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มิถุนายน 2556 
บทคัดย่อ 

 
งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปฏิบติัการ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชา

สุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีระดบัจงัหวดัและพ้ืนท่ี 2)  เ พื่ อ ห า รู ป แ บ บ
กระบวนการหนุนเสริมการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติั  3) เพื่อคน้หาปัจจัย
ความส าเร็จในการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติั พ้ืนท่ีการศึกษาในคร้ังน้ี
คือจังหวดัพทัลุง ผูว้ิจัยมีการคดัเลือกหมู่บ้านทดลอง โดยใช้เกณฑ์การณ์ประเมินเพื่อคัดเลือกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) สถานการณ์การด าเนินงานดา้นยาสูบและขอ้มูลพ้ืนฐานเก่ียวกบัอตัราผูป่้วย
ทางเดินหายใจในพ้ืนท่ี 2) ความพร้อมของเจา้หน้าท่ีในพ้ืนท่ีต่อการด าเนินการวิจยั ผลการพิจารณา
คดัเลือกพ้ืนท่ีศึกษาตามเกณฑด์งักล่าว ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกพ้ืนท่ีบา้นควนเค่ียม หมู่ท่ี 2 ต าบลวงัใหม่ อ  าเภอ
ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการวิจัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีมวิจัยชุมชน 
ประกอบดว้ย ผูน้  าชุมชน บุคลากรองค์กรทอ้งถ่ิน บุคลากรองค์กรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนในหมู่บา้นทดลองจ านวน 25 คน  และกลุ่มประชาชนในหมู่บา้นทดลอง ประกอบดว้ย 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนวดัควนเค่ียม จ านวน 34 คน และตวัแทนครัวเรือนท่ีมีการสูบ
บุหร่ี จ  านวน 50 คน  

ผลการศกึษาพบวา่ ชมุชนมีสว่นร่วมในทกุขัน้ตอนการศกึษาท าให้ชมุชนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบั
การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมตามบริบท
ของชมุชน จากกระบวนการวิจยัในครัง้นีเ้กิดกลุม่แกนเพ่ือขบัเคลื่อนการด าเนินงานการน าแนวทางการ
น ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองบุหร่ีด าเนินการในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 2 บ้านควนเคี่ยม และมีการสร้างกติกาของ
ชมุชนโดยการก าหนดร่วมกนัของชมุชนเป็นท่ียอมรับและแนวปฏิบตัิร่วมกัน ซึ่งมีการลงนามสนับสนุน
และขบัเคลื่อนแนวทางระหวา่งโรงเรียน ชมุชน และวดั ทัง้นีผ้ลการเรียนรู้จากกระบวนการวิจัยดงักล่าว

ตอ่ผู้ เข้าร่วมโครงการ คือ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ เร่ือง พรบ.ยาสบู โทษและพิษภยัของบุหร่ี พบว่า 
การประเมินความรู้ความเข้าใจทีมวิจยั ตวัแทนครัวเรือนท่ีมีคนสบูบหุร่ี และนกัเรียนระดบัประถมศกึษา
ระดบัชัน้ ป.4 – ป.6 หลงัการเข้าร่วมกระบวนการวิจัยสงูกว่าก่อนการเข้าร่วมกระบวนการวิจัยอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) ด้านเจตคติต่อการด าเนินโครงการหมู่บ้านปลอดบุหร่ี พบว่า การ
ประเมินด้านเจตคติของทีมวิจัยต่อการต่อด าเ นินงานหมู่บ้านปลอดบุห ร่ีหลังการเ ข้า ร่วม
กระบวนการวิจัยสงูกว่าก่อนการเข้าร่วมกระบวนการวิจัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) 
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินโครงการวิจัย พบว่า ระดบัความพึงพอใจของชุมชนต่อการ
ด าเนินโครงการวิจยั ใน 3 ด้านสามารถสรุปได้วา่ ระดบัความพึงพอใจของชมุชนในด้านทรัพยากร ด้าน
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กระบวนการด าเนินงาน  และด้านคณุภาพของโครงการวิจยัระดบัความพึงพอใจของชมุชนอยู่ท่ีระดบัดี
เย่ียม ซึ่งปัจจัยความส าเร็จในการขบัเคลื่อนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมท่ีจงัหวดัพทัลงุ มี 5 ปัจจยั คือ  ปัจจยัด้านชมุชน ทนุทางสงัคม ได้แก่ ทนุคน ทนุสติปัญญา ทุน
ระบบสังคม และวัฒนธรรม ทุนเงินตรา และทุนระบบนิเวศ ปัจจัยด้านหน่วยงานในชุมชน ได้แก่ 
โรงเรียนวดัควนเคี่ยม ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้ตก ปัจจัย
ทีมวิจยัชมุชน ได้แก่ ความเตม็ใจในการท างาน ความเหน่ียวแน่นของกลุ่ม และการสื่อสาร และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ และบทบาทของผู้ วิจยั 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

งานวิจยัการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัพทัลุง ฉบบัน้ีส าเร็จ
ลงไดด้ว้ยความร่วมมืออย่างดียิ่งของชุมชนบา้นควนเค่ียม หมู่ท่ี 2 ต  าบลวงัใหม่ อ  าเภอป่าบอน จงัหวดั
พทัลุงทุกท่าน ผูน้  าชุมชน อสม. และทีมวิจยัชุมชน คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนบ้านควนเค่ียม ร่วมถึงเจา้
หน้าจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน ้ าตก ท่ีได้ให้ความร่วมมือตลอดกระบวนการวิจัย 
ขอขอบคุณอีกคร้ังส าหรับทีมวิจยัชุมชน หน่วยงานในชุมชน  ท่ีเอ้ือเฟ้ือให้การช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการวิจยัตลอดกระบวนการวิจยั  จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง ท่ีช่วย
สนับสนุนในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีช่วยให้การวิจยัในคร้ังน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร
วิทยาลยัภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลยัทกัษิณพ้ืนท่ีพนางตุง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่า
บาก ท่ีเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานวิจยั และอนุญาตให้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินงานวิจยัช้ินน้ีเต็มเวลา
ส่งผลใหก้ารด าเนินเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 

คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณศูนยว์ิจยัและจดัการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ  ท่ีได ้ให้
ทุนอุดหนุนการท าวิจยัเร่ืองน้ี คาดว่าผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ
ไปใชใ้นพ้ืนท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม อนัจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดจากภยับุหร่ีน าไปสู่
ชุมชนปลอดบุหร่ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ขอน้อมร าลึกในพระคุณบิดา มารดาผู้ ให้ก าเนิด และผู้มีพระคุณทุกท่าน ท่ีคอยให้การ
สนบัสนนุ คอยดแูลเอาใจใส ่รวมทัง้เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต และการท าประโยชน์ต่อเพ่ือ
มนุษย์และสังคม คณุประโยชน์จากวิจัยฉบับนี ้ ขอเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ คุณพ่อ คณุแม่ และครู
อาจารย์ทกุท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้แก่ผู้ วิจยั  

 
 

                                                                                                             จารุวรรณ/สชุาดา 
                                                                                                            กรกฎาคม  2556 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคญั 
การจดัสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นการด าเนินการตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัสุขภาพ

แห่งชาติ คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2553 มีวตัถุประสงคเ์พื่อขบัเคล่ือนพลงัการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ให้เกิด
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค ์นโยบายสาธารณะ เพ่ือสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช้
หลกัการท างานดว้ยยุทธศาสตร์สามเหล่ียม เขยื้อนภูเขา (ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ซ่ึงใชใ้นการขบัเคล่ือน 
เพื่อแกปั้ญหาท่ียาก และซบัซอ้น โดยพึ่งพลงั 3 ส่วน ท่ีเช่ือมโยงกนั คือ พลงัทางปัญญา พลงัทางสังคม 
และพลงัแห่งอ านาจรัฐ หรืออ านาจทางการเมือง เนน้กระบวนการ ท่ีใหป้ระชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเก่ียวข้อง ได้ร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่ การเสนอแนะ 
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยในปี 2553 มีจ  านวนทั้งส้ิน 9 ประเด็น ซ่ึงหน่ึง ในนั้นคือ เร่ือง
มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ โดยสมชัชาได้รับรองมติให้ภาคีร่วมกัน
ขบัเคล่ือนการควบคุมยาสูบ ซ่ึงในมติขอ้ท่ี 3 มีการกล่าวให้สมาชิกสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ความ
ร่วมมือในการสนบัสนุนมาตรการความเส่ียงต่อสุขภาพ ซ่ึงในทิศทางการขบัเคล่ือนมติสู่แนวปฏิบติัควร
มีการขบัเคล่ือน เครือข่ายร่วมท างาน รวมถึงขอ้เสนอให้หน่วยงานเก่ียวขอ้งรวมตวัท างานแบบบูรณา
การโดยใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้ง และพฒันาเพ่ิมศกัยภาพกลไกการท างานของแต่ละจงัหวดั 

จากภาวะสถานการณ์ทัว่ไปของจงัหวดัพทัลุง ยงัไม่ไดข้บัเคล่ือนนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม 
ผนวกกบัโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการตนเองและหนุนเสริมใหเ้กิดการขบัเคล่ือน
และการด าเนินการอยา่งเป็นระบบยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ดงันั้นเพ่ือการเร่ิมตน้ในการขบัเคล่ือน
กลไกมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัพทัลุง ควรยึดหลกั 3 ประสานในการ
ท างานคือ ภาควิชาการมีการสร้างองคค์วามรู้ทางวิชาการท่ีถกูตอ้ง ภาคประชาสังคมคือการเคล่ือนไหว
ทางสงัคมจะตอ้งอาศยัความรู้เป็นฐานตอ้งดึงประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและ ภาคราชการ  ฝ่ายการเมือง
คือเขา้มามีส่วนร่วมในการผลกัดนั หากขาดองคป์ระกอบดา้นใดไปมกัจะท าส่ิงท่ียากไม่ส าเร็จ  
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ดังนั้ นจากแนวทางท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น ผูว้ิจ ัยและคณะจึงได้จัดท าโครงการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการเร่ือง การน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัพทัลุง ซ่ึงเป็นการร่วมมือ
และบรูณาการทางความคิดระหว่างนกัวิชาการและนกัประชาสงัคม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อขบัเคล่ือนมติ 
หารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการและคน้หาปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมท่ีจงัหวดัพทัลุง 

 
1.2 ค าถามวจิยั 
  มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติดา้นยาสูบ น าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ 
  1.3.1 เพื่อขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท่ี
ระดบัจงัหวดัและพ้ืนท่ี 
 1.3.2 เพื่อหารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขบัเคล่ือนการน ามติสมชัชาแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบติั 
  1.3.3 เพื่อคน้หาปัจจยัความส าเร็จในการขับเคล่ือนการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบติั 

 
1.4 ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยก าหนดขอบเขตในแต่ละ
ขัน้ตอนออกเป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ขอบเขตด้านแหลง่ข้อมลู และขอบเขตด้านเวลา 

1.4.1 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
  พืน้ท่ีศกึษาในงานครัง้นีค้ือ จงัหวดัพทัลงุ ทัง้ 11 อ าเภอ 
  1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 

ในการศกึษาครัง้นีก้ลุม่ประชากรคือ ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 

 ทีมวิจยัชุมชน ประกอบดว้ย ผูน้  าชุมชน องคก์รทอ้งถ่ิน และ องค์กรสาธารณสุขระดบั
ทอ้งถ่ิน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในหมู่บา้นตวัอยา่ง จ  านวน 25 คน 

 ประชาชนในหมู่บา้นทดลอง  
1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
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1.5 กรอบแนวคดิ  
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1- 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 

 

 

 

 

 

การขบัเคลือ่นโดยกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน 

การขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมท่ีระดบัจงัหวดั

พทัลงุ 

ระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ ระดบัท้องถ่ิน 
สรรหา 

แนวทางและกระบวนการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาตเิร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัพทัลงุ 

หมูบ้่านทดลอง สรรหาทีมวิจยัชมุชน 

รวบรวมข้อมลู การสนทนากลุม่ 

การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 

รูปแบบแนวทางการขบัเคลื่อนเป็นตวักิจกรรม 
ด าเนินการขบัเคลื่อนมติสมชัชาแห่งชาติไปสู่

ภาคปฏิบตัิโดยชมุชน 

สรุปและร่วมประเมินผลการ 

 

การจัดเวทีประเมินวิเคราะห์ สถานการณ์ มุมมอง การ

ขบัเคลื่อน รูปแบบกระบวนการ และปัจจัยเพ่ือหนุนเสริม

การขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิ 
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.6.1 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครือข่ายการท างานแบบมีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนมติ
สมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบู น าไปสูก่ารปฏิบตัิในจงัหวดัพทัลงุอย่างมีรูปธรรม  

1.6.2 เกิดแนวทางการขบัเคลื่อน รูปแบบกระบวนการ และปัจจัยในการขบัเคลื่อนการน ามติ
สมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิของจงัหวดัพทัลงุโดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

1.6.3 เกิดกลุม่แกนน าในระดบัจังหวดั ระดบัอ าเภอ และระดบัท้องถ่ิน ในการขบัเคลื่อนแนว
ปฏิบตัิมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้านยาสบูสูจ่งัหวดัพทัลงุ 

 
1.7 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
  มติสมัชชาสุขภาพ หมายถึง กระบวนการท่ีให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องได้ร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สขุภาพ หรือความมีสขุภาพของประชาชน โดยจดัให้มีการประชมุอย่างเป็นระบบและอย่างมีสว่นร่วม 
 มาตรการในการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้านยาสูบ หมายถึง สมาชิกสมัชชา
สขุภาพแห่งชาติ จะให้ความร่วมมือในการสนบัสนนุมาตรการควบคมุปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพด้านยาสบู 

ดงันี ้
1. สนบัสนนุ สง่เสริมให้ภาคประชาสงัคม เฝ้าระวงัและติดตามข้อมลูอย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้ใช้

มาตรการทางสงัคม ไม่ให้อตุสาหกรรมยาสบูพัฒนาช่องทางใหม่ๆ ในการโฆษณา การส่งเสริม
การตลาด และการให้ทนุอปุถมัภ์ โดยมีกลไกระดบัจงัหวดั 

2. สนบัสนนุการคุ้มครองสขุภาพของผู้ไมส่บูบหุร่ีให้กระจายอย่างทั่วถึง โดยจัดสถานท่ีปลอด
บุหร่ีและไม่สบูบุหร่ี ทัง้ในท่ีสาธารณะ ท่ีท างาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริษัท ห้างร้าน เอกชน 
โดยเฉพาะสถานท่ีราชการ และสง่เสริมให้มีหมูบ้่านปลอดบหุร่ี 

3. ให้กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการให้มีคณะกรรมการระดับจังหวดัเพ่ือขับเคลื่อนและ
ด าเนินการตามมตินีแ้ละตาม “แผนยทุธศาสตร์ควบคมุยาสบูแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557” ให้เป็นรูปธรรม
ในระดบัพืน้ท่ี 

ในงานวิจยันี ้หมายถึง สนับสนุนการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ีให้กระจายอย่างทั่วถึง 
โดยจดัสถานท่ีปลอดบหุร่ีและไมส่บูบหุร่ี ทัง้ในท่ีสาธารณะ ท่ีท างาน ศาสนสถาน สถานศกึษา บริษัท 
ห้างร้าน เอกชน โดยเฉพาะสถานท่ีราชการ และสง่เสริมให้มีหมูบ้่านปลอดบหุร่ี 

ผลการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ในการน ามติ
สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัพทัลงุ 
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การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการวิจยัในลกัษณะการท างานร่วมกนัในขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยั 

หมู่บ้านทดลอง หมายถึง บ้านควนเคี่ยม หมูท่ี่ 2 ต าบลวงัใหม ่อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ 
ความรู้เร่ืองบุหร่ี หมายถึง การรู้ จ า หรือความเข้าใจของนกัเรียนเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา 

สารพิษในบหุร่ี ผลกระทบตอ่สขุภาพ สาเหตท่ีุท าให้ติดบุหร่ี ผลกระทบของบุหร่ีท่ีมีต่อพฤติกรรมเสี่ยง
อ่ืนๆ ตอ่ผู้หญิงท่ีสบูบหุร่ี ต่อครอบครัว ต่อเศรษฐกิจ ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม กฎหมายเก่ียวกับบุหร่ี 
พรบ. ควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 และการรู้เท่าทนักลยทุธ์ของอตุสาหกรรมยาสบู 
 

 

 

บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ วิจัยได้ค้นคว้า ศึกษาและทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการน ามติสมชัชา
สขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัพทัลงุ โดยได้น าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
มาประกอบการศกึษา ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 2.1 พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ 2550 
 2.2 สมชัชาสขุภาพ 
 2.3 การน านโยบายสาธารณะไปสูก่ารปฏิบตัิ  
 2.4 หลกัการ CIPP Model 
 2.5 การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 

2.1 พระราชบัญญัตสุิขภาพแห่งชาต ิ2550 
 พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ภมูิพลอดลุยเดช ป.ร.ให้ไว้ ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 เป็นปี ท่ี 62 ในรัชกาลปัจจบุนั พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม ให้ประกาศวา่ โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายวา่ด้วยสขุภาพ
แห่งชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติขึน้ไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของสภานิติบญัญัติแห่งชาติดงัตอ่ไปนี ้
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  มาตรา 1 พระราชบญัญัตินีเ้รียกวา่ “พระราชบญัญตัิสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550”  
   มาตรา 2 พระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เป็นต้นไป 
   มาตรา 3 ในพระราชบญัญัตินี ้
   “สขุภาพ” หมายความวา ภาวะของมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และ
ทางสงัคม เช่ือมโยงกนัเป็นองค์รวมอย่างสมดลุ 

“ปัญญา” หมายความวา่ ความรู้ท่ีรู้เท่าทนัและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตผุลแห่ง
ความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งน าไปสูค่วามมีจิตอนัดงีามและเอือ้เฟือ้เผื่อแผ ่

“ระบบสขุภาพ” หมายความวา่ ระบบความสมัพนัธ์ทัง้มวลท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ “บริการ
สาธารณสขุ” หมายความวา่ บริการตา่งๆ อนัเก่ียวกบัการสร้างเสริมสขุภาพการป้องกนัและควบคมุโรค
และปัจจยัท่ีคกุคามสขุภาพการตรวจวินิจฉยัและบ าบดัสภาวะความเจ็บป่วย  
และการฟืน้ฟสูมรรถภาพของบคุคลครอบครัวและชมุชน 

“บคุลากรด้านสาธารณสขุ” หมายความวา่ ผู้ให้บริการสาธารณสขุท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้อก าหนดรองรับ 

ทัง้นีพ้ระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย 6 หมวด ดงันี ้
หมวดท่ี 1 สิทธิและหน้าท่ีด้านสขุภาพ 
หมวดท่ี 2 คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
หมวดท่ี 3 ส านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 
หมวดท่ี 4 สมชัชาสขุภาพ 
หมวดท่ี 5 ธรรมนญูวา่ด้วยระบบสขุภาพแห่งชาต 
หมวดท่ี 6 บทก าหนดโทษ 

ซึ่งในการด าเนินวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยด าเนินการสรุป พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 ในหมวดท่ี 4 สมชัชาสขุภาพ สรุปได้ดงันี ้

 
ตารางท่ี 2-1 พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ 2550 หมวดท่ี 4 สมชัชาสขุภาพ 
 
มาตรา ประเด็นเนือ้หา 
มาตรา 40 การจัดสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ท่ี หรือสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุนให้

ประชาชนรวมตวักนัเพ่ือจดัสมชัชาสขุภาพเฉพาะพืน้ท่ี หรือสมชัชาสขุภาพเฉพาะประเด็น
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มาตรา ประเด็นเนือ้หา 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี คสช. ก าหนดในกรณีท่ีสมชัชาสขุภาพตามวรรค
หนึ่ง มีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐบาลไปปฏิบัติหรือน าไปพิจารณาประกอบในการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้
บรรลผุลตามควรแก่กรณีตอ่ไป 

มาตรา 41 ให้ คสช. จดัให้มีสมชัชาสขุภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

มาตรา 42 ในการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. แต่งตัง้คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติคณะหนึ่งมีจ านวนตามท่ี คสช. ก าหนด กรรมการตามวรรคหนึ่งให้แต่งตัง้จาก

ผู้ แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ ซึ่งมิได้เป็นผู้ แทนหน่วยงานของรัฐในอัตราส่วนท่ีคสช. 

ก าหนด ทัง้นีผู้้ซึ่งมิได้เป็นผู้แทนหน่วยงานของรัฐจะต้องมีจ านวนไมน้่อยกวาร้อยละหกสิบ

ของจ านวนกรรมการตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ มีอ านาจ

ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัการเก่ียวกบัการจดัประชมุและหลกัเกณฑ์อ่ืนท่ีเก่ียวกับ

การปฏิบตัิหน้าท่ี 

มาตรา 43 ให้คณะกรรมการจดัสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ มีหน้าท่ีในการจดัการประชุมสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติ ก าหนดวนั เวลาและสถานท่ีในการประชุม ซึ่งต้องประกาศให้ประชาชนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวาสามสิบวนัก่อนวนัประชมุ 

มาตรา 44 ผู้ใดประสงค์จะเข้าร่วมสมชัชาสขุภาพแห่งชาติในการประชุมครัง้ใดให้สมคัรลงทะเบียน
ส าหรับการประชมุครัง้นัน้ตอ่เจ้าหน้าท่ีคณะกรรมการจัดสมชัชาสขุภาพแห่งชาติก าหนด
ตามแบบและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการจัดสมชัชาสขุภาพแห่งชาติก าหนด นอกจากผู้
ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมชัชาสขุภาพแห่งชาติจะก าหนดให้เชิญ
บคุคล ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนตามท่ีเห็นสมควรมาร่วมประชุมด้วย
ก็ได้ 

มาตรา 45 ในกรณีท่ีสมชัชาสขุภาพแห่งชาติมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐบาลไปปฏิบัติหรือน าไป
พิจารณาประกอบในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช.เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการให้บรรลผุลตามควรแก่กรณีตอ่ไป 

ท่ีมา : พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ 2550  
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สรุป พระราชบญัญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายวา่ด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติ 
เพ่ือให้ประชาชนทกุภาคสว่นได้มีสว่นร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ระบบสขุภาพ

ของประเทศ เพ่ือดแูลแก้ไขปัญหาสขุภาพ ซึ่งในหมวดท่ี 4 สมชัชาสขุภาพ มีบทบาทหน้าท่ีหลกัในการ
จัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสขุภาพแห่งชาติเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบาย
ยทุธศาสตร์และการด าเนินงานด้านสขุภาพของประเทศโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดบั
โดยสมชัชาสขุภาพเปรียบเสมือนเคร่ืองมือของคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติท่ีช่วยขบัเคลื่อนกลไก 
เป็นกระบวนการท่ีสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยยึดถือการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ของพืน้ท่ีเป็น
ส าคญัมากกวา่การแสดงความคิดเห็น ทัง้ยงัมุง่เน้นสูก่ารก าหนดนโยบายสาธารณะของท้องถ่ินร่วมกนั  

 
 
 
 
 
 

2.2 สมัชชาสุขภาพ 
การบริการเชิงรุกและการมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้ “สมชัชาสขุภาพ” เป็นกระบวนการ

ทางเลือกท่ีส าคญัทางหนึ่งส าหรับการขบัเคลื่อนไปสูก่ารปฏิบตัิได้จริงตามแนวคิดท่ีวางไว้ และเพ่ือการ
น าไปประยกุต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ วิจยัสรุปประเดน็ ดงันี ้

2.2.1 บทบาทสมัชชาสุขภาพท่ีส าคัญต่อสังคม 
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของสมัชชาสุขภาพว่าเป็น 

กระบวนการท่ีให้ประชาชนและหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และเรียนรู้อย่าง
สมานฉันท์ เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและ
อย่างมีสว่นร่วม ซึ่งบทบาทหลกัของสมชัชาสขุภาพมีดงันี ้

2.2.2.1 สมชัชาสขุภาพมีฐานะเป็นพืน้ท่ีสาธารณะเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคส่วน
ตา่งๆในสงัคมเป็นการเปิดพืน้ท่ีสาธารณะทางสงัคมอย่างกว้างขวางและหลากหลาย เพ่ือให้ทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้อง ได้มาพบปะ พดูคยุแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และค้นหาทางออกร่วมกัน ในประเด็นปัญหา
ร่วมท่ีแตล่ะฝ่ายให้ความส าคญัและน าไปสูข้่อเสนอเชิงนโยบายและ ข้อเสนอต่อฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
ซึ่งข้อเสนอนัน้อาจด าเนินการได้ทนัทีในระดบัท้องถ่ิน  

2.2.2.2 สมัชชาสุขภาพมีฐานะเป็นกลไกในการผลักดันนโยบายสาธารณะคุณค่าของ 
กระบวนการสมชัชาสขุภาพท่ีส าคญัและแตกต่างจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วๆไป คือ การมี
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บทบาทในการผลักดนันโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพ หรือให้เกิดทางเลือกเชิงนโยบายท่ีเอือ้หรือ
สนบัสนนุการสร้างสขุภาวะของประชาชน ทัง้นีเ้พราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นัน้ย่อมสามารถท าท่ีไหนก็
ได้และปัจจุบันก็มีกลุ่มองค์กรและเครือข่ายท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนและเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของชมุชนผา่นการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตา่งๆในระดบัพืน้ท่ีอยู่แล้ว  

2.2.2.3 สมัชชาสุขภาพในฐานะ“กระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สนับสนุนให้
ประชาชนมีสว่นร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยอาศยัขบวนการประชาสงัคมมาขบัเคลื่อน
เพ่ือประสานงานทกุภาคสว่นเป็นแบบ เครือขา่ยด้วยท่าทีและบรรยากาศแบบพันธมิตร ความสมัพันธ์
ระหวา่งเครือขา่ยมุง่ให้มีลกัษณะเป็นแบบพหุภาคี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญฉบับท่ีใช้ในปัจจุบัน (พ.ศ. 
2550) ระบุให้มีการขยายสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคแก่ประชาชน และก าหนดให้รัฐต้อง
สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 

2.2.2 การพัฒนาสมัชชาสุขภาพด้วยยุทธศาสตร์ “สามเหล่ียมเขยือ้นภูเขา” 
สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา คือ การจดัการความรู้เพ่ือเคล่ือนส่ิงยากโดย การจดัการให้มีการสร้าง

ความรู้ และจดัการใหม้ีการเรียนรู้ร่วมกนั ท่ีเรียกว่า การเรียนรู้ร่วมกนัในการปฏิบติัในการน้ีตอ้งมี หน่วย
จดัการความรู้ท่ีเป็นอิสระท่ีจดักระบวนการเรียนรู้ดงักล่าวขา้งตน้ท่ีไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงของใคร  
นอกจาก ผลประโยชน์ของส่วนร่วมเท่านั้น ซ่ึงการพฒันาสมชัชาสุขภาพไดน้ าเอายทุธศาสตร์ดงักล่าวมา
ประยกุตใ์ชเ้ป็นพ้ืนฐานในการขบัเคล่ือนกระบวนการ และกลไกการท างานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์ 

การประยกุต์ใช้ยทุธศาสตร์ “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา” ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความแตกตา่งกนันัน้ 
จะเร่ิมจากยทุธศาสตร์ในมมุใดก่อนก็ได้ แตจ่ะขาดเสียมมุใดมมุหนึ่งไมไ่ด้ จะต้องครบทัง้สามมมุจึงจะท า
ให้เกิดกลไกและกระบวนการท่ีเสริมพลงัซึ่งกนัและกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสูป่ระสิทธิผลสงูสดุ
ในการพฒันา นโยบายสาธารณะ การรวมตวัของกลุม่บคุคล ในนามสมชัชาสขุภาพท่ีมีองค์ประกอบจาก 3 
พลงัดงักลา่ว เรียกวา่ กลไกพหภุาคี ซึ่งเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สขุภาพแบบมีสว่นร่วมในพืน้ท่ีซึ่งอาจเป็นกลไกเป็นทางการ กึ่งทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ ขึน้อยู่กับ
บริบทแวดล้อมของพืน้ท่ี สามารถสรุปได้ดงัตารางท่ี 2-2 และ รูปท่ี 2-1 ดงันี ้

