท่ีสุด คือ การหักดิบ ผู้สูบบบุหรี่จะมี
อาการมากในช่วง 3 วันหลังการเริ่มอดและอาการอยากบุหรี่จะค่อยๆลดลง ช่วงระยะเวลานี้ควรมีกิจกรรม
เบี่ยงเบนความสนใจให้กับผู้เลิกสูบบุหรี่ จะช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จมากกว่าการค่อยๆลดจ านวนบุหรี่ลงเพราะ
ส่วนใหญ่จะเลิกไม่ส าเร็จ       
    ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดนครนายก: 
       “ความจริงมันต้องส ารวจกลุ่มเป้าหมายก่อนว่ามีเท่าไหร่ ถึงเอากลุ่มเป้าหมายมาท ากิจกรรมเลิกบุหรี่ เห็น
หนังสือส่งมาให้ส่งชื่อเข้าร่วมโครงการ ผมก็ชวนพวกหมู่กันจะได้มีชื่อส่งจังหวัด แต่ถามถึงขั้นตอนแนวปฏิบัติ 
10 ขั้นตอนเคยเห็นในเว็ปไซต์เหมือนกัน เจ้าหน้าที่ รพสต.  
     “ผมแนะน าให้หักดิบนะ เพราะผมเองตอนเลิกสูบพอตัดสินใจเลิก ก็หยุดเลย” อสม. 
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     “ เราจะเข้าไปคุยให้คุ้นเคย แล้วค่อยๆชวน ให้เห็นถึงโทษและพิษภัย แนะน าขั้นตอนการเลิกและก็เสนอตัว
ช่วยในการเลิก ของคลินิกจะมียาอมบ้วนปาก และมีแพทย์ตรวจให้ ถ้าจ าเป็นต้องใช้ยา เราจะติดตามคนไข้เป็น
ระยะ มีการประเมินสมรรถภาพปอดให้” จนท.คลินิกฟ้าใส  
    “ เทคนิคทีใ่ช้คือการให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติตัว ขั้นตอนการเลิกและเรามียาอมสมุนไพรช่วยถ้าช่วง
ที่เขาเลิกแล้วรู้สึกอยากสูบบุหรี่” จนท.คลินิกเลิกบุหรี่ รพอ. 
     ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดสระแก้ว: 
     “ปีแรกท่ีเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการ เราจัดกิจกรรมร่วมกับสสจ.วันงดสูบบุหรี่โลก ท าให้มีคนสนใจเข้าร่วม
โครงการ” ประธานชมรม 
    “  ก็ไปชวนคนที่เขาเริ่มป่วยแนะน าให้หยุดไปเลยเพราะมันท าให้โรคหายช้า หลายคนเขาก็เชื่อ เลยเข้า
มาร่วมโครงการ แต่หลายคนเขาบอกว่าไม่กล้าลงชื่อเพราะถ้าเลิกได้ไม่จริง เขาตรวจเช๊คขึ้นมาจะเสียชื่อ ”    
อสม.คนที่ 1 
   “ได้ผลก็รายที่เมียตั้งท้อง เราก็เลยบอกว่าควรเลิกเพ่ือลูก เพราะเดี๋ยวลูกจะตัวเล็กน้ าหนักน้อยกว่าปกติ เขา
ถึงยอมเลิก”อสม.คนที่ 2 
   “ที่เราจะพบคนที่เป็นโรคเรื้อรังแล้วส่งมาเลิกบุหรี่ เราจะใช้วิธีให้ค าปรึกษา ตรวจสมรรถภาพปอด ให้
เอกสารแนะน าข้ันตอน และมีชาหญ้าดอกขาวช่วยช่วงที่คนไข้พยายามเลิกบุหรี่” จนท.คลินิกเลิกบุหรี่ รพท. 
     “ ยากมากท่ีจะชวนคนที่หมู่บ้าน เพราะพวกผู้อาวุโสเขาจะมารวมกันตอนเช้าๆที่ร้านค้าหน้าหมู่บ้าน มาคุย
กันแล้วจะสูบบุหรี่ทุกคน สายๆก็แยกย้ายไปท างาน พอตกเย็นก็มารวมตัวกันอีก บางทีก็มีกินเหล้าด้ วย มัน
คล้ายเป็นวิถชีีวิตของชาวบ้านแถวนี้ ไม่รู้จะไปชวนแบบไหนดี” อสม.คนที่ 3 
 
5.4 ผลการศึกษาด้านการติดตามประเมินผลการ าเนินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ พบว่า 
ภาพรวมของกระบวนการติดตามประเมินผลของโครงการก าหนดว่าจะใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ส าคัญ คือ 
ข้อมูลคนสูบบุหรี่ที่เข้าสู่ระบบการบ าบัดในระบบ 43 แฟูมและข้อมูลสถิติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามล้านสาม
ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ จะมีการด าเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับพ้ืนที่ภายในจังหวัดและจากส่วนกลาง โดยส านัก
ควบคุมยาสูบและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท าการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและท า
การกระตุ้นหนุนเสริมและท าการเชื่อมโยงข้อมูลในโครงการฯเพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเชื่อมโยงกับ
ระบบงานปกติและท าให้ระบบเข้มแข็งไม่เป็นภาระของพ้ืนที่ แต่เนื่องจากเป็นการด าเนินงานในระยะแรก อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นช่วงของการเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางผ่านชมรม
หมออนามัยและเครือข่ายสาธารณสุข ซึ่งยังไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง ยังขาดการจัดการเชิงระบบ การ
ติดตามประเมินผลในระดับพ้ืนที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เจ้าหน้าที่รพสต.และอสม.ส่วนใหญ่ยังได้รับข้อมูล
ข่าวสารไม่ทั่วถึงเกี่ยวกับโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ส่งผลต่อการทราบความก้าวหน้า อุปสรรค
ปัญหาต่างๆที่ต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือสนับสนุนทรัพยากรต่างๆให้พ้ืนที่สามารถด าเนินโครงการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
       ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดนครนายก 
            “ ยังไม่เคยมีการมาลงพ้ืนที่เยี่ยมโครงการจากสสจ.แต่ทางเราส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการให้
ช่วงแรกๆสักสามสิบคนนะเท่าท่ีจ าได้” 
            “ เคยได้รับการประสานงานจากประธานชมรมสองสามครั้งถามถึงจ านวนคนลงทะเบียนกับเรื่อง
งบประมาณท่ีใช้ในการท ากิจกรรม” สสอ.แห่งหนึ่ง 
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            “ ทางคลินิกไม่เคยได้รับการประสานงานนอกจากหนังสือที่ให้ลงทะเบียนกับส่งชื่ออสม.ดีเด่น ของ
เราก็ส่งไปร่วมคนหนึ่ง”จนท.คลินิกเลิกบุหรี่ 
 
