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การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสังคมในการ
ส่งเสริมการมารับบริการอดบุหรี่ของทหารชั้นประทวนในค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยประยุกต์แนวคิด
การตลาดเชิงสังคมมาเป็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรมทดลองที่ประกอบด้วย 1)การวิเคราะห์ระบบบริการ
กลุ ่ ม ผู ้ ร ั บ บริ ก ารเป้ า หมาย สื ่ อ และช่ อ งทางการสื ่ อ สาร 2)การวางแผนตามองค์ ป ระกอบของบริ ก าร ราคา
สถานที่ให้บริการ และวิธีการเข้าหาอย่างเหมาะสม 3)การพัฒนาและทดสอบสื่อและเนื้อหาในการสื่อสารการวิจัย
กึ่งทดลองนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อการการวางแผน
และระยะปฏิบัติงานตามแผน กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาเป็นกลุ่มทหารชั้นประทวนในกองพันทดลอง 64 คน
กองพันเปรียบเทียบ 64 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กอ่ นและหลังการทดลองแบบวิเคราะห์ บริบท
ทางสังคม เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมาย และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน Student t-test, Paired Sample t-test และ Z-test
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองสามารถรับรู้โอกาสเสี่ยง ความรุนแรงของโรค
ที่เกิดจากพิษภัยบุหรี่ รับรู้ค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นทุกด้านและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p<0.05) แต่เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบแตกต่างกันเล็กน้อยไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ
เนือ่ งจากกลุม่ เปรียบเทียบก่อนทดลองมีการรับรูส้ งู กว่าทุกด้าน อย่างไรก็ตามเมือ่ เปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลีย่ ทัง้
3 ด้าน กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง (p=0.002) ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การอดบุหรี่ (p<0.001) ยกเว้นการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่ไม่แตกต่าง ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารจากภายนอก
จากสื่อต่างๆซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และเป็นช่วงการจัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องบุหรี่ระดับประเทศและนโยบาย
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ยาเสพติดของกองทัพบก แต่จากการจัดกิจกรรมการทดลองกลุ่มทดลองต้องตัดสินใจอดบุหรี่ โดยมีสัดส่วน
การทำพันธะสัญญาที่จะรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาจะอดบุหรี่สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p=0.0136) จากผลการวิจัย การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการมารับบริการอดบุหรี่ตามวิธีการตลาดเชิงสังคม
ควรนำมาพิจารณาในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในการเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในกลุ่มทหารชั้นประทวนได้
รวมทัง้ การจัดบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของผูร้ บั บริการจะช่วยเพิม่ อัตราการอดบุหรีใ่ นพืน้ ทีอ่ น่ื ๆในกลุม่ เป้าหมาย
ที่คล้ายกันต่อไป

Abstract
The objective of this quasi-experimental research was to study the effectiveness of social
marketing towards changing of cigarette smoking behavior in non-Commissioned officers in Nakonratchasima
Province. The concepts of social marketing was used as frame work. The study process was comprised
of two major phases, phase one consisted of the qualitative data collection for the purposes of planning
and phase two was implementation of social marketing officers were selected by purposive sampling
technique form 2 army fort, as study and control qroups. Data were collected before and after the
experiment by using questionnaire and interview and analysed by percentage, means, S.D., Student
t-test, Paired Sample t-test, and Z-test.
The results of study revealed that in the study group, the perception of susceptibility, severity
and money-saving benefit were significantly improved than control group (P<0.05). It was also found
that the proportion of officers in study who could stop smoking by themselves were significantly higher
than the control group. In conclusion, the activities from Social Marketing concepts applied, can change
cigarette smoking behavior.
»ÃÐà´ç¹ÊÓ¤Ñ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å ¡ÒÃμÅÒ´àªÔ§ÊÑ§¤Á
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บุหรี่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่นับวันจะทวี
ความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ เป็นสิง่ ทีเ่ ริม่ ต้นการติดยาเสพติด
ประเภทอื่น ๆ ที่ร้ายแรงกว่า นอกจากนี้บุหรี่ยังก่อให้
เกิดโรคทีร่ า้ ยแรง เช่น โรคถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด
หัวใจขาดเลือด ซึง่ แต่ละปีจะมีจำนวนผูเ้ สียชีวติ ด้วยโรค
ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึน้ นอกจากนี้
ควันบุหรี่ยังเป็นอันตรายต่อบุคคลข้างเคียง กระทรวง
สาธารณสุ ข จึ ง ได้ อ อกมาตรการในการควบคุ ม การ
บริโภคยาสูบ โดยออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่
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สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 (1) และได้แก้ไขปรับปรุงเป็น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 13 พ.ศ. 2547
โดยกำหนดสถานที่เขตปลอดบุหรี่ 5 แห่ง ได้แก่
โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข ร้านอาหาร ศูนย์การค้า
และสถานที่ราชการ ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็น
รูปธรรม จากการสำรวจความชุกของประชากร 15
ปี ข ึ ้ น ไปที ่ ม ี พ ฤติ ก รรมเสี ่ ย งต่ อ โรคไม่ ต ิ ด ต่ อ เรื ้ อ รั ง
และการบาดเจ็บ การใช้บริการสุขภาพของประเทศไทยปี
2547(2) พบว่า มีผสู้ บู บุหรีใ่ นจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ
24.12 ซึ ่ ง สู ง กว่ า ของประเทศคื อ ร้ อ ยละ 20.96 (3)
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ทหารเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งบริษัทบุหรี่มุ่ง
เจาะตลาดในกลุ่มนี้ และจากการสำรวจปัญหาสุขภาพ
กองทัพบกในปี 2538 ของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
พระมงกฎเกล้า พบอัตราสูบบุหรี่ค่อนข้างสูง โดยเป็น
ทหารสัญญาบัตรร้อยละ 22.6 ทหารชัน้ ประทวนร้อยละ
45.3(4) จากทิศทางการดำเนินงานในปัจจุบันมุ่งเน้น
หลายแบบ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การประชาสัมพันธ์
และสื่อทุกช่องทาง ซึ่งเป็นการดำเนินงานในแนวกว้าง
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนการดำเนินการในเชิงรุกหรือการดำเนิน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมอย่างจริงจัง ทำให้ผวู้ จิ ยั สนใจ
ศึกษากลวิธีส่งเสริมเพิ่มการรับบริการอดบุหรี่ในกลุ่ม
เสี่ยงอย่างจริงจังด้วยความสมัครใจ การวิจัยครั้งนี้ได้
ประยุกต์แนวคิดการตลาดเชิงสังคม (Social Marketing)(5)
มาใช้ ซ ึ ่ ง แนวคิ ด ดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ยการวิ เ คราะห์
ผู้บริโภคหรือผู้รับบริการการวิเคราะห์ระบบบริการ
และการส่ ง เสริ ม ด้ ว ยกลวิ ธ ี ก ารสื ่ อ สารด้ ว ยสื ่ อ และ
เนือ้ หาทีเ่ หมาะสม ภายใต้การดำเนินงานทีส่ อดคล้องกับ
เงื่อนไขของทรัพยากรและโครงสร้างการบริหารงานใน
หน่วยงานนั้นที่สามารถกระทำได้
จากสภาพปัญหาและแนวคิดดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจที่จะศึกษาว่า ประสิทธิผลการของการประยุกต์ใช้
แนวคิดการตลาดเชิงสังคมมาส่งเสริมในการรับบริการ
อดบุ ห รี ่ ใ นกลุ ่ ม ทหารชั ้ น ประทวนในค่ า ยสุ ร นารี
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลจากการศึกษาดังกล่าวจะ
นำมาประยุกต์ ใช้ควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่แล้วและต้องการจะอดบุหรี่ ซึ่งจะส่ง
ผลต่อการลดอัตราการเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ต่อไป
โดยมีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงของ
การเกิดโรคจากการสูบบุหรี่ การรับรู้ความรุนแรงของ
โรค ค่าใช้จา่ ยและผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ต่อการบริโภค
บุ ห รี ่ ก่ อ นและหลั ง การการทดลองของกลุ ่ ม ทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ
2. เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ โ อกาสเสี ่ ย ง
ความรุนแรงของโรค ค่าใช้จา่ ยและผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
ต่ อ การบริ โ ภคบุ ห รี ่ ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลอง และกลุ ่ ม