 

ตารางท่ี 2-2 สรุปแผนยทุธศาสตร์ “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา 
 

องค์ประกอบ ภาคการ
ท างาน 

บทบาท/รูปแบบการท างาน รูปแบบการด าเนินงาน 



26 

 

ท่ีมา : น าเนือ้หาจาก วิโรจน์ ตัง้เจริญเสถียร และคณะ (2550) มาสร้างสรุปโดยผู้ วิจยั 

1) พลงัวิชาการ 

 

ภาคความรู้
วิชาการ 

บทบาทในการวิ เ คราะห์  รวบรวม
สั ง เ คร าะห์ค ว า ม รู้ เพื่ อน า ไป สู่ กา ร
ตดัสินใจ การสร้างความรู้  ดว้ยการวิจัย
เพื่อหาความรู้ในการแก้ปัญหาสังคมที่
ตอ้งการวิจัยมี 3 รูปแบบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
การวิจยัเชิงพรรณา การวิจัยเชิงวิเคราะห์ 
และการวิจยัเชิงทดลอง   

แกนน าที่ 1 นกัวิชาการ มีองค์ความรู้ด้าน
วิชาการมาป รับใ ช้สู่ยุทธศาสตร์การ
ขบัเคลือ่นแนวทางด้านวิชาการ 

แกนน าที่ 2 นกัสื่อสารทางสงัคม เผยแพร่
สื่อสารให้แก่สาธารณะ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 
วิทย ุอินเตอร์เน็ต เข้าถงึ กลุม่เป้าหมาย 
แกนน าที่ 3 นักประสานเครือข่าย มี

บทบาท  เ ป็นผู้ เชื่ อมประสานภาคี

เครือข่าย ติดตามสนับสนุนให้ก าลังใจ

เครือข่ายในการด าเนินกิจกรรมสม ่าเสมอ 

แกนน าที่ 4 นกันโยบายและยุทธศาสตร์มี
บทบาท เป็นผู้ เอือ้อ านวยให้เกิดการคิด 
ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์หาความ
เป็นไปได้ในการท างานสูก่ารวางแผน 
แกนน าที่ 5 นักบริหารจัดการด้านธุรการ 

การเงิน บญัช ีอย่างมีมีประสทิธิภาพ  

2) พลงัทาง

การเมือง 

ภาครัฐ
การเมือง 

บทบาทขับเคลื่อนนโยบายอ านาจรัฐ 
บริหารจัดการใช้ทรัพยากรของรัฐ  และ
เป็นผู้ออกกฎหมายสามเหลี่ยมทัง้ 3 มุม 
จะต้องประกอบกนั 

3) พลงัประชา

สงัคม 

ภาค

ประชา

สงัคม 

บทบาทในการขับเคลื่อนทางสังคมผู้ ที่
วางแผนการใช้สื่อในการเผยแพร่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ สื่อความหมายให้สงัคม
ได้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมของคนใน
สังคมเข้ามาร่วมเรียนรู้ร่วมบอกความ
ต้องการ นี่คือการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเพิ่ม
อ านาจให้สาธารณะ ถ้าปราศจากความรู้
ที่ถูกต้อง สงัคมจะเคลื่อนไปได้ยากขาด
พลงั  
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รูปท่ี 2-1 ยทุธศาสตร์ “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา” 
ท่ีมา : วิโรจน์ ตัง้เจริญเสถียร และคณะ (2550) 

 

ดงันัน้จากแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าองค์ประกอบในสังคมท่ีส าคัญมี 3 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบภาควิชาการ องค์ประกอบภาคประชาสงัคม และองค์ประกอบภาครัฐ 
หากองค์ประกอบทัง้ 3 ส่วน สามารถบรูณาการเข้าด้วยกัน เกิดการใช้ความรู้ ประกอบกับพลงัการ
ขบัเคลื่อนของภาคประชาสงัคม ภายใต้ช่องทางท่ีรัฐและการเมืองเปิดโอกาสและเห็นคณุค่าของการ
เรียนรู้ร่วมกนั ก็จะท าให้เกิดกระบวนการสาธารณะท่ีดีน าสูส่ขุภาวะของสงัคมได้ 

 
2.3 นโยบายสาธารณะสู่การปฏบัิต ิ

 2.3.1 ความหมายของการน านโยบายสาธารณะไปปฏบัิต ิ
การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ความพยายามท่ีจะตดัสินความสามารถขององค์การในการ

รวบรวมคน และทรัพยากรในหน่วยงานหนึ่ง ๆ และพยายามกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลผุล
ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์การ ความหมายดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของสมรรถนะหรือ
ความพร้อมขององค์การในการจะปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  ให้บรรลุผลส าเร็จอย่าง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Williams. 197: 144 อ้างถึงในจุมพล หนิมพานิช, 2547: 139) ซึ่งจาก
แนวคิดดงักลา่วมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของแวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์น (Van Meter & Van Horn. 
1975: 447 อ้างถึงใน ถวลัย์ วรเทพพฒุิพงษ์, 2539: 282) และแนวคิดของเพรสแมนและวิดฟักี (Pressman 
& Widavsky อ้างถึงในถวลัย์  วรเทพพฒุิพงษ์, 2539: 283) ทัง้นีจ้ากแนวคิดของมิเตอร์ และแวน ฮอร์น 
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ได้กลา่วเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์การน านโยบายไปปฏิบตัิให้บรรลผุลส าเร็จในการแปลงนโยบาย
ซึ่งเป็นนามธรรมให้เป็นเชิงปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมมากขึน้โดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองจึงจะ
ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จ อนึ่งแนวคิดเพรสแมนและวิดฟักีมีประเด็นเพ่ิมเติมกล่าวคือ 
องค์ประกอบส าคญัในการน านโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติให้บรรลผุลส าเร็จ ได้แก่ บุคลากร ทรัพยากร 
ขวญัและก าลงัใจ การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การ และในส่วนของ วรเดช จันทรศร (2539: 
297) ได้กล่าวเน้นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีการแปลงนโยบายให้เป็นแผนงานและโครงการ
ก่อน เพ่ือให้มีการน าไปปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ แต่มิได้กล่าวถึงปัจจัยอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกบัการน านโยบายไปปฏิบตัิ 

ดงันัน้ จากข้อความดงักล่าวข้างต้นของนักวิชาการสรุปได้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการ
แสวงหาวิธีการและแนวทาง เพ่ือด าเนินการตามนโยบาย แผนงานและโครงการให้ดีขึน้โดยเน้นการ
ผลกัดนัให้นโยบายบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้นัน้เอง 

 

2.3.2 ความส าคัญของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัต ิ
ความส าคญัของบริบทในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิ สามารถสรุปได้ (สมบตัิ  ธ ารง

ธญัวงศ,์ 2549: 398-413) ดงันี ้
1) การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เนือ้หาส่วนหนึ่งของขัน้ตอนท่ีเกิดขึน้ภายหลงัการ

ก าหนดนโยบายแล้ว ซึ่งเป็นสว่นท่ีจะท าให้นโยบายด าเนินไปครบวงจรไมห่ยดุชะงกั 
2) นโยบายสาธารณะใดก็ตาม ถึงแม้ว่าเราจะก าหนดไว้ดีตามหลกัเหตผุล แต่ถ้าหากไม่มี

การน านโยบายไปปฏิบัติ นโยบายนัน้ก็ไร้คณุค่า หรือเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วล้มเหลว นอกจากจะเกิด
ความเสียหายต่อประชาชน ยังเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ  และอาจส่งผลต่ออนาคตทาง
การเมืองของผู้ก าหนดนโยบายอีกด้วย 

3) กระบวนการแปลงนโยบายเป็นแนวทางปฏิบตัิอย่างกว้าง ๆ หรือมีลกัษณะเป็นนามธรรม
ของรัฐบาลให้มีลกัษณะเป็นรูปธรรม โดยแปลงจากนโยบายให้เป็นแผนงาน และโครงการซึ่งจะง่ายต่อ
การน าไปปฏิบตัิ ดงัจะได้กลา่วรายละเอียดในหวัข้อกระบวนการน านโยบายไปปฏิบตัิตอ่ไป 

4) เป็นภารกิจท่ีส าคญัย่ิงประการหนึ่งของฝ่ายข้าราชการประจ าท่ีฝ่ายการเมืองเป็นฝ่าย
ก าหนดนโยบาย และฝ่ายข้าราชการประจ าเป็นฝ่ายน านโยบายไปปฏิบตัิ 

5) เป็นหลกัประกนัท่ีส าคญัประการหนึ่งของฝ่ายการเมืองท่ีแน่ใจวา่นโยบายของตนจะได้รับ
การปฏิบตัิจากฝ่ายข้าราชการประจ าอย่างจริงจงั อนัจะน าไปสูค่วามส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
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6) ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบทัง้ทางตรง 
และทางอ้อม ตอ่ผู้ตดัสินใจนโยบาย ตอ่กลุม่เป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง และต่อหน่วยปฏิบัติงานเพราะถ้า
การน านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จ ผู้ตดัสินนโยบาย หรือผู้ก าหนดนโยบายก็จะได้รับการยอมรับ และ
ความศรัทธาจากประชาชน  และอาจกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งทางการเมืองอีกครัง้หนึ่งในขณะ 
เดียวกนักลุม่เป้าหมายท่ีประสบปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองความต้องการของ
กลุม่ตน และหน่วยปฏิบัติงานก็จะได้รับค าชมเชย ขวญัก าลงัใจ ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างตอ่เน่ือง เป็นต้น 

7) ถ้าการน านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จตามวตัถุประสงค์ ย่อมเกิดความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร ไมเ่กิดความสญูเปลา่ในด้านการลงทนุ ทรัพยากรในท่ีนีร้วมถึง บุคลากร งบประมาณวสัดุ
อปุกรณ์ เวลา ฯลฯ ท่ีต้องใช้ในการปฏิบตัิงานทัง้หมด 

8) การน านโยบายไปปฏิบัตินัน้มีความส าคญัต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างย่ิง เพราะถ้าน านโยบายไปปฏิบัติตามแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ประสบความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายแล้ว ย่อมส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสขุ ในทางตรงข้ามถ้าน า
นโยบายไปปฏิบัติแล้วเกิดความล้มเหลว ย่อมหมายถึงการพัฒนาประเทศไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด
วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายอย่างแน่นอน ปัญหาของประชาชนก็จะไมไ่ด้รับการแก้ไขสญูเสียทรัพยากร
ในการแก้ไขปัญหา 

ดังนัน้ในการก าหนดนโยบายควรมีการวิเคราะห์รูปแบบและตัดสินใจเลือกนโยบายซึ่งมี
แผนการด าเนินงานท่ีมีความเป็นไปได้สงู นอกจากนีต้้องมีความสอดคล้องกับปัญหา วตัถุประสงค์ 
เป้าหมายท่ีต้องการ และความต้องการของประชาชนโดยสว่นรวมเป็นส าคญั 

 
2.2.4 องค์กร บุคคล ท่ีเก่ียวข้องในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัต ิ 
บญุฤทธิ เพ็ชรวิศิษฐ์ (มปป.) กลา่ววา่ การน านโยบายสาธารณะไปสูก่ารปฏิบตัิเป็นการศึกษา

องค์กร บคุคล หรือกลุม่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง ผู้สามารถน าพาและกระตุ้นให้มีการใช้ทรัพยากรการบริหาร
ทัง้หมดมาใช้เพ่ือให้บรรลตุามนโยบายท่ีตัง้เป้าหมายไว้ หรือเป็นการผลกัดนัท่ีจะท าให้การท างานของ
กลไกระบบการปฏิบัติงานทัง้มวลสามารถบรรลผุลตามนโยบายท่ีตัง้เป้าไว้ ครอบคลมุถึงพฤติกรรม
และความสมัพันธ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สภาวะทาง
เศรษฐกิจสงัคม การเมือง ความแตกต่างในสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีในท้องถ่ิน ซึ่งองค์กร บุคคล ท่ี
เก่ียวข้องในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิสามารถสรุปได้ ดงัแผนภาพ 
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ภาพประกอบท่ี 2-2 องค์กร บคุคล ท่ีเก่ียวข้องในการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
ท่ีมา: น าเนือ้หาจาก บญุฤทธิ เพช็รวิศิษฐ์ (มปป.) มาสร้างสรุปโดยผู้ วิจยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีบทบาทส าคัญมากในกระบวนการน า

นโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัตินโยบายที่

ฝ่ายการเมืองเอาใจใสจ่ะได้รับความเอาใจใส่

ตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

เป็นองค์กรที่ส าคญัที่สดุโดยเฉพาะระบบราชการ
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวม วิเคราะห์
และเสนอแนะข้อมลูให้ฝ่ายนกัการเมืองพิจารณา
ตดัสนินโยบาย และก็เป็นหน่วยงานที่น านโยบาย
ไปสูก่ารปฏิบติั  

รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ 

และเรียกร้องสทิธิมากขึน้ย่อมจะมีผลต่อการ

น านโยบายไปสูก่ารปฏิบติั 
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2.2.4 ขัน้ตอนการน านโยบายไปสู่การปฏบัิติในระดับท้องถิ่น (อ้างถึงใน บญุฤทธิ เพ็ช

รวิศิษฐ์, มปป.) 

 

 
ขัน้การระดมพลัง 

 

 

 

 

 

ขัน้ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

ขัน้การสร้าง 
ความต่อเน่ือง 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2-3 ขัน้ตอนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิระดบัท้องถ่ิน 
ท่ีมา: น าเนือ้หาจาก บญุฤทธิ เพช็รวิศิษฐ์ (มปป.) มาสร้างสรุปโดยผู้ วิจยั 

 หน่วยงานในระดับท้องถ่ินจะต้องด าเนินการพิจารณารับนโยบายและการ
แสวงหาการสนบัสนนุท้องถ่ิน 

 พิจารณาว่านโยบายจากส่วนกลางมีความเหมาะสมมีความส าคัญเร่งด่วน 

ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ินหรือไม่เพียงใด  

 หลงัจากนัน้แสวงหาการสนับสนุนจากสมาชิกในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคล
ส าคัญหรือองค์กรอื่นๆที่อยู่ในท้องถ่ินเข้ามาร่วมออกแบบหรือก าหนดโครงการ
ของท้องถ่ินที่ 
 จัดท าตัง้แต่เบือ้งต้นจะมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการสร้างความส าเร็จและ
ความต่อเนื่องให้เกิดขึน้ในการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบติั 

 ความครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการที่ได้มามีการ
ยอมรับแล้วหลงัออกมาในรูปของการปฏิบติัจริง  
 ผู้ ปฏิบัติจะยินยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้สอดคล้องกับแผนหรือ
โครงการที่ก าหนด  

 ผู้ ปฏิบัติอาจท าการปรับแผนหรือโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของตัวเอง จะเกิดขึน้ถ้าหากผู้ ปฏิบัติไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างใด
อย่างหนึง่ 

 ผลที่เกิดจากขัน้ตอนการปฏิบัติ เพราะความส าเร็จหรือผลลพัธ์ในระยะยาว

ของนโยบายใดก็ตามจะเกิดขึน้ไม่ได้ หากนโยบายนัน้ไม่ถูกน าไปปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง 

 นโยบายจะต้องถกูปรับเปลีย่นและได้รับการยอมรับ ผู้บริหารในระดับท้องถ่ิน

จะต้องเป็นผู้น าที่จะชักจูงให้ผู้ปฏิบัติเห็นความส าคัญของนโยบาย และหาทาง

แปลงนโยบายให้เป็นภารกิจประจ าวนัของผู้ปฏิบติัมีแรงจูงใจ  

 



32 

 

 จากแผนภาพสามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะน านโยบายไปปฏิบัติประกอบไป
ด้วย ฝ่ายการเมือง ท่ีจะติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของนโยบายท่ี หน่วยงานของรัฐ
นโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ และผู้รับบริการหรือผู้รับผลประโยชน์ในกระบวนการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิ 
ต้องมีการระดมพลงัพิจารณาว่านโยบายจากส่วนกลางมีความเหมาะสม ส าคญัเร่งด่วน ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน และตอบสนองความต้องการท้องถ่ิน หลงัจากนัน้แสวงหาการสนับสนุนจาก
สมาชิก หรือเครือขา่ย เข้ามาร่วมออกแบบหรือก าหนดเป็นโครงการแล้วน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้นโยบาย
สอดคล้องกบัวิถีชีวิต หรือผู้ปฏิบตัิอาจปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกบันโยบายก็ได้  
 

2.4 หลักการ CIPP Model 

การประเมินผลแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตฟัเฟลบีม (Stufflebeamเป็นโมเดลท่ีได้รับการ
ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบันซึ่งเป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง มีจุดเน้นท่ีส าคญั คือ ใช้
ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตดัสินใจ อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ทัง้นีม้ี
วตัถุประสงค์การประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการ
ท างานระหวา่ง ฝ่ายประเมินกบั ฝ่ายบริหารออกจากกนัอย่างเดน่ชดั กลา่วคือฝ่ายประเมินมีหน้าท่ีระบ ุ
จดัหา และน าเสนอสารสนเทศให้กบัฝ่ายบริหาร สว่นฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีเรียกหาข้อมลู และน าผลการ
ประเมินท่ีได้ไปใช้ประกอบการตดัสินใจ เพ่ือด าเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้วแต่กรณี ทัง้นี เ้พ่ือ
ป้องกนัการมีอคติในการประเมิน (Stufflebeam, 2007 อ้างถึงในเยาวดีรางชยักลุ วิบลูย์ศรี. 2542) อีกทัง้
รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP (CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการตัง้แต่
บริบท ปัจจยัป้อน กระบวนการ และผลผลิต (Context,  Input,  Process  and  product) โดยจะใช้วิธีการ
สร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการทัง้ภาพรวมหรือรายปัจจยัเป็นส าคญั ซึ่งสามารถสรุปได้จาก
ตาราง ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 2-2 รูปแบบการประเมนิโครงการแบบ CIPP (CIPP Model) 
 
ประเด็นการประเมิน เป้าหมายการประเมิน ตัวชีว้ัดประเด็นการ

ประเมิน 

การประเมินด้านบริบท 

Context Evaluation : C 
การประเมินเนือ้ความเพื่อศึกษาปัจจัยพืน้ฐานที่

น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ 

บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ 

- สภาวะแวดล้อมของก่อนมี

โครงการ  

- ความจ าเป็นหรือความต้องการ
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ประเด็นการประเมิน เป้าหมายการประเมิน ตัวชีว้ัดประเด็นการ

ประเมิน 

ปัญหา  แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้าน

สังคม เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจน

แนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อ าจจะเป็น

อปุสรรคต่อการด าเนินโครงการ  เป็นต้น 

ขณะนัน้ และอนาคต 

- ความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย

ที่เก่ียวข้องกบัโครงการ 

การประเมินปัจจยั
เบือ้งต้นหรือปัจจยัป้อน  
(Input Evaluation : I) 

เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง ความเป็นไปได้
ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียง
ของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น 
งบประมาณ บคุลากร วสัดอุปุกรณ์ เวลา รวมทัง้ 
เทคโนโลยีและแผนการด าเนินงาน 

- ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ของโครงการ 
- ความพร้อมของทรัพยากร  
- ความเหมาะสมของขัน้ตอน
ระหว่างปัญหา สาเหตขุองปัญหา 
และกิจกรรม 

การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation : P) 
การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การ

ด าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ

เป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้

ในโครงการ ภาวะผู้ น า  การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง และจุด

ด้อยของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ 

- การตรวจสอบกิจกรรม เวลา 

และทรัพยากรของโครงการ 

- ความยอมรับของประชาชนและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับโครงการ

ในพืน้ที่ 

การประเมินผลผลิต 

(Product Evaluation : P) 
การประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึน้กับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทัง้การประเมินผล 

เ ร่ืองผลกระทบ และผลลัพธ์ของนโยบาย / 

แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการ

ประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบือ้งต้นและ

กระบวนการร่วมด้วย 

- จ านวนของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 
-  ความพึงพอใจของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ 
-  เจตคติของประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

ท่ีมา : น าเนือ้หาจาก เยาวดีรางชยักลุ วิบลูย์ศรี (2542) มาสร้างสรุปโดยผู้ วิจยั 
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ภาพประกอบท่ี 2-4 รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP (CIPP Model) 

ท่ีมา: น าเนือ้หาจาก วรเดช จนัทรศร และไพโรจน์  ภทัรนรากลุ. (2541) มาสร้างสรุปโดยผู้ วิจยั 
 

จากแนวคิดข้างต้น ผู้ วิจัยได้สรุปกรอบแนวทางการด าเนินการวิจัยการน ามติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัพทัลงุโดยใช้ CIPP Model ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินการด าเนิน

โครงการ 

 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context  Evaluation) 

การประเมินปัจจัยเบือ้งต้น/ตวัป้อน 
(Input  Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process  Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product  Evaluation) 

Feed  Back 
 

 

การประเมิน 
ปัจจยัเบือ้งต้น 

การประเมิน 

ผลผลิต 

การประเมิน
กระบวนการ 

 

การประเมิน 
สภาวะแวดล้อม 

 

ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากกา ร
ด า เ นิ น ง า น แ ละ ก า ร
ประเมินผลการด าเนิน 
งานตามโครงการ 

กระบวนการด าเนินงาน 

- การวางแผน 

- การด าเนินการ 

- การติดตาม 

- ประเมินผล 

- การน าผลมาปรับปรุง 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียว 
กับการแผนการด าเนิน
โครงการ 

ความ เหม าะสมขอ ง
โ ค ร ง ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก แ ล ะ
หน่ วยงานที่ เ ก่ี ยว ข้อง
นโยบายมาตรการต่าง ๆ
ที่เก่ียวข้อง 

จดัท ารายงาน 

ผลการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบติัที่จังหวดัพทัลงุแก้ไขปรับปรุง 
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ภาพประกอบท่ี 2-5 รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP (CIPP Model) 

ท่ีมา: น าเนือ้หาจากสรุปหลกัการ CIPP Model หวัข้อ 2.4 มาสร้างสรุปโดยผู้ วิจยั 
2.5 การวจิยัเชงิปฏิบัตกิาร 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) (อ้างถึงในยาใจ  พงษ์บริบูรณ์, 2537: 10 –30) เป็น
การวิจัยประเภทหนึ่ง ใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบผู้ วิจัยและผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการและวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบัติโดยการใช้วงจร 4 ขัน้ตอน คือ การวางแผน การลงมือ
กระท าจริง การสงัเกต และการสะท้อนผลการปฏิบตัิซึ่งการด าเนินการจะต้องต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนเข้าสูว่งจรใหม ่จนกวา่จะได้ข้อสรุปท่ีแก้ไขปัญหาได้จริง หรือสภาพการณ์ของสิ่งท่ีศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ วิจยัได้ทบทวนประเดน็ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั ดงันี  ้

2.5.1 ความหมายของการวจิัยเชงิปฏิบัติการ 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือการวิจัยท่ีใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบโดยผู้ วิจัยและ

ผู้เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิการและวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบตัิ จากการใช้วงจร 4 ขัน้ตอนคือ 
การวางแผน การลงมือกระท า การสงัเกตและการสะท้อนการปฏิบัติ ซึ่งด าเนินการต่อเน่ืองกันไป ผลท่ี
ได้น าไปปรับแผนเข้าสูว่งจรใหมจ่นกวา่จะได้ข้อสรุปท่ีแก้ไขปัญหาได้จริง  หรือพัฒนาสภาพการณ์ของ
สิ่งท่ีศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2537 อ้างถึงใน สมนึก  ปฏิปทานนท์, 2550) 
และนกัวิชาการท่านอ่ืนได้ให้ความหมายท่ีสอดคล้องและแตกต่างกับแนวคิดของยาใจ  พงษ์บริบูรณ์ 
สรุปไว้ในตารางท่ี 2-3 

ตารางท่ี 2- 3 ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 

 
นักวชิาการ 

ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบัติจากการน ามาเปรียบเทียบ

กับแนวคิดของยาใจ  พงษ์บริบูรณ์ (2537) 
 

 
แนวคดิเพิ่มเติม กระบวนการ

ปฏบัิตอิย่างมี
ระบบ 

มีส่วนร่วม
ในการ

ปฏบัิตกิาร 

วงจร 4 ขัน้ตอน ด าเนินการ
ต่อเน่ืองกัน วาง 

แผน  
การ 
ลงมือ 

การ
สงัเกต 

การ
สะท้อน 

กิตติพร  ปัญญา

ภิญโญผล (2549) 
 - -  -   กระบวนการที่ด าเนินการควร

ใ ช้ วิ จ า รณญาณป ระ กอ บ
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ 

ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม  -      วิจัยเชิงปฏิบัติเป็นการวิจัยที่
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นักวชิาการ 

ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบัติจากการน ามาเปรียบเทียบ

กับแนวคิดของยาใจ  พงษ์บริบูรณ์ (2537) 
 

 
แนวคดิเพิ่มเติม กระบวนการ

ปฏบัิตอิย่างมี
ระบบ 

มีส่วนร่วม
ในการ

ปฏบัิตกิาร 

วงจร 4 ขัน้ตอน ด าเนินการ
ต่อเน่ืองกัน วาง 

แผน  
การ 
ลงมือ 

การ
สงัเกต 

การ
สะท้อน 

การเกษตร (2551)  

 
สะท้อนผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง 

Lewin (1946 อ้าง
ถึงใน ยาใจ พงษ์

บริบรูณ์, 2552) 

    -  - ร่วมกันท างานอย่างมีพันธะต่อ
กั น เ พื่ อ มุ่ ง มั่ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลีย่นแปลงที่ดีขึน้ 

Johnson, C.S. 
แ ล ะ  Kromann-
Kelly (1995 อ้าง
ถึงในสุวิมล ว่อง
วาณิช, 2551 ) 

      - กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

ต้ อ งต อบค า ถ าม  5 ข้ อ 
ดั ง ต่ อ ไ ป นี ้ ( 1)  ค า ถ า ม ที่
ต้องการศึกษาคืออะไร  ( 2) 
ข้อมลูที่เก่ียวข้องมีอะไรบ้าง (3) 
ข้อมลูที่ต้องจัดเก็บคืออะไร (4) 
วิเคราะห์ข้อมลูอย่างไร และ (5) 
แปลความหมายนัน้ว่าอย่างไร 
การตอบค าถามเหล่านีต้้องใช้
เ ว ล า ว า ง แ ผน  แ ล ะ ใ น ทุ ก
ขัน้ตอนต้องอภิปรายกับเพื่อน
ร่วมงาน 

Zuber-Skerritt, O. 
(1996 อ้างถึง ใน
สวุิมล ว่องวาณิช, 

2551) 

       - 

ท่ีมา : สร้างสรุปตารางโดยผู้ วิจยั 

 
จากการศกึษาแนวคิดของนกัวิชาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศท่ีมีตอ่ความหมายของการ

วิจยัเชิงปฏิบตัิการ สามารถสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ ขัน้ตอนการวิจัยท่ีเป็นวงจรต่อเน่ือง 
ประกอบด้วยการศกึษาค้นคว้า รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ และตีความหมายอย่างมีระบบ ผู้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการ นอกจากนีย้งัมีการสะท้อนผลซึ่งครอบคลมุทัง้ส่วนท่ีเป็นกระบวนการและผลลพัธ์ 
การวิจยัปฏิบัติการจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความยืดหยุ่น เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท่ีเกิดขึน้ใน
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สถานการณ์เฉพาะ ถึงการปฏิบัติงาน หรือแก้ปัญหาเก่ียวกับงานท่ีท าอยู่ ของผู้ วิจัยและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้นีผ้ลท่ีได้น าไปปรับแผนเข้าสู่วงจรใหม่จนกว่าจะได้ข้อสรุปท่ีแก้ไขปัญหาได้จริง  หรือพัฒนา
สภาพการณ์ของสิ่งท่ีศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
2.5.2 หลักการของวจิัยเชงิปฏิบัติการ 
การวิจยัเชิงปฏิบตัิมีลกัษณะเฉพาะท่ีควรทราบตามท่ี Kemmis and McTagart (อ้างถึงใน วิชิต 