      ข้อมูลการสัมภาษณ์จังหวัดสระแก้ว 
            “ มีทางสสจ.เคยมาถามว่าลงข้อมูลให้บ้างหรือเปล่า เราก็บอกว่าเราลงให้ในระบบ43 แฟ้มนะ แต่มัน
ไม่ไปเชื่อมกับ quit for king เพราะความจริงในระบบพวกเราลงให้อยู่แล้วแต่ให้ลงสองที่ก็ไม่ไหว” จนท.รพ
สต. 
            “เพ่ิงมีอาจารย์นี่แหละมาถามเรื่องโครงการนี้ นึกว่าเสร็จไปแล้ว ในหมู่บ้านก็เงียบๆไป ตอนนี้เขาเน้น
เรื่องคัดกรองเบาหวาน ความดัน วันก่อนที่รพอ.เขาก็อบรมวิธีการคัดกรองให้ งานเยอะเชียว แต่เงินได้นิด
เดียว”อสม.คนที่1 
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ตอนที่ 6 ข้อมูลผลผลิต (Product) 
            5.1 จ านวนผู้ลงทะเบียนจังหวัดนครนายก: ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัด ประกอบด้วย 4 อ าเภอ 41 ต าบล 
มี รพ.ระดับมหาวิทยาลัย 1 แห่ง รพท. 1 แห่ง รพอ.  3 แห่ง สสอ.4 แห่ง รพสต. 49 แห่ง จ านวน อสม.3,699 
คน สถิติผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการทั้งสิ้น 686 คน เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 29 คน เลิกบุหรี่ได้  3 เดือน 
จ านวน 51 คน เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือน จ านวน 29 คน แยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ อ าเภอบ้านนา เลิกบุหรี่ได้ 6 
เดือน จ านวน 15 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 21 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 24 คนอ าเภอปากพลี 
เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 8 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 22 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 7 คน
อ าเภอองครักษ์ เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 5 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 7 คน เลิกได้ 42 เดือน
จ านวน 24 คน อ าเภอเมือง เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 1 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3  เดือน จ านวน 1 คน เลิกได้ 
1 เดือนจ านวน 2 คน (ข้อมูลจากเว็ปไซต์ Quit for king วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 6 กราฟแสดงสถิติจ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ 
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              5.2 จ านวนผู้ลงทะเบียนจังหวัดสระแก้ว: ข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัด ประกอบด้วย 9 อ าเภอ 58 ต าบล 
มี รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง รพท. 1 แห่ง รพอ. 9 แห่ง สสอ.9 แห่ง รพสต. 113 แห่ง จ านวน อสม. 
6,043 คน สถิติผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,780 คน เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนจ านวน 952 คน เลิกบุหรี่ได้  3 
เดือน จ านวน 1,359 คน เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือนจ านวน 2,120 คน แยกเป็นรายอ าเภออ าเภอคลองหาด เลิกบุหรี่
ได้ 6 เดือน จ านวน 348 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 55 คน เลิกได้  1 เดือนจ านวน 91 คนอ าเภอตา
พระยา เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 514 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 75 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 
194 คน อ าเภอวังน้ าเย็น เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 633 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 161 คน เลิก
ได้ 1 เดือนจ านวน 194 คน อ าเภอวังสมบูรณ์ เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน384 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน 
จ านวน 122 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 124 คน อ าเภอวัฒนานคร เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 467 คน เลิก
บุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 647 คน เลิกได้1 เดือนจ านวน 665 คน อ าเภออรัญประเทศ เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน 
จ านวน 5 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 115 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 170 คน อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 1 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 2 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 8 คนอ าเภอ
เมือง เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 46 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 57 คน เลิกได้1 เดือนจ านวน 96 
คน อ าเภอโคกสูง เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 20 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 142 คน เลิกได้  
1 เดือนจ านวน 235 คน  (ข้อมูลจากเว็ปไซต์ Quit for king วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560)  
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6.2 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคของการด าเนินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ พบว่า ใน
ภาพรวม โครงการได้ก าหนดให้หัวใจของการท างานมุ่งเน้นไปที่ให้อสม.เป็นกลไกส าคัญ ดังนั้นการที่จะ
ขับเคลื่อนโครงการได้อย่างเหมาะสมต้องมีการท าความเข้าใจกับอสม.และเพ่ิมศักยภาพในการท างานรวมถึง
การมีกระบวนการสนับสนุนที่เข้มแข็งให้อสม.สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะ 1 ปี
ที่ผ่านมาการด าเนินงานจึงประสบอุปสรรคและปัญหา ดังนี้ 
             1) ในการท างานช่วงแรก อสม.มีความวิตกกังวล ยังขาดความมั่นใจในการท างาน ไม่แน่ใจว่าตนเอง
จะท าได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน จึงควรมีทีมพ่ีเลี้ยงในการสร้างความ
เชื่อมั่นและให้เครื่องมือในการท างาน ติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งอสม.สามารถท างานได้ด้วย
ตัวเอง 
            2) อสม.ไม่สามารถชักชวนให้ประชาชนในหมู่บ้านเลิกสูบบุหรี่ได้ในบางพ้ืนที่ เนื่องจากผู้สูบส่วนใหญ่ 
จะสูบมานานและเป็นวิถีชีวิตของบุคคลที่มีอิทธิพลหรือเป็นผู้น าในหมู่บ้านจะมาพบปะพูดคุย ดื่มน้ าชา กาแฟ
และสูบบุหรี่ด้วยกันในช่วงเช้าก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจของตนและในช่วงเย็นจะกลับมาพบกันอีกครั้งซึ่ง
อาจมีการดื่มสุราด้วยก่อนที่จะกลับเข้าบ้าน 
           3) ภาระงานของอสม.มีมากทั้งงานอาชีพประจ าและท างานในบทบาทอสม.ท าให้ไม่สามารถติดตามผู้
สูบบุหรี่ ได้อย่างต่อเนื่อง และการท างานในชุมชนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกระดับตั้งแต่ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนน าอสม.และคนในชุมชนที่ต้องร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือ
ต่อสุขภาพที่ดี จะท าเฉพาะเรื่องบุหรี่เพียงอย่างเดียวบางครั้งไม่สามารถเข้าถึงระดับครอบครัวได้  
   4)  การควบคุมการบริโภคยาสูบเมื่อรัฐใช้มาตรการข้ึนราคาบุหรี่และห้ามแยกขาย กลุ่มวัยรุ่นเลยหัน
ไปสูบยาเส้นและบางกลุ่มริเริ่มใช้ยาเสพติดชนิดอ่ืนแทน 
            5)  การบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟูมเป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากมีการบันทึกหลายหน้า เมื่อมีผู้มารับ
บริการและปัญหาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ทุกคนจะถูกบันทึก แต่ข้อมูลในระบบ 43 แฟูม กับ Quit for kingไม่
เชื่อมโยงกัน ซึ่งถ้าจะให้บันทึกทั้งสองระบบเจ้าหน้าที่ไม่สามารถท าได้ทันเวลา ท าให้จ านวนผู้ลงทะเบียนต่ ากว่า
ความจริง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริการเลิกบุหรี่ในระบบ 43 แฟูมของจังหวัดนครนายก มีจ านวน
ประมาณ 3,000 คน  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย 
                  

              การศึกษาเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้
องค์ราชันของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการ คณะผู้วิจัยสรุปผลการศึกษาดังรายละเอียด  
 

5.1สรุปผลการวิจัย  
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงประเมิน (Assessment research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน

ประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการและผลผลิตของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยมีรูปแบบการวิจัย ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสาน (Mix-method) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam , 2003) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯในระดับพ้ืนที่อย่างลุ่มลึกรอบ
ด้าน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในคุณค่าของ
การด าเนินงานอย่างเหมาะสมทั้งในด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของโครงการ  ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) มี 2 
กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มทีมเครือข่ายหมออนามัยที่เป็น Core team ในจังหวัดนครนายก ระดับจังหวัด 
จ านวน 5 คน ระดับอ าเภอ จ านวน 4 คน ระดับรพสต. จ านวน 12 คน คลินิกเลิกบุหรี่ 7 คน รวมเป็น 28 คน 
จังหวัดสระแก้ว ระดับจังหวัด จ านวน 4 คนระดับอ าเภอ 6 คน รพสต.12 คน คลินิกเลิกบุหรี่ 10 คน รวมเป็น 
32 คน กลุม่ที่ 2 คือ อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านจังหวัด จังหวัดนครนายกจ านวน 32 คนจังหวัดสระแก้วจ านวน 
48 คนโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview)  และสนทนากลุ่ม (focus group) รวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง มีเครื่องมือ 2 ชุด คือ ทีมนักวิจัยและผู้เก็บข้อมูลภาคสนามท าหน้าที่
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview 
guide) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา และผลการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1 การประเมินสภาวะแวดล้อม  
            สถานการณ์การควบคุมยาสูบและผลกระทบจังหวัดนครนายก พบว่า ผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ขึ้นไป ปีพ.ศ. 
2554 มีจ านวนผู้สูบบุหรี่ 45,291 คน คิดเป็นร้อยละ 21.03 ปี พ.ศ. 2557 มีผู้สูบบุหรี่  52,342 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.39 และในปีพ.ศ. 2558 จากการส ารวจความรู้ พฤติกรรมบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ของ
ประชาชน พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.74  จังหวัดนครนายกเป็น
พ้ืนที่เสี่ยงปานกลางในระดับเขต ส าหรับการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของจังหวัด
นครนายกมีการด าเนินงานระดับจังหวัดร่วมกับส านักงานปูองกันและควบคุมโรคที่ 4 ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ สสส. สมาพันธ์
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เครือข่ายแห่งชาติเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการขับเคลื่อนจังหวัดปลอดบุหรี่ โดยด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558-2562 ใน 4 ยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบ
ของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปูองกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่และเฝูาระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเปูาไปยังเด็ก 
เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบและยุทธศาสตร์ที่ 4 ท าสิ่งแวดล้อมให้
ปลอดบุหรี่ ซึ่งมีกลไกในการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการจังหวัดปลอดบุหรี่ โดยมีส านักงานสาธารณสุขเป็น
เจ้าภาพหลัก  
            สถานการณ์การควบคุมยาสูบและผลกระทบจังหวัดสระแก้ว พบว่า ผู้สูบบุหรี่อายุ 15 ขึ้นไปปี 2550 
มีจ านวนผู้สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 21.09 ปี 2554 มีจ านวนผู้สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 26.40  ปี 2557 ร้อยละ 
20.39  และ อัตราการสูบบุหรี่ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงจากปี 2544 ร้อยละ 24.13 ลดลงเป็น 
21.09 ในปี 2550 และในประชากรหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปจากร้อยละ 2.60 ในปี 2544 ลดลงเป็น 2.24 ในปี 
2550 แต่เมื่อเทียบกับระดับประเทศแล้ว พบว่าปริมาณการสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ประจ าในเพศหญิงสูงเป็น
อันดับ 3 ของประเทศ ส าหรับการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของจังหวัดสระแก้วมีการ
ด าเนินงานระดับจังหวัดร่วมกับส านักงานปูองกันและควบคุมโรคที่ 6 ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ซึ่งจะมีแผนปฏิบัติราชการระดับจังหวัดร่วมกับส านักปูองกันและ
ควบคุมโรคที่ 6 และบูรณาการกับการขับเคลื่อน 4 ดี วิถีพอเพียง ด้านคนดี ซึ่งจะส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน 
โรงเรียน หน่วยงานรักษาศีล 5 และรณรงค์ให้มีกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเป็นคนดี เช่น ถนนสายบุญ เกื้อหนุน
สังคม ปฏิบัติธรรม งานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ยาเสพติด  รวมทั้งมี
โครงการทูบีนัมเบอร์วันในโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ิมความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนด้วย ซึ่งประเด็นใน
การพัฒนางานในปี 2560-2561 จะมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายฉบับใหม่ 
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของจังหวัดสระแก้วมีการด าเนินงานระดับจังหวัดร่วมกับส านักงานปูองกันและ  
              
          วัตถุประสงค์ของโครงการ ในภาพรวม พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย
ฯ มีความชัดเจน ดังนี้ วัตถุประสงค์หลัก คือการชักชวนให้ผู้สูบบุหรี่ลงทะเบียนเลิกบุหรี่กับโครงการเพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ได้ 3 สามล้านคน ภายในระยะเวลาสามปี โดยมีเปูาหมายว่าอสม. 1 
คนจะสามารถชวนคนเลิกบุหรี่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 1 คนต่อปี ส่วนวัตถุประสงค์รอง คือ การเกิดกลุ่ม
รักษ์สุขภาพ การจัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติราชการด้านควบคุมการบริโภคยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดนครนายกประจ าปี พ.ศ.2560 และแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 
         การประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ในระดับจังหวัดไม่มีกิจกรรม
นี้แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่ถูกก าหนดโดยความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆในระดับประเทศที่จะสนับสนุนงาน
ในประเด็นของการช่วยเลิกบุหรี่ของแต่ละจังหวัดได้เป็นอย่างดี  การประสานงาน ขอความร่วมมือโดยประธาน
ชมรมสาธารณสุขของแต่ละจังหวัดเป็นผู้เซ็นสัญญารับนโยบายมาจากโครงการฯ ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดไม่ได้เป็นผู้รับนโยบาย 
         ด้านการรับรู้นโยบาย เปูาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางปฏิบัติของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิด
ไท้องค์ราชันในระดับจังหวัดยังไม่ครอบคลุม บุคลากรที่รับผิดชอบงานควบคุมยาสูบ รับรู้ว่ามีโครงการรณรงค์
แต่ไม่เข้าใจกระบวนการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติ 10 ข้อที่ทางโครงการสามล้านสามปีฯ ได้ก าหนดไว้เป็น
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แนวทาง และมีความคิดเห็นว่าเป็นงานฝากเก็บข้อมูลซึ่งท าให้ไม่สามารถท าได้ทันเวลาและไม่ทราบเปูาหมายว่า 
อสม. 1 คนชวนให้คนเลิก 1 คนต่อปี บุคลากรในระดับรพสต.ทราบจากหัวหน้าไปประชุมจังหวัดและแจ้งให้อ
สม.ในเขตไปชักชวนประชาชนในหมู่บ้านที่รับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ รพอ.และรพสต.บางแห่งยังไม่เคยแจ้ ง
ให้อสม.ทราบเกี่ยวกับโครงการ 
        การยอมรับและการเห็นปะโยชน์  ผลการศึกษา พบว่าผู้ให้ข้อมูลในทุกระดับ ยอมรับว่าเป็นนโยบายที่
มุ่งเน้นประโยชน์เพื่อประชาชน เป็นนโยบายที่ช่วยแก้ปัญหา ให้กับผู้สูบบุหรี่เนื่องจากเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผล
ต่อการเพ่ิมอัตราการเจ็บปุวยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการด าเนินงานที่มีอยู่ทั้ง
การท างานสุขภาพปฐมภูมิ และการด าเนินของระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System: DHS) ใน
ขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดการประสานการท างานเป็นทีมสุขภาพระหว่าง สหวิชาชีพ และระหว่างโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล กับอสม. ด้วยเหตุนี้ จึงมองว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเปูาหมาย
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามบางพ้ืนที่แม้ยอมรับ
นโยบาย แต่ยังมีการให้ข้อสังเกตเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงาน คือ ยังต้องการเวลาที่จะจัดระบบงานต่าง ๆ
ให้ไปด้วยกันได้ก่อน และเปูาหมายที่ตั้งไว้ ไม่สามารถใช้วิธีการท างานแบบ Top-Down ที่เร่งรัดการด าเนินงาน
ที่จะเห็นผลเชิงปริมาณได้ โดยเฉพาะ ในช่วงแรกที่ต้องการเห็นจ านวนผู้ลงทะเบียนร่วมในโครงการเพ่ือเลิกบุหรี่
ให้ได้ตามเปูาหมายจึงไม่เป็นไปตามเปูา ซึ่งลักษณะงานแบบนี้ พ้ืนที่เห็นว่าควรที่จะให้เวลาส าหรับการเรียนรู้ 
สร้างความเข้าใจให้มากขึ้น การด าเนินงานควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามศักยภาพและบริบทของพ้ืนที่ที่
แตกต่างกัน และควรเน้นการให้เห็นผลลัพธ์เชิงคุณภาพและประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนจริง ๆ 
            