¡ÒÃμÅÒ´àªÔ§ÊÑ§¤Áã¹¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃÍ´ºØËÃÕè

เปรียบเทียบ
3. เพื ่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นของการรั บ
บริการอดบุหรี่ในคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลอง

ÇÑÊ´ØáÅÐÇÔ¸¡Õ ÒÃÈÖ¡Éา
1. ÃÙ»áºº¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ áÅÐá¼¹ÀÙÁ¡Ô ÒÃ·´ÅÍ§
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็น
2 กลุ่ม ได้แก่ ทหารชั้นประทวนในกองพันทหารที่ทำ
การทดลอง และในกองพันทีเ่ ปรียบเทียบ และออกแบบ
การวิ จ ั ย เป็ น แบบศึ ก ษาสองกลุ ่ ม วั ด สองครั ้ ง (The
Pretest - Posttest Design with non-equivalent Groups)
1.1 ÃÙ»áºº¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
O1 X O2 กลุม่ ทดลอง
O3
O4 กลุ่มเปรียบเทียบ
O1 O3 หมายถึง การวัดผลก่อนการทดลอง
O2 O4 หมายถึง การวัดผลเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง
X
หมายถึง ปัจจัยนำเข้าหรือมาตรการ
(Intervention) ทีใ่ ห้
1.2 á¼¹ÀÙÁ¡Ô ÒÃ·´ÅÍ§
O1
O3