สรุัตน์เรืองชยั, 2546: 32) ดงันี ้
1) การวิจยัเชิงปฏิบัติการเป็นความพยายามท่ีจะปรับปรุงการศึกษา โดยการเปลี่ยนแปลง

การเรียนรู้ล าดบัขัน้ตอนนัน้ 
2) การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ เป็นการท างานของกลุม่ และใช้การปรึกษาหารือร่วมมือกนัท างาน

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการฝึกปฏิบตัิตามแนวทางท่ีกลุม่ก าหนด 
3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้การสะท้อนการปฏิบัติโดยประเมินตรวจสอบในทุกๆ ขัน้ตอน 

เพ่ือปรับปรุงการฝึกหรือการปฏิบตัิให้เป็นไปตามจดุมุง่หมาย 
4) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีระบบโดยบุคคลท่ีเก่ียวข้องน า

ความคิดเชิงนามธรรมมาสร้างเป็นข้อสมมติฐาน ทดลองฝึกปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติซึ่งเป็น
การทดสอบวา่ข้อสมมติฐานของแนวคิดนัน้ผิดหรือถกู 

5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เร่ิมต้นจากจุดเล็กๆ อาจจะเร่ิมต้นจากครูผู้สอนหรือนักวิจัยคน
เดียว ท่ีพยายามด าเนินการให้มีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างทางการศึกษาให้ดีขึน้ 
โดยขณะท่ีปฏิบตัิการต้องปรึกษา /รับฟังข้อคิดเห็น และอาศยัการร่วมปฏิบตัิจากผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

6) การวิจยัเชิงปฏิบตัิการเป็นการสร้างความรู้ใหม ่ท่ีให้แนวทางปฏิบตัิเชิงรูปธรรมจาก 
การบนัทึกพฒันาการของกิจกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เห็นกระบวนการเข้าสู่ปัญหาการแก้ปัญหา
การปรับปรุงและได้ผลสรุปท่ีสมเหตสุมผล 

 
2.5.3 ประเภทของการวจิยัเชิงปฏิบัตกิาร 

 นกัวิชาการหลายท่านต่างก็ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัวิจยัเชิงปฏิบติัการมีความแตกต่างกนั ซ่ึงจากการ
สรุปสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (กิตติพร  ปัญญาภิญโญผล, 2549) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 ประเภทที่ 1 การวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ียึดเทคนิค หรือทฤษฎี หรือเชิงวิพากษ์ (technical action 
research)โครงการท่ีใชว้ิธีของวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ียึดเทคนิคนั้น ด  าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมี
ประสบการณ์สูงหรือมีคุณสมบติัท่ีจดัว่าเป็นผูเ้ช่ียวชาญ งานวิจยัเชิงปฏิบติัการท าให้งานท่ีปฏิบติัมีทั้ง
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน การปฏิบัติมุ่งโดยตรงไปท่ีผลการวิจัย แต่ในขณะเดียวกนั ผู ้
ปฏิบติัการวิจยัเองเป็นผูส่้งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมแบบเป็นกนัเองในกระบวนการของการปรับปรุง 
การวิจยัแบบน้ีมีผลท าใหเ้กิดการสะสมของการท านายความรู้ ความส าคญัอยู่ท่ีการตรวจสอบความตรง
และการท าใหท้ฤษฎีท่ีมีอยูล่ะเอียดมากข้ึน และให้ความส าคญัของการพิจารณาจากทฤษฎีน าไปสู่เร่ือง
เฉพาะของการปฏิบติังาน พดูง่าย ๆ คือ น าทฤษฎีสู่การปฏิบติั 

 ประเภทที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติ (Practical Action 
Research) 
 โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการประเภทน้ีผูว้ิจยัในฐานะผูป้ฏิบติังานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือผูว้ิจยักบั
ผูป้ฏิบติังาน ช่วยกนัก าหนดปัญหา และเป็นเหตุให้เกิดการลองใชว้ิธีการต่าง ๆ เขา้ไปเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง การก าหนดปัญหาเกิดหลงัจากการสนทนาระหว่างผูว้ิจยักบัผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือ
ผูว้ิจยักบัผูป้ฏิบติังานต่างก็เขา้ใจกนั การวิจยัเชิงปฏิบติัการประเภทน้ีแสวงหาหนทางเพ่ือการปรับปรุง
การปฏิบติั โดยใชส้ติปัญญาของผูร่้วมปฏิบติังานเป็นส าคญั ท าไปแกไ้ขไปแลว้แต่สถานการณ์ เป้าหมาย
ส าคญัของนักวิจยัแบบ practical action research คือ เขา้ใจการปฏิบติังานและแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 
(McKerman, 1991 อา้งถึงใน กิตติพร  ปัญญาภิญโญผล, 2549) วิจัยเชิงปฏิบัติการประเภทน้ีช่วย
พฒันาการทางวิชาชีพ โดยเน้นท่ีการตดัสินใจของผูว้ิจยัเองท่ีมุ่งเพ่ือให้เกิดส่ิงดี ๆ กบังานของตนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 ประเภทที่ 3 การวจิยัเชิงปฏิบัตกิารแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Action Research) 
 การวิจัยประเภทน้ี ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัติเป็นไปอย่างอิสระเสรี โดย
ผูป้ฏิบติังานทุกคนต่างมีความสามารถ มีจิตส านึก มีวิจารณญาณส่วนตนในตวัเองท่ีจะผลกัดนัใหน้ าไปสู่
การเปล่ียนแปลง เป้าหมายส าคญั 2 ประการของวิธีการประเภทน้ี คือ ประการแรก การท าให้เกิดความ
ใกลเ้คียงกนัมากข้ึนระหว่างปัญหาท่ีเกิดจริง (กบัผูป้ฏิบติังานในเฉพาะแห่งเฉพาะท่ี) กบัทฤษฎีท่ีใช้
อธิบายและใชแ้กปั้ญหา ประการท่ีสองซ่ึงมีเป้าหมายเหนือกว่าวิจยั 2 ประเภทแรก คือ เพื่อช่วยให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถก าหนดและสามารถดึงฐานเบ้ืองลึกของปัญหาออกมาไดโ้ดยใชค้วามสามารถรู้คิดท่ี
มีอยูใ่นตวัผูป้ฏิบติังานเอง 

 ส่ิงส าคญัประการหน่ึงของการเช่ือมโยงทฤษฎีกบัการปฏิบติัคือ การจดักระบวนการของการท า
ความกระจ่างให้กับการน าทฤษฎีมาใชแ้ละการทดสอบในลักษณะท่ีเฉพาะส่ิง โดยใช้กระบวนการ
สะทอ้น (process of reflection) กบักลุ่มคนเฉพาะกลุ่มหน่ึง กระบวนการของการสะทอ้นเหล่าน้ีจะท าให้
เกิดความกระจ่างแจง้ในรูปของการรู้แจง้เห็นจริง (authentic insights) ภายในตวัผูร่้วมปฏิบติังานและ
ตามดว้ยส่ือสารเก่ียวกบัการรู้แจง้เห็นจริงเป็นล าดบัถดัไป ทั้งน้ีความแตกต่างของวิจยัเชิงปฏิบติัการทั้ง 3 
ประเภท ไม่ใช่อยูท่ี่วิธีวิทยาการวิจยั แต่เป็นเร่ืองของ ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (assumption) และทศันะการมอง
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โลกของผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นสาเหตุของความหลากหลายในการน าวิธีการวิจยัไปใช ้(Grundy, 1982 อา้งถึง
ใน กิตติพร  ปัญญาภิญโญผล, 2549) 

 ดงันั้นการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ียึดเทคนิค ผูม้ีอ  านาจควบคุมคือ ตวัผูว้ิจยัหลกัท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
และผูอ้  านวยความสะดวก ในขณะท่ีวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีเกิดจากประสบการณ์การปฏิบติั อ  านาจเฉล่ียอยู่
ในกลุ่มบุคคลท่ีเข้าร่วม เน้นไปท่ีแต่ละคนมีอ  านาจในการลงมือกระท า ส่วนอ านาจของวิจัยเชิง
ปฏิบติัการท่ีอิสระปลดปล่อยเป็นอ านาจทั้งหมดภายในของทั้งกลุ่ม  
 
2.6 จุดเด่นและจุดด้อยของวจิยัเชิงปฏิบัตกิาร 
 จากการทบทวนทฤษฏีการวิจยัเชิง ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดจากนักวิชาการและสรุปจุดเด่นจุด

ด้อย สรุปได้ดงัตาราง 
 

ตารางท่ี 2- 4 ความหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ 

จุดเด่น จุดด้อย 

 วิจยัเชิงปฏิบติัการเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
ปก ติได้ สามารถให้บูรณาการ เข้ากับงาน
ภาคปฏิบติัได ้โดยเฉพาะลกัษณะส าคญั คือ ความ
ยืดหยุ่น จากเหตุผลดังกล่าวท าให้การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ จึง เป็นทางเ ลือก ท่ีเ ปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานน ามาใชม้ากข้ึน 
 วงจรของวิจยัเชิงปฏิบติัการมีลกัษณะเดียวกบั
วงจรการเ รียน รู้อย่าง เ ป็นระบบเป็นวิ ธี ท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อการเรียนรู้ส าหรับผูป้ฏิบติังาน 
 วิจยัเชิงปฏิบติัการโดยปกติเป็นเร่ืองของการมี
ส่วนร่วมท าให้ผลการปฏิบติัดีข้ึน นอกจากน้ียงั
ช่วยในการพัฒนาศักยภาพของผูท้  าวิจัยและ
กลุ่มเป้าหมายอีกดว้ย 

 การท าวิจัยเชิงปฏิบัติการยากกว่าการท าวิจัย
ทัว่ไป เพราะผูท้  ารับผดิชอบใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
และท าวิจยัไปพร้อม ๆ กนั ท าให้รู้สึกว่ามีภาระงาน
มากแถมยงัรู้สึกว่าไม่ไดรั้บความเช่ือถือเท่าท่ีควร 
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการไม่เป็นไปตามความ
คาดหวงัของผูต้รวจสอบ หรือผูป้ระเมินบางคน ซ่ึง
เคร่งครัดกบัหลกัการเฉพาะของวิธีการวิจยัแบบเดิม 
ๆ โดยไม่ไดค้  านึงถึงความแตกต่างของวิธีวิจยัและ
หลกัการท่ีต่างกนัระหว่างวิจยัเชิงปฏิบติัการกบัวิจยั
เชิงอ่ืน ๆ  
 การเขียนรายงานการวิจัยอาจไม่สามารถใช้
แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยทั่วไปเป็นการ
เรียนรู้ทกัษะใหม่ 
 งานวิจยัเชิงปฏิบติัการมีความยากอยู่บา้งในการ
เขียนรายงาน เพราะมีรายละเอียดของกระบวนการ
และผลย่อย ๆ ผูว้ิจัยต้องเน้นพิจารณาตัดสินถึง
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จุดเด่น จุดด้อย 

ภาพรวมของวิธีท่ีใชศึ้กษาทั้งหมด ผูว้ิจยัตอ้งแสดง
ใหช้ดัเจนถึงหลกัการเหตุผลอยา่งหนกัแน่นเพียงพอ 

ท่ีมา : สรุปประเด็นเน้ือหาจากนักการศึกษา Schon (1983, 1987 อา้งถึงใน กิตติพร  ปัญญาภิญโญผล, 

2549) สร้างสรุปตารางโดยผูว้ิจยั 

 จากการวิเคราะห์ดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า การวิจยัเชิงปฏิบติัการยงัมีประเด็นจุดดอ้ยอยู่หลาย
ประเด็น ดงันั้นการประกนัคุณภาพของขอ้มลูท่ีรวบรวมได ้และความถกูตอ้งของการแปลผล รวมไปถึง
การน าเสนอการแปลผลท่ีคงเสน้คงวาโดยมีขอ้มูลเชิงประจกัษ์ประกอบจึงถือเป็นส่ิงส าคญั นอกจากน้ี
คุณค่าของวิจยัเชิงปฏิบติัการอยู่ท่ีการการปรับเปล่ียนจากเดิมท่ีไม่ดี จนกระทัง่ดีข้ึนหรือมีคุณภาพดว้ย
ทกัษะ และวิธีการด าเนินการท านองเดียวกนัน้ี  
 
2.6 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

จากการศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการพบว่ามีการน าไปใช้อย่างกว้างขวางในองค์กร ด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสขุ หรือแม้การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการศึกษาและ
ทบทวนงานวิจยัดงักลา่ว พบวา่มีวตัถุประสงค์เพ่ือสง่เสริมให้บุคคลและกลุ่มให้เกิดการวางแผน การ
ก าหนดนโยบาย การปฏิบตัิ การประเมิน และการเปลี่ยนแปลง นอกจากนีจ้ากแนวคิดของเกษราวลัณ์  
นิลวรางกูร (2546: 6) ได้กล่าวหนุนเสริมแนวคิดข้างต้น กล่าวคือการวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถ
ตอบสนองตอ่โจทย์การวิจัย และการแก้ไขปัญหาท่ีมุ่งไปท่ีการค้นหาแนวทางอนัเป็นรูปธรรมได้อย่าง
ชดัเจน ซึ่งในการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในครัง้นีผู้้ วิจยัได้ทบทวนงานวิจยัเชิงปฏิบตัิการท่ีเก่ียวข้อง
กบัยาสบู ประกอบด้วย ประเภทการวิจยั รูปแบบงานวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้และผลการวิจยั สรุปได้ดงันี ้ 
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ตารางท่ี 2-4 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ผู้วจัิย เร่ือง 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action 
Research รูปแบบการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการวจิยั 
การวิจยัเชิง
วิพากษ ์

การวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการ 

การวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบ
มีสว่นร่วม 

วิจยัเชิง
คุณภาพ 

วิจยัเชิงเชิง
ปริมาณ 

 เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ 

และคณะ (2552) 
แนวทางการน าหลกัศาสน
บัญญัติอิสลามใช้ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ
และการคุ้ มครองสุขภาพ
ของผู้ ไม่สูบบุหร่ีในชุมชน
มุสลิม อ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส 

 - 
 

- 
 

 - 
 

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
ป ระ กอบ ด้ วย ข้ อ มูล จา ก
แบบสอบถามผู้ รู้และผู้น าทาง
ความ คิด ในชุมชนมุสลิม 
อ าเภอเมือง จงัหวัดนราธิวาส 
จ านวน 98 คน 

นักปราชญ์มัซฮับต่าง ๆ ได้วิเคราะห์
วินิจฉัย (ฟัตวา) เก่ียวกับการบริโภค
ยาสบูหรือการสบูบุหร่ีแตกต่างกันเป็น 
3 ทัศนะ คือ (1) เป็นสิงต้องห้าม(หะ
รอม) (2) เป็นสิ่งไม่สมควร(มักรูฮฺ) (3) 
เ ป็นสิ่งอนุมั ติ (มุบา ห์ )  และเมื่ อน า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายบ้านเมืองมา
เปรียบเทียบ พบว่า การบริโภคยาสูบ
หรือการสบูบุหร่ีไม่ถือเป็นสิ่งต้องห้าม
ตามกฎหมายสอดคล้องกับศาสน
บญัญัติอิสลามตามทศันะ 
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ผู้วจัิย เร่ือง 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action 
Research รูปแบบการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการวจิยั 
การวิจยัเชิง
วิพากษ ์

การวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการ 

การวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบ
มีสว่นร่วม 

วิจยัเชิง
คุณภาพ 

วิจยัเชิงเชิง
ปริมาณ 

วรรณชนก จันทชุม. 

(2549) 

การพัฒนากลวิ ธี ในการ
ป้องกันการสูบบุห ร่ีของ
นกัเรียนโดยใช้กระบวนการ
มีส่วน ร่ วม :  ก รณีศึกษ า
โรงเ รียนขยายโอกาสใน
จงัหวดักาฬสนิธ์ 

-  -   ใช้เทคนิค AIC เคร่ืองมือ
ประกอบด้วย แบบสอบถาม
วัดความรู้ เจตคติ ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการปฏิเสธ
ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม  ก า ร
สัมภาษณ์เจาะลึกและการ
สงัเกตแบบมีสว่นร่วม 

1. โครงการที่โรงเรียนและชุมชนร่วมกัน
จัดขึน้ตามนโยบายของรัฐบาล ปัญหา
การสบูบุหร่ีของเยาวชนเป็นผลมาจาก
หลายๆ ส่วน ประกอบกันทัง้ ปัจจัย
ภายในส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อม
ที่ เ ก่ียว ข้อง ดังนั น้แนวทางในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่ มี
ประสทิธิภาพ ควรสง่เสริมให้ฝ่ายต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ครอบครัวได้ร่วมกันในการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

2. การพัฒนากลวิธีในการป้องกันการ
สูบบุหร่ีของนักเรียนในการวิจัยครัง้นี ้
เป็นการคิดค้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา
การสูบบุหร่ีของนักเรียนได้ตรงตาม
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ผู้วจัิย เร่ือง 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action 
Research รูปแบบการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการวจิยั 
การวิจยัเชิง
วิพากษ ์

การวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการ 

การวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบ
มีสว่นร่วม 

วิจยัเชิง
คุณภาพ 

วิจยัเชิงเชิง
ปริมาณ 

สภาพการณ์ที่เป็นจริง 

สร้อย  อนุสรณ์ ธีร

กุล ; และคนอื่ นๆ 

(2538:  บทคดัย่อ) 

การศึกษาแนวทางลดและ
เลิกสูบบุห ร่ีของนักเ รียน
ชาย 

-  -   ใช้แบบสอบถามซ า้ในกลุ่ม

ประชากรทัง้หมด และในกลุ่ม

ผู้น าเยาวชน การสนทนากับ

ครูที่ปรึกษาโครงการประเมิน

กิจกรรมการด าเนินงานของ 

เยาวชน และการประเมิน

บทบาทการเป็นผู้น าเยาวชน 

บรรลุตามวัตถุประสงค์จ านวนผู้ สูบ

บุห ร่ีลดลง ความ รู้และ เจตคติของ

นักเรียนเพิ่ มขึน้ และผู้ น าเยาวชนมี

ความสามารถในการด าเนินงานรณรงค์

ต่อต้านการสบูบุหร่ี เพื่อลดและเลิกสบู

บหุร่ีในโรงเรียนได้อยา่งมีประสทิธิ ภาพ

ผู้ น าเยาวชนสามารถเลิกสูบบุหร่ีไ ด้

เกือบหมด ทัง้ที่ระยะเวลาในการทุก

ส่วนมีความสนใจและมีส่วนรวมกับ

กิจกรรมของผู้น าเยาวชนเป็นอย่างดี 
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ผู้วจัิย เร่ือง 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action 
Research รูปแบบการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ผลการวจิยั 
การวิจยัเชิง
วิพากษ ์

การวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการ 

การวจิยัเชิง
ปฏิบตัิการแบบ
มีสว่นร่วม 

วิจยัเชิง
คุณภาพ 

วิจยัเชิงเชิง
ปริมาณ 

ขนิ ษ ฐา  นันท บุต ร 

และคนอื่นๆ (2544: 

28-39) 

การค้นหาปัญหาและกลวิธี
ในการป้องกันและลดการ
สบูบุหร่ีในกลุ่มผู้ ใช้แรงงาน 
:  กร ณีศึกษ าของชุมชน
แออัด เ ขต เทศบาลนคร
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

- -    แบบวัดเจตคติ การสนทนา
กลุ่ม การสัมภาษณ์เจาะลึก
และการสังเกตแบบมีสวน
ร่วม 

องค์กรชุมชนที่ เ ข้าร่วมโครงการเกิด
ความตระหนักในเร่ืองบุหร่ี ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และการอยู่รวมกันของคน
ในชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการท างาน
ร่วมกัน ได้เห็นศักยภาพของตนในการ
คิดวิ เคราะ ห์ ปัญหาและ เลือกแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับชุมชน
ของตนเอง ก่อให้เกิดความเข้าใจใน
สภาพการณ์ของการพฒันาชมุชน  
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จากการทวนวรรณกรรมข้างต้น เห็นได้ว่า การใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เป็น
ทางเลือกหน่ึงในการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ  
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมีความยืดหยุ่นสูง เป็นเหตุให้เกิดการลองใชว้ิธีการต่าง ๆ เขา้ไปเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง การน านโยบายนโยบายสาธารณะมาแสวงหาหนทางเพื่อการปรับปรุง
ใหม้ีความเหมาะสมในแนวปฏิบติั โดยใชส้ติปัญญาของผูร่้วมปฏิบติังานเป็นส าคญั ท าไปแกไ้ขไป
แลว้แต่สถานการณ์ เขา้ใจการปฏิบติังานและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ซ่ึงเน้ือหาจากการตรวจเอกสารใน
บทน้ี สามารถใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัในการด าเนินงานวิจยัต่อไป 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติด้าน
ยาสบู น าไปสูก่ารปฏิบตัิโดยด าเนินการตามวงจรการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) โดยใช้
วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) 
ผู้ วิจัยท าการศึกษาร่วมกับทีมวิจัยชุมชน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตลอดกระบวนการศึกษา โดยมี
รายละเอียดและขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยัดงันี ้

3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
3.2 ประเภทของข้อมลูและวิธีการเกบ็ข้อมลู 
3.3 ขัน้ตอนการด าเนินการ 
3.4 ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลู 
3.5 การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 
3.6 สรุปผลการด าเนินวิจยั 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.1.1 ประชากรท่ีศึกษา  

 อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน คณะกรรมการหมูบ้่าน คณะครูโรงเรียนควนเคี่ยม 
ผู้น าชมุชน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้ตก  และประชาชนใน
หมูบ้่านควนเคี่ยม จ านวน 779 คน 

3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย  
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดกลุม่เป้าหมายทัง้หมด 2 กลุม่ ประกอบด้วย 

 ทีมวิจยัชุมชน ประกอบดว้ย ผูน้  าชุมชน องค์กรทอ้งถ่ิน และ องค์กรสาธารณสุข
ระดบัทอ้งถ่ิน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในหมู่บา้นตวัอย่าง จ  านวน 
25 คน 

 ประชาชนในหมู่บา้นทดลอง ประกอบดว้ย นกัเรียนชั้นประถมศึกษาระดบั ป.5 – 
ป.6 จ  านวน 34 คน และตวัแทนครัวเรือนท่ีมีคนสูบบุหร่ี จ  านวน 50 คน 
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3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

การเก็บข้อมลูแบ่งข้อมลูออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมลูเชิงคุณภาพ และข้อมลูเชิงปริมาณ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 3.2.1 ข้อมูลเชงิคุณภาพ  

ผู้ วิจยัได้แบ่งประเภทของข้อมลูและวิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพดงันี  ้

1) ข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการเ ก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านบหุร่ีในชมุชน รวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในสว่นของการด าเนินของ 
ศจย.ในพืน้ท่ีต่าง ๆ ท่ีผ่านมา ตลอดจนเอกสารข้อมูลพืน้ฐานต่าง ๆ ของพืน้ท่ี  เพ่ือใช้ในการ
ประมวลแนวความคิดในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ผู้ วิจัยยังได้มีการพูดคยุกับแกนน า
ชมุชน หวัหน้าหน่วยงานราชการในชมุชน รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความ
ชดัเจน น่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ 

2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการระดมสมอง 
ผู้ วิจัยได้ลงพืน้ ท่ีศึกษาชุมชนและด าเนินการวิจัย ได้มีการจดบันทึกเหตุการณ์ 

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในช่วงการด าเนินงานวิจัย ใช้วิธีการเก็บข้อมลู ทัง้การสงัเกต การ
สมัภาษณ์ การระดมสมองทัง้การจัดประชุม การจัดเวทีแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมกิจกรรม
ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน ตามวิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพของ สภุางค์ จนัทวานิช (2540) 

3.2.2 ข้อมูลเชงิปริมาณ 
ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผู้ วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือแบบทดสอบในการจัดเก็บข้อมูลซึ่ง

ประกอบด้วยแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบวดัเจตคติ และแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานกระบวนการวิจยั 
 
3.3 ขัน้ตอนการด าเนินการ 

3.3.1 ขัน้วางแผน (Pre-Planing) 
1) วิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานและองคก์รท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานด้าน

ยาสบูในระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอและระดบัต าบล 
2) ประสานงานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
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3) จดัประชมุเครือขา่ยเพ่ือชีแ้จงการด าเนินโครงการประชมุ ปรึกษาหารือ เจ้าหน้าท่ี
ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือประเมนิทนุเดิมและสรรหาอาสาสมคัรปฏิบตัิการในพืน้ท่ี 

4) จดัประชมุเชิงปฏิบตักิารคณะกรรมการ/คณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน แบง่
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการรวบรวมผลการปฏิบตัิงาน 

5) จดัเวทีเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะท างานอาสาสมัครปฏิบัติการในพืน้ท่ีก่อนลง
พืน้ท่ี เนือ้หาประกอบ องค์ความรู้เร่ือง การจัดการความรู้ การสร้างเคร่ืองมือ และเก็บรวบรวม
ข้อมูล บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  

3.3.2 ขั้นปฏิบติัการ (Acting) 
1) คณะท างานลงพืน้ท่ีปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมลู การสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก การจัดเวทีประเมินวิเคราะห์ สถานการณ์ มุมมอง การขับเคลื่อน รูปแบบ
กระบวนการ หารูปแบบการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิของประชาชนให้มี
ความสอดคล้องกบัมาตรฐานในการควบคมุปัจจัยเสี่ยงต่อสขุภาพยาสบู โดยผู้น าชุมชน องค์กร
ท้องถ่ิน และ องค์กรสาธารณสขุระดบัท้องถ่ิน  

2) ประชุมคณะท างานเพ่ือสรุปกระบวนการท่ีได้จากการลงเก็บข้อมลู เพ่ือน ารูปแบบ
การด าเนินงานขบัเคลื่อนมติไปทดลองใช้ในชุมชนตวัอย่าง ซึ่งด าเนินการคดัเลือกจาก 11 อ าเภอ 
จ านวน 1 ชมุชน เพ่ือดผูลการใช้กระบวนการขบัเคลื่อน 

3) สรุปผลด าเนินการจดัประชมุคณะท างานสรุปและร่วมประเมินผลการด าเนินงานใน
เขตพืน้ท่ีเพ่ือหา รูปแบบกระบวนการ และปัจจัยสนับสนุนเสริมการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชา
แห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิในจงัหวดัพทัลงุ 

4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม /เผยแพร่ โดยสื่อสารสาธารณะต่อผลการ
ขบัเคลื่อนมติสมชัชาและข้อเสนอในการขบัเคลื่อนต่อไปทัง้ในระดบัจังหวดัและระดบัพืน้ท่ี ทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.3.3 ขัน้สงัเกตการณ์ (Observing) 
ผู้ วิจยัและคณะท างานในแตล่ะเขตพืน้ท่ีร่วมกนัสงัเกตการณ์และน าผลท่ีได้จากการเข้า

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีขบัเคลื่อนภายในพืน้ท่ีมาเรียบเรียงและจดัระเบียบข้อมลูท่ีได้ร่วมกนั 
 3.3.4 ขัน้ประเมนิผลการปฏิบตัิ (Reflect) 

1) ด าเนินการติดตามและประเมินผลท่ีได้จากการเข้าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
ขบัเคลื่อนในแตล่ะพืน้ท่ี 
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2) สรุปและประเมินผลในรูปแบบของแนวทางการขบัเคลื่อน กระบวนการและปัจจัยใน
การหนนุเสริมการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาแห่งชาติไปสูจ่งัหวดัพทัลงุ 

3) รายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี 3-1 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