ตอนที่ 2 การประเมินปัจจัยน าเข้า 
           ศักยภาพของผู้รับผิดชอบโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ทั้งสองจังหวัดยังไม่สามารถบริหารงานเชิง
ระบบและขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติ 10 ข้ออย่างทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดได้ เนื่องจากต้องใช้
กลไกการสั่งการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไปยังสาธารณสุขอ าเภอและรพสต.การประสานงานแนวดิ่ง
จึงเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าในแง่ของการด าเนินกิจกรรมและการรายงานผลการด าเนินงานแต่จากการศึกษา
พบว่า ในด้านการประสานงานแนวราบของประธานชมรมหมออนามัยไปยังสาธารณสุขอ าเภอหรือรพสต.ก็
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ เรื่องงบประมาณเนื่องจากไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ส าหรับ
ศักยภาพและความพร้อมเจ้าหน้าที่ในรพ.สต.ยังไม่ให้ความส าคัญต่อการให้บริการเลิกบุหรี่ รวมถึงการขาด
ความรู้และทักษะในการช่วยเลิกบุหรี่  ยกเว้นเจ้าหน้าที่ในคลินิกเลิกบุหรี่ในรพจ. รพอ.และคลินิกฟูาใส ซึ่งมี
ความเต็มใจและตั้งใจในการชักชวน เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการเนื่องจากมีความมั่นใจในการช่วย
เลิกบุหรี่ และ การขาดความรู้และทักษะในการช่วยเลิกบุหรี่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลิกบุหรี่ 
          ความพร้อมของทรัพยากร ผลการศึกษาพบว่าด้านแบบฟอร์มและอุปกรณ์ในการสื่อสาร เช่น แผ่นพับ 
สติกเกอร์ มีเพียงพอแต่การเบิกไปใช้ในการเผยแพร่ ชักชวน ในหมู่บ้านมีเพียงเล็กน้อย ส่วนด้านงบประมาณท่ี
ได้รับไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมตลอดทั้งปีแต่เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริโภค
ยาสูบสามารถบูรณาการกับงานอื่นๆได้ เช่น งานคุ้มครองผู้บริโภค กองทุนสุขภาพต าบล ซึ่งเป็นช่องทาง
เพ่ิมเติมในการจัดการเรื่องงบประมาณให้เพียงพอ 
           รูปแบบของการด าเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินงานของจังหวัดนครนายกและ
จังหวัดสระแก้ว ประธานชมรมหมออนามัยจะประสานงานไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและมีการประชุม
เพ่ือสั่งการไปยังสาธารณสุขอ าเภอและรพสต.โดยใช้ระบบหนังสือราชการ จังหวัดนครนายกไม่ได้มีการจัด
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กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดตัวโครงการอย่างเป็นรูปธรรมแต่ด าเนินกิจกรรมในระดับพ้ืนที่ตามเทศกาลและ
โอกาสส าคัญต่าง ๆ 
         
ตอนที่ 3 กระบวนการด าเนนิงาน 
            การก าหนดตัวชี้วัด ผลการศึกษาพบว่า การก าหนดตัวชี้วัดของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของจังหวัด ได้แก่ อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชน ร้อยละบุคลากรที่รับผิดชอบการด าเนินงาน
เรื่องบุหรี่มีทักษะในการชวนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ ร้อยละของรพจ.รพอ.และรพสต.มีการจัดบริการโดย
ผสมผสานในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ฯลฯ ซึ่งในรพจ.รพอ.ทุกแห่งจะมีบริการเลิกบุหรี่อยู่แล้วโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในจังหวัดนครนายกจะเป็นที่ตั้งของแม่ข่ายคลินิกฟูาใส ซึ่งด าเนินการโดยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
คณะแพทยศาสตร์ มศว. แต่สถานบริการที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมจะไม่ได้รับการประสานงานจากผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งผลให้มีหน่วยงานที่ให้บริการเลิกบุหรี่แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ  
         การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลการศึกษาพบว่า ทั้งสองจังหวัดมีการพัฒนาศักยภาพ อสม.ซึ่งเป็น
กลไกส าคัญท่ีโครงการคาดหวังต่อบทบาทในการค้นหาคนสูบบุหรี่มาร่วมโครงการ ให้มีทักษะและความรู้ในการ
ช่วยเลิกบุหรี่ การเตรียมความพร้อมรวมไปถึงการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมพลังอ านาจให้กับ อสม.ในการ
ชักชวน ท้าชวนให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมเลิกบุหรี่ ได้ด าเนินการเป็นบางพ้ืนที่ ในระยะแรกของการด าเนิน
โครงการรพสต.จะบอกให้อสม.ไปค้นหาและชักชวนให้เลิกบุหรี่พร้อมทั้งมาลงทะเบียน แต่ส่วนใหญ่ได้รับการ
ปฏิเสธจากประชาชน จึงมีบางพ้ืนที่จัดกิจกรรมเสริมตามโอกาสส าคัญๆแล้วชวนมาลงทะเบียนเป็นระยะ  ๆ 
นอกจากนี้ได้มีการอบรมทักษะการชวนเลิกบุหรี่และความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ให้กับ อสม.แต่ยังไม่ทั่วถึง
ในทุกพ้ืนที ่
         กลยุทธ์ในการชวนเลิกบุหรี่ ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดนครนายก อสม.ส่วนใหญ่ใช้วิธีการหักดิบ และ
การโน้มน้าวชักจูงให้เห็นถึงผลดีผลเสียต่อสุขภาพ ที่ชวนเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จจะเป็นกรณีปุวยแล้วมีผลสืบ
เนื่องมาจากการสูบบุหรี่ ในคลินิกโรคเรื้อรังเลิกได้ส าเร็จเนื่องมาจากผลการตรวจจากแพทย์แล้วระบุให้เลิกบุหรี่ 
แล้วถูกส่งตัวมาให้เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ส่วนในคลินิกฟูาใสจะมีผู้ที่ต้องการเลิกเองเดินเข้ามาขอค าปรึกษา 
และส่วนที่ไปปฏิบัติงานเชิงรุกได้ใช้ทักษะชักชวน โน้มน้าวจิตใจจนกระทั่งผู้สูบบุหรี่คล้อยตาม แล้วจะให้
ค าปรึกษาขั้นตอนการเลิกรวมทั้งมีการโทรศัพท์เยี่ยมให้ก าลังใจเป็นระยะ ถ้าหากไม่สามารถเลิกด้วยวิธีการหัก
ดิบได้จะมีตัวช่วยเลิกบุหรี่ เช่น อมน้ ายาบ้วนปาก อมสมุนไพร หรือนัดมาพบแพทย์กรณีที่ต้องใช้ยาช่วยเลิก
บุหรี่ และ อสม.มีความต้องการให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับช่วยคัดกรองคนที่สูบบุหรี่แล้วมีผลต่อสุขภาพ 
เช่น เครื่องเปุาปอด เพื่อสร้างความม่ันใจในการชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการ ส าหรับจังหวัดสระแก้วใช้
กระบวนการเดียวกัน แต่จะมีนวตกรรมชาดอกหญ้าขาวและนวดกดจุดช่วยเลิกบุหรี่ 
         การบันทึกข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าอสม.ส่วนใหญ่จะส่งรายชื่อให้กับเจ้าหน้าที่รพสต.เพ่ือคีย์ข้อมูล
โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่ได้รับแจกแต่เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ในรพสต.ไม่มีเวลาในการคีย์ข้อมูลแยกให้
ต่างหากเนื่องจากซ้ าซ้อนกับการคีย์ข้อมูลผู้ปุวยในระบบ 43 แฟูมซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากท าให้ท างานไม่
ทัน แต่บางแห่งใช้การส่งรายชื่อไปยังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเพ่ือส่งไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ยัง
ไม่เคยให้ประชาชนลงทะเบียนเองในเวปไซต์ ส่วนในคลินิกฟูาใสมีผู้มาเลิกบุหรี่ประมาณปีละ 300 คน แต่ไม่ได้
ลงข้อมูลในระบบใดๆเนื่องจากระบบการคีย์ข้อมูลในรพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว.แตกต่างจากร.พ.สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 
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         การบูรณาการกับภาคีเครือข่าย ผลการศึกษาพบว่า โครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯกับการ
ท างานควบคุมยาสูบร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้วมีการด าเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นงานประจ าและมีภาคีเครือข่ายที่ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการ
รณรงค์เลิกสูบบุหรี่ในโอกาสต่าง ๆ เช่น สมาพันธ์เลิกบุหรี่ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ มูลนิธิ
รณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ซึ่งการด าเนินงานทั้งหมดท่ีกล่าวถึงมีบางส่วนได้น านโยบายสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่ว
ไทย ไปเป็นส่วนหนึ่งของการท ากิจกรรมแต่ยังไม่เกิดการบูรณาการกับงานประจ า ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าไม่ได้
เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและเป็น “งานฝาก” 
        ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน   ผลการศึกษาพบว่า หัวใจของการท างานมุ่งเน้นไปที่ให้อสม.เป็น
กลไกส าคัญ ดังนั้นการที่จะขับเคลื่อนโครงการได้อย่างเหมาะสมต้องมีการท าความเข้าใจกับอสม.และเพ่ิม
ศักยภาพในการท างานรวมถึงการมีกระบวนการสนับสนุนที่เข้มแข็งให้อสม.สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆไปได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะ 1 ปีที่ผ่านมาการด าเนินงานจึงประสบอุปสรรคและปัญหา ดังนี้ 
  1) ในการท างานช่วงแรก อสม.มีความวิตกกังวล ยังขาดความมั่นใจในการท างาน ไม่แน่ใจว่าตนเอง
จะท าได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน จึงควรมีทีมพ่ีเลี้ยงในการสร้างความ
เชื่อมั่นและให้เครื่องมือในการท างาน ติดตามให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งอสม.สามารถท างานได้ด้วย
ตัวเอง 
            2) อสม.ไม่สามารถชักชวนให้ประชาชนในหมู่บ้านเลิกสูบบุหรี่ได้ในบางพ้ืนที่ เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ส่วน
ใหญ่ จะสูบมานานและเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในชุมชน และส่วนหนึ่งเป็นผู้น าในหมู่บ้านจะใช้เป็นสถานที่และ
ช่วงเวลาแห่งการมาพบปะพูดคุย ดื่มน้ าชา กาแฟและสูบบุหรี่ด้วยกันในช่วงเช้าก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจ
ของตนและในช่วงเย็นจะกลับมาพบกันอีกครั้งซึ่งอาจมีการดื่มสุราด้วยก่อนที่จะกลับเข้าบ้านในทุก ๆ วันแต่ก็
เป็นปัญหาที่ท้าทายส าหรับการที่จะใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาของชุมชนโดยชุมชน 
           3) ภาระงานของอสม.มีมากทั้งงานอาชีพประจ าและท างานในบทบาทอสม.ท าให้ไม่สามารถติดตามผู้
สูบบุหรี่ ได้อย่างต่อเนื่อง และการท างานในชุมชนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทุกระดับตั้งแต่ ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน แกนน าอสม.และคนในชุมชนที่ต้องร่วมมือกันในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือ
ต่อสุขภาพที่ดี จะท าเฉพาะเรื่องบุหรี่เพียงอย่างเดียวบางครั้งไม่สามารถเข้าถึงระดับครอบครัวได้  
 
