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คานา
งานวิจยั เล่มนีเ้ ป็ นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ด้ านยาสูบ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยการขับเคลื่อน 3 มิติคือ มติที่ 2.4
ให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพื่อห้ ามการโฆษณา การ
ส่ง เสริ มการตลาดของผลิต ภัณ ฑ์ ย าสูบ และการประชาสัม พัน ธ์ การให้ ทุน อุป ถัม ภ์ จ าก
อุตสาหกรรมยาสูบทางสื่อคอมพิวเตอร์ทงจากภายในและต่
ั้
างประเทศและออกกฎหมายจัดสรร
เวลาในการนาเสนอโทษของยาสูบในทุกประเภทสื่อ ในสัดส่วนที่เหมาะสม การขับเคลื่อนมิตินี ้
ได้ นาเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนไว้ 3รูปแบบ มติที่ ข้ อ2.7 ให้ สถานศึกษาดาเนินการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหายาสูบในสถานศึกษา โดย ติดป้ายห้ ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและห้ ามสูบบุหรี่
ในสถานศึกษาตามที่ กฎหมายกาหนด สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการ
เรี ย นรู้ ด้ า นพิ ษ ภัย จากบุห รี่ อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม และการวิ จัย กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การขับเคลื่อนมิตินี ้ได้ นาเสนอรูปแบบการขับเคลื่อนไว้ 3 รูปแบบเช่นกัน
ส่วนมติที่ 3 ข้ อ 3.3 สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ให้ กระจายอย่างทั่วถึงโดย
จัด สถานที่ ปลอดบุห รี่ และไม่สูบ บุหรี่ ทัง้ ในที่ สาธารณะ ที่ท างาน ศาสนสถาน สถานศึก ษา
บริ ษัท ห้ างร้ าน เอกชน ได้ เสนอรูป แบบการขับเคลื่อนไว้ 2 รูปแบบ คณะผู้จัดทาเห็นว่าท่าน
สามารถนารูปแบบต่าง ๆ ไปทดลองใช้ กบั หน่วยงานของท่านเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้
บ้ างไม่มากก็น้อย
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ประเทศไทยได้ ดาเนินการควบคุมการบริ โภคยาสูบมายาวนานกว่า 30 ปี โดยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนทัง้ จากภาครัฐ องค์กรเอกชน (NGOs) และชุมชน ซึ่งการดาเนินงานที่
ผ่านมา แม้ มีความก้ าวหน้ ามาเป็ นอย่างดี แต่ก็มีส่วนขาดที่ยังไม่ได้ ดาเนินการหรื อดาเนินการ
แล้ วแต่ยังไม่ได้ ผลดี เท่าที่ ควร ประกอบกับ ประเทศไทยได้ ร่วมให้ สตั ยาบัน ตามอนุสญ
ั ญาการ
ควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก(WHO Framework Convention on tobacco Control :
FCTC) เป็ นประเทศอัน ดับ ที่ 36 จาก 174 ประเทศที่ ล งนามแล้ ว (ข้ อ มูล ณ วัน ที่ 30
พฤศจิก ายน พ.ศ. 2554) โดยมีผลบังคับ ใช้ เมื่อวัน ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งเป็ นพันธกรณี
ระหว่างประเทศที่ประเทศรัฐภาคีต้องปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาฯ ดังกล่าว อีกทัง้ กระแสโลกาภิวฒ
ั น์
และการเปลี่ยนแปลงบริบทในสังคมทาให้ ปัญหาการบริ โภคยาสูบมีปัจจัยเกี่ยวข้ องที่ซับซ้ อนขึ ้น
มากจึ งจ าเป็ นต้ อ งมี ยุท ธศาสตร์ แ ละมาตรการในการควบคุม ยาสูบ ที่ ครอบคลุมทุก ปั จ จัย ที่
เกี่ยวข้ องและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน กรมควบคุมโรคจึงมีคาสัง่
ที่ 218/2552 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2552 แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการและคณะทางานจัดท าแผน
ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ คาสัง่ ที่ 386/2552 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 และคาสัง่
ที่ 425/2552 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการและคณะทางานฯ เพิ่มเติม
ซึ่งคณะอนุกรรมการและคณะทางานนี ้ได้ มีการประชุมจัดทาแผนควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้ วหลาย ๆ ครั ง้ ดังภาพแสดงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงได้ แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสูบ
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ฉบับนี ข้ ึน้ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการ
บริโภคยาสูบแห่งชาติ (คบยช.) แล้ ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552
สถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทยข้ อมูลการสารวจของสานักงานสถิติ
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2552 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไปสูบบุหรี่ 10.90 ล้ านคน (ร้ อยละ
20.70) เพศหญิงเท่ากับร้ อยละ 2.01 และเพศชายเท่ากับร้ อยละ 40.47 จากข้ อมูลการสารวจปี
พ.ศ. 2550 พบว่าโดยทัว่ ไปเพศชายเริ่ มสูบบุหรี่ ครัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ 18 ปี ส่วนเพศหญิ ง
เริ่มสูบบุหรี่ครัง้ แรกเมื่ออายุประมาณ 22 ปี การสูบบุหรี่ในรอบ 18 ปี ที่ผา่ นมา มีแนวโน้ มลดลง

2

แต่ในปี พ.ศ.2552 มีจานวนผู้สบู บุหรี่เพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2550 เล็กน้ อย ดังนี ้ ประชากรไทยอายุ
15 ปี ขึ ้นไปที่สบู บุหรี่ มีจานวนลดลงจาก 12.26 ล้ านคน (ร้ อยละ 32.00) ในปี พ.ศ. 2534 เป็ น
10.86 ล้ านคน (ร้ อยละ 21.22) ในปี พ.ศ.2550 แต่ในปี พ.ศ. 2552 กลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น
10.90 ล้ านคน (ร้ อยละ 20.70) ทัง้ นี เ้ พราะมีนัก สูบหน้ าใหม่เพิ่ มขึน้ โดยเฉพาะเยาวชนและ
ผู้หญิงโดยมีอตั ราการสูบบุหรี่ลดลงต่าสุดในปี พ.ศ. 2550 ที่ร้อยละ 1.94 และ กลับเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
ในปี พ.ศ. 2552 เป็ นร้ อยละ 2.01 จากการที่บุหรี่ ราคาถูกชนิดใหม่ออกมาตีตลาด และกลยุทธ์
การตลาดของอุตสาหกรรมยาสูบที่ม่งุ เป้าไปที่เยาวชนและผู้หญิ ง ปริ มาณการสูบบุหรี่ ต่อวันใน
ประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึน้ ไป เฉลี่ยสูงถึ ง 10 มวนต่อวัน ผู้สบู บุหรี่ แบ่ งเป็ นผู้สบู น้ อยกว่า 10
มวน จานวน 5.06 ล้ านคน (ร้ อยละ 46.6) และผู้สบู ตังแต่
้ 10 มวนขึ ้นไป จานวน 5.79 ล้ านคน
(ร้ อยละ 53.4) ซึ่งผู้สบู 10 มวนขึ ้นจาเป็ นต้ องใช้ ยาในการบาบัดโรคติดบุหรี่ เนื่องจากเป็ นผู้ที่ติด
นิโคติน ผู้สบู บุหรี่อายุ 15 ปี ขึ ้นไปประมาณกึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ มวนเอง ข้ อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2544
ถึง พ.ศ. 2552 พบว่าสัดส่วนผู้สบู บุหรี่มวนเองอยู่ระหว่าง ร้ อยละ 50.85 – 43.99 โดยร้ อยละ 9.19
สูบทังบุ
้ หรี่ซองและบุหรี่มวนเอง และมีการสับเปลี่ยนประเภทไปมา เนื่องมาจากการขึ ้นราคาบุหรี่
ซองที่มีผลมาจากการขึ ้นภาษี หรือราคาที่ลดลงมาจากการลดภาษี นาเข้ าหรือการขยายตลาดของ
บุหรี่ราคาถูกภายในประเทศ โดยที่ยาเส้ นที่เป็ นส่วนประกอบของบุหรี่ มวนเองมีอตั ราภาษี เพียง
ร้ อยละ 0.1 ในขณะที่ บุหรี่ ซองมีการเพิ่มอัตราภาษี สงู ขึ ้นตามภาวะเงิน เฟ้อ จนปั จจุบันมีอตั รา
ภาษี อยู่ที่ร้อยละ 85 จากราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรมสาหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผลิตในประเทศ
และราคานาเข้ า CIF รวมอากรขาเข้ าและภาษี อื่นๆ (ถ้ ามี) สาหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบนาเข้ า
สาหรับเด็กและเยาวชนอัตราการสูบบุห รี่ ในกลุ่มอายุ 19-24 ปี ลดลงต่าสุดในปี
พ.ศ. 2549 และค่อย ๆ เพิ่มขึ ้น จนมีอตั ราสูบบุหรี่ เท่ากับ ร้ อยละ 22.19 ในปี พ.ศ. 2552 โดย
สูงขึ ้นจากปี พ.ศ. 2550 จานวนร้ อยละ 0.92 ส่วนช่วงอายุ 15-18 ปี ลดลงต่าสุดในปี พ.ศ. 2544
และค่อย ๆ เพิ่มขึ ้น จนมีอตั ราสูบบุหรี่ เท่ากับ 15.91 ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 โดยสูงขึ ้นจากปี พ.ศ.
2550 จานวน ร้ อยละ 0.37 จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ข้อมูลจากการสารวจของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พบว่าเยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปี ส่วนใหญ่ร้ อยละ 93.60 ไม่เคยถูก
ผู้ขายขอดูบตั รประชาชน และโดยส่วนใหญ่ซื ้อบุหรี่แบบแบ่งมวนขายหรื อหรื อซือ้ เป็ นมวนร้ อยละ
68.25 รองลงมาซือ้ เป็ นซองร้ อยละ 31.46 และอีกเล็กน้ อยซือ้ เป็ นห่อใหญ่ หรื อคาร์ ตนั ร้ อยละ
0.29 ในปี พ.ศ. 2552 อัตราการบริ โภคยาสูบซึ่งรวมทัง้ ยาสูบชนิด มีควันและชนิดไม่มีควันของ
เยาวชนไทย อายุ 13-15 ปี สูงถึงร้ อยละ 16.4 โดยอัตราบริโภคยาสูบในเพศชายร้ อยละ 25.4 เพศ
หญิง ร้ อยละ 7.8 ส่วนอัตราผู้สบู บุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 11.7 โดย
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อัตราการสูบบุหรี่ในเพศชายร้ อยละ20.1 เพศหญิง ร้ อยละ 3.8 และ เป็ นที่น่าตกใจว่าร้ อยละ
8 ของเยาวชนไม่สบู บุหรี่ในปัจจุบนั คิดว่าตนเองจะเริ่มสูบบุหรี่ในปี หน้ า ที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากเด็ก
และเยาวชนมีความอ่อนไหว และซักจูงให้ เอาแบบอย่างได้ ง่าย โดยสื่อต่าง ๆ และผู้ที่อยู่รอบข้ าง
ผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ การบริโภคยาสูบและยาเส้ น มีผลเสียต่อสุขภาพไม่
แตกต่างกัน และนับ เป็ นปั จจัย เสี่ยงที่สาคัญ ที่ท าให้ เกิ ดภาระโรคสูงสุดเป็ นอัน ดับ 3 รองจาก
ปั จจัยเสี่ยงด้ านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม และปั จจัยเสี่ยงด้ านการดื่มแอลกอฮอล์ ข้ อมูล
จากการศึกษาภาระโรค ของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณการว่ามีผ้ เู สียชีวิต 41,002 คนต่อปี
จากโรคที่เกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ (เสียชีวิตและเจ็บป่ วยจากโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจและโรคถุงลมโป่ ง
พอง ฯลฯ) และในปี พ.ศ. 2549 ประมาณการว่ามีผ้ ปู ่ วยที่มีสาเหตุเกี่ยวข้ องกับการสูบบุหรี่ คือ
โรคมะเร็งปอด 5,299 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross
Domestic Product:GDP) ในปี พ.ศ. 2549 ปี พ.ศ. 2550 ครัวเรือนที่จนที่สดุ จ่ายเงินซือ้ บุหรี่ ร้อย
ละ 8.04 ของรายได้ ครัวเรื อน เฉลี่ย ทุกกลุ่มประมาณร้ อยละ 4.44 และพบว่าค่าใช้ จ่ายของ
ผู้ป่วยโรคจากการสูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2546 โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และโรคถุง
ลมโป่ งพอง เท่ากับ 103,602.61, 35,996.63 และ 14,923.28 บาท/คน/ปี ผู้ที่สมั ผัสควันบุหรี่
มือสองมากกว่าร้ อยละ 39.1 ที่สมควรได้ รับความคุ้มครอง เนื่องจากในควันบุหรี่ มีสารเคมีกว่า
4,000 ชนิด เป็ นสารพิษมากกว่า 250 ชนิด เช่น นิโคติน ทาร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และกว่า
50 ชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ง ซึ่งควันบุหรี่มือสองเป็ นสาเหตุของโรคและการตายก่อนวัยอันสมควร
ในเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่สบู บุหรี่แต่ได้ รับควันบุหรี่ มือสอง โดยมีผลต่อระบบประสาทระบบทางเดิน
หายใจและทรวงอก ระบบเลือด ถึงแม้ วา่ ในประเทศไทยร้ อยละของผู้สบู บุหรี่ ในบ้ านลดลง จาก
ร้ อยละ 85.76ในปี พ.ศ.2544 เป็ นร้ อยละ 58.95 ในปี พ.ศ. 2550 แต่ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า
ประชากรร้ อยละ 39.1 ยังได้ รับควันบุหรี่ในบ้ าน และสัมผัสควันบุหรี่ ในที่ ทางานถึงร้ อยละ 27.2
ถึงแม้ ว่าในปี พ.ศ. 2552 จ านวนผู้เลิก สูบ บุห รี่ มีถึ ง 4.7 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 30.37 ของ
ประชากรที่เคยสูบ 15.6 ล้ านคน แต่ทดแทนด้ วยผู้สบู หน้ าใหม่ที่มีอตั ราเพิ่มขึ ้น โดยผู้สบู บุหรี่สว่ น
ใหญ่ อยู่ในกลุม่ ผู้ด้อยโอกาส มีการศึกษาน้ อย อยู่ในชนบท และยากจน มีโอกาสเข้ าถึงบริ การ