3.4 ขัน้ตอนและวธีิการวเิคราะห์ข้อมูล  

ขัน้วางแผน 

 วิเคราะห์สถานการณ์ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและระดับ
ต าบล 

 ประสานงานความร่วมมือ 

 จดัประชมุชีแ้จงโครงการ 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน  

 จดัเวทีเพื่อเตรียมความพร้อมของคณะท างาน  

 

ขัน้ประเมินผลการปฏิบติั 

มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรมที่ระดับจงัหวดัพทัลงุ 

วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลตามแผนงานที่วางไว้ 

ผู้วิจยัและคณะท างานร่วมกนัสงัเกตการณ์และน าผลมาเรียบเรียง
และจดัระเบียบข้อมลูที่ได้ร่วมกนั 

 คณะท างานลงพืน้ที่ปฏิบติัการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ทดลองใช้ในชมุชนตวัอย่าง 

 จัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างานสรุปและร่วม
ประเมินผลการด าเนินงานในเขตพืน้ที่เพื่อหา  

 จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์กิจกรรม/เผยแพร่  

 

ขัน้สงัเกตการณ์ 

ขัน้ปฏิบติัการ 
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การประเมินครัง้นีเ้ป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP Model โดยประเมินการด าเนินงาน 
4 ด้าน คือ 

3.4.1 ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของการขบัเคลื่อนแนวปฏิบัติมติสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติด้านยาสบูของจงัหวดัพทัลงุ 

3.4.2 ด้านปัจจยัการน าเข้าของมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดั
พทัลงุ 

3.4.3 ด้านกระบวนการขบัเคลื่อนแนวปฏิบตั ิ
3.4.4 ด้านผลผลิตของแนวทางการขบัเคลื่อน รูปแบบกระบวนการ และปัจจยัในการน า

มติสมชัชาแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิของจงัหวดัพทัลงุโดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 
ในขัน้ตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย วตัถุประสงค์ของการประเมิน 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน ตวัแปรท่ีประเมิน แหลง่ข้อมลู และเคร่ืองมือท่ีใช้ สรุปได้ดงัตารางท่ี 3-1 
 

ตารางท่ี 3-1 ขัน้ตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวแปรท่ีประเมิน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ 

1. ประเมินบริบท  ขัน้วางแผน 
(Pre-Planing) 

- ค วาม ต้ องกา รและ
คว าม จ า เ ป็ น ใ นก า ร
ขบัเคลื่อนแนวปฏิบัติมติ
สมัชชาสขุภาพแห่งชาติ
ด้านยาสูบของจังหวัด
พทัลงุ 
-ความเหมาะสมของ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการ 

- ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เก่ียวข้อง 
- คณะท างาน 

- ข้อมลูทตุิยภมู ิ
- แบบสอบถาม 

 

2. ประเมินปัจจัย
น าเข้า 

ขัน้วางแผน 
(Pre-Planing) 

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

- คณะท างาน 
 

- แบบสอบถาม 
- สงัเกต 
- ป ร ะ เ ด็ น ก า ร
ประชมุ 
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วัตถุประสงค์ 
การประเมิน 

ขัน้ตอนการ
ด าเนินงาน 

ตัวแปรท่ีประเมิน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ 

- คณะท างาน 

3. ประ เ มิ น ก ระ 
บวนการ 

ขัน้ปฏิบตัิการ 
(Acting) 

 

- การด าเนินงาน  
- ปัญหาและอปุสรรคใน
การด าเนินงาน 

- คณะท างาน 
- เครือข่ายการ
ท า ง า น ร ะ ดั บ
พืน้ท่ี 

- แบบสอบถาม 
- สงัเกต 
- การพูดคุยอย่าง
ไมเ่ป็นทางการ 
- ประเด็นการจัด
เวที 
- การสมัภาษณ์  
- การสนทนากลุม่ 

4. ประเมินผลผลิต  ขัน้
สงัเกตการณ์ 

(Observing) 
และขัน้

ประเมินผล
(Reflect) 

- ความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
- ค วามพึ งพอใ จของ
ผู้เก่ียวข้อง 
- ความเหมาะสมของ
แ น ว ท า ง ท า ง ก า ร
ขับเคลื่อนกระบวนการ
แ ล ะ ปั จ จั ย ใ น ก า ร
ขบัเคลื่อน 

- คณะท างาน 
- เครือข่ายการ
ท า ง า น ร ะ ดั บ
พืน้ท่ี 

- แบบสอบถาม 
- สงัเกตการพดูคยุ
อย่างไมเ่ป็นทางการ 
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3.6 แผนการด าเนินงานวจิยั 
 

ตารางท่ี 3-2  สรุปแผนการด าเนินงานวจิยั 
 

 กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วธีิการ ระยะเวลา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ข้ันวางแผน 

1 1. วิเคราะห์สถานการณ์การ
ด าเนินงาน 

เพ่ือรวบรวมข้อมลูและท าความ
เข้าใจสถานการณ์การขบัเคลื่อน
เร่ืองยาสบูในจงัหวดัพทัลงุ 

- หน่ ว ย ง า น ง า น
ราชการท่ีเก่ียวข้อง 

ด าเนินการขออนุเคราะห์
ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ า ก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การขบัเคลื่อนมติ 

กรกฎาคม 
55 

ข้อมูลพืน้ฐานเ ก่ียวกับ
การขบัเคลื่อนการท างาน
เ ร่ื อ งย าสูบ ใ นจัง ห วัด
พทัลงุ 

2 2. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือติดต่อและประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในจังหวดั
พทัลงุ 

- หน่ ว ย ง า น ง า น
ราชการท่ีเก่ียวข้อง 

- ส่ ง ห นั ง สื อ ชี ้ แ จ ง
โครงการและเชิญเข้าร่วม
ประชมุโครงการ 

กรกฎาคม 
55 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตอบ
รั บ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ชี ้แ จ ง
โครงการ 

3 3. จั ด ป ร ะ ชุ ม เ จ้ า ห น้ า ท่ี
ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือชีแ้จงโครงการ 

เพ่ือชีแ้จงและท าความเข้าใจ
โครงการร่วมกนั 

- หน่ ว ย ง า น ง า น
ราชการท่ีเก่ียวข้อง 
- ทีมวิจยัหลกั 

- จัดประชุมหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือชีแ้จงและ
ท าความเข้าใจร่วมกนั 
- รั บ ส มั ค ร ที ม ค ณ ะ 
ท างานระดับเพ่ือลงพืน้ท่ี
การท างานระดบัท้องถ่ิน 

สิงหาคม 55 - ค วามเ ข้ าใ จ ร่ วมกัน
เก่ียวกบัโครงการ 
- ได้คณะท างานอาสาลง
พืน้ท่ี 
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 กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วธีิการ ระยะเวลา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

4 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะท างานเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน  

เพ่ือวางแผนโครงการและแบ่ง
บทบาทหน้าท่ีการท างาน 

- คณะท างาน 
- ทีมวิจยัหลกั 

- คณะท างานวางแผน
การท างานร่วมกันและ
แบ่งบทบาทหน้าท่ีการ
ท างาน 

สิงหาคม 55 - แผนการท างานร่วมกนั 
- บทบาทหน้าท่ีของแต่
ละฝ่าย 

5 5. จัดเวทีเตรียมความพร้อม
ของคณะท างานอาสา สมัคร
ปฏิบตัิการ 

เ พ่ื อท าความเ ข้าใจ รูปแบบ
เคร่ืองมือ วิธีการเก็บข้อมูลและ
ร่วมกันออกแบบเคร่ืองมือ และ
รูปแบบการเก็บข้อมลู 

- คณะท างาน 
- ทีมวิจยัหลกั 

- อบ รมคว าม รู้ ค วาม
เข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองมือ 
และวิธีการรวบรวมข้อมลู 
- คณะท างานและทีม
วิจยัหลกัร่วมกนัออกแบบ
เคร่ืองมือท่ีใช้และวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ท่ีมี
ความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

กนัยายน 
55 

เคร่ืองมือท่ีใช้และวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ท่ีมี
ความเหมาะสมและมี
ประสิท ธิภาพจากการ
ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด ข อ ง
คณะท างานและทีมวิจัย
หลกั 

ข้ันประเมินผลการปฏบัิต ิ
6 6. คณะท างานลงพืน้ท่ีปฏิบัติ 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
เพ่ือเก็บรวบรามข้อมลู - คณะท างาน 

- ทีมวิจยัหลกั 
- คณะท างานและทีม
วิจยัหลกัเกบ็รวบรวม
ข้อมลูตามแผนการ

กนัยายน 55 
–กมุภาพนัธ์
56 

ข้อมลู 
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 กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วธีิการ ระยะเวลา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ด าเนินงาน 

7 7. คดัเลือกหมูบ้่านทดลองรูป 
แบบการการขบัเคลื่อนมติ 

เพ่ือทดลองรูปแบบ - คณะท างาน 
- ทีมวิจยัหลกั 
- หมูบ้่านตวัอย่าง 

- น ารูปแบบท่ีได้จาการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ร่ ว ม กั น ไ ป
ทดลองใช้จริง  

มีนาคม 56 รูปแบบการขบัเคลื่อนมติ
ใ นภาค ท้ อ ง ถ่ิ น ท่ี เ ป็ น
รูปธรรม 

7 8. จัดประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานสรุปและร่วม
ประเมินผล 

เ พ่ือทบทวนการท างานสรุป
ประเดน็ และวิเคราะห์ผลร่วมกนั 

- คณะท างาน 
- ทีมวิจยัหลกั 

- คณะท างาน และทีม
วิจยัหลกัร่วมกันวิเคราะห์
เพ่ือทบทวนจุดบกพร่อง
และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
- ร่วมกันวางแผนและ
ก าหนดทิศทางการขับ
เ ค ลื่ อ น ท่ี มี ค ว า ม
เหมาะสม 

มีนาคม 56 - บทสรุปโครงการ 
- แน ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหาในการด าเนินการ
ครัง้ตอ่ไป 
- ทิศทางการขบัเคลื่อนท่ี
มี ค วาม เ ห มาะสมกั บ
จงัหวดัพทัลงุ 

8 9. จดัให้มีการประชาสัมพันธ์
10. กิจกรรม/เผยแพร่ 

เ พ่ื อน า ข้อมูล ท่ี ไ ด้ เ ผยแพ ร่สู่
ประชาชนเพ่ือเป็นการกระตุ้ น
การขบัเคลื่อนในเร่ืองของยาสบู

- หน่วยงานงาน
ราชการท่ีเก่ียวข้อง 
- ชมุชน 

- น าเสนอและเผยแพร่
ข้อมูลในลกัษณะการจัด
เวทีหรือเอกสารเผยแพร่ 

มีนาคม 56 ค ว ามสน ใ จ แล ะ เ ห็ น
ความส าคัญของกา ร
ขั บ เ ค ลื่ อ น ม ติ สู่ แ น ว
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 กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วธีิการ ระยะเวลา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ตอ่ไป - อบต.ตา่งๆ 
- สื่อสารมวลชน 
 
 
 

ทางการปฏิบตัิ 

ข้ันสังเกตการณ์ 

9 11. ผู้ วิจยัและคณะท างานใน
แ ต่ ล ะ เ ข ต พื ้น ท่ี ร่ ว ม กั น
สงัเกตการณ์และน าผลท่ีได้มา
เ รียบเ รียงและจัดระเ บียบ
ร่วมกนั 

เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก
กระบวนการวิจยั 

- คณะท างาน 
- ทีมวิจยัหลกั 

- แต่ละทีมน าข้อมูลมา
จดัเป็นประเด็นและแบ่ง
หมวดหมู่ของขอ้มลู 

เมษายน 56 ข้อมลูเป็นระเบียบง่ายต่อ
ก า ร น า ไ ป ส รุ ป แ ล ะ
สังเคราะห์ผลกระบวน 
การวิจยัทัง้หมด 

ข้ันประเมินผลการปฏบัิต ิ
1 12. ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลท่ีได้จากการเข้า
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอด
กระบวนการ  

- เพ่ือให้กิจกรรมท่ีจดัสอดคล้อง
กบัแผนการขบัเคลื่อน 
- เ พ่ื อ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ก า ร
ขบัเคลื่อนให้ประสบความส าเร็จ 

- ทีมวิจยัหลกั - ติ ด ต ามก าร ด า เ นิ น
โครงการคณะท างาน
ตามแผนงาน 
- สนบัสนนุข้อชีแ้นะและ
ร่วมแก้ปัญหา 

กนัยายน 55 
– มีนาคม 
56 

กิ จ ก ร ร ม ท่ี ขับ เ ค ลื่ อ น
ประสบความส าคญั 
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 กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วธีิการ ระยะเวลา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1 13. สรุปและประเมินผลใน
รูปแบบของแนวทาง กา ร
ขับเคลื่อน กระบวนการและ
ปัจจัยในการหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนการน ามติสมัชชา
แห่งชาติไปสูจ่งัหวดัพทัลงุ 

เ พ่ื อ ส รุ ป แ น วท า ง รู ป แ บ บ
กระบวนการหนุนเสริมการและ
ปั จ จั ย ค ว ามส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมท่ีจงัหวดัพทัลงุ 

- คณะท างาน 
- ทีมวิจยัหลกั 

น า เ สน อผลและ แ ร ก
เปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อ เสนอแนะระหว่า ง
คณะท างาน และทีมวิจัย
หลกั 

เมษายน 56 ผลการศกึษาท่ีสมบรูณ์ 

 14. รายงานฉบบัสมบรูณ์ เ พ่ื อจั ดท า ร าย ง านส รุปผล
การศกึษาฉบบัสมบรูณ์ 

- ทีมวิจยัหลกั ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้
ทัง้หมดจากการด าเนิน
วิจยัมาสงัเคราะห์ 

เมษายน 56 
-กรกฎาคม 
56 

ร า ย ง า น ก า ร น า ม ติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เ ร่ืองยาสูบไปปฏิบัติ ท่ี
จงัหวดัพทัลงุ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

 ในบทนีผู้้ วิจยัน าเสนอผลท่ีได้จากการศกึษา ดงัตอ่ไปนี  ้

 4.1 ผลการศกึษาด้านบริบทของพืน้ท่ีศกึษา  

 4.2 ผลการจดักระบวนการวิจยั 

4.3 ผลผลิตและผลการเรียนรู้จากกระบวนการ 

 4.4 ปัจจยัสง่เสริมตอ่การด าเนินการวิจยั 

 

4.1 ผลการศึกษาด้านบริบทของพืน้ท่ีศึกษา 

 ผลการศกึษาด้านบริบทของพืน้ท่ีศกึษาเป็นกิจกรรมท่ีผู้ วิจยัได้ด าเนินการก่อนการการท าวิจยัซึ่งใน

ขัน้นีจ้ะประกอบด้วยกิจกรรม การคดัเลือกพืน้ท่ีศึกษา การส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นของชุมชน และการบูรณา

การตวัผู้ วิจยัเข้ากบัชมุชน ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัดงันี ้

 4.1.1 การคัดเลือกพืน้ท่ีศึกษา 

 งานวิจยัชิน้นีผู้้ วิจยัได้ท าการศกึษาในหมูท่ี่ 2 บ้านควนเคี่ยม ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวดั

พทัลงุ ก่อนมีการเลือกพืน้ท่ีท่ีจะท าการศกึษาผู้ วิจยัได้ท าการ วิเคราะห์ ประเมิน บริบทของพืน้ท่ีในจังหวดั

พทัลงุ เพ่ือด าเนินการคดัเลือกพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสมท่ีจะใช้ท าการศึกษาในงานวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้แบ่ง

ประเดน็เกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมิน บริบท ของพืน้ท่ีออกเป็น 2 ส่วน คือ 1)  สถานการณ์การด าเนินงาน

ด้านยาสบูในพืน้ท่ี และข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับอตัราผู้ ป่วยทางเดินหายใจ ในพืน้ท่ี 2) ความพร้อมของเจ้า

หน้าในพืน้ท่ีตอ่การด าเนินงานวิจยั โดยสามารถสรุปผลการคดัเลือกพืน้ท่ีศกึษา ดงันี ้
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1) สถานการณ์การด าเนินงานด้านยาสูบในพ้ืนท่ี และข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอตัราผูป่้วย
ทางเดินหายใจในพ้ืนท่ี ผูว้ิจยัไดท้  าการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มลู ณ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง  ในวนัท่ี 28 
สิงหาคม 2555 เพื่อสอบถามขอ้มลูถึงสถานการณ์การด าเนินงานดา้นยาสูบในจงัหวดัพทัลุง โดยผูว้ิจยัไดเ้ขา้
พบ นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
พทัลุง โดยจากการสอบถาม พบว่า ในจงัหวดัพทัลุงการด าเนินงานในเร่ืองของยาสูบยงัไม่เป็นรูปธรรมมาก
นกัในพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดบัชุมชน หรือระดบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยงัไม่มีคลินิกท่ี
ใหบ้ริการเก่ียวกบัยาสูบมีเพียงงานในส่วนดา้นประชาสมัพนัธ ์การรณรงค ์คลินิกเก่ียวกบัการเลิกบุหร่ีมีเพียง
ในระดบัโรงพยาบาลชุมชน คือระดบัอ  าเภอ และจากการสอบถามยงัพบว่าในส่วนการด าเนินงานระดับ
อ  าเภอในจงัหวดัพทัลุง ทั้ง 11 อ  าเภอยงัไม่มีอ  าเภอไหนท่ีโดดเด่นในเร่ืองของการด าเนินงานดา้นยาสูบ ใน
ส่วนเก่ียวกบัจ านวนผูป่้วยระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงผูว้ิจยัมองว่าเป็นการป่วยในระบบท่ีมีบุหร่ีเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีส่งผลใหเ้กิดภาวการณ์เจ็บป่วย ซ่ึงไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูจากขอ้มลูรายงานกิจกรรมสาธารณสุข ปี 2554 
แยกเป็นระดบัอ าเภอ ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัตารางท่ี 4-1 
 

ตารางท่ี 4-1 รายงานผูป่้วยนอก โรคระบบทางเดินหายใจ  (รายงาน 504) ปี 2554 
 

อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย จ านวนปชก. อัตราป่วย/แสน 

อ.เมือง 66,692 117,942 56,546 

อ.กงหรา 20,701 35,107 58,965 

อ.เขาชยัสน 25,525 44,592 57,241 

อ.ตะโหมด 20,965 35,107 59,717 

อ.ควนขนนุ 49,831 83,311 59,813 

อ.ปากพะยนู 21,428 49,646 46,636 

อ.ศรีบรรพต 11,986 17,335 69,143 

อ.ป่าบอน 35,898 45,947 72,308 
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อ าเภอ จ านวนผู้ป่วย จ านวนปชก. อัตราป่วย/แสน 

อ.บางแก้ว 15,477 25,824 59,933 

อ.ป่าพะยอม 18,208 33,771 53,916 

อ.ศรีนครินทร์ 8,356 26,662 31,340 

 

ท่ีมา : รายงานกิจกรรมสาธารณสขุ สสจ.พทัลงุ, 2554 

  

 จากตาราง พบว่า อ  าเภอท่ีมีจ  านวนอตัราผูป่้วยนอกโรคระบบทางเดินหายใจ  (รายงาน 504) ปี 2554 

สูง 3 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย อ  าเภอป่าบอน อ  าเภอศรีบรรบต และอ าเภอบางแกว้ ตามล าดบั 

2) ความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีในพ้ืนท่ีต่อการด าเนินงานวิจยั ผูว้ิจยัไดท้  าการลงพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูล 
ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอจงัหวดัพทัลุง ในระหว่างวนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 – 12 กนัยายน 
2555 เพื่อสอบถามถึงความพร้อมของเจา้หน้าท่ีในพ้ืนท่ีต่อการด าเนินงานวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือ คือ 
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยท าการสัมภาษณ์จากเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อของแต่ละหน่วยงาน นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดพ้ดูคุยเพื่อประชาสมัพนัธง์านวิจยั สอบถามถึงความ
พร้อมหากมีการด าเนินงานวิจยัในพ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการเลือกพ้ืนท่ีศึกษา จากการรวบรวม
ขอ้มลูจากแบบสอบถาม และจากการพดูคุยถึงความพร้อมของพ้ืนท่ีท่ีจะด าเนินงานวิจยั พบว่า อ  าเภอป่าบอน 
เป็นอ าเภอท่ีเจา้หนา้ท่ี และชุมชนมีความพร้อมและมีความตอ้งการท่ีจะด าเนินงานวิจยัเป็นอนัดบัแรก และ
เมื่อน าขอ้มลูในส่วนท่ี 1 มาวิเคราะห์ร่วมกนั ผูว้ิจยัเลือกพ้ืนท่ีในอ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง เป็นพ้ืนท่ีใน
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  
 เม่ือผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือกพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ อ  าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง ผูว้ิจยัได้
ติดต่อประสานงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าบอน โดยเข้าพบคุณกิตติศกัด์ิ รักเกตุ นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการ ผูรั้บผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติดอ าเภอป่าบอน ในวนัท่ี 13 
กนัยายน 2555 เพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงานวิจยั และเลือกพ้ืนท่ีชุมชนตน้แบบในการ
ด าเนินงานวิจยั และจากการพุดคุยกบั เจา้หนา้ท่ี ผูรั้บผิดชอบงานระดบัอ  าเภอ พบว่า อ  าเภอป่าบอนมีความ
พร้อมและมีความต้องการท่ีจะด าเนินงานวิจัยในพ้ืนท่ี และเห็นว่าชุมชนท่ีมีความพร้อมท่ีจะสามารถ
ด าเนินการเป็นตน้แบบและทดลองน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัไดเ้ป็นพ้ืนท่ี บา้นควน
เค่ียม หมู่ท่ี 2 ต าบลวงัใหม่ อ  าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข แกนน า
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สุขภาพ ผูน้  าชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนท่ีใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอยา่งดี นอกจากน้ีชุมชนยงั
มีความพร้อมท่ีจะสามารถด าเนินงานวิจยัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ดก้  าหนดไว  ้
 4.1.2 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของพืน้ท่ีศึกษา 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน 

บ้านควนเคี่ยม ตัง้อยู่ หมู่ท่ี 2 ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลงุ ต าบลวงัใหม่แยกมา

จากต าบลป่าบอน เมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ตัง้อยู่ในเขตการปกครองของท่ีว่าการอ าเภอป่าบอน จังหวดัพัทลงุ 

ระยะห่างจากท่ีวา่การอ าเภอป่าบอนถึงจุดกลางหมู่บ้านควนเคี่ยม ประมาณ 20กิโลเมตร มีนายศกัดิ์ชัย 

จนัทร์แก้วเดช ด ารงต าแหน่งเป็นก านนัต าบลวงัใหม ่ซึ่งอาศยัอยู่ ณ บ้านควนเคี่ยม  

 ความเป็นมาของช่ือบ้าน “บ้านควนเคี่ยม” สาเหตเุพราะลกัษณะพืน้ท่ีของหมู่บ้านเป็นเนินหรือท่ี

ชาวบ้านเรียกวา่ควน เมื่อขึน้ไปยืนบนยอดเนินหรือยอดควนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลในอ าเภอ

ปากพะยนู และพืน้ท่ีบนเนินหรือควนอดีตเคยเป็นป่าท่ีมีไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นเคี่ยม” 

ขึน้อยู่เป็นจ านวนมาก ลกัษณะของต้นเคี่ยมมีขนาดใหญ่ จึงถือเอาต้นเคี่ยมเป็นสญัลกัษณ์ของหมู่บ้าน 

ดงันัน้เมื่อใครเดินทางเข้ามาในเขตหมู่บ้านนีก้็จะบอกวา่เดินทางมาบ้านควนไม้เคี่ยม และเปลี่ยนมาเป็น

บ้านควนเคี่ยมดงัปัจจบุนั   
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ภาพประกอบท่ี 4-1 แผนท่ีต าบลวงัใหม ่

ท่ีมา: สถานวิจยัสารสนเทศภมูิศาสตร์ คณะการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2554) 

 

 คนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในบ้านควนเคี่ยมเป็นชาวไทยพุทธ  ท่ีย้ายมาจากอ าเภอระโนด 

และอ าเภอสะทิงพระ จังหวดัสงขลา ซึ่งเข้ามาประมาณ 20 หลงัคาเรือน และตอ่มาได้มีจ านวนครัวเรือน

เพ่ิมขึน้จนเป็นชมุชนควนเคี่ยมในปัจจบุนั 

อาณาเขตติดต่อ  

ท่ีตัง้ บ้านควนเคี่ยม ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของอ าเภอป่าบอนมีอาณาเขตติดต่อ 

ดงันี ้

ทิศเหนือ ติดตอ่กบั หมู ่9 บ้านควนเคี่ยมออก ต าบลปากพะยนู อ าเภอ 

                         ปากพะยนู จงัหวดัพทัลงุ  
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ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ 1 บ้านน า้ตก ต าบลวงัใหม่  

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบั หมู ่9 บ้านศาลาน า้ ต าบลป่าบอน  

ทิศตะวนัตก ติดต่อกับ หมู่ 4 บ้านท่าดินแดง ต าบลวงัใหม่  

 

 

  ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 

  สภาพพืน้ท่ีบ้านควนเคี่ยม หมูท่ี่ 2 ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวดัพัทลงุ มีลกัษณะเป็นเนิน

เขา ลกัษณะดินเป็นดินลกูรัง และพืน้ท่ีราบลุม่เหมาะสมแก่การท าเกษตร ส่วนสภาพภมูิอากาศมีลกัษณะ

ภมูิอากาศแบบร้อนชืน้ มีอณุหภมูิค่อนข้างสม ่าเสมอตลอดปี และสามารถแบ่งฤดกูาลออกเป็น 2 ฤด ูคือ 

ฤดฝูน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม และฤดแูล้ง อยู่ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน 

ซึ่งเดือนเมษายนจะเป็นช่วงท่ีมีอากาศร้อนและแห้งแล้งท่ีสดุของปี                                                         

การคมนาคม 

 เส้นทางในการเดินทางเข้า - ออกหมูบ้่านควนเคี่ยม มี 3 เส้นทางหลกั ดงันี ้

  1. ถนนสายบ้านควนเคี่ยม – บ้านทุ่งผีปัน้รูป เป็นเส้นทางหลกัที่ชาวบ้านใช้สญัจรออกจาก

หมู่บ้านเพ่ือเดินทางไปสู่อ าเภอหาดใหญ่ หรือตวัจงัหวดัพทัลงุ 

 2. ถนนสายควนเคี่ยม – บ้านต้นชมพู่ เป็นถนนสายท่ีชาวบ้านใช้สญัจรไปยงับ้านต้นชมพู่ และบ้าน

น า้ตก หรือใช้เดินทางเข้าหมูบ้่าน ซึ่งถนนสายนีจ้ะขนานกบัถนนสายควนเคี่ยม – บ้านน า้ตก  

 3. ถนนสายควนเคี่ยม – ท่าดินแดง ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ก่อนเข้าสู่เขตของบ้านท่า

ดินแดง 

  สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 

  ก. ประชากร  
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 บ้านควนเคี่ยม หมูท่ี่ 2 ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวดัพัทลงุ มีหลงัคาเรือนทัง้หมดจ านวน 

165  หลงัคาเรือน  ประชากร  762 คน  แยกเป็น เพศชาย  จ านวน 372 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.82 และเพศ

หญิง จ านวน 390 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.18 (โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้ตก, 2555) 

  ข. การประกอบอาชีพ  

 ประชาชนส่วนใหญ่ใช้พืน้ท่ีในการท าสวนยางพารา ท าสวนสปัปะรด และการท าสวนปาล์ม 

ในช่วงฤดฝูนมีน า้ท่วมขงัเป็นบางพืน้ท่ี  พืน้ท่ีทัง้หมดของบ้านควนเคี่ยมประมาณ 3,500 ไร่ (โรงพยาบาล

สง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้ตก, 2555) 

  ค. การศกึษา ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม 

ในหมู ่2 บ้านควนเคี่ยม ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวดัพัทลงุ มีสถานศึกษา ประกอบด้วย