ตอนที่ 4 ผลผลิต 
            จ านวนผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการทั้งสิ้น 686 คน เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 29 คน เลิกบุหรี่ได้  3 
เดือน จ านวน 51 คน เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือน จ านวน 29 คน แยกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ อ าเภอบ้านนา เลิกบุหรี่ได้ 
6 เดือน จ านวน 15 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 21 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 24 คนอ าเภอปากพลี 
เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 8 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 22 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 7 คน
อ าเภอองครักษ์ เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 5 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 7 คน เลิกได้ 1 เดือน
จ านวน 24 คน อ าเภอเมือง เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 1 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3  เดือน จ านวน 1 คน เลิกได้ 
1 เดือนจ านวน 2 คน 
           จ านวนผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,780 คน เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนจ านวน 952 คน เลิกบุหรี่ได้  
3 เดือน จ านวน 1,359 คน เลิกบุหรี่ได้ 1 เดือนจ านวน 2,120 คน แยกเป็นรายอ าเภออ าเภอคลองหาด เลิก
บุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 348 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 55 คน เลิกได้  1 เดือนจ านวน 91 คน
อ าเภอตาพระยา เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 514 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 75 คน เลิกได้ 1 
เดือนจ านวน 194 คน อ าเภอวังน้ าเย็น เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 633 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 
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161 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 194 คน อ าเภอวังสมบูรณ์ เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน384 คน เลิกบุหรี่
จ านวน 3 เดือน จ านวน 122 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 124 คน อ าเภอวัฒนานคร เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน 
จ านวน 467 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 647 คน เลิกได้1 เดือนจ านวน 665 คน อ าเภออรัญ
ประเทศ เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 5 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 115 คน เลิกได้ 1 เดือนจ านวน 
170 คน อ าเภอเขาฉกรรจ์ เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 1 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 2 คน เลิกได้ 1 
เดือนจ านวน 8 คนอ าเภอเมือง เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 46 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน จ านวน 57 คน 
เลิกได้1 เดือนจ านวน 96 คน อ าเภอโคกสูง เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน จ านวน 20 คน เลิกบุหรี่จ านวน 3 เดือน 
จ านวน 142 คน เลิกได้  
1 เดือนจ านวน 235 คน 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
              สรุปผลการประเมินผลโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันในครั้งนี้ท าให้ทราบถึง
สถานการณ์การด าเนินโครงการในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่การสื่อสารนโยบาย การรับรู้นโยบาย การยอมรับและเห็น
ความส าคัญ รูปแบบในการด าเนินโครงการจนกระทั่งถึง ปัญหาและอุปสรรค สามารถน าผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปราย ดังนี้ 
          ประเด็นที่ 1 การประเมินสภาวะแวดล้อมของการด าเนินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้
องค์ราชันมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของแต่ละ
จังหวัด มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ซึ่งส านักควบคุมและปูองกันโรคในแต่ละ
เขตได้น านโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดในลักษณะงานประจ าซึ่งมีตัวชี้วัดแต่ละประเด็นที่ชัดเจนและถูก
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ส าหรับโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ เป็นความร่วมมือ
ของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัคร
เพ่ือสังคมไทยและภาคีเครือข่าย ที่ต้องการรณรงค์ให้มีจ านวนผู้เลิกบุหรี่เพ่ิมขึ้นในระยะเวลาสามปีนี้อย่าง
รวดเร็วโดยลดจากร้อยละ 19.9 เหลือ 16.7 ภายในปีพ.ศ.2562 จึงเป็นโครงการที่สนับสนุนให้มีกิจกรรม
รณรงค์เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ เพ่ิมขึ้นในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ และกลยุทธ์ที่ใช้จะมุ่งเปูาไปที่  “อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ก็ตามแต่การท างานของอสม.จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่
กับ การสื่อสารนโยบาย การรับรู้นโยบายอย่างถูกต้องครบถ้วนรวมถึงการยอมรับและตระหนักถึงความส าคัญ
ของปัญหาบุหรี่ในชุมชน  ซ่ึงการรับรู้ของเจ้าหน้าที่แต่ละระดับจนถึงอสม.ยังไม่ครอบคลุมทั้งเปูาหมาย ตัวชี้วัด 
และแนวทางการปฏิบัติรวมถึงความมั่นใจในการชักชวนประชาชนให้มาลงทะเบียนเลิกบุหรี่ส่งผลให้จ านวนผู้
ลงทะเบียนของทั้งสองจังหวัดต่ ากว่าเปูาหมาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงการนี้ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของ
ส านักงานสาธารณสุขโดยตรง แต่เป็นประธานชมรมหมออนามัยจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็น
องค์กรที่สามารถประสานงานได้ แต่ไม่ได้มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการมอบหมายงานหรือหน้าที่รับผิดชอบ
ให้แก่บุคลากรทางสาธารณสุขซึ่งบุคลากรสาธารณสุขมีหลายระดับและไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมหมออนามัยอีก
เป็นจ านวนมากที่ปฏิบัติงานในรพ.อ าเภอ คลินิกเลิกบุหรี่ เป็นต้น อาจเป็นช่องว่างในการสื่อสารนโยบาย  การ
รับรู้นโยบาย การยอมรับและเห็นในความส าคัญซึ่งส่งผลต่อความตั้งใจในการด าเนินกิจกรรม ดังนั้นการใช้
กลไกทีมหมออนามัยและอสม.ในการขับเคลื่อนนั้น ในมุมมองว่าเป็นจุดแข็งเพราะมีจ านวนมากและมีอยู่ในทุก
พ้ืนที่ จ าเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันอย่างครอบคลุมและชัดเจน แต่ในทางตรงกันข้ามการที่มี
บุคลากรที่จะออกไปท างานเป็นจ านวนมาก การสื่อสารให้ตรงประเด็นจึงเป็นจุดอ่อนของการด าเนินการ ใน
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ระยะเวลา1 ปีที่ผ่านมาจึงพบว่าการรับรู้เปูาหมายของจนท.รพสต.และอสม.ค่อนข้างแตกต่างจากที่ส่วนกลาง
ก าหนดไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สมยศ ศรีจารนัยและคณะ (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพอสม.ในการบูรณาการงานเหล้า บุหรี่ เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยชุมชน ที่พบว่าการ
ถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางไปยังระดับพ้ืนที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน เนื่องจาก
ระยะเวลาที่ผ่านไปการที่ไม่มีระบบก ากับติดตามสนับสนุน และประเมินผลงาน ท าให้การสื่อสารเรื่องการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯอ่อนลง  และส่วนใหญ่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมการ
บริโภคยาสูบไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับรู้นโยบาย ส่งผลต่อความตั้งใจด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดจากพ้ืนที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
โครงการ จากบทเรียนในหนึ่งปีที่ผ่านมาควรมีการปรับกลยุทธ์และกระบวนการขับเคลื่อนโครงการสามล้าน
สามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯให้มีมิติเชิงกว้างคือเกิดความครอบคลุมมากขึ้น และมีมิติเชิงลึก คือ ลงถึงระดับชุมชน 
โดยบูรณาการกับระบบสุขภาพปกติกับการควบคุมสุขภาพที่เป็นองค์รวม จึงควรให้ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดมีส่วนรับรู้และประกาศเป็นนโยบายจากจังหวัดและถ่ายทอดนโยบายลงสู่อ าเภอและต าบลสร้างความ
ร่วมมือกันในพ้ืนที่โดยบูรณาการกับงานประจ าโดยเฉพาะกลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งมีการเน้นในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ 2 ส และบูรณาการกับระบบการบ าบัดผู้เสพติดบุหรี่ในระบบ 43 แฟูมและ 
special pp โดยรวมสรุปได้ว่า การรับรู้และการยอมรับนโยบายโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ยังไม่
ทั่วถึง การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับยังไม่ชัดเจน แตกต่างจากการศึกษาของ ศิริมา  ปาลกะวงศ ณ 
อยุธยา ( 2556 ) ที่ศึกษาการประเมินผลโครงการกรุงเทพฯเมืองน่าอยู่ที่พบว่าการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนที่ในการร่วมพัฒนาส่งผลให้การด าเนินงานมีความราบรื่นและ
ประสบผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ 
               ประเด็นที่ 2 การประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการพบว่า ความพอเพียงของงบประมาณ การ
ประชาสัมพันธ์โครงการ การติดตามและการประเมินผล และความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินโครงการ
ได้แก่ ทีมหมออนามัยและ อสม.ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการค้นหาผู้สูบบุหรี่ในชุมชนเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ 89 พรรษา อยู่ในระดับพอใช้ แม้ว่า
วัตถุประสงค์จะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนก็ตาม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ เป็นโครงการเชิง
รุกที่ช่วยสนับสนุนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับพ้ืนที่ให้เข้มแข็งขึ้น แต่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมการ
บริโภคยาสูบเข้าใจว่าเป็น “งานฝาก” การขับเคลื่อนงานของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้วเหมือนกัน
คือ สสจ.ไม่ได้เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการ การบูรณาการกับงานประจ าไม่เกิดขึ้น แม้ว่าจะมีการประชุม
เพ่ือถ่ายทอดนโยบายในระดับจังหวัดก็ตาม แต่ไม่ได้ก าหนดแผนและขั้นตอนการด าเนินโครงการที่ชัดเจน ขาด
ระบบการติดตามประเมินผลรวมทั้งการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเป็นอย่างเป็นระบบ แม้ว่าการด าเนินโครงการ
ในระดับพ้ืนที่จะด าเนินการไปได้ก็ตาม แต่ถ้าจะให้การด าเนินการได้ดีขึ้น ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่า ทรัพยากรทั้ง
ด้าน คน เงินและอุปกรณ์ต่างๆยังมีความจ าเป็น โดยเฉพาะด้านบุคลากรที่มีภาระหน้าที่หลายอย่าง แม้แต่อสม.
ก็เช่นกัน การด าเนินกิจกรรมจึงไม่คล่องตัวหรือท าไปแบบไม่มีคุณภาพ ในขณะที่ทรัพยากรต่างๆยั งไม่มีการ
จัดสรรเพิ่มเติม พื้นที่จึงต้องใช้การบริหารจัดการด้วยตนเองเพ่ือสามารถที่จะด าเนินการต่อไปได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สมยศ ศรีจารนัยและคณะ  ( 2558  ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินนโยบายหมอครอบครัว ที่
พบว่า การด าเนินการที่ดีต้องสนับสนุนให้ทีมสามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วนต้องใช้ความสามารถ
เชิงบริหารจัดการของผู้รับผิดชอบโครงการในระดับจังหวัดด้วยเพราะต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝุาย เพ่ือจัดการ
ทรัพยากรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายภาคส่วนจึงด าเนินการได้อย่างราบรื่น 
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นอกจากนี้ การน ากลยุทธ์หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสาร แนวปฏิบัติ 10 ข้อของบุคลากร และแนว
ปฏิบัติ 9 ข้อ ของอสม.ไม่ได้น ามาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ท าให้เจ้าหน้าที่ในรพสต. 
เจ้าหน้าที่ในคลินิกเลิกบุหรี่ในรพจ. รพอ. เจ้าหน้าที่ในคลินิกฟูาใส และอสม.มีแนวทางในการด าเนินงานไม่เป็น
ทิศทางเดียวกัน  เช่น การค้นหาส ารวจและจ าแนกเปูาหมายคนที่จะชวนให้เลิกสูบโดยเลือกชวนผู้ที่สมัครใจ
และมีแนวโน้มเลิกได้ง่ายเข้าร่วมโครงการก่อน ซึ่งจะท าให้ อสม.มีแนวทางในการท างานที่ดีเป็นรูปธรรม  ดัง
การศึกษาของ กาญจนา ทองทั่ว (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ เนื่องการชักชวนผู้ที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่นั้นเป็น
เรื่องยากและมักได้รับการต่อต้านจากกลุ่มผู้สูบบุหรี่ จึงต้องท าเป็นกระบวนการ มีการโน้มน้าวให้เห็นถึงผลดี 
ผลเสียต่อสุขภาพผู้สูบและคนรอบข้าง และต้องเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเหนือความต้องการสูบบุหรี่ของผู้สูบจึงจะ
ประสบผลส าเร็จ มีแรงจูงใจมากพอที่จะไม่ท าให้บุคคลนั้นหวนกลับมาสูบบุหรี่อีก เพราะจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่รพสต.และ อสม.จ านวนหนึ่งที่ระบุว่าคนที่เลิกได้  1 เดือนและ 3 เดือนที่หันกลับมาสูบบุหรี่อีกมีเป็น
จ านวนมากท าให้ระยะต่อมาเมื่อไปชักชวนคนอ่ืนต่อ จึงได้รับการปฏิเสธเนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถเลิกได้
เด็ดขาดและจะท าให้เขาเป็นคนโกหกเนื่องจากลงชื่อเข้าร่วมโครงการแล้วก็ควรเลิกให้ได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็น
เหตุผลทางความเชื่อทางศาสนาของประชาชนด้านการผิดศีลและมีความส าคัญทางสังคมที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้จ านวนผู้ลงทะเบียนมีน้อย  ดังนั้นการด าเนินโครงการจึงเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพและ
ปริมาณ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ นุกูล  ชิ้นฟักและคณะ (2560) ที่พบว่าปัจจัยน าเข้าของโครงการเดิน-วิ่ง
รณรงค์การไม่สูบบุหรี่และเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเหมาะสมในระดับมาก กล่าวคือ มีความ
พร้อมของวิทยากรและบุคลากรในการด าเนินโครงการ การประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ความพอเพียงของงบประมาณ และมีนโยบายการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ เปูาหมายรวมทั้ง
แผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถน าสู่การปฏิบัติได้จริง  ซึ่งการศึกษาครั้ งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริมา 
ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา (2556) ที่ประเมินผลโครงการกรุงเทพเมืองน่าอยู่ พบว่าปัจจัยเขา ควรส่งเสริมสนับสนุน
ด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี ตาง ๆ ให้มากขึ้นกว่านี้  เช่น ขอสนับสนุนอุปกรณ์ หรือสื่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ จากภาคเอกชน เพ่ิมจ านวนเจาหน้าที่ที่ให้ค าแนะน าแกประชาชนเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ และเข้าใกล้กับประชาชนให้มากที่สุด เพ่ือสร้างความสัมพันธ์หรือ
ความรูสึกที่ดีต่อกัน  
 