X1

X2

X3

X4

X5

O2 กองพันทดลอง
O4 กองพันทดลอง

O1 ได้แก่ การวัดผลก่อนการทดลองในกลุม่
ทดลองในด้ า นการรั บ รู ้ โ อกาสเสี ่ ย งของการเกิ ด โรค
การรั บ รู ้ ค วามรุ น แรงของโรค การรั บ รู ้ ต ่ อ ค่ า ใช้ จ ่ า ย
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ และการเข้ารับบริการจาก
คลินิกอดบุหรี่
O3 ได้แก่ การวัดผลก่อนการทดลองในกลุม่
เปรียบเทียบ โดยดำเนินการเช่นเดียวกับ O1
O2 ได้แก่ การวัดผลหลังการทดลองในกลุม่
ทดลองในด้านเดียวกับ O1 และการวัดสัดส่วนการรับ
บริการอดบุหรี่ของนายทหารชั้นประทวน
O4 ได้แก่ การวัดผลหลังการทดลองในกลุ่ม
83
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เปรียบเทียบ โดยดำเนินการเช่นเดียวกับ O2
X1 ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indept Interview) ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)
ซึง่ ได้แก่ เจ้าหน้าทีแ่ กนนำในค่ายสุรนารี
X2 ได้แก่ การจัดเสวนากลุม่ (Focus Group
Discussion) หลังจากได้กลุม่ เป้าหมายหลัก คือแกนนำที่
ได้รับการคัดเลือก โดยกำหนดประเด็นของการเสวนา
เพือ่ วางแผนตามองค์ประกอบของแนวคิดการตลาดเชิงสังคม
ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบบริการกลุม่ ผูร้ บั บริการเป้าหมาย
สื่อ และช่องทางในการสื่อสาร และวางแผนตามองค์
ประกอบของบริการ ราคา สถานทีใ่ ห้บริการ และวิธใี น
การเข้าหาบริการ
X 3 ได้ แ ก่ การผลิ ต สื ่ อ ซึ ่ ง เป็ น สื ่ อ บุ ค คล
โดยนำข้อมูลการรับรูท้ ไ่ี ด้จากการทำ Pre-test ของกลุม่
ทดลอง จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้บังคับบัญชา
แกนนำ เสวนากลุม่ (Focus Group) มาดำเนินการในการ
จัดทำหลักสูตร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้กลุ่ม
เป้าหมาย ได้เกิด การรับรู้ในเรื่องโรคจากการสูบบุหรี่
และช่วยค้นหาผู้ติดบุหรี่
X4 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ โดยการประยุกต์
แนวคิดการตลาดเชิงสังคมตามองค์ประกอบบริการ
ราคา และสถานที่
X5 จัดบริการหน่วยเคลือ่ นทีค่ ลินกิ อดบุหรี่
2. »ÃÐªÒ¡ÃáÅÐ¡ÅØ è Á μÑ Ç ÍÂè Ò § ทหารชั ้ น
ประทวนที่สูบบุหรี่ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103
กรมการทหารปืนใหญ่ที่ 3 เป็นกลุ่มทดลองและกอง
พันสรรพาวุธกระสุน 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
เป็นกลุม่ เปรียบเทียบกลุม่ ละ 64 คน
3. à¤Ã×Íè §Á×Í·Õãè ªé »ÃÐ¡Íº´éÇÂ
3.1 แบบสัมภาษณ์ ใช้เก็บข้อมูลก่อนและ
หลังดำเนินการ
3.2 แบบเก็บข้อมูลขัน้ ตอนที่ 1 เพือ่ หาบริบท
ทางสังคม เป็นแนวคำถามปลายเปิด สัมภาษณ์เชิงลึก
และแนวคำถามปลายเปิด สัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus
group interview) ในกลุม่ แกนนำ
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ได้แก่
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สไลด์ประกอบคำบรรยาย แบบทดสอบสารนิโคติน
ของโครงการอดบุหรี่ของกรมสุขภาพจิต ชุดนิทรรศการ
หลักสูตรการอบรม
4. ¡ÒÃËÒ¤Ø³ÀÒ¾à¤Ã×Íè §Á×Í
แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลก่อนและหลัง
ดำเนิน การผ่านการตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญและ
ทดสอบหาค่าความเชือ่ มัน่ ได้คา่ รวม = 0.6152
5. ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ·´ÅÍ§áÅÐà¡çºÃÇºÃÇÁ
¢éÍÁÙÅ ระยะเวลาศึกษาวิจยั ธันวาคม 2548 - กันยายน
2549
5.1 เก็บข้อมูลก่อนทดลองทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ
5.2 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาบริบททางสังคมของ
ทหารในค่ายสุรนารี โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept Interview) ในกลุม่ ผูบ้ งั คับบัญชา ภรรยา และเพือ่ น
5.3 จัดเสวนากลุม่ (Focus Group Discussion) สัมภาษณ์ทหารชั้นประทวน ที่เป็นแกนนำโดย
กำหนด ประเด็นการเสวนาเพือ่ การวางแผนองค์ประกอบ
แนวคิดการตลาดเชิงสังคม ได้แก่ การวิเคราะห์ ระบบ
บริการ ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม จิตวิทยาของกลุม่
เป้าหมาย สือ่ และช่องทางการสือ่ สาร การวางแผนตาม
องค์ประกอบของบริการ ราคา สถานทีใ่ ห้บริการ ราคา
สถานทีใ่ ห้บริการ และวิธกี ารเข้าถึงบริการ
5.4 ระยะดำเนินการวิจยั ใช้เวลา 3 เดือน
ดำเนินการวิจยั ตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ และมีการติดตามและ
ประเมินผลเป็นระยะด้วย
ÃÐÂÐ·Õè 1 ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ´Â
1. มีการจัดนิทรรศการ โดยมีชดุ นิทรรศการ
ให้ความรู้เรื่องการรับรู้โทษและพิษภัยของบุหรี่ มีสื่อ
แผ่นพับ โปสเตอร์ รูปจำลองปอดทีเ่ ป็นมะเร็ง
2. มีการบรรยายประกอบสไลด์โดย แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ ที่ดำเนินการคลินิกอดบุหรี่ที่มีประสบการณ์
มานาน วีดที ศั น์ ผูป้ ว่ ยมะเร็งปอด วิธกี ารอดบุหรี่
3. มีการพูดของผู้มีประสบการณ์ของผู้ติด
บุหรี่และสามารถอดบุหรี่ได้สำเร็จ โดยคัดเลือกผู้ที่อด
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บุหรี่ได้ด้วยตนเอง ผู้ที่อดบุหรี่ได้ยากจะต้องมีแรง
สนับสนุนจากภรรยา ญาติ ผูบ้ งั คับบัญชา ใช้ระยะเวลา
ในการอดบุหรี่หลายครั้งจึงจะประสบผลสำเร็จ และ
วิทยากรอีกคนคือ ผู้ที่ไม่สามารถอดบุหรี่ด้วยตนเองได้
ต้องใช้ยาบำบัดร่วมด้วยกับวิธีอื่นๆ
4. ÁÕ ¡ ÒÃ»ÃÐªØ Á áººÁÕ Ê è Ç ¹Ãè Ç Áของกลุ ่ ม
แกนนำ นายทหารชัน้ ประทวน โดยแบ่งกลุม่ เป็น 3 กลุม่ โดย
ใช้แบบทดสอบนิโคติน เป็นกลุ่มติดมาก ติดปานกลาง
และติดน้อย ทำในลักษณะเสวนากลุม่ ( Focus group
Discussion) แลกเปลี่ยนวิธีการอดบุหรี่
5. ·Ó¾Ô¸Õà»Ô´áÅÐ»Ô´â´Â¼ÙéºÑ§¤ÑººÑ-ªÒ
และแจกใบพันธะสัญญาสำหรับผู้ตัดสินใจอดบุหรี่ได้
6. ·Ó¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃâ´Â·Ó
Post-test ใช้ แ บบสอบถามเพื ่ อ ประเมิ น การรั บ รู ้
หลังการอบรม และทำการประเมินเชิงคุณภาพ โดยให้
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเขียนจดหมายถึงผูท้ เ่ี รารักถึงความรูส้ กึ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังการจัดอบรม ทันทีในวันที่จัด
กิจกรรมรณรงค์
ÃÐÂÐ·Õè 2 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å (หลังการจัด
กิจกรรมรณรงค์)
1. มี ก ารติ ด ตามกลุ ่ ม เป้ า หมายภายใน 1
สัปดาห์หลังดำเนินกิจกรรมสำหรับผู้ที่ตัดสินใจอดบุหรี่
ทั้งผู้ที่ทำพันธะสัญญา และผู้คิดที่อดบุหรี่แต่ไม่ทำ
พันธะสัญญา โดยการโทรศัพท์โดยตรง และผ่านแกนนำ
ทาง E-mail
2. ติดตามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดหลังจาก
ดำเนินกิจกรรม 1 เดือน โดยการประชุมแบบมีสว่ นร่วม
โดยขออนุญาตผู้บังคับบัญชา และชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการติดตามในประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมและให้
กำลังใจให้ความรู้ที่ถูกต้อง ประสานการดำเนินงาน
ในกรณี ท ี ่ ม ี ผ ู ้ ส นใจจะอดบุ ห รี ่ เ พิ ่ ม เติ ม นำปั ญ หาที ่
เกีย่ วข้องกับผูบ้ งั คับบัญชา และหน่วยบริการเพือ่ หาทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน
ÃÐÂÐ·Õè 3 à¡çºÃÇºÃÇÁ¢éÍÁÙÅËÅÑ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
·Ñ§é 2 ¡ÅØÁè หลังจากดำเนินการได้ 3 เดือน ทัง้ กลุม่
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ทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบโดยให้แบบสัมภาษณ์
ชุดเดียวกับก่อนทดลอง และสรุปยอดผู้อดบุหรี่ได้ใน
กลุม่ ทดลอง การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
6. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢Íé ÁÙÅáÅÐÊ¶Ôμ·Ô ãèÕ ªéã¹¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ
6.1 คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นประชากรทหารชั ้ น
ประทวน วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยการแจกแจงความถี ่ ร ้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2 เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ า
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ ก่อนและหลังการทดลองในเรือ่ ง การรับรู้
โอกาสเสี ่ ย ง และความรุ น แรง พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี ่
การรับรู้ต่อค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะได้รับจากการอด
บุหรีข่ องกลุม่ ทหารชัน้ ประทวน ในกลุม่ ทดลองและกลุม่
เปรียบเทียบด้วยสถิติ Paired Sample t-test
6.3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ การรับรู้ โอกาส
เสีย่ ง ความรุนแรง พิษภัยของบุหรี่ การรับรูต้ อ่ ค่าใช้
จ่ า ยและประโยชน์ ท ี ่ จ ะได้ ร ั บ จากการอดบุ ห รี ่ ข อง
ทหารชั้นประทวน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบด้วยสถิติ Student t-test
6.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผล
ต่างค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ทั้ง 3 ด้าน ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
6.5 เปรียบเทียบสัดส่วนการรับบริการอดบุหรี่
จากคลีนิคอดบุหรี่ของกลุ่มทหารชั้นประทวนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบด้วยสถิติ Z-test โดย
ทำใบพันธะสัญญากับผู้บังคับบัญชา
¹ÔÂÒÁÈÑ¾·ì
»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å หมายถึง กลุม่ เป้าหมายทีท่ ำการ
ทดลองหลังจากดำเนินกิจกรรมแล้วมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทำสัญญาว่าจะอดบุหรีก่ บั ผูบ้ งั คับบัญชา
¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÒÃÑººÃÔ¡ÒÃ¤ÅÔ¹Ô¡Í´ºØหรี่
หมายถึ ง การที ่ แ กนนำหรื อ เจ้ า หน้ า ที ่ ส าธารณสุ ข
วิ ท ยากรได้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารเกี ่ ย วกั บ โรคที ่ เ กิ ด จาก
การสูบบุหรี่ และอันตรายที่เกิดจากควันบุหรี่ สำหรับ
บุคคลใกล้ชิดในบ้าน ในชุมชน สำรวจค้นหา ผู้สูบบุหรี่
หรือติดบุหรี่ เพื่อแนะนำการรับบริการคลินิกอดบุหรี่
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การรักษา สถานที่รักษา
¡ÒÃ¢ÍÃÑººÃÔ¡ÒÃÍ´ºØËÃÕè หมายถึง การที่
ทหารชัน้ ประทวนทีส่ นใจอดบุหรีม่ าลงทะเบียนรับบริการ
อดบุหรี่ในคลีนิคอดบุหรี่เคลื่อนที่
ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃ หมายถึง จำนวนผูส้ นใจ
อดบุหรี่ ค้นหาโดยกลุม่ แกนนำหรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
วิทยากร ลงทะเบียนรับบริการอดบุหรี่ โดยทำพันธะ
สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
1. ¢éÍÁÙÅ·ÑèÇä»
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างในกองพัน
ทดลอง และกองพันเปรียบเทียบส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.2 และ 62.5 ตามลำดับ
กลุม่ ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 41.56 ปี ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
8.88 ปี ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ อายุเฉลี่ย 41.69 ปี
ค่าเบีย่ งเบน มาตรฐาน 6.47 ปี
ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคูท่ ง้ั 2 กลุม่ คิดเป็น
ร้ อ ยละ 85.9 และ 87.5 ตามลำดั บ การศึ ก ษา
ส่วนใหญ่มัธยมศึกษาร้อยละ 79.7 และ 73.4 รองลง
มาคื อ ระดั บ ปวช./ปวท. ร้ อ ยละ 10.9 และ17.2
ตามลำดับ ทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบส่วนใหญ่
มีอาชีพเสริม รายได้เฉลี่ยกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบ เท่ากับ 14,583 และ 14,987 บาท กลุม่ ทดลอง
ส่วนใหญ่มีสมาชิกครอบครัวเท่ากับ 4-5 คน ร้อยละ
51.6 และกลุม่ เปรียบเทียบสมาชิกครอบครัว 2-3 คน
เป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 59.4 ประวัติครอบครัว
มีการเจ็บป่วยโดยมะเร็งปอดหรือถุงลมโป่งพอง ในกลุม่
เปรียบเทียบมีร้อยละ 3.1 การเดินทางไปโรงพยาบาล
ค่ายสุรนารีนอ้ ยกว่า 30 นาที เป็นส่วนใหญ่และค่อนข้าง
สะดวก
1. หลังจากทดลอง กลุ่มทดลองมีการรับรู้
โอกาสเสี่ยงสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p=0.004) และเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ที่เพิ่มขึ้น ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่าแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1.1 เนื่องจากกลุ่ม
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เปรียบเทียบก่อนทดลองการรับรู้สูงกว่ากลุ่มทดลอง
(ตารางที่ 1 และ 4)
2. หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการรับรู้
ความรุนแรงของโรคจากการสูบบุหรี่สูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.006) และเมื่อเปรียบ
เทียบการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ระหว่างกลุม่ ทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบพบว่า แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิ านข้อที่ 1.1
เนือ่ งจากกลุม่ เปรียบเทียบก่อนทดลองการรับรูส้ งู กว่ากลุม่
ทดลอง (ตารางที่ 2 และ 4)
3. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการรับรู้ค่า
ใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการอดบุหรี่สูง
กว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value =
0.001) และเมื ่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การเปลี ่ ย นแปลง
ที่เพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ไม่มนี ยั สำคัญทางสถิติ ไม่เป็นไป
ตามสมมุตฐิ านข้อที่ 1.2
4. หลังการทดลอง กลุม่ เปรียบเทียบมีการรับรู้
โอกาสเสี่ยงลดลงเล็กน้อย ส่วนการรับรู้ต่อค่าใช้จ่าย
และประโยชน์ที่จะได้รับลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p=0.004) ยกเว้นการรับรูค้ วามรุนแรงของโรคเพิม่ ขึน้
เล็กน้อยทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลมีการ
รณรงค์วนั งดสูบบุหรีท่ างสือ่ มวลชนต่างๆ มาก (ตาราง
ที่ 3)
5. สั ด ส่ ว นของผู ้ ท ำพั น ธะสั ญ ญาว่ า จะรั บ
บริการอดบุหรี่ของกลุ่มทดลองร้อยละ 22 มากกว่า
กลุม่ เปรียบเทียบร้อยละ 6.66 อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ
(P<0.0136) ซึง่ เป็นไปตามสมมุตฐิ านที่ 2
6. ผลการติดตามหลังทำพันธะสัญญาในกลุม่
ทดลองภายใน 1 สัปดาห์ 4 คน พบว่า ผู้อดบุหรี่ที
่ ต ิ ด สารนิ โ คติ น มี อ าการข้ า งเคี ย งมาก แต่ ห ลั ง จาก
เจ้าหน้าทีใ่ ห้คำปรึกษาและให้กำลังใจและได้รบั วิธดี ำเนิน
การ โดยประชุ ม มี ส ่ ว นร่ ว มและการให้ ก ำลั ง ใจจาก
ผู้บังคับบัญชา และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี หลังจาก
ติดตาม 1 เดือนมีผรู้ บั บริการเพิม่ 9 คน และ 3 เดือน
ยังคงอดบุหรี่ได้ 9 คนเท่าเดิม ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
ติดตาม 3 เดือน หลังดำเนินการอดบุหรีไ่ ด้ 2 คน
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μÒÃÒ§·Õè 1 ¼Å¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ¡ÒÃÃÑºÃÙâé Í¡ÒÊàÊÕèÂ§ ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¾ÔÉÀÑÂ¢Í§ºØËÃÕè áÅÐ¡ÒÃÃÑºÃÙé¤èÒãªé¨èÒÂáÅÐ
¼Å»ÃÐâÂª¹ì·Õè¨Ðä´éÃÑº¢Í§¡ÅØèÁ·´ÅÍ§
n
¡ÒÃÃÑºÃÙéâÍ¡ÒÊàÊÕèÂ§μèÍâÃ¤¡ÒÃÊÙººØËÃÕè
64
ก่อนทดลอง
64
หลังทดลอง
¡ÒÃÃÑºÃÙé¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§âÃ¤¨Ò¡¡ÒÃÊÙººØËÃÕè
64
ก่อนทดลอง
64
หลังทดลอง
¡ÒÃÃÑºÃÙéμèÍ¤èÒãªé¨èÒÂáÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹ì·Õè¨Ðä´éÃÑº
64
ก่อนทดลอง
64
หลังทดลอง