โรงเรียนประถมศกึษาจ านวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนวดัควนเคี่ยม  ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 เปิดสอนครัง้แรกเมื่อปี พ.ศ. 2508 และศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านควนเคี่ยม ประชากร

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดตัง้อยู่ใจกลางหมู่บ้าน  ๑ แห่ง  คือ วัดควนเคี่ยมปัจจุบันมีพระสงฆ์ 

จ านวน 5 รูป โดยมีพระใบฎีกาพิน ปัญญาปสโุต เป็นเจ้าอาวาส (โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้าน

น า้ตก, 2555) 

 กลุ่ม/องค์กรชุมชนด้านเศรษฐกิจ  

 ในพืน้ท่ีบ้านควนเคี่ยม หมู่ท่ี ๒ ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลงุ ได้มีการจัดตัง้กลุ่ม

องค์กรขึน้หลายกลุม่ ดงันี ้

 ก. กลุม่อาชีพ 

     - กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก (บ้านควนเคี่ยม)  ตัง้อยู่ที่บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่๒ ต าบลวงัใหม ่

อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ ก่อตัง้ขึน้เมื่อ วนัท่ี ๑๖ กนัยายน ๒๕๔๑ 

ปัจจบุนั ประชาชนสามารถท าเป็นหตัถกรรมของครัวเรือน ได้มีการปรับปรุงคณุภาพและหาซือ้

วสัดท่ีุทนัสมยัขึน้ สามารถจ าหน่ายทัง้ในท้องถ่ิน และสง่ออกจ าหน่ายตา่งประเทศ  เช่น ประเทศมาเลเซีย  
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     - สหกรณ์กองทนุน า้ยางบ้านควนเคี่ยม จ ากดั  

ข. อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน  จ านวน 14 คน 

ค. ผูน้  าองคก์รในชุมชน 
 1. นายศกัดิ์ชยั  จนัทร์แก้วเดช   ก านนัต าบลวงัใหม ่

 2. นายนิยม   จิตต์พรหม       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 

 3. นายสมนึก   คงนวล          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง 

 4. นายกศุล   คงเผือก              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ   

    

 4.1.3 การบูรณาการตัวผู้วจัิยเข้ากับชุมชน 

1) ผู้ วิจยัได้ประสานงานกบัโรงพยาบาลสง่เสริมสขุต าบลบ้านน า้ตก ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2555 
ผู้ วิจัยเข้าพบนายมณเฑียร รัตนตรัง ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบลบ้านน า้ตก เพ่ือพูดคุย
เก่ียวกบัรายละเอียดของงานวิจยัท่ีจะด าเนินการ จากการพดูคยุกบัผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
สง่เสริมสขุต าบลบ้านน า้ตก พบวา่ เจ้าหน้าท่ีมีความสนใจและมีความพร้อมในการด าเนินการวิจัยในครัง้นี ้
เพราะเห็นวา่งานวิจยัดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี และจะเป็นการเร่ิมต้นให้ชมุชนได้เรียนรู้
การท างานวิจยัเพ่ือท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ได้ต่อไปในอนาคต และได้ร่วมกันก าหนดวนัใน
การจดัประชมุกลุม่เป้าหมายซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัควนเคี่ยม ครูผู้ รับผิดชอบงานอนามยั
โรงเรียน กรรมการสถานศกึษา ผู้น าชมุชน และอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านเพ่ือเข้าร่วมรับฟังการ
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย รายละเอียดการด าเนินงานวิจัย และรับสมคัรทีมวิจัยชุมชน ท่ีจะมาร่วมด าเนิน
งานวิจยัในครัง้นี ้โดยก าหนดวนัจดัประชมุในวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุต าบลบ้านน า้ตก 

2) ผู้ วิจัยได้ประสานงานกับโรงเรียนวดัควนเคี่ยม ผู้ วิจัยได้เข้าพบ นายภิรมย์ ไพช านาญ
ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัควนเคี่ยม ในวนัท่ี 14 กนัยายน 2555 เพ่ือแนะน าตวัและพดูคยุเก่ียวกับรายละเอียด
ของงานวิจยัท่ีจะด าเนินการในพืน้บ้านควนเคี่ยม จากการพดูคยุ พบวา่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัควนเคี่ยมได้
ให้การตอบรับในการท่ีจะให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานวิจยัอย่างเตม็ท่ี เพราะเห็นวา่งานวิจยัดงักลา่วจะ
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และจะได้เป็นการสร้างพฤติกรรมการไม่สูบบุหร่ีให้กับเยาวชนในอนาคต ทัง้นี ้

ผู้ วิจยัได้แจ้งถึงก าหนดการการจดัประชมุในวนัท่ี 18 กนัยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุ
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ต าบลบ้านน า้ตก เพ่ือประชาสมัพนัธ์งานวิจยั รายละเอียดการด าเนินงานวิจยั และรับสมคัรทีมวิจยัชมุชน ซึ่ง
ทางผู้ วิจยัจะน าหนงัสือราชการเพ่ือเชิญเข้าร่วมประชมุอีกครัง้ในวนัท่ี 16 กนัยายน 2555 

 
4.2 ผลการจัดกระบวนการวจิัย 

 ผลการศกึษาการจดักระบวนการวิจยัเป็นกิจกรรมท่ีผู้ วิจยัได้ด าเนินในช่วงการด าเนินการวิจยัซึ่งใน

ขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วยกิจกรรม การประชาสมัพันธ์และสรรหาทีมวิจัยชุมชน การเตรียมความพร้อมทีมวิจัย

ชมุชน การจดัท าแผนกิจกรรม และการด าเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัดงันี ้

 4.2.1 การประชาสัมพันธ์และสรรหาทีมวจิัย 

 การจดัประชมุเพ่ือประชาสมัพนัธ์งานวิจยั รายละเอียดการด าเนินงานวิจยั และสรรหาทีมวิจยัชมุชน 

ด าเนินการในวนัท่ี 18 กนัยายน 2555  เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุต าบลบ้านน า้ตกมีผู้ เข้าร่วม

กิจกรรม 48 คน ผู้ วิจยัพยายามใช้การประชมุครัง้นีเ้ป็นเวทีสร้างความเข้าใจร่วมกนัเก่ียวกบัรายละเอียดของ

การด าเนินงานวิจยั ได้แก่ กรอบแนวคิดการวิจยั ท่ีมาและความส าคญั วตัถปุระสงค์ของงานวิจยั ประโยชน์ท่ี

จะได้รับจากการด าเนินงานวิจัย และเชิญชวนให้ผู้ เข้าร่วมประชุมสมคัรเข้าร่วมทีมวิจัยเพ่ือร่วมกันด าเนิน

งานวิจยัในครัง้นี  ้จากการประชุม พบว่าหลงัจากท่ีผู้ วิจัยได้แนะน าตวัและชีแ้จงถึงการเข้ามาของผู้ วิจัยใน

พืน้ท่ีควนเคี่ยม เพ่ือร่วมกบัชมุชนในการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัพัทลงุซึ่ง

การผู้ วิจยัได้ใช้คดัเลือกพืน้ท่ีศกึษา บ้านควนเคี่ยม หมู่ท่ี 2 ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวดัพัทลงุ เป็น

หมู่บ้านทดลองและขอความร่วมมือจากคนในชุมชน นอกจากนีไ้ด้พูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาบุหร่ีใน

ปัจจบุนัในภาพรวม ซึ่งผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นีไ้ด้ให้ความสนใจ และแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อการพูดคยุ มี

ความสนใจและตัง้ใจฟังเมื่อกล่าวถึงปัญหาบุหร่ี ผลระทบ และความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับมติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติเร่ืองยาสบู ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นนัน้ยังมีไม่มากนักเน่ืองจากเป็นการพูดคยุครัง้แรก

ระหวา่งผู้ วิจยัและคนในพืน้ท่ี และผู้เข้าร่วมประชมุอาจยงัไมเ่ข้าใจเก่ียวกับมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ือง

ยาสูบมากนัก แต่อาสาสมคัรสาธารณสขุ แกนน าชุมชน ในพืน้ท่ีส่วนหนึ่งก็มีความสนใจและตระหนักถึง

ผลเสียท่ีอาจเกิดขึน้ในครอบครัว ชมุชนและสงัคม ท่ีสาเหตมุาจากบุหร่ี และได้พูดคยุถึงปัญหาบุหร่ีภายใน

ชมุชนในภาพรวมวา่ปัจจบุนัปัญหาไมไ่ด้เป็นของใครคนใดคนหนึง่ แตเ่ป็นปัญหาของคนทกุคน ดงันัน้จึงต้อง

ขอความร่วมมือในการแก้ไขซึ่งได้น ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปทดลองใช้ในพืน้ท่ีเพ่ือศึกษา
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แนวทางและปัจจยัท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึ่งผู้ ท่ีเข้าร่วมประชุมในครัง้นีไ้ด้ให้ความสนใจ 

และแสดงท่าทีเป็นมิตรตอ่การพดูคยุ รวมทัง้ได้ให้ความสนใจและความส าคญัในการพฒันาและแก้ไขปัญหา 

และยงัมีบางท่านได้แสดงความวิตกกงัวลในบางประเดน็ท่ีจะเป็นอปุสรรคส าหรับการน ามติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติเร่ืองยาสบู เช่น “ปัญหายาสูบที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่นัน้แก้ได้ยาก เพราะมีการสูบมาตัง้แต่รุ่นปู่  รุ่นพ่อ

และไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้” (วิชัย  ราชสง, 18 กันยายน 2555) ซึ่งผู้ วิจัยก็ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า

งานวิจยัของผู้ วิจยัครัง้นี ้วตัถปุระสงค์หลกัของงานวิจัยคือเป็นการสร้างกระบวนการเพ่ือพัฒนาให้เกิดการ

เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาโดยความร่วมมือของชมุชน เราต้องมาร่วมกันขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือหารูปแบบ กระบวนการหนุนเสริมการขบัเคลื่อนและแห่ง

ความปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดท า

เป็นแผนการในระดบัต าบลท่ีผา่นเวทีความเห็นของชมุชน สร้างองค์ความรู้สร้างระบบให้กบัคนในชมุชนเป็น

เพียงจดุเร่ิมต้นเพ่ือถ่ายทอดแผนท่ีได้ให้แก่อ าเภออ่ืนๆในจงัหวดัพทัลงุ    

 จากการพูดคุยข้างตน้ท าให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมมีความมัน่ใจมากข้ึน และพร้อมท่ีจะร่วมกนัด าเนิน
งานวิจยัมีผูเ้ขา้ร่วมสมคัรเป็นทีมวิจยัชุมชน  25 คน ประกอบดว้ย ผูน้  าชุมชน กรรมโรงเรียน กรรมการวดั  
อสม. ครู และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขชุมชน และไดก้  าหนดวนัชุมคร้ังต่อไปในวนัท่ี 13ตุลาคม 2555 
 
ตารางท่ี 4-2 ขอ้มลูทัว่ไปของทีมวิจยัชุมชน 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (N=25) 

เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

 
7  
18  

 
28.00 
72.00 

อายุ 
           30-39 ปี            
           40-49 ปี 
           50-59 ปี 

 
13  
9  
3  

 
52.00 
36.00 
12.00 

ระยะเวลาการเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชน 
            เป็นคนดั้งเดิมในชุมชน  
            ยา้ยเขา้มาอยูใ่นพ้ืนท่ีเกิน 10 ปี 

 
23  
2  

 
92.00 
8.00 



52 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ (N=25) 

มุมมองด้านยาสูบ 
           ควรมีการน านโยบายดังก ล่าวมา
ทดลองใชใ้นชุมชน 

 
25  

 
 100 

  
4.2.2 การเตรียมความพร้อมทีมวจิยัชุมชน 

 การเตรียมความพร้อมทีมวิจยัชุมชนเป็นการประชุมเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเร่ือง พรบ.ยาสูบ โทษ

และพิษภยัของยาสูบ มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบ และความรู้ดา้นการวิจยัใหก้บัทีมวจิยัชุมชนก่อน

การด าเนินงานวิจยั ในการประชุมคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 28 คน ด าเนินการในวนัท่ี  13  ตุลาคม 2555 ณ 

โรงเรียนวดัควนเค่ียม ผลการด าเนินงานสามารถสรุปผลออกเป็นสองส่วน ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4-3 ผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมทีมวิจยัชุมชน 
 

ผลจากการจดักจิกรรม ผลการประชุมในการด าเนนิงานวจิยัในพืน้ที ่

ในช่วงแรกผูว้ิจัยได้ท าการแนะน าตัว สร้าง

ความคุน้เคยระหว่างผูว้ิจัยและทีมวิจยัชุมชน

อีกคร้ังก่อนการด าเนินกิจกรรมอ่ืน และการท า

แบบประเมินก่อนเร่ิมกระบวนการวิจัย (pre-

test) พบว่าบรรยากาศในการประชุมมีความ

เป็นกนัเองมากข้ึน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้

ความสนใจในการท าแบบประเมิน มีการ

สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแบบประเมิน ใน

ส่วนการบรรยายให้ความรู้ผูว้ิจยัใชส่ื้อสไลค์

เพื่อการบรรยายทั้งในส่วนของเน้ือหาเก่ียวกบั

กรอบแนว คิด  ความส าคัญของงานวิ จัย 

วตัถุประสงค์ของงานวิจยั และประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับจากการด าเนินงานวิจัย  การบรรยาย

ทีมวิจยัชุมชนไดเ้สนอให้มีการแบ่งคณะท างาน

ออกเป็น 2 ส่วนเพื่อความสะดวกในการ

ด าเนินงานและความสะดวกในการติดตามของ

ผูว้ิจัย ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ทีมวิจัยท่ีขับเคล่ือนมติ

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติในโรงเรียน และส่วนท่ี 

2 ทีมวิจยัท่ีขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ

ในชุมชนและวดั ซ่ึงในแต่ละทีมจะมีผูว้ิจยัเป็นท่ี

ปรึกษา ในการด าเนินงานในการขบัเคล่ือนมติ

สมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยท่ีประชุมตกลงกนัว่าจะมีการ

ประชุมทีมวิจยัร่วมกบัชุมชนอีกคร้ังเพ่ือท าความ

เข้าใจร่วมกับชุมชน ร่วมกันวางแผน และ

ร่วมกันก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินการ
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ผลจากการจดักจิกรรม ผลการประชุมในการด าเนนิงานวจิยัในพืน้ที ่

เก่ียวกบัพรบ.ยาสูบ โทษและพิษภยัของยาสูบ 

มติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบ  และ

ความรู้ด้านการวิจัย  ในกิจกรรมช่วงการ

บรรยายผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้ความสนใจต่อ

การบรรยายเป็นอย่างดี สังเกตไดจ้ากมีการจด

ขอ้มลูท่ีวิทยากรผูว้จิยัไดพ้ดูคุย มีการซกัถามใน

ประเด็นท่ีสงสยัได ้

เพื่อขับเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่

ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดวัน

ประชุมในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง

ประชุมโรงเรียนบา้นควนเค่ียม ต.วงัใหม่ อ.ป่า

บอน จ.พทัลุง 

 
 4.2.3 การจัดท าแผนกิจกรรม  

1) การจัดเวทีระดมความคดิเหน็ การจัดท าแผนกิจกรรมผู้ วิจัยร่วมกับทีมวิจัยและชุมชน
บ้านควนเคี่ยม ร่วมจดัเวทีระดมความคิดในการจดักิจกรรมท่ีจะด าเนินการเพ่ือขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพ
แห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านควน
เคี่ยม ต.วงัใหม ่อ.ป่าบอน จ.พทัลงุ ซึ่งในการจดัเวทีครัง้นีไ้ด้รับความสนใจจากชมุชนเป็นอย่างดี นอกจากนี ้
ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีทัง้ในส่วนของโรงเรียนวัดควนเคี่ยม 
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้ตก ผลจากการจดัเวทีระดมความคิด ผู้ วิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. การด าเนินกิจกรรมในชุมชนจะมีการแยกกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วนท่ีจะด าเนินการ  ซึ่ง
ประกอบด้วยการด าเนินการ โรงเรียนปลอดบหุร่ี วดัปลอดบหุร่ี และชุมชนปลอดบหุร่ี 

2. โดยกิจกรรมในแตล่ะสว่นจะประกอบด้วยกิจกรรมดงันี ้
- การรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ท่ีลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีโดยด าเนินการในภาพทัง้ชมุชน 
- ชมุชน วดั และโรงเรียน มีข้อตกลง ร่วมกนัในการน าแนวทางการน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ือง

บหุร่ีด าเนินการในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 2 บ้านควนเคี่ยม ต าบลวงัใหม ่อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ 
- มีการก าหนดเขตสบูบหุร่ีของชมุชน เขตสบูบหุร่ีของวดั และเขตสบูบหุร่ีของโรงเรียน 
- รณรงค์ให้บ้านในพืน้ท่ีเป็น “บ้านสีขาว” ปลอดจากผู้สบูบหุร่ี มีการติดสติ๊กเกอร์ไมส่บูบุหร่ี

ในทกุบ้าน 
- มีป้ายรณรงค์ เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ท่ีลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี ติดในจดุตา่ง ๆ ของชมุชน 
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ภาพประกอบท่ี 4-2 การจดัเวทีระดมความคิดเห็น 

 

 เมื่อได้กิจกรรมหลังจากร่วมกันระดมความคิดจากเวทีเพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติแล้ว ผู้ วิจยัและทีมวิจยัจึงได้ก าหนดวนัเพ่ือร่วมกนัประชมุในการวางแผนเตรียมการด าเนินงานตาม

กิจกรรมท่ีได้มีการน าเสนอ ก าหนดวนัท่ีเหมาะสมท่ีจะด าเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งได้ก าหนดวนัประชุมใน

วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนวดัควนเคี่ยม เวลา 13.30 น. 

3) การก าหนดแผนกิจกรรม  ผูว้ิจยัและทีมวิจยัไดร่้วมกนัประชุมเพื่อก  าหนดแผนกิจกรรม 
ก  าหนดวนัท่ีเหมาะสมท่ีจะด าเนินกิจกรรมตามแผน ในวนัท่ี  17 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนวดัควนเค่ียม 
เวลา 13.30 น. ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม 34 คน สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4-3 
 

 

ตารางท่ี 4-4 ก  าหนดการแผนกิจกรรมในการด าเนินงานวิจยั 
 

กจิกรรม วนัที/่ สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

การให้ความรู้เร่ือง พรบ.

ยาสูบ  โทษและพิษภัย

 1 4  ธั น ว า ค ม 

2555 

โรงเรียนวดั

ควนเค่ียม 

ทีมวิจัย / ตัวแทน

ค รั ว เ รื อน ท่ี สู บ

ที ม วิ จั ย

ทั้งหมด 
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กจิกรรม วนัที/่ สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

ของยาสบู บุหร่ี 

ก า ร ส ร้ า ง มี ข้ อ ต ก ล ง 

ร่วมกันในการน าแนว

ทางการน ามติสมัชชา

สุ ข ภ า พ เ ร่ื อ ง บุ ห ร่ี

ด าเนินการในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 2 

บ้านควนเคี่ยม ต าบลวัง

ใ ห ม่  อ า เ ภ อ ป่ า บ อ น 

จงัหวดัพทัลงุ 

 1 4  ธั น ว า ค ม 

2555 

โรงเรียนวดั

ควนเค่ียม 

ทีมวิจัย / ตัวแทน

ค รั ว เ รื อน ท่ี สู บ

บุหร่ี 

ที ม วิ จั ย

ทั้งหมด 

การให้ความรู้เร่ือง พรบ.

ยาสูบ  โทษและพิษภัย

ของยาสบู 

11 มีนาคม 2556 โรงเรียนวดั

ควนเค่ียม 

ทีมวิจัย/นักเรียน

โรงเรียนวัดควน

เค่ียม 

โรงเ รียนวัด

ค วน เ คี ยม  / 

ทีมวิจยั 

ก า ร ร ณ ร ง ค์ เ พ่ื อ ใ ห้

ประชาชนในพืน้ท่ีลด ละ 

เ ลิ ก  ก า รสูบบุห ร่ี โ ด ย

ด า เ นินการในภาพทั ง้

ชมุชน 

11 มีนาคม 2556 ชุมชนบ้าน

ควนเค่ียม 

ทีมวิจัย/นักเรียน

โรงเรียนวัดควน

เค่ียม 

โรงเ รียนวัด

ค วน เ คี ยม  / 

ทีมวิจยั 

ก า ร ล ง น า ม ร่ ว ม กั น

ระหวา่ง วดั โรงเรียน และ

ชมุชน ในข้อตกลงการน า

แ น ว ท า ง ก า ร น า ม ติ

สมัชชาสุขภาพเร่ืองบุหร่ี

ด าเนินการในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 2 

11 มีนาคม 2556 โรงเรียนวดั

ควนเค่ียม 

ผอ . โ ร ง เ รี ยน  /

ตั ว แ ท น ผู้ น า

ชุมชน/เจ้าอาวาส

วดัควนเค่ียม 

ผูว้ิจยั 
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กจิกรรม วนัที/่ สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

บ้านควนเคี่ยม ต าบลวัง

ใ ห ม่  อ า เ ภ อ ป่ า บ อ น 

จงัหวดัพทัลงุ 

รณรงค์ ให้บ้านในพืน้ ท่ี

เป็น “บ้านสีขาว” ปลอด

จากผู้ สูบบุหร่ี มีการติด

สติ๊กเกอร์ไมส่บูบหุร่ีในทกุ

บ้าน 

11 มีนาคม 2556 ชุมชนบ้าน

ควนเค่ียม 

ทีมวิจัย/นักเรียน

โรงเรียนวัดควน

เค่ียม 

โรงเ รียนวัด

ค วน เ คี ยม  / 

ทีมวิจยั 

ติดป้ายรณรงค์  เ พ่ือให้

ประชาชนในพืน้ท่ีลด ละ 

เลกิ การสบูบหุร่ี ติดในจดุ

ตา่ง ๆ ของชมุชน 

11 มีนาคม 2556 ชุมชนบ้าน

ควนเค่ียม 

ทีมวิจัย/นักเรียน

โรงเรียนวัดควน

เค่ียม 

โรงเ รียนวัด

ค วน เ ค่ี ยม  / 

ทีมวิจยั 

ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร

สอดแทรกพิษภัยบุหร่ีใน

สถานศึกษาเร่ิมตัง้แต่ชัน้

อนบุาล 

ตลอดภาค

การศึกษา 

โรงเรียนวดั

ควนเค่ียม 

นักเรียนโรงเรียน

วดัควนเค่ียม 

โรงเ รียนวัด

ควนเค่ียม 

ชุ ม ช น มี ก า ร เ ปิ ด ห อ

กระจายเสียงเพื่อรณรงค์

การสูบบุหร่ี และพิษภัย

ต่างๆ ท่ี เกิดจากการสูบ

บุหร่ี 

ตลอด ชุมชนบ้าน

ควนเค่ียม 

ชุมชนบ้านควน

เค่ียม 

ชุ ม ช น บ้ า น

ควนเค่ียม 

การติดตามประเมินผล มี.ค. – เม.ย. 56 ชุมชนบ้าน ทีมวิจยั ผูว้ิจยั 
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กจิกรรม วนัที/่ สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรม ควนเค่ียม นกัเรียน 

ตัวแทนครัวเรือน

ท่ีสูบบุหร่ี 

 

 4.2.4 การด าเนินกจิกรรมตามแผน 

ในการด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีก  าหนดผูว้ิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ผลการด าเนินกิจกรรมการใหค้วามรู้ เร่ือง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภยัของยาสูบการสร้างมี
ขอ้ตกลงร่วมกนัในการน าแนวทางการน ามติสมชัชาสุขภาพเร่ืองบุหร่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 บา้นควน
เค่ียม ต าบลวงัใหม่ อ  าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง ในการประชุมคร้ังน้ี ด  าเนินการในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2555 
มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 52 คน ผลจากการด าเนินกิจกรรมพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้ความสนใจต่อการจัด
ประชุมคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี และในช่วงของการแสดงความคิดเห็นเพื่อก  าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในการน าแนว
ทางการน ามติสมชัชาสุขภาพเร่ืองบุหร่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 บา้นควนเค่ียม ผูเ้ข้าร่วมประชุมก็ได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซ่ึงข้อตกลงร่วมกันในการน าแนวทางการน ามติสมัชชาสุขภาพเร่ืองบุหร่ี
ด าเนินการในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 บา้นควนเค่ียม ต าบลวงัใหม่ อ  าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง สามารถก าหนดไดด้งัน้ี 
 

 

ข้อตกลงร่วมแนวทางการน ามตสิมัชชาสุขภาพเร่ืองบุหร่ีด าเนินการในพืน้ท่ี 

หมู่ท่ี 2 บ้านควนเค่ียม ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  

1. หา้มขายบุหร่ีใหเ้ด็กท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี 
2. หา้มสูบบุหร่ีในเขตหา้มสูบ ไดแ้ก่ 

    : บริเวณสาธารณะ  

    : วดั   

    : โรงเรียน  

            ซ่ึงสามารถสูบไดเ้ฉพาะบริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับสูบบุหร่ีเท่านั้น 

3. ร่วมกนัจดักิจกรรมหรือนิทรรศการใหค้วามรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ี  
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ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 

   4. หา้มขายผลิตภณัฑบุ์หร่ีในสถานท่ีตอ้งหา้มยาสูบท่ีตอ้งห้าม 100 % จ านวน 4 แห่ง 

                ประกอบดว้ย สถานศึกษา ศาสนาสถาน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและสถานท่ีราชการ 

    5. ก าหนดเขตสูบบุหร่ี (ใตโ้ด) ซ่ึงบริเวณดงักล่าวไมก่่อใหเ้กิดความเดือดร้อน   

             ร าคาญแก่ประชาชนในชุมชน และไม่อยูใ่นบริเวณทางเขา้ อีกทั้งบริเวณใตโ้ดยงัมีการ 

             ระบายอากาศถ่ายเทท่ีดีอีกดว้ย 

    6.  สถานศึกษามีการสอดแทรกพิษภยับุหร่ีในสถานศึกษาเร่ิมตั้งแต่ชั้นอนุบาล 

 7. ชุมชนมีการเปิดหอกระจายเสียงเพื่อรณรงคก์ารสูบบุหร่ี และพิษภยัต่างๆ ท่ีเกิดจากการ

สูบบุหร่ี 

 8. ก าหนดเคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ีภายในชุมชน ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขต

ปลอดบุหร่ี  

2) การใหค้วามรู้เร่ือง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภยัของยาสูบแก่นกัเรียนโรงเรียนวดัควนเค่ียม 
การลงนามร่วมจาก 3 ฝ่ายในชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูน้  าชุมชน ผูน้  าศาสนา และผูอ้  านวยการโรงเรียน ซ่ึง
ขอ้ตกลงดงักล่าวถือเป็นขอ้ปฏิบติัท่ีจะน าไปประกาศใชใ้นหมู่บา้น และเป็นกติการ่วมกนัของคนในชุมชน 
และการรณรงคเ์พื่อใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี ติดในจุดต่าง ๆ ของชุมชน บา้นสีขาว ซ่ึง
กิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนน้ีไดด้  าเนินการในวนัท่ี 11 มีนาคม 2556 โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินร่วมกบัทีมวิจยัชุมชน 
และโรงเรียนวดัควนเค่ียมซ่ึงจากกิจกรรม พบว่า ครูในโรงเรียนและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี นอกจากน้ีกิจกรรมการลงนามร่วมกนัในขอ้ตกลงก็ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้
อาวาสวดัควนเค่ียมเป็นอยา่งดี และยงัเห็นดว้ยส าหรับการด าเนินงานท่ีจะใหว้ดัควนเค่ียมเป็นวดัปลอดบุหร่ี 
กิจกรรมการรณรงคเ์พื่อใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี ติดในจุดต่าง ๆ ของชุมชน บา้นสีขาว 
ไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอยา่งดี ยนิดีใหน้กัเรียนติดป้าย ติดสต๊ิกเกอร์ เพ่ือร่วมลด เลิก การสูบ
บุหร่ี 
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ภาพประกอบท่ี 4-3 กิจกรรมให้ความรู้ ร่วมลงนามข้อตกลง และรณรงค์ 