         อย่างไรก็ตามการด าเนินโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ยังอยู่ในช่วงการด าเนินงานใน
ระยะแรกของโครงการ กล่าวได้ว่าอยู่ในระยะของการเปิดตัวและประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่
กว้างขวางผ่านชมรมและเครือข่ายสาธารณสุข ซึ่งยังไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังขาดความเข้าใจใน
การด าเนินงานเชิงระบบ เจ้าหน้าที่รพสต.และ อสม.ส่วนใหญ่ยังได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงเกี่ยวกับโครงการ
สามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ รวมทั้งขาดทักษะในการท างานควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การช่วยเลิกบุหรี่  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าที่และกลุ่ม อสม.ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในโครงการ เพ่ิมพูนทักษะความรู้ ติดอาวุธทางปัญญาในการชักชวนและช่วยเลิกบุหรี่ให้ส าเร็จ ส่งเสริมให้
มีทักษะการช่วยเลิกบุหรี่ที่หลากหลาย รวมทั้งการสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ได้ง่าย 
สะดวกและรวดเร็ว 
          ประเด็นที่ 3 การประเมินผลด้านกระบวนการของโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯพบว่าการ
ด าเนินงานของโครงการไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนแนวปฏิบัติ 10 ข้อ ส าหรับบุคลากร ขาดการประชุมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการและขาดการนิเทศติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างช้า ๆ กิจกรรมรณรงค์ในระดับพ้ืนที่ขาดความต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะการไม่ได้บูรณาการโครงการ
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สามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยให้เป็นงานปกติและเป็นงานหลักโดยเฉพาะงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงไม่มีตัวชี้วัด
ที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของรพสต.จะต้องรายงานประจ าเดือน ความตั้ งใจและความใส่ใจของบุคลากรที่จะ
ท างานด้านควบคุมยาสูบให้บรรลุเปูาหมายจึงมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น แม้จะทราบดีว่าผลกระทบจากการเสพ
บุหรี่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง โรคหลอดเลือดและหัวใจ ความดันโลหิตสูง ซึ่งมี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและเฝูาระวังปูองกันที่อสม.ในแต่ละพ้ืนที่จะรับผิดชอบช่วยติดตามดูแลประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอรวมถึงการได้รับการส่งเสริมความรู้ ทักษะต่าง ๆให้สามารถดูแลเบื้องต้นได้ดี หากน างานเลิกบุหรี่มา
เป็นงานหลักที่ต้องรณรงค์ควบคู่กันไปในทุกชุมชนแล้วการควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกมิติจะมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังการศึกษาของ ปรีชา อุปโยคิน (2558) ที่ศึกษารูปแบบทางสังคมในการควบคุมการเลิกสูบบุหรี่ ของ
รพสต.พบว่า การที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้การสนับสนุนโดยเป็นหลักในการท างานด้าน
สุขภาพในพ้ืนที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างรัฐกับอสม.รวมถึงกลุ่มเปูาหมายในชุมชนสนับสนุน
การให้ความรู้เพ่ือการเลิกสูบบุหรี่ การใช้ยาสมุนไพรช่วยการลดบุหรี่และเป็นที่ปรึกษาให้กับ อสม. ตลอดช่วง
ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลศรีค้า (อสม.) มีความส าคัญต่อการด าเนิน 
โครงการเนื่องจากเป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่มีศักยภาพท้ังด้านความรู้และอยู่ใน ชุมชนโดย อสม. สามารถด า 
เนินงานได้ในรูปแบบทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีความสามารถในการช่วยให้กลุ่มเปูาหมายประสบ
ความส าเร็จในการลดและเลิก สูบบุหรี่ได้โดยไม่ท าให้กลุ่มเปูาหมายรู้สึกกดดันหรือต่อต้านเนื่องจาก อสม. เป็น 
บุคคลที่อยู่ในพ้ืนที่และมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเปูาหมายเป็นอย่างดี  ดังนั้นโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่ว
ไทยฯจึงควรพัฒนาศักยภาพอสม.ในแต่ละพ้ืนที่อย่างจริงจัง การอบรมให้ความรู้เรื่อง “พิษภัยของบุหรี่และ
เคล็ดลับในการเลิกสูบ บุหรี่” ให้กับ อสม.เป็นสิ่งจ าเป็น และการให้ความรู้แก่ผู้สูบบุหรี่ที่เข้าร่วมโครงการ เรื่อง 
“สิ่งที่ควรทราบก่อนช่วยคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่” รวมถึงกลุ่มผู้ใกล้ชิดในระดับครอบครัวซึ่งการให้ความรู้ที่
เหมาะสมต่อกลุ่มเปูาหมายท าให้เกิดความเข้าใจและ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังการศึกษาของ Dunn 
(2000) ที่พบว่าแรงสนับสนุนด้านก าลังใจจากครอบครัว เพื่อน ผู้ร่วมงาน ท าให้เลิกบุหรี่ได้ส าเร็จโดยครอบครัว
และเพ่ือนมีบทบาทส าคัญในการให้ค าแนะน าด้านสุขภาพได้อย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับความคิดเห็นของ กรอง
จิต วาทีสาธกกิต (2551) ที่ว่ากลุ่มที่ไม่แน่ใจว่าจะเลิกสูบบุหรี่ได้ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
บุหรี่และวิธีการเลิก หากมีการกระตุ้นที่เหมาะสมโดยการเสริมสร้างแรงจูงใจที่เข้มแข็งหรือพูดคุยให้เกิดความ
มั่นใจ จะท าให้สามารถเลิกสูบบบุหรี่ได้ส าเร็จ    อีกประการหนึ่งในระดับพ้ืนที่ การควบคุมการบริโภคยาสูบไม่
ควรแพร่กระจายข้อมูล ข่าวสารโดยไม่มีเปูาหมายเพราะหมายถึงการต าน้ าพริกละลายแม่น้ าในการด าเนินการ 
ควบคุมการบริโภคยาสูบได้ส าเร็จต้องมีเปูาหมายชัดเจน และทราบจ านวนผู้ที่สูบบุหรี่ในพ้ืนที่ และตั้งเปูาที่จะ
ลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ โดยส ารวจผู้สูบบุหรี่โดยใช้วิธีการใช้การส ารวจส ามะโนประชากรผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดในพ้ืนที่ 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่สามารถติดตามและข้ึนทะเบียนเป็นกลุ่มเสี่ยง ด้านสุขภาพ ฐานข้อมูลเหล่านี้จะทราบ ชนิด 
ประเภทและจ านวนการสูบบุหรี่ของประชากร ซึ่งจะน าไปสู่การวางแผนเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ชัดเจนขึ้น
สอดคล้องกับการศกึษาของกฤษยาภัสสร์ ขาวปทุมทิพย์ (2556) ที่พบว่าการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติการ
ของการท างานให้กับอสม.ในแต่ละประเด็นจะท าให้กิจกรรมนั้นมีผลส าเร็จได้ดีกว่า อสม.สามารถท างานได้ตรง
ประเด็นและรวดเร็ว ส่วนการบูรณาการโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯกับงานบุหรี่ใน พ้ืนที่ จากการ
สัมภาษณ์พบว่าในพ้ืนที่อ าเภอองครักษ์ และอ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พบว่ามีการจัดกิจกรรมรณรงค์
เพ่ือการเลิกบุหรี่ภายใต้การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ
ในแคมเปญ “แรลลี่วัดปลอดบุหรี่”ในวันพ่อ และ “การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพเพ่ือสังคมปลอดบุหรี่ในวัน
เข้าพรรษา   การจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก ส าหรับจังหวัดสระแก้วก็เช่นกัน  ได้ใช้กิจกรรมงดเหล้า
เข้าพรรษาเพื่อรณรงค์ให้ลงทะเบียนร่วมโครงการเลิกบุหรี่เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ซึ่งการท างาน
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ของกลุ่มภาคีเครือข่ายในแนวราบส่งผลกระทบในภาพรวมค่อนข้างน้อย เพราะการท างานโดยไม่ได้เชื่อมโยงกัน 
ไม่ก่อให้เกิดพลังการขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง การด าเนินงานไม่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
สมยศ ศรีจารนัยและคณะ (2558) ที่พบว่าการด าเนินงานสาธารณสุขในชุมชนที่ได้ผลดีต้องอาศัยการสนับสนุน
จากภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคีเครือข่ายมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างความร่วมมือ การอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการให้เกิดความราบรื่น การสร้างสิ่งแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ช่วยให้เกิดการยอมรับและตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพตนเอง 
 