เลิกยาสูบได้ น้อย เนื่องจากปั จจุบนั ระบบบริการเลิกบุหรี่ ทังในระบบหลั
้
กประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประกันสังคม และสวัสดิการราชการ ยังไม่เป็ นรูปธรรม ถึงแม้ วา่ ผู้รับบริการส่วนหนึ่งจะได้ รับการ
บาบัดการติดยาสูบโดยมิต้องใช้ ยาช่วยเลิกยาสูบ แต่ยังมีผ้ ตู ิดยาสูบอีกจานวนไม่น้อยที่ต้องรับ
การบาบัดโดยการใช้ ยา
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นโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
ประเทศไทยได้ ให้ สตั ยาบันเป็ นประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก เพื่อใช้ เป็ นกรอบมาตรการในการควบคุมยาสูบของประเทศ เป็ นลาดับที่ 36
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546 จาก 168 ประเทศ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สาคัญอันหนึ่งคือมาตรา 5.3 ของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกว่าด้ วย การเฝ้าระวังและปกป้องจาก
อิทธิพลของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ โดยที่ประเทศไทยมีกฎหมายที่
สาคัญ 3 ฉบับ ที่ใช้ เป็ นกลไกในการควบคุมยาสูบก่อนการเกิดขึ ้นของอนุสญ
ั ญาดังกล่าว ได้ แก่
พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
และ พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องสร้ างกลไกใหม่ในการเฝ้าระวังและปกป้องจาก
อิทธิของอุตสาหกรรมยาสูบจากการแทรกแซงนโยบายของรัฐ กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติด้านการ
สื่ อ สารการตลาดของอุต สาหกรรมยาสูบ มี พั ฒ นาการตลอดเวลา ได้ แก่ การโฆษณา
(Advertising) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และการอุปถัมภ์ (Sponsorship)โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง กิ จ กรรมที่ อุต สาหกรรมยาสูบ อ้ างว่าเป็ นกิ จ กรรมที่ แสดงความรับ ผิดชอบต่อสังคม
รวมถึ งกิจ กรรมที่ ระบุว่าเป็ นกิ จกรรมภายใต้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิ จ
(Corporate Social Responsibility) เช่น การสนับสนุนเงินให้ กับหน่วยงานภาคการศึกษาและ
กิจกรรมด้ านเยาวชน เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีต่อเยาวชน ชุมชนและสังคม รวมทัง้ สร้ างการ
ยอมรับตัวสินค้ าว่าเป็ นสินค้ าปกติในชีวิตประจาวันอันจะเป็ นผลทางอ้ อมต่อการบริโภคยาสูบ รวม
ไปถึ ง การแทรกแซงของผู้ป ระกอบการ และผู้มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ อุต สาหกรรมยาสูบ ต่ อ
กระบวนการนโยบายควบคุมยาสูบ อัน ได้ แ ก่ การขอเข้ าพบเพื่ อ เจรจาต่อ รองขอผ่อนปรน
กฎระเบียบต่าง ๆ กับผู้มีสว่ นในการกาหนดนโยบายควบคุมยาสูบ การดาเนินงานควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทยมีหลายองค์กรเป็ นภาคีเ ครื อข่ายในการขับเคลื่อน เพื่อการควบคุมยาสูบ ทัง้
ภาครัฐ องค์ก รพิเศษภายใต้ การกากับของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์ก รอื่น ๆ โดย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทาหน้ าที่ในการเชื่อมโยงเครื อข่าย ทัง้ นี ้
เพื่อให้ การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงบริบทในสังคมไทย จึง
ได้ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 ขึ ้นจากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปั จจุบนั ประเทศไทยมีการปรับขึ ้นภาษี สรรพสามิต
บุห รี่ ซิ ก าแรต รวม 9 ครัง้ โดยล่าสุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 มี การปรับ ขึน้ อัตราภาษี
สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรต เป็ นร้ อยละ 85 ทาให้ รายได้ สรรพสามิตบุหรี่ ซิกาแรตที่รัฐจัดเก็บได้ มี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจาก 15,438 ล้ านบาท เป็ น 43,936 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2552
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แต่การขึ ้นภาษี ในแต่ละครัง้ ไม่ได้ ทาให้ ราคาบุหรี่เพื่อสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ อีกทัง้ อัตราภาษี ยาเส้ น
ไม่ได้ เพิ่มไปด้ วย ปั จจุบนั อัตราค่าแสตมป์ยาเส้ นคิดตามมูลค่าร้ อยละ 0.1 หรือคิดตามปริมาณต่อ
หน่วย 10 กรัม หน่วยละ 0.01 ดังนัน้ กลไกด้ านราคาจึงยังไม่ได้ ทาหน้ าที่การลดการบริ โภค
ยาสูบเท่าที่ควร ในขณะที่อตั ราการสูบบุหรี่มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง มีผลมาจากมาตรการ
กฎหมายและมาตรการทางสังคมร่วมด้ วย เช่น การทาให้ บุหรี่ เป็ นสินค้ าไม่ปกติ รวมทัง้ การสูบ
บุหรี่เป็ นที่น่ารังเกียจของสังคม และการห้ ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็ นต้ น ปั จจุบันยาเส้ นและ
ยาสูบ ได้ แก่ ซิการ์ ยาเส้ นปรุง ยาเคี ้ยว และบุหรี่อื่นๆ จัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ. 2509
มีโครงการสร้ างภาษี เป็ นการจัดเก็บภาษี จากราคา ณ โรงงานอุตสาหกรรม สาหรับผลิตภัณฑ์
ยาสูบที่ผลิตในประเทศ และราคานาเข้ า CIF รวมอากรขาเข้ าและภาษี อื่น ๆ (ถ้ ามี) สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบนาเข้ า แต่ปรากฏว่าปั จจุบันบริ บทได้ เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การแจ้ งราคา
นาเข้ าของบุหรี่ตา่ งประเทศไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงอาจได้ รับแจ้ งในราคาที่ต่า ประกอบกับ
อัตราภาษี นาเข้ าจะทยอยลดลงอันเนื่องมาจากข้ อตกลงการเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ จึงมี
ความจาเป็ นต้ องปรับโครงสร้ างภาษี ยาสูบและบุหรี่ ซิกาแรตเพื่อให้ ราคาบุหรี่ ไม่ลดลง ซึ่งส่งผล
กระทบให้ มีผ้ บู ริโภคยาสูบหน้ าใหม่เพิ่มขึ ้น
ประกอบกับการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็ นการดาเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2553 มีวตั ถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพลัง การมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่างๆ ให้ เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสร้ างสรรค์ นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพ
ของประชาชนคนไทยทัง้ ประเทศใช้ ห ลัก การทางานด้ วยยุท ธศาสตร์ สามเหลี่ยม เขยื อ้ นภูเ ขา
(ศ.นพ.ประเวศ วะสี) ซึ่งใช้ ในการขับเคลื่อน เพื่อแก้ ปัญหาที่ยาก และซับซ้ อน โดยพึ่งพลัง 3 ส่วน ที่
เชื่อมโยงกัน คือ พลังทาง ปั ญญา พลังทางสังคม และพลังแห่งอานาจรัฐ หรืออานาจทางการเมือง
เน้ นกระบวนการ ที่ให้ ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ อง ได้ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
เรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนาไปสู่ การเสนอแนะ นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพโดยในปี 2553
มีจานวนทังสิ
้ ้น 9 ประเด็น ซึ่ง 1 ในนันคื
้ อ เรื่องมาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ าน
ยาสูบ โดยสมัชชาได้ รับรองมติให้ ภาคีร่วมกันขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ซึ่งในมติข้อที่ 3 มีการ
กล่าวให้ สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการความเสี่ยงต่อ
สุขภาพ ซึ่งในทิศทางการขับเคลื่อนมติส่แู นวปฏิบัติควรมีการขับเคลื่อน เครื อข่ายร่วมทางาน
รวมถึงข้ อเสนอให้ หน่วยงานเกี่ยวข้ องรวมตัวทางานแบบบูรณาการโดยใช้ พืน้ ที่เป็ นตัวตัง้ และ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพกลไกการทางานของแต่ละจังหวัด
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จากภาวะสถานการณ์ทวั่ ไปของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ยังไม่ได้ ขบั เคลื่อนนโยบายอย่าง
เป็ นรูปธรรม ผนวกกับโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการตนเองและหนุนเสริ มให้
เกิดการขับเคลื่อนและการดาเนินการอย่างเป็ นระบบยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนัน้ เพื่อการ
เริ่ ม ต้ นในการขับ เคลื่ อ นกลไกมติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ เ รื่ อ งยาสูบ ไปปฏิ บั ติ ที่ จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ผู้วิจัยและคณะได้ ยึดหลัก 3 ประสานในการทางานคือ ภาควิชาการมีการสร้ าง
องค์ความรู้ทางวิชาการที่ ถูกต้ อง ภาคประชาสังคมคือการเคลื่อนไหวทางสังคมและต้ องอาศัย
ความรู้เป็ นฐานต้ องดึงประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมและ ภาคราชการ ฝ่ ายการเมืองคือเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการผลักดัน เพื่อให้ ทราบผลว่า การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีผลประการใด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อค้ น หาปั ญหา อุป สรรคและข้ อเสนอแนะต่อการขับ เคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. เพื่อนาเสนอรูปแบบหรื อหนุนเสริ ม การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไป
ปฏิบตั ิที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาถึง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ทิ ี่
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีองค์กรผู้รับผิดชอบกระบวนการวิจยั เพื่อร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติสรู่ ูปธรรมที่ชดั เจนในครัง้ นี ้เป็ นการดาเนินการในลักษณะองค์กรภาคี เครือข่ายร่วมทังใน
้
และนอกพื ้นที่ ซึ่งประกอบไปด้ วย
1.
สาธารณะสุขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2.
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
3.
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ ทัง้ 3 โรงเรียน
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การขับเคลื่อน ใช้ แกนนาต่ าง ๆ ดังนี ้
1. ผู้บ ริ ห ารเทศบาลที่ เ ป็ นข้ าราชการ/นั ก การเมื อ ง และพนัก งานเทศบาลเมื อ ง
ประจวบคี รีขนั ธ์ ที่ เกี่ย วข้ องกับ การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเ รื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 20 คน
2. ประชาชนที่เป็ น อสม.ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 20 คน
3. ครูและเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จานวน 20 คน
ขอบเขตระยะเวลา
ในการศึก ษาเรื่ อง การน ามติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติเ รื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่ จังหวัด
ประจวบคี รีขัน ธ์ ในครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัย ใช้ เ วลาในการศึก ษาตังแต่
้ เ ดือน กรกฏาคม 2555 – สิงหาคม
2556
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อจะได้ทราบผลการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่ อ ค้ น หาปั จ จัย ความสาเร็ จ ในการขับ เคลื่อ นมติส มัช ชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. เพื่อหารูปแบบหรือหนุนเสริมการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ ศึก ษาเอกสาร และงานวิจัย ที่เ กี่ ย วข้ องกับ การน ามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ขอนาเสนอตามลาดับดังนี ้
1. แบบจาลองการประเมินผลโครงการ กรณีแบบจาลอง CIPP Model
2. การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action research)
3. สถานการณ์ระบบโครงสร้ างการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
4. บริบทเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แบบจาลองการประเมินผลโครงการ กรณีแบบจาลอง CIPP Model
