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ค าน า 
 

งานวิจยัเลม่นีเ้ป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ
ด้านยาสบู น าไปสูก่ารปฏิบตัิของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยการขบัเคลื่อน 3 มิติคือ มติท่ี 2.4 
ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพ่ือห้ามการโฆษณา  การ
ส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุปถัมภ์จาก
อตุสาหกรรมยาสบูทางสื่อคอมพิวเตอร์ทัง้จากภายในและตา่งประเทศและออกกฎหมายจดัสรร
เวลาในการน าเสนอโทษของยาสบูในทกุประเภทสื่อ ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม  การขบัเคลื่อนมิตินี ้
ได้น าเสนอรูปแบบการขบัเคลื่อนไว้ 3รูปแบบ มติท่ี ข้อ2.7 ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาสบูในสถานศกึษา โดย ติดป้ายห้ามสบูบหุร่ีในสถานศกึษาและห้ามสบูบหุร่ี
ในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวตักรรมเพ่ือการ
เรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหร่ีอย่างเป็นรูปธรรม และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การขบัเคลื่อนมิตินีไ้ด้น าเสนอรูปแบบการขบัเคลื่อนไว้ 3 รูปแบบเช่นกัน 
สว่นมติท่ี 3 ข้อ 3.3 สนับสนุนการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ีให้กระจายอย่างทั่วถึงโดย
จัดสถานท่ีปลอดบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ีทัง้ในท่ีสาธารณะ ท่ีท างาน ศาสนสถาน สถานศึกษา 
บริษัท ห้างร้าน เอกชน ได้เสนอรูปแบบการขบัเคลื่อนไว้ 2 รูปแบบ คณะผู้จัดท าเห็นว่าท่าน
สามารถน ารูปแบบตา่ง ๆ ไปทดลองใช้กบัหน่วยงานของท่านเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
บ้างไมม่ากก็น้อย 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยได้ด าเนินการควบคมุการบริโภคยาสบูมายาวนานกว่า  30  ปี  โดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนทัง้จากภาครัฐ  องค์กรเอกชน (NGOs) และชุมชน  ซึ่งการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา  แม้มีความก้าวหน้ามาเป็นอย่างดี  แต่ก็มีส่วนขาดท่ียังไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการ
แล้วแต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร  ประกอบกับประเทศไทยได้ร่วมให้สตัยาบันตามอนุสญัญาการ
ควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก(WHO  Framework  Convention  on  tobacco  Control : 
FCTC)  เป็นประเทศอันดับท่ี 36  จาก 174  ประเทศท่ีลงนามแล้ว  ( ข้อมูล ณ  วันท่ี 30  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554)  โดยมีผลบังคบัใช้เมื่อวนัท่ี  27  กุมภาพันธ์ 2548  ซึ่งเป็นพันธกรณี
ระหวา่งประเทศท่ีประเทศรัฐภาคีต้องปฏิบตัิตามอนุสญัญาฯ  ดงักล่าว อีกทัง้กระแสโลกาภิวฒัน์
และการเปลี่ยนแปลงบริบทในสงัคมท าให้ปัญหาการบริโภคยาสบูมีปัจจัยเก่ียวข้องท่ีซับซ้อนขึน้
มากจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์และมาตรการในการควบคุมยาสูบท่ีครอบคลุมทุกปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องและมีประสิทธิภาพมากขึน้  โดยความร่วมมือของทกุภาคสว่น กรมควบคมุโรคจึงมีค าสัง่
ท่ี 218/2552  ลงวันท่ี  10  มีนาคม 2552  แต่งตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างานจัดท าแผน
ควบคมุการบริโภคยาสบูแห่งชาติ    ค าสัง่ท่ี  386/2552 ลงวนัท่ี 20  พฤษภาคม  2552  และค าสัง่
ท่ี  425/2552  ลงวนัท่ี  28 พฤษภาคม  2552  แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการและคณะท างานฯ เพ่ิมเติม  
ซึ่งคณะอนกุรรมการและคณะท างานนีไ้ด้มีการประชมุจดัท าแผนควบคมุการบริโภคยาสบูแห่งชาติ
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วหลาย ๆ  ครั ง้  ดงัภาพแสดงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ควบคมุยาสบูแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  จึงได้แผนยุทธศาสตร์การควบคมุยาสบู
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557  ฉบับนีข้ึน้  และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสบูแห่งชาติ (คบยช.)  แล้ว  เมื่อวนัท่ี 22  เมษายน  2552 
 สถานการณ์การบริโภคยาสบูของประชากรไทยข้อมลูการส ารวจของส านักงานสถิติ
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2552  พบวา่ประชากรไทยอายุ  15  ปีขึน้ไปสบูบุหร่ี 10.90  ล้านคน  (ร้อยละ 
20.70)  เพศหญิงเท่ากบัร้อยละ 2.01  และเพศชายเท่ากับร้อยละ 40.47  จากข้อมลูการส ารวจปี 
พ.ศ. 2550  พบวา่โดยทัว่ไปเพศชายเร่ิมสบูบุหร่ีครัง้แรกเมื่ออายุประมาณ  18  ปี  ส่วนเพศหญิง  
เร่ิมสบูบหุร่ีครัง้แรกเมื่ออายปุระมาณ  22  ปี   การสบูบหุร่ีในรอบ 18  ปีท่ีผา่นมา  มีแนวโน้มลดลง  
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แตใ่นปี พ.ศ.2552  มีจ านวนผู้สบูบหุร่ีเพ่ิมขึน้จากปี พ.ศ. 2550  เลก็น้อย  ดังนี ้ ประชากรไทยอาย ุ 
15  ปีขึน้ไปท่ีสบูบหุร่ี  มีจ านวนลดลงจาก  12.26  ล้านคน  (ร้อยละ 32.00)  ในปี พ.ศ. 2534  เป็น  
10.86  ล้านคน (ร้อยละ  21.22)  ในปี พ.ศ.2550  แต่ในปี พ.ศ. 2552 กลบัเพ่ิมขึน้เล็กน้อยเป็น  
10.90  ล้านคน  (ร้อยละ 20.70)  ทัง้นีเ้พราะมีนักสูบหน้าใหม่เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะเยาวชนและ
ผู้หญิงโดยมีอตัราการสบูบหุร่ีลดลงต ่าสดุในปี พ.ศ. 2550 ท่ีร้อยละ 1.94 และ กลบัเพ่ิมขึน้เลก็น้อย
ในปี พ.ศ.  2552  เป็นร้อยละ 2.01  จากการท่ีบุหร่ีราคาถูกชนิดใหม่ออกมาตีตลาด  และกลยุทธ์
การตลาดของอตุสาหกรรมยาสบูท่ีมุ่งเป้าไปท่ีเยาวชนและผู้หญิง   ปริมาณการสบูบุหร่ีต่อวนัใน
ประชากรไทยอายุ  15 ปีขึน้ไป เฉลี่ยสงูถึง  10 มวนต่อวัน  ผู้สบูบุหร่ีแบ่งเป็นผู้สบูน้อยกว่า 10 
มวน  จ านวน  5.06  ล้านคน  (ร้อยละ  46.6)  และผู้สบูตัง้แต ่10 มวนขึน้ไป จ านวน 5.79 ล้านคน
(ร้อยละ 53.4)  ซึ่งผู้สบู 10 มวนขึน้จ าเป็นต้องใช้ยาในการบ าบดัโรคติดบุหร่ี  เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีติด
นิโคติน ผู้สบูบหุร่ีอาย ุ 15  ปีขึน้ไปประมาณกึ่งหนึ่งสบูบุหร่ีมวนเอง  ข้อมลูระหว่างปี พ.ศ. 2544 
ถึง พ.ศ. 2552  พบวา่สดัสว่นผู้สบูบหุร่ีมวนเองอยู่ระหวา่ง ร้อยละ 50.85 – 43.99 โดยร้อยละ 9.19 
สบูทัง้บหุร่ีซองและบหุร่ีมวนเอง  และมีการสบัเปลี่ยนประเภทไปมา  เน่ืองมาจากการขึน้ราคาบุหร่ี
ซองท่ีมีผลมาจากการขึน้ภาษี  หรือราคาท่ีลดลงมาจากการลดภาษีน าเข้าหรือการขยายตลาดของ
บหุร่ีราคาถกูภายในประเทศ  โดยท่ียาเส้นท่ีเป็นส่วนประกอบของบุหร่ีมวนเองมีอตัราภาษีเพียง
ร้อยละ 0.1  ในขณะท่ีบุหร่ีซองมีการเพ่ิมอตัราภาษีสงูขึน้ตามภาวะเงินเฟ้อ  จนปัจจุบันมีอตัรา
ภาษีอยู่ท่ีร้อยละ 85  จากราคา  ณ  โรงงานอตุสาหกรรมส าหรับผลิตภณัฑ์ยาสบูท่ีผลิตในประเทศ 
และราคาน าเข้า  CIF  รวมอากรขาเข้าและภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)  ส าหรับผลิตภณัฑ์ยาสบูน าเข้า 
 ส าหรับเด็กและเยาวชนอตัราการสูบบุหร่ีในกลุ่มอายุ  19-24  ปี  ลดลงต ่าสดุในปี 
พ.ศ. 2549  และคอ่ย ๆ  เพ่ิมขึน้  จนมีอตัราสบูบุหร่ีเท่ากับ  ร้อยละ  22.19 ในปี พ.ศ. 2552 โดย
สงูขึน้จากปี พ.ศ. 2550  จ านวนร้อยละ  0.92  สว่นช่วงอาย ุ 15-18 ปี ลดลงต ่าสดุในปี พ.ศ. 2544 
และคอ่ย ๆ  เพ่ิมขึน้  จนมีอตัราสบูบุหร่ีเท่ากับ 15.91  ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 โดยสงูขึน้จากปี พ.ศ. 
2550  จ านวน  ร้อยละ  0.37    จากการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ข้อมลูจากการส ารวจของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550  พบว่าเยาวชนอายุต ่ากว่า 18 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ  93.60  ไม่เคยถูก
ผู้ขายขอดบูตัรประชาชน  และโดยสว่นใหญ่ซือ้บหุร่ีแบบแบ่งมวนขายหรือหรือซือ้เป็นมวนร้อยละ 
68.25  รองลงมาซือ้เป็นซองร้อยละ 31.46  และอีกเล็กน้อยซือ้เป็นห่อใหญ่  หรือคาร์ตนัร้อยละ 
0.29 ในปี พ.ศ. 2552  อตัราการบริโภคยาสบูซึ่งรวมทัง้ยาสบูชนิดมีควนัและชนิดไม่มีควนัของ
เยาวชนไทย  อาย ุ13-15 ปี สงูถึงร้อยละ 16.4  โดยอตัราบริโภคยาสบูในเพศชายร้อยละ 25.4 เพศ
หญิง ร้อยละ 7.8 สว่นอตัราผู้สบูบหุร่ีของประชากรไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป  คิดเป็นร้อยละ 11.7 โดย
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อตัราการสบูบหุร่ีในเพศชายร้อยละ20.1 เพศหญิง      ร้อยละ  3.8  และ เป็นท่ีน่าตกใจว่าร้อยละ 
8  ของเยาวชนไมส่บูบหุร่ีในปัจจบุนั  คิดวา่ตนเองจะเร่ิมสบูบหุร่ีในปีหน้า  ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากเดก็
และเยาวชนมีความออ่นไหว  และซกัจงูให้เอาแบบอย่างได้ง่าย  โดยสื่อตา่ง ๆ  และผู้ ท่ีอยู่รอบข้าง 
 
 ผลกระทบจากการบริโภคยาสบู การบริโภคยาสบูและยาเส้น  มีผลเสียต่อสขุภาพไม่
แตกต่างกัน  และนับเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคญัท่ีท าให้เกิดภาระโรคสงูสดุเป็นอนัดบั 3  รองจาก
ปัจจยัเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศท่ีไมเ่หมาะสม  และปัจจัยเสี่ยงด้านการดื่มแอลกอฮอล์  ข้อมลู
จากการศกึษาภาระโรค  ของกระทรวงสาธารณสขุ  ประมาณการวา่มีผู้ เสียชีวิต  41,002  คนต่อปี  
จากโรคท่ีเก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ี (เสียชีวิตและเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งปอด โรคหวัใจและโรคถุงลมโป่ง
พอง ฯลฯ)  และในปี พ.ศ.  2549  ประมาณการว่ามีผู้ ป่วยท่ีมีสาเหตเุก่ียวข้องกับการสบูบุหร่ี  คือ  
โรคมะเร็งปอด 5,299  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic  Product:GDP) ในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550  ครัวเรือนท่ีจนท่ีสดุจ่ายเงินซือ้บุหร่ีร้อย
ละ  8.04  ของรายได้ครัวเรือน  เฉลี่ยทุกกลุ่มประมาณร้อยละ  4.44  และพบว่าค่าใช้จ่ายของ
ผู้ป่วยโรคจากการสบูบหุร่ีในปี พ.ศ. 2546  โรคมะเร็งปอด  โรคหลอดเลือดหวัใจอดุตนั  และโรคถุง
ลมโป่งพอง เท่ากบั  103,602.61,  35,996.63  และ  14,923.28  บาท/คน/ปี   ผู้ ท่ีสมัผสัควนับุหร่ี
มือสองมากกวา่ร้อยละ  39.1  ท่ีสมควรได้รับความคุ้มครอง  เน่ืองจากในควนับุหร่ีมีสารเคมีกว่า 
4,000  ชนิด  เป็นสารพิษมากกวา่  250  ชนิด  เช่น  นิโคติน  ทาร์  คาร์บอนมอนนอกไซด์  และกวา่  
50  ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง    ซึ่งควนับหุร่ีมือสองเป็นสาเหตขุองโรคและการตายก่อนวยัอนัสมควร
ในเดก็และผู้ใหญ่ท่ีไมส่บูบหุร่ีแตไ่ด้รับควนับหุร่ีมือสอง  โดยมีผลต่อระบบประสาทระบบทางเดิน
หายใจและทรวงอก  ระบบเลือด  ถึงแม้วา่ในประเทศไทยร้อยละของผู้สบูบุหร่ีในบ้านลดลง  จาก
ร้อยละ  85.76ในปี  พ.ศ.2544  เป็นร้อยละ 58.95  ในปี พ.ศ. 2550  แต่ในปี พ.ศ. 2552  พบว่า
ประชากรร้อยละ  39.1  ยงัได้รับควนับหุร่ีในบ้าน  และสมัผสัควนับุหร่ีในท่ีท างานถึงร้อยละ 27.2  
ถึงแม้ว่าในปี พ.ศ. 2552  จ านวนผู้ เลิกสบูบุหร่ีมีถึง 4.7 ล้านคน  คิดเป็นร้อยละ  30.37  ของ
ประชากรท่ีเคยสบู 15.6  ล้านคน  แตท่ดแทนด้วยผู้สบูหน้าใหมท่ี่มีอตัราเพ่ิมขึน้  โดยผู้สบูบหุร่ีสว่น
ใหญ่  อยู่ในกลุม่ผู้ ด้อยโอกาส  มีการศกึษาน้อย  อยู่ในชนบท  และยากจน  มีโอกาสเข้าถึงบริการ
เลิกยาสบูได้น้อย  เน่ืองจากปัจจบุนัระบบบริการเลิกบหุร่ี  ทัง้ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ  
ประกนัสงัคม  และสวสัดิการราชการ  ยงัไมเ่ป็นรูปธรรม  ถึงแม้วา่ผู้รับบริการสว่นหนึ่งจะได้รับการ
บ าบดัการติดยาสบูโดยมิต้องใช้ยาช่วยเลิกยาสบู  แต่ยังมีผู้ติดยาสบูอีกจ านวนไม่น้อยท่ีต้องรับ
การบ าบดัโดยการใช้ยา   
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 นโยบาย  มาตรการ  กฎหมาย  และกลไกท่ีเก่ียวข้องกบัการควบคมุยาสบูของประเทศไทย  
ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัเป็นประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบูของ
องค์การอนามยัโลก  เพ่ือใช้เป็นกรอบมาตรการในการควบคมุยาสบูของประเทศ  เป็นล าดบัท่ี  36  
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546  จาก 168  ประเทศ  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติท่ีส าคญัอนัหนึ่งคือมาตรา  5.3  ของ
อนสุญัญาวา่ด้วยการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลกวา่ด้วย  การเฝ้าระวงัและปกป้องจาก
อิทธิพลของอตุสาหกรรมยาสบูจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ  โดยท่ีประเทศไทยมีกฎหมายท่ี
ส าคญั  3  ฉบบั  ท่ีใช้เป็นกลไกในการควบคมุยาสบูก่อนการเกิดขึน้ของอนสุญัญาดงักล่าว  ได้แก่  
พ.ร.บ.ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู  พ.ศ.2535  พ.ร.บ. คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ี  พ.ศ. 2535  
และ พ.ร.บ.ยาสบู พ.ศ.2509  ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกใหม่ในการเฝ้าระวงัและปกป้องจาก
อิทธิของอตุสาหกรรมยาสบูจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ     กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติด้านการ
สื่อสารการตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบ  มีพัฒนาการตลอดเวลา  ได้แก่   การโฆษณา  
(Advertising)  การสง่เสริมการตลาด  (Promotion)  และการอปุถัมภ์ (Sponsorship)โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง  กิจกรรมท่ีอุตสาหกรรมยาสูบอ้างว่าเป็นกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  
รวมถึงกิจกรรมท่ีระบุว่าเป็นกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ 
(Corporate  Social  Responsibility)  เช่น  การสนับสนุนเงินให้กับหน่วยงานภาคการศึกษาและ
กิจกรรมด้านเยาวชน  เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อเยาวชน  ชุมชนและสังคม  รวมทัง้ สร้างการ
ยอมรับตวัสินค้าวา่เป็นสินค้าปกติในชีวิตประจ าวนัอนัจะเป็นผลทางอ้อมตอ่การบริโภคยาสบู  รวม
ไปถึงการแทรกแซงของผู้ ประกอบการ และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาสูบ  ต่อ
กระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ  อันได้แก่  การขอเข้าพบเพ่ือเจรจาต่อรองขอผ่อนปรน
กฎระเบียบตา่ง ๆ  กบัผู้มีสว่นในการก าหนดนโยบายควบคมุยาสบู   การด าเนินงานควบคมุยาสบู
ของประเทศไทยมีหลายองค์กรเป็นภาคีเครือข่ายในการขบัเคลื่อน  เพ่ือการควบคมุยาสบู  ทัง้
ภาครัฐ องค์กรพิเศษภายใต้การก ากับของภาครัฐ  องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรอ่ืน ๆ  โดย
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ท าหน้าท่ีในการเช่ือมโยงเครือข่าย  ทัง้นี ้
เพ่ือให้การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ทนัตอ่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงบริบทในสงัคมไทย  จึง
ได้มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ควบคมุยาสบูแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 – 2557   ขึน้จากความร่วมมือ
ของทกุภาคสว่น  นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535  จนถึงปัจจบุนัประเทศไทยมีการปรับขึน้ภาษีสรรพสามิต
บุหร่ีซิกาแรต  รวม 9  ครัง้  โดยล่าสุดเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2552  มี การปรับขึน้อัตราภาษี
สรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรต เป็นร้อยละ  85  ท าให้รายได้สรรพสามิตบุหร่ีซิกาแรตท่ีรัฐจัดเก็บได้มี
แนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 15,438  ล้านบาท  เป็น  43,936  ล้านบาท  ในปี พ.ศ. 2552  
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แตก่ารขึน้ภาษีในแตล่ะครัง้ไมไ่ด้ท าให้ราคาบหุร่ีเพ่ือสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ  อีกทัง้อตัราภาษียาเส้น
ไมไ่ด้เพ่ิมไปด้วย  ปัจจบุนัอตัราคา่แสตมป์ยาเส้นคิดตามมลูคา่ร้อยละ 0.1  หรือคิดตามปริมาณตอ่
หน่วย  10  กรัม  หน่วยละ  0.01  ดงันัน้  กลไกด้านราคาจึงยังไม่ได้ท าหน้าท่ีการลดการบริโภค
ยาสบูเท่าท่ีควร  ในขณะท่ีอตัราการสบูบหุร่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  มีผลมาจากมาตรการ
กฎหมายและมาตรการทางสงัคมร่วมด้วย  เช่น  การท าให้บุหร่ีเป็นสินค้าไม่ปกติ  รวมทัง้การสบู
บหุร่ีเป็นท่ีน่ารังเกียจของสงัคม  และการห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ  เป็นต้น   ปัจจุบันยาเส้นและ
ยาสบู  ได้แก่  ซิการ์ ยาเส้นปรุง  ยาเคีย้ว  และบหุร่ีอ่ืนๆ  จดัเก็บภาษีตาม พ.ร.บ.ยาสบู พ.ศ. 2509  
มีโครงการสร้างภาษี  เป็นการจดัเก็บภาษีจากราคา  ณ  โรงงานอตุสาหกรรม  ส าหรับผลิตภณัฑ์
ยาสบูท่ีผลิตในประเทศ และราคาน าเข้า CIF   รวมอากรขาเข้าและภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ยาสบูน าเข้า  แต่ปรากฏว่าปัจจุบันบริบทได้เปลี่ยนแปลงไป  กล่าวคือ  การแจ้งราคา
น าเข้าของบหุร่ีตา่งประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้  จึงอาจได้รับแจ้งในราคาท่ีต ่า  ประกอบกับ
อตัราภาษีน าเข้าจะทยอยลดลงอนัเน่ืองมาจากข้อตกลงการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  จึงมี
ความจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างภาษียาสบูและบุหร่ีซิกาแรตเพ่ือให้ราคาบุหร่ีไม่ลดลง  ซึ่งส่งผล
กระทบให้มีผู้บริโภคยาสบูหน้าใหมเ่พ่ิมขึน้ 

ประกอบกบัการจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ เป็นการด าเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2553 มีวตัถุประสงค์เพ่ือขบัเคลื่อนพลงัการมีส่วน
ร่วมของภาคสว่นตา่งๆ ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์ นโยบายสาธารณะ เพ่ือสขุภาพ
ของประชาชนคนไทยทัง้ประเทศใช้หลกัการท างานด้วยยุทธศาสตร์สามเหลี่ยม  เขยือ้นภเูขา                    
(ศ.นพ.ประเวศ วะส)ี ซึ่งใช้ในการขบัเคลื่อน เพ่ือแก้ปัญหาท่ียาก และซบัซ้อน โดยพึ่งพลงั 3 สว่น ท่ี
เช่ือมโยงกนั คือ พลงัทาง ปัญญา พลงัทางสงัคม และพลงัแห่งอ านาจรัฐ หรืออ านาจทางการเมือง 
เน้นกระบวนการ ท่ีให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
เรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพ่ือน าไปสู่ การเสนอแนะ นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพโดยในปี 2553          
มีจ านวนทัง้สิน้ 9 ประเดน็ ซึ่ง 1 ในนัน้คือ เร่ืองมาตรการในการควบคมุปัจจัยเสี่ยงต่อสขุภาพด้าน
ยาสบู โดยสมชัชาได้รับรองมติให้ภาคีร่วมกันขบัเคลื่อนการควบคมุยาสบู ซึ่งในมติข้อท่ี 3 มีการ
กลา่วให้สมาชิกสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการความเสี่ยงต่อ
สขุภาพ       ซึ่งในทิศทางการขบัเคลื่อนมติสู่แนวปฏิบัติควรมีการขบัเคลื่อน  เครือข่ายร่วมท างาน 
รวมถึงข้อเสนอให้หน่วยงานเก่ียวข้องรวมตวัท างานแบบบูรณาการโดยใช้พืน้ท่ีเป็นตวัตัง้  และ
พฒันาเพ่ิมศกัยภาพกลไกการท างานของแตล่ะจงัหวดั 
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จากภาวะสถานการณ์ทัว่ไปของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ยงัไมไ่ด้ขบัเคลื่อนนโยบายอย่าง
เป็นรูปธรรม ผนวกกบัโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการตนเองและหนุนเสริมให้
เกิดการขบัเคลื่อนและการด าเนินการอย่างเป็นระบบยงัไมม่ีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันัน้เพ่ือการ
เ ร่ิมต้นในการขับเคลื่อนกลไกมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เ ร่ืองยาสูบไปปฏิบัติ ท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ วิจัยและคณะได้ยึดหลกั 3 ประสานในการท างานคือ ภาควิชาการมีการสร้าง
องค์ความรู้ทางวิชาการท่ีถูกต้อง ภาคประชาสงัคมคือการเคลื่อนไหวทางสงัคมและต้องอาศัย
ความรู้เป็นฐานต้องดงึประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและ ภาคราชการ  ฝ่ายการเมืองคือเข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลกัดนั เพ่ือให้ทราบผลว่า การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ี
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีผลประการใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือศกึษาการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

 2. เพ่ือค้นหาปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะต่อการขบัเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบหรือหนุนเสริมการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไป
ปฏิบตัิท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

 
ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาถึง การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัท่ีิ
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีองค์กรผู้รับผิดชอบกระบวนการวิจยัเพ่ือร่วมขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติสูรู่ปธรรมท่ีชดัเจนในครัง้นีเ้ป็นการด าเนินการในลกัษณะองคก์รภาคี เครือขา่ยร่วมทัง้ใน
และนอกพืน้ท่ี ซึ่งประกอบไปด้วย 

1. สาธารณะสขุจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 
3. โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ ทัง้ 3 โรงเรียน 
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การขับเคล่ือน ใช้แกนน าต่าง ๆ ดังนี ้
 1. ผู้ บริหารเทศบาลท่ีเป็นข้าราชการ/นักการเมือง และพนักงานเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการน ามติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 20 คน 
 2. ประชาชนท่ีเป็น อสม.ท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 20  คน 

 3. ครูและเดก็นกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนสงักดัเทศบาล จ านวน 20  คน 
ขอบเขตระยะเวลา  
 ในการศึกษาเร่ือง  การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในครัง้นีผู้้ วิจัยใช้เวลาในการศึกษาตัง้แต่เดือน  กรกฏาคม 2555  – สิงหาคม 
2556 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวจิัย 

1. เพ่ือจะได้ทราบผลการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์  

 2. เพ่ือค้นหาปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3. เพ่ือหารูปแบบหรือหนนุเสริมการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ี
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

 
 

 



 

บทท่ี 2 
 

เอกสาร และงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
  ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ การน ามติ
สมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขอน าเสนอตามล าดบัดงันี ้
 1. แบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณีแบบจ าลอง CIPP Model 
 2. การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action  research) 
 3. สถานการณ์ระบบโครงสร้างการควบคมุยาสบูของประเทศไทย 
 4. บริบทเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
แบบจ าลองการประเมินผลโครงการ กรณีแบบจ าลอง CIPP Model 
 
 การด าเนินงานตามโครงการ  หรือการบริหารโครงการ  ไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนก็ตาม  จะต้องมีการวางแผนโครงการ  โดยก าหนดเป็นวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายไว้  เพ่ือคาดหวงัผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ภายหลงั  เมื่อวางแผนโครงการและมีการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของโครงการ  ตลอดจนการออกแบบโครงการเป็นอย่างดีแล้ว  ผู้ ท่ีมีอ านาจจะท า
การคดัเลือก  โครงการ  และอนมุตัิโครงการตอ่ไป  ตอ่จากนัน้จะมีองค์กรน าโครงการไปปฏิบตัิ  เรา
เรียกว่า  การบริหารโครงการ(Project  Management)   ถ้าการวางแผนโครงการดี  เท่ากับงาน
ส าเร็จไปแล้วระดบัหนึ่ง  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  การวางแผนโครงการท่ีดี  จะช่วยเพ่ิมโอกาส
ส าหรับความส าเร็จของโครงการ  แต่ก็มิใช่เป็นหลกัประกันความส าเร็จของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการสาธารณะเสียทัง้หมด  เพราะความส าเร็จ  หรือความล้มเหลวของนโยบาย/แผนงาน  
โครงการตา่ง ๆ  จะต้องผา่นกระบวนการตา่ง ๆ  อีกมาก  โดยเฉพาะกระบวนการบริหารโครงการ
และการประเมินผลโครงการ  คือการวางแผน(Planning)เก่ียวข้องกับ  การคิด  การด าเนินการ  
หรือ  การบริหาร (Implementation/Operation)   เ ก่ียวกับการกระท า  ส่วนการประเมินผล  
(Evaluation) คือการเปรียบเทียบระหวา่งการวางโครงการกบัการกระท า  การประเมินผลจึงเป็น
ขัน้ตอนสดุท้าย ท่ีจะท าให้ทราบว่า  การปฏิบัติงานตามโครงการนัน้บรรลวุัตถุประสงค์หรือไม ่ 
เพียงใด  มีการเบ่ียงเบนไปจากสิ่งท่ีวางแผนไว้หรือไม่  ถ้าเบ่ียงเบนมากจะได้หาวิธีปรับปรุงแก้ไข
ความคาดหวงักบัการปฏิบตัิจริงนัน้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  โดยเฉพาะปัจจบุนัการบริหารการ
พฒันาประเทศมิได้ประเมินเฉพาะผลส าเร็จของโครงการจะต้องพิจารณาทัง้ผลผลิต  (Output)   ท่ี
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ได้จาการการด าเนินโครงการเท่านัน้  แต่ความส าเร็จของโครงการจะต้องพิจารณาทัง้ผลผลิต 
(Output)     ผลลพัธ์ (Outcome)  และผลกระทบ (Impact)    ด้วย  เราเรียกว่า  การบริหารแบบ
มุ่งผลสมัฤทธ์ิ   (Result  Base  Management) ดงันัน้การท่ีจะทราบถึงผลสมัฤทธ์ิของโครงการ
ตา่ง ๆ  ได้นัน้  จ าเป็นจะต้องอาศยักระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 
2.  ความหมายของการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation)เป็นค าท่ีมาจาก การประเมินผล 
(Evaluation)  กบัค าวา่โครงการ (Project) หมายถึง  กระบวนการท่ีมุง่แสวงหาค าตอบวา่นโยบาย/
แผนงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  โดยมี
มาตรฐานและเคร่ืองมือในการวดัท่ีแมน่ตรงและเช่ือถือได้ 
 