        ประเด็นที่ 4 การประเมินผลด้านผลผลิต พบว่ามีจ านวนผู้ลงทะเบียนต่ ากว่าเปูาหมายมากทั้งสองจังหวัด
ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายประการ เนื่องจากเป็นช่วงปีแรกของการด าเนินโครงการความชัดเจนในการสื่อสาร
เปูาหมายในโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน และจากอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอนของการด าเนินงานตั้งแต่การสื่อสารนโยบายลงสู่พ้ืนที่ การยอมรับและเข้าใจถึงผลกระทบทางบวกจาก
โครงการที่สนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมเชิงรุกของโครงการที่จะส่งผลต่อการลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ให้บรรลุ
เปูาหมายภายในระยะเวลาสามปีมีน้อยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเป็นภาระงานเพ่ิม ไม่มีแผนงานที่ชัดเจน 
ไม่ใช่ KPI ในการท างานประจ า จากเปูาหมายที่ก าหนดว่าอสม. 1 คนจะสามารถชักชวนคนให้เลิกสูบบุหรี่เข้า
ร่วมโครงการได้อย่างน้อยปีละ 1 คน ในระยะหนึ่งปีที่ผ่านมา จังหวัดนครนายกควรมีคนลงทะเบียน อย่างน้อย 
3,600 คน จังหวัดสระแก้วควรมีคนลงทะเบียนอย่างน้อย 6,500 คน ซึ่งข้อมูลจากพ้ืนที่ จนท.รพสต.หรืออสม.
ไม่ได้รับการย้ าถึงเปูาหมายที่ตนเองต้องท าให้ส าเร็จแต่เมื่อทราบเปูาหมายอสม.ในพ้ืนที่หลายๆคนได้ให้
ความเห็นว่าควรมีการค้นหากลุ่มผู้สูบบุหรี่ในชุมชนและให้ผู้ด าเนินโครงการสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างความรู้ 
ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่เพื่อให้อสม.ไปชักชวนคนที่สูบบุหรี่มาร่วมโครงการเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ เพราะ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในนชุมชนต้องเริ่มที่ท าให้ทุกคนเห็นว่าการสูบบุหรี่มีผลต่อสุขภาพที่
ชัดเจน จนทุกคนมีความตระหนักว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญของชุมชนที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันคิด ร่วมกัน
วางแผน ร่วมมือกันระหว่าง ครอบครัว วัด โรงเรียน อปท. รพ.สต.และอสม.สร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่รวม
ไปถึงการสร้างค่านิยมให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจการสูบบุหรี่  เพ่ือให้การด าเนินงานครอบคลุมและประสบ
ความส าเร็จมากขึ้น ดังการศึกษาของ  กาญจนา ทองพ่ึง ( 2560 ) ในเรื่องพลังอสม.สานชุมชน ลด ละ เลิก
บุหรี่ พบว่าในพื้นที่ต้นแบบของการเลิกบุหรี่ในบางพ้ืนที่ มีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลบุตร
หลานทั้งในชุมชนเดียวกันและนอกชุมชนซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคลใกล้ชิดกับเยาวชน ใน
ชุมชนและข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์พบว่า การชักชวนให้เลิก การให้ก าลังใจ การชี้ให้เห็นประโยชน์ของการ
เลิกบุหรี่ที่สงผลดีต่อสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไป และต่อเนื่องได้ผลดีกว่าการห้ามและเมื่อลด 
เกได้ต้องให้ก าลังใจสนับสนุนให้เป็นบุคคลต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอ่ืน
ต่อไป ซึ่งการโน้มน้าวให้ผู้สูบบุหรี่เลิกบุหรี่ในระยะเวลาสั้นโดยใช้วิธีหักดิบตามที่โครงการได้แนะน าให้อสม.ใช้
ในการด าเนินกิจกรรมนั้น อสม.จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพทักษะการช่วยเลิกบุหรี่ด้วยเพราะเมือผู้สูบบุหรี่
ตัดสินใจเลิกแบบหักดิบจ าเป็นต้องมีผู้ให้ก าลังใจและเสริมพลังอย่างใกล้ชิด กระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้อสม.
ในพ้ืนที่สามารถชักชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการให้ได้มากข้ึน ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการในระยะสามปี 
           