 

3) สถานศึกษามีการสอดแทรกพิษภยับุหร่ีในสถานศึกษาเร่ิมตัง้แต่ชัน้อนุบาล  กิจกรรมนี ้
ผู้ วิจยัได้ประสานงานกบัผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนสอดแทรกเนือ้หาความรู้ 
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัยาสบูให้เยาวชนได้มีสว่นร่วม และตระหนักถึง โทษ พิษภยั อนัตรายท่ีเกิดจากบุหร่ี ซึ่ง
จากการสังเกตของผู้ วิจัย พบว่า โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และเมื่อเปิดปีการศึกษาภาค
การศึกษา 2555 ทางโรงเรียนได้ให้กลุ่มผู้น านักเรียนเป็นแกนน าในการประชาสมัพันธ์ถึง โทษ พิษภัย 
อนัตรายท่ีเกิดจากบหุร่ี ให้กบันักเรียนในโรงเรียนหน้าเสาธงทุกสปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั นอกจากนีจ้ะมี
การจดันิทรรศการเก่ียวกบั โทษ พิษภยั อนัตรายท่ีเกิดจากบหุร่ีภายในโรงเรียน และเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม
เก่ียวกบัการแขง่ขนักีฬาก็จะน าการรณรงค์เร่ืองของบุหร่ีมาสอดแทรกในกิจกรรมด้วย  ซึ่งจากการสังเกต
ของผู้ วิจยัในการด าเนินการกิจกรรมในสว่นของโรงเรียนปลอดบหุร่ี พบวา่ ประชาชนในพืน้ท่ี นักเรียน ร่วม
ถึงคณุครูในโรงเรียนได้ให้ความส าคญัและมีสว่นร่วมเป็นอย่างดี 
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ภาพประกอบท่ี 4-3 การบรูณาการในเร่ืองของบหุร่ีกบักิจกรรมตา่ง ๆ ในโรงเรียน 

 

4) ชมุชนมีการเปิดหอกระจายเสียงเพ่ือรณรงค์การสบูบุหร่ี และพิษภยัต่างๆ ท่ีเกิดจากการ
สบูบหุร่ี การด าเนินกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งของชมุชนบ้านควนเคียมปลอดบุหร่ี ผู้ วิจัยพบว่า กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์เพ่ือรณรงค์การสบูบุหร่ี และพิษภยัต่างๆ ท่ีเกิดจากการสบูบุหร่ี  ผ่านหอกระจายข่าวของ
ชมุชน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีชมุชนด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง และคนในชุมชนก็ให้ความสนใจต่อข่าวสารท่ี
ได้ท าการประชาสมัพันธ์ โดยการประชาสมัพันธ์โครงการ หรือการให้ความรู้ ทีมวิจัยชุมชนจะเป็นผู้สลบั
สบัเปลี่ยนกันท าหน้าท่ี หรือในบ้างครัง้ผู้ วิจัยก็จะใช้ช่องทางนีใ้นการนัดแนะ ประชุม ท าความเข้าใจ ให
ความรู้คนในชมุชน ผา่นทางเสียงตามสาย ด้วยลกัษณะบ้านเรือนของหมู่ท่ี 2 บ้านควนเคี่ยมท่ีส่วนใหญ่
บ้านเรือนจะตัง้อยู่ริมถนนภายในหมูบ้่าน และในแตส่ายของถนนภายในหมู่บ้านจะมีล าโพงทุกสาย ส่งผล
ให้การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุม จึงนับเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งท่ีท าให้การ
ด าเนินงานวิจยัในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ และการจัดกิจกรรมทุกครัง้จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากคนในชมุชน 

5) การสรุปประเมินผล ผลจากกิจกรรมสรุปผลกิจกรรมท่ีไดด้  าเนินการตามโครงการ จากการ
สอบถามทีมวิจยัชุมชนไดใ้หข้อ้มลูว่า จากการสงัเกตของทีมวิจยัท่ีไดส้งัเกตพฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีสูบ
บุหร่ี พบว่า หลงัจากการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใหห้มู่ท่ี 2 บา้นควนเค่ียมเป็นหมู่บา้นปลอดบุหร่ี 
ไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากคนในชุมชน สงัเกตเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัไม่มีผูสู้บบุหร่ีในท่ีสาธารณะให้
เห็น เช่น ท่ีกลุ่มสหกรณ์น ้ ายาง โรงเรียน ร้านคา้ ลานกีฬา และท่ีสาธารณะอ่ืน ส่วนในวดั พบว่า หากมีงาน
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ศพ ยงัพบการสูบบุหร่ีภายในวัดเน่ืองจากบางคร้ังคนท่ีมาร่วมงานไม่ใช้คนในพ้ืนท่ีจึงยากต่อการ
ประชาสมัพนัธ ์แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานตามโครงการวิจยั ส่งผลให้ผูท่ี้สูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ีท่ีดีข้ึนปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีไดก้  าหนดไวใ้นแต่ตน้ นอกจากน้ีในวนัดงักล่าวทีมวิจยัชุมชนยงัไดม้ีการ
แบ่งพ้ืนท่ีในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสอบถามประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินโครงการวิจยั และยงั
ไดร่้วมกนัสรุปปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การด าเนินงาน
ในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ ร่วมกนัท าแบบทดสอบประเมินความรู้ความเขา้ใจหลงัการด าเนินงานวิจยั 

 

4.3 ผลผลิตและผลการเรียนรู้จากกระบวนการวจิัย 

 ผลผลิตและผลการเรียนรู้จากกระบวนการซึ่งในขัน้นีผู้้ วิจัยได้สรุปผลท่ีได้จากการด าเนินงานใน

กระบวนการวิจยั และได้ประเมินกลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมในกระบวนการวิจยัโดยใช้แบบสอบถาม และแบบ

ประเมินความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมการน าแนวทางการน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองบุหร่ีด าเนินการ

ในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 2 บ้านควนเคี่ยม ซึ่งสามารถสรุปผลผลิตและผลการเรียนรู้จากกระบวนการวิจัยท่ีเกิดขึน้ได้

ดงันี ้

 4.3.1 ผลผลิตท่ีเกิดจากกระบวนการวจิัย 

1) ได้ทีมวิจยัชมุชน ในการด าเนินงานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้มีการสรรหาทีมวิจัยชุมชนมาเป็น
แกนน าในการด าเนินงานวิจัยเพ่ือจะเป็นตวัขบัเคลื่อนการด าเนินงานการน าแนวทางการน ามติสมชัชา
สขุภาพเร่ืองบหุร่ีด าเนินการในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 2 บ้านควนเคี่ยม โดยพืน้ฐานคนในชุมชนหมู่ท่ี 2 บ้านควนเคี่ยม
เป็นสงัคมแบบเครือญาติ ความสมัพันธ์ของคนในชุมชนเป็นความสัมพันธ์อันดี นอกจากนีห้น่วยงาน
ราชการในพืน้ ท่ี ทัง้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน า้ตก และโรงเรียนวัดควนเคี่ยม ก็มี
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชน มีการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั อีกประการคนในชมุชนบ้านควนเคี่ยมเป็น
กลุ่มคนท่ีมีความสนใจท่ีจะตอบรับการการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จึงท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
ตวัแทนหน่วยงานในพืน้ท่ี กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น า
ชุมชน ในการสมัครเข้าร่วมทีมวิจัยชุมชน นอกจากนีก้ลุ่มบุคคลเหล่านีเ้ป็นกลุ่มคนท่ีมีจิตอาสาในการ
ท างานสาธารณะให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยด้วยดีตัง้แต่เ ร่ิมด าเนินการวิจัยจนตลอด
กระบวนการวิจยัทัง้หมดก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นทนุของชมุชนตอ่ไปในอนาคต ในการด าเนินงานเพ่ือ
ขบัเคลื่อนการพฒันาชมุชนในด้าน อ่ืน ๆ 
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2) ไดข้อ้ตกลงร่วมกนัในการน าแนวทางการน ามติสมชัชาสุขภาพเร่ืองบุหร่ีด าเนินการในพ้ืนท่ี
หมู่ท่ี 2 บา้นควนเค่ียม ซ่ึงถือเป็นกติกาของชุมชนท่ีชุมชนยอมรับและทุกคนในชุมชนตอ้งปฏิบติัเหมือนกนั 
จึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีของชุมชนในการพฒันาชุมชนต่อไปในอนาคต 
 

ข้อตกลงร่วมแนวทางการน ามตสิมัชชาสุขภาพเร่ืองบุหร่ีด าเนินการในพืน้ท่ี 

หมู่ท่ี 2 บ้านควนเค่ียม ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  

1. หา้มขายบุหร่ีใหเ้ด็กท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี 
2. หา้มสูบบุหร่ีในเขตหา้มสูบ ไดแ้ก่ 

    : บริเวณสาธารณะ  

    : วดั   

    : โรงเรียน  

            ซ่ึงสามารถสูบไดเ้ฉพาะบริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับสูบบุหร่ีเท่านั้น 

3. ร่วมกนัจดักิจกรรมหรือนิทรรศการใหค้วามรู้เก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ี  
ทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 

   4. หา้มขายผลิตภณัฑบุ์หร่ีในสถานท่ีตอ้งหา้มยาสูบท่ีตอ้งห้าม 100 % จ านวน 4 แห่ง 

                ประกอบดว้ย สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและสถานท่ีราชการ 

    5. ก าหนดเขตสูบบุหร่ี(ใตโ้ด) ซ่ึงบริเวณดงักล่าวไมก่่อใหเ้กิดความเดือดร้อน   

             ร าคาญแก่ประชาชนในชุมชน และไม่อยูใ่นบริเวณทางเขา้ อีกทั้งบริเวณใตโ้ดยงัมีการ 

             ระบายอากาศถ่ายเทท่ีดีอีกดว้ย 

    6.  สถานศึกษามีการสอดแทรกพิษภยับุหร่ีในสถานศึกษาเร่ิมตั้งแต่ชั้นอนุบาล 

 7. ชุมชนมีการเปิดหอกระจายเสียงเพื่อรณรงคก์ารสูบบุหร่ี และพิษภยัต่างๆ ท่ีเกิดจากการ

สูบบุหร่ี 

 8. ก าหนดเคร่ืองหมายในเขตสูบบุหร่ีและเขตปลอดบุหร่ีภายในชุมชน ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการแสดงเคร่ืองหมายของเขตสูบบุหร่ีและเขต

ปลอดบุหร่ี  
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 4.3.2 ผลการเรียนรู้จากกระบวนการวจิัย 

 ในการประเมินผลการเรียนรู้จากกรับวนการวิจัย ผู้ วิจัยได้ท าการประเมินในกลุ่มผู้ เข้าร่วม

กระบวนการ 3 กลุม่ด้วยกนัประกอบด้วย ทีมวิจยัชมุชน นกัเรียนระดบัชัน้ ป.5 – ป.6 โรงเรียนวดัควนเคี่ยม 

และตวัแทนครัวเรือนในหมูท่ี่ 2 บ้านควนเคี่ยม 

1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง พรบ.ยาสบู โทษและพิษภยัของบหุร่ี  
 ก. ทีมวิจยัชมุชน  

 จากการทดสอบทีมวิจยัชุมชน จ านวน 25 คน ดว้ยแบบทดสอบวดัความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง

พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภยัของบุหร่ี แบบอตันยั 15 ขอ้ แบบทดสอบชุดเดียวกนัน้ีไดท้  าการทดสอบ 2 คร้ัง 

คือ การทดสอบก่อนการด าเนินการวิจยั (pre – test) และการทดสอบหลงัการด าเนินการวิจยั (post – test) ซ่ึง

ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดด้งั ตารางท่ี 4-5  

 

ตารางท่ี 4-5 ผลการทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกระบวนการวิจยัของทีมวิจัย

ชุมชน 

 

กลุ่มทดสอบ 
จ านวนทีมวจิยั

ชุมชน 
คะแนนเฉลีย่ S.D. t sig 

ก่อนเขา้ร่วม

กระบวนการวิจยั 
25 8.40 1.04 

13.32* .000 
หลงัเขา้ร่วม

กระบวนการวิจยั 
25 12.36 1.43 

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางเปรียบเทียบแบบทดสอบวดัความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง พรบ.ยาสบู โทษและพิษภยั

ของบหุร่ี ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียคะแนนของทีมวิจยัชมุชนก่อนและหลงัการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ 

พบวา่ก่อนเข้าร่วมกระบวนการวิจยัมีคา่เฉล่ียของคะแนนเท่ากบั 8.40 และหลงัเข้าร่วมกระบวนการวิจัย มี
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 12.36 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้วย t-test พบว่ามีความ

แตกตา่งทางนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงวา่กระบวนการวิจยั ท าให้ทีมวิจยัชมุชนเกิดความรู้ ความ

เข้าใจเร่ือง พรบ.ยาสบู โทษและพิษภยัของบหุร่ี 

 

 ข. ตวัแทนครัวเรือนที่มคีนสูบบุหร่ี 

 จากการทดสอบตวัแทนครัวเรือนท่ีมีคนสูบบุหร่ี จ  านวน 50 ครัวเรือนโดยแบบทดสอบวดั

ความรู้ ความเขา้ใจ เร่ืองพรบ.ยาสูบ โทษและพิษภยัของบุหร่ี แบบอตันัย 15 ขอ้ แบบทดสอบชุดเดียวกนัน้ี 

ไดท้ าการทดสอบ 2 คร้ัง คือ การทดสอบก่อนการด าเนินการวิจยั (pre – test) และการทดสอบหลงัการ

ด าเนินการวิจยั (post – test) ซ่ึงผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดด้งั ตารางท่ี 4-6  
 

ตารางท่ี 4-6 ผลการทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกระบวนการวิจยัของตวัแทน

ครัวเรือนท่ีมีคนสูบบุหร่ี 

 

กลุ่มทดสอบ 
จ านวนตวัแทน

ครัวเรือน 
คะแนนเฉลีย่ S.D. t sig 

ก่อนเขา้ร่วม

กระบวนการวิจยั 
50 8.10 1.26 

17.91* .000 
หลงัเขา้ร่วม

กระบวนการวิจยั 
50 12.28 1.35 

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

 จากตารางเปรียบเทียบแบบทดสอบวดัความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง พรบ.ยาสบู โทษและพิษภยั

ของบหุร่ี ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยคะแนนของตวัแทนครัวเรือนท่ีมีคนสบูบุหร่ีก่อนและหลงัการเข้าร่วม

กระบวนการเรียนรู้ พบวา่ก่อนเข้าร่วมกระบวนการวิจยัมีคา่เฉล่ียของคะแนนเท่ากบั 8.10 และหลงัเข้าร่วม

กระบวนการวิจยั มีคา่เฉล่ียของคะแนนเท่ากบั 12.28 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคา่เฉลี่ยด้วย t-test 
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พบวา่มีความแตกตา่งทางนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 แสดงวา่กระบวนการวิจยั ท าให้ตวัแทนครัวเรือนท่ี

มีคนสบูบหุร่ีเกิดความรู้ ความเข้าใจเร่ือง พรบ.ยาสบู โทษและพิษภยัของบหุร่ี 

 ค. นักเรียนระดับประถมศึกษาระดับชัน้ ป.4 – ป.6   

 จากการทดสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 – ป.6 จ  านวน 34 คน  โดย

แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ เร่ืองพรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของบุหร่ี แบบอัตนัย 15 ข้อ 

แบบทดสอบชุดเดียวกนัน้ี ไดท้ าการทดสอบ 2 คร้ัง คือ การทดสอบก่อนการด าเนินการวิจยั (pre – test) และ

การทดสอบหลงัการด าเนินการวิจยั (post – test) ซ่ึงผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดด้งั ตารางท่ี 4-7 

 

ตารางท่ี 4-7 ผลการทดสอบวดัความรู้ความเขา้ใจก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกระบวนการวิจยัของนักเรียน

ระดบัประถมศึกษาระดบัชั้น ป.4 – ป.6   
 

กลุ่มทดสอบ 
จ านวน

นักเรียน 
คะแนนเฉลีย่ S.D. t sig 

ก่อนเขา้ร่วม

กระบวนการวิจยั 
34 7.97 1.24 

18.09* .000 
หลงัเขา้ร่วม

กระบวนการวิจยั 
34 12.44 1.30 

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางเปรียบเทียบแบบทดสอบวดัความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง พรบ.ยาสบู โทษและพิษภยัของ

บหุร่ี ความแตกตา่งของคา่เฉล่ียคะแนนของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาระดบัชัน้ ป.4 – ป.6  ก่อนและหลงั

การเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ พบวา่ก่อนเข้าร่วมกระบวนการวิจยัมีคา่เฉล่ียของคะแนนเท่ากับ 7.97 และ

หลังเข้าร่วมกระบวนการวิจัย มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 12.44 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง

คา่เฉล่ียด้วย t-test พบวา่มีความแตกตา่งทางนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่ากระบวนการวิจัย ท า
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ให้นกัเรียนระดบัประถมศกึษาระดบัชัน้ ป.4 – ป.6  เกิดความรู้ ความเข้าใจเร่ือง พรบ.ยาสบู โทษและพิษ

ภยัของบหุร่ี 

 

4.3.3 ด้านเจตคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านปลอดบุหร่ี  

 1) ทีมวจิัยชุมชน  

 จากการทดสอบทีมวิจยัชุมชน จ านวน 25 คน ดว้ยแบบวดัเจตคติต่อด าเนินงานหมู่บา้นปลอด

บุหร่ี ส าหรับทีมวิจยัชุมชน จ านวน 10 ขอ้ ไดท้ าการทดสอบ 2 คร้ัง คือ วดัผลดา้นเจตคติต่อด าเนินงาน

หมู่บ้านปลอดบุหร่ี ก่อนการเข้าร่วมกระบวนการวิจยั (pre – test) และวดัผลด้านเจตคติต่อด าเนินงาน

หมู่บา้นปลอดบุหร่ีหลงัการเขา้ร่วมกระบวนการวิจยั (post – test) ซ่ึงผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดด้งั 

ตารางท่ี 4-8 

ตารางท่ี  4-8 ผลการประเมินเจตคติต่อการด าเนินงานหมู่บ้านปลอดบุหร่ี ก่อนและหลงัการเข้าร่วม

กระบวนการวิจยัของทีมวิจยัชุมชน   
 

กลุ่มทดสอบ 
จ านวนทีมวจิยั

ชุมชน 
คะแนนเฉลีย่ S.D. t sig 

ก่อนเขา้ร่วม

กระบวนการวิจยั 
25 35.28 4.22 

5.04* .000 
หลงัเขา้ร่วม

กระบวนการวิจยั 
25 40.16 4.16 

แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางเมื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียผลการวดัเจตคติตอ่การด าเนินงานหมูบ้่าน

ปลอดบหุร่ีก่อนและหลงัการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ พบวา่ก่อนการเข้าร่วมกระบวนการวิจยั คา่เฉล่ียผล

การวดัเจตคติตอ่การด าเนินงานหมูบ้่านปลอดบหุร่ี 35.28 และคา่เฉล่ียผลการวดัเจตคติต่อการด าเนินงาน
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หมูบ้่านปลอดบหุร่ี หลงัการเข้าร่วมกระบวนการวิจยั คือ 40.16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย

ด้วย t-test พบวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่ากระบวนการวิจัยใน เร่ือง 

การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัดพัทลุง ท าให้ทีมวิจัยมีเจตคติต่อการ

ด าเนินงานหมูบ้่านปลอดบหุร่ี เพ่ิมมากขึน้ 

 จากการสังเกตของผูว้ิจยั พบว่าทีมวิจยัชุมชนมีการเปล่ียนแปลงเจตคติต่อการการด าเนินงาน

หมู่บา้นปลอดบุหร่ีไปในทางท่ีดีข้ึน สงัเกตเห็นไดจ้ากการไดล้งพ้ืนท่ีในการร่วมกิจกรรมของชุมชน ทีมวิจยั

ชุมชนมีความมุ่งมัน่ ใหค้วามส าคญัในการเก็บขอ้มลูและการด าเนินกิจกรรม ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า หลงัผ่าน

กระบวนการวิจยั ทีมวิจยัชุมชนทีมน้ีต่อไปในอนาคตจะสามารถเป็นแกนน าหลกัของชุมชนในการพฒันา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สามารถน าองค์ความรู้ และแนวทางจากการด าเนินงานวิจยัไปปรับใชเ้พื่อ

พฒันาชุมชน พฒันาทอ้งถ่ิน ต่อไป  

 2)ความพงึพอใจของชุมชนต่อการด าเนินโครงการวจิัย 

 ผูว้ิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินโครงการวิจัย โดยท าการ

ประเมินจากคนในชุมชน จ  านวน 100 ชุด โดยท าการประเมิน 1 คร้ัง คือหลงัจากเสร็จส้ินโครงการวิจยั ซ่ึง

ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดด้งั ตารางท่ี 4-9 
 

 

ตารางท่ี 4-9 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินโครงการวิจยั 

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน (ร้อยละ) 

ดี

เยี่ยม 

( 5 ) 

ดี 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

ควร

ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้ 

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 78 22 - - - 

    1.2  จ านวนบคุลากรเพียงพอต่อการปฏิบติังาน/ โครงการ 69 25 5 1 - 
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รายการประเมิน 

ระดับคะแนน (ร้อยละ) 

ดี

เยี่ยม 

( 5 ) 

ดี 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

ควร

ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง

ปรับปรุง 

(1) 

    1.3  คณุภาพความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบติังาน /โครงการ 83 17 - - - 

    1.4  ปริมาณวสัดอุปุกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ 67 31 2 - - 

    1.5   ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ 75 20 5 - - 

2. ด้านกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ 

    2.1  ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงาน 80 11 9 - - 

    2.2  มีขัน้ตอนการจดักิจกรรมที่ชดัเจน 78 12 10 - - 

    2.3  กระบวนการจดักิจกรรมตรงกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ 59 31 10 - - 

    2.4  มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 91 7 2 - - 

    2.5  ขัน้ตอนการจดักิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น  

           สามารถปรับให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ได้ 

89 11 - - - 

    2.6 ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุก

ขัน้ตอน 

93 7 - - - 

3. ด้านคุณภาพ 

     3.1 ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทบัใจ 87 13 - - - 

     3.2 ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ 89 11 - - - 

     3.3 ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ 95 5 - - - 

     3.4 สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกบัการเรียน 90 9 1 - - 
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รายการประเมิน 

ระดับคะแนน (ร้อยละ) 

ดี

เยี่ยม 

( 5 ) 

ดี 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

ควร

ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง

ปรับปรุง 

(1) 

           การสอนได้ หรือชีวิตประจ าวนั 

     3.5  ระดบัคณุภาพของผลงานที่ได้รับ 75 15 10 - - 

 

 จากตาราง พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินโครงการวิจัย ใน 3 ด้านสามารถ

สรุปได้ว่า ระดับความพึงพอใจของชุมชนในด้านทรัพยากรส่วนใหญ่อยู่ ท่ีระดับดีเ ย่ียม ด้านด้าน

กระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการระดับความพึงพอใจของชุมชนอยู่ท่ีระดบัดีเย่ียม  และด้าน

คณุภาพของโครงการวิจยัระดบัความพึงพอใจของชมุชนอยู่ท่ีระดบัดีเย่ียม   

 

4.4 ปัจจัยส่งเสริมต่อการด าเนินการวจิัย 

 จากการวิจัยการการขบัเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ท่ี

จงัหวดัพทัลงุโดยการด าเนินการในพืน้ท่ี บ้านควนเคี่ยม หมูท่ี่ 2 ต าบลวังใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวดัพัทลงุ 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินการวิจัย สามารถจ าแนกรายละเอียดได้

ดงัตอ่ไปนี ้

 4.1 ปัจจัยด้านชุมชน ทนุทางสงัคม ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ทนุของชมุชน โดนยึดหลกัการแนวคิดการ

วิเคราะห์ทนุของชมุชนของ อทุยั ดลุยเกษม (2545) โดยจ าแนกทนุของชมุชนออกเป็น 5 ประเภท 

 (1) ทนุคน (Human capital) บ้านควนเคี่ยมเป็นชุมชนท่ีคนมีศกัยภาพ และมีตความต้องการท่ีจะ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้นในชมุชน มีความสนใจพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ท่ีจะน ามาพัฒนาชุมชน นอกจากทุน

สว่นบคุคลของสมาชิกในชมุชนแล้ว การหน่วยงานราชการในพืน้ท่ีท่ีให้ความสนใจในพัฒนาชุมชน พัฒนา

คณุภาพชีวิตของคนในชมุชน ก็ยงัเป็นแรงเสริมและเป็นต้นทุนในการด าเนินงานวิจัยดงักล่าวด้วยเช่นกัน 
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นอกจากนีย้งัพบผู้น าชมุชนในบ้านควนเคี่ยมยงัเป็นท่ียอมรับ เช่ือถือ ของสมาชิกในชุมชน ส่งผลให้ความ

ร่วมมือของคนในชมุชนเป็นไปอย่างเข้มแขง็ ผู้น าชมุชนความสามารถบริหารจดัการชมุชนได้ 

 (2) ทุนสติปัญญา (Wisdom capital) บ้านควนเคี่ยมเป็นชุมชนท่ีมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้

ความสามารถท่ีส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งความรู้ดงักล่าวเป็นทัง้ความรู้จากระบบ

การศึกษา ความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และความรู้จากประสบการณ์ชีวิต นอกจากนีส้มาชิกรุ่นอาวุโสใน

ชมุชนยงัมีการถ่ายทอดความรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ให้แก่เยาวชนรุ่นหลงัด้วย 

 (3) ทุนระบบสังคม และวัฒนธรรม (Socio-cultural capital) บ้านควนเคี่ยมเป็นชุมชนท่ีมี

ความสมัพนัธ์ระบบเครือญาติ และประเพณี วฒันธรรม ของชมุชนยงัเป็นเคร่ืองร้อยรัดและสร้างความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันให้แก่สมาชิกในชุมชนได้อย่างแน่นแฟ้นมาเป็นเวลานาน ซึ่งทุนระบบสังคม และ

วฒันธรรมมีบทบาทส าคญัท่ีสง่ผลให้ทนุด้านอ่ืน ๆ ของชมุชนมีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมท่ีจะส่งผล

ตอ่การเรียนรู้ของสมาชิกในชมุชนได้เป็นอย่างดี 

 (4) ทุนเงินตรา (Monetary capital) บ้านควนเคี่ยมเป็นชุมชนท่ีมีการจัดกลุ่มส่งเสริมอาชีพ

ครอบคลมุทกุกลุม่อาชีพในชมุชน และสมาชิกในชมุชนสว่นใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ท าให้เกิด

แหล่งทุนหมนุเวียนและการกระจายรายได้ภายในชุมชน เพ่ือเป็นหลกัประกันชีวิตท่ีมัน่คงให้แก่สมาชิก

ภายในชมุชน ท่ีจะสง่ผลตอ่การเรียนรู้ของสมาชิกในชมุชนได้เป็นอย่างดี 

 (5) ทุนระบบนิเวศ (Ecological capital) บ้านควนเคี่ยมเป็นชุมชนท่ีมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ี

อดุมสมบรูณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติดงักลา่วเป็นแหลง่ปัจจยัสีท่ี่

ส าคญัของสมาชิกในชมุชน มีการใช้ประโยชน์จากแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติดงักลา่ว 