3.  หลกัการเบือ้งต้นเก่ียวกบัการติดตามและประเมินผล 
 การประเมินผลถือเป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการบริหารงาน/
โครงการ  ซึ่ งหลังจากได้ผ่านกระบวนการวางแผน (Planning)  การปฏิบัติตามแผน 
(Implementation)  และการประเมินผล (Evaluation) ถือเป็นเค ร่ืองมือท่ีส าคัญในการวัด
ความส าเร็จของผลการด าเนินงาน  ซึ่งประกอบด้วย   2  สว่น  คือ 
 3.1  การติดตามผล  (Monitoring) เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานการจดัสรรทรัพยากร (input) เป็นการพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากร
ในโครงการ(input) กบัผลผลิต (output) ของโครงการร่วมกับปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน  การติดตามผลเป็นเคร่ืองมือในช่วงการปฏิบตัิงานของโครงการเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจ
วา่การสง่มอบปัจจยัการผลิต  ก าหนดการท างาน  การผลิตผลผลิต  และการด าเนินงานต่าง ๆ  ได้
ด าเนินการไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 3.2  การประเมินผล (Evaluation)  เป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance 
vealuation)  เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
ประเมินความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานวา่มีการใช้ทรัพยากร/ปัจจยัต่าง ๆ  อย่างไรมีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน  ตามขัน้ตอน  ตามกฎเกณฑ์  และตามเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ตลอดจน
มีผลงานเป็นไปตามแผน  วตัถปุระสงค์  และเป้าหมายหรือไม่  อาจเป็น  การประเมินผลระหว่าง
การด าเนินงาน (On-going  evaluation) เป็นการประเมินถึงผลผลิต (outputs)  และผลลพัธ์ 
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(outcomes)  หรือ การประเมินผลภายหลงัการด าเนินงาน(Ex-post evaluation)  เป็นผลการ
ประเมินถึงผลลพัธ์  (outcomes) และผลกระทบ (impacts) 
 
4. วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายการประเมินผลโครงการ 
 มักจะมีค าถามอยู่ตลอดเวลาว่า  ประเมินผลเพ่ืออะไร  หรือ ประเมินผลไปท าไม  
ปฏิบตัิงานตามโครงการแล้ว  ไม่มีการประเมินผลไม่ได้หรือ  ตอบได้เลยว่า  การบริหารแนวใหม่
หรือการบริหารในระบบเปิด (Open  Systim)  นัน้ถือวา่การประเมินผลเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัมากซึ่ง
จดุมุง่หมายของการประเมินผลโครงการมีดงันี ้
 4.1  เพ่ือสนบัสนนุหรือยกเลิก  การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือช่วยตดัสินใจวา่ควรจะ
ยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป  โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ ๆ  ยังมิได้
จดัท าในรูปของโครงการทดลอง(Experimental) มีโอกาสจะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้ง่าย  ความ
ล้มเหลวของโครงการจึงมิใช่ความล้มเหลวของผู้บริหารเสมอไป  ดงันัน้  ถ้าเราประเมินผลแล้ว
โครงการนัน้  ส าเร็จตามท่ีก าหนดวตัถุประสงค์  และเป้าหมายไว้ก็ควรด าเนินการต่อไป  แต่ถ้า
ประเมินผลแล้วโครงการนัน้มีปัญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบมากกวา่เราก็ควรยกเลิกไป 
 4.2  เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ  ว่าเป็นไปตามท่ี
ก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย  หรือกฎเกณฑ์  หรือมาตรฐานท่ีก าหนดไว้เพียงใด 
 4.3  เพ่ือปรับปรุงงาน  ถ้าเราน าโครงการไปปฏิบัติแล้ว  พบว่าบางโครงการไม่ได้เสีย
ทัง้หมด  แตก่็ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ทกุข้อ  เราควรน าโครงการนัน้มาปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึน้  โดยพิจารณาวา่โครงการนัน้บกพร่องในเร่ืองใด  เช่น  ขาดความร่วมมือของประชาชน  ขดัต่อ
คา่นิยมของประชาชน  ขาดการประชาสมัพนัธ์  หรือสมรรถนะขององค์การท่ีรับผิดชอบต ่า  เมื่อเรา
ทราบผลของการประเมินผล  เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเดน็ 
 4.4  เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative)  โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินัน้  
ผู้บริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  จากทางเลือกอย่างน้อย 2 ทางเลือก  
ดงันัน้การประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก  ก่อนท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ  
ทัง้นีเ้พ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยลง 
 4.5  เพ่ือขยายผล  ในการน าโครงการไปปฏิบัติ   ถ้าเราไม่มีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  อาจจะไม่ทราบถึงความส าเร็จของโครงการ  แต่ถ้าเราประเมินผล
โครงการเป็นระยะสม ่าเสมอ  ผลปรากฏวา่โครงการนัน้  บรรลผุลส าเร็จตามท่ีก าหนดวตัถุประสงค์  
เราก็ควรจะขยายผลโครงการนัน้ต่อไป  แต่การขยายผลนัน้มิได้หมายความว่าจะขยายไปได้ทุก
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พืน้ท่ี  การขยายผลต้องค านึงถึงมิติของประชากร  เวลา  สถานท่ี  สถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น  
โครงการปลกูพืชเมืองหนาวจะประสบความส าเร็จดีในพืน้ท่ีภาคเหนือ แตถ้่าขยายผลไปยงัภมูิภาค
อ่ืนอาจจะไม่ได้ผลดีเสมอไป  เพราะต้องค านึงถึงลักษณะภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  เชือ้ชาติ  
คา่นิยม  ฯลฯ  ดงันัน้  สิ่งท่ีต้องค านึงถึงคือ  สิ่งท่ีน าไปในพืน้ท่ีหนึ่งอาจได้ผลดี  แต่น าไปขยายผล
ในพืน้ท่ีหนึ่งอาจไมไ่ด้ผล  หรือ  สิ่งท่ีเคยท าได้ผลดีในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไมได้ผลดีในอีกช่วงเวลา
หนึ่ง 
5. แบบจ าลองการประเมินผลตามแนวคดิต่าง ๆ    
 แนวคดิและ แบบจ าลองของ R.W. Tyler 
 R.W. Tyler  เป็นนักประเมินรุ่นแรก ๆ  ในปี ค.ศ. 1930  และเป็นผู้ ท่ีเร่ิมต้นบุกเบิก
แนวคิดความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการ  เขามีความเห็นว่า  “การประเมินคือการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง (performance)  กบัจดุมุง่หมายเชิงพฤติกรรมท่ีวา่งไว้”  โดยมี
ความเช่ือวา่  จดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้อย่างชดัเจน  รัดกมุและจ าเพาะเจาะจงแล้ว  จะเป็นแนวทางช่วย
ในการประเมินได้เป็นอย่างดีในภายหลงั  ซึ่งตอ่มาปี  1950  ได้มีรูปแบบมาใช้เป็นกระบวนการติด
สินการบรรลวุตัถปุระสงค์ของสิ่งท่ีท าการประเมิน (R.W. Tyler.1950) เรียกวา่ 
“Triple Ps Model” 
 แนวความคดิและแบบจ าลองของสเต๊ค 
 Robert  E. Stake  ค านึงถึงความต้องการสารสนเทศท่ีแตกตา่งกนัของบคุคลหลาย ๆ  
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการในการประเมินโครงการ  ได้ตัง้ช่ือแบบจ าลองในการประเมินผลของเขา
วา่  แบบจ าลองการสนบัสนนุ (Countenance  Model) 
 
 แนวความคิดและแบบจ าลองของคอมราดและวิลสนั   
 Comrad  and  Wilson. 1985 : 20 – 30 (อ้างอิงจาก ไชยยศ เรืองสวุรรณ. 2533 : 
114-122 )  กล่าวว่าถ้าพิจารณาแนวการประเมินท่ีหน่วยงานต่าง ๆ  ในการประเมินโครงการ
ทัง้หลายจะพบวา่มีรูปแบบการประเมินนิยมใช้กนั  5  รูปแบบ  ดงันี ้
 5.1  รูปแบบการประเมินตามวตัถปุระสงค์ (Goal – based  Model) 
 พืน้ฐานการประเมินรูปแบบนีค้ือไทเลอร์ (Tyler)  รูปแบบการประเมินตาม
วตัถปุระสงค์เป็นรูปแบบการประเมินท่ีเกา่แก่ท่ีใช้กนัอย่างกว้างขวางท่ีสดุ  ในการประเมินโครงการ
ตา่ง ๆ   
 5.2  รูปแบบการประเมินแบบการตอบสนอง (Responsive  Model) 
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 รูปแบบการประเมินโครงการนี ้ พัฒนามาจากการประเมินของ  สคริเวน (Scriven)  
ซึง้ประเมินยึดจุดมุ่งหมายและผลข้างเคียง  (Side  Eeffect) เป็นหลกั  สเตค (Stake) ได้พัฒนา
รูปแบบการประเมินโครงการหลายคนได้รับการสนับสนุนตามแนวคิดนี ้ เช่น กุบา (Guba)  
ลินคอล์น (Lincoln) การประเมินโครงการตามลกัษณะนี ้ เน้นท่ีกิจกรรมมากกว่าจุดมุ่งหมายของ
โครงการ  
 5.3  รูปแบบการประเมินโดยผู้ช านาญ (Conniosseurship  Model) 
 การประเมินโครงการตามรูปแบบนี ้ มีความแตกต่างจากรูปการประเมินทัง้สอง
รูปแบบท่ีกล่าวมาแล้ว ไอส์เนอร์(Eisner)  ได้เสนอแนวคิดของการประเมินตามรูปแบบนีซ้ึ่งมี
สถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ  นิยมน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 
 5.4  รูปแบบการประเมินเพ่ือการตดัสินใจ (Decision-Making  Model)  
 การประเมินโดยพิจารณาอย่างรอบด้าน  ไมว่า่จะเป็นจุดมุ่งหมายของโครงการ  หรือ
ปัญหาข้อโต้แย้งตา่ง ๆ  ในการประเมินโครงการต้นแบบของการประเมินตามรูปแบบ  การประเมิน
เพ่ือตัดสินใจ (Decision-Making  Model) มีอยู่ 2 แบบ คือ  รูปแบบซิปป์ (CIPP  Model) 
ของสตฟัเฟิลบีม(Stufflebeam)และ CSE  Model ของอลัคิน (Alkin) ทัง้สองรูปแบบนีม้ีคณุสมบัติ
คล้ายคลงึกนัมาก 
 5.5  การประเมินตามกรอบตรรกของโครงการ(Log-frame) 
 โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ 3 สว่น  ดงันี ้
 5.5.1  จดุมุง่หมายของโครงการ (Objectives)ซึ่งประกอบด้วย 
 (1)  เป้าหมายสงูสดุ (Goal)หรือเป้าประสงค์  หมายถึง จดุมุ่งหมายของแผนงานหรือ
ผลกระทบของโครงการท่ีเราคาดหวงัว่าจะเกิดขึน้  (Planned  impact) ซึ่งจะส่งผลเกิดประโยชน์
ตอ่สว่นรวมหรือประเทศในระดบัท่ีสงูกวา่ระดบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
 (2)  วตัถุประสงค์ (Purpose) หรือ  Immediate  objective  คือผลงานหรือผลลพัธ์
ของแผนงาน  หรือ  โครงการท่ีเราหวงัวา่จะเกิดขึน้วตัถปุระสงค์  จะแตกตา่งจากเป้าประสงค์ตรงท่ี
มีขอบเขตของระยะเวลาสัน้กวา่  และมีขอบเขตความหมายแคบกวา่   
 (3)  ผลผลิต(Outputs)  คือผลท่ีได้รับ (Results)จากการท่ีใช้ปัจจัย (Inpust)ใน
โครงการนัน้และเป็นผลท่ีผู้ด าเนินงานโครงการประสงค์  ท่ีจะให้เกิดขึน้จากการใช้ทรัพยากรและ
การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (4)  กิจกรรม (Activites) คือกระบวนการ (Process) หรือการกระท า(Actions) ท่ี
จ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีบงัเกิดผลผลิต (output) ในขัน้ต้น 
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 (5)  ปัจจยั (Inputs) คือทรัพยากรในโครงการเพ่ือให้เกิดผลผลิต 
 5.5.2  ส่ิงท่ีบอกความก้าวหน้าตามเป้าหมาย (Objectively  verifiable  indicators)  
 หมายถึง  สภาพการณ์ท่ีชีใ้ห้เห็นว่าโครงการบรรลุเป้าหมาย  ทัง้ในระดับผลผลิต 
(output) วตัถุประสงค์ (purpose) และเป้าหมายระดบัสงู (goal) ซึ่งอาจจะมีลกัษณะท่ีแสดงใน
เชิงปริมาณ (quantitative) และคณุภาพ(qualitative) 
 5.5.3  ข้อสนันิษฐานเก่ียวกบัความส าเร็จของโครงการ  เพ่ือให้สามารถก าหนดความ
รับผิดชอบของผู้บริหารโครงการได้อย่างชัดเจน  หากโครงการมีความล้มเหลวเน่ืองจากปัจจัย
ภายนอก  หรือสถานการณ์ท่ีนอกเหนือ  การควบคมุของโครงการแล้ว  ผู้บริหารไมต้่องรับผิดชอบ 
 6.  แบบจ าลองการประเมินผลตาม CIPP  Model 
 แบบจ าลอง (Model) หมายถึง  วิธีการสื่อสารทางความคิด  ความเข้าใจ ตลอดจน
จินตนาการท่ีมีผลตอ่ปรากฎการณ์หรือเร่ืองราวใดๆ   ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อสารในลกัษณะตา่ง ๆ   
เช่น  แผนภมูิ  แผนผงั  ระบบสมการ  และรูปแบบอ่ืน เป็นต้น  เพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย  และสามารถ
น าเสนอเร่ืองราวได้อย่างมีระบบ  การประเมินผลโครงการนัน้  มีแนวคิดและโมเดลหลายอย่าง  ณ  
ท่ีนี ้ ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิปป์ หรือ  CIPP  Model 
 ของสตฟัเฟิลบีม(Danial . L . Stufflebeam) เพราะเป็นโมเดลท่ีได้รับการยอมรับกันทั่วไปใน
ปัจจบุนั 
 แนวคิด  การประเมินของสตฟัเฟิลบีม  (Stufflebeam’s CIPP  Model) ในปี ค.ศ. 
1971 สตฟัเฟิลบีม  และคณะ ได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม ช่ือ “Educational  
Evaluation and  decision Making” หนงัสือเลม่นีไ้ด้เป็นท่ียอมรับกันอย่าบกว้างขวาง  เพราะให้
แนวคิดและวิธีการทางการวดัและประเมินผล  ได้อย่างน่าสนใจและทันสมยัด้วย  นอกจากนัน้  
สตฟัเฟิลบีมก็ได้เขียนหนงัสือเก่ียวกบัการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่าง
ต่อเน่ือง  จึงกล่าวได้ว่า  ท่านผู้ นีม้ีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทฤษฏีการประเมิน  จนเป็นท่ี
ยอมรับกนัทัว่ไปในปัจจบุนั  เรียกวา่ CIPP  Model  เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง  มี
จดุเน้นท่ีส าคญั  คือ ใช้ควบคูก่บัการบริหารโครงการ  เพ่ือหารข้อมลูประกอบการตดัสินใจ  อย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดเวลา  วตัถปุระสงค์การประเมิน  คือ  การให้สารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจ  เน้นการ
แบ่งแยกบทบาทการท างานระหว่าง  ฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด  
กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าท่ีระบุ  จัดหา  และน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร  ส่วนฝ่าย
บริหารมีหน้าท่ีเรียกหาข้อมลูและน าผลการประเมินท่ีได้ไปใช้ประกอบการตดัสินใจ  เพ่ือด าเนิน
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กิจกรรมใด ๆ  ท่ีเก่ียวข้องแล้วแตก่รณี  ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการมีอคติในการประเมิน  และ เขาได้แบ่ง
ประเดน็การประเมินผลออกเป็น  4  ประเภท  คือ 
 1.  การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context  Evaluation: C) เป็นการ
ประเมินให้ได้ข้อมลูส าคญั  เพ่ือช่วยในการก าหนดวตัถปุระสงค์ของโครงการ  ความเป็นไปได้ของ
โครงการเป็นการตรวจสอบว่าโครงการท่ีจะท าสนองปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นท่ีแท้จริง
หรือไม่  วตัถุประสงค์ของโครงการชัดเจน  เหมาะสม  สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ  หรือ  
นโยบายหน่วยเหนือหรือไม่  เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสท่ีจะได้รับการ
สนบัสนนุจากองค์กรตา่ง ๆ  หรือไม ่เป็นต้น 
 การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตดัสินเก่ียวกบัเร่ือง  โครงการควรจะท าให้
สภาพแวดล้อมใด  ต้องการจะบรรลเุป้าหมายอะไร  หรือต้องการบรรลวุตัถุประสงค์เฉพาะอะไร  
เป็นต้น 
 2.  การประเมินปัจจัยเบือ้งต้นหรือปัจจัยป้อน (Input  Evaluation :I) เป็นการ
ประเมินเพ่ือพิจารณาถึง  ความเป็นไปได้ของโครงการ  ความเหมาะสม  และความพอเพียงของ
ทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น  งบประมาณ  บคุลากร  วสัดอุปุกรณ์  เวลา  รวมทัง้
เทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน  เป็นต้น 
 การประเมินผลแบบนีจ้ะท าโดยใช้ เอกสารหรืองานวิจยัท่ีมีผู้ท าไว้แล้ว  หรือใช้วิธีการ
วิจัยน าร่องเชิงทดลอง (Pilot  Experimental  Project) ตลอดจนอาจให้ผู้ เช่ียวชาญมาท างานให้  
อย่างไรก็ตาม  การประเมินผลนีจ้ะต้องส ารวจสิ่งท่ีมีอยู่เดิมก่อนวา่มีอะไรบ้าง  และตดัสินใจว่าจะ
ใช้วิธีการใด ใช้แผนการด าเนินงานแบบไหน  และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก หรือไม่ 
 3. การประเมินกระบวนการ (process  Evaluation :P) เป็นการประเมินระหว่าง
การด าเนินงานโครงการ  เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการ  ท่ีจะใช้เป็นข้อมลูในการ
พัฒนา  แก้ไข  ปรับปรุง  ให้การด าเนินการช่วงต่อไปนีม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  และเป็นการ
ตรวจสอบกิจกรรม  เวลา  ทรัพยากรท่ีใช้ในโครงการ  ภาวะผู้น า  การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการ  โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขัน้ตอน  การประเมินกระบวนการนี ้ จะเป็น
ประโยชน์อย่างงมากตอ่การค้าหาจดุเดน่  หรือจดุแขง็ (Strengths) และจดุด้อย (Weakness)  ของ
นโยบาย / แผนงาน/ โครงการ  มกัจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลงัจากสิน้สดุโครงการแล้ว  การ
ประเมินกระบวนการจะมีบทบาทส าคัญในเร่ืองการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ ๆ  เพ่ือการ
ตรวจสอบการด าเนินของโครงการโดยทัว่ไป  การประเมินกระบวนการมีจดุมุง่หมาย  คือ 
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 3.1 เพ่ือการหาข้อบกพร่องของโครงการ  ในระหว่างท่ีมีการปฏิบัติการ  หรือการ
ด าเนินงานตามแผนนัน้ 
 3.2  เพ่ือหาข้อมลูต่าง ๆ  ท่ีจะน ามาใช้ในการตดัสินใจเก่ียวกับการด าเนินงาน ของ
โครงการ 
 3.3  เพ่ือการเก็บข้อมลูตา่ง  ๆ  ท่ีได้จากการด าเนินงานของโครงการ 
 4.  การประเมินผลผลิต (Product  Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตท่ีเกิดขึน้กบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ  หรือความต้องการ/ เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้
การพิจารณาในประเด็นของการยุบ  เลิก   ขยาย  หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล  
เร่ืองผลกระทบ (Impact )  และผลลพัธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ  โดยอาศยั
ข้อมลูจากการประเมินสภาวะแวดล้อม  ปัจจัยเบือ้งต้นและกระบวนการร่วมด้วย  จะเห็นได้ว่า  
การประเมินแบบCIPP  เป็นการประเมินท่ีครอบคลมุองค์ประกอบของระบบทัง้หมด  ซึ่งผู้ประเมิน
จะต้องก าหนดวตัถปุระสงค์ของการประเมินท่ีครอบคลมุทัง้ 4 ด้าน  ก าหนดประเด็นของตวัแปร
หรือตวัชีว้ดั  ก าหนดแหลง่ข้อมลูผู้ให้ข้อมลู  ก าหนดเคร่ืองมือการประเมิน  วิธีการท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมลู  และเกณฑ์การประเมินท่ีชดัเจน 
 เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาของการประเมินผลโครงการ  เพ่ือจ าแนกประเภทของการ
ประเมินผลโครงการโดยละเอียดแล้ว  เราสามารถจ าแนกได้วา่การประเมินผลโครงการมี  4  ระยะ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1)  การประเมินผลโครงการก่อนการด าเนินงาน (Pre-evaluation)  เป็นการประเมิน
ว่ามีความจ าเป็นและความเป็นไปได้ในการก าหนดให้มีโครงการหรือแผนงานนัน้ ๆ  หรือไม ่ 
บางครัง้  เรียกการประเมินผลประเภทนีว้า่  การศกึษาความเป็นไปได้  (Feasibility Study)หรือการ
ประเมินความต้องการท่ีจ าเป็น (Need Assessment) 
 2)  การประเมินผลโครงการขณะด าเนินงาน (On-going  Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลโครงการเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  (Monitoring) และการใช้
ทรัพยากรตา่ง ๆ  
 3)  การประเมินผลโครงการเมื่อสิน้สดุการด าเนินงาน (Post-evaluation) เป็นการประ
วา่ผลของการด าเนินงานนัน้  เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการท่ีวางไว้หรือไม่ 
 4)  การประเมินผลกระทบจากการด าเนินโครงการ (Impact Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลโครงการ  ภายหลงัจากการสิน้สดุการด าเนิน โครงการหรือแผนงาน  โดยมีวตัถปุระสงค์  
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เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้  ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจากการมีโครงการหรือปัจจัยอ่ืน 
ๆ 
 นอกจากนี ้สตัฟเฟิลบีม  ได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจ  ท่ีสอดคล้องกับ
ประเดน็ท่ีประเมินผล  ดงันี ้
 1. การตดัสินใจเพ่ือการวางแผน (planning  Decisions) เป็นการตดัสินใจท่ีใช้ข้อมลู
จากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีได้น าไปใช้ในการก าหนดจุดประสงค์ของโครงการให้สอดคล้อง
กบัแผนการด าเนินงาน 
 2.  การตดัสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้างของโครงการ ( Structuring  Decisions)เป็น
การตดัสินใจท่ีใช้ข้อมลูจากปัจจัยน าเข้าท่ีได้น าไปใช้ในการก าหนดโครงสร้างของแผนงาน และ
ขัน้ตอนของการด าเนินการของโครงการ 
 3. การตดัสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบัติ (Implementation  Decisions)  เป็นการ
ตดัสินใจท่ีใช้ข้อมลูจากการประเมินกระบวนการ  เพ่ือพิจารณาควบคมุการด าเนินการใ ห้เป็นไป
ตามแผน  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
 4.  การตดัสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ  (Recycing  Decisions) เช่น  การตัดสินใจ
เพ่ือใช้ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ท่ีเกิดขึน้  เพ่ือพิจารณาการยุติ / ล้มเลิก  หรือ 
ขยายโครงการท่ีจะน าไปใช้ในโอกาสตอ่ไป 
 ข้อมลูเก่ียวกบัประเดน็การประเมินแบบ CIPP  Model ทัง้ 4  ประการ  และประเภท
ของการตดัสินใจดงักล่าวข้างต้น  พอจะสรุปความสมัพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการ
ตดัสินใจดงัแผนภมูิ 1 

ประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ 
การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การตดัสินใจเพ่ือการวางแผน 
(planning  Decisions) 

การประเมินปัจจยัเบือ้งต้น/ตวัป้อน 
(Input  Evaluation) 

การตดัสินใจเพ่ือก าหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decisions) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การตดัสินใจเพ่ือน าโครงการไปปฏิบตัิ 
(Implementating Decisions) 

การประเมินผลผลิต 
(Product  Evaluation) 

การตดัสินใจเพ่ือทบทวนโครงการ 
(Recycling  Decisions) 
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แผนภมูิท่ี 1 :  ความสมัพนัธ์การตดัสินใจ  และประเภทการประเมินแบบ CIPP Model 
 
 Stufflebeam  ได้เสนอแนวคิดในการสร้างแบบแผนการประเมินผล  ซึ่งสอดคล้องกับ  
CIPP Model  ซึ่งอาจน าไปประยุกต์ใช้กับการประเมินผลในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้  แบบแผนการ
ประเมินผล  มีดงันี ้
 1.  การบรรยายจุดมุ่งหมาย  และการก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 
  1.1  ขอบเขตความรับผิดชอบว่ามีขอบเขตระดับท้องถ่ิน  ระดับจังหวัด  หรือ
ระดบัประเทศ 
  1.2  เวลาและแนวทางเลือก 
  1.3  ตวัแปรในการวดัและมาตรฐานท่ีใช้ในการตดัสินใจ 
  1.4  นโยบายในการปฏิบตัิงานของผู้ประเมินผล 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมลู  ประกอบด้วย  แหล่งข้อมลูท่ีจะเก็บรวบรวมข้อมลู วิธีการ  
เคร่ืองมือ  วิธีการ สุม่กลุม่ตวัอย่าง  สภาพการณ์ในการเก็บข้อมลู 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมลู 
 4.  การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 5.  การบริหารการประเมินผล เพ่ือเตรียมแผนการด าเนินงานทัง้หมด  ซึ่งประกอบด้วย 
ขัน้ตอนคือ   ก าหนดโครงร่าง  ก าหนดบุคลากรและทรัพยากร ก าหนดวิธีการปฏิบัติ  ประเมินผล   
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ  ก าหนดวิธีท่ีจะพัฒนาแบบแผนการประเมิน  และการจัดหา  
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน  การประเมินผลตลอดโครงการ 
7.  เกณฑ์และตวัชีว้ดัความส าเร็จ 
 การประเมินผลโครงการนัน้ต้องมีเกณฑ์และตวัชีว้ดั (Indicator)  ระดบัความส าเร็จ
ของโครงการให้ทราบ  โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์  ท่ีใช้ในการประเมินผลโครงการ (วรเดช  จันทรศร  
และ ไพโรจน์  ภทัรนรากลุ. 2541 : 44) มีดงันี ้
 7.1  เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)  มีตวัชีว้ดัเช่น  สดัสว่นของผลผลิตตอ่คา่ใช้จ่าย
ผลิตภาพตอ่หน่วยเวลา ผลิตภาพตอ่ก าลงัคน  ระยะเวลาในการให้บริการตอ่ผู้บริหาร 
 7.2  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) มีตัวชีว้ดัเช่น  ระดับการบรรลุเป้าหมาย
ระดบัการบรรลตุามเกณฑ์มาตรฐาน  ระดบัการมีสว่นร่วม  ระดบัความเสี่ยงของโครงการ 
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 7.3  เกณฑ์ความพอเพียง (Adequacy) ตัวชี ว้ัด  เช่นระดับความพอเพียงของ
ทรัพยากร  การขาดแคลนปัจจยัการผลิต  และปัจจยัอื่น เป็นต้น 
 7.4  เกฯฑ์ความพึงพอใจ  (Satisfaction)  ตัวชีว้ัด  เช่น  ระดับความพึงพอใจของ
โครงการ  และผู้มีสว่นได้สว่นเสียของโครงการ  เป็นต้น 
 7.5  เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) การให้โอกาสกับผู้ ด้อยโอกาส  ความเป็นธรรม
ระหวา่งเพศ  ระหวา่งกลุม่อาชีพ ฯลฯ 
 7.6  เกณฑ์ความก้าวหน้า    ตวัชีว้ดั  เช่น  ผลผลิตเปรียบเทียบกับเป้าหมายรวม
กิจกรรมท่ีท าแล้วเสร็จ  ทรัพยากร  และเวลาท่ีใช้ไป  มีความเหมาะสมเพียงใด  เป็นต้น 
 7.7  เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)  ตัวชีว้ดั  เช่น  ความอยู่รอดของโครงการ
ด้านเศรษฐกิจสมรรถนะด้านสถาบนั  ความเป็นไปได้ด้านการขยายผลของโครงการ 
 7.8  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ(Externalities) ตวัชีว้ดั  เช่น  ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  ผลกระทบด้านสงัคมและวฒันธรรม  เป็นต้น 
 ส าหรับตวัชีว้ดั (Indicators) ความส าเร็จของโครงการนัน้  หมายถึง  ตวัชีว้ดัท่ีแสดง
หรือระบุประเด็นท่ีต้องการจะวัดหรือประเมิน  หรือตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีต้อง
ท าการศกึษา  โดยจะมีการระบลุกัษณะท่ีคอ่นข้างเป็นรูปธรรม  ทัง้สว่นท่ีมีลกัษณะเชิงปริมาณและ
ลกัษณะเชิงคณุภาพ 
 
8. หลกัการสร้างตวัชีว้ดัท่ีดี 
 การสร้างตวัชีว้ดัท่ีดี  จ าเป็นจะต้องมีหลกัการ  ท่ีใช้เป็นเป้าหมายในการด าเนินการ  
ดงันี ้
 1. เลือกใช้ / สร้างตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัแทนท่ีส าคญัเท่านัน้ 
 2.  ค าอธิบาย  หรือการก าหนดตวัชีว้ดัควรเป็นวลีท่ีมีความชดัเจน 
 3.  ตวัชีว้ดัอาจจะก าหนดได้ทัง้เชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพก็ได้ 
 4.  ควรน าจดุประสงค์ของโครงการ หรือประเดน็การการเมินมาก าหนดตวัชีว้ดั 
 5.  การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับตวัชีว้ดัควรรวบรวมข้อมลู  ทัง้จากแหล่งปฐมภมูิ
และทตุิยภมูิ 
 ขอยกตวัอย่างการจ าแนกประเภทของตวัชีว้ดัตามลกัษณะสิ่งท่ีได้รับการประเมินตาม
แบบจ าลองการประเมินผลตาม CIPPOI  Model คือ 
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 8.1  ตวัชีว้ดัด้านบริบท ( Context) :  ตวัชีว้ดัความสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ  
ดงันี ้
  1. สภาวะแวดล้อมของ ก่อนมีโครงการ (ปัญหาวิกฤต) 
  2. ความจ าเป็น  หรือความต้องการขณะนัน้  และอนาคต 
  3.  ความเข้าใจร่วมกนัของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 
 8.2  ตวัชีว้ัดด้านปัจจัยน าเข้า (Input):  ตัวชีว้ดัสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ  
ดงันี ้  
  1.  ความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ของโครงการ 
  2. ความพร้อมของทรัพยากร  เช่น  งบประมาณ  คน  วสัดุอปุกรณ์  เวลาและ
กฎระเบียบ  เป็นต้น 
  3.  ความเหมาะสมของขัน้ตอนระหวา่งปัญหา  สาเหตขุองปัญหา  และกิจกรรม 
 8.3  ตวัชีว้ดัด้านกระบวนการ (Process): ตวัชีว้ดัสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ 
ดงันี ้
  1. การตรวจสอบกิจกรรม  เวลา  และทรัพยากรของโครงการ 
  2. ความยอมรับของประชาชน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการในพืน้ท่ี 
  3.  การมีสว่นร่วมของประชาชน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 
  4.  ภาวะผู้น าในโครงการ 
 8.4  ตวัชีว้ดัด้านผลผลิต (Product): ตวัชีว้ดัสามารถพิจารณาได้จากสิ่งตา่ง ๆ  ดงันี ้
  1.  อตัราการมีงานท าของประชาชนท่ียากจน 
  2.  รายได้ของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
  3.  ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 8.5  ตวัชีว้ัดด้านผลลพัธ์ (Outcomes):  ตวัชีว้ดัสามารถพิจารณาได้จากสิ่งต่าง ๆ  
ดงันี ้
  1.  คณุภาพชีวิตของตนเอง  และครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.  การไมอ่พยพย้ายถ่ิน 
  3.  การมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน 
 8.6  ตวัชีว้ดัด้านผลกระทบ (Impact): ตวัชีว้ดัสามารถพิจารณาได้จากสิ่งตา่ง ๆ  ดงันี ้
  1. ผลกระทบทางบวก / เป็นผลท่ีคาดหวงัจากการมีโครงการ 
  2. ผลกระทบทางลบ / เป็นผลท่ีไมค่าดหวงัจากโครงการ 
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 เกณฑ์  และตวัชีว้ดัดงักลา่วนี ้ สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโครงการได้
ดี ซึ่งจะครอบคลุม มิติด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ด้านบริหารจัดการ ด้านทรัพยากร  และด้าน
สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  นอกจากนัน้ยงัสามารถวดัถึงความส าเร็จ  และความล้มเหลวของโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ  ของรัฐได้  ซึ่งโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ของรัฐได้  ซึ่งในทางปฏิบัตินักประเมินผล  
จะต้องน าเกณฑ์ และตวัชีว้ดัดงักลา่วมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลกัษณะ  และบริบทของโครงการ
ด้วย 
  