การดาเนินงานตามโครงการ หรื อการบริ หารโครงการ ไม่ว่าจะเป็ นโครงการของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็ตาม จะต้ องมีการวางแผนโครงการ โดยกาหนดเป็ นวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายไว้ เพื่อคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้นภายหลัง เมื่อวางแผนโครงการและมีการวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ ของโครงการ ตลอดจนการออกแบบโครงการเป็ นอย่างดีแล้ ว ผู้ที่มีอานาจจะทา
การคัดเลือก โครงการ และอนุมตั ิโครงการต่อไป ต่อจากนันจะมี
้
องค์กรนาโครงการไปปฏิบตั ิ เรา
เรี ยกว่า การบริ หารโครงการ(Project Management) ถ้ าการวางแผนโครงการดี เท่ากับงาน
สาเร็จไปแล้ วระดับหนึ่ง แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว การวางแผนโครงการที่ดี จะช่วยเพิ่มโอกาส
สาหรับ ความสาเร็จของโครงการ แต่ก็มิใช่เป็ นหลักประกันความสาเร็จของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการสาธารณะเสียทัง้ หมด เพราะความสาเร็จ หรื อความล้ มเหลวของนโยบาย/แผนงาน
โครงการต่าง ๆ จะต้ องผ่านกระบวนการต่าง ๆ อีกมาก โดยเฉพาะกระบวนการบริ หารโครงการ
และการประเมินผลโครงการ คือการวางแผน(Planning)เกี่ยวข้ องกับ การคิด การดาเนินการ
หรื อ การบริ ห าร (Implementation/Operation) เกี่ ย วกับ การกระท า ส่ว นการประเมิ น ผล
(Evaluation) คือการเปรียบเทียบระหว่างการวางโครงการกับการกระทา การประเมินผลจึงเป็ น
ขันตอนสุ
้
ด ท้ าย ที่จ ะท าให้ ท ราบว่า การปฏิบัติงานตามโครงการนัน้ บรรลุวัตถุประสงค์หรื อไม่
เพียงใด มีการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่วางแผนไว้ หรื อไม่ ถ้ าเบี่ยงเบนมากจะได้ หาวิธีปรับปรุงแก้ ไข
ความคาดหวังกับการปฏิบตั ิจริงนันให้
้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะปั จจุบนั การบริหารการ
พัฒนาประเทศมิได้ ประเมินเฉพาะผลสาเร็จของโครงการจะต้ องพิจารณาทังผลผลิ
้
ต (Output) ที่
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ได้ จาการการดาเนิ นโครงการเท่ านัน้ แต่ความสาเร็ จของโครงการจะต้ องพิ จารณาทัง้ ผลผลิต
(Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ด้ วย เราเรี ยกว่า การบริ หารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management) ดังนัน้ การที่จะทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ต่าง ๆ ได้ นนั ้ จาเป็ นจะต้ องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
2. ความหมายของการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)เป็ นคาที่มาจาก การประเมิน ผล
(Evaluation) กับคาว่าโครงการ (Project) หมายถึง กระบวนการที่มงุ่ แสวงหาคาตอบว่านโยบาย/
แผนงาน/โครงการบรรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ และเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ห รื อไม่เ พี ย งใด โดยมี
มาตรฐานและเครื่องมือในการวัดที่แม่นตรงและเชื่อถือได้
3. หลักการเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
การประเมิ น ผลถื อเป็ นขัน้ ตอนที่ สาคัญ ประการหนึ่งในกระบวนการบริ ห ารงาน/
โครงการ ซึ่ ง หลั ง จากได้ ผ่ า นกระบวนการวางแผน (Planning) การปฏิ บั ติ ต ามแผน
(Implementation) และการประเมิ น ผล(Evaluation) ถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ในการวั ด
ความสาเร็จของผลการดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
3.1 การติดตามผล (Monitoring) เป็ นการติดตามตรวจสอบความก้ าวหน้ าในการ
ดาเนินงานการจัดสรรทรัพยากร (input) เป็ นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ ทรัพยากร
ในโครงการ(input) กับผลผลิต (output) ของโครงการร่วมกับปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน การติดตามผลเป็ นเครื่องมือในช่วงการปฏิบตั ิงานของโครงการเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจ
ว่าการส่งมอบปั จจัยการผลิต กาหนดการทางาน การผลิตผลผลิต และการดาเนินงานต่าง ๆ ได้
ดาเนินการไปตามแผนที่วางไว้
3.2 การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance
vealuation) เป็ นการศึกษาและวิเ คราะห์ข้อมูลที่ ได้ จ ากการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่ อ
ประเมินความก้ าวหน้ าของโครงการหรือแผนงานว่ามีการใช้ ทรัพยากร/ปั จจัยต่าง ๆ อย่างไรมีการ
ดาเนินงานเป็ นไปตามแผน ตามขันตอน
้
ตามกฎเกณฑ์ และตามเวลาที่กาหนดหรื อไม่ตลอดจน
มีผลงานเป็ นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรื อไม่ อาจเป็ น การประเมินผลระหว่าง
การดาเนินงาน (On-going evaluation) เป็ นการประเมินถึงผลผลิต (outputs) และผลลัพธ์
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(outcomes) หรื อ การประเมินผลภายหลังการดาเนินงาน(Ex-post evaluation) เป็ นผลการ
ประเมินถึงผลลัพธ์ (outcomes) และผลกระทบ (impacts)
4. วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายการประเมินผลโครงการ
มัก จะมี ค าถามอยู่ต ลอดเวลาว่า ประเมิ น ผลเพื่ อ อะไร หรื อ ประเมิ น ผลไปท าไม
ปฏิบตั ิงานตามโครงการแล้ ว ไม่มีการประเมินผลไม่ได้ หรื อ ตอบได้ เลยว่า การบริ หารแนวใหม่
หรือการบริหารในระบบเปิ ด (Open Systim) นันถื
้ อว่าการประเมินผลเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญมากซึ่ง
จุดมุง่ หมายของการประเมินผลโครงการมีดงั นี ้
4.1 เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็ นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรจะ
ยกเลิกโครงการหรื อสนับสนุนให้ มีการขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการมีโครงการใหม่ ๆ ยังมิได้
จัดทาในรูปของโครงการทดลอง(Experimental) มีโอกาสจะผิดพลาดหรื อล้ มเหลวได้ ง่าย ความ
ล้ มเหลวของโครงการจึงมิใช่ความล้ มเหลวของผู้บริ ห ารเสมอไป ดังนัน้ ถ้ าเราประเมินผลแล้ ว