mean

S.D

t-value

25.95
28.14

4.81
3.17

-2.95

23.34
25.09

4.67
2.90

-2.833

23.48
24.64

2.87
1.71

2.71

df

p-value

63

0.004*

63

0.006*

63

0.001*

* มีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p< 0.05
หมายเหตุ กลุ่มทดลองการรับรู้เพิ่มขึ้นหลังการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

μÒÃÒ§·Õè 2 ¼Å¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ðá¹¹à©ÅÕÂè ¡ÒÃÃÑºÃÙâé Í¡ÒÊàÊÕÂè § ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§¾ÔÉÀÑÂºØËÃÕè áÅÐ¡ÒÃÃÑºÃÙμé Íè ¤èÒãªé¨Òè ÂáÅÐ
»ÃÐâÂª¹ì·Õè¨Ðä´éÃÑº¢Í§¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡èÍ¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃ·´ÅÍ§ (Pair t-test)

n
¡ÒÃÃÑºÃÙéâÍ¡ÒÊàÊÕèÂ§μèÍâÃ¤¡ÒÃÊÙººØËÃÕè
64
¡èÍ¹·´ÅÍ§
64
ËÅÑ§·´ÅÍ§
¡ÒÃÃÑºÃÙé¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§âÃ¤¨Ò¡¡ÒÃÊÙººØËÃÕè
64
¡èÍ¹·´ÅÍ§
64
ËÅÑ§·´ÅÍ§
¡ÒÃÃÑºÃÙéμèÍ¤èÒãªé¨èÒÂáÅÐ»ÃÐâÂª¹ì·Õè¨Ðä´éÃÑº
64
¡èÍ¹·´ÅÍ§
64
ËÅÑ§·´ÅÍ§

mean

S.D

t-value

28.56
27.96

3.07
3.90

1.32

25.34
25.86

3.37
3.62

-1.061

25.12
24.45

1.64
2.37

2.09

df

p-value
0.19

63
0.29
63
0.04*
63

* มีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p< 0.05
หมายเหตุ กลุม่ เปรียบเทียบหลังการทดลองการรับรูล้ ดลงทุกด้าน ยกเว้น ความรุนแรงของโรคเพิม่ ขึน้
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μÒÃÒ§·Õè 3 ¼Å¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ðá¹¹à©ÅÕÂè ¡ÒÃÃÑºÃÙâé Í¡ÒÊàÊÕÂè § ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ ¤èÒãªé¨Òè ÂáÅÐ»ÃÐâÂª¹ì·¨èÕ Ðä´éÃºÑ ¢Í§¾ÔÉÀÑÂºØËÃÕè
ÃÐËÇèÒ§¡ÅØèÁ·´ÅÍ§áÅÐ¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡èÍ¹¡ÒÃ·´ÅÍ§
n
¡ÒÃÃÑºÃÙéâÍ¡ÒÊàÊÕèÂ§μèÍâÃ¤¡ÒÃÊÙººØËÃÕè
64
¡ÅØèÁ·´ÅÍ§
64
¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº
¡ÒÃÃÑºÃÙé¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§âÃ¤¨Ò¡¡ÒÃÊÙººØËÃÕè
64
¡ÅØèÁ·´ÅÍ§
64
¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº
¡ÒÃÃÑºÃÙéμèÍ¤èÒãªé¨èÒÂáÅÐ»ÃÐâÂª¹ì·Õè¨Ðä´éÃÑº
64
¡ÅØèÁ·´ÅÍ§
¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº

df

p-value

mean

S.D

t-value

25.95
28.56

4.8
3.07

-3.657

126 <0.001

23.34
25.34

4.67
3.37

-2.776

126 <0.001

23.48

2.87

* มีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p< 0.05
หมายเหตุ กลุ่มเปรียบเทียบมีการรับรู้สูงกว่ากลุ่มทดลองทุกประเด็น

μÒÃÒ§·Õè 4 ¼Å¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ ¡ÒÃÃÑºÃÙéâÍ¡ÒÊàÊÕèÂ§ ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ ¤èÒãªé¨èÒÂáÅÐ»ÃÐâÂª¹ì·Õè¨Ðä´éÃÑº¾ÔÉÀÑÂ
¨Ò¡¡ÒÃÊÙººØËÃÕÃè ÐËÇèÒ§¡ÅØÁè ·´ÅÍ§áÅÐ¡ÅØÁè à»ÃÕÂºà·ÕÂº ËÅÑ§·´ÅÍ§

n
¡ÒÃÃÑºÃÙéâÍ¡ÒÊàÊÕèÂ§μèÍâÃ¤¡ÒÃÊÙººØËÃÕè
64
¡ÅØèÁ·´ÅÍ§
64
¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº
¡ÒÃÃÑºÃÙé¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§âÃ¤¨Ò¡¡ÒÃÊÙººØËÃÕè
64
¡ÅØèÁ·´ÅÍ§
64
¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº
¡ÒÃÃÑºÃÙéμèÍ¤èÒãªé¨èÒÂáÅÐ»ÃÐâÂª¹ì·Õè¨Ðä´éÃÑº
64
¡ÅØèÁ·´ÅÍ§
64
¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº

mean

S.D

t-value

df

p-value

28.14
27.96

3.1
3.8

.276

126

0.78

25.09
25.85

2.9
3.6

-1.32

126

0.19

24.64
24.45

1.71
2.37

0.51

126

0.61

* มีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p< 0.05
หมายเหตุ กลุ่มทดลองสูงขึ้นแต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างนัยสำคัญทางสถิติ
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¡ÒÃμÅÒ´àªÔ§ÊÑ§¤Áã¹¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃÍ´ºØËÃÕè

μÒÃÒ§·Õè 5 ¼Å¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤ÇÒÁáμ¡μèÒ§¢Í§¼ÅμèÒ§¤Ðá¹¹à©ÅÕèÂ ¡ÒÃÃÑºÃÙéâÍ¡ÒÊàÊÕèÂ§ ¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§ ¤èÒãªé¨èÒÂáÅÐ
»ÃÐâÂª¹ì·Õè¨Ðä´éÃÑºËÅÑ§¡ÒÃ·´ÅÍ§ÃÐËÇèÒ§¡ÅØèÁ·´ÅÍ§áÅÐ¡ÅØèÁ»ÃÕÂºà·ÕÂº

d

S.D

t-value

df

p-value

2.19
-.59

5.92
3.62

3.208

126

0.78

1.75
0.51

4.94
3.887

1.571

126

0.19

1.156
-.6719

2.70
2.57

3.916

126

0.61

n
¡ÒÃÃÑºÃÙéâÍ¡ÒÊàÊÕèÂ§μèÍâÃ¤¡ÒÃÊÙººØËÃÕè
64
¡ÅØèÁ·´ÅÍ§
64
¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº
¡ÒÃÃÑºÃÙé¤ÇÒÁÃØ¹áÃ§¢Í§âÃ¤¨Ò¡¡ÒÃÊÙººØËÃÕè
64
¡ÅØèÁ·´ÅÍ§
64
¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº
¡ÒÃÃÑºÃÙéμèÍ¤èÒãªé¨èÒÂáÅÐ»ÃÐâÂª¹ì·Õè¨Ðä´éÃÑº
64
¡ÅØèÁ·´ÅÍ§
64
¡ÅØèÁà»ÃÕÂºà·ÕÂº

μÒÃÒ§·Õè 6 ¼Å¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃÍ´ºØËÃÕãè ¹¤ÅÕ¹¤Ô Í´ºØËÃÕÃè ÐËÇèÒ§¡ÅØÁè ·´ÅÍ§áÅÐ¡ÅØÁè à»ÃÕÂºà·ÕÂº â´Â·Óãº
¾Ñ¹¸ÐÊÑ--Ò¡ÒÃÍ´ºØËÃÕè´éÇÂμ¹àÍ§

กลุม่ ทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

¨Ó¹Ç¹

¼ÙéÃÑººÃÔ¡ÒÃ

¤èÒÊÑ´ÊèÇ¹

50
50

9
2

0.18
0.04

z-value p-value
2.21 <0.0136*

* มีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p< 0.05

ÇÔ¨ÒÃ³ì
จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการ
รับรูต้ อ่ โอกาสเสีย่ งของการเกิดโรค การรับรูค้ วามรุนแรง
จากการสูบบุหรีแ่ ละรับรูต้ อ่ ค่าใช้จา่ ย ประโยชน์ทค่ี าดว่า
จะได้รับจากการอดบุหรี่ ก่อนและหลังการทดลองของ
กลุม่ ตัวอย่าง พบว่าการรับรูต้ อ่ โอกาสเสีย่ งของการสูบบุหรี่
การรับรู้ความรุนแรงจากการสูบบุหรี่ และการรับรู้ต่อ
ค่ า ใช้ จ ่ า ย และประโยชน์ ท ี ่ ค าดว่ า จะได้ ร ั บ จากการ
อดบุหรี่ หลังการทดลอง ทัง้ สองกลุม่ มีระดับการรับรูท้ ง้ั
3 หมวดแตกต่ า งกั น แต่ ไ ม่ ม ี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ
(ตามตารางที่ 4 ) ถึงแม้วา่ การกำหนดคุณลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยก่อนที่ทำการศึกษาตามเกณฑ์