 
 
 



86 
 

 
 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: ควรบูรณาการโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยฯกับงานควบคุมการ

บริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นงานหลักและก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของกลุ่มงานที่
รับผิดชอบ โดยกระทรวงสาธารณสุขสั่งการมาจากส่วนกลางและส านักงานสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพในระดับ
จังหวัด เพ่ือให้การสื่อสารนโยบายมีการรับรู้และการยอมรับสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความชัดเจน 
ส่งผลต่อการด าเนินโครงการในระดับพ้ืนที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

2) ข้อเสนอเชิงบริหาร :สร้างกลไกการท างานในพ้ืนที่และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
พ้ืนที่ ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน วัด ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมในชุมชนตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อเกิดการประสานพลังการเข้าร่วมกิจกรรม การเก็บข้อมูล การ
สนับสนุนทรัพยากร องค์ความรู้ต่าง ๆ และการขับเคลื่อนในแนวราบ รวมถึงมีการนิเทศ ติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบ 

3) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ: ควรเลือกพ้ืนที่เป็นต้นแบบในการท างานและรวมพลังสร้างความส าเร็จให้
เห็นเป็นรูปธรรรม มีการอสม.ต้นแบบในการท างานเป็นจิตอาสาเป็นแกนน าในการด าเนินโครงการฯในระดับ
ชุมชนและต้องท าความเข้าใจถึงบทบาทของอสม.อย่างชัดเจน โดยมีการพัฒนาศักยภาพของแกนน าในด้านการ
ช่วยเลิกบุหรี่เพ่ิมเติมให้อสม.เกิดความมั่นใจเนื่องจากการท างานเรื่องบุหรี่ต้องเข้าหาผู้น าชุมชน ต้องมีคว าม
อ่อนน้อมและยืดหยุ่นสูง ควรสร้างความเข้าใจและก าหนดมาตรการในชุมชนร่วมกันมากกว่าการใช้กฎหมาย
เข้าไปจัดการในชุมชนและควรชักชวนคนในชุมชนมาร่วมกิจกรรมพัฒนาไปด้วยกัน 

4) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ:ควรมีการน าข้อมูลสถานการณ์การบริโภคยาสูบในพ้ืนที่มาวางแผนในการ
ท างานเพ่ือก าหนดเปูาหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ กิจกรรมที่จะด าเนินการ ที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มีการน าผลการปฏิบัติมาวิเคราะห์ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และจัดเวทีเพ่ือคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ทราบ
เพ่ือให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน เป็นการน าหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้เปรียบเทียบความแตกต่างเพ่ือเป็น
แรงผลักดันในการพัฒนาต่อยอดกระบวนการในระยะต่อไปรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน
จากประบการณ์จริงในพ้ืนที่ จะช่วยให้เกิดความร่วมมือจากชุมชนในวงกว้างข้ึน 
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