โครงการนัน้ สาเร็จตามที่ กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้ ก็ควรดาเนินการต่อไป แต่ถ้ า
ประเมินผลแล้ วโครงการนันมี
้ ปัญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่าเราก็ควรยกเลิกไป
4.2 เพื่ อทราบถึงความก้ าวหน้ าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็ นไปตามที่
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ เพียงใด
4.3 เพื่อปรับปรุงงาน ถ้ าเรานาโครงการไปปฏิบัติแล้ ว พบว่าบางโครงการไม่ได้ เสีย
ทังหมด
้
แต่ก็ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทกุ ข้ อ เราควรนาโครงการนัน้ มาปรับปรุงแก้ ไขให้ ดี
ขึ ้น โดยพิจารณาว่าโครงการนันบกพร่
้
องในเรื่องใด เช่น ขาดความร่วมมือของประชาชน ขัดต่อ
ค่านิยมของประชาชน ขาดการประชาสัมพันธ์ หรือสมรรถนะขององค์การที่รับผิดชอบต่า เมื่อเรา
ทราบผลของการประเมินผล เราก็จะได้ ปรับปรุงแก้ ไขให้ ตรงประเด็น
4.4 เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยปกติในการน าโครงการไปปฏิบัตินัน้
ผู้บริ หารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากทางเลือกอย่ างน้ อย 2 ทางเลือก
ดังนันการประเมิ
้
นผลจะเป็ นการเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ
ทังนี
้ ้เพื่อลดความเสี่ยงให้ น้อยลง
4.5 เพื่ อ ขยายผล ในการน าโครงการไปปฏิ บัติ ถ้ าเราไม่ มี ก ารติ ด ตามและ
ประเมิน ผลอย่ างต่อเนื่ อง อาจจะไม่ท ราบถึ งความสาเร็ จ ของโครงการ แต่ถ้ าเราประเมิน ผล
โครงการเป็ นระยะสม่าเสมอ ผลปรากฏว่าโครงการนัน้ บรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดวัตถุประสงค์
เราก็ควรจะขยายผลโครงการนัน้ ต่อไป แต่การขยายผลนัน้ มิได้ หมายความว่าจะขยายไปได้ ทุก
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พื น้ ที่ การขยายผลต้ อ งค านึ งถึ ง มิติข องประชากร เวลา สถานที่ สถานการณ์ ต่าง ๆ เช่ น
โครงการปลูกพืชเมืองหนาวจะประสบความสาเร็จดีในพื ้นที่ภาคเหนือ แต่ถ้าขยายผลไปยังภูมิภาค
อื่น อาจจะไม่ไ ด้ ผลดี เ สมอไป เพราะต้ องคานึ งถึ งลัก ษณะภูมิป ระเทศ ภูมิอากาศ เชื อ้ ชาติ
ค่านิยม ฯลฯ ดังนัน้ สิ่งที่ต้องคานึงถึงคือ สิ่งที่นาไปในพืน้ ที่หนึ่งอาจได้ ผลดี แต่นาไปขยายผล
ในพื ้นที่หนึ่งอาจไม่ได้ ผล หรือ สิ่งที่เคยทาได้ ผลดีในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะไมได้ ผลดีในอีกช่วงเวลา
หนึ่ง
5. แบบจาลองการประเมินผลตามแนวคิดต่ าง ๆ
แนวคิดและ แบบจาลองของ R.W. Tyler
R.W. Tyler เป็ นนักประเมินรุ่นแรก ๆ ในปี ค.ศ. 1930 และเป็ นผู้ที่เริ่ มต้ นบุกเบิก
แนวคิ ด ความคิ ด เห็น เกี่ ย วกับ การประเมิน โครงการ เขามีความเห็น ว่า “การประเมิน คือการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอย่าง (performance) กับจุดมุง่ หมายเชิงพฤติกรรมที่วา่ งไว้ ” โดยมี
ความเชื่อว่า จุดมุง่ หมายที่ตงไว้
ั ้ อย่างชัดเจน รัดกุมและจาเพาะเจาะจงแล้ ว จะเป็ นแนวทางช่วย
ในการประเมินได้ เป็ นอย่างดีในภายหลัง ซึ่งต่อมาปี 1950 ได้ มีรูปแบบมาใช้ เป็ นกระบวนการติด
สินการบรรลุวตั ถุประสงค์ของสิ่งที่ทาการประเมิน (R.W. Tyler.1950) เรียกว่า
“Triple Ps Model”
แนวความคิดและแบบจาลองของสเต๊ ค
Robert E. Stake คานึงถึงความต้ องการสารสนเทศที่แตกต่างกันของบุคคลหลาย ๆ
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการในการประเมินโครงการ ได้ ตงชื
ั ้ ่อแบบจาลองในการประเมินผลของเขา
ว่า แบบจาลองการสนับสนุน (Countenance Model)
แนวความคิดและแบบจาลองของคอมราดและวิลสัน
Comrad and Wilson. 1985 : 20 – 30 (อ้ างอิงจาก ไชยยศ เรื องสุวรรณ. 2533 :
114-122 ) กล่าวว่าถ้ าพิ จารณาแนวการประเมินที่ หน่วยงานต่าง ๆ ในการประเมินโครงการ
ทังหลายจะพบว่
้
ามีรูปแบบการประเมินนิยมใช้ กนั 5 รูปแบบ ดังนี ้
5.1 รูปแบบการประเมินตามวัตถุประสงค์ (Goal – based Model)
พื น้ ฐานการประเมิ น รู ป แบบนี ค้ ื อ ไทเลอร์ (Tyler) รู ป แบบการประเมิ น ตาม
วัตถุประสงค์เป็ นรูปแบบการประเมินที่เก่าแก่ที่ใช้ กนั อย่างกว้ างขวางที่สดุ ในการประเมินโครงการ
ต่าง ๆ
5.2 รูปแบบการประเมินแบบการตอบสนอง (Responsive Model)
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รูปแบบการประเมินโครงการนี ้ พัฒนามาจากการประเมินของ สคริ เวน (Scriven)
ซึง้ ประเมินยึดจุดมุ่งหมายและผลข้ างเคียง (Side Eeffect) เป็ นหลัก สเตค (Stake) ได้ พัฒนา
รู ป แบบการประเมิ น โครงการหลายคนได้ รั บ การสนับ สนุน ตามแนวคิด นี ้ เช่ น กุบ า (Guba)
ลินคอล์น (Lincoln) การประเมินโครงการตามลักษณะนี ้ เน้ นที่กิจกรรมมากกว่าจุดมุ่งหมายของ
โครงการ
5.3 รูปแบบการประเมินโดยผู้ชานาญ (Conniosseurship Model)
การประเมิน โครงการตามรู ป แบบนี ้ มี ความแตกต่างจากรู ป การประเมิน ทัง้ สอง
รูป แบบที่ ก ล่าวมาแล้ ว ไอส์เ นอร์ (Eisner) ได้ เ สนอแนวคิดของการประเมิน ตามรูป แบบนี ซ้ ึ่งมี
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ นิยมนาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
5.4 รูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ (Decision-Making Model)
การประเมินโดยพิจารณาอย่างรอบด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นจุดมุ่งหมายของโครงการ หรื อ
ปั ญหาข้ อโต้ แย้ งต่าง ๆ ในการประเมินโครงการต้ นแบบของการประเมินตามรูปแบบ การประเมิน
เพื่ อตัด สิน ใจ (Decision-Making Model) มีอยู่ 2 แบบ คือ รู ป แบบซิป ป์ (CIPP Model)
ของสตัฟเฟิ ลบีม(Stufflebeam)และ CSE Model ของอัลคิน (Alkin) ทังสองรู
้
ปแบบนีม้ ีคณ
ุ สมบัติ
คล้ ายคลึงกันมาก
5.5 การประเมินตามกรอบตรรกของโครงการ(Log-frame)
โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังนี ้
5.5.1 จุดมุง่ หมายของโครงการ (Objectives)ซึ่งประกอบด้ วย