ทีก่ ำหนดขึน้ เพือ่ ให้มคี วามคล้ายคลึงกันมากทีส่ ดุ ระหว่าง
กลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบเป็นต้นว่า ช่วงอายุ
ลักษณะกองพันที่ทำการศึกษา จากข้อมูลทั่วไปจะพบว่า
การกระจายของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา จำนวน
สมาชิกในครอบครัว ประสบการณ์การเจ็บป่วย ระยะทาง
ในการเดินทางไปรักษา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านยา
เสพติดจากหลายโครงการ นอกจากนี้ยังเป็นนโยบาย
ของกองทัพบก ในการเลิกลดละยาเสพติด จากการหา
บริ บ ททางสั ง คม โดยสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และทำเสวนา
กลุ่มย่อย (Focus group Discussion) พบว่าการรับรู้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารจากหลายโครงการ เช่ น จากโครงการ
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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วิ ท ยากรที ่ ไ ปให้ ค วามรู ้ จ ากหน่ ว ยงานหลั ก คื อ
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โครงการหมูบ่ า้ นปลอดยาเสพติด
เป็นต้น ซึ่งอาจจะทำให้การรับรู้ทั้ง 3 ด้าน ในหมู่บ้าน
เปรียบเทียบสูงกว่าหมู่บ้านทดลองเล็กน้อย
เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ทั้ง 3
หมวด ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุม่ ทดลองพบว่า
การรับรู้ทั้ง 3 หมวดในกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การรับรูค้ า่ ใช้จา่ ยและประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั มี
การเปลี ่ ย นแปลงที ่ ด ี ข ึ ้ น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ต ิ
(p=0.001) ซึง่ น่าจะเกิดจากการจัดกิจกรรมการทดลอง
แต่อกี ส่วนหนึง่ อาจจะเกิดจากการได้รบั ข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจากผูว้ จิ ยั จัดขึน้ จึงเป็นไปได้วา่
ช่วงที่ทำการศึกษาได้รับข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สูบบุหรีใ่ นเดือนทีม่ กี ารรณรงค์เกีย่ วกับการสูบบุหรีใ่ นเดือน
พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรีโ่ ลก และโครงการงดเหล้า
เข้าพรรษาของโครงการปกติ ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่าการรับรู้ทั้ง 3 หมวด ก่อนและหลังการทดลอง
พบว่าลดลงทุกหมวดยกเว้น ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น
ส่วนหมวดการรับรู้ต่อค่าใช้จ่ายและประโยชน์ที่จะได้
รับลดลงมากกว่าหมวดอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
(p=0.04) ตามตารางที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ดำเนินงาน ในระบบปกติ จากการเก็บข้อมูลสนทนากลุม่
ในกลุ่มแกนนำ พบว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการ
ให้สุขศึกษา ของโรงพยาบาลค่ายสุรนารีช่วงที่ได้รับ
ข้อมูลใหม่ๆ ก็จะตระหนักรู้ พอเวลาผ่านไปนาน ขาดการ
กระตุ ้ น ก็ ล ื ม จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วน่ า จะเป็ น ไปได้ ว ่ า
การให้ขอ้ มูลไม่ตอ่ เนือ่ งมีผลต่อการรับรู้ ดังนัน้ จึงเป็นสิง่
กระตุ้นให้การรับรู้ลดลง
อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างค่าเฉลี่ยของผลต่างการรับรู้ทั้ง 3 หมวด ก่อน
และหลังการทดลองของกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
พบว่ากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบในหมวดรับรู้
โอกาสเสีย่ ง การรับรูต้ อ่ ค่าใช้จา่ ยและประโยชน์ทจ่ี ะได้
รับ อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ p=0.002 และ p<0.001
(ตารางที่ 5 ) ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลก่อนทดลอง พบว่า
การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งและค่าใช้จา่ ยและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
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เป็นจุดอ่อนของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนบริบทต่างๆ
ที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนำมาเป็นข้อกำหนดในประเด็น
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มทดลองโดยการ
ประยุกต์ ใช้วธิ กี ารตลาดทางสังคม เกีย่ วกับการวิเคราะห์
กลุ ่ ม เป้ า หมาย สื ่ อ และช่ อ งทางการสื ่ อ สารและการ
วางแผน บริการ และการสื่อสารในการเผยแพร่ความรู้
และชักชวนในเนื้อหาของอัตราการป่วย ความรุนแรง
ของการป่วยความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ทัง้ ต่อตนเองและ
ครอบครัวทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการป่วยด้วยโรคมะเร็งปอด
หรืออื่นๆ และผลดีของการอดบุหรี่ในระยะเริ่มแรก
ได้ประยุกต์แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดย
ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่ การป้องกันของโรเจอร์ ร่วมกับ
ทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของตนของแบน
ดูรา ซึง่ กล่าวไว้วา่ การใช้ผมู้ ปี ระสบการณ์ทท่ี ำกิจกรรม
นั้นสำเร็จมาเป็นตัวแบบให้บุคคลรับรู้ว่าเขากระทำได้
รั บ สำเร็ จ (6) ซึ ่ ง ได้ น ำแนวคิ ด นี ้ ม ากำหนดกิ จ กรรม
การอบรมในการให้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
นอกจากนี ้ ย ั ง ใช้ แ รงกระตุ ้ น ทางสั ง คมจาก
กลุ่มแกนนำ โดยติดตามให้ความรู้ให้คำปรึกษาจาก
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ผูร้ บั ผิดชอบ
งานบุหรีข่ องสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา
ซึ่งเป็นคณะศึกษาวิจัยฯ ปัจจัยเสริมทางด้านสังคม
อี ก อย่ า งที ่ เ ป็ น เหตุ ผ ลคื อ แรงสนั บ สนุ น จากผู ้ บ ั ง คั บ
บัญชา จากการวิเคราะห์บริบทของทหารพบว่าผู้บังคับ
บัญชามีอิทธิพลในการปฏิบัติตามมากกว่าครอบครัว
ซึง่ จากทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
ทีม่ พี น้ื ฐานมาจากผลการศึกษาทางสังคมจิตวิทยา พบว่า
การตัดสินใจส่วนใหญ่ขน้ึ กับอิทธิพลทีม่ อี ำนาจเหนือกว่า
ตัวเรา ซึ่งมีบทบาทต่อพฤติกรรมด้านการป้องกันโรค
ส่งเสริมสุขภาพ(7) เช่น บุคคลในครอบครัว ญาติพน่ี อ้ ง
เพือ่ นร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา บุคลากรทางการแพทย์
สาธารณสุขและผูน้ ำชุมชน ซึง่ พบว่าหลังจากจัดกิจกรรม
ทันทีมผี ตู้ ดั สินใจอดบุหรีไ่ ด้ 4 คน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากแบบ
พั น ธะสั ญ ญาเขี ย นว่ า ตั ด สิ น ใจอดบุ ห รี ่ ต ลอดชี ว ิ ต
ซึง่ ผูต้ ดิ บุหรีไ่ ม่แน่ใจว่าถ้าสัญญาแล้วจะสามารถปฏิบตั ไิ ด้
นอกจากนี้ยังมีความกลัวต่อผู้บังคับบัญชา แต่หลังจาก
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ติดตาม 1 เดือน คณะวิจัยได้ชี้แจงกับผู้บังคับบัญชา
และกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจ จึงมีผู้ตัดสินใจอดบุหรี่
เพิม่ ขึน้ เป็น 9 คน
สรุป ผลการวิ จ ั ย ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า กลุ ่ ม ทดลองที ่
ผ่านกิจกรรมประยุกต์วิธีการตลาดเชิงสังคม ที่ประกอบ
ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ร ะบบบริ ก าร กลุ ่ ม ผู ้ ร ั บ บริ ก าร
เป้าหมาย สือ่ และช่องทางการสือ่ สาร มีการเปลีย่ นแปลง
การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงของโรค
จากการสูบบุหรี่ การรับรูต้ อ่ ค่าใช้จา่ ย ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
จากการอดบุหรี่ และการส่งเสริมการรับบริการอดบุหรี่
สู ง กว่ า ก่ อ นทดลองและสู ง กว่ า กลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บ
นอกจากนี ้ ยั ง พบว่ า สั ด ส่ ว นผู ้ ท ำสั ญ ญาอดบุ ห รี ่ ต ่ อ
ผู้บังคับบัญชาในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
จากผลการวิจยั จึงควรนำมาพิจารณาในการจัดกิจกรรมรณรงค์
รวมทัง้ บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของผูร้ บั บริการ
เพื่อช่วยให้เข้าถึงบริการได้รวดเร็วขึ้น จะส่งผลต่อการ
ลดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้