 4.2 ปัจจัยด้านหน่วยงานในชุมชน 

1) โรงเรียนวัดควนเค่ียม ได้ให้ความสนใจ และความส าคญัในการด าเนินโครงการวิจัยเป็น
อย่างดีย่ิง ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีมีสว่นส าคญัตอ่การด าเนินงานวิจยัในชมุชน  นอกจากนีผู้้อ านวยการโรงเรียนยงัมี
คณุลกัษณะความเป็นผู้น า และมีเจตคติท่ีดีกิจกรรมท่ีจะสามารถน ามาพัฒนาคณุภาพของคนในชุมชน 
รวมทัง้คณุครูในโรงเรียนเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมของกระบวนการวิจยั นอกจากนีโ้รงเรียนและชมุชนยัง
ความสมัพนัธ์กนัอย่างดี  มีความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกับชุมชน สงัเกตได้จากผู้อ านวยการและ
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คณุครูอนามยัโรงเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมท่ีด าเนินการทกุครัง้ ซึ่งปัจจยัดงักล่าวเอือ้ต่อการด าเนินงานวิจัย 
การน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัดพัทลุง ของบ้านควนเคี่ยมให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

2) ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน า้ตก เป็นผู้ ท่ีคอย
ช่วยเหลือผู้ วิจยัตลอดกระบวนการวิจยัเป็นปัจจยัท่ีมีสว่นส าคญัย่ิงท่ีท าให้งานวิจัยประสบความส าเร็จ ซึ่ง
นอกจากจะให้ความสนใจตอ่การด าเนินงานวิจยัแล้วยงัให้ข้อเสนอแนะกบัผู้ วิจยัตลอดกระบวนการวิจยั อีก
ทัง้ยงัเป็นคนคอยประสานงานชุมชนกับผู้ วิจัย และเป็นท่ีนับถือของคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการ
ด าเนินงานวิจยัได้เข้าร่วมกิจกรรมกบัผู้ วิจยัทกุครัง้ มีความกระตือรือร้นในการท างานเป็นอย่างย่ิงพร้อมทัง้
เน้นกระบวนการท างานโดยให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมตลอดและยงัเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานวิจยัซึ่งปัจจยัดงักลา่วเอือ้ตอ่การพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ของชมุชนให้ประสบผลส าเร็จ 
 4.3 ทีมวจิัยชมุชน   

1) ความเต็มใจในการท างาน ในกระบวนการสรรหาทีมวิจัยผู้ วิจัยใช้วิธีการสรรหาโดยการ
รับสมคัรผู้สมคัรใจเข้าร่วมเป็นทีมวิจยัชมุชน โดยกระบวนการดงักลา่วท าผู้ วิจยัได้ทีมวิจัยท่ีมีตัง้ใจต้องการ
จะเข้าร่วมท าการวิจัย ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมท่ีส าคญัส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมงานวิจัยส าเร็จลุล่วง 
นอกจากนีที้มวิจยัได้มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด าเนินงานให้แก่ผู้ ร่วมงานทกุคน และทุกคนก็
ได้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานด้วยความเต็มใจ มีการคิดแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันท าให้ผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายงานไมม่ีความรู้สกึวา่ตนเองโดนบงัคบัให้ท างาน จึงมีความเตม็ใจท างานร่วมกบัทกุคน สงัเกตได้
จากระหวา่งการด าเนินกิจกรรมจะมีการหยอกล้อกัน ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี
ร่วมกนั 

2) ความเหน่ียวแน่นของกลุ่ม สมาชิกทีมวิจยัชุมชนท่ีร่วมด าเนินการวิจัยครัง้นีเ้ป็นผู้ ท่ีรู้จัก
กนัมาก่อนเพราะอยู่ในชมุชนเดียวกนั และสมาชิกสว่นใหญ่เคยท างานร่วมกันมาก่อนจากการเป็นสมาชิก
ของกลุม่เดียวกนั จากการท่ีทีมวิจยัชมุชนเป็นกลุม่คนท่ีเคยร่วมงานกนัมาก่อนสง่ผลให้การด าเนินการวิจัย
ในครัง้นีส้มาชิกจึงมีความคุ้นเคยสนิทสนม และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ท าให้ความสมัพันธ์ในกลุ่มมีความ
เหนียวแน่น แม้บางครัง้อาจมีความคิดเห็นท่ีไมต่รงกนัแตก่็สามารถพดูคยุ หาข้อตกลงท่ีเป็นมติของกลุ่มได้
โดยไมม่ีความขดัแย้ง สง่ผลให้การด าเนินการวิจยัด าเนินการตอ่ไปได้ 

3) การส่ือสาร การสื่อสารในการร่วมกระบวนการทุกขัน้ตอนท าให้ผู้ ร่วมกระบวนการ เกิด
ความเข้าใจกนั สง่ผลให้การท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การส่ือสารระหว่างผู้ วิจัยและทีมวิจัยชุมชน
เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ท าให้ทีมวิจัยชุมชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อเสนอท่ีมี
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ประโยชน์ต่อการวิจัย สามารถปรับแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยบรรลุ
วตัถุประสงค์เดียวกัน การสื่อสารก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานไม่ใช้การบังคบัจึงท าให้การ
ร่วมมือในการด าเนินงานวิจยั 
 4.4 ปัจจัยภายนอก 

1) การด าเนินการวจิัยเชงิปฏิบัติการ การท่ีผู้ วิจยัได้น าแนวทางการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ มาใช้
ในการวิจัยในชุมชน นับเป็นเคร่ืองมือชิน้ใหม่ท่ีชุมชนได้เรียนรู้ก่อให้เกิดความสนใจในการเข้าร่วม
กระบวนการวิจัยของทีมวิจัย และชุมชน ซึ่งกระบวนการวิจัยดังกล่าวเป็นการน าเอาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
มาร่วมกิจกรรมวิจัย โดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้แก่ชุมชน โดยข้อมลูจากการวิจัยทุกขัน้ตอนเป็นสิ่งท่ีชุมชน
หรือชาวบ้านร่วมรับรู้และใช้ประโยชน์ด้วย วิธีการวิจัยแบบนี ้ข้อมูลท่ีได้จ ะมีความชัดเจน สะท้อน
ความคิดของชาวบ้าน ตลอดจนนิสยัใจคอ ความต้องการ และแบบแผนการด าเนินชีวิตของตน (ปาริชาติ 
วลยัเสถียร และคณะ, 2543) 

2) บทบาทของผู้วิจัย บทบาทของผู้ วิจัยเป็นสิ่งส าคญัประการหนึ่งท่ีท าให้งานวิจัยประสบ
ความส าเร็จ และยงัเป็นสิ่งท่ีคอยกระตุ้นให้ทีมวิจัยชุมชน และชุมชน เกิดความสนใจและให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานวิจัยให้บรรลวุตัถุประสงค์ เน่ืองจากผู้ วิจัยเป็นบุคคลในพืน้ท่ีและได้ปฏิบัติงานในด้าน
สาธารณสขุและสขุภาพในพืน้ท่ีมาก่อนเป็นระยะเวลาหลายปี จึงท าให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับทีม
วิจยัชมุชน ประชาชน และหน่วยงานในพืน้ท่ีพอสมควร อีกทัง้ประชาชนให้ความไว้วางใจ จึงอาจส่งผลให้
การด าเนินงานวิจยั การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดัพัทลงุ ของบ้านควน
เคี่ยมด าเนินการได้สะดวกและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน ท าให้ประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานวิจยั 
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บทที่ 5 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเร่ือง การน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบตัิท่ีจงัหวดัพทัลงุ มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือ 1) เพ่ือขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท่ีระดบัจังหวดั

และพืน้ท่ี 2) เพ่ือหารูปแบบกระบวนการหนนุเสริมการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ 

และ3) เพ่ือค้นหาปัจจยัความส าเร็จในการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่ง

จากผลการศกึษาสามารถสรุป อภิปรายผลการวิจยั และเสนอแนะได้ดงันี ้

 
5.1 สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ร่วมกบัการวิจยัเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจยัท าการศึกษาร่วมกบัทีมวิจยัชุมชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดกระบวนการศึกษา ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั 
โดยมีรายละเอียดและประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 5.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดกลุม่เป้าหมายทัง้หมด 2 กลุม่ ประกอบด้วย 

 ทีมวิจัยชุมชน ประกอบด้วย ผูน้  าชุมชน องค์กรท้องถ่ิน และ องค์กรสาธารณสุขระดับ
ทอ้งถ่ิน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในหมู่บา้นตวัอยา่ง จ  านวน 25 คน 

 ประชาชนในหมู่บ้านทดลอง ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาระดับ ป.5 – ป.6 
จ  านวน 34 คน และตวัแทนครัวเรือนท่ีมีคนสูบบุหร่ี จ  านวน 50 คน 

 
 5.1.2 วธีิการเก็บข้อมูล 

 การเก็บข้อมลูแบ่งข้อมลูออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมลูเชิงคณุภาพ   และข้อมลูเชิงปริมาณ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1) ข้อมูลเชงิคุณภาพ  
ผู้ วิจยัได้แบ่งประเภทของข้อมลูและวิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพดงันี  ้
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1. ข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารทางวิชาการเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงาน

ด้านบหุร่ีในชมุชน รวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในสว่นของการด าเนินของ ศจย.ในพืน้ท่ีต่าง 

ๆ ท่ีผ่านมา ตลอดจนเอกสารข้อมลูพืน้ฐานต่าง ๆ ของพืน้ท่ี  เพ่ือใช้ในการประมวลแนวความคิดในการ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ผู้ วิจัยยังได้มีการพูดคุยกับแกนน าชุมชน หัวหน้าหน่วยงานราชการใน

ชมุชน รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความชดัเจน น่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้ 

 2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการระดมสมอง 

ผู้ วิจยัได้ลงพืน้ท่ีศกึษาชมุชนและด าเนินการวิจัย ได้มีการจดบันทึกเหตกุารณ์ ปรากฏการณ์

ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในช่วงการด าเนินงานวิจยั ใช้วิธีการเก็บข้อมลู ทัง้การสงัเกต การสมัภาษณ์ การระดมสมอง

ทัง้การจดัประชมุ การจดัเวทีแสดงความคิดเห็น และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชุมชน ตามวิธีการ

เก็บข้อมลูเชิงคณุภาพของ สภุางค์ จนัทวานิช (2540) 

2) ข้อมูลเชงิปริมาณ 
ในการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณผู้ วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือแบบทดสอบในการจดัเก็บข้อมลูซึ่งประกอบด้วย

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบวัดเจตคติ และแบบประเมินความพึงพอใจ เพ่ือประเมินผลการ

ด าเนินงานกระบวนการวิจยั 

 

 5.1.3 ผลการจดักระบวนการวจิัย 

1) ขัน้เตรียมการก่อนการด าเนินการท าวจิัย 
 ในขัน้นีจ้ะประกอบด้วยกิจกรรม การคดัเลือกพืน้ท่ีศกึษา การส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นของชมุชน และ

การบรูณาการตวัผู้ วิจยัเข้ากบัชมุชน ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี  ้

1. การคดัเลอืกพืน้ที่ศึกษา 
 ผลการคดัเลือกพ้ืนท่ีศึกษาผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเด็นเกณฑก์ารวิเคราะห์ ประเมิน บริบท ของพ้ืนท่ี
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1)  สถานการณ์การด าเนินงานดา้นยาสูบในพ้ืนท่ี และขอ้มลูพ้ืนฐานเก่ียวกบัอตัราผูป่้วย
ทางเดินหายใจ ในพ้ืนท่ี 2) ความพร้อมของเจา้หน้าในพ้ืนท่ีต่อการด าเนินงานวิจยั หลงัจากการพิจารณา
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คัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาตามเกณฑ์ดังกล่าว ผูว้ิจ ัยได้เลือกพ้ืนท่ีอ  าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เป็นพ้ืนท่ี
ท าการศึกษา และจาการพดูคุยกบั คุณกิตติศกัด์ิ รักเกตุ นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ผูรั้บผิดชอบงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติดอ  าเภอป่าบอน ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 เพื่อพดูคุยถึงความเป็นไปไดใ้น
การด าเนินงานวิจัย และเลือกพ้ืนท่ีชุมชนตน้แบบในการด าเนินงานวิจัย และจากการพุดคุยกบั เจา้หน้าท่ี 
ผูรั้บผดิชอบงานระดบัอ าเภอ พบว่า อ  าเภอป่าบอนมีความพร้อมและมีความตอ้งการท่ีจะด าเนินงานวิจยัใน
พ้ืนท่ี และเห็นว่าชุมชนท่ีทีความพร้อมท่ีจะสามารถด าเนินการเป็นตน้แบบและทดลองน ามติสมชัชาสุขภาพ
แห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัไดเ้ป็นพ้ืนท่ี บา้นควนเค่ียม หมู่ท่ี 2 ต าบลวงัใหม่ อ  าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง 
ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข แกนน าสุขภาพ ผูน้  าชุมชน และหน่วยงานในพ้ืนท่ีให้ความร่วมมือ
ในการด าเนินงานเป็นอย่างดี นอกจากน้ีชุมชนยงัมีความพร้อมท่ีจะสามารถด าเนินงานวิจยัให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคไ์ดก้  าหนดไว ้
 2. การบูรณาการตัวผู้วจัิยเข้ากับชุมชน 

 ก. ผลการประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบลบ้านน า้ตก  พบว่า เจ้าหน้าท่ีของ

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้ตกมีความสนใจและมีความพร้อมในการด าเนินการวิจัยในครัง้นี ้

เพราะเห็นวา่งานวิจยัดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนในพืน้ท่ี และจะเป็นการเร่ิมต้นให้ชมุชนได้เรียนรู้

การท างานวิจยัเพ่ือท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ได้ตอ่ไปในอนาคต  

 ข. ผลการแนะน าตวัผู้ วิจยักบัโรงเรียนวดัควนเคี่ยม พบวา่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัควนเคี่ยม

ได้ให้การตอบรับในการท่ีจะให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานวิจยัอย่างเตม็ท่ี เพราะเห็นวา่งานวิจยัดงักลา่ว

จะเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียน และจะได้เป็นการสร้างพฤติกรรมการไมส่บูบหุร่ีให้กบัเยาวชนในอนาคต 

2) ขัน้ด าเนินการท าวจิัย 
 ขัน้นีจ้ะประกอบด้วยกิจกรรม การประชาสัมพันธ์และสรรหาทีมวิจัยชุมชน การเตรียมความ

พร้อมทีมวิจยัชมุชน การจดัท าแผนกิจกรรม และการด าเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งสามารถสรุปและอภิปราย

ผลการวิจยัได้ดงันี ้

 ก. การประชาสัมพันธ์และสรรหาทีมวจิัยชุมชน 

 ผลการจัดประชุมเพ่ือประชาสมัพันธ์โครงการวิจัย มีผู้ เข้าร่วม 48 คน หลังจากท่ีผู้ วิจัยได้

แนะน าตวัและชีแ้จงถึงการเข้ามาของผู้ วิจัยในพืน้ท่ีควนเคี่ยม เพ่ือร่วมกบัชมุชนในการน ามติสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาติเร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดัพัทลงุซึ่งการผู้ วิจัยได้ใช้คดัเลือกพืน้ท่ีศึกษา บ้านควนเคี่ยม หมู่ท่ี 2 
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ต าบลวงัใหม ่อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ เป็นหมูบ้่านทดลองและขอความร่วมมือจากคนในชุมชนในการ

ร่วมกันด าเนินการวิจัย ผู้ ท่ีเข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจ และแสดงท่าทีเป็นมิตรต่อการพูดคยุ มีความ

สนใจและตัง้ใจฟังเมื่อกลา่วถึงปัญหาบหุร่ี ผลระทบ และความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ

เร่ืองยาสบู ซึ่งผู้ วิจยัก็ได้อธิบายเพ่ิมเติมวา่งานวิจยัของผู้ วิจยัครัง้นี ้วตัถปุระสงค์หลกัของงานวิจยัคือเป็นการ

สร้างกระบวนการเพ่ือพฒันาให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาโดยความร่วมมือของชมุชน เราต้องมาร่วม

กันขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือหารูปแบบ 

กระบวนการหนุนเสริมการขบัเคลื่อนและแห่งความปัจจัยความส าเร็จในการขบัเคลื่อนการน ามติสมชัชา

สขุภาพแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบัติโดยมีการจัดท าเป็นแผนการในระดบัต าบลท่ีผ่านเวทีความเห็นของชุมชน 

สร้างองค์ความรู้สร้างระบบให้กบัคนในชมุชนเป็นเพียงจดุเร่ิมต้นเพ่ือถ่ายทอดแผนท่ีได้ให้แก่อ าเภออ่ืน ๆใน

จงัหวดัพทัลงุ โดยมีผู้ เข้าร่วมสมคัรเป็นทีมวิจัย 25 คน การสรรหาทีมวิจัยในครัง้นีไ้ด้รับความร่วมมืออย่าง

จากกลุม่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน คณะกรรมการหมูบ้่าน และผู้น าชมุชน ในการสมคัรเข้าร่วม

ทีมวิจยัชมุชน นอกจากนีก้ลุม่บคุคลเหลา่นีเ้ป็นกลุม่คนท่ีมีจิตอาสาในการท างานสาธารณะให้ความร่วมมือ

ในการด าเนินการวิจยัด้วยดีตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินการวิจยัจนตลอดกระบวนการวิจัยทัง้หมดก่อให้เกิดการเรียนรู้ 

ซึ่งถือเป็นทนุของชมุชน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ปาริชาติ วลยัเสถียร (2549) ซึ่งกล่าวว่าชุมชนมีทุนเดิม

ของชมุชน ได้แก่ ทนุมนษุย์ในงานวิจยันี ้คือ ทีมวิจยัชมุชน ทนุทางสงัคมในงานวิจยันี ้คือ ความสมัพันธ์ทาง

เครือญาติ และทนุภายนอกในงานวิจยันี ้คือ การร่วมมือของผู้ วิจยัในการท าวิจยักบัชมุชน 

 ข. การเตรียมความพร้อมทีมวจิัยชุมชน 

 ผลจากการเตรียมความพร้อมทีมวิจัยชุมชนเป็นการประชุมบรรยายเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใน

เร่ือง พรบ.ยาสบู โทษและพิษภยัของยาสบู มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบู และความรู้ด้านการวิจัย

ให้กับทีมวิจัยชุมชนก่อนการด าเนินงานวิจัย พบว่า จากกิจกรรมท าให้ทีมวิจัยชุมชนมีความเข้าใจเร่ือง 

พรบ.ยาสบู โทษและพิษภยัของยาสบู มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูสงัเกตได้จากการตัง้ประเด็น

ค าถาม ความสนใจของทีมวิจยัชมุชน นอกจากนีที้มวิจยัชมุชนได้เสนอให้มีการแบ่งคณะท างานออกเป็น 2 

สว่นเพ่ือความสะดวกในการด าเนินงานและความสะดวกในการติดตามของผู้ วิจยั ได้แก่ สว่นท่ี 1 ทีมวิจัยท่ี

ขบัเคลื่อนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติในโรงเรียน และส่วนท่ี 2 ทีมวิจัยท่ีขบัเคลื่อนมติสมชัชาสุขภาพ

แห่งชาติในชุมชนและวดั ซึ่งในแต่ละทีมจะมีผู้ วิจัยเป็นท่ีปรึกษา ในการด าเนินงานในการขบัเคลื่อนมติ
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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม โดยท่ีประชมุตกลงกันว่าจะมีการประชุมทีมวิจัย

ร่วมกบัชมุชนอีกครัง้เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกบัชมุชน ร่วมกนัวางแผน และร่วมกนัก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

จะด าเนินการเพ่ือขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม  

นอกจากนีผู้้ วิจัยยัง พบว่า เนือ้หาในครัง้นีน้ับว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับทีมวิจัยชุมชน และมี

ความส าคญัตอ่การด าเนินการวิจยัมาก เพราะการเรียนรู้ด้านการวิจยั และพรบ.ยาสบู โทษและพิษภยัของ

ยาสบู มติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบู จะใช้เป็นพืน้ฐานความรู้ท่ีจะท าให้ทีมวิจัยชุมชนเข้าใจและ

สามารถด าเนินการวิจยัไปได้ตลอดกระบวนการวิจัย ซึ่งทีมวิจัยชุมชนมีความตัง้ใจและมีความพร้อมท่ีจะ

เรียนรู้หลกัการและวิธีการ เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของทีมวิจัยชุมชน ในครัง้แรกทีมวิจัยอาจไม่ได้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และไมก่ล้าแสดงความคิดเห็น แต่เมื่อผู้ วิจัยได้กระตุ้นสลบักับกิจกรรมสนัทนาการ เปิด

โอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ท าให้ทีมวิจัยทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึน้  สอดคล้องกับ

หลกัการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วมของ ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543) ท่ีก าหนดขัน้ตอนการ

แพร่แนวคิด PAR แก่ชุมชนไว้ในระยะของก่อนด าเนินการวิจัย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ชุมชนก่อนไปสู่

ขัน้ตอนการท าวิจยั  

 

 5.1.4 การจัดท าแผนกิจกรรม 

1) การจดัเวทีระดมความคดิเห็น 

 การจัดเวทีระดมความคิดในการจัดกิจกรรมท่ีจะด าเนินการเพ่ือขบัเคลื่อนมติสมัชชาสขุภาพ

แห่งชาติไปสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม พบว่า การจัดเวทีครัง้นีไ้ด้รับความสนใจจากชุมชนเป็นอย่างดี 

นอกจากนีย้งัได้รับความร่วมมือจากหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ีทัง้ในสว่นของโรงเรียนวดัควนเคี่ยม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้ตก ผลจากการจัด เวทีระดมความคิดเห็นชุมชนจะมีการแยก

กิจกรรมออกเป็น 3 สว่นท่ีจะด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการ โรงเรียนปลอดบุหร่ี วดัปลอดบุหร่ี 

และชุมชนปลอดบหุร่ี ประกอบด้วยกิจกรรม การรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ท่ีลด ละ เลิก การสบูบหุร่ีโดย

ด าเนินการในภาพทัง้ชมุชน ชมุชน วดั และโรงเรียน มีข้อตกลง ร่วมกนัในการน าแนวทางการน ามติสมชัชา

สขุภาพเร่ืองบหุร่ีด าเนินการในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 2 บ้านควนเคี่ยม ต าบลวงัใหม ่อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลงุ มีการ
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ก าหนดเขตสบูบหุร่ีของชมุชน เขตสบูบหุร่ีของวดั และเขตสบูบหุร่ีของโรงเรียน รณรงค์ให้บ้านในพืน้ท่ีเป็น 

“บ้านสีขาว” ปลอดจากผู้สูบบุหร่ี มีการติดสติ๊กเกอร์ไม่สูบบุหร่ีในทุกบ้าน และมีป้ายรณรงค์ เพ่ือให้

ประชาชนในพืน้ท่ีลด ละ เลิก การสบูบหุร่ี ติดในจดุตา่ง ๆ ของชมุชน 

2) การก าหนดแผนกิจกรรม   
 การจดัประชุมเพื่อก  าหนดแผนรายละเอียดกิจกรรม พบว่า  ทีมวิจยัชุมชน และหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี ไดใ้หค้วามร่วมมือ และใหค้วามสนใจในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ร่วมกนัเสนอความ
คิดเห็น ก  าหนด วนั และเวลาในการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4-4 ก  าหนดการแผน
กิจกรรมในการด าเนินงานวิจยั นอกจากน้ียงัไดร่้วมกนัแบ่งหนา้ท่ีในการด าเนินงาน การเตรียมงาน เพ่ือท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมตามแผนในข้ึนต่อไปของการวิจยั 
 3) การด าเนินกิจกรรมตามแผน  

ผลการด าเนินกิจกรรมการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน พบว่าผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นเพื่อก  าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในการน าแนวทางการน ามติสมชัชาสุขภาพ
เร่ืองบุหร่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 บา้นควนเค่ียม จนไดข้อ้ตกลงในการน าแนวทางการน ามติสมชัชา
สุขภาพเร่ืองบุหร่ีด าเนินการในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 บา้นควนเค่ียม ต าบลวงัใหม่ อ  าเภอป่าบอน จังหวดัพทัลุง 
นอกจากน้ีกิจกรรมการการลงนามร่วมกนัในขอ้ตกลงก็ไดรั้บความร่วมมือจากเจา้อาวาสวดัควนเค่ียมเป็น
อยา่งดี และยงัเห็นดว้ยส าหรับการด าเนินงานท่ีจะให้วดัควนเค่ียมเป็นวดัปลอดบุหร่ี กิจกรรมการรณรงค์
เพ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี ติดในจุดต่าง ๆ ของชุมชน บา้นสีขาว ไดรั้บความร่วมมือ
จากคนในชุมชนเป็นอยา่งดี ยนิดีใหน้กัเรียนติดป้าย ติดสต๊ิกเกอร์ เพ่ือร่วมลด เลิก การสูบบุหร่ี 

นอกจากนีผ้ลของกิจกรรมโรงเรียนปลอดบหุร่ี พบวา่ โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ

เมื่อเปิดปีการศึกษาภาคการศึกษา 2555 ทางโรงเรียนได้ให้กลุ่มผู้ น านักเรียนเป็นแกนน าในการ

ประชาสมัพันธ์ถึง โทษ พิษภัย อนัตรายท่ีเกิดจากบุหร่ี ให้กับนักเรียนในโรงเรียนหน้าเสาธงทุกสปัดาห์ 

สปัดาห์ละ 1 วนั นอกจากนีจ้ะมีการจัดนิทรรศการเก่ียวกับ โทษ พิษภยั อนัตรายท่ีเกิดจากบุหร่ีภายใน

โรงเรียน และเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมเก่ียวกบัการแขง่ขนักีฬาก็จะน าการรณรงค์เร่ืองของบุหร่ีมาสอดแทรก

ในกิจกรรมด้วย  ซึ่งจากการสังเกตของผู้ วิจัยในการด าเนินการกิจกรรมในส่วนของโรงเรียนปลอดบุหร่ี 

พบวา่ ประชาชนในพืน้ท่ี นกัเรียน ร่วมถึงคณุครูในโรงเรียนได้ให้ความส าคญัและมีสว่นร่วมเป็นอย่างดี  

 การจัดกิจกรรมในการการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไปปฏิบัติท่ีจังหวดัพัทลุง 

หมูบ้่านต้นแบบ บ้านควนเคี่ยม หมูท่ี่ 2 ต าบลวงัใหม ่อ าเภอป่าบอน จังหวดัพัทลงุ โดยการมีส่วนร่วมของ
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ชุมชน ผู้ วิจัยใช้เทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการด าเนินงานวิจัย ท่ีหลากหลาย เช่น กระบวนการ

กลุม่ การบรรยาย การจดัเวที การอภิปรายกลุม่ เป็นต้น จึงน ามาซึ่งความสอดคล้องกับงานวิจัยชุมชนอีก

หลายชิน้ ทัง้ท่ีศกึษาในชมุชน โรงเรียน แม้เง่ือนไขของกลุ่มเป้าหมายจะแตกต่างกัน เช่น อายุ เพศ ระดบั

การศึกษา และช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม แต่รูปแบบท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมนัน้ใช้หลักการเดียวกัน 

เทคนิคในการจดัรูปแบบกิจกรรมดงักลา่วยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ใจเท่ียง (2546) ท่ีกล่าวว่า 

การจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการบรรยายเป็นการน าเสนอข้อมลูท่ีมีความน่าสนใจและสามารถ

ใช้ร่วมกบัวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ ได้ และวราลกัษณ์ ไชยทัพ (2544) ท่ีกล่าวว่า การจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นอกจากจะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้และเร็วขึน้ สื่อยังเป็นตวั

สร้างแรงจงูใจ กระตุ้นให้เกิดความสนใจ อยากจะรู้ อยากจะเห็น เกิดการเปรียบเทียบเมื่อได้ฟังได้ดหูรือเกิด

การคล้อยตามในสิ่งท่ีได้เรียนรู้ 

 5. การสรุปผลกิจกรรม 

 ผลจากกิจกรรมสรุปผลกิจกรรมท่ีไดด้  าเนินการตามโครงการ จากการสอบถามทีมวิจยัชุมชนได้

ใหข้อ้มลูว่า จากการสงัเกตของทีมวิจยัท่ีไดส้งัเกตพฤติกรรมของคนในชุมชนท่ีสูบบุหร่ี พบว่า หลงัจากการ