(1) เป้าหมายสูงสุด (Goal)หรือเป้าประสงค์ หมายถึง จุดมุ่งหมายของแผนงานหรื อ
ผลกระทบของโครงการที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ ้น (Planned impact) ซึ่งจะส่งผลเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวมหรือประเทศในระดับที่สงู กว่าระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) วัตถุประสงค์ (Purpose) หรื อ Immediate objective คือผลงานหรื อผลลัพธ์
ของแผนงาน หรือ โครงการที่เราหวังว่าจะเกิดขึ ้นวัตถุประสงค์ จะแตกต่างจากเป้าประสงค์ตรงที่
มีขอบเขตของระยะเวลาสันกว่
้ า และมีขอบเขตความหมายแคบกว่า
(3) ผลผลิ ต (Outputs) คื อผลที่ ได้ รับ (Results)จากการที่ ใ ช้ ปั จ จัย (Inpust)ใน
โครงการนันและเป็
้
นผลที่ผ้ ดู าเนินงานโครงการประสงค์ ที่จะให้ เกิดขึ ้นจากการใช้ ทรัพยากรและ
การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) กิจ กรรม (Activites) คือกระบวนการ (Process) หรื อการกระท า(Actions) ที่
จาเป็ นในการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรและปั จจัยการผลิตที่บงั เกิดผลผลิต (output) ในขันต้
้ น
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(5) ปั จจัย (Inputs) คือทรัพยากรในโครงการเพื่อให้ เกิดผลผลิต
5.5.2 สิ่งที่บอกความก้ าวหน้ าตามเป้าหมาย (Objectively verifiable indicators)
หมายถึ ง สภาพการณ์ที่ ชี ใ้ ห้ เ ห็นว่า โครงการบรรลุเ ป้ าหมาย ทัง้ ในระดับ ผลผลิต
(output) วัตถุประสงค์ (purpose) และเป้าหมายระดับสูง (goal) ซึ่งอาจจะมีลกั ษณะที่แสดงใน
เชิงปริมาณ (quantitative) และคุณภาพ(qualitative)
5.5.3 ข้ อสันนิษฐานเกี่ยวกับความสาเร็จของโครงการ เพื่อให้ สามารถกาหนดความ
รับผิด ชอบของผู้บริ หารโครงการได้ อย่างชัดเจน หากโครงการมีความล้ มเหลวเนื่องจากปั จจัย
ภายนอก หรือสถานการณ์ที่นอกเหนือ การควบคุมของโครงการแล้ ว ผู้บริหารไม่ต้องรับผิดชอบ
6. แบบจาลองการประเมินผลตาม CIPP Model
แบบจาลอง (Model) หมายถึง วิธีการสื่อสารทางความคิด ความเข้ าใจ ตลอดจน
จินตนาการที่มีผลต่อปรากฎการณ์หรือเรื่องราวใดๆ ให้ ปรากฏโดยใช้ การสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ
เช่น แผนภูมิ แผนผัง ระบบสมการ และรูปแบบอื่น เป็ นต้ น เพื่อให้ เข้ าใจได้ ง่าย และสามารถ
นาเสนอเรื่องราวได้ อย่างมีระบบ การประเมินผลโครงการนัน้ มีแนวคิดและโมเดลหลายอย่าง ณ
ที่นี ้ ขอเสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP Model
ของสตัฟเฟิ ลบีม(Danial . L . Stufflebeam) เพราะเป็ นโมเดลที่ได้ รับการยอมรับกันทั่วไปใน
ปั จจุบนั
แนวคิด การประเมินของสตัฟเฟิ ลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) ในปี ค.ศ.
1971 สตัฟเฟิ ลบีม และคณะ ได้ เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม ชื่อ “Educational
Evaluation and decision Making” หนังสือเล่มนี ้ได้ เป็ นที่ยอมรับกันอย่าบกว้ างขวาง เพราะให้
แนวคิด และวิธีการทางการวัดและประเมินผล ได้ อย่ างน่าสนใจและทันสมัยด้ วย นอกจากนัน้
สตัฟเฟิ ลบีมก็ได้ เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่าง
ต่อเนื่ อง จึงกล่าวได้ ว่า ท่านผู้นี ม้ ีบ ทบาทสาคัญ ในการพัฒนาทฤษฏีก ารประเมิน จนเป็ นที่
ยอมรับกันทัว่ ไปในปั จจุบนั เรียกว่า CIPP Model เป็ นการประเมินที่เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง มี
จุดเน้ นที่สาคัญ คือ ใช้ ควบคูก่ บั การบริหารโครงการ เพื่อหารข้ อมูลประกอบการตัดสินใจ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การประเมิน คือ การให้ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เน้ นการ
แบ่ งแยกบทบาทการท างานระหว่า ง ฝ่ ายประเมิ น กับ ฝ่ ายบริ ห ารออกจากกัน อย่ างเด่น ชัด
กล่าวคื อฝ่ ายประเมิน มีหน้ าที่ ระบุ จัดหา และนาเสนอสารสนเทศให้ กับฝ่ ายบริ ห าร ส่วนฝ่ าย
บริหารมีหน้ าที่เรียกหาข้ อมูลและนาผลการประเมินที่ได้ ไปใช้ ประกอบการตัดสินใจ เพื่อดาเนิน
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กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันการมีอคติในการประเมิน และ เขาได้ แบ่ง
ประเด็นการประเมินผลออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. การประเมินด้ านบริ บทหรื อสภาวะแวดล้ อม (Context Evaluation: C) เป็ นการ
ประเมินให้ ได้ ข้อมูลสาคัญ เพื่อช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็ นไปได้ ของ
โครงการเป็ นการตรวจสอบว่าโครงการที่จ ะท าสนองปั ญหาหรื อความต้ องการจ าเป็ นที่แท้ จ ริ ง
หรื อไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้ องกับนโยบายขององค์การ หรื อ
นโยบายหน่วยเหนื อ หรื อไม่ เป็ นโครงการที่ มี ความเป็ นไปได้ ใ นแง่ของโอกาสที่ จ ะได้ รับ การ
สนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ เป็ นต้ น
การประเมินสภาวะแวดล้ อมจะช่วยในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่อง โครงการควรจะทาให้
สภาพแวดล้ อมใด ต้ องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรื อต้ องการบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะอะไร
เป็ นต้ น
2. การประเมินปั จจัยเบือ้ งต้ นหรื อปั จจัยป้อน (Input Evaluation :I) เป็ นการ
ประเมินเพื่อพิจารณาถึง ความเป็ นไปได้ ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของ
ทรัพยากรที่จะใช้ ในการดาเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอปุ กรณ์ เวลา รวมทัง้
เทคโนโลยีและแผนการดาเนินงาน เป็ นต้ น
การประเมินผลแบบนี ้จะทาโดยใช้ เอกสารหรืองานวิจยั ที่มีผ้ ทู าไว้ แล้ ว หรื อใช้ วิธีการ
วิจัยนาร่องเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญมาทางานให้