9.  เคร่ืองชีว้ดัการประเมินผล 
 การประเมินผลเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานจริง (Actual  results)  
กับผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Expected  results) โดยชีใ้ห้เห็นว่าปฏิบัติงานจริงเกิดขึน้ตรงกับ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม ่ โดยทัว่ไปตวัชีว้ดัจะต้องมีองค์ประกอบส าคญั  3  ประการ  คือ 
 1.  ตัวชีว้ดั อาจจะมีทัง้ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณหรือคณุภาพ  แต่อย่างไรก็ตามจะต้อง
สามารถให้ค่าหรือบ่งบอกลกัษณะท่ีชัดเจนของสิ่งท่ีจะท าการวดัว่ามีปริมาณหรือคุณลกัษณะ
อย่างไร 
 2.  การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน  ในการประเมินเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวในตวัชีว้ดันัน้ ๆ  ถึงแม้ตวัชีว้ดัจะมีความชดัเจนในการก าหนดคา่แตย่งัไมส่ามารถน าไป
วิเคราะห์หาข้อสรุปในการประเมินได้  จนกว่า  จะได้มีการเปรียบเทียบ กับเกณฑ์มาตรฐานหรือ
เป้าหมายการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ 
 3.  เง่ือนไขด้านเวลาและสถานท่ี  ในการประเมินค่าของตวัชีว้ดั  นอกจากขึน้อยู่กับ
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการเปรียบเทียบแล้ว  ยังขึน้อยู่กับเง่ือนไขทัง้ในด้านเวลาและสถานท่ี  
กล่าวคือ  ตวัชีว้ัดจะบ่งบอกสถานภาพของสิ่งท่ีจะวดัเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  หรือใน
ขอบเขต  บริเวณสถานท่ีหรือพืน้ท่ี  ท่ีได้ระบไุว้ในการประเมินหรือตรวจสอบเท่านัน้ 
 
10.  ตวัชีว้ดัผลงาน  หมายถึง   
 1.  วตัถ ุ สิ่งของ  คณุลกัษณะท่ีสามารถสงัเกตเห็น  วดัได้ในเชิงปริมาณ 
 2.  ผลงานหรือสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการน าเอาทรัพยากร หรือ(Input)  มาใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม (Process) KPI  ( Key   Performance Indicator ) หรือ OVI (Objectively  Verifiable  
Indicator)  หมายถึง  สิ่งท่ีแสดงภาพให้เข้าใจถึงความส าเร็จซึ่งสามารถตรวจสอบได้  สงัเกตได้
หรือสอบวดัได้  ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยอาจเป็นลักษณะเฉพาะ  หรือภาพรวมก็ได้ในเชิง
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ปริมาณ และ /หรือ  คณุภาพท่ีจะสามารถอธิบายถึงความส าเร็จได้ครบถ้วนสมบูรณ์  หรืออย่าง
น้อยจะต้องอธิบายได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70  ในรูปของข้อความ อตัราส่วน  สดัส่วนร้อยละ  หรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลูในลกัษณะต่าง ๆ  นอกจากนีย้ังจะต้องมีลักษณะเป็นหลกัฐานท่ีมี
ร่องรอยแสดงวา่มีการด าเนินงานจริง  และมิใช่  ความคิดเห็น  หรือค าบอกกลา่ว 
 ตวัชีว้ดัทางสงัคม(Social  Indicators) หมายถึงสิ่งท่ีแสดงออกเป็นตวัท่ีชีว้ดัแง่มมุตา่ง 
ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิดทางสงัคม  ซึ่งเป็นเชิงนามธรรมให้เป็นตวัแปรเชิงรูปธรรมท่ีสามารถจัดได้
ภายใต้ระบบสารสนเทศ  อนัหนึ่งอนัเดียวกนั   เพ่ือประกอบการตดัสินใจของผู้บริหาร 
 
11.  คา่ของตวัชีว้ดั 
 โดยทัว่ไปคา่ของตวัชีว้ดัจะแสดงออกในรูปของตวัเลข 
 1.  จ านวน (Number) คือ ตวัเลขท่ีแสดงถึงจ านวนสิ่งของหนึ่ง  เช่น  จ านวนศนูย์
พฒันาเทคโนโลยีประจ าต าบล  จ านวนสาธารณะในกรุงเทพ และอ่ืน ๆ  เป็นต้น 
 2.  ร้อยละ (Percentage) คือ จ านวนของเลขกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งน ามาเปรียบเทียบกับเลข
อีกกลุม่หนึ่งโดยปรับให้เลขกลุ่มหลงัมีค่าเท่ากับ 100  เช่น  รายได้จากภาษีเป็นร้อยละ 35  ของ
รายจ่ายประจ า  เป็นต้น 
 3.  อัตราส่วน (Ratio) คือ  ข้อมลูท่ีแสดงความสมัพันธ์เปรียบเทียบระหว่างจ านวน
ของเลขกลุ่มหนึ่งกับจ านวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกันหรือเก่ียวข้องกัน  เช่น  
อตัราสว่นของครูตอ่นกัเรียน  เท่ากบั  
1: 25  เป็นต้น   
 4.  สดัส่วน (Proportion) คือ ข้อมลูแสดงความสมัพันธ์ระหว่างจ านวนของเลขกลุ่ม
หนึ่งกบัจ านวนของเลขอีกกลุม่หนึ่ง โดยท่ีจ านวนเลขในกลุ่มแรกนัน้  เป็นส่วนหนึ่งหรือรวมอยู่ใน
จ านวนของเลขกลุ่มหนึ่งด้วย  เช่น  เจ้าหน้าท่ีการเกษตรท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร  
เท่ากบั 3 ใน 5  ของเจ้าหน้าท่ีทัง้หมด  เป็นต้น 
 5.  อตัรา (Rate) คือ อตัราสว่นระหว่างเลขจ านวนหนึ่งกับเลขอีกจ านวนหนึ่งภายใน
ระยะเวลาหนึ่ง  เช่น  จ านวนผู้เข้ารับการบดัการติดยาเสพติดทกุ  500  คน  จะมีผู้ เข้ารับการบ าบดั
ซ า้ 10 คน  เป็นต้น 
 6.  คา่เฉล่ีย (Average  Mean)  คือ  ตวัเลขหนึ่งซึ่งเฉล่ียจากกลุม่ตวัเลขจ านวนหนึ่งท่ี
เป็นประเภทเดียวกนั (รวมคา่ของจ านวนตวัเลขกลุม่ตวัอย่างหนึ่งแล้วหารด้วยจ านวนตวัอย่างนัน้
ทัง้หมด) 
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                              แบบจ าลองการประเมินผลตาม CIPP  Model 
  

สิ่งท่ีจะประเมิน/ประเดน็ 
ตวัชีว้ดั

ความส าเร็จ 

เกณฑ์การ
วดั/

ประเมิน 

วิธีประเมิน 
แหลง่ข้อมลู/กลุม่
ตวัอย่าง/เคร่ืองมือ/
วิธีเก็บรวบรวม
ข้อมลู / แนวทาง
วิเคราะห์ข้อมลู 

ผลการ
ประเมิน 

1)  บริบทของโครงการ(Context  
Evaluation)  
(ประเมนิความพร้อมของปัจจยัท่ีจะด าเนิน
กิจกรรมตามแผนทัง้ในด้านหน่วยงาน  ผู้
ให้บริการ  ผู้รับบริการ  องค์กร  ชมุชน  เช่น  
ความรู้ความเข้าใจในโครงการของ
ผู้ด าเนินการ  ความพร้อมของประชาชน)  
(ประเมนิความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัน าเข้า  
วิธีการด าเนิน และผลผลิต 

    

2) ปัจจยัการผลิตเบือ้งต้น/น าเข้า (Input  
Evaluation) 
(ประเมนิความพร้อมของทรัพยากรในการ
ด าเนินงานตามแผน  เชน่  คน  เงิน  วสัดุ
อปุกรณ์  วิธีการจดัการฯ) 

    

3)  กระบวนการด าเนินงานตามแผน 
(Process  Evaluation)  
(ประเมนิการด าเนินกิจกรรมตามแผนหรือ
ผงัควบคมุก ากบักิจกรรม  เพ่ือปรับกิจกรรม
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป็นไปตาม
ก าหนด) 
(ประเมนิความก้าวหน้าของโครงการใน
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ช่วงเวลาตา่ง ๆ  และด าเนินงานท่ี
ครอบคลมุกลุม่เป้าหมาย) 
4)  ผลผลิต (Output)ผลลพัธ์ (Outcome) 
(ผลผลิต:ประเมินผลท่ีเกิดขึน้จากการ
ด าเนินโครงการ  เชน่  จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ   
(ผลลพัธ์: ประเมนิปัจจยัน า  ปัจจยัเอือ้ 
ปัจจยัเสริม 
พฤติกรรมตา่ง ๆ) 

    

 
การวจิัยเชงิปฏิบัติการ (Action   research) 
 
 จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  10 (2550-2554) เน้นให้
เร่ืองสขุภาพเป็นภารกิจของทกุคนท่ีจะต้องมีสว่นร่วมในการดแูลสขุภาพของตนเอง  เน้นการสร้าง
สขุภาพมากกวา่การซ่อมสขุภาพ  ซึ่งการปรับเปลี่ยนเชน่นีต้้องการองค์ความรู้ท่ีน าไปสูก่ารปฏิบตัิท่ี
เห็นผล และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนต่าง ๆ  จึงท าให้มีการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการกัน
อย่างแพร่หลาย  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  research :AR) ถูกน ามาใช้ในวิชาชีพพยาบาล   
เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตัิทางการพยาบาล  โดยการก าหนดวตัถปุระสงค์ของการเปลี่ยนแปลง
เป็นแนวทางในการศกึษาวิจยั  ดกูารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้  และสามารถปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบตัิการพยาบาล  รวมทัง้เสริมสร้างพลงังานให้แก้ผู้ปฏิบัติการพยาบาลด้วย  จึงจ าเป็นต้องมี
การเรียนรู้และท าความเข้าใจการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
ความหมาย 
 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  หมายถึง  การแสวงหาความรู้ภายใต้การด าเนินการของ นัก
ปฏิบตัิท่ีกลายมาเป็นนกัวิจยั  หรือผู้ซึ่งท างานเป็นหุ้นสว่นกับนักวิจัย  เพ่ือตรวจสอบประเด็นและ
ปัญหาในสถานท่ีท างานของตนเอง  เป็นการน าความคิดไปปฏิบตัิผา่นกระบวนการท่ีเป็นวงจร  ซึ่ง
แตล่ะวงจรขึน้กบัวงก่อนหน้า  การวิจยัปฏิบัติการ  ไม่ใช่วิธีการวิจัยบริสทุธ์ิ  แต่เป็นส่วนหนึ่งของ
การพฒันา  และนักวิจัยสามารถใช้วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมลูได้หลากหลายวิธี  การวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการ  เป็นทัง้การวิจยัและการปฏิบตัิการ (Holloway,2010)  
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 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  เป็นการวิจยัท่ีมีเป้าหมายท่ีจะแก้ปัญหา  พัฒนากิจกรรมโดย
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Improving  and  changing) โดยบุคคลท่ีเผชิญกับปัญหานัน้อยู่เอง  
เป็นรูปแบบของการท าความเข้าใจในการปรับปรุงสถานการณ์เฉพาะท่ีพบว่ามีปัญหา  เพ่ือ
ต้องการพฒันา  หาหลกัการ  เหตผุลและวิธีการปฏิบตัิงานเพ่ือการพัฒนาคณุภาพการปฏิบัติงาน
นัน้และขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาความเข้าใจเก่ียวกับปฏิบัติงาน นัน้ ๆ  (ศิริพร จิรวฒัน์กุล
,2546) 
 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการเป็นการวิจยัท่ีเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบ  ระเบียบ  (Improve  practice  and  systematically) และเป็นการศกึษาปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในสถานการณ์เฉพาะนัน้ ๆ พร้อมทัง้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ได้มาซึ่งรูปแบบของการ
แก้ปัญหาและได้ค าตอบในการแก้ปัญหาดงักล่าว (Streubert and  Carpenter,1999) ดงันัน้การ
วิจยัเชิงปฏิบตัิการจึงมีความแตกตา่งไปจากการแก้ปัญหาประจ าวนั  เพราะมีการใช้วิธีการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์  มีการศกึษาปัญหาอย่างเป็นระบบ  และกระบวนการแก้ปัญหาก็ใช้หลกัทฤษฎี  
เป็นการวิจยัท่ีมุง่เน้นให้เกิดความร่วมกนัในการท่ีจะท าให้คนเห็นปัญหา  และวางเป้าหมายในการ
แก้ปัญหาไปด้วยกนั  ต้องอาศยัความร่วมมือระหวา่งนกัวิจยักับผู้บริการ  เน้นให้เห็นความส าคญั
ของการเรียนรู้กนัในกระบวนการวิจยั  (นงพรรณ  พิริยานพุงศ์,2546) 
 กล่าวโดยสรุปว่า  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research)  เป็นการวิจัยท่ีมี
เป้าหมายท่ีจะแก้ปัญหา  มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรในระบบร่วมกับนักวิจัยเขามามี
บทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบคุลากรในระบบในการพฒันาตนเองและผู้ อ่ืนให้เหมาะสม
กบัการด าเนินการ  ไมม่ีการแยกกลุม่ศกึษา  กลุม่ทดลอง  แตเ่ป็นการทดลองปฏิบตัิในสถานการณ์
ตามธรรมชาติ  โดยวิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึง้และเหมาะสม  เน้นท่ี การสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขัน้ตอนและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ  โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องตลอดจนกระบวนการวิจยั  จนเกิดองค์ความรู้ตา่ง ๆ  ท่ีได้จากกระบวนการวิจัย  น ามา
ประมวลเป็นแนวคิด  หลกัการและสร้างเป็นทฤษฎีได้  วิวฒันาการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research Roots)  
 วิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ิมต้นเมื่อปลายปี 1940 โดย Collier (1945)  เป็นคนแรกท่ีมี
แนวคิดในการรวมทีมวิจัยท่ีประกอบด้วยนักวิจัย  นักบริหาร  และประชาชนในการปรับปรุง
ความสมัพนัธ์ของเชือ้ชาติ  และ Kurt Lewin  (1946) ได้น ากระบวนการวิจยัเชิงปฏิบตัิการมาใช้ใน
การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของคนงาน(Streubert & Carpenter,1999) ซึ่ง Kurt  Lewin  ได้ช่ือ
ว่าเป็นบิดาแห่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เขาเป็นนักจิตวิทยาสังคมชาวเยอรมันผู้มีเชือ้สายยิวท่ี
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อพยพถ่ินฐานเข้ามาพ านกัในประเทศสหรัฐอเมริกา  Lewin  กล่าวว่า  Action  research เป็นการ
วิจยัเปรียบเทียบสภาพ  และผลท่ีได้รับจากการกระท าทางสงัคมและงานวิจัยน าไปสู่การกระทะ
ทางสงัคม  เป็นขัน้ตอนของเกลียวสวา่น ซึ่งแตล่ะขัน้ตอนประกอบด้วย 
 1. ขัน้ตอนแรกเป็นการวางแผนเพ่ือเปลีย่นพืน้ท่ีหรือพฤติกรรมของบคุคล 
 2.  น ากิจกรรมการเปลี่ยนแปลงใสล่งไป 
 3.  ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
 4. ปรับปรุงการปฏิบตัิการให้ชดัขึน้ 
 5. เร่ิมกระบวนการทัง้หมดอีกครัง้ 
 ปัจจบุนัยงัคงใช้ขัน้ตอนนีแ้ตม่ีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  โดยเฉพาะมีความเป็น
ประชาธิปไตย  (Democratic)  มากขึน้  และมีสว่นร่วมมากขึน้  และการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  ถกู
น าไปด าเนินการในหลายสาขาวิชา  เช่น  การจดัการ  สงัคมวิทยา  การดแูลสขุภาพ  และอ่ืน ๆ  
การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  สมยัใหมพื่น้ฐานมาจาก Critical  social  theory  และ  Critical  social  
science สรุปได้ดงันี ้
 Critical  theory  เป็นทฤษฎีท่ีวิพากษ์ Positivist  และสง่เสริมการวิจยัแบบตีความ 
(Interpretative)  
 ในปี 1950  เป็นทฤษฎีเชิงวิพากษ์  ได้วิพากษ์การครอบง าของ Positivist  ในทศวรรษ
ท่ี 20  ซึ่งมีกฎท่ีเข้มงวดและบีบรัดความคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์  ซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับ
วตัถปุระสงค์ของการสร้างความรู้แบบเข้มงวดกบัสงัคมชีวิต  ขณะท่ีการคืนสูส่ภาพของศาสตร์ทาง
สังคมต้องประกอบด้วยการเช่ือมต่อด้านคุณค่าและความสนใจของมนุษย์  เขาจึงพยายาม
ผสมผสานเข้าไปในกรอบแนวคิดใหมโ่ดยรวมเอาจริยธรรมและการวิพากษ์ด้านความคิด  อย่างไร
ก็ตามเขายงัคงพิจารณาความรู้ด้วยความเข้างวดเหมือน Positivist  
 ในปี 1974  Hebermas  ได้อภิปรายถึงพฤติกรรมมนษุย์  ในเร่ืองของ ความสนใจและ
ความต้องการ เขาวิพากษ์ว่า ความรู้ประกอบด้วยความสนใจ 3 อย่าง  คือ  เทคนิค การปฏิบัติ  
และการปลดปล่อย  เทคนิคเป็นการช่วยคนให้ได้รับความรู้เพ่ือควบคุมธรรมชาติ  ซึ่งต้องการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบาย   แต่ไม่สามารถอธิบายได้ทุกสิ่งและคนต้องการไขว่คว้าหา
ความหมายของชีวิต เพ่ือท่ีจะเข้าใจคนอ่ืน   จึงเกิดความรู้ผ่านวิธีการตีความ  เพ่ือสนองความ
สนใจด้านปฏิบัติ ขณะท่ีความเป็นคนนัน้ต้องการปลดปล่อย  ความรู้เป็นสิงท่ีมาพร้อมกับอิสระ
และการปกครองตนเอง  การพิชิตปัญหาสังคมและการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพเชิงอ านาจ 
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Habermas ให้ปรัชญาของมาร์กซิสต์เป็นฐาน  (ความคิดของมาร์กเน้นมีเป้าหมายเชิงปฏิบัติและ
การเมือง  และพลงัทางเศรษฐกิจในสงัคมเป็นตวัสร้างความเปลี่ยนแปลง)  
 ในปี 1970  และ  1980  ได้มีการพัฒนาแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการขึน้  เพราะถูก
แรงกดดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศกึษา และสงัคมภายใต้กรอบแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์ 
เช่ือมกับ Concept “Conscientization” ของ Marxist และ Freire  มีความเช่ือว่าคนมีความ
ตระหนกัในสงัคมและประวตัิศาสตร์ของความเป็นจริงเพ่ิมขึน้  ว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตและท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง 
 ในปี 1982  ได้มีการพัฒนาแนวทางการวางแผนการท า  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
ถึงแม้วา่การพฒันาด้านการศกึษาและชุมชนจะไม่เช่ือมต่อโดยตรงกับการพยาบาลและการดแูล
สขุภาพ สิ่งส าคญั  คือ  นกัวิจยัสขุภาพอยากสร้างพลงัอ านาจให้กบัผู้ป่วย  เพ่ือให้สามารถควบคมุ
ชีวิตตนเอง  และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเขา  แม้วา่จะมีแนวคิดของมาร์กน าแต่ให้คณุค่ากับ
ประชาธิปไตยและความเท่าเทียม 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการดแูลสขุภาพ  มีประโยชน์ในการการพยาบาลและการ
ดแูลสขุภาพอ่ืน ๆ  วิจัยเชิงปฏิบัติการ  เป็นตวัแทนของสิ่งขวางกัน้ต่อ  Positvist  และสามารถ
สะท้อนสิ่งปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาและสร้างทฤษฎีจากการปฏิบัติ  เพ่ือเคร่ืองมือส าหรับนักปฎิบัติ  
ความรู้ท่ีได้อย่างเตม็ท่ี (Hard  and  Bond,1995) วิจยัเชิงปฏิบตัิการ  เป็นการสร้างความรู้จากการ
ปฏิบตัิเพ่ือช่วยยกระดบัการดแูลและการบริหาร  บุคลากรด้านสขุภาพใช้บ่อยแต่ไม่ได้กลบัไปดท่ีู
พืน้ฐานและการพฒันา  เน้นการปฏิบิตมากกวา่การพฒันาทฤษฎี  วิจยัเชิงปฏิบตัิการ  เป็นสะพาน
เช่ือมตอ่ระหวา่งทฤษฎีกบัการปฏิบตัิ  ซึ่งเป็นช่องวา่งท่ีถกูมองวา่เป็นอนัตราย  ตอ่วิชาชีพและการ
ท างานในคลินิก 
 Rolfe (1996)  กล่าวว่า  การน านักปฏิบัติในคลินิกเข้าสู้ การวิจัยในการพืน้ท่ีการ
ปฏิบตัิงานของตนเอง  จะเอาชนะช่องว่างนีไ้ด้  และท าให้การปฎิบัติงานดีขึน้โดยตรง  และสร้าง
องค์ความรู้ทางการพยาบาล 
 ในวิชาชีพพยาบาล  การวิจยัเชิงปฏิบตัิการจึงเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีแสดงถึงความ
พยายามและการประเมินความเปลี่ยนแปลงเพ่ือท าให้การดูแลในคลินิกดีขึน้  การวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการท าให้วิชาชีพทางการพยาบาลรับรู้ถึงสถานการ์ทางคลินิก  และกลายเป็นความตระหนกั
ผลกระทบด้านนโยบายและการปฏิบตัิการผา่นระบบ  ท าให้การท างานมีความชัดเจนมากขึน้  มี
บริการสขุภาพและแนวทาง (Guideline)  ส าหรับดแูลให้การพยาบาล  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีส าหรับผู้ ป่วย
และจ าเป็นส าหรับสงัคมสขุภาพ  ท าให้กล้าตัดสินใจยอมรับสิ่งท่ีไม่พึงพอใจ  นักวิจัยต้องรู้จัก
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สงัเกต และวินิจฉยัปัญหา  และเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิกิจกรรม (Implement)  บนพืน้ฐานความรู้
ท่ีได้จากการวิจยั  อีกทัง้การวิจยัเชิงปฏิบตัิการไมเ่พียงแตท่ าให้สถานการณ์ส าหรับผู้รับบริการและ
ผู้ป่วยดีขึน้  แตท่ าให้ผู้ปฏิบตัิเกิดแสงสวา่งในตนเองผา่นการสะท้อนสถานการณ์ในพืน้ท่ีและความ
พึงพอใจของบคุคล 
ธรรมชาติของวธีิวทิยา  คุณลักษณะเด่น  วธีิการเด่น  โจทย์ปรากฏการณ์ 
1. ธรรมชาติของวิธีวิทยา 
 McNiff  &Whitehead(2006) อธิบาย Ontological  assumption,  Eqistemological 
assumption และ Methodological  assumptions ของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  ดงันี ้
 Ontological  assumption  ของการวิจยัเชิงปฏิบัติการ  คือ  การวิจัยท่ีเช่ือในคณุค่า  
(Value  laden)  มีสญัญาใจ (Morally  commit)  และมีเป้าหมายท่ีจะเข้าใจวา่ “ฉนั” หรือ “เรา” ท่ี
เป็นผู้กระท า  ไมใ่ช่ “พวกเขา”  และผู้ วิจยัต้องอยู่ในความสมัพันธ์กับพืน้ท่ีท่ีจะศึกษา  ไม่สามารถ
หลดุพ้นจากการให้คณุคา่ได้ (Value  free) และจะน าคณุคา่ท่ีมีไปใช้กบัสิ่งท่ีจะศกึษา 
 Epistemological  assumption ของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  มี  3  ประการ  คือ 
 1.  เป้าหมายของการค้นหาความรู้คือ “ตวัฉนัเอง” ( I ) ไมใ่ช่ไปศึกษา  “ผู้ อ่ืน” (Other  
people) 
 2.  ความรู้เป็นสิ่งท่ีไม่แน่นอน  ไม่ตายตวั  มีหลายค าตอบ  ไม่สามารถค้นพบได้เอง
ต้องสร้างสรรค์ขึน้มา 
 3.  ความรู้เป็นลักษณะปัจเจก (Individual) สร้างได้จากกระบวนการความร่วมมือ  
(Collaborative Process)   
 Methodological  assumptions ของวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  ไว้  3  ประการ คือ 
 1.  ผู้ปฏิบตัิเป็นผู้ วิจยั 
 2.  วิธีวิทยามีลกัษณะแบบยืดหยุ่นและการพฒันาตอ่เน่ืองปรับตามสถานการณ์ 
 3.  เป้าหมายเพ่ือ  การปรับปรุงให้ดีขึน้  โดยการเรียนรู้ร่วมกนั 
 ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้นจึงสรุปได้วา่  การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  หมายถึง  กระบวนการวิจัย
ท่ีให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วม(Participation) การร่วมมือ (Collaboration) ของบคุคลผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholders) กบัปัญหาท่ีต้องการแก้ไข  โดยท่ีมีจดุมุง่หมายเพ่ือการปรับปรุงปัญหาให้ดี
ขึน้  (Improve) เพ่ือการแลกเปลี่ยน (Change) การสร้างความรู้ใหม่(Constructive new  
knowledge) โดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะต้องบรูณาการความรู้กบัการปฏิบตัิงาน
ท่ีเกิดขึน้ตามสภาพจริงในบริบทนัน้ ๆ  นอกจากนัน้ในกรวิจัยเชิงปฏิบัติการ  นักวิจัยต้องใช้
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หลกัการท างานแบบหุ้นสว่น (Partnership)นกัวิจยักบัผู้ ร่วมวิจยั  เป็นการปลดปล่อยให้เกิดความ
อิสระ (Emancipation)นกัวิจยักบัผู้ ร่วมวิจยัมีอ านาจหน้าท่ีเทา่เทียมกนั  เป็นกระบวนการท่ีเป็นพล
วดั  สามารถออกแบบการเก็บข้อมูลทัง้ปริมาณและคุณภาพ  ท าให้ตอบโจทย์ปัญหาวิจัยได้
ครอบคลมุ  น าไปปฏิบตัิได้จริง 
 
2. ฐานปรัชญาของการวจิัยเชงิปฏิบัติการ 
 นักวิจัยเชิงปฏิบัติการเช่ือใน Pragmatism กล่าวคือเป็นแนวทางในการแสวงหา
ความรู้ท่ีแท้จริงมาจากประสบการณ์ท่ีได้รับ  โดยการลงมือปฎิบตัิจริงเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ  และยัง
เช่ือวา่แนวคิดทฤษฎีใด ๆ ก็ตามจะถือว่าเป็นความจริงก็ต่อเมื่อได้รับการทดสอบหรือการพิสจูน์
จากการน าไปใช้ประโยชน์  ปฏิบตัิในสถานการณ์จริงเท่า 
3. คุณลักษณะเด่น วธีิการเด่น 