¢éÍàÊ¹Íá¹Ð
1. ผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์
เพื่อส่งเสริมการมารับบริการอดบุหรี่ของกลุ่มเป้าหมาย
โดยการประยุกต์วิธีการตลาดเชิงสังคม สามารถทำให้
สัดส่วนการทำพันธะสัญญาของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบ ดังนั้นในการรณรงค์เพื่อเพิ่มอัตราการ
ตัดสินใจอดบุหรีค่ วรนำวิธกี ารตลาดเชิงสังคมมาประยุกต์
ก่อนวางแผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ ควรมีการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพก่อน เพือ่ วางแผนให้มคี วามเหมาะสม
ในองค์ประกอบด้านบริการ ราคา สถานที่ให้บริการ
และกลวิธีในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
2. จากการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพเกีย่ ว
กับการผลิตสือ่ และช่องทางการสือ่ สาร สือ่ ทีก่ ลุม่ เป้าหมาย
ได้รับมีมากมายหลายชนิด แต่ขาดข้อมูลรายละเอียด
ซึ ่ ง กลุ ่ ม เป้ า หมายต้ อ งการ ทราบประเด็ น สำคั ญ คื อ
ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และต้องการความรู้
ที่ต่อเนื่อง ต้องการยาที่จะบำบัด แหล่งบริการที่เข้าถึง
ได้ง่าย โดยสรุปต้องการสื่อบุคคลและแหล่งบริการ
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3. ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจอดบุหรี่คือผู้บังคับบัญชา จะเห็นได้
จากการทำสัญญาอดบุหรี่ต่อผู้บังคับบัญชาจะไม่กล้าทำ
เกรงว่าจะทำไม่ได้ จึงขออดบุหรี่ด้วยตนเอง และอีก
ประการหนึ่ง คือ บุตร ภรรยาและบุคคลที่เป็นที่รัก
เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นกำลังใจ
ในการสนับสนุนให้สามารถอดบุหรี่ได้สำเร็จ ดังนั้นใน
การดำเนินการควร ใช้ผู้บังคับบัญชา ภรรยา บุตร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้ให้คำแนะนำ ชักจูงส่งเสริม
การมารับบริการอดบุหรี่
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5. นัชชา พรหมพันใจ, ศรีสมร กมลเพ็ชร, เชษฐ์
มหิดล; 2544.
ศาสตร์ ใ หม่ แ ละคณะ. ประสิ ท ธิ ผ ลการตลาด 7. จิตต์ลัดดา สุภานันท์. การประยุกต์ทฤษฎีความ
เชิงสังคมในการส่งเสริมการมารับบริการตรวจ
สามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
วั ณ โรคของประชาชนในพื ้ น ที ่ เ สี ่ ย งจั ง หวั ด
ป้องกันการเกิดแผลฝ่าเท้าของผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ นสถาน
นครราชสี ม า. วารสารสำนั ก งานป้ อ งกั น ควบ
สั ง เคราะห์ โ รคเรื ้ อ นพระประแดง จั ง หวั ด
คุมโรค. 2548; 6(12): 88-100.
สมุ ท รปราการ. วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตร์
6. ฉัตรวิมล ชุนประสาน. การประยุกต์แนวคิดการ
มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา
ตลาดเชิงสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล; 2539.
อาหารและการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะไขมัน
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