อย่างไรก็ตาม การประเมินผลนี ้จะต้ องสารวจสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนว่ามีอะไรบ้ าง และตัดสินใจว่าจะ
ใช้ วิธีการใด ใช้ แผนการดาเนินงานแบบไหน และต้ องใช้ ทรัพยากรจากภายนอก หรือไม่
3. การประเมินกระบวนการ (process Evaluation :P) เป็ นการประเมินระหว่าง
การด าเนิ นงานโครงการ เพื่อหาข้ อบกพร่องของการดาเนิ นโครงการ ที่จะใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
พัฒนา แก้ ไข ปรับ ปรุ ง ให้ ก ารดาเนิ น การช่วงต่อไปนี ม้ ีป ระสิท ธิ ภาพมากขึน้ และเป็ นการ
ตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ ในโครงการ ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการ โดยมี ก ารบัน ทึก ไว้ เ ป็ นหลัก ฐานทุก ขัน้ ตอน การประเมิ น กระบวนการนี ้ จะเป็ น
ประโยชน์อย่างงมากต่อการค้ าหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และจุดด้ อย (Weakness) ของ
นโยบาย / แผนงาน/ โครงการ มักจะไม่ส ามารถศึกษาได้ ภายหลังจากสิ ้นสุดโครงการแล้ ว การ
ประเมิน กระบวนการจะมีบ ทบาทสาคัญ ในเรื่ อ งการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ เป็ นระยะ ๆ เพื่ อการ
ตรวจสอบการดาเนินของโครงการโดยทัว่ ไป การประเมินกระบวนการมีจดุ มุง่ หมาย คือ
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3.1 เพื่ อการหาข้ อบกพร่ องของโครงการ ในระหว่างที่ มีการปฏิ บัติก าร หรื อการ
ดาเนินงานตามแผนนัน้
3.2 เพื่อหาข้ อมูลต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน ของ
โครงการ
3.3 เพื่อการเก็บข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ จากการดาเนินงานของโครงการ
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็ นการประเมินเพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรื อความต้ องการ/ เป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมทัง้
การพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรื อปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล
เรื่องผลกระทบ (Impact ) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/ แผนงาน/ โครงการ โดยอาศัย
ข้ อมูลจากการประเมิน สภาวะแวดล้ อม ปั จ จัยเบือ้ งต้ นและกระบวนการร่ วมด้ วย จะเห็นได้ ว่า
การประเมินแบบCIPP เป็ นการประเมินที่ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบทังหมด
้
ซึ่งผู้ประเมิน
จะต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทัง้ 4 ด้ าน กาหนดประเด็นของตัวแปร
หรื อตัวชี ้วัด กาหนดแหล่งข้ อมูลผู้ให้ ข้อมูล กาหนดเครื่ องมือการประเมิน วิธีการที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินที่ชดั เจน
เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาของการประเมินผลโครงการ เพื่อจาแนกประเภทของการ
ประเมินผลโครงการโดยละเอียดแล้ ว เราสามารถจาแนกได้ วา่ การประเมินผลโครงการมี 4 ระยะ
ดังต่อไปนี ้
1) การประเมินผลโครงการก่อนการดาเนินงาน (Pre-evaluation) เป็ นการประเมิน
ว่ามีค วามจ าเป็ นและความเป็ นไปได้ ใ นการก าหนดให้ มีโครงการหรื อแผนงานนัน้ ๆ หรื อไม่
บางครัง้ เรียกการประเมินผลประเภทนี ้ว่า การศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)หรือการ
ประเมินความต้ องการที่จาเป็ น (Need Assessment)
2) การประเมิน ผลโครงการขณะดาเนิ น งาน (On-going Evaluation) เป็ นการ
ประเมิน ผลโครงการเพื่ อติ ด ตามความก้ าวหน้ าของการดาเนิ น งาน (Monitoring) และการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ
3) การประเมินผลโครงการเมื่อสิ ้นสุดการดาเนินงาน (Post-evaluation) เป็ นการประ
ว่าผลของการดาเนินงานนัน้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ หรือไม่
4) การประเมินผลกระทบจากการดาเนิน โครงการ (Impact Evaluation) เป็ นการ
ประเมินผลโครงการ ภายหลังจากการสิ ้นสุดการดาเนิน โครงการหรือแผนงาน โดยมีวตั ถุประสงค์
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เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้น ซึ่งอาจจะได้ รับอิทธิพลจากการมีโครงการหรื อปั จจัยอื่น
ๆ
นอกจากนี ้ สตัฟเฟิ ลบี ม ได้ น าเสนอประเภทของการตัดสิน ใจ ที่ สอดคล้ อ งกับ
ประเด็นที่ประเมินผล ดังนี ้
1. การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (planning Decisions) เป็ นการตัดสินใจที่ใช้ ข้อมูล
จากการประเมินสภาพแวดล้ อมที่ได้ นาไปใช้ ในการกาหนดจุดประสงค์ของโครงการให้ สอดคล้ อง
กับแผนการดาเนินงาน
2. การตัดสินใจเพื่อกาหนดโครงสร้ างของโครงการ ( Structuring Decisions)เป็ น
การตัดสินใจที่ใช้ ข้อมูลจากปั จจัยนาเข้ าที่ได้ นาไปใช้ ในการกาหนดโครงสร้ างของแผนงาน และ
ขันตอนของการด
้
าเนินการของโครงการ
3. การตัดสินใจเพื่อนาโครงการไปปฏิบัติ (Implementation Decisions) เป็ นการ
ตัดสินใจที่ใช้ ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามแผน และปรับปรุงแก้ ไขการดาเนินการให้ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
4. การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycing Decisions) เช่ น การตั ด สิ น ใจ
เพื่ อใช้ ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต (Output) ที่ เกิ ดขึ ้น เพื่ อพิจ ารณาการยุติ / ล้ มเลิก หรื อ
ขยายโครงการที่จะนาไปใช้ ในโอกาสต่อไป
ข้ อมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินแบบ CIPP Model ทัง้ 4 ประการ และประเภท
ของการตัดสินใจดังกล่าวข้ างต้ น พอจะสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินกับการ
ตัดสินใจดังแผนภูมิ 1
ประเภทการประเมิน
ประเภทการตัดสินใจ
การประเมินสภาวะแวดล้ อม
การตัดสินใจเพื่อการวางแผน
(Context Evaluation)
(planning Decisions)
การประเมินปั จจัยเบื ้องต้ น/ตัวป้อน การตัดสินใจเพื่อกาหนดโครงสร้ าง
(Input Evaluation)