 ลกัษณะการวิจยัจึงเป็นรูปแบบการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) 
และ วิ ธี คุณภาพ (Qualitative) ร่ วมกัน  ซึ่ ง เ รี ยก วิ ธี กา ร วิ จัย แบบนี ้ว่ า  พหุ วิ ธี  (Multiple  
methodology)(Greenwood & Levin,2007)  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ไม่ได้เน้นการก าหนด
แนวทางรูปแบบทางรูปท่ีชัดเจนของวิธีวิทยานัก  แต่มีเป้าหมายสูงสุดคือใช้ในการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการเพ่ือเรียนรู้สูก่ารปฏิบตัิ วิธีการท่ีจะเลือกใช้ขึน้อยู่กบับริบทท่ีจะศกึษาโดยวิธีการเด่นของ
การวิจยัเชิงปฏิบตัิการคือ  มีลกัษณะการด าเนินการวิจยัเป็นวงจรหรือเกลียว (Spiral)มีความเป็น
พลวตัร 
 ในวงจรของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  เร่ิมต้นท่ีการวางแผน (Planning) เป็นการวางแผน
ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ล าดับต่อมาคือการปฏิบัติ (Action) เป็นการ
ปฏิบัติ งานตามแผนท่ีก าหนดไว้จากนัน้ เ ข้ าสู่การติดตามผลการปฏิบัติ เ ป็นการสังเกต  
(Observation) และขัน้สดุท้ายคือการสะท้อน (Refection) เป็นการสะท้อนคิดผลของการปฏิบตัิวา่
ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  เป็นการส่งเสริมให้ผู้ วางแผนได้เรียนรู้หรือ
เข้าใจ  จดุออ่นและจดุแขง็ของแผน  เพ่ือน าไปสูก่ารปรับแผนการด าเนินงานในขัน้ตอน  
4. ค าถามการวิจยั 
 ค าถามท่ีใช้ในการวิจยัสว่นใหญ่มีทัง้ค าถามทัว่ไป  (Typical  questions) และค าถาม
เฉพาะเจาะจง (Specifec questions) มกัเป็นค าถามท่ีบ่งบอกถึงการค้นหาแนวทาง  รูปแบบ  หรือ
พฒันาส่ิงใหมท่ี่ช่วยในการแก้ปัญหา  ปรับปรุงการท างานหรือเปลี่ยนแปลงในชุมชน  ค าถามการ
วิจยัท่ีดี  จะต้องได้มาจากมมุมองของการปฏิบัติและสามารถเข้าสู่วงจรการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  
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ท าให้มีการเช่ือมโยงการปฏิบตัิกบัคณุคา่และความเช่ือ  ช่วยให้นกัวิจยัสามารถบรรลเุป้าหมายได้
อย่างเหมาะสม  เพราะค าถามจะน าไปสู่การตัง้สมมติฐานท่ีท าให้เป็นสิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลง  
เป้าหมายหลักของค าถามคือ  การถามถึงบางสิ่งเพ่ือต้องการพัฒนา  ซึ่งอาจจะเร่ิมจากสิ่งท่ี
เก่ียวข้องกบัตนเอง  หรือเก่ียวข้องกบับริบทของสถานการณ์ท่ีอาศยัอยู่  โดยต้องระลึกไว้เสมอว่า 
การพฒันานัน้คือต้องการท่ีจะท าให้ดีขึน้จากเดิมเท่านัน้  ไมใ่ช่ต้องการท าให้เกิดความสมบรูณ์ไร้ท่ี
ติ  (Riel,2007)  ลกัษณะรูปแบบของค าถามอ่ืน ๆ เช่น การพฒันารูปแบบ......ควรท าอย่างไร? 
 ข้อควรระวงั  ค าถามต้องไมเ่ป็นค าถามท่ีรู้ค าตอบ  ปรือค าถามปลายปิด  ค าถามท่ีหา
ค าตอบได้จากการทบทวนวรรณกรรม  ค าถามเชิงเปรียบเทียบ  หรือค าถามท่ีต้องใช้สถิติเชิง
ความสมัพนัธ์ (McNiff & Whitehead, 2006)  
5.  การออกแบบและหลักการใช้วธีิวทิยา 
 5.1  ชนิดของการวจิัยเชงิปฏิบัติการ 
 ด้วยลกัษณะการด าเนินการวิจยัสามารถท่ีจะผสมระหวา่งวิธีการเชิงคณุภาพ  และเชิง
ปริมาณได้  แต่เน่ืองจากมีจุดเน้นท่ีการสร้างความรู้และสร้างศกัยภาพ  จึงพบว่าการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ  โดยใช้วิธีการเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  
การสนทนากลุ่ม  ประวัติชีวิต  และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  ซึ่งนักวิจัยจะต้องเลือกวิธีให้
เหมาะสมกบัข้อมลูแตล่ะประเภท 
 ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบตัิการ มีความแตกต่างกันตามประเภทการเลือกใช้วิธีการใด
ขึน้กับผู้ ร่วมวิจัย  ประเภทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ชนิดท่ีใช้บ่อยในการพยาบาล Holter  &  
Schwartz-Barcott (1993)   
แบ่งระเบียบวิธีวิจยัเป็น  3  แนวทาง  ดงันี ้ (ดงัตารางท่ี 1) 
 1.  ด าเนินการโดยอาศยัความร่วมทางเทคนิค (Technical  collaborative)  เป็นการ
วิจยัเชิงปฏิบตัิการท่ีมีเป้าหมายหลกัเพ่ือการทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหา  (Intervention)  ซึ่งพฒันา
มาจากความรู้หรือจากทฤษฎีท่ีมีอยู่  เพ่ือดวูา่วิธีการตามทฤษฎีนัน้สามารถใช้ได้จริงในทางปฎิบัติ  
มกัมีการตัง้สมมติฐานน ามาก่อน  เป็นการศึกษาโดยใช้การอนุมาน (Deductive  approach) 
ผู้ วิจยัได้มีการก าหนดปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหามาก่อนแล้ว  ความร่วมมือท่ีคาดหวงัจากผู้ ร่วม
วิจยัคือการตกลง  หรือยินยอมท่ีจะยอมรับและช่วยสนบัสนนุให้มีการน าวิธีการนัน้ ๆ  มาใช้ในทาง
ปฏิบตัิ  ผลท่ีได้รับมกัจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติท่ีเกิดขึน้ในระยะสัน้  และความรู้ท่ี
ได้รับจะเป็นความรู้เชิงท านาย (Predictive  knowledge) ซึ่งสอดคล้องกับชนิดของการวิจัยเชิง
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ปฏิบตัิการท่ีเรียกวา่  (Traditional  Action  Research)  ท่ีหมายถึงการวิจยัเชิงปฏิบัติการแท้ ๆ  ท่ี
ท าในเร่ืองโครงสร้างอ านาจขององค์กรท าปฏิบตัิการแก้ปัญหา 
 2.  การด าเนินการโดยอาศยัความร่วมมือซึ่งกันและกัน (Mutual  collaboration  
approach)  โดยมีปัชญาพืน้ฐานมาจาก  Historical-hermeneutic  ในลกัษณะนี ้ ผู้ วิจัยอาจมี
แนวคดิหรือมีปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมาก่อนอย่างกว้าง ๆ  และในขัน้ตอนของการวิจัยนัน้ผู้ วิจัย
และผู้ ร่วมวิจยั  มกัร่วมกนัค้นหาปัญหาท่ีเกิดขึน้หรือท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในสถานการณ์จริงๆ  
รวมทัง้สาเหตขุองปัญหาและวิธีการแก้ไขท่ีอาจจะเป็นไปได้ (Possible  interventions) มกัใช้
วิธีการอปุมาน (Inductive  approach)  เป็นสว่นใหญ่ผลท่ีได้รับคือทัง้ผู้ วิจัยและผู้ ร่วมวิจัยจะเกิด
ความเข้าใจในปัญหาและสาเหตขุองปัญหาในมมุมองใหม่ ๆ ตลอดจนได้ทางเลือกส าหรับแก้ไข
ปัญหาและน าไปสู่การพัฒนาความรู้หรือทฤษฎีใหม่  หรืออาจเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า  Contextual  
action  research:Action  learning ซึ่งงานวิจัยท าให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างองค์กร  ผู้ปฏิบัติงาน
ได้เข้าใจงานทัง้หมด และช่วยให้ผู้ ร่วมงานได้กระท าตนเป็นผู้ออกแบบโครงการและเป็นผู้ ร่วมวิจยั  
 3.  ด าเนินการโดยการสง่เสริมให้บคุคลได้สะท้อนถึงปัญหาและการปฏิบตัิด้วยตนเอง 
(Enhancement  approach)  มีเป้าหมายคือช่วยให้ผู้ประสบปัญหาได้ค้นพบปัญหาและวิธีการ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  ผู้ วิจัยท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก  ให้ผู้ ร่วมวิจัยได้มีการ
คิดถึงสภาพปัญหาและเง่ือนไขต่าง ๆ  ทัง้ในระดบับุคคลหรือองค์กรภายใต้วฒันธรรม  ค่านิยม  
และความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้  จากการสะท้อนความคิดเชิงเหตุและผลของผู้ ร่วมวิจัยจะท าให้ได้
มมุมองใหม ่ๆ  เก่ียวกบัปัญหาและการปฏิบตัิ จะได้มาซึ่งความรู้เชิงบรรยาย  และเชิงท านายด้วย 
(Descriptive  and  Predictive  knowledge)  หรืออาจเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าเป็น Radical  action  
research  ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีวตัถุนิยมของ Marx  มีการใช้  PARในการเคลื่อนไหวทาง
เสรีภาพ  สิทธิสตรี  เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคณุลกัษณะของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการทัง้  3   ชนิด 
ลกัษณะ /Type Type 1 Type 2 Type 3 

Collaborative A technical A  mutual An  enhancement 
Prespective Positivism Interpertivism Critical  science 
Process Scientific-technical Practical  

deliberative 
Critical  
emancipatory 

ท่ีมาของปัญหา นกัวิจยัเป็นผู้ เร่ิม นกัวิจยัร่วมกบัผู้ ร่วม นกัวิจยักระตุ้นผู้ ร่วม
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วิจยั วิจยั วิจยั 
Methodology Deductive  approach Inductive  approach Deductive  &  

Inductive 
Time เร็วแตไ่มย่ัง่ยืน เร็วแตเ่กิดเฉพาะกลุม่ คอ่ยเป็นคอ่ยไปแต่

ยัง่ยืน 
Goal การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง 
Knowledge ความรู้เชิงท านาย  

ตรวจสอบ  และปรับปรุง
ทฤษฎี 

ความรู้เชิงพรรณนา 
(Descriptive  
Knowledge) 

ความรู้เชิงพรรณนา 
(Descriptive  
Knowledge) 

 
 
 
 5.2  หลกัการออกแบบวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
 หลกัการออกแบบเชิงปฏิบัติการ  เป็นการด าเนินงานโดยการวางแผนกระบวนการ
ค้นหาความรู้อย่างเป็นระบบ  รวมทัง้การตรวจสอบจริยธรรมและความตรงของการด าเนินงาน
อย่างละเอียดและชัดเจนบนพืน้ฐานของการยึดถือปัญหาและบริบทของปัญหาเป็นศนูย์กลางท่ี
หลกัส าคญัคือ   การด าเนิน กิจกรรมการวิจยัในขัน้ตอนเตรียมการเร่ิมต้นของการศกึษา  (Initiation  
a  study)  ช่วยให้นักวิจัยมี “ภาพเร่ิมต้น”  ของการวิจัยท่ีให้มั่นใจว่าจะได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
ออกมาด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ  นอกจากนีจ้ะต้องแสดงให้เห็นวิธีการ “ทางเลือก”  ใหมท่ี่เป็นไป
ได้ส าหรับใช้ปรับปรุงหรือกระท าการใด ๆ  ออกมาด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ  นอกจากนีจ้ะต้อง
แสดงให้เห็นวิธีการ “ทางเลือก”  ใหมท่ี่เป็นไปได้ส าหรับใช้ปรับปรุงหรือกระท าการใด ๆ  ทางสงัคม 
(Social  action)  ตลอดจนกระตุ้นให้กลุม่บคุคลผู้ท าการวิจยัมีการคิดอย่างไตร่ตรองในการท าให้
กระบวนการศึกษาวิจัยท่ีจะเกิดขึน้ด าเนินไปอย่างไประบบ  โดยการออกแบบวิจัย  จะต้อง
ครอบคลมุกิจกรรมหลกั  2  ประการ คือ  (องอาจ  นยัพิพฒัน์,2551)  
 1.  การออกแบบการวิจยัให้เป็นแบบมีสว่นร่วม 
  1.1  นกัวิจยัต้องสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีและสร้างความไว้วางใจกบัผู้ ร่วมวิจยั 
  1.2  นกัวิจยัต้องออกแบบโดยระบุว่าใครเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัย  และ
จะเข้าร่วมวิจยัอย่างไร  มีสว่นร่วมในระดบัใด  และมีสว่นร่วมทางตรงหรือทางอ้อม 
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  1.3  นักวิจัยต้องตัง้เป้าหมายและปรับเปลี่ยนบทบาทความสมัพันธ์ของผู้ วิจัยและผู้
ร่วมวิจยั 
 2.  การออกแบบการวิจยัให้เป็นแบบปฏิบตัิการ 
  -  ระบุเ ก่ียวกับวิธีการลงมือปฏิบัติการของนักวิจัยในบทบาทผู้ อ านวยความ
สะดวก 
  -  ระบบุทบาทของนกัวิจยัในการก าหนดยทุธวิธีการสร้างพลงัร่วมในการวิจยั 
  -  ระบปุระเดน็ทางด้านจริยธรรมในการลงมือปฏิบตัิการวิจยั 
 การด าเนินการทัง้  2  กิจกรรมหลักต้องเป็นไปในลักษณะ  “การขุดคุ้ ย”  หา
รายละเอียด รวมทัง้การให้ความเห็นชอบและโต้แย้งด้วยเหตผุลระหวา่งนกัวิจยักบัผู้ ร่วมวิจยั 
 ดงันัน้หลกัการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงมีลกัษณะผสมผสานระหว่างการ
วางแผนด าเนินการเร่ิมต้นด้วยการก าหนดลว่งหน้า  และการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อมีการน าแผนนัน้
ไปลงมือปฏิบัติในภาคสนาม  หรืออาจกล่าวได้ง่าย ๆ  ว่าการออกแบบการวิจัยด าเนินไปอย่าง
ตอ่เน่ืองพร้อมกับกระบวนการท าวิจัยในภาคสนามตามขัน้ตอนต่าง ๆ  ของการวิจัยท่ีมีลกัษณะ
เป็นเกลียว  แบบซ้อนเหลื่อมกนั  นอกจากนัน้นกัวิจยัสามารถออกแบบด้วยวิธีการเชิงปริมาณ  เชิง
คณุภาพ  หรือผสมผสานกันก็ได้  เพียงแต่ต้องเป็นวิธีการท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการ
ศกึษาวิจยั  และบริบทของสนามวิจัย  รวมทัง้สามารถด าเนินการจนกระทั่งได้ข้อสรุปผลของการ
วิจยัท่ีเป็นความรู้เชิงปฏิบตัิการ (Practical  knowledge) 
 5.3  หลกัการใช้วิธีวิทยาในการตอบโจทย์องค์ความรู้ 
 การตดัสินใจเลือกใช้การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  มีข้อควรพิจารณา  ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การวิเคราะห์สถานการณ์ / โจทย์ 
 การวิเคราะห์สถานการณ์  เป็นกระบวนการระยะแรกท่ีส าคญัเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
สถานการณ์เน่ืองจากแนวคิดและหลกัการส าคญัของการออกแบบการวิจยัเชิงปฏิบตักิาร  คือ  การ
ยึดถือปัญหาและบริบทของปัญหาท่ีต้องการแก้ไขเป็นศนูย์กลางในการออกแบบต้องวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ตามธรรมชาติของสถานการณ์นัน้   ๆ  
อย่างแท้จริง  อนัจะน าไปสูก่ารท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างลกึซึง้และเหมาะสม  ซึ่งผู้ ร่วม
วิจยัต้องร่วมกนัศกึษา  ค้นหาปัญหา  ท าความเข้าใจสถานการณ์และสะท้อนความคิดเห็น  ความ
ต้องการ  สร้างความตระหนกั  สามารถระบปัุญหาและเข้าใจธรรมชาติของปัญหาท่ีเกิดขึน้  รวมทัง้
วางแนวทางปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 2.  การพิจารณาความพร้อม  ทกัษะของนกัวิจยัและทีม 
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 ความพร้อม  ทกัษะของนกัวจิยัและผู้ ร่วมวิจยั  จึงมีความส าคญั  ตอ่การตดัสินใจ
ออกแบบการวิจยั  นกัวิจยัจึงต้องมีคณุลกัษณะเฉพาะตวั  มีทกัษะทางมนษุยสมัพนัธ์  และมี
ทศันคตเิชิงบวกหรือเชิงสร้างสรรคใ์นการท างานท่ามกลางความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ซึ่งนกัวิจยั
ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนการท างานภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์ตา่ง ๆ  ก่อนลงสูส่นาม
จริง  เน่ืองจากบทบาทของนกัวิจยัเชิงปฏิบตัิการต้องรับผิดชอบนัน้มหีลากหลาย  ผสมผสานทัง้
งานนกัวจิยัและนกัพฒันา  เป็นผู้น า  เป็นนกัวางแผนนกัออกแบบ  เป็นผู้อ านวยความสะดวก  ช่าง
สงัเกต  เป็นผู้สอนและผู้ฟังและเป็นผู้รายงานท่ีด ี
 นอกจากนัน้ในการวิจยัเชิงปฏิบตักิารจะต้องท างานเป็นทีมโดยมีผู้ เก่ียวข้อง  3  ระดบั  
คือ   ระดบันโยบาย  จะท าหน้าท่ีสนบัสนนุการด าเนินการวิจยัและเป็นผู้ใช้ผลงานวิจยั ระดบั
นกัวิจยั  ประกอบด้วยนกัวิจยัหลกั  ผู้ช่วยนกัวิจยั  และผู้ ร่วมวิจยั  และระดบัผู้ปฏิบตัิงาน  เป็น
บคุคลในพืน้ท่ีท่ีท าวิจยั  อาจมีบทบาทเป็นทัง้ผู้ ร่วมวิจยั และเป็นผู้ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตัิงาน
เพ่ือให้เกิดการเปลีย่นแปลง  (ศิริพร จิรวฒัน์กลุ,2548)  โดยการท างานของทีมวิจยั  จะต้องรู้
บทบาทหน้าท่ีและเกิดความร่วมมือกนัท างานแบบเสมอภาค  ต้องไม่เกิดความล าเอียงในระหวา่ง
ปฏิบตัิการวิจยั  เพราะท าให้ข้อมลูท่ีได้คาดเคลื่อนได้ 
 4. ระยะเวลาในการท าการวิจยั 
 5. งบประมาณ  ทนุ  การวิจยั 
6.  วิเคราะห์ธรรมชาติขององค์ความรู้ท่ีเกิดขึน้จากการใช้วิธีวิทยานี  ้
 ความรู้ท่ีเกิดจากการวิจยัเชิงปฏิบตัิการชนิดนีเ้ป็นความรู้เชิงพรรณนา (Descriptive) 
และมุ่งสู่การพัฒนาทฤษฏีใหม่ ในลักษณะ  Local  theory  น าไปใช้ในสถานการณ์จริงท่ี
ท าการศึกษา  น าไปสู่การพัฒนา  เปลี่ยนแปลงให้ดีขึน้ได้จริง  ความรู้ท่ีได้  ไม่สามารถใช้
ผลการวิจัยไปอ้างอิงในบริบทท่ีแตกต่างกันได้  (Streubert  & Carpenter, 1999) ความ
เปลี่ยนแปลงท่ีได้จากการน าความรู้ไปใช้จะมีความยัง่ยืนระดบัใด  ขึน้อยู่กบัลกัษณะชนิดของการ
ออกแบบวิจยั 
7.  ความเช่ือถือได้(Trustworthiness)  ของนักวิจัย (Lincoln  and  Guba  cited  in  Stringer, 
2007)  
 ความเช่ือถือได้ (Credibility)  หมายถึง  การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมลูและ
การตีความของผู้ วิจยักบัความเป็นจริงระดบัตา่ง ๆ  ในความคิดของผู้ให้ข้อมลูและนักวิจัย (Emic-
Etic) โดยนกัวิจยัต้องอยู่ในสนามเป็นช่วงระยะนาน (Prolonged  eagagement)  จนสามารถขจัด
อคติและตรวจสอบความเข้าใจในประเด็นส าคญั ๆ  ได้  ถูกต้อง  สงัเกตอย่างจริงจัง (Persistent  
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observation) รวมทัง้เข้าใจสิ่งท่ีผิดปกติพร้อมทัง้เข้าใจความหมายนัน้ ๆ  ถ่ายทอดเล่าตรวจสอบ
ระหว่างเพ่ือนร่วมวิจัยเพ่ือดคูวามรู้แจ้งและพัฒนาการของความเข้าใจ  ปรึกษาหารือเก่ียวกับ
แนวทางวิจยั  รวมทัง้ช่วยบอกเลา่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ซึ่งกนัและกัน  ทัง้ปัญหาส่วนตวัและปัญหา
ทางปัญหา  ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation)  คือการตรวจสอบแหล่งท่ีมาต่าง ๆ  ของ
ข้อมูลของผู้สืบสวนข้อมูลหลาย ๆ คน ท่ีต่าง ๆ  กัน  ของมุมมองทางทฤษฎีหลาย ๆ  ทฤษฎี  
ตรวจสอบซึ่งกนัและกนั  มีสารสนเทศต่าง ๆ  ครอบคลมุเพียงพอทัง้เอกสาร  รูปภาพ  เทป วีดีโอ  
เป็นต้น  โดยข้อมลูตา่ง ๆ  ท่ีใช้ประกอบการวิจัยและการตีความเร่ืองราวต่าง ๆ  จะต้องผ่านการ
ตรวจสอบเป็นระยะ  ๆ  โดยผู้เก่ียวข้องทกุขัน้ตอน  ตัง้แตต้่นจนสดุท้ายของการศกึษา 
 Dependability  หมายถึง  กระบวนการวิจัยมีความชัดเจน  จนเปิดโอกาสให้
ตรวจสอบได้อย่างละเอียด (Inquiry  audit)  อธิบายรายละเอียดการตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ  
ร่วมกนัหลายวิธี  เช่น  การตรวจสอบความตรงของข้อมลู  แนวคิดทฤษฎีการใช้นักวิจัยหลายคน
ร่วมสงัเกตสิ่งเดียวกนั  เป็นต้น  เพ่ือดวูา่ผลลพัธ์ท่ีเกิดจะไปในทิศทางเดียวกัน  สนับสนุนกันหรือ
ขัดแย้งกัน  ซึ่ งเป็นวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Theoretical, Data, Methodological, 
Investigator,  Andlysis  and, Multiple  triangulation) 
 Transferability  หมายถึง  ความสามารถอ้างผลการวิจยัไปยงัสภาพการณ์ในบริบทท่ี
คล้ายคลึงกัน  อธิบายรายละเอียด  ครอบคลมุ Context  Activites  และEvents  เพ่ือป้องกัน
จุดอ่อนของงานวิจัย  การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง  ท่ีครอบคลมุแนวคิดและมมุมองของ
ทฤษฎีท่ีก าลงัจะเกิดจากข้อมูล  แหล่งข้อสนเทศในทุก ๆ ด้าน  อย่างครบถ้วน  หาข้อมลูของ
แนวคิดในสมมตุิฐานท่ีสร้างขึน้  เพ่ือสร้างแนวทางอนัอาจท าให้เกิดการถ่ายโอนผลวิจัยไปสู่บริบท
อ่ืน ๆ  ท่ีคล้ายคลงึกนัได้ 
 Conformability  หมายถึง  ความสามารถในการยืนยนัผลอนัเกิดจากข้อมลูจริง  ต้อง
เป็นกลางไม่มีคติ  (Bias) จะเกิดเมื่องานวิจัยเชิงปฏิบัติการมี  Credibility Dependability  
TransFerability  จึงจะ Conformability  ได้   
 นอกจากนี ้ waerrman   ได้กล่าวไว้ว่า  การตรวจสอบความถูกต้องส าหรับการวิจัย
เชิงคณุภาพ ไมเ่พียงพอส าหรับวิจยัเชิงปฏิบัติการ  การตรวจสอบความถูกต้องของ  งานวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการ  มี  3  ประเภท  ดงันี ้ (Waterman,1998)   
 1.  Dialectical validity  (การโต้แย้งความถกูต้อง) : Tension  and  process  (ความ
ตงึเครียดและกระบวนการ) 
 2.  Critcal  validity  (การวิพากษ์ความถกูต้อง): ความรับผิดชอบด้านจริยธรรม 
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 3.  การสะท้อนความถกูต้อง : การให้คณุคา่ของเราเอง 
 อนัดบัแรก  ชีใ้ห้เห็นความส าคญัของการตรวจสอบความตงึเครียดของงานวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการ  ท่ีบอกถงึความตัง้ใจ  และ  อธิบายรายละเอียดในการด าเนินการตามกระบวนการเท่า  
ๆ  กบัความขดัแย้งความตกึเครียดระหวา่งการปฏิบตัิทฤษฎีและการวิจยั 
 อนัดบัท่ี 2  อธิบายความรับผิดชอบด้านจริยธรรม  ของผู้ วิจยั  วา่มีความตระหนกั  
โดยน าเอาข้อมลูปัญหาของคนในพืน้ท่ี  กระบวนการตดัสนิใจไมใ่ชเ่พียงการปฏิบตัิแตร่วมถึงการรู้
วา่จะไมป่ฏิบตัิเมื่อไหร่ด้วย  ผู้ วิจยัต้องมีความรับผิดชอบในการให้เหตผุลในการตดัสินใจและการ
โต้แย้งสาเหต ุ เหตผุลสงูสดุ คือท าให้ชีวิตของคนดีขึน้ 
 อันดับท่ี  3  การสะท้อนงาวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ให้เป็นท่ียอมรับ  การรายงานขัน้
สดุท้าย  คือ  ของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการต้องมีการสะท้อนมมุมองท่ีหลากหลาย และการ
ตรวจสอบมมุมอง  ผู้ วิจยัต้องท าหน้าท่ีหลายบทบาทในการวิจยั  เดียวกนั  เป็นผู้ ร่วมวิจยั  ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และผู้ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง ผู้ วิจัยต้องสะท้อนท่าทีตามการปฏิบัติและ
ข้อตกลงของตนเอง  ประเมินคณุค่าตนเอง  ผู้ วิจัยตระหนักถึงความล าเอียง และข้อจ ากัดด้วย
คณุลกัษณะส าคญัอย่างหนึ่ง  คือ  วิจยัเชิงปฏิบตัิการ  มีมากกวา่ 1 วง  แต่ก็มีนักวิจัยบางคนมีไม่
เกิน 1 วง 
 ความน่าเช่ือถือได้ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  ผู้ ให้ความร่วมมือต้องเห็นด้วยกับ
ประเดน็ โครงการของวิจยัเชิงปฏิบัติการ  หลกัใหญ่ ๆ  คือ ท าให้คนท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีได้รับการ
พัฒนา  และความเหมาะสมในวิธีการวิจัย  ซึ่งขึน้กับความกระตือรือร้น ของผู้ ให้ความร่วมมือ  
ด้วยเช่นกนั  ดงัท่ีได้กลา่วมาเบือ้งต้นแสดงให้เห็นวา่แนวคิดตา่ง ๆ   ท่ีกลา่วมานีเ้ป็นวิธีการ เพ่ือเพ่ิม
ความเช่ือถือได้  ของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  แม้วา่จะท าทกุสิ่งทกุอย่างได้หมด  ก็มิได้หมายความ
วา่ความเช่ือถือจะเกิดโดยอตัโนมตัิ  แท้จริงแล้วการวิจัยเชิงปฏิบัติการนัน้  การเขียนรายงานใช้
ภาษาธรรมดา ๆ  ท่ีมนุษย์ใช้กันมากกว่าภาษาสถิติ  เขียนด้วยวิธีการจูงใจผู้อ่านให้เกิด  ความ
เข้าใจและเห็นความหมาย  ซึ่งจะเกิดได้มากน้อยเพียงใดนัน้  มิใช่อยู่ท่ีผู้ วิจัยแต่ฝ่ายเดียว  แต่
ย่อมจะขึน้อยู่กบัผู้อา่นด้วยเช่นกนั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลและการตีความหมาย Interpreting  and  analysis)   
 การวิเคราะห์ข้อมลู  ใช้การวิเคราะห์เนือ้หาซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตีความจากข้อมลูท่ีได้
จากการศึกษาในภาคสนาม เร่ิมแรกจากผู้ วิจัยได้ให้ รหัสข้อมลู  (Coding) โดยดึงข้อมลูท่ีเป็น
กลุม่ค า  หรือเหตกุารณ์ท่ีส าคญัออกมาให้รหัสโดยมีการให้รหัสเป็นช่ือเดียวกันในกรณีท่ีเป็นสิ่ง
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เดียวกัน  การให้รหัสข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้แรก  ควรจะท าโดยการวิเคราะห์
บรรทดัตอ่บรรทดั  ข้อความตอ่ข้อความ  ค าตอ่ค า  เพ่ือให้การตรวจสอบอย่างละเอียดถ่ีถ้วนก่อน  
แล้วจึงใช้ช่ือรหสัท่ีเหมาะสมในแต่ละประเดน็  และใช้แผนท่ีความคิด(Mind  map)  ช่วยในการจัด
กลุ่มข้อความท่ีส าคัญท่ีเก่ียวกับการให้คณุค่า  ความหมาย  วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริการ
เปรียบเทียบข้อมลูแต่ละข้อมลู  แต่ละเหตกุารณ์เปรียบเทียบในผู้ ให้ข้อมลูคนเดียวกันในแต่ละ
เหตกุารณ์และเวลาท่ีตา่งกนั  รวมทัง้เปรียบเทียบระหวา่งผู้ให้ข้อมลูรายหนึ่งกบัผู้ ให้ผู้มลูรายอ่ืน ๆ  
ในเหตกุารณ์เดียวกนัเพ่ือหาความเหมือนและความตา่งท่ีมี  อยู่ในแตล่ะประเดน็ท่ีศกึษา  หลงัจาก
นัน้จึงสร้างข้อสรุปซึ่งเป็นข้อสรุปชั่วคราว  น าข้อสรุปท่ีได้ชั่วคราวนีไ้ปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีมีอยู่เพ่ือก าหนด Domain   ท่ีชดัเจนขึน้  ประเดน็ไหนท่ีวิเคราะห์แล้วพบว่ายัง
ไมช่ดัเจน  ได้น ากลบัไปศกึษาหาข้อมลูเพ่ิมเติมด้วยวิธีการตา่ง ๆ  เทคนิคช่วงท่ีวิเคราะห์ข้อมลูคือ  
ใช้การอ่านสิ่งท่ีวิเคราะห์ได้เบือ้งต้นหลาย ๆ  ครัง้  ระยะแรกข้อมลู ท่ีจับกลุ่มข้อความท่ีส าคัญ  
(Cluster  of  themes)  อาจมีการเปลี่ยนไปมา  หรือข้อมลูยังมีลกัษณะท่ีแกว่งไปมาได้ยังไม่หยุด
น่ิงมีการเพ่ิมข้อมูลหรือตัดทิง้ได้ตลอดเวลา  จนกระทัง้ได้แนวคิดหลกัก่อนสรุปความหมายท่ี
ละเอียดครอบคลมุย่ิงขึน้  มีการตีความ  อธิบายสาเหตแุละเช่ือมโยงข้อมลู  สดุท้ายจึงสร้างเป็น
ข้อสรุปแบบอปุนัยหรือโครงสร้างส าคญั  (Essenitial  structure)  กระบวนการเหล่านีเ้ป็น
กระบวนการท่ีท าซ า้ไปซ า้มาระหวา่งท่ีการวิเคราะห์ข้อมลู  ค้นประเด็นเพ่ิมเติม  ตรวจสอบข้อมลู
ใหม่ในบริบทท่ีศึกษาและกลบัมาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะ ๆ  จนกระทั่งเกิดการ
อ่ิมตวัของข้อมลู  หมายถึงไมม่ีข้อมลูอะไรท่ีจะวิเคราะห์เพ่ิมเติมหรือตดัออกอีก  เมื่อถึงระยะนีน้ับ
ได้วา่การวิเคราะห์ข้อมลูมีความสมบรูณ์ เช่ือถือได้  การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ี
เราต้องท าไปพร้อม ๆ  กับการเก็บข้อมลูเป็นระยะ  เน่ืองจากการท าการวิจัยด้วยตนเอง  การ
ประมวลข้อมลูจดัแยกกลุม่  ข้อมลูต้องสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  ไม่สะสมทิง้ไว้โดยไม่ได้จัดการให้
เป็นระบบแตเ่น่ิน ๆ  เพราะอาจท าให้ผู้ วิจยัท่ีไมบ่งัคบัวินยัในตวัเองในการจดัการข้อมลูนี ้ ในระยะ
ต่อมาอาจจะรู้สึกได้ว่าถูกข้อมูลถาโถมหนังอึง้และยากต่อการวิเคราะห์ได้อย่างเท่ียวตรง  และ
ถูกต้องต่อไป  ซึ่งประเด็นนีผู้้ วิจัยเห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งท่ีส าคัญสุดของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพ 
 โดยสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนัน้  เป็นกระบวนการท่ีน าข้อมูลท่ีเป็น
ตวัอกัษร  ค าบรรยายรูปภาพ  เป็นต้น  น ามาจดัหมวดหมู่ข้อมลูลงรหัสดงักล่าวท่ีกล่าวมาแล้วใน
เบือ้งต้น  จากนัน้  แยกประเภทเพ่ือน ามาสรุปประมวลเป็นหลักการหรือข้อเสนอเชิงทฤษฎี 
(Proposition) โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนแล้วจึงสรุปเป็นหลกัการทัว่ ๆ  ไปภายหลงั  
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ซึ่งเป็นการสรุปจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมให้เป็นนามธรรม การวิเคราะห์ข้อมลูจะเกิดขึน้ทุกขัน้ตอนของ
วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการดังท่ีกล่าวมาแล้ว  รวมทัง้การวิเคราะห์ครัง้สุดท้ายเพ่ือเขียนสรุป
รายงานการวิจยั  เทคนิคส าคญัท่ีต้องใช้ในทุกขัน้ตอนของการวิจัย  คือ  เทคนิคการประชุมกลุ่ม
เพ่ือการวิเคราะห์  วิจารณ์สถานการณ์อย่างลกึซึง้ (Critical  reflection  technique)  ล าดบัได้ดงันี ้
 1. อธิบายสถานการณ์ 
 2. ตรวจสอบข้อมลูให้แน่ใจวา่ข้อมลูถกูต้อง 
 3.  จดัหมวดหมู ่ และแยกประเภทตามกลุม่ข้อมลูตามหวัข้อ(Theme)ท่ีเหมาะสม 
 4.  เปรียบเทียบข้อแตกต่าง  ความคล้ายคลึงของข้อมลูแต่ละประเภท  โดยการ
วิเคราะห์วิจารณ์อย่างสึกซึง้กับทีมงานท่ีร่วมวิจัย  สรุปประมวลเป็นหลักการ  คือ  ข้อเสนอเชิง
ทฤษฎี หรือทฤษฎี  ซึ่งต้องอาศยัหลกัตรรกวิทยาโดยวิธีการอปุนัย (Induction)  และความรู้เชิง
ทฤษฎีของผู้ วิจยัตอ่ไป 
สรุป 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีรากฐานปรัชญาเช่ือใน  Pragmatism  กล่าวคือ  เป็น
แนวทางในการแสวงหาความรู้ท่ีแท้จริงมาจากประสบการณ์ท่ีได้รับ  โดยการลงมือปฏิบัติจริงเป็น
สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ  และยงัเช่ือวา่แนวคิดทฤษฎีใด ๆ  ก็ตามจะถือวา่เป็นความจริงก็ต่อเมื่อได้รับการ
ทดสอบหรือการพิสจูน์จากการน าไปใช้ประโยชน์ปฏิบตัิในสถานท่ีจริงเท่านัน้  ลกัษณะการวิจัยจึง
เป็นรูปแบบการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีคณุภาพร่วมกัน  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ไมไ่ด้เน้นในการก าหนดแนวทางรูปแบบท่ีชัดเจนของวิธีวิทยานัก  แต่มีเป้าหมายสงูสดุคือใช้การ
วิจยัเชิงปฎิบตัิการเพ่ือเรียนรู้สูก่ารปฏิบตัิ  วิธีการท่ีจะเลือกใช้ขึน้อยู่กบับริบทท่ีจะศกึษาโดยวิธีการ
เดน่ของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการคือ  มีลกัษณะการด าเนินงานวิจยั เป็นวงจรหรือเกลียว (Spiral)  มี
ความเป็นพลวดั Kurt  Lewin (1946)  ได้ช่ือว่าเป็นบิดาแห่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เร่ิมต้นท่ีการ
วางแผน (Planning)  เป็นการวางแผนท่ีน าไปสูก่ารปฏิบัติเพ่ือให้บรรลวุตัถุประสงค์  ล าดบัต่อมา
คือการปฏิบตัิ (Action) เป็นการปฏิบตัิงานตามแผนท่ีก าหนดไว้   จากนัน้เข้าสู่การติดตามผลการ
ปฏิบตัิเป็นการสงัเกต (Observation)  และขัน้สดุท้ายคือการสะท้อน (Refection)  เป็นการสะท้อน
คิดผลของการปฏิบัติว่าได้ด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  เป็นการส่งเสริมให้ผู้
วางแผนได้เรียนรู้หรือเข้าใจ  จดุออ่นและจดุแขง็ของแผน  เพ่ือน าไปสูก่ารปรับแผนการด าเนินงาน
ในขัน้ตอนตอ่ไป   เพ่ือท่ีจะเร่ิมต้นเข้าสูเ่กลียวล าดบัตอ่ไป 
 ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เป็นกระบวนการวิจัยท่ีมี
เป้าหมายท่ีจะแก้ปัญหา  มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรในระบบร่วมกับนักวิจัยเข้ามามี
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บทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบคุลากรในระบบในการพฒันาตนเองและผู้ อ่ืน ให้เหมาะสม
กบัการด าเนินการไมม่ีการแยกกลุม่ศกึษา กลุม่ทดลอง  แต่เป็นการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์
ตามธรรมชาติ  โดยวิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึง้และเหมาะสม  เน้นท่ีการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขัน้ตอนและบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ  โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของ
ผู้เก่ียวข้องตลอดกระบวนการวิจยั  จนเกิดความรู้ตา่ง ๆ  ท่ีได้จากกระบวนการวิจยั  น ามาประมวล
เป็นแนวคิด  หลกัการและสร้างเป็นทฤษฎีได้  การด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในปัจจุบันมีการ
น ามาใช้อย่างแพร่หลาย  เพ่ือการปรับปรุง  พฒันา  เสริมศกัยภาพบุคคลและองค์กร  รวมทัง้การ
สร้างความรู้ท่ีสนบัสนนุการปฏิบตัิท่ีสามารถปฏิบตัิจริงได้  กระบวนการวิจยัให้ความส าคญักบัการ
มีส่วนร่วมของผู้ ให้ข้อมลู  หรือผู้ ร่วมวิจัย  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดกระบวนการวิจัย ทัง้นีม้ี
พืน้ฐานความเช่ือเก่ียวกับการให้คุณค่ากับความรู้และประสบการณ์ชีวิตของผู้ ร่วมวิจัยหรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง  การมีสว่นร่วมและศกัยภาพท่ีได้รับการปลดปล่อยให้เกิดความอิสระ (Emancipation)  
ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้สามารถตระหนกัถึงปัญหา  วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข  ร่วมกันลง
มือปฏิบตัิและประเมินผลจากการสะท้อนคิด  อนัน าสู่การวางแผนด าเนินการ  เพ่ือปรับปรุงให้ดี
ย่ิงขึน้  และให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม ่ หรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ของผู้ ร่วมวิจยัหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  
ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการท่ีจะพฒันาองค์กร  ชมุชนของตนให้ดีย่ิงขึน้ 
 