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใหห้มู่ท่ี 2 บา้นควนเค่ียมเป็นหมู่บา้นปลอดบุหร่ี ไดรั้บความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากคนในชุมชน สังเกตเห็นได้จากในปัจจุบันไม่มีผูสู้บบุหร่ีในท่ีสาธารณะให้เห็น เช่น  ท่ีกลุ่ม

สหกรณ์น ้ ายาง โรงเรียน ร้านคา้ ลานกีฬา และท่ีสาธารณะอ่ืน ส่วนในวดั พบว่า หากมีงานศพ ยงัพบการสูบ

บุหร่ีภายในวดัเน่ืองจากบางคร้ังคนท่ีมาร่วมงานไม่ใชค้นในพ้ืนท่ีจึงยากต่อการประชาสมัพนัธ ์แสดงให้เห็น

ว่าการด าเนินงานตามโครงการวจิยั ส่งผลใหผู้ท่ี้สูบบุหร่ีมีพฤติกรรมการสูบบุหร่ีท่ีดีข้ึนปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ี

ได้ก  าหนดไวใ้นแต่ต้น นอกจากน้ีในวนัดังกล่าวทีมวิจัยชุมชนยงัได้มีการแบ่งพ้ืนท่ีในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

สอบถามประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินโครงการวิจยั และยงัไดร่้วมกนัสรุปปัจจยัท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการด าเนินงานและปัจจยัท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหก้ารด าเนินงานในคร้ังน้ีประสบความส าเร็จ 

ร่วมกนัท าแบบทดสอบประเมินความรู้ความเขา้ใจหลงัการด าเนินงานวิจยั 

3) ขัน้สรุปผลการด าเนินงานวจิัย 
 1. ผลผลิตจากกระบวนการวจิัย 
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ก. ได้ทีมวจิัยชุมชน ในการด าเนินงานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้มีการสรรหาทีมวิจัยชุมชนมา

เป็นแกนน าในการด าเนินงานวิจยัเพ่ือจะเป็นตวัขบัเคลื่อนการด าเนินงานการน าแนวทางการน ามติสมชัชา

สขุภาพเร่ืองบหุร่ีด าเนินการในพืน้ท่ีหมูท่ี่ 2 บ้านควนเคี่ยม โดยพืน้ฐานคนในชุมชนหมู่ท่ี 2 บ้านควนเคี่ยม

เป็นสงัคมแบบเครือญาติ ความสมัพันธ์ของคนในชุมชนเป็นความสัมพันธ์อันดี นอกจากนีห้น่วยงาน

ราชการในพืน้ ท่ี ทัง้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน า้ตก และโรงเรียนวัดควนเคี่ยม ก็มี

ความสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชน มีการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั อีกประการคนในชมุชนบ้านควนเคี่ยมเป็น

กลุ่มคนท่ีมีความสนใจท่ีจะตอบรับการการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จึงท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก

ตวัแทนหน่วยงานในพืน้ท่ี กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น า

ชุมชน ในการสมัครเข้าร่วมทีมวิจัยชุมชน นอกจากนีก้ลุ่มบุคคลเหล่านีเ้ป็นกลุ่มคนท่ีมีจิตอาสาในการ

ท างานสาธารณะให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยด้วยดีตัง้แต่เ ร่ิมด าเนินการวิจัยจนตลอด

กระบวนการวิจยัทัง้หมดก่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นทนุของชมุชนตอ่ไปในอนาคต ในการด าเนินงานเพ่ือ

ขบัเคลื่อนการพฒันาชมุชนในด้าน อ่ืน ๆ 

 ข. ได้ข้อตกลงร่วมกัน ในการน าแนวทางการน ามติสมชัชาสขุภาพเร่ืองบุหร่ีด าเนินการ

ในพืน้ท่ีหมู่ท่ี 2 บ้านควนเคี่ยม ซึ่งถือเป็นกติกาของชุมชนท่ีชุมชนยอมรับและทุกคนในชุมชนต้องปฏิบัติ

เหมือนกนั จึงนบัเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีของชมุชนในการพฒันาชมุชนตอ่ไปในอนาคต 

 

 

5.2 ผลการเรียนรู้จากกระบวนการวจัิย 

 5.2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ เร่ือง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภยัของบุหร่ี พบว่า การประเมิน
ความรู้ความเขา้ใจทีมวิจยั ตวัแทนครัวเรือนท่ีมีคนสูบบุหร่ี และนกัเรียนระดบัประถมศึกษาระดบัชั้น ป.4 – 
ป.6 หลงัการเขา้ร่วมกระบวนการวิจยัสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกระบวนการวิจยัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  แสดงให้เห็นว่ากระบวนการวิจยั ท าให้ทีมวิจยั ตวัแทนครัวเรือนท่ีมีคนสูบบุหร่ี และนักเรียน
ระดบัประถมศึกษาระดบัชั้น ป.4 – ป.6เกิดความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองพรบ.ยาสูบ โทษและพิษภยัของบุหร่ี เพ่ิม
มากข้ึน  
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 5.2.2 ด้านเจตคตต่ิอการด าเนินโครงการหมู่บ้านปลอดบุหร่ี พบว่า การประเมินดา้นเจตคติของ
ทีมวิจยัต่อการต่อด าเนินงานหมู่บา้นปลอดบุหร่ีหลงัการเขา้ร่วมกระบวนการวิจยัสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วม
กระบวนการวิจยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ ท าใหที้มวิจยัมีเจต
คติต่อต่อด าเนินงานหมู่บา้นปลอดบุหร่ีเพ่ิมมากข้ึน  
  5.2.3 ความพงึพอใจของชุมชนต่อการด าเนินโครงการวจิยั พบว่า ระดบัความพึงพอใจของชุมชน
ต่อการด าเนินโครงการวิจยั ใน 3 ดา้นสามารถสรุปไดว้่า ระดบัความพึงพอใจของชุมชนในดา้นทรัพยากร
ส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดับดีเยี่ยม ดา้นด้านกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนอยูท่ี่ระดบัดีเยีย่ม  และดา้นคุณภาพของโครงการวิจยัระดบัความพึงพอใจของชุมชนอยูท่ี่ระดบัดีเยีย่ม   
 การเรียนรู้จากกระบวนการวิจยัของชมุชนในการการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติ เร่ืองยาสบูไป

ปฏิบตัิท่ีจงัหวดัพทัลงุ ผู้ วิจยัได้ท าการประเมินผลการเรียนรู้จากกระบวนการของทีมวิจัย ตวัแทนครัวเรือน

ท่ีมีคนสบูบหุร่ี และนกัเรียนระดบัประถมศกึษาระดบัชัน้ ป.4 – ป.6 โดยในการประเมินผู้ วิจัยแบ่งออกเป็น 

2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านเจตคติตอ่การด าเนินโครงการ ซึ่งพบว่าการประเมินดงักล่าวไม่

สอดคล้องกบัการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายด้านการเรียนรู้ของ Bloom (1970, อ้างถึงใน 

อติญาณ์ ศรเกษตริน, 2543) ท่ีได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมโดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยา

พืน้ฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้านคือ ด้านพุทธิพิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทักษะพิสัย ซึ่งใน

งานวิจัยชิน้นีผู้้ วิจัยได้ขาดการประเมินในส่วนของทักษะพิสัย เน่ืองจากในกระบวนการวิจัยสามารถ

สามารถตอบโจทย์ตามวตัถปุระสงค์ได้ครบถ้วนแล้วโดยไมต้่องมีการประเมินผลด้านทกัษะพิสยั 

 

5.3 ปัจจัยส่งเสริมต่อการด าเนินการวจิัย  

จากการวิจัยการการขบัเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท่ี

จงัหวดัพทัลงุโดยการด าเนินการในพืน้ท่ี บ้านควนเคี่ยม หมูท่ี่ 2 ต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จังหวดัพัทลงุ 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคท่ีมีผลต่อการด าเนินการวิจัย สามารถจ าแนกรายละเอียดได้

ดงัตอ่ไปนี ้

 5.3.1 ปัจจยัด้านชมุชน ทนุทางสงัคม ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ทนุของชมุชน โดนยึดหลกัการแนวคิดการ

วิเคราะห์ทนุของชมุชนของ อทุยั ดลุยเกษม (2545) โดยจ าแนกทนุของชมุชนออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ทุน

คน ทนุสติปัญญา ทนุระบบสงัคม และวฒันธรรม ทนุเงินตรา และทนุระบบนิเวศ  
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 5.3.2 ปัจจยัด้านหน่วยงานในชมุชน ได้แก่ โรงเรียนวดัควนเคี่ยม และผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ี

โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลบ้านน า้ตก 

 5.3.3 ปัจจยัทีมวิจยัชมุชน   ได้แก่ ความเตม็ใจในการท างาน ความเหน่ียวแน่นของกลุ่ม และการ

สื่อสาร 

 5.3.4 ปัจจยัภายนอก ได้แก่ การด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ บทบาทของผู้ วิจยั 

 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยครัง้ต่อไป 

  5.4.1 ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์การหา

คณุภาพเคร่ืองท่ีถูกต้องตามหลกัวิชาการ เน่ืองจากมีอปุสรรคในเร่ืองของระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 

หากมีการด าเนินการวิจยัรูปแบบการวดัและประเมินผลในครัง้ต่อไป เคร่ืองมือท่ีใช้ควรหาคณุภาพเคร่ือง

ท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการเพ่ือความน่าเช่ือถือของข้อมลูในระดบัท่ีสงูขึน้ 

 5.4.2 การขยายผลการด าเนินงาน เน่ืองจากการด าเนินในครัง้นี ้ด าเนินการในหมู่บ้านทดลอง 

คือ บ้านควนเคี่ยม หมูท่ี่ 2 ต าบลวงัใหม ่อ าเภอป่าบอน จังหวดัพัทลงุ ซึ่งถือเป็นตวัแทนของจังหวดัพัทลงุ  

ควรมีการขยายผลการการด าเนินงานการน ามติสมชัชาสขุภาพแห่งชาติเร่ืองยาสบูไปด าเนินการในพืน้ท่ี

อ่ืนของจงัหวดัพทัลงุด้วยในล าดบัตอ่ไป   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

อ้างองิ 
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2551. คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพ: ส านักส่งเสริม

และจดัการสินคา้เกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร. 
กิตติพร ปัญญาภิญโญผล. 2549. วจิยัเชิงปฏิบัตกิาร :แนวทางส าหรับครู. เชียงใหม่: นนัทพนัธพ์ร้ินต้ิง. 
ขนิษฐา  นนัทบุตร และ คนอ่ืนๆ. (2544, มกราคม-เมษายน). การค้นหาปัญหาและกลวิธีในการป้องกันและ

ลดการสูบบุหร่ีในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน: กรณศึีกษาของชุมชนแออดัเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น. วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. 19(1): 26-41. 

จุมพล หนิมพานิช และคนอ่ืนๆ. 2547. ปัจจยัด้านคุณลกัษณะขององค์กรที่ส่งผลกระทบต่อนโยบาย การสรร
หาและ คัดเลือกบุคลากร กรณีศึกษา บริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุลี. 
งานวิจยันิสิตปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตวิทยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา.  

เจ๊ะเหลา๊ะ แขกพงศ ์และคณะ. 2552. รายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์ โครงการแนวทางการน าหลกัศาสนบญัญตัิ
อสิลามใช้ในการควบคุมการบริโภคยาสูบและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหร่ี.นราธิวาส: 
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์. 

ฐิรวุฒิ เสนาค า, ผูแ้ปล. 2540. จากปัจเจกสู่สาธารณะ: กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง. กรุงเทพฯ: 
สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา, อา้งถึงใน ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ. 2543. กระบวนการและ
เทคนิคการท างานของนกัพฒันา. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.  

เดวิท แมททิวส์. 2540. จากปัจเจกสู่สาธารณะ: กระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง. แปลจาก Element 
of Strong Society and Health Public Life โดย จิรวุฒิ เสนาค า. กรุงเทพฯ: สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ิน
พฒันา. 

ถวลัยรั์ฐ  วรเทพพุฒิพงษ.์ 2539. การน านโยบายไปปกบิัต.ิ กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตรัตนบริหารศาสตร์. 
ธีรวุฒิ  เอกะกุล. 2550. การวดัเจตคต.ิ อุบลราชธานี: วิทยาออฟเซทการพิมพ.์  
นภาภรณ์ หะวานนท ์และคณะ. 2550. ดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน: ความกลมกลนืระหว่างทฤษฎีฐานราก

กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.  
นเรศ สงเคราะห์สุข. 2541. จากแนวคดิสู่การปฏิบัต.ิ เชียงใหม:่ ส านกังานโครงการพฒันาท่ีสูง ไทย -เยอรมนั. 
ปกรณ์   ปรียากร. 2538. เอกสารประกอบค าบรรยายวิชา รศ.640 นโยบายสาธารณะและการวางแผน . 

กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 
ประเวศ วะสี. 2545. พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาต:ิ ธรรมนูญสุขภาพของคนไทยเคร่ืองมือนวัตกรรมทางสังคม. 

นนทบุรี: ส านกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข. 



85 

 

ปรีชา เป่ียมพงศส์านต์. 2538. วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย: วิธีใหม่แห่งการพัฒนา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. โครงการ
ส่งเสริมองคก์รพฒันาเอกชนไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ. 2543. กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา.  พิมพ์คร้ังท่ี 1. 
กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 

พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550. 2550. ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี124 ตอนท่ี16. ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 
2550. 

มาลี จุฑา. 2544. การประยุกต์จติวทิยาเพือ่การเรียนรู้. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธ์ิ. 
เยาวดี  รางชยักุล วิบูลยศ์รี. 2542. การวดัผลและการสร้างแบบทดสอบ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2532. สถิตแิละการวจิยัการศึกษา. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: วฒันพานิช. 
วรเดช จนัทรศร และไพโรจน์ ภทัรนรากุล. 2541. การประเมินผลระบบเปิด. กรุงเทพฯ: สมาคมรัฐประศาสน

ศาสตร์. 
วรเดช จนัทรศร. 2539. การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัต.ิกรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช. 
วรรณชนก จนัทชุม. 2547. รายงานการวิจัยเร่ือง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการป้องกันการสูบบุหร่ีของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดขอนแก่น. 
กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ.์ 2548. ทุนทางสังคม. โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพเ์ดือนตุลา. 

วราลกัษณ์ ไชยทพั. 2544. การจดักระบวนการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม. เชียงใหม:่ หจก.เชียงใหม่ บี.เอส. การ
พิมพ.์  

วนัชยั วฒันศพัท.์ 2543. การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจของชุมชน. กรุงเทพฯ: ศูนยส์ันติวิธี เพื่อ
พฒันาประชาธิปไตย สถาบนัพระปกเกลา้.   

สถานีอนามยับา้นน ้ าตก. 2555. ฐานข้อมูลประชากรและข้อมูลทั่วไปต าบลป่าบอน. โปรแกรม JSCIS. เขา้ถึง
ขอ้มลูวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555. 

สมบติั ธ ารงธญัวงศ.์ 2549. การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล และคนอ่ืนๆ. 2538. รายงานการวจิยัเร่ืองการศึกษาหาแนวทางลดและเลกิบุหร่ีของ
นักเรียนชาย. ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร. 2546. การวิจัยเชิงปฏิบัต ิการแบบมีส่วนร่วม: แนวคิดและแนวปฏิบัติ . 
 พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.  
สุภางค ์จนัทวานิช. 2540. วธิีการวจิยัเชิงคุณภาพ. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

http://library.bu.ac.th/search/opac/ResultSearch.cfm?aSearchBy=A&aTextSearch=%CA%C1%BA%D1%B5%D4%20%B8%D3%C3%A7%B8%D1%AD%C7%A7%C8%EC&aIsAdvance=Yes


86 

 

สุวิมล ติรกานันท์. 2549. การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การปฏิบัติ. พิมพ์คร้ังท่ี 2. 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

สุวิมล ว่องวาณิช. 2546. การประเมินผลการวิจัยในการประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่. กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อนุชาติ พวงส าลี และอรทยั อาจอ ่า. 2541. การพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 
2. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั.  

อเนก นาคะบุตร. 2545. ทุนทางสังคมและประชาสังคมในเมอืงไทย. กรุงเทพฯ: บริษทั 21 เซ็นจู่ร่ี จ  ากดั.  
อรพินท์  สพโชคชัย .  2537.  คู่มือการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิด ในการพัฒนาหมู่บ้ าน.  

พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

ค าชีแ้จง 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินโครงการวิจยัและขบัเคล่ือนมติ

สมชัชาสุขภาพเร่ืองมาตรฐานการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ ไปสู่ภาคปฏิบติัท่ีระดบัจงัหวดั

พทัลุง มีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 

1. ให้ตอบค าถามเก่ียวกบัข้อมลูตามความเป็นจริง 
2. ข้อค าถามในแบบสอบถามชดุนี ้แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ด้านทรัพยากรท่ีใช้ 

สว่นท่ี 2 ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

สว่นท่ี 3 ด้านคณุภาพ 

 

 

ขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ 

โครงการวิจยัและขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพเร่ืองมาตรฐานการควบคมุ 

ปัจจยัเสีย่งตอ่สขุภาพด้านยาสบู ไปสูภ่าคปฏิบตัท่ีิระดบัจงัหวดัพทัลงุ 

 

 



89 

 

ตารางประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการด าเนินโครงการวิจยั 

 

รายการประเมิน 

ระดับคะแนน (ร้อยละ) 

ดี

เยี่ยม 

( 5 ) 

ดี 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

ควร

ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง

ปรับปรุง 

(1) 

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้ 

    1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ      

    1.2  จ านวนบคุลากรเพียงพอต่อการปฏิบติังาน/ โครงการ      

    1.3  คณุภาพความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบติังาน /โครงการ      

    1.4  ปริมาณวสัดอุปุกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน/โครงการ      

    1.5   ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการด าเนินงาน/ โครงการ      

2. ด้านกระบวนการด าเนินงาน 

    2.1  ความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินงาน      

    2.2  มีขัน้ตอนการจดักิจกรรมที่ชดัเจน      

    2.3  กระบวนการจดักิจกรรมตรงกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ      

    2.4  มีการอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม      

    2.5  ขัน้ตอนการจดักิจกรรมหรือการให้บริการมีความยืดหยุ่น  

           สามารถปรับให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ได้ 

     

    2.6 ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุก

ขัน้ตอน 

     

3. ด้านคุณภาพ 
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รายการประเมิน 

ระดับคะแนน (ร้อยละ) 

ดี

เยี่ยม 

( 5 ) 

ดี 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

ควร

ปรับปรุง 

(2) 

ต้อง

ปรับปรุง 

(1) 

     3.1 ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้บริการอย่างประทบัใจ      

     3.2 ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการตรงตามความต้องการ      

     3.3 ได้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับบริการที่เป็นประโยชน์      

     3.4 สามารถน าความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ร่วมกบัการเรียน 

           การสอนได้ หรือชีวิตประจ าวนั 

     

     3.5  ระดบัคณุภาพของผลงานที่ได้รับ      
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ภาคผนวก ข 
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ค าชีแ้จง 

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามท่ีใช้ในการประเมินเพ่ือการคัดเลือกพ้ืนท่ีวิจัยโครงการวิจัยและ

ขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพเร่ืองมาตรฐานการควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ ไปสู่ภาคปฏิบติัท่ี

ระดบัจงัหวดัพทัลุง มีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 

3. ให้ตอบค าถามเก่ียวกบัข้อมลูของหน่วยงานตามความเป็นจริง 
4. ข้อค าถามในแบบสอบถามชดุนี ้แบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานขององค์กร   

สว่นท่ี 2 ความรู้ของพนกังานเก่ียวกบับหุร่ี 

 

ขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ 

โครงการวิจยัและขบัเคลื่อนมติสมชัชาสขุภาพเร่ืองมาตรฐานการควบคมุ 

ปัจจยัเสีย่งตอ่สขุภาพด้านยาสบู ไปสูภ่าคปฏิบตัท่ีิระดบัจงัหวดัพทัลงุ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานขององค์กร 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดของท่านมากท่ีสดุ 

 

ข้อ 

 

ข้อความ มากท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ท่ีสดุ 

1.  หน่วยงานของท่านมีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริม

และควบคุมด้านยาสูบอย่างเป็นระบบ และเป็น

รูปธรรม 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

   

2. 

 

 

 

ความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีในองค์กรเก่ียวกับการ

ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเร่ืองมาตรฐานการ

ควบคมุปัจจัยเสี่ยงต่อสขุภาพด้านยาสบูไปสู่ภาค 

ปฏิบตัิท่ีระดบัจงัหวดัพทัลงุ 

     

3.  หน่วยงานของท่านมีแผนยทุศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบั

แผนสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเก่ียวกับมาตรการใน

การควบคุมปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพดา้นยาสูบ 

     

4. หน่วยงานของท่านมีหน่วยงานในสังกัดห รือ

ผู้รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัการควบคมุปัจจยัเสี่ยง

ตอ่สขุภาพด้านยาสบู 

     

5. หน่วยงานของท่านมีการสนบัสนนุ สง่เสริม ให้ภาค

ประชาสังคมเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลอย่าง

ต่อเ น่ืองรวมทั ง้ใ ช้มาตรการทางสังคม ไม่ใ ห้

อุตสาหกรรมยาสูบเข้ามาโฆษณาและส่งเสริม
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ทางการตลาด 

6. คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไม่สบูบุหร่ีให้กระจายอย่าง

ทั่วถึง โดยจัดสถานท่ีปลอดบุหร่ีทัง้ในท่ีสาธารณะ

และท่ีท างาน 

     

7. หน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานในสังกัดมีการ

สง่เสริมหมูบ้่านปลอดบหุร่ีอย่างเป็นรูปธรรม 

     

 

ส่วนท่ี 2 ความคดิเหน็ในการด าเนินโครงการ  

ท่านเห็นด้วยหรือไม ่หากหน่วยงานของท่าน จะเข้าร่วมมาเป็นพืน้ท่ีวิจยัในโครงการวิจยัและขบัเคลื่อนมติ

สมชัชาสขุภาพเร่ืองมาตรฐานการควบคมุปัจจยัเสี่ยงตอ่สขุภาพด้านยาสบู ไปสูภ่าคปฏิบตัิท่ีระดบัจงัหวดั

พทัลงุ  

 (   ) ไมเ่ห็นด้วย เพราะ ...................................................................................................... 

(   ) เหน็ด้วย เพราะ .......................................................................................................... 

          

ลงช่ือ.................................................................. 

    (..........................................................) 

ต าแหน่ง............................................................. 

                 หน่วยงาน........................................................... 
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“ขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจน้ี 

 ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการคัดเลือกพืน้ทีว่ิจัยโครงการวิจัยและ

ขับเคล่ือนมตสิมัชชาสุขภาพเร่ืองมาตรฐานการควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพด้าน

ยาสูบ ไปสู่ภาคปฏิบัตทิีร่ะดับจังหวัดพัทลุง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้เป็น

สังคมไร้ควันบุหร่ี” 
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ภาคผนวก ค 
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แบบสังเกตกิจกรรม  
วนัท่ี...............เดือน.................................พ.ศ........................ 

. 
1. รายละเอียดท่ีได้จากการสังเกต 

    1.1 ........................................................................................................................................ 
    1.2 ........................................................................................................................................ 
    1.3 ........................................................................................................................................ 
    1.4 ......................................................................................................................................... 
    1.5 ......................................................................................................................................... 
    1.6 ......................................................................................................................................... 

2. ผลท่ีได้จากการสังเกตของผู้สังเกต 
    2.1 ......................................................................................................................................... 
    2.2 .......................................................................................................................................... 
    2.3 .......................................................................................................................................... 
    2.4 ........................................................................................................................................... 
    2.5 ........................................................................................................................................... 

3. สรุปโดยภาพรวม 
    3.1 ........................................................................................................................................... 
    3.2 ........................................................................................................................................... 
    3.3 ........................................................................................................................................... 

4. ข้อเสนอแนะ   
 4.1............................................................................................................................................   
 4.2............................................................................................................................................   
 4.3............................................................................................................................................   
 4.4............................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก จ  
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ค าช้ีแจง 

5. การส ารวจเจตคติต่อโครงการมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติเร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัพทัลุงท่ีสามารถ
ด าเนินการไดจ้ริงมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของจงัหวดัพทัลุงในหมู่บา้นทดลองบา้นควน
เค่ียม ต าบลวงัใหม่ อ  าเภอป่าบอน  

6. ขอ้ค าถามในแบบสอบถามชุดน้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เจตคติต่อท่ีมีขอ้ความในเชิงนิมาน (ทางบวก)  

ส่วนท่ี 2 เจตคติต่อท่ีมีขอ้ความในเชิงนิเสธ (ทางลบ)  

7. ทีมวิจยัฯใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามดว้ยการท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  (   ) 
และเขียนขอ้ความลงในช่องว่างท่ีก  าหนด ตามความเป็นจริงและตามความคิดเห็นของท่านให้ครบถว้น
ทุกขอ้  โดยขอ้มลูและผลการตอบค าถามทั้งหมด  

 

 

ขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือ 

โครงการน ามติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติ 

เร่ืองยาสูบไปปฏิบติัท่ีจงัหวดัพทัลุง 

แบบวัดเจตคติต่อโครงการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

เร่ืองยาสูบไปปฏิบัติท่ีจังหวัดพทัลุง 
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ค ำชีแ้จง : โปรดพิจารณาเลือกข้อความท่ีตรงกบัความรู้สกึ หรือความเหน็ของท่านมากท่ีสดุ แล้วท า

เคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง 

ข้อ ข้อความ 

เจตคตต่ิอโครงการ 

เหน็

ด้วย

มาก

ท่ีสุด 

เหน็

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย 

มากท่ีสุด 

1 การสบูบุหร่ี 1 ซองต่อวนั ไม่เป็นอันตราย

ตอ่สขุภาพ 

     

2 การสูบบุห ร่ีมีทั ง้อันตรายและผลเสี ย

มากกวา่ผลดี 

     

3 ท่านรู้สกึรังเกียจผู้ ท่ีสบูบหุร่ี      

4 การสูบบุหร่ีท าให้ท่านมีความมั่นใจใน

ตนเองมากขึน้ 

     

5 ท่านรู้สกึดีใจท่ีมีเขตปลอดบหุร่ีในชมุชน      

6 การจัดเขตปลอดบุหร่ีในชุมชนจะช่วย

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชนและสร้าง

แบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชน 

     

7 การสบูบุหร่ีเป็นเร่ืองปกติของคนธรรมดา

ทัว่ไป 

     

8 การสบูบหุร่ีท าให้คนท่ีอยู่ใกล้ชิดเกิดความ

ร าคาญ 
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ข้อ ข้อความ 

เจตคตต่ิอโครงการ 

เหน็

ด้วย

มาก

ท่ีสุด 

เหน็

ด้วย 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย 

มากท่ีสุด 

9 ถ้ า ท่ า น อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ท่ี สู บ บุ ห ร่ี  ท่ า น

จ าเป็นต้องสบูบหุร่ีด้วย 

     

10 ท่านตัง้ใจจะชกัชวนเพ่ือนและลกูหลานให้

เลิกสบูบหุร่ี 

     

11 คา่ใช้จ่ายในการซือ้บุหร่ี สามารถเก็บออม

ไว้เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอย่างอ่ืนได้ 

     

12 การสบูบุหร่ีท าให้รัฐต้องสญูเสียค่าใช้จ่าย

ในการรักษาพยาบาลมากกว่ารายรับท่ีได้

จากภาษีบหุร่ี 

     

13 การเลิกสบูบหุร่ีเป็นการท าลายบุคลิกภาพ

ของตนเอง 

     

14 ผู้ ท่ีเลิกสบูบหุร่ีได้เป็นผู้ ท่ีชนะใจตนเอง      

15 ผู้ ใหญ่ควรไม่สูบบุห ร่ีห รือปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ชุมชนเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี

ให้กบัเยาวชน 
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ภาคผนวก ง 
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