3. สถานการณ์ระบบโครงสร้างการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีระบบโครงสร้างและกลไกจดัการเก่ียวกบัการควบคมุยาสบูท่ีเป็นการ
เช่ือมโยงระหวา่งภาคีในการขบัเคลื่อนเพ่ือการควบคมุยาสบู  ทัง้หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์กรภาคประชาชนตา่ง ๆ  ท่ีร่วมด าเนินการ   
 ก. องค์กรภาครัฐ 
  องค์กรภาครัฐท่ีมีบทบาทในการควบคุมยาสูบ  แบ่งเป็น  ระดับชาติ  ระดับ
กระทรวง  กรุงเทพมหานคร  และองค์กรพิเศษภายใต้การก ากบัของภาครัฐ  ซึ่งมีรายละเอียดดงันี  ้
  1. ระดับชาติ  ได้แก่ 
   - คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) จัดตัง้ขึน้
ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2532  แต่งตัง้ตามมติคณะรัฐมนตรี  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ประธาน  ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้ทางคณุวฒุิเป็นกรรมการ  โดยมีอธิบดีกรมควบคมุ
โรคเป็นเลขานุการ  ซึ่งมีภารกิจหลักในการก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินงาน  
ประสานงาน  ก ากบั  และประเมินผลการควบคมุยาสบูของประเทศ 



39 

 
  2. ระดับกระทรวง  ได้แก่ 
   2.1  กระทรวงสาธารณสุข   เป็นหน่วยงานของภาครัฐท่ีรับผิดชอบการ
ด าเนินงานด้านการควบคมุยาสบู  โดยหน่วยงานหลกั  คือ  กรมควบคมุโรค  ซึ่งด าเนินงานควบคมุ
ยาสบูผา่นส านกัควบคมุการบริโภคยาสบูในระดบัส่วนกลาง  และส านักงานป้องกันการควบคมุ
โรคทัง้  12  แห่ง  ในระดบัภมูิภาค 
    2.1.1  กรมควบคุมโรค  เป็นหน่วยงานหลักท่ีด าเนินงานด้านการ
ควบคมุยาสบู 
      2.1.1.1 ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ  ยกระดบัจากกลุ่ม
ควบคมุการบริโภคยาสบูในปี พ.ศ. 2552  เป็นหน่วยงานศนูย์กลางระดบัชาติในการควบคมุการ
บริโภคยาสบู  โดยท าหน้าท่ีบริหารจัดการแผนควบคมุการบริโภคยาสบูแห่งชาติ  ประสานความ
ร่วมมือและสนบัสนนุภาคีเครือข่ายในการควบคมุยาสบูในระดบัประเทศและนานาชาติ  รวมทัง้
การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ี  พ.ศ.  
2535  และพระราชบญัญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 
      2.1.1.2  ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
มีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม  ให้เอือ้และสง่เสริมการคุ้มครองสขุภาพของผู้ประกอบการอาชีพทัง้ในและนอกระบบ
จากอนัตรายของยาสบู 
      2.1.1.3  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12  มีบทบาท
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยรวมของการควบคมุยาสบูในระดับภูมิภาคต่าง ๆ  และระดบัต่าง ๆ  และ
ระดบัจงัหวดั ผา่นทางส านกังานสาธารณสขุจังหวดัตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ  และ
คณะกรรมการควบคมุการบริโภคยาสบูแห่งชาติท่ีก าหนดไว้ 
    2.1.2  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ดูแลหน่วยงานต่าง ๆ  
ในสว่นภมูิภาคได้แก่ 
      2.1.2.1  ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั (76 จังหวดั) มีบทบาท
หน้าท่ีด าเนินงานควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด  ได้แก่  การประสานความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย  ในการบังคบัใช้กฎหมายเก่ียวกับการควบคมุยาสบู  ท าให้ประชาชนรู้  ตระหนักและ
ร่วมมือในการด าเนินงานควบคมุยาสบูในพืน้ท่ีจงัหวดัท่ีรับผิดชอบ 
      2.1.2.2  โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาล
ชมุชน  มีภาระหน้าท่ีหลกัคือ  การด าเนินการให้เป็นโรงพยาบาลปลอดบุหร่ีตามพระราชบัญญัติ
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คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ี พ.ศ. 2535 และจัดบริการเลิกบุหร่ีแก่ประชาชน  รวมทัง้ให้การ
รักษาผู้เจ็บป่วยจากโรคท่ีมีสาเหตจุากยาสบู 
      2.1.2.3  ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ  และสถานีอนามัย  มี
บทบาทหน้าท่ีด าเนินงานควบคมุยาสบูในระดบัอ าเภอและระดบัต าบล  ได้แก่  การประสานความ
ร่วมมอืของภาคีเครือขา่ยในการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวกับการควบคมุยาสบู  ท าให้ประชาชนรู้  
ตระหนกัและร่วมมือในการด าเนินงานาควบคมุยาสบูในพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
    2.1.3  กรมการแพทย์  เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชองนโยบายด้านการ
บ าบัดรักษาผู้ติดบุหร่ี  และโรคท่ีมีสาเหตุจากยาสูบ  และการได้รับควันบุหร่ีมือสอง  ผ่านการ
รักษาพยาบาลในสงักัดทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค  ทัง้นีส้ถาบันธัญญารักษ์  เป็นหน่วยงาน
หลกัในการพฒันาแนวทางและมาตรฐานการให้บริการเลิกบหุร่ีร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 
    2.1.4  กรมอนามัย  เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการด าเนินการควบคมุ
ยาสบูผา่นแผนงานโครงการตา่ง ๆ  ของกรมอนามยั  ทัง้ด้านส่งเสริมสขุภาพ  อนามยัสิ่งแวดล้อม   
และงานทนัตสาธารณสขุ 
    2.1.5  กรมสุขภาพจติ  เป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการควบคมุยาสบู  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่เยาวชนผา่นทางโครงการตา่ง ๆ  เพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัให้เยาวชนห่างไกล
จากบหุร่ี  และอบายมขุตา่ง ๆ 
    2.1.6  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นหน่วยงานหลักในการ
สนบัสนนุการควบคมุยาสบูผา่นงานสาธารณสขุมลูฐาน  
   2.2  กระทรวงการคลัง 
    2.2.1  กรมสรรพสามิต มีหน้าท่ีดูแลและจัดเก็บภาษีผลิตภณัฑ์ยาสูบ
ประเภทตา่ง ๆ  ซึ่งเป็นกลไกส าคญัในการควบคมุยาสบู  และออกใบอนญุาตขายและจัดเก็บภาษี
ร้านค้าท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาสบู  ก าหนดพืน้ท่ีเพาะปลกูยาสบู  และจัดเก็บภาษีการเพาะปลกู
ยาสบู  ควบคมุและปราบปรามการค้าผลิตภณัฑ์ยาสบูผิดกฎหมาย  การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ภาษีและปรับฐานภาษีให้เหมาะสม  เพ่ือสร้างสมดลุระหวา่งการจดัเก็บภาษีและสาธารณสขุ 
    2.2.2  กรมศลุกากร   มีหน้าท่ีควบคมุการน าเข้าและส่งออกใบยาสูบ  
เมลด็พนัธุ์ยาสบู และผลิตภณัฑ์ยาสบูประเภทตา่ง ๆ  ด าเนินการจดัเก็บภาษีใบยาสบู  เมล็ดพันธ์
ยาสูบ  ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดท่ีเข้ามาในราชอาณาจักร  ด าเนินการเฝ้าระวังป้องกันและ
ปราบปรามการลกัลอบน าเข้าและสง่ออกผลิตภณัฑ์ยาสบูผิดกฎหมาย 
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    2.2.3  ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  เป็นหน่วยงานวิชาการทางด้าน
เศรษฐกิจการเงิน  และการคลงัของกระทรวงการคลงั   มีหน้าท่ี  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย 
ให้ค าแนะน าและปรึกษาในทางวิชาการต่อปลัดกระทรวงการคลัง   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั  มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด าเนินการและปฏิบัติการเร่ืองต่าง ๆ  อาทิ  
นโยบายการคลงั  นโยบายภาษีอากร  เป็นต้น  
   2.3  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    มีบทบาทหน้าท่ีด าเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
   2.4  กระทรวงศึกษาธิการ   มีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการในการควบคมุยาสบู  รวมทัง้การพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนของคณะท่ีเก่ียวข้องกบั
สขุภาพและสนบัสนนุการควบคมุยาสบูโดยการน านโยบายไปปฏิบตัิในสถานศกึษาทกุระดบั 
   2.5  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีหน้าท่ีด าเนินการศึกษาแนวทางและ
สง่เสริมการปลกูพืชทดแทนหรือจดัหากิจกรรมทดแทนการปลกูยาสบู  และดแูลคณุภาพชีวิตของ
เกษตรกรผู้ปลกูยาสบู เพ่ือลดอนัตรายจากการได้รับสารเคมีจากการเพาะปลกูยาสบูผา่นโครงการ
ตา่ง ๆ   
   2.6  กระทรวงมหาดไทย  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ี
ติดตามเฝ้าระวงัควบคมุยาสบูในท้องถ่ิน  และการบงัคบัใช้กฎหมาย 
   2.7  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานท่ีดแูลรับผิดชอบการจับกุม
ด าเนินคดีเก่ียวกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสูบ  พ.ศ. 2535  
และ  พระราชบญัญัติคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ี  พ.ศ. 2535   โดยประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสขุอย่างใกล้ชิด 
   2.8  ส านักนายกรัฐมนตรี 
    - ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)  มีหน้าท่ีรับเร่ืองราว
ร้องทกุข์จากผู้บริโภคท่ีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการกระท าของผู้ประกอบ
ธรุกิจ  เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
  3.  กรุงเทพมหานคร  มีบทบาทส าคญัอย่างมากในการพฒันาโครงการงดสบูบหุร่ี
ในโรงพยาบาลหลายแห่ง  และโครงการดงักลา่วยงัได้รับการพฒันาให้เกิดเป็นโรงพยาบาลปลอด
บหุร่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
  4.  องค์กรอสิระภายใต้การก ากับของรัฐ  ได้แก่ 
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   4.1  คณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เป็นหน่วยงานท่ีดแูลรับผิดชอบการพิจารณาอนุญาตและก ากับ
ดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  เพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการท่ีมีคณุภาพ  ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถกูต้องและเป็นธรรม 
   4.2  ส านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ  (สสส.)  เป็นองค์กรท่ี
ด าเนินการสร้างเสริมสขุภาพของประชาชนในด้านต่าง ๆ   โดยน างบประมาณจากภาษีท่ีเก็บได้
จากภาษีสรรพสามิตยาสูบ และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  มาใช้สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสขุภาพ และป้องกันประชาชนจากการบริโภค
ยาสบู  สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  ของภาคประชาสงัคมในการควบคมุยาสบู  และ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
   4.3  ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ  (ศจย.)  เป็น
หน่วยงานท่ีจัดตัง้ขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางสนับสนุนการสร้างงานวิจัย   บริการวิชาการ  และศนูย์
ข้อมลูระดบัชาติเก่ียวกบัการควบคมุยาสบูของประเทศไทย  ตอบสนองต่อการด าเนินงานควบคมุ
ยาสบูภายใต้กรอบอนสุญัญาเพ่ือการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก  และมีแผนจดัตัง้ศนูย์
ความร่วมมือทางวิชาการด้านการควบคมุยาสบูขององค์การอนามยัโลก 
 
ข. องค์กรพัฒนาเอกชน    
   องค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีบทบาทในการควบคมุยาสบู  มีดงันี ้
   1.  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี (มสบ.)  เป็นองค์กรท่ีชีแ้นะสาธารณะ
และรณรงค์ให้สงัคมรับทราบอนัตรายของบุหร่ี  และร่วมกันควบคมุการสบูบุหร่ี  ในรูปแบบของ
กิจกรรมในโอกาสส าคญั  เป็นองค์กรส าคญัท่ีร่วมผลกัดนัให้เกิดนโยบายและกฎหมายการควบคมุ
ยาสบูตา่ง ๆ  เช่น  การเพ่ิมพืน้ท่ีห้ามสบูบหุร่ีในสถานท่ีตา่ง ๆ    
   2.  สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย (สสท.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  เป็น
สถาบนัวิชาการเอกชนอิสระภายใต้มลูนิธิสาธารณสขุแห่งชาติ  ด าเนินงานทางด้านวิชาการ  และ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว  โดยเฉพาะในเร่ืองการชีแ้นะสาธารณะ (Advocacy)  เพ่ือผลกัดนัให้เกิด
นโยบายท่ีส าคญัในการควบคมุการบริโภคยาสบู 
   3.   เครือข่ายวชิาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี  เป็นองค์กรท่ีเกิด
จากการรวมตัวของวิชาชีพสุขภาพ 17  วิชาชีพ   เช่น  แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  ทันตกรรม  
เทคนิคการแพทย์  กายภาพบ าบัด  นักสาธารณสขุ  เป็นต้น  รวมตวักันเพ่ือด าเนินการเชิงรุกใน
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การควบคมุการบริโภคยาสบู  การด าเนินงานเครือข่ายวิชาชีพสขุภาพฯ  ได้แก่  การร่วมผลกัดนั
นโยบายสาธารณะเก่ียวกบัการควบคมุยาสบู  การพัฒนาระบบบริการเลิกบุหร่ี  การจัดท าต ารา
เอกสารวิชาการ  สร้างความรู้ความเข้าใจตอ่สาธารณะ  เป็นต้น 
   4.  เครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหร่ี  เป็นองค์กรท่ีเกิดจากการ
รวมตวักนัของคณะจากโรงเรียนตา่ง ๆ  เพ่ือด าเนินการสง่เสริมและสนบัสนนุให้ครูมีสมรรถนะและ
ศกัยภาพในการควบคมุการบริโภคยาสบูให้เข้มแขง็ย่ิงขึน้  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการป้องกันเด็กและ
เยาวชนจากอนัตรายจากการสบูบหุร่ี  โดยผลงานท่ีผ่านมาได้ร่วมผลกัดนันโยบายต่าง ๆ  ในการ
ควบคมุยาสบู 
   5.  เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งเอเชีย

อาคเนย์  (Southeast Asia  Tobacco  Control  Alliance : SEATCA)  เป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีสนบัสนนุการด าเนินงานควบคมุยาสบูของประเทศในกลุม่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  จัด
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้น ามา
พฒันาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัประเทศของตน 
   6. มูลนิธิใบไม้เขียว  (Green  Leaf  Foundation)  เป็นองค์กรอิสระไม่
แสวงหาก าไร  ด าเนินการในการพฒันาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม  เช่น  จดัท าโครงการรณรงค์โรงแรมปลอดบหุร่ี 
   ส านักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจ าประเทศไทย  สนับสนุน
ทางด้านเทคนิคและวิชาการและประสานการด าเนินงานด้านการควบคมุยาสบูกับองค์กรระหว่าง
ประเทศ 
     
บริบทของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จัดตัง้ขึน้ครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกา
จดัตัง้เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พุทธศกัราช 2478 ในพระปรมาภิไธย
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัอานนัทมหิดล คณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ (ตามประกาศประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2478) น.อ.อาทิตย์ทิพอาภา ร.น. เจ้าพระยายมราช พล.อ.
เจ้าพระยาพิชเยนทรชยัยนั ออกไว้ ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2478 โดยจดัเขตชมุนมุชนในบรรดาต าบล 
อนัเป็นท่ีตัง้ศาลากลางจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมือง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2478


44 

 
ตอ่มาพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ฯ ให้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จากเดิม 4.85 ตารางกิโลเมตร เป็น 
14 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พทุธศกัราช 2512 ให้ไว้ ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2512 เพ่ือความเหมาะสมแก่
การบริหารกิจการและท านุบ ารุงท้องถ่ิน โดยมีอาณาเขตครอบคลมุพืน้ท่ี 3 ต าบล ประกอบด้วย 
ต าบลประจวบคีรีขนัธ์ทัง้หมด ต าบลเกาะหลกับางสว่น และต าบลอ่าวน้อยบางส่วน มีชุมชนย่อย
ในเขตเทศบาล 10 ชมุชน 
อาณาเขต 

เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ อยู่ในเขตต าบลประจวบคีรีขนัธ์ มีพืน้ท่ีรวมทัง้สิน้ 14 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,750 ไร่ มีอาณาเขตติดตอ่ดงันี ้

 ทศิเหนือ ติดตอ่กบัต าบลอา่วน้อย อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 ทศิใต้ ติดตอ่กบัต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 ทศิตะวันออก ติดตอ่กบัอา่วไทย  
 ทศิตะวันตก ติดตอ่กบัต าบลอา่วน้อย และ ต าบลเกาะหลกั อ าเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ์ 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
ประชากร 

จ านวนประชากรทัง้สิน้ 18,365 คน ชาย 8,938 คน หญิง 9,427 คน 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
     นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ ได้ก าหนดแนวนโยบายการ
พฒันาเทศบาลไว้  6  ด้าน    ดงันี ้
     1.  นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
          1.1  แก้ไขปัญหาน า้ท่วมอย่างเป็นระบบและถาวร  โดยด าเนินการแบบบรูณา
การร่วมกนัในหลาย ๆ หน่วยงาน เชน่ หน่วยราชการของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  และท้องถ่ิน
ใกล้เคียง เพ่ือใช้พืน้ท่ีในการจดัท าเส้นทางระบายน า้ในจดุท่ีเกิดปัญหาน า้ท่วมลงสูท่ะเล  พร้อม
จดัท าแผนในการบ ารุงรักษาอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง 
          1.2  ก่อสร้างระบบระบายน า้ให้ได้มาตรฐานและครอบคลมุพืน้ท่ีถนนทกุสายใน
เขตเทศบาล 
          1.3  ขดุลอกคคูลองระบายน า้ หรือล ารงน า้สาธารณะเพ่ือระบายน า้ได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อเกิดปัญหาน า้ท่วม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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1.4  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนท่ีช ารุดเสยีหายให้อยูใ่นสภาพท่ีดี เพ่ือความ

ปลอดภยั 
ในการสญัจรไปมาของประชาชน 
          1.5  จดับริการขัน้พืน้ฐานในด้านสาธารณปูโภคและสาธารณปูการอย่าง
ทัว่ถึง  ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีในเขตเทศบาล  ไมว่า่จะเป็นถนน  ไฟฟ้า  ประปา  และระบบไฟจราจร 
     2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
          2.1  ด้านเศรษฐกิจ 
              2.1.1  สนบัสนนุและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ชมุทชนให้มี
คณุภาพเป็นท่ียอมรับของผู้บริหารโภค โดยจดัระบบการบริหารจดัการแบบบรูณาการเพ่ือ
เสริมสร้างเทคโนโลยีและการจดัการควบคูไ่ปกบัการสนบัสนนุด้านการตลาด 
              2.1.2  สง่เสริมให้ชมุชนประกอบการวิสาหกิจชมุชน  เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้
ในแตล่ะชมุชน และสนบัสนนุให้ชมุชนเข้าถึงองคค์วามรู้สมยัใหม ่และพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจดัการและการตลาด 
              2.1.3 สง่เสริมและสร้างจิตส านกึในการประหยดัให้ประชาชนรู้จกัการออมระยะ
ยาวสร้างรายได้และลดรายจ่าย  เพ่ือลดหนีส้นิในระดบัครวัเรือน และเพ่ือการด ารงชีพท่ีดใีนวยั
สงูอาย ุ
              2.1.4 สง่เสริมให้มกีารจดัตัง้กองทนุชมุชน  เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุหมนุเวียนในการ
ลงทนุส าหรับผู้ประกอบการในชมุชน  และสนบัสนนุให้มีการบริหารจดัการท่ีด ี ให้สามารถ
ยกระดบัเป็นธนาคารชมุชนได้ตอ่ไป 
              2.1.5 สง่เสริมและสนบัสนนุการประกอบอาชีพของชมุชนตามศกัยภาพของแตล่ะ
ชมุชน 
              2.1.6 ปรับปรุงระบบการจดัเก็บภาษีให้มีความเป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอกบัรายจ่าย  เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในอนาคต  รักษาวินยัการคลงัโดยใช้
งบประมาณอย่างคุ้มคา่  เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนทางการคลงัในระยะยาว 
         2.2  ด้านการท่องเท่ียว 
              2.2.1 สง่เสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินมีรายไดจากากรท่องเท่ียว โดยจดัตัง้ศนูย์
จ าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชนแก่นกัท่องเท่ียว 
              2.2.2  ฟืน้ฟพูฒันาแหลง่ท่องเท่ียวให้เป็นแหลง่ท่องเท่ียวคณุภาพ  มีมาตรฐาน
ความปลอดภยัและบริการระดบัสากล  เพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียวคณุภาพ 
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               2.2.3 สร้างแหลง่ท่องเท่ียวใหมใ่นเชิงอนรุักษ์  สามารถเช่ือมโยง
ธรรมชาติ ศิลปวฒันธรรม  และวิถีชีวิตชมุชน  รวมถึงการเช่ือมโยงกบัแหลง่ท่องเท่ียวในพืน้ท่ี
ใกล้เคียง 
              2.2.4 พฒันาปรับปรุงแหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติในเขตเทศบาล  ท าทาง
จกัรยานในถนนท่ีเช่ือมโยงกบัแหลง่ท่องเท่ียว เพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวสามารถใช้รถจกัรยานในการชม
ทศันียภาพได้อย่างปลอดภยั 
              2.2.5 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดับริการการท่องเท่ียว
รูปแบบใหม ่เช่น การจดัท าโฮมสเตย์  และการจดับริการน าเท่ียวทางทะเล 
              2.2.6  ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบรูณาการโครงการพฒันาเกาะกลาง
คลองบางนางรมเป็นแหลง่ท่องเท่ียวเชิงอนรุกัษ์  ให้นกัท่องเท่ียวได้ใช้เป็นสถานท่ีศกึษาดงูานด้าน
ระบบนิเวศ เช่น  ป่าชายเลน  และแหลง่ต้นก าเนิดของสตัว์น า้นานาชนิด 
              2.2.7 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณชายหาดอา่วประจวบคีรีขนัธ์  โดยการก่อสร้างแนว
กนัคลื่นป้องกนัการกดัเซาะชายหาดตอ่จากปากคลองบางนางรมจนถึงเขาตามอ่งลา่ย  เพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อมชายฝ่ังให้สวยงามและเป็นท่ีพกัผอ่นของนกัท่องเท่ียว 
              2.2.8  จดัให้มกีารประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวเมืองประจวบคีรีขนัธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นท่ีรู้จกัและดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ตา่งประเทศ 
   3  นโยบายด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต 
          3.1  นโยบายการศกึษา 
             3.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุให้สถานศกึษาเป็นศนูย์แห่การเรียนรู้และการศกึษา
ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ด้วยหลกัสตูรการศกึษานอกระบบท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและความต้องการของ
ชมุชน 
              3.1.2 สง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาหลกัสตูรกระบวนการเรียนการสอนให้
นกัเรียนได้เรียนภาษาตา่งประเทศอย่างได้ผล 
              3.1.3 จดัให้มกีารตอ่ยอดให้นกัเรียนท่ีจบการศกึษาจากสถานศกึษาในสงักดั
เทศบาลท่ีไมม่ีโอกาสได้ศกึษาตอ่ ได้เข้าเรียนในโรงเรียนฝึกอาชีพ 
              3.1.4 สง่เสริมการน าเทคโนโลยีสารสารเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน และการเรียนรู้ 
              3.1.5 สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีโครงการโรงเรียนวิถีพทุธ  ให้เดก็ใกล้ชิดกบัวดัอนั
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เป็นการเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม  เพ่ือให้การศกึษาสร้างคนและสร้างความรู้สูส่งัคมคณุธรรม 
คณุภาพและประสิทธิภาพ 
              3.1.6 สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรทางการศกึษามีการเรียนรู้และเพ่ิมทกัษะ
ในด้านการเรียนการสอนอย่างตอ่เน่ือง 
              3.1.7 สง่เสริมและสนบัสนนุด้านวิชาการและการกีฬาของโรงเรียนในสงักดั
เทศบาลอย่างจริงจงัและตอ่เน่ือง เพ่ือให้ครูและนกัเรียนมคีวามสามารถในการแขง่ขนักบัโรงเรียน
ตา่ง ๆ เป็นท่ียอมรับของประชาชน  
         3.2 นโยบายคณุภาพชีวิต 
              3.2.1 สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพฒันาคนให้มีความรู้และ
จริยธรรมเร่ิมตัง้แตเ่ดก็แรกเกิดและเยาวชนทกุช่วงวยั  โดยให้ความส าคญัแก่การสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมครอบครัวท่ีอบอุน่ และสถานศกึษาท่ีเอาใจใสด่แูลเดก็อย่างใกล้ชิดด้วย
การปลกูฝังความรู้ท่ีเท่าทนัโลก และคณุคา่ท่ีดีของวฒันธรรมไทย  สร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแมถ่ึง
วิธีการดแูลบตุรท่ีถกูต้องตามระดบัการพฒันาของสมอง 
              3.2.2 สร้างหลกัประกนัความมัน่คงในชีวิตให้แก่เดก็ สตรี และคนพิการท่ีด้อย
โอกาสในทกุรูปแบบ  รวมทัง้เสริมสร้างสวสัดิการทางสงัคมแก่คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาสอย่าง
เหมาะสมและสง่เสริมความรู้และอาชีพแก่คนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
              3.2.3 สร้างพฤติกรรมด้านสขุภาพท่ีเหมาะสมกบัช่วงวยั สนบัสนนุให้ครอบครัว
เข้มแขง็สามารถดแูลสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีคณุภาพ 
              3.2.4 พฒันาสขุภาวะของประชาชนในท้องถ่ินให้ครอบคลมุทัง้มิติทางกาย จิตใจ 
สงัคม และปัญญา โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการลดปัจจยัเสีย่งจากพฤตกิรรมและ
สภาพแวดล้อมของการด ารงชีวิตประจ าวนั  ทัง้ยามปกติและฉกุเฉิน  รวมทัง้การเสริมสร้างสขุภาพ 
การป้องกนัโรค การบริการรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟสูมรรถภาพอย่าวงมีคณุภาพ ทัว่ถึง และ
เป็นธรรม 
              3.2.5 สง่เสริมบทบาทของครอบครัว ชมุชน ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสงัคม
ตัง้แตปั่ญหายาเสพติด การดแูลเก และเยาวชน คนพิการ คนสงูอาย ุและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
              3.2.6 สง่เสริมให้ประชาชนทกุระดบัมีโอกาสออกก าลงักายและเลน่กีฬา  เพ่ือ
สร้างเสริมสขุภาพและพลานามยัท่ีดี สร้างนิสยัรักการกีฬา และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ เพ่ือ
หลีกเลีย่งการหมกมุน่และมัว่สมุกบัอบายมขุและยาเสพตดิ โดยให้มีลานกีฬาในทกุชมุชน 
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              3.2.7 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ในสงัคมเมือง  โดยมีการวางผงัเมืองอย่างเป็น
ระบบควบคูก่บัการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัสาธารณะ และส่ิงแวดล้อม 
รวมทัง้จดัให้มีบริการขัน้พืน้ฐานอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
              3.2.8 สง่เสริมให้มีโครงการเพ่ือนชมุชน  โดยปรับบทบาทของหน่วยดบัเพลิง 
เทศกิจ  อปพร.  เข้าร่วมงานช่วยเหลือชมุชนอย่างตอ่เน่ืองและจริงจงั 
              3.2.9 จดัให้มีลานดนตรีเพ่ือประชาชนในวนัหยดุ เพ่ือเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ี
ดี  และสร้างทางเลือกใหมข่องการใช้ชีวิตในวนัหยดุของประชาชน 
     4.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
          4.1 สง่เสริมการสร้างความตระหนกัทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทัง้การด าเนิน
กิจกรรมและการปรับพฤตกิรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือลดปัญหา
มลภาวะในเขตเมืองน ามาสูก่ารเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
          4.2 จดัให้มีมาตรการป้องกนัและการเตือนภยั กรณีเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติ 
เช่น อทุกภยัภยัแล้ง  ธรณีพิบตั ิ และการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูิอากาศ ตลอดจนด าเนินกรให้
ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วทนัเหตกุารณ์ 
          4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการบ าบดัน า้เสยี โดยบรูณาการร่วมกนั
กบัองค์การจดัการน า้เสีย (อจน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5.  นโยบายด้านศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณี  และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
          5.1 ฟืน้ฟแูละสืบสานคณุคา่ของวฒันธรรมไทย  ทัง้ท่ีเป็นวิถี
ชีวิต  ประเพณี  คา่นิยมท่ีดีงาม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  และการดแูลรักษาโบราณสถาน  วดัวาอาราม 
เพ่ือการศกึษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวนับนพืน้ฐานของความเป็นไทย 
          5.2 พฒันาแหลง่เรียนรู้ทางวฒันธรรมและการนนัทนาการ  เพ่ือสง่เสริมให้วยัรุ่น
ไทยเกิดการเรียนรู้ท่ีถกูต้อง  ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  มีคณุธรรมเอือ้อาทรตอ่ผู้ อ่ืน 
          5.3. สง่เสริมและสนบัสนนุสภาวฒันธรรมจงัหวดัให้เป็นกลไกเฝ้าระวงัทาง
วฒันธรรมท่ีครอบคลมุ  วิถีชีวิตท่ีมีผลกระทบตอ่การเบ่ียงเบนพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชน  เพ่ือ
น าไปสูก่ารสร้างภมูิคุ้มกนัทางสงัคมอย่างทนัเหตกุารณ์ 
          5.4 สง่เสริมและสนบัสนนุให้มกีารจดังานประเพณีท้องถ่ินทกุรูปแบบ ตลอดจน
กิจกรรมวนัส าคญัของชาต ิ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  เพ่ือให้อนชุนรุ่นหลงัได้รู้จกัและอนรุักษ์
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ไว้สืบไป 
     6.  นโยบายด้านการบริหารจดัการท่ีด ี
          6.1 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคณุธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานให้แก่พนกังานเทศบาล และพฒันาความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน เพ่ือให้เป็นท่ีเช่ือถือ
และไว้วางใจแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
          6.2 ปรับปรุงการให้บริการประชาชน  ด้วยการน าเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้ในการ
ให้บริการรูปแบบตา่งๆ เพ่ือลดภาระในการปฏิบตัิงาน และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
          6.3  จดับริการสาธารณะของท้องถ่ินตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ิมขึน้  ตาม
ศกัยภาพของท้องถ่ินรวมทัง้ความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี  ตลอดจนขยายการให้บริการท่ี
ครอบคลมุการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน  โดยเช่ือมโยงและบรูณาการกบัแผนชมุชน 
          6.4 สง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารงานของเทศบาล  และมีโอกาส
ได้รับรู้ข้อมลูขา่วสารจากทางราชการ และส่ือสาธารณะอ่ืนได้อย่างกว้างขวาง  ถกูต้อง  เป็น
ธรรม  และรวดเร็ว (ข้อมลูจาก แผนพฒันาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ ปี 2552) 
 
งานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 

การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการการน ามติสมชัชา
สขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้แก่  

สมจิต  ค าเสียง  (2550 : 6)  ได้ท าการวิจัยประเมินผลเร่ือง “รายงานการประเมิน
โครงการสง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสมองของเด็ก” การประเมินโครงการส่งเสริมและ
พฒันาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 3 ปีการศกึษา 2549โดยใช้รูปแบบจ าลอง ของซิปป์ (CIPP  Model) ประกอบด้วยข้อมลู
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจยัเบือ้งต้น กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลกระทบของโครงการ 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา เป็นผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี
1,2 โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาศรีสะเกษ เขต 3  รวมทัง้สิน้ 308 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วยแบบสอบถาม   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลูประกอบด้วยคา่เฉล่ียร้อยละ และ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุป ดงันี ้
 1.  ข้อมลูทัว่ไปพบวา่  ผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนและบริหารการจัด
การศกึษาปฐมวยั  เคยศกึษาดงูานการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัในประเทศ  ส่วนครูผู้สอนระดบั
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ปฐมวัยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอน ระดบัปฐมวยั และเคยศึกษาดงูานการจ ัด
การศึกษาระดบัปฐมวยัในประเทศ  ผู้บริหารและครูผู้ สอนระดับปฐมวัยส่วนใหญ่ เห็นว่า
ครูผู้ สอนระดบัปฐมวยัมีจ านวนน้อยไม่พอเพียง  และมีโรงเรียนเกินคร่ึงของกลุ่มตัวอย่าง มี
ผลงาน รางวัลดีเดน่เก่ียวกบัการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัท่ีสามารถเผยแพร่ได้ ระหว่างปีการศึกษา 
2548 ถึง ปีการศกึษา 2549 
 2.  การประเมินสภาพแวดล้อม (Context  Evaluation)  จากการประเมินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัยตามความคิดเห็นของ
ผู้ บริหารและครูผู้สอนระดบัปฐมวยัสว่นใหญ่ผา่นการอบรมหลกัสตูรพฒันาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กบัสมองของเดก็ปฐมวยั  มีการน าองค์ความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสมองมาใช้
ในการวางแผนและการจดัประสบการณ์และจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาระดบัปฐมวยั 
 3.  ประเมินปัจจัยเบือ้งต้น  (Input Evaluation) ในการประเมินปัจจัยเบือ้งต้น ผลการ
ประเมินปัจจัยเบือ้งต้นโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเ รียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็ก
ปฐมวยั ตามความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนปฐมวยั ด้านปัจจยัพืน้ฐาน ด้านงบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์ แหลง่เรียนรู้ และด้านบคุลากร พบวา่ ผู้บริหารและครูผู้สอนระดบัปฐมวยั โดยภาพรวมเห็นว่า 
ปัจจยัเบือ้งต้นอยู่ในระดบัปานกลาง 
 4.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ในการประเมินกระบวนการ ผลการ
ประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเ รียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็ก
ปฐมวยั ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูปฐมวยั  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดีมาก 
 5.  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การประเมินผลผลิตของโครงการ
ส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสมองของเดก็ปฐมวยั พบว่า ผู้บริหารและครูปฐมวยั  
มีความพอใจในผลการนิเทศและการจดักิจกรรมโครงการสง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กบัสมองของเดก็ปฐมวยั โดยภาพรวม อยู่ในระดบั ดีมาก 
 6.  การประเมินผลกระทบ (Outcome Evaluation) การประเมินผลกระทบของ
โครงการสง่เสริมและพฒันาการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัสมองของเดก็ปฐมวยั พบวา่ ผู้บริหารและครู
ปฐมวยัโดยภาพรวมอยู่ในระดบั ดีมาก หมายถึงการด าเนินการตามโครงการส่งผลให้คณุภาพของ
ผู้เรียนสงูขึน้ 
   อนุชา รัตนอุบล (2550 : 5) ได้ท าการวิจัยประเมินผลเร่ือง “การประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียวของโรงเรียนสงักดัส านกังาน เขตพืน้ท่ีการศกึษาน่าน  เขต 1 ปี
การศึกษา  2549” การศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการห้องเรียนสีเขียวโรงเรียน 
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สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานา่นเขต 1 ปีการศกึษา  2549  กลุม่ตวัอย่าง  ได้แก่  นกัเรียนก่อน
ชัน้ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน  40  คน  ผู้บริหาร  โรงเรียนจ านวน  4  คน 
ครูผู้สอน  จ านวน  16  คน และผู้ปกครองนกัเรียน  จ านวน 40 คน โรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาน่านเขต 1 ปีการศกึษา  2549  ท่ีเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวจ านวน  4 โรงเรียน  
      เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามเพ่ือการประเมินจ านวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4  
ด้าน  ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ  ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการการปฏิบัติ
ระหว่างด าเนินโครงการและด้านผลผลิตของโครงการ สถิติที่ใ ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
คา่เฉล่ีย (X )   และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
  ผลการประเมิน  พบวา่  นกัเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน   และผู้ปกครองนักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ โดยเห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่ง 
ได้แก่ด้านบริบท  รองลงมาคือด้านผลผลิต และด้านกระบวนการ สว่นด้านปัจจยัน าเข้าอยู่ในระดบั
เห็นด้วยมาก  นกัเรียน  ด้านบริบท เห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัที่หนึ่งในประเด็นที่ว่ากิจกรรมตาม
โครงการนีส้ามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ เรียนได้    ด้านปัจจัยน าเข้านักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสดุ
อนัดบัท่ีหนึ่งในประเด็นท่ีว่ามีอาคารสถานท่ี  ห้องปฏิบัติการห้องเรียนสีเขียวตามโครงการอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ด้านกระบวนการ นกัเรียน เห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่งในประเด็นท่ีว่าการ
วิเคราะห์และน าผลการประเมินมาพฒันางานอย่างตอ่เน่ือง และด้านผลผลิต นักเรียนเห็นด้วยมาก
ท่ีสุดอันดับท่ีหนึ่งในประเด็นท่ีว่าใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ได้
ประโยชน์คุ้มค่าและนักเรียนได้ใช้สื ่ออย่างเพียงพอ   ผู้บริหาร ด้านบริบท เห็นด้วยมากท่ีสุด
อนัดบัท่ีหนึ่งในประเดน็ท่ีวา่นโยบายการจดัท าโครงการนีส้อดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ด้านปัจจัยเห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่งใน
ประเด็นท่ีว่าได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสงักัด   ด้านกระบวนการเห็นด้วย
มากท่ีสุดอันดับท่ีหนึ่งในประเดน็ท่ีวา่  การจดัท ากรอบแนวคิดและการก าหนดจดุการพฒันาตาม
สภาพปัญหาและความต้องการ ด้านผลผลิตเห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่งในประเด็นท่ีว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ครูผู้สอน ด้านบริบท เห็นด้วยมาก
ท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่ง ในประเดน็ท่ีวา่การจดับรรยากาศในการด าเนินงานได้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการด าเนินโครงการ ด้านปัจจยัเห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่งในประเด็นท่ีว่ามีอาคารสถานท่ี
ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนสีเขียวตามโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ด้านกระบวนการ
เห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่งในประเดน็ท่ีวา่การด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดในโครงการตามขัน้ตอน
ทกุกิจกรรม  ด้านผลผลิตเห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่งในประเดน็ท่ีวา่การจดัท าแผนการจดั การเรียนรู้
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ตามขัน้ตอนโดยละเอียดและผา่นการตรวจรับรองจากผู้บริหาร ผู้ปกครอง ด้านบริบท  เห็นด้วยมาก
ท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่งในประเด็นท่ีว่ามีการประสานงานระหว่างบุคลากรให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินโครงการด้านปัจจยั  เห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่งในประเด็นท่ีว่าได้รับงบประมาณจาก
การสนบัสนนุจากหน่วยงานต้นสงักดั ด้านกระบวนการ เห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่งในประเด็น
ท่ีว่าการวางแผนด าเนินโครงการ  ด้านผลผลิตเห็นด้วยมากท่ีสดุอนัดบัท่ีหนึ่งในประเด็นท่ีว่าใช้
วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย บรูณาการการเรียนรู้ในกลุม่สาระตา่งๆ   
  เกือ้ ไชยชน (2550 : 8)  ได้ท าการวิจัยประเมินผลเร่ือง “การประเมินโครงการพัฒนา
คณุธรรม จริยธรรมของนักเรียน” การประเมินโครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านค าบอน อ าเภอเซกา จังหวดัหนองคาย มีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินบริบททั่วไปของ
โครงการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ประเมินปัจจยัเบือ้งต้นของโครงการเก่ียวกับความต้องการ 
ความเหมาะสม ความจ าเป็นของโครงการ ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการด าเนินงานตาม
โครงการ ประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
ด้านความซื่อสตัย์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และความพึงพอใจของ
บุคลากรในชุมชนท่ีมีต่อโครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนซึ่งได้แก่ กิจกรรมเดก็ดีศรี
ค าบอน กิจกรรมเข้าคา่ยพทุธบตุร กิจกรรมคณุธรรมประจ าวนัศกุร์ และกิจกรรมเข้าร่วมงานวนัส าคญั
ทางศาสนา กลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้บริหาร จ านวน 1 คนข้าราชการครู จ านวน 12 คน นักเรียน จ านวน 
141 และผู้ปกครอง นกัเรียน จ านวน 141 คน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ คือแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
เป็นรวบรวมข้อมลู คือ ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศกึษาการประเมินโครงการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนกัเรียนโรงเรียนบ้านค าบอน
พบวา่  
  1.  ผลการศึกษาการประเมินบริบททั่วไปของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านค าบอน ตามความคิดเห็นของผู้ อ านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และ
ผู้ปกครองนกัเรียน โดยรวมบริบททัว่ไปของโครงการมีความเหมาะสมระดบัมาก ยกเว้นตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารมีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสดุ 
  2.  ผลการศกึษาการประเมินปัจจัยเบือ้งต้นของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านค าบอน ตามความคิดเห็นของผู้ อ านวยการโรงเรียน  ครู นักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมการประเมินปัจจัยเบือ้งต้นของโครงการมีความเหมาะสมระดบั
มาก  
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  3.  ผลการศึกษาการประเมินกระบวนการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียนบ้านค าบอน ตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน ครู นกัเรียน 
และผู้ปกครองนกัเรียนโดยรวมการประเมินกระบวนการด าเนินงานตามโครงการมีระดบัการ
ปฏิบตัิระดบัมาก  
  4.  ผลการศึกษาการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคณุธรรม จริยธรรมของ
นกัเรียนโรงเรียนบ้านค าบอน ด้านความซ่ือสตัย์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความสามคัคี 
ตามความคิดเห็นของผู้ อ านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมการ
ประเมินผลผลิตของโครงการระดบัความเหมาะสมมากท่ีสดุตามความคิดเห็นของผู้อ านวยการ
โรงเรียนและนักเรียน ระดบัความเหมาะสมมากตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียน 
และ  
  5.  ผลการศึกษาการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาค ุณธรรม จริยธรรมของ
นกัเรียนโรงเรียนบ้านค าบอน ด้านความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนา
คณุธรรมจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งได้แก่ กิจกรรมเด็กดีศรีค าบอน กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 
กิจกรรมคณุธรรมประจ าวนัศกุร์ และกิจกรรมเข้าร่วมงานวนัส าคญัทางศาสนา ตามความคิดเห็นของ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู นกัเรียน และผู้ปกครองนกัเรียน โดยรวมการประเมินผลผลิตของโครงการ
ด้านความพึงพอใจระดบัมาก  
  ชยัยศ ก้อนจนัทร์เทศ (2550 : 50)  ได้ท าการวิจัยประเมินผลเร่ือง  “รายงานการประเมินผล
การใช้เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2544 ส าหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน” รายงานการ
ประเมินผลการใช้เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ส าหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน 
ศนูย์บริการการศกึษานอกโรงเรียนอ าเภอเมืองนครสวรรค ์มีวตัถปุระสงค์เพ่ือประเมินผลการใช้เอกสาร 
คูม่ือการจดักระบวนการเรียนรู้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศกึษานอกโรงเรียน หลกัสตูรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 ส าหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอเมืองนครสวรรค์ และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูการศึกษานอกโรงเรียน 
ประชากร ได้แก่ ครูการศึกษานอกโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในศนูย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอในเมืองนครสวรรค์ ในภาคเรียนท่ี 1/2550 จ านวน 51 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล
เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 4 ข้อ เป็นแบบสอบถามชนิด
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มาตราสว่นประมาณคา่ 20 ข้อ และแบบสอบถามปลายเปิด 2  ข้อ  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ผลการประเมินการใช้เอกสาร คูม่ือการจดักระบวนการเรียนรู้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
จดัการศกึษานอกโรงเรียน หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 ส าหรับครูการศึกษา
นอกโรงเรียน ศนูย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่า เอกสารมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก คา่เฉล่ีย 4.42 และผลการประเมินรายด้าน มีความเหมาะสมระดบัมากถึง
มากท่ีสดุ ดงันี ้
           1. ด้านลกัษณะรูปเลม่ของคูม่ือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ความเหมาะสมของ
ขนาดตวัอกัษร ความชดัเจนของภาษาท่ีใช้ ความเหมาะสมของการจดัล าดบัวรรคตอนของเนือ้หา 
การพิสจูน์อกัษร ความสอดคล้องของตวัอย่างกับภาพประกอบ ค าอธิบายกับเนือ้หา อยู่ในระดบั
มาก สว่นเร่ืองความเหมาะสมของขนาดรูปเลม่และความน่าสนใจของการออกแบบปกอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ 
             2.  ด้านเนือ้หาสาระ ผู้ ตอบแบบสอบถาม มีความเห็นว่าความเหมาะสมในการ
น าเสนอเนือ้หาท่ีเป็นระบบ ความครบถ้วนของเนือ้หา ความถกูต้องและความสมบูรณ์ของเนือ้หา ความ
เหมาะสมของการเรียงล าดับขัน้ตอนของเนือ้หาและความเหมาะสมของปริมาณของเนือ้หาอยู่
ในระดบัมาก 
       3.  ด้านการน าไปใช้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
ครูการศกึษานอกโรงเรียน ใช้ประโยชน์ในการทบทวนการปฏิบตัิงานของครูการศกึษานอกโรงเรียน ใช้
เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการเพ่ิมเติมความรู้และความสามารถน าไปค้นคว้าอ้างอิงได้อยู่ในระดบัมาก 
             4.  ด้านผลจากการใช้คู่มือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า เร่ืองความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน คุณภาพการเ รียนการสอนตรงกับความ
ต้องการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
สงูขึน้ อยู่ในระดบัมาก 
             5.  การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัใช้เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการศกึษานอกโรงเรียน หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 
ส าหรับครูการศกึษานอกโรงเรียน พบวา่คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน สรุปได้ว่าเอกสาร คู่มือ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544 ส าหรับครูการศกึษานอกโรงเรียน นัน้มีประสิทธิภาพ 
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  สงบ บญุมาก (2550) ได้ท าการวิจัยประเมินผลเร่ือง  “รายงานผลการประเมินโครงการ ด 
เด็กดูดาว ของโรงเรียนภูเขียว” การประเมินโครงการครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือ รายงานผลการ
ประเมินโครงการ ด เดก็ดดูาว ของโรงเรียนภเูขียว ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชัยภมูิ เขต 2 โดย
ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจยัเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตวัอย่างประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนภเูขียว 50 
คน นกัเรียนสมาชิกชุมนุมดาราศาสตร์โรงเรียนภูเขียวปีการศึกษา 2550 ที่เข้าร่วมโครงการ 
30 คน และผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 30 คน รวมทัง้สิน้ 110 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การประเมินคือ แบบสอบถามด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบือ้งต้น ด้านกระบวนการ
ด าเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ จ านวน 3 ฉบบั ประกอบด้วย ฉบบัส าหรับคณะครู ฉบับ
ส าหรับนักเรียนและฉบับส าหรับผู้ปกครอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D (Standard Deviation) และค่าสมัประสิทธ์ิ
การกระจาย C.V. (Coefficent variation) ผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้
  ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมินโครงการมี
คา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
  ด้านปัจจัยเบือ้งต้น (Input) คณะครู และผู้ปกครอง ประเมินโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมาก นกัเรียนประเมินโครงการมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
  ด้านกระบวนการ (Process) คณะครูและผู้ปกครองประเมินโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมาก นกัเรียนประเมินโครงการมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
  ด้านผลผลิต (Product)  
 1.  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน คณะ
ครู นกัเรียนและผู้ปกครอง ประเมินโครงการมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
 2.  คณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนและการอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ คณะ
ครูและผู้ปกครอง ประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก นักเรียนประเมินโครงการว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ     
 นนัทวดี เทียนไชย  (2551)  ได้ท าการวิจยัประเมินผลเร่ือง   “การประเมินหลกัสตูรสถานศึกษา
กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ช่วงชัน้ท่ี 3” การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือการประเมินหลกัสตูรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้
เพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (การใช้งานคอมพิวเตอร์) ช่วงชัน้ท่ี 3 ของโรงเรียน
บ้านคลองสมบรูณ์ ด้านบริบท ด้านปัจจยัน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบ
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การประเมินหลกัสตูรแบบ CIPP Model ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 105 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 9 คน นักเรียน 45 คน และ
ผู้ปกครอง 45 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้คา่ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย  (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis) 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1.  หลกัสตูรสถานศกึษา สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(การใช้งานคอมพิวเตอร์) ช่วงชัน้ท่ี 3 ของโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ มีความเหมาะสมในระดบัมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านบริบท ด้านปัจจยัน าเข้า ด้านกระบวนการและ ด้านผลผลิต        
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

2. ด้านบริบทหลักสูตร พบว่า ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
โครงสร้างหลกัสตูรผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัมีความเหมาะสมมาก แตค่วรปรับปรุง สาระการเรียนรู้ 

3.  ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า คณุสมบัติของผู้ เ รียน คณุสมบัติครูอาจารย์ คณุสมบัติ
ผู้บริหาร สื่อวสัดอุปุกรณ์ อาคาร สถานท่ี งบประมาณ มีความเหมาะสมมาก แตค่วรปรับปรุง จ านวน
เวลาเรียน 

4. ด้านกระบวนการ พบว่า การบริหารหลกัสตูร การประกันคณุภาพการศึกษา มีความ
เหมาะสมมากแตค่วรปรับปรุง การจดัการเรียนรู้ และ การวดัและประเมินผล 
 5.  ด้านผลผลิต พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  มีความ
เหมาะสมมาก แตค่วรปรับปรุงความสามารถในการท าผลงานด้านทกัษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เสริมสร้างความพึงพอใจตอ่ทกัษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
  บุญช่วย  เพชรสมัฤทธ์ิ  (2551) ได้ท าการวิจัยประเมินผลเร่ือง  “การประเมินโครงการ
แก้ไขปัญหาในระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้วิธีการตาม คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียน
กลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค”์ การประเมินโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดแูลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือ  

1.  ประเมินบริบทของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
วิธีการตามคูม่ือการจดักิจกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์        

2.  ประเมินปัจจยัน าเข้าของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนโดย
ใช้วิธีการตามคูม่ือการจดักิจกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์       
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 3. ประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดแูลช่วยเหลือ

นกัเรียนโดยใช้วิธีการตามคูม่ือการจดักิจกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์        
4.  ประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย

ใช้วิธีการตามคูม่ือการจดักิจกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์        
   กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่  1) ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  จ านวน 68 คน 2) 
นกัเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์   ปีการศกึษา 2551   จ านวน 118 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน มี 
6 ฉบบั ได้แก่                  
               ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินบริบท เป็นแบบตรวจสอบรายการฉบับท่ี 2 ประเมินปัจจัยน าเข้า  
ฉบบัท่ี3 แบบประเมินกระบวนการด าเนินงาน  ฉบบัท่ี 4  แบบสอบถามสภาพความพึงพอใจของครู
และนกัเรียน  ฉบบัท่ี 5 แบบสอบถามสภาพความส าเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนกัเรียน   
ฉบบัท่ี   6   แบบสอบถามสภาพความส าเร็จของการใช้คูม่ือการจดักิจกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยง 
 ผลประเมินพบวา่            
  1.  ผลการประเมินบริบทของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนโดย
ใช้วิธีการตามคูม่ือการจดักิจกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พบว่า ครูมีความ
คิดเห็นวา่โครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน  โดยใช้วิธีการตามคูม่ือการจดั
กิจกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  มีความสอดคล้องกับหลกัการและเหตผุล 
วตัถปุระสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ และนโยบายของโรงเรียน 
  2.  ผลการประเมินปัจจยัน าเข้าของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน
โดยใช้วิธีการตามคูม่ือการจดักิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พบว่า ครูมี
ความคิดเห็นวา่ปัจจยัน าเข้าของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความเพียงพออยู่ในระดบัมาก 
  3.  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินการของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดแูลช่วยเหลือ
นกัเรียนโดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
พบวา่ ครูมีความคิดเห็นวา่ การด าเนินงานของโครงการ ในภาพรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก 
  4. ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้วิธีการตามคู่มือการจัดกิจกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ด้านความ   
พึงพอใจตอ่การด าเนินงานตามโครงการในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
  5. ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้วิธีการตามคูม่ือการจดักิจกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด้านความส าเร็จ
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนกัเรียน  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
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  6. ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของโครงการแก้ไขปัญหาในระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้วิธีการตามคูม่ือการจดักิจกรรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด้านความส าเร็จ
ของการใช้คูม่ือการจดักิจกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหานกัเรียน ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก   

ปริญญา นิจถาวร (2552) ได้ท าการวิจัยประเมินผลเร่ือง  “การประเมินผลโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มเเข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด/โบสถ์/มสัยิด) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินความเหมาะสมของปัจจยัดานบริบท ด้านการน าเข้า ด้านกระบวนการ และปัจจยัด้านผลผลิต
ขอโครงการฯ ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลผลิต และปัจจัย
ด้านผลลัพธ์ของโครงการฯ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการด าเนินโครงการครอบครัว
คณุธรรมน าสงัคมไทยเข้มแข็ง (พาลกูจูงหลานเข้าวดั/โบสถ์/มสัยิด) แก่ส านักงานกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว    

การประเมินผลได้ก าหนดขอบเขตไว้ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านบริบทโครงการฯ (2) ดาน
ปัจจยัการน าเข้า (3) ด้านปัจจัยกระบวนการ เเละ (4) ด้านปัจจัยผลผลิต/ผลลพัธ์ของโครงการฯ 
โดยประชากรในการประเมินผลในเชิงปริมาณ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์จงัหวดั และผู้ ร่วมด าเนินโครงการครอบครัวคณุธรรมน าสงัคมไทยเข้มแขง็ (พาลกู
จงูหลานเข้าวดั/โบสถ์/มสัยิด) ใน 20 ชมุชนใน 20 จงัหวดั จ านวน 200 คน ส าหรับประชากรในการ
ประเมินผลเชิงคณุภาพ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถน วิทยากรโครงการ ผู้น าศาสนา
ในพืน้ท่ีและเจ้าหน้าท่ีส านักงานพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์จังหวดั จ านวน 12 คน 
โดยการรวบรวมข้อมลูเชิงประมาณใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ และการรวบรวมข้อมลูเชิง
คณุภาพใช้การสนทนากลุม่ตามประเด็นท่ีผู้ประเมินก าหนดด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในช่วง
เดือน มีนาคม - มิถนุายน 2552 โดยใช้สถิติในการประเมิน ได้เเก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลย 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ Pearson correlation ซึ่งผลการศกึษาสามารถสรุป ได้ดงันี ้
  ผลการศกึษาผลการประเมิน พบว่า ปัจจัยด้านบริบท ด้านการน าเข้า ด้านกระบวนการ 
เเละ ด้านผลผลิต/ผลลพัธ์มีความเหมาะสมและเพียงพอในระดับมากทุกด้าน ผลการทดสอบ
สมมตุิฐาน พบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการมีความสมัพันธ์กับปัจจัย ดานผลผลิตโครงการ ได้แก่ 
กระบวนการจัดกิจกรรมในพืน้ท่ีมีความสมัพันธ์กับการได้รับความรู้เก่ียวกับคณุธรรม-จริยธรรม
ของครอบครัวในโครงการครอบครัวคณุธรรมน าสงัคมไทยเข้มแขง็  

กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ และคณะ (2552) ได้ท าการวิจัยประเมินผลเร่ือง “การวิจัย
ประเมินผลการด าเนินงานระบบหลกัประกันสขุภาพในระดบัท้องถ่ิน จังหวดัเพชรบุรี” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
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สงัเคราะห์ และถอดบทเรียนสถานการณ์ กระบวนการ พัฒนารูปแบบ และผลการด าเนินงาน 
กองทุนหลกัประกนัสขุภาพท้องถ่ิน ท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน และสรุปข้อเสนอแนะ 
บทเรียน ประเด็น และแนวทางการพัฒนาด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถ่ินโดย
ด าเนินการ ศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดัเพชรบุรี ที่ด าเนินการจัดตัง้กองทุน
หลกัประกันสขุภาพ จ านวน 2 แห่ง ด าเนินการคัดเลือก ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาติก าหนดโดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ เจาะลึกและการ
สนทนา ประกอบด้วย บุคลากรขององค์การปกครองส ่วนท้องถิ่น  บ ุคลากรสาธารณส ุข 
อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น าชุมชน และประชาชนผู้ ท่ีได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทนุ รวมทัง้สิน้ 
42  คน   

พงษ์ศกัดิ์ อนัทรินทร์ (2552 : 3) ได้ท าการวิจัยประเมินผลเร่ือง “การประเมินโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ” การศึกษาครัง้นี ม้ี
วตัถ ุประสงค์ เพ่ือประเมินการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นกัเรียนโรงเรียนวดัโคกยายเกต ุใน 5 ด้าน โดยจ าแนกตามความคิดเห็นของครู ใน 3 ด้าน คือ ด้าน
บริบท (Context) ด้านปัจจยัน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และตามความพึงพอใจของ
ครู นกัเรียน คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครองนกัเรียนใน 2 ด้าน คือด้านผลผลิต (Product) 
และด้านผลกระทบ (Impact) เพ่ือน าเสนอแนวทางการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน
โรงเรียนวดัโคกยายเกต ุ
                กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นครูคณะกรรมการสภานกัเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และผู้ปกครองนักเ รียนของโรงเรียนวัดโคกยายเกต ุ ปีการศึกษา 
2551 จ านวน 99 คน  
                เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณ
คา่     ชนิด 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และ       สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
              ผลการศกึษา พบวา่ 
            1. ความคิดเห็นของครู ตอ่โครงการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน     
วดัโคกยายเกต ุใน  3  ด้าน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ 
                 1.1  ด้านบริบท (Context) หลักการว ัตถุประสงค์ เ ป้าหมาย ของโครงการ
พฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนวดัโคกยายเกต ุมีความเหมาะสมในระดบั
มาก 
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                 1.2  ด้านปัจจัยเบือ้งต้น ( Input) บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณมีความ
เพียงพออยู่ในระดบัมาก 
                 1.3 ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม การ
พฒันาบคุลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัมาก 
            2.  ความคิดเห็นของ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และผู้ปกครอง
นกัเรียน ตอ่โครงการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนโรงเรียนวดัโคกยายเกต ุในด้าน
ผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
                3.  ผลกระทบ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน มีความพึง
พอใจในระดบัมาก 
  ประศาสน์ จอดนาค  (2552 : 3)  ได้ท าการวิจัยประเมินผลเร่ือง “การประเมินโครงการ
สง่เสริมสขุภาพอนามยัพืน้ฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนา ปีการศึกษา 2552” การประเมิน
โครงการส่งเสริมสขุภาพอนามยัพืน้ฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนา ปีการศึกษา 2552 
ครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไป 2) ประเมินด าเนินงาน 3) ประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน 4) ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน โครงการสง่เสริมสขุภาพ อนามยั
พืน้ฐาน ของนกัเรียนโรงเรียนบ้านหัวนา ปีการศึกษา 2552 กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 144 คน ได้มา 
โดยการสุม่แบบเจาะจง จ านวน 24 คน และการสุม่แบบแบ่งชัน้อย่างไม่เป็นทางการ ส่วน จ านวน 
120 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินครัง้นี ้คือ แบบสอบถามเพ่ือการประเมิน 2 ฉบบั โดยฉบบัท่ี 1 
จ านวน 37 ข้อ ส าหรับผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ มีค่า
ความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.9640 ฉบบัท่ี 2 จ านวน 18 ข้อ ส าหรับนกัเรียน และผู้ปกครองนกัเรียน มีค่า
ความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.9162 เก็บข้อมูลในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด ด้วยการวิเคราะห์ เนือ้ความ (Content Analysis) แล้ว
เขียนสรุปในแตล่ะประเดน็  
  ผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้ 

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไป โครงการส่งเสริมอนามัยพืน้ฐานของนกัเรียน
โรงเรียนบ้านห ัวนา ตามความคิดเห็นผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ พบวา่ สภาพแวดล้อมทัว่ไปในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  
(X  = 3.92,  S.D = 0.55) ผา่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา่ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก ผา่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจทกุข้อ  
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 2.  ผลการประเมินปัจจยัด าเนินงานโครงการสง่เสริมอนามยัพืน้ฐาน ของนกัเรียนโรงเรียน 
บ้านหวันา ตามความคิดเห็นผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ 
พบวา่ ปัจจยัด าเนินงานในภาพรวม มีความพร้อมอยู่ในระดบัมาก (X  = 3.71, S.D = 0.83) ผ่าน
เกณฑ์ท่ีน่าพอใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ผ่านเกณฑ์ท่ี
น่าพอใจ  6  ข้อ และ มีความพร้อมอยู่ในระดบัปานกลาง ไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 4 ข้อ  
 3.  ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอนามยัพืน้ฐาน ของนกัเรียน 
โรงเรียนบ้านหวันา ปีการศกึษา 2552 3.1 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการสง่เสริม
อนามัยพืน้ฐาน ตามความคิดเห็นผู้ บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสขุ พบว่า กระบวนการด าเนินงานในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X= 
3.63, S.D = 0.69) ผา่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก ผา่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 7 ข้อ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง ไมผ่า่นเกณฑ์ท่ี
น่าพอใจ 3 ข้อ 3.2 ผลการประเมินกระบวนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอนามยัพืน้ฐาน 
ตามความคิดเห็นนกัเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า กระบวนการด าเนินงานในภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X  = 3.55,  S.D = 0.89) ผ่านเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ 6 และมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัปานกลาง     ไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ  2  ข้อ  
 4. ผลการประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอนามยัพืน้ฐานของนกัเรียน 
โรงเรียนบ้านหวันา ปีการศกึษา 2552  
 4.1  ผลการประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอนามยัพืน้ฐาน ตาม
ความคิดเห็นผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ พบว่า โครงการ
สง่เสริม สขุภาพอนามยัพืน้ฐานในภาพรวม มีผลส าเร็จการด าเนินงาน ผา่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ อยู่ใน
ระดบัมาก (X  = 3.66, S.D = 0.77) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา่ มีผลส าเร็จการด าเนินงาน อยู่ใน
ระดบัมาก ผา่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 8 และมีผลส าเร็จของการด าเนินงานอยู่ในระดบัปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์
ท่ีน่าพอใจ 2 ข้อ  
 4.2  ผลการประเมินผลส าเร็จการด าเนินงานโครงการส่งเสริมอนามัยพืน้ฐาน ตาม
ความคิดเห็นนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โครงการส่งเสริมสขุภาพอนามยัพืน้ฐานใน
ภาพรวม มีผลส าเร็จของการด าเนินงานผา่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ อยู่ในระดบัมาก ( X= 3.69, S.D = 
0.72) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา่ มีผลส าเร็จของการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก ผา่นเกณฑ์ท่ีน่า
พอใจทกุข้อ ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการบรรลวุตัถุประสงค์ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส าหรับการด าเนินโครงการส่งเสริมสขุภาพอนามยัพืน้ฐานของ
นกัเรียนโรงเรียนบ้านหวันา ปีการศกึษา 2552 ครัง้นี ้คือ ควรปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม การสนับสนุน ช่วยเหลือจากชุมชน และการท าแผนโครงการการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย   
 สรุปผลการศกึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดท าให้ผู้ศึกษาวิจัยได้ทราบ
ว่าการประเมินโครงการในแต่ละส่วนงานมีความสัมพันธ์กับวตัถุประสงค์ของการประเมินและการ
ตดัสินใจ ซึ่งในแต่ละรูปแบบย่อมจะมีข้อดีและข้อจ ากัดอยู่ในตัวเอง ดังนัน้ในการประเมินผล
โครงการ ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีประเมินควรจะต้องมีการคัดเลือกและพัฒนารูปแบบการประเมินท่ีมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัโครงการส าหรับประเมินผลโครงการท่ีตนรับผิดชอบ เพ่ือให้การท างานนัน้
เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั และจากท่ีผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เช่น แนวคิด
ในการประเมินโครงการ  ความส าคญัของการประเมินโครงการ ประเภทและรูปแบบของการ
ประเมินโครงการ การประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ แนวทางในการประเมินโครงการ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง สรุปได้ว่า การประเมินโครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ ประเมินโครงการใน 
4  ด้าน คือ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจยัน าเข้า    ด้านกระบวนการด าเนินงาน  และ
ด้านผลผลิต 
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บทท่ี 3 

 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
  การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการเพ่ือขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้าน

ยาสบู น าไปสูก่ารปฏิบตัิโดยด าเนินการตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบัติการ(Action Research) ซึ่งไม่
มีการแยกกลุม่ศกึษา  กลุม่ทดลอง  แต่เป็นการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์ตามธรรมชาติ  โดย
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึง้และเหมาะสม  เน้นท่ีการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
ขัน้ตอนและบนัทึกข้อมลูอย่างเป็นระบบ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือผลการน ามติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ
เร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์   เพ่ือหารูปแบบหรือหนุนเสริมการน ามติสมชัชา
สขุภาพแห่งชาติ และเพ่ือค้นหาปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยด าเนินการขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพ 
3 มติท่ี 6 มาตรการในการควบคมุปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพด้านยาสบู ตามมติตอ่ไปนี  ้

มติท่ี 2.4 ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพ่ือห้าม
การโฆษณา  การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการประชาสัมพันธ์ การให้ทุน
อุปถัมภ์จากอุตสาหกรรมยาสูบทางสื่อคอมพิวเตอร์ทัง้จากภายในและต่างประเทศและออก
กฎหมายจดัสรรเวลาในการน าเสนอโทษของยาสบูในทกุประเภทสื่อ ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม โดยใช้
รูปแบบ คือ ให้ บริษัท อสมท. จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ น าเสนอโทษของบุหร่ีให้ประชาชนทราบทุก
วนั  

มติท่ี 2.7 ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาสบูในสถานศึกษา โดย 
ติดป้ายห้ามสูบบุหร่ีในสถานศึกษาและห้ามสูบบุหร่ีในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
สนบัสนนุงบประมาณการดผลิตสื่อนวตักรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้านพิษภยัจากบหุร่ีอย่างเป็นรูปธรรม 
และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย จัดอบรมในสถานศึกษาให้
ความรู้แก่นกัเรียน นกัศกึษา จ านวน 100 คน เร่ืองพิษภยัของบหุร่ี การปฏิเสธการสบูบุหร่ี ติดป้าย
ห้ามสบูบหุร่ีในสถานศกึษา เพ่ือเป็นการป้องกนันกัสบูบหุร่ีหน้าใหม่ 

มติท่ี 3 ข้อ 3.3 สนบัสนนุการคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ีให้กระจายอย่างทั่วถึงโดย
จดัสถานท่ีปลอดบหุร่ีและไมส่บูบหุร่ีทัง้ในท่ีสาธารณะ ท่ีท างาน  ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท  
ห้างร้าน  เอกชน  โดยเฉพาะสถานท่ีราชการ และส่งเสริมให้มีหมู่บ้านปลอดบุหร่ี  โดยขอความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการอบรมให้กับ อสม.ในเขตเทศบาลเมือง
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ประจวบคีรีขนัธ์  จ านวน  200 คนให้รู้ถึงโทษภยัของบุหร่ี ติดป้ายห้ามสบูบุหร่ีในท่ีสาธารณะ จัด
สถานท่ีสบูบหุร่ีให้เป็นสดัสว่น  สง่เสริมให้มีชมุชนปลอดบหุร่ี  
 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

1. ขัน้วางแผน (Pre-Planing) 
1) วิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานด้าน

ยาสบูในระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอและระดบัต าบล 
2) ประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
3) จัดประชุมเครือข่ายเพ่ือชีแ้จงการด าเนินโครงการประชุม ปรึกษาหารือ แต่งตัง้

คณะกรรมการ/เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องเพ่ือประเมินทนุเดิมและสรรหาอาสาสมคัรปฏิบตัิการในพืน้ท่ี 
4) จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

แบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการรวบรวมผลการปฏิบตัิงาน 
5) จดัเวทีเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะท างานอาสาสมคัรปฏิบัติการในพืน้ท่ีก่อน

ลงพืน้ท่ี เนือ้หาประกอบ องค์ความรู้เร่ือง การจัดการความรู้ การสร้างเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวม
ข้อมูล บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  
 2.ขัน้ปฏิบัติการ (Acting) 

1) คณะท างานลงพืน้ท่ีปฏิบตัิการเก็บรวบรวมข้อมลู การสนทนากลุม่ การสมัภาษณ์
แบบเจาะลึก การจัดเวทีประเมินวิเคราะห์ สถานการณ์ มุมมอง การขับเคลื่อน รูปแบบ
กระบวนการ  หารูปแบบการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบัติของประชาชนให้
มีความสอดคล้องกบัมาตรฐานในการควบคมุปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพยาสบู โดยผู้น าชุมชน องค์กร
ท้องถ่ิน และ องค์กรสาธารณสขุระดบัท้องถ่ิน  

2) ประชมุคณะท างานเพ่ือสรุปกระบวนการท่ีได้จากการลงเก็บข้อมลู เพ่ือน ารูปแบบ
การด าเนินงานขบัเคลื่อนมติไปทดลองใช้ในชมุชนตวัอย่าง ซึ่งด าเนินการคดัเลือกจากอ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 15 ชมุชน เพ่ือดผูลการใช้รกระบวนการขบัเคลื่อน 

3) สรุปผลด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างานสรุปและร่วม
ประเมินผลการด าเนินงานในเขตพืน้ท่ีเพ่ือหา รูปแบบกระบวนการ และปัจจัยสนับสนุนเสริมการ
ขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/เผยแพร่ โดยสื่อสารสาธารณะต่อผลการ

ขบัเคลื่อนมติสมชัชาและข้อเสนอในการขบัเคลื่อนต่อไปทัง้ในระดบัจังหวดัและระดบัพืน้ท่ี ทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.ขัน้สังเกตการณ์  (Observing) 
ผู้ วิจยัและคณะท างานในแตล่ะเขตพืน้ท่ีร่วมกันสงัเกตการณ์และน าผลท่ีได้จากการ

เข้าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีขับเคลื่อนภายในพืน้ท่ีมาเรียบเรียงและจัดระเบียบข้อมลูท่ีได้
ร่วมกนั 

 
4.ขัน้ประเมินผลการปฏบัิติ (Reflect) 

 1) ด าเนินการติดตามและประเมินผลท่ีได้จากการเข้าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
ขบัเคลื่อนในแตล่ะพืน้ท่ี 
 2) สรุปและประเมินผลในรูปแบบของแนวทางการขบัเคลื่อน กระบวนการและปัจจัย
ในการหนนุเสริมการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาแห่งชาติไปสูจ่งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 3) รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์  
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รูปท่ี 2 สรุปขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 
 
ขัน้ตอนและวธีิการในการวเิคราะห์ข้อมูล  

การประเมินครัง้นีเ้ป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP Model โดยประเมินการ
ด าเนินงาน 4 ด้าน คือ 

ขั้นวางแผน 

 วิเคราะห์สถานการณ์ระดบัจงัหวดั ระดบัอ  าเภอ 

 ประสานงานความร่วมมือ 
 จดัประชุมช้ีแจงโครงการ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน  
 จดัเวทีเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะท างาน  
 

ขั้นประเมินผลการปฏิบติั 
วิเคราะห์ขอ้มูลและประเมินผลตามแผนงานที่วางไว  ้

ขั้นสังเกตการณ์ 

ผูว้ิจยัและคณะท างานร่วมกนัสังเกตการณ์และน าผลมาเรียบเรียง
และจดัระเบียบขอ้มูลที่ไดร่้วมกนั 

มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมที่ระดบัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ประจวบคีรีขนัธ์ 

ขั้นปฏิบติัการ 

 คณะท างานลงพื้นท่ีปฏิบติัการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  
 ทดลองใชใ้นชุมชนตวัอยา่ง 
 จัดประ ชุมคณะกรรมการและคณะท า งานส รุปและ ร่วม
ประเมินผลการด าเนินงานในเขตพื้นท่ีเพื่อหา  
 จดัใหมี้การประชาสัมพนัธ์กิจกรรม/เผยแพร่  
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 1.ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติมติสมัชชาสขุภาพ
แห่งชาติด้านยาสบูของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 2.ด้านปัจจยัการน าเข้าของมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 
 3.ด้านกระบวนการขบัเคลื่อนแนวปฏิบตัิ 
 4.ด้านผลผลิตของแนวทางการขบัเคลื่อน รูปแบบกระบวนการ และปัจจยัในการน ามติ
สมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

ในขัน้ตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ตวัแปรท่ีประเมิน แหลง่ข้อมลู และเคร่ืองมือท่ีใช้ สรุปได้ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ขัน้ตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 

(Action Research) 

ตัวแปรท่ีประเมิน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ 

1. ประเมิน
บริบท  

ขัน้วางแผน 
(Pre-Planing) 

- ความต้องการและ
ความจ า เ ป็ น ในกา ร
ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติ
ม ติ ส มั ช ช า สุ ข ภ า พ
แห่งชาติด้านยาสบูของ
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
-ความเหมาะสมของ
วั ต ถุ  ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการ 

- หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
- คณะกรรมการ 
- คณะท างาน 

- ข้อมลูทตุิยภมู ิ
- แบบสอบถาม 
 

2. ประเมิน
ปัจจยัน าเข้า 

ขัน้วางแผน 
(Pre-Planing) 

-  แผนการด าเนินงาน 
- โครงสร้างและเนือ้หา
ของการเต รียมความ
พร้อมของคณะท างาน 
- เครือขา่ยการท างาน 

- คณะกรรมการ 
- คณะท างาน 
 

-แบบสอบถาม 
- สงัเกต 
- ประเดน็การ
ประชมุ 
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วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 

(Action Research) 

ตัวแปรท่ีประเมิน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ 

- คณะกรรมการและ
คณะท างาน 

3. ประเมนิ
กระบวนการ 

ขัน้ปฏิบตัิการ 
(Acting) 

 

- การด าเนินงาน  
- ปัญหาและอปุสรรคใน
การด าเนินงาน 

- คณะท างาน 
- เครือขา่ยการ
ท างานระดบั
พืน้ท่ี 

- แบบสอบถาม 
- สงัเกต 
- การพดูคยุอย่าง
ไมเ่ป็นทางการ 
- ประเดน็การจดั
เวที 
- การสมัภาษณ์  
- การสนทนา
กลุม่ 

4. ประเมินผล 
ผลิต  

ขัน้สงัเกตการณ์  
(Observing) 

และขัน้ประเมนิผล
(Reflect) 

- ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
- ความพึ งพอใจของ
ผู้เก่ียวข้อง 
- ความเหมาะสมของ
แ น ว ท า ง ท า ง ก า ร
ขบัเคลื่อน กระบวนการ
แ ล ะ ปั จ จั ย ใ น ก า ร
ขบัเคลื่อน 

- คณะกรรมการ 
- คณะท างาน 
- เครือขา่ยการ
ท างานระดบั
พืน้ท่ี 

- แบบสอบถาม 
- สงัเกต 
- การพดูคยุอย่าง
ไมเ่ป็นทางการ 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเ ร่ือง การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เ ร่ืองยาสูบไปปฏิบัติ ท่ีจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ ในครัง้นีเ้ป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP  Model โดยการประเมินการด าเนิน 
4 ด้านคือ  

1.ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของการขบัเคลื่อนแนวทางปฏิบัติมติสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติด้านยาสบูของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2.ด้านปัจจัยการน าเข้าของมติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์   

3.ด้านรูปแบบกระบวนการขบัเคลื่อนแนวทางปฏิบตัิ 
4.ด้านผลผลิตของแนวทางการขบัเคลื่อน รูปแบบกระบวนการ  และปัจจัยในการน ามติ

สมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
สว่น  และผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมีดงันี ้

 
การประเมินบริบท 

ประเมินบริบทการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ ข้อ 2.4  
มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบู ข้อ 2.4  มีมติวา่ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการห้ามโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์
ยาสูบ และการประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุปถัมภ์จากอุตสาหกรรมยาสูบทางสื่อคอมพิวเตอร์
ทัง้หลายทัง้ภายในและตา่งประเทศและออกกฎหมายจดัสรรเวลาในการน าเสนอโทษของยาสบูใน
ทุกประเภทสื่อในสดัส่วนท่ีเหมาะสม ซึ่งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีจะในการขบัเคลื่อนในจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ คือ บริษัท อสมท. มหาชน จ ากัด จากการสัมภาษณ์   คุณหทัยรัตน์ตะวัน  ตรี
อมัพร (ดีเจผดัไทย) ท่ีเป็นผู้บริหารในบริษัท อสมท.มหาชน จ ากดั ท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ถึงการ
ขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบู ข้อ 2.4 สรุปได้ว่า มีความพร้อมในการขบัเคลื่อน
เป็นอย่างมาก  เน่ืองจากมีความสนใจในการแก้ไขปัญหาการเกิดนักสบูหน้าใหม่ หรือการป้องกัน
ไมใ่ห้ผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ีได้รับโทษจากผู้ ท่ีสบูบุหร่ีโดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนของผู้ อ่ืน ด้วยการหา
รูปแบบในการด าเนินการ  จากการประชมุหารือกนัในคณะกรรมการบริษัท อสมท. ได้ให้ใช้รูปแบบ
ในการขบัเคลื่อน คือ  



70 

 
1. การใช้ กิจกรรม  Face  book เป็นสื่อกลางในการรณรงค์ป้องกนันกัสบูหน้าใหม่ ด้วย

การสร้างการมีส่วนร่วมของการใช้ Face book  (โดยใช้สโลแกนว่า ไม่ลองไม่รู้ ถึงไม่รู้ก็ไม่ลอง)
เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจท่ีจะขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบูของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้
ใช้กิจกรรมดงักลา่วในการตอ่ต้านการสบูบหุร่ีตอ่ไป 

2. การประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชนเก่ียวกับ โทษของบุหร่ีและพิษภยัของบุหร่ี  
ด้วยสื่อวิทย ุ  

3. การเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กบัเดก็และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ทราบถึงโทษและ
พิษภยัของบหุร่ีทัง้ด้านผู้สบู  ผู้อยู่ใกล้เคียง ตลอดจนข้าวของเคร่ืองใช้ของผู้สบูบุหร่ีท่ีดดูซับควนั
บหุร่ีและสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของผู้ ท่ีสมัผสัข้าวของเหลา่นัน้ได้ 

 
ประเมินบริบทการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ ข้อ 2.7  

 มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบู ข้อ 2.7  ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาสูบในสถานศึกษา โดยติดป้ายห้ามสบูบุหร่ีในสถานศึกษาและห้ามสบูบุหร่ีใน
สถานศกึษาตามท่ีกฎหมายก าหนด สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อ นวตักรรมเพ่ือการเรียนรู้
ด้านพิษภัยจากบุหร่ีอย่างเป็นรูปธรรม และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดย ให้สถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาเร่ืองพิษภยัของบุหร่ี ติด
ป้ายห้ามสบูบหุร่ีในสถานศึกษา  ในการขบัเคลื่อนมติสมชัชาในข้อ2.7 นี ้ได้ให้โรงเรียนในสงักัด
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 3 โรงเรียนในการขบัเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วย  โรงเรียน
เทศบาลวดั         ธรรมิการามปิยะแหวนรังสรรค์  โรงเรียนเทศบาลบ้านคา่ย  โรงเรียนเทศบาลบ้าน
หนองบัว เป้าหมายคือใช้เด็กนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น และจากการส ารวจข้อมลูใน
เบือ้งต้นปรากฏว่า ในเด็กนักเรียน 100 คน จะมีผู้ ท่ี เก่ียวข้องกับบุหร่ีจ านวน  5 คน  จากการ
สอบถามถึงความพร้อมของ โรงเรียนทัง้ 3 โรงเรียนพบว่ามีความพร้อมในการขบัเคลื่อนคือ เป็น
โรงเรียนในสงักัดเทศบาลท่ีเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขบัเคลื่อน ซึ่งคาดว่าสามารถควบคมุการ
ขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติได้ง่านกวา่โรงเรียนอ่ืน ๆ  และประเด็นส าคญัมีประกาศของ
กระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองแนวทางการปฏิบตัิตามแผนยทุธศาสตร์การควบคมุยาสบูแห่งชาติ พ.ศ.
2555-2557  ในสถานศกึษาเน่ือง จากการบริโภคยาสบู ก่อให้เกิดปัญหาด้านสขุภาพ ครอบครัว
และสิ่งแวดล้อมสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและเศรษฐกิจ โดยมีมาตรการต่าง ๆ ในการควบคมุยาสบู  
ลดปัญหาท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ  สร้างความตระหนกัถึงพิษภยัและป้องกันเด็กและเยาวชน
มิให้เข้าถึงยาสบูได้ง่าย โรงเรียนก็มีความสนใจในการขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้าน
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ยาสบูซึ่ง การขบัเคลื่อนมติดงักลา่วยงัเป็นช่วยการก าชบัเดก็และเข้มงวดกบัเดก็ในการสบูบหุร่ีมาก
ย่ิงขึน้เน่ืองจากการสบูบหุร่ีเป็นพืน้ฐานในการติดยาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ ต่อไป แนวทางและรูปแบบ
การขบัเคลื่อน มีดงันี ้

1. การอบรมให้ความรู้แก่เด็กให้รู้ถึงโทษภัยของการสบูบุหร่ี  เพ่ือเป็นแกนน าในการ
ขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบูของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2.  การสังเกตพฤติกรรมการสบูบุหร่ีของเด็กในโรงเรียน  ว่าหลงัจากได้รับการอบรม
เก่ียวกบัโทษภยัของการสบูบหุร่ี แล้วมีพฤติกรรมอย่างไร 

3. รณรงค์โดยการติดป้าย  หรือติดสื่อตา่ง ๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียน
ปลอดบหุร่ี 

 
 ประเมินบริบทการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ มติท่ี 3 ข้อ 
3.3 

ส าหรับการขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบู มติท่ี 3 ข้อ 3.3 “สนับสนุน
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ีให้กระจายอย่างทั่วถึงโดยจัดสถานท่ีปลอดบุหร่ีและไม่สูบ
บหุร่ีทัง้ในท่ีสาธารณะ  ท่ีท างาน  ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท  ห้างร้าน  เอกชน  โดยเฉพาะ
สถานท่ีราชการ และสง่เสริมให้มีหมูบ้่านปลอดบุหร่ี  โดยขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในการจดัการอบรมถึงโทษภยัของบหุร่ี ติดป้ายห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ    จดัสถานท่ีสบู
บุหร่ีให้เป็นสัดส่วน  ส่งเสริมให้มีชุมชนปลอดบุหร่ี” จากข้อมูลผู้ ท่ีสูบบุหร่ีในเขตเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์ ทัง้ 15 ชมุชน จ านวน 287 คน ซึ่งแยกเป็นชมุชนได้ดงัตอ่ไปนี  ้

ชมุชนหลงัสถานีรถไฟ     มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน     21   คน 
ชมุชนมอ่งลา่ย      มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน    17    คน 
ชมุชนบ้านคา่ย      มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน    20    คน 
ชมุชนปากคลองบางนางรม   มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน    22   คน 
ชมุชนโบสถ์คริสต์     มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน    19    คน 
ชมุชนมะขามไฟลน     มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน    25    คน 
ชมุชนหน้าสถานรถไฟ     มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน     19   คน 
ชมุชนหวับ้าน      มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน     17   คน 
ชมุชนดอนทราย   มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน    25    คน 
ชมุชนนารอง      มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน    20   คน 
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ชมุชนประจวบศิริ  มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน    15    คน 
ชมุชนเกาะหลกั     มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน     14   คน 
ชมุชนตลาดสด      มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน    18    คน 
ชมุชนหญ้าแก้ว   มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน    20    คน 
ชมุชนเพชรเกษม   มีผู้ติดบหุร่ีจ านวน     11   คน 
(ข้อมลูแผนชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ ประจ าปี พ.ศ.2554 ไม่รวมประชากร

แฝง)  เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์โดยคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ ร่วมกับ
ทีมงานวิจยั หวัหน้าศนูย์สาธารณสขุเทศบาลเมอืงประจวบคีรีขนัธ์ ได้ขบัเคลื่อนมติดงักลา่วโดยจดั
ประชุม อสม. จ านวน 200 คนซึ่งมาจากชุมชนทัง้หมด 15  ชุมชน เพ่ือดูความต้องการในการ
ขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบูในชุมชนต่าง ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือมีความ
ต้องการในการขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบูเพียงใด มีคณะท างานท่ีเป็น  อสม. 
เพียงพอในการด าเนินการหรือไม ่ซึ่งจากผลการประชมุ พบวา่ มีชมุชน จ านวน 2 ชุมชนท่ีต้องการ
จะขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบู ให้เป็นรูปธรรม โดยใช้รูปแบบการขบัเคลื่อน 
คือ 

1. ส ารวจผู้ ท่ีจะเลิกสบูบหุร่ีในชมุชน เพ่ือเป็นบคุคลตวัอย่างในการเลิกบหุร่ี  
2.  รณรงค์โดยการติดป้าย  หรือติดสื่อต่าง ๆ เพ่ือประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนเป็นชุมชน

ปลอดบหุร่ี 
 

การประเมินปัจจัยน าเข้า 
 จากการประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน และเครือข่ายการท างานในวันท่ี 23 
สิงหาคม 2555  เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้า ซึ่งประกอบด้วยแผนการด าเนินงาน  โครงสร้างและ
เนือ้หาของการเตรียมความพร้อมของคณะท างาน เครือข่ายคณะท างาน กรรมการและ
คณะท างานรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้จ านวน  150 คนโดยใช้แบบสอบถามร่วมกบัการสงัเกตในการประชมุ 
สรุปได้ดงันี ้
 แผนการด าเนิน  
 1.ได้มีการวางแผนให้คณะท างานด้านการสื่อสารให้ประชาสมัพันธ์ถึงโทษของบุหร่ี     
การใช้สื่อทาง Face book ร่วมกิจกรรม  เล่นเกมส์ เพ่ือสร้างสงัคมปลอดบุหร่ีโดยใช้สโลแกนว่า 
“ไมล่องไมรู้่ ถึงไมรู้่ก็ไมล่อง”  โดยผา่นบริษัท อสมท.จ ากัด มหาชน และมีคณุหทัยรัตน์ตะวนั  ตรี
อมัพร (ดีเจผดัไทย) เป็นผู้ด าเนินการ 
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 2. มีการวางแผนให้ครูจ านวน 3 ท่าน ท่ีสังกัดอยู่ในโรงเรียนเขตเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์ทัง้ 3 โรงเรียนและเด็กนักเรียนท่ีจะเข้ารับการอบรมในการขบัเคลื่อนการน ามติ
สมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อีกจ านวน  100  คนเป็นแกน
น าในการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ข้อท่ี 2.7 โดยขบัเคลื่อนในโรงเรียนของตนเอง โดยใช้แบบสงัเกต 
 3. มีการวางแผนให้ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีได้รับการอบรม จ านวน 
200  คนเป็นแกนน าในการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ี
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามมติท่ี 3 ข้อ 3.3 โดยส่งเสริมให้มีชุมชน ลด  ละ  เลิก และส่งเสริมให้
ชมุชนเป็นชมุชนปลอดบหุร่ี  เพ่ือยกย่องให้เป็นบคุคล หรือชมุชนตวัอย่างตอ่ไป  
 โครงสร้างและเนือ้หาของการเตรียมความพร้อมของคณะท างาน 
 คณะท างาน และคณะกรรมการในการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ือง
ยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ทัง้สามมิติ มีความพร้อมในการขบัเคลื่อนมติสมัชชา
สขุภาพด้านยาสบู เป็นอย่างมาก กลา่วคือ แกนน าหลกัของ บริษัท อสมท.จ ากัด มหาชน จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นผู้บริหารจัดการเวลาในการออกสื่อประชาสมัพันธ์ เพ่ือลดจ านวนผู้สบูบุหร่ี 
หรือป้องกนัการเกิดนักสบูบุหร่ีหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็ก และวยัรุ่น ด้วยการให้ความรู้ถึงโทษของ
บหุร่ีในแง่มมุตา่ง ๆ มีการอบรมครูและนักเรียน  กลุ่ม อสม.ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์      
ท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัโทษและพิษภยัของบุร่ีเพ่ือให้นักเรียนและครู
ได้ไปขยายผลการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดัประจวบคี รีขนัธ์ ให้
นกัเรียนในสงักดัโรงเรียน และชมุชนของตนเองทราบตอ่ไป  
 เครือข่ายการท างาน 
 ด้านเครือขา่ยการท างาน คณะกรรมการและคณะท างานได้มีการประสานเครือข่ายใน
การขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไว้
หลากหลายกลุม่ ซึ่งประกอบไปด้วย นกัพฒันาชมุชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือใช้
เป็นแกนน าในการประสานกับชุมชน  หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้กับกลุ่มคณะท างานในด้านเก่ียวกับ
โทษและพิษภยัของบหุร่ี ผลการตอบรับในการขบัเคลื่อนมีในระดบัมาก โดยเฉพาะด้านการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ ส่วนในด้านโรงเรียนนัน้ เครือข่ายท่ีเป็นครูให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่ส าหรับ
เครือขา่ยท่ีเป็นเดก็นัน้มีความตัง้ใจในการรับความรู้เน่ืองจากกระบวนการให้ความรู้ของวิทยากรมี
ทัง้ให้ความรู้ตามหลักวิชาการ  เล่นเกมส์ ตอบค าถามชิงรางวลั และให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการ
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แสดงความคิดเห็นในการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เ ร่ืองยาสูบไปปฏิบัติ ท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับการสานต่อหรือการขับเคลื่อนนัน้ ยังไม่สามารถใช้เป็นจุดแข็งในการ
ขบัเคลื่อนได้มากนกั สว่นคณะกรรมการและคณะท างานได้มีการประสานงานและมีการประชมุกนั
อย่างตอ่เน่ือง คณะกรรมการบางท่านสามารถเป็นแกนน าในการขบัเคลื่อนนอกเขตพืน้ท่ีตวัอย่าง
ได้  โดยมีการขอป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือน าไปติดในโรงเรียนหรือสถานท่ีราชการซึ่งเป็นการ
ขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ได้อีก
ทางหนึ่ง 
การประเมินกระบวนการ 
 การปฏิบัติการ 

-  1. การขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเ ร่ืองยาสูบไปปฏิบัติ ท่ีจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ ข้อ 2.4 “ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือ

การห้ามโฆษณาและการสง่เสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์ยาสบู และการประชาสมัพนัธ์ การให้ทนุ

อปุถมัภ์จากอตุสาหกรรมยาสบูทางสื่อคอมพิวเตอร์ทัง้หลายทัง้ภายในและต่างประเทศและออก

กฎหมายจดัสรรเวลาในการน าเสนอโทษของยาสบูในทกุประเภทสื่อในสดัสว่นท่ีเหมาะสม” ในการ

วิจัยครัง้นี ้บริษัท อสมท.มหาชน จ ากัด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)โดยคุณหทัยรัตน์ ตรีอัมพร          

ซึ่งรู้จกักนัในนามดีเจผดัไทย ได้มีการประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัโทษของบหุร่ี  อนัตรายของ

บหุร่ีท่ีเกิดกบัคนท่ีสบู  คนข้างเคียง และผู้ ท่ีได้รับโทษจากบหุร่ีมือท่ีสามซึ่งมีการประชาสมัพันธ์ทุก

วันช่วงเวลาตัง้แต่ 15.00-16.00 น. ตัง้แต่เดือนสิงหาคม  2555 เป็นต้นไป จากการแจก

แบบสอบถามของผู้ ท่ีฟังสื่อทางวิทยท่ีุให้ความรู้เก่ียวกบัโทษและพิษภยัของบุหร่ี จ านวน 100 คน 

ผลปรากฏว่าการรับฟังสื่อทางวิทยุไม่สามารถขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสูบ 

เน่ืองจากประชาชนฟังแล้วไมน่ าไปปฏิบัติเพราะไม่มีผลบังคบัใช้ ส่วนการขบัเคลื่อน    การสร้าง

สงัคมปลอดบหุร่ีโดยใช้สโลแกนวา่ “ไมล่องไมรู้่  ถึงไมรู้่ก็ไมล่อง”  ด้วยการสร้างเครือขา่ยเลน่เกมส์     

ท ากิจกรรมร่วมกันผ่านทาง Face book ขณะนีม้ีเข้าร่วมเครือข่ายจ านวนทัง้สิน้ 920   ราย ส่วน

ใหญ่จะเป็นวยัรุ่น คือมีอายตุัง้แต ่13 – 25 ปี เป็นผู้ ท่ีไมส่บูบหุร่ี เป็นผู้ไมส่บูบุหร่ีจ านวน 850  ราย  

จ านวน 70 รายจะพยายามลดปริมาณการสบูลง   

2. การขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเ ร่ืองยาสูบไปปฏิบัติ ท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ข้อท่ี 2.7 “ให้สถานศกึษาด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาสบูในสถานศึกษา 



75 

 
โดย ติดป้ายห้ามสบูบุหร่ีในสถานศึกษาและห้ามสบูบุหร่ีในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
สนบัสนนุงบประมาณการผลิตสื่อ  นวตักรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้านพิษภยัจากบุหร่ีอย่างเป็นรูปธรรม 
และการวิจัยกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย ให้สถานศึกษาจัดอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน เร่ืองพิษภัยของบุหร่ี ติดป้ายห้ามสูบบุหร่ีใน
สถานศกึษา” การขบัเคลื่อนมติดงักลา่วนัน้ ปฏิบัติโดยครูและนักเรียนท่ีผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว
และขยายผลตอ่ในโรงเรียนของตนเอง สรุปได้ว่าครูสามารถขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติ ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโรงเรียนของตนเองได้เป็นอย่างดี  
เน่ืองจากโรงเรียนมีมาตรการในการควบคมุการสบูบหุร่ีของเดก็อยู่แล้วแตย่งัไมเ่ข้มข้นมากนัก  แต่
ส าหรับเดก็นกัเรียนนัน้ขยายผลได้น้อย เน่ืองจากความชัดเจนและประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ของเดก็ยงัน้อยอยู่และยงัไมเ่ป็นท่ีน่าเช่ือถือของเดก็ในวยัเดียวกนั 

3. การขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติ ท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ มติท่ี 3 ข้อ 3.3 “สนับสนุนการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ีให้กระจายอย่าง
ทั่วถึงโดยจัดสถานท่ีปลอดบุหร่ีและไม่สูบบุห ร่ีทัง้ในท่ีสาธารณะ  ท่ีท างาน  ศาสนสถาน 
สถานศกึษา บริษัท  ห้างร้าน  เอกชน  โดยเฉพาะสถานท่ีราชการ และส่งเสริมให้มีหมู่บ้านปลอด
บหุร่ี  โดยขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดการอบรมถึงโทษภยัของบุหร่ี 
ติดป้ายห้ามสบูบุหร่ีในท่ีสาธารณะ จัดสถานท่ีสูบบุหร่ีให้เป็นสดัส่วน  ส่งเสริมให้มีชุมชนปลอด
บุหร่ี” การขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติข้อนีข้บัเคลื่อนโดย อสม.ในเขตเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์  เพ่ือค้นหาชุมชนท่ีมีผู้ ท่ีลด ละ เลิก และปลอดบุหร่ี กระบวนการดงักล่าวผู้ วิจัย 
คณะท างานได้ด าเนินการเชิญ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์จ านวน  200 คนเข้าร่วม
ประชมุและแสวงหาบคุคลและชมุชนต้นแบบในการ ลด  ละ  เลิก และเป็นชมุชนปลอดบหุร่ีในท่ีสดุ
ซึ่งในท่ีประชุมดังกล่าวได้มีชุมบนเสนอตัวเป็นชุมชนน า ร่องอยู่ 3 ชุมชน คือ  ชุมชนโบสถ์คริสต์ 
และชมุชนดอนทราย  

การขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เ ร่ืองยาสูบไปปฏิบัติ ท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีชมุชนโบสถ์คริสต์ จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนชุมชนโบสถ์คริสต์
โดยการพูดคยุแบบไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์ และการสงัเกตของ อสม.ชุมชนโบสถ์คริสต์ 
พบวา่ประชาชนมีความต้องการให้ชมุชนเป็นชมุชนปลอดบุหร่ี และประชาชนท่ีสบูบุหร่ีก็ต้องการ 
ลด ละ เลิก บหุร่ี เน่ืองจากต้องการลดคา่ใช้จ่ายในครอบครัว  สขุภาพไม่ดี  และรู้ว่าสงัคมปัจจุบัน
จะรังเกียจคนสบูบุหร่ี ซึ่งการแสดงความรังเกียจของผู้ ท่ีไม่สบูบุหร่ีส่วนใหญ่ ก็คือ พอเห็นคนสบู
บหุร่ีก็จะบีบจมกูแล้วเดินไปไกล ๆ หรือบางคนก็พดูออกมาตรง ๆ วา่ “ เหม็นไปสบูไกลๆ หน่อยได้
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ไหม” แตเ่วลาท่ีคนสบูบุหร่ีอดบุหร่ีเขาจะรู้สึกหงุดหงิด และมีความรู้สึกอยากสบูมากขึน้กว่าเดิม 
บางครัง้อยากอดบุหร่ีมากแต่พอเจอปัญหาเครียด ๆ ก็หันมาสูบบุหร่ีเหมือนเดิม และจากการ
สมัภาษณ์คนท่ีสบูบุหร่ีบางคนบอกว่า ถ้าไม่ได้สูบบุหร่ีสมองไม่เลือนไหล คิดอะไรไม่ค่อยออก 
สดุท้ายก็ต้องหนักลบัมาสบูเหมือนเดิม แต่มีบางคนท่ีสามารถอดบุหร่ีได้และเป็นตวัอย่างท่ีดีของ
ชุมชนโบสถ์คริสต์ คือ คณุสมพร  ประทับทอง  ประธานชุมชนโบสถ์คริสต์ ซึ่งได้อดบุหร่ีมาก่อน
หน้านีแ้ล้ว 

การขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เ ร่ืองยาสูบไปปฏิบัติ ท่ีจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีชมุชนดอนทราย จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนชมุชนดอนทรายโดย
การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์  การสงัเกตของ อสม.ชุมชนดอนทราย ในเขต
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ประชาชนต้องการลด ละ เลิกสบูบุหร่ีเพ่ือเป็นการขบัเคลื่อน
มติสมชัชาสขุภาพด้านยาสบู ตามโครงการท่ีได้รับการอบรมมา ต้องการลดคา่ใช้จ่ายในครอบครัว  
เพ่ือเป็นการป้องกนัการเกิดโรคภยัไข้เจ็บในอนาคต และมีผู้ ท่ีพยามอด และอดได้แล้ว จ านวน 2 
ราย แต่ก็ยังมีประชาชนท่ีติดบุหร่ีท่ีติดมานานแล้วยังอดไม่ได้อีกจ านวนมากซึ่งผู้ส ารวจก็ได้ให้
ก าลงัใจวา่ให้ปฏิบตัิแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป แล้วจ าส าเร็จเอง  

ส าหรับชมุชนเกาะหลกั ไม่ได้เสนอช่ือเป็นชุมชนน าร่อง  แต่มีประชาชนท่ีมีความสนใจ
เข้าร่วมการขบัเคลื่อนมติมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
โดยการเลิกสบูบหุร่ีอย่างเดด็ขาด คือ สนัต์ชัย ชุมพล ชุมชนเกาะหลกั ซึ่งเหตจุูงใจในการเลิกสบู
บหุร่ีมีหลายประการ คือ 1) ร่วมกบัทีมงานวิจยัขบัเคลื่อนมติมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบู
ไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  2) บวชเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแดพ่่อหลวง  3) ให้สจัจะกับ
เจ้าอาวาสวดัคลองเจ้าคณะจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   

 
ปัญหาและอุปสรรค 
จากการลงพืน้ท่ีปฏิบัติการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม  การสมัภาษณ์ ผู้ ให้ข้อมลูพบ

ปัญหาและอปุสรรคในการขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ี
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ดงันี ้

1. ไมม่ีกฎหมายหมายหรือระเบียบท่ีบงัคบัใช้อย่างจริงจงั หรือมีแตผู่้ ถือกฎหมายละเลย
ไมไ่ด้ปฏิบตัิอย่างเข้มงวด  ไมม่ีบทลงโทษอย่างชดัเจน 

2. ผู้ปฏิบตัิไมใ่ห้ความส าคญัในการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ เร่ือง
ยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เท่าท่ีควร 
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3. ขาดความตอ่เน่ืองหรือการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบในการขบัเคลื่อนการน า

มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์   
4. ขาดแรงจงูใจในการในการสร้างคนสงัคมให้เป็นคนด ี เช่น การให้ของขวญัหรือรางวลั

กบัผู้ ท่ีได้ปฏิบตัิดี 
5. จ านวนบคุลการในการปฏิบตัิงานของภาครัฐมีน้อย 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสบู น าไปสู่การ
ปฏิบัติของจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยการขับเคลื่อน 3 มิติคือ มติท่ี 2.4 ให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพ่ือห้ามการโฆษณา  การส่งเสริมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการประชาสัมพันธ์  การใ ห้ทุนอุปถัมภ์จากอุตสาหกรรมยาสูบทาง
สื่อคอมพิวเตอร์ทัง้จากภายในและตา่งประเทศและออกกฎหมายจดัสรรเวลาในการน าเสนอโทษของ
ยาสบูในทกุประเภทสื่อ ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม โดยใช้รูปแบบ คือ ให้ บริษัท อสมท.ในการขบัเคลื่อน  
มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบู มติท่ี ข้อ2.7 ให้สถานศกึษาด าเนินการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาสบูในสถานศกึษา โดย ติดป้ายห้ามสบูบหุร่ีในสถานศกึษาและห้ามสบูบุหร่ีในสถานศึกษาตามท่ี
กฎหมายก าหนด สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหร่ี
อย่างเป็นรูปธรรม และการวิจยักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย ให้สถานศึกษา
จดัอบรมให้ความรู้แก่นกัเรียน นกัศกึษาเร่ืองพิษภยัของบหุร่ี ติดป้ายห้ามสบูบุหร่ีในสถานศึกษา มติ
ท่ี 3 ข้อ 3.3 สนับสนุนการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ีให้กระจายอย่างทั่วถึงโดยจัดสถานท่ี
ปลอดบุหร่ีและไม่สูบบุหร่ีทัง้ในท่ีสาธารณะ  ท่ีท างาน  ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท  ห้างร้าน  
เอกชน  โดยเฉพาะสถานท่ีราชการ และสง่เสริมให้มีชมุชนปลอดบหุร่ี  โดยขอความร่วมมือกบัองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินในการจดัการอบรมถึงโทษภยัของบหุร่ี ติดป้ายห้ามสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ     จดั
สถานท่ีสบูบหุร่ีให้เป็นสดัสว่น  สง่เสริมให้มีชมุชนปลอดบหุร่ี สรุปผลได้ดงันี  ้
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มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิ รูปแบบ การขบัเคลื่อน ผลการขบัเคลื่อน 

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ด้าน
ยาสบู มติท่ี 2.4 ให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือห้ามการโฆษณา  การ
ส่งเสริมการตลาดของผลิตภณัฑ์ยาสูบ 
และการประชาสัมพัน ธ์  การใ ห้ทุน
อุปถัมภ์จากอุตสาหกรรมยาสูบทาง
สื่อคอมพิวเตอร์ทัง้จากภายในและ
ต่างประเทศและออกกฎหมายจัดสรร
เวลาในการน าเสนอโทษของยาสบูในทุก
ประเภทสื่อ ในสดัสว่นท่ีเหมาะสม 

1. การใช้ กิจกรรม  Face  book เป็น
สื่อกลางในการรณรงค์ป้องกนันกัสบูหน้า
ใหม ่ด้วยการสร้างการมีสว่นร่วมของการ
ใช้ Face book (โดยใช้สโลแกนว่า ไม่
ลองไมรู้่ ถึงไมรู้่ก็ไม่ลอง)เพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจ
ท่ีจ ะขับ เ คลื่ อนมติ สมัช ช าสุขภาพ
แ ห่ ง ช า ติ ด้ า น ย า สู บ ข อ ง จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขนัธ์ ได้ใช้กิจกรรมดงักลา่วใน
การตอ่ต้านการสบูบหุร่ีตอ่ไป 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ

ประชาชนเก่ียวกับ โทษของบุหร่ีและพิษ
ภยัของบหุร่ี  ด้วยสื่อวิทย ุ  

 
 
 
 

- การขับเคลื่อนมีผู้ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ
ด้านยาสบูกิจกรรมผ่านทาง Face book 
จ านวน 920  ราย  เ ป็นผู้ ท่ี ไม่สูบบุห ร่ี
จ านวน 850  ราย  จ านวน 70 รายเป็นผู้ ท่ี
สบูบุหร่ี และจะพยายามลดปริมาณการ
สบูบหุร่ีให้น้อยลง 
 
 

- จากการให้ความรู้กับประชาชนใน 
เ ร่ืองของโทษและพิษภัยของบุห ร่ีใน
ช่วงเวลาตัง้แต่ 15.00-16.00 น. ตัง้แต่
เดือนสิงหาคม  2555 เป็นต้นไปมีผลท าให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
โทษและพิษภัยของบุห ร่ี  และเ ข้ามา
มาร่วมกิจกรรมใน Face book เ ป็น

- รุ ป แ บ บ ท่ี  1  ส า ม า ร ถ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านยาสบูได้ เน่ืองจาก
มีประชาชนสนใจเข้ามาเล่น
กิจกรรมใน Face book เป็น
จ านวนมาก 
 
 

 
- รู ป แ บ บ ท่ี  2  ผ ล ก า ร

ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านยาสบูในรูปแบบนี ้
ได้ผลดี และมีผลเก่ียวเน่ืองไปถึง
การขับเคลื่อนในมติ ข้อ 2.4 
รูปแบบท่ี 1 ด้วย 
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3. การเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับ
เดก็และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ทราบถึง
โทษและพิษภัยของบุหร่ีทัง้ด้านผู้สบู  ผู้
อยู่ใกล้เคียง ตลอดจนข้าวของเคร่ืองใช้
ของผู้ สูบบุห ร่ี ท่ีดูดซับควันบุห ร่ีและ
สามารถสง่ผลกระทบ  ตอ่สขุภาพของผู้ ท่ี
สมัผสัข้าวของเหลา่นัน้ได้ 
 

จ านวนมาก 
- จากการตอบแบบสอบถามของผู้ ท่ีเข้า

รับการอบรม จ านวน100 คนว่ามีความรู้
เก่ียวกบัโทษและพิษภยัของบหุร่ี มากน้อย
เพียงใดนัน้ ผลปรากฏว่าผู้ เ ข้ารับการ
อบรมสามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง
มากกวา่ 80% ทกุคน 

 

 
- รู ป แ บ บ ท่ี  3  ผ ล ก า ร

ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านยาสบูได้ผลดี ซึ่งมี
ผ ล เ ก่ี ย ว เ น่ื อ ง ไ ป ถึ ง ก า ร
ขบัเคลื่อนในมติข้อ 2.4 รูปแบบ
ท่ี 1 ด้วยเช่นกนั 

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ด้าน
ยาสูบ มติท่ี ข้อ2.7 ให้สถานศึกษา
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาสบูในสถานศึกษา โดย ติดป้ายห้าม
สบูบหุร่ีในสถานศึกษาและห้ามสบูบุหร่ี
ในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่ อ  
นวตักรรมเพ่ือการเรียนรู้ด้านพิษภยัจาก
บหุร่ีอย่างเป็นรูปธรรม 

1. การอบรมให้ความรู้แก่เดก็ให้รู้ถงึโทษ
ภยัของการสบูบุหร่ี เพ่ือเป็นแกนน าใน
กา รขับ เ คลื่ อนมติ สมัชช าสุขภาพ
แห่ ง ช า ติ ด้ า น ย า สู บ ข อ ง จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขนัธ์ 
 
 

 
2. การสังเกตพฤติกรรมการสูบบุหร่ี
ของเด็กในโรงเรียนว่าหลังจากได้รับ

- จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับ
การอบรมการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านยาสูบ  เป้าหมายคือเด็ก
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเ รียนในสังกัด
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ์จ านวน 100 
คน ผลปรากฏว่า  ผู้ เ ข้า รับการอบรม
สามารถตอบค าถามความรู้เก่ียวกับโทษ
หรือพิษภยัของบหุร่ีได้ ถึง 85 % 

- จากการสงัเกตพฤติกรรมการสบูบุหร่ี
ของเดก็ในโรงเรียน โดยการเฝ้าสงัเกตหน้า

- รู ป แ บ บ ท่ี  1  ผ ล ก า ร
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านยาสบูในการอบรม
ใ ห้ ค ว าม รู้ แ ก่ เ ด็ ก ส าม า ร ถ
ขบัเคลื่อนได้ถึง 85% 
 
 
 

- การขบัเคลื่อนรูปแบบท่ี 2 ไม่
สามารถมติสมัชชาสุขภาพ
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การอบรมเก่ียวกับโทษภัยของการสูบ
บหุร่ี แล้วมีพฤติกรรมอย่างไร 

 
 
3. รณรงค์โดยการติดป้าย  หรือติดสื่อ

ตา่ง ๆ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้โรงเรียนเป็น
โรงเรียนปลอดบหุร่ี 

ห้องน า้ของโรงเรียนผลปรากฏว่าเด็กมี
พฤติกรรมเหมือนเดิม คือมีเดก็ประมาณ 5 
% ท่ี เ ก่ี ยว ข้องกับบุห ร่ีซึ่ ง ไม่สามารถ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 

- คณะท างานแจก ป้าย และสื่อ ใ ห้
โรงเรียนรณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ให้โรงเรียน
เป็นโรงเรียนปลอดบหุร่ี จ านวน 6 โรงเรียน 
ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิ
การรามฯ โรงเ รียนเทศบาลบ้านค่าย  
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว  โรงเรียน
บ้านบึง  โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บ ารุง  
โรงเรียนคัน่กะได 

แห่งชาติด้านยาสบูได้เน่ืองจาก
เดก็มีพฤติกรรมเหมือนเดิม 
 
 

- การขับเคลื่อนรูปแบบท่ี 3 
ผลปรากฏว่าโรงเรียนเป้าหมาย
ทัง้ 6 โรงเรียนให้ความร่วมมือ
รณรงค์  ป ร ะช าสัมพัน ธ์ ใ ห้
โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหร่ี 
ทัง้ 3 โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้าน
บึง  โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์
บ ารุง  โรงเรียนคัน่กะได ส่วนอีก 
3 โรงเรียนไม่สามารถขบัเคลื่อน
ได้เน่ืองจากไม่ให้ความส าคัญ
เท่าท่ีควร  

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ด้าน
ยาสูบ มติ ท่ี  ข้อ 3.3 “สนับสนุนการ
คุ้ มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุห ร่ีใ ห้

1.ส ารวจผู้ ท่ีจะเลิกสูบบุหร่ีในชุมชน 
เพ่ือเป็นบคุคลตวัอย่างในการเลิกบหุร่ี  

 

- คณะท างานออกส ารวจ ประชาชนใน
ชุมชนอาสาสมัครน าร่อง 2 ชุมชน คือ 
ชมุชนดอนทราย และชุมชนโบสถ์คริสต์ ผู้

- ผลการขบัเคลื่อนมติสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบมติ
ข้อท่ี3.3 รูปแบบท่ี 1 ขบัเคลื่อน
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กระจายอย่างทัว่ถึงโดยจดัสถานท่ีปลอด
บหุร่ีและไมส่บูบหุร่ีทัง้ในท่ีสาธารณะ  ท่ี
ท างาน  ศาสนสถาน สถานศกึษา บริษัท  
ห้างร้าน  เอกชน  โดยเฉพาะสถานท่ี
ราชการ และส่งเสริมให้มีหมู่บ้านปลอด
บหุร่ี 

 
 
 
 
 
2. รณรงค์โดยการติดป้าย  หรือติดสื่อ

ต่าง ๆ เพ่ือประชาสมัพันธ์ให้ชุมชนเป็น
ชมุชนปลอดบหุร่ี 

 

ท่ีต้องการลด ละ  เลิก บุหร่ี พบว่าชุมชน
ดอนทราย มีผู้สมคัรใจ จ านวน 2 ราย สว่น
ชมุชนโบสถ์คริสต์ไมม่ีผลการเปลี่ยนแปลง  
แตม่ีชมุชนเกาะหลกัซึ่งไม่ได้เป็นชุมชนน า
ร่อง แตม่ีผู้สมคัรเลิกบหุร่ีจ านวน 1 ราย  

- คณะท างานได้รณรงค์โดยการติด
ป้ายหรือติดสื่อต่าง ๆ เพ่ือประชาสมัพันธ์
ให้ชุมชนเป็นชุมชนปลอดบุหร่ี  โดยการ
แจกจ่ายสื่อตา่ง ๆ และป้ายประชาสมัพนัธ์ 

ได้น้อยมาก เน่ืองจากประชาชน
ไม่รู้วิธีการลด ละ และเลิกบุหร่ี 
และหากต้องการเลิกบหุร่ีจะต้อง
ประสานกับหน่วยงานใด อีกทัง้
ยงัขาดแรงจงูใจท่ีดี 

- ผลการขับเคลื่อนมติข้อท่ี 
3.3 รูปแบบท่ี2 ได้ผลน้อยมาก 
เ น่ื อ ง จ า กป ร ะ ช า ช น ไม่ ใ ห้
ความส าคัญ เท่ า ท่ีควร ขาด
แรงจูงใจในการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์ และประชาชนมี
ความคิดว่าการขับเคลื่อนไม่มี
ผลบงัคบัใช้ทางกฎหมาย 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
จากการลงพืน้ท่ีปฏิบตัิการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามผู้ให้ข้อมลูได้เสนอแนะวา่ การน า

มติสมัชชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ อยู่ท่ีความจริงจังของ
ภาครัฐ และการให้ความร่วมมือของผู้ปฏิบตัิ  การป้องกนัตัง้แตว่ยัเดก็เป็นสิ่งท่ีควรกระท ามากท่ีสดุ  
โดยเฉพาะการขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ในสถานศึกษา  การใช้กฎหมายหรือการสร้างระเบียบมาบังคับใช้จะได้ผลดีต่อหน้าผู้ควบคุม
กฎหมายหรือระเบียบเท่านัน้  การแก้ไขควรมีการสร้างจิตส านึกให้เกิดกับเด็กมากกว่าการบีบ
บงัคบั ทางด้านศาสนาก็มีสว่นในการขบัเคลื่อนมติมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติ
ท่ีจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ จากพระอาจารย์เกจิช่ือดังได้เป็นอย่างมากซึ่งเกิดจากความเลื่อมใส
ศรัทธาของประชาชนตอ่พระอาจารย์ดงักลา่ว  

ข้อเสนอแนะรูปแบบหรือการหนุนเสริมการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง
ยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1. สร้างรูปแบบการขบัเคลื่อนโดยการให้มีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน  เช่น  
บ้าน วดั โรงเรียน  เป็นต้น 

2. สร้างองค์ความรู้ให้กบัประชาชน หน่วยงานตา่ง ๆ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การอบรมให้
ความรู้  การจัดเวทีสมัมนา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ ท่ีประสบความส าเร็จในการน ามติสมชัชา
สขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3. การจดักิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแจกสื่อประชาสมัพันธ์ การจัดนิทรรศการ  
การเดินขบวนรณรงค์ เป็นต้น 

4. การสร้างแรงจงูใจ  เช่น การให้ของขวญัหรือรางวลัส าหรับผู้ ท่ีมีส่วนในการขบัเคลื่อน
การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

5. การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ  เช่น   มี
คณะกรรมการในการขบัเคลื่อน มีการประชมุ  มีการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง  

6. มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ท่ีน ามติ
สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพ่ือการส่งเสริมในส่วนท่ีดี
ให้ดีย่ิงขึน้ไป หรือปรับปรุงแก้ไขในสว่นท่ียงับกพร่องไมม่ีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ 
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ประชุมเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ชีแ้จงเร่ืองการวจัิยยาสูบ 
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ประชุมคณะท างานเพื่อขบัเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ 
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อบรมให้ความเด็กนักเรียนระดับประถมศกึษาและมอบส่ือรณรงค์ให้ โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ 
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การอบรมให้ความรู้เดก็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 3 โรงเรียน 
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มอบส่ือต่าง ๆเพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้นท่ีประถมศกึษา เขต 1 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ขับเคล่ือนมตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ 
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ประชุมเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรต่าง ๆ ชีแ้จงการวจัิยยาสูบ 
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ประชุมคณะท างานเพื่อขบัเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ 
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จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เดก็ ๆ ทราบถงึพษิภยัและโทษของบุหร่ี พร้อมแจกส่ือเพื่อเป็นการ

ขับเคล่ือนมตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ 
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การอบรมให้ความรู้ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  เพื่อหาแกนน าในการขบัเคล่ือน 

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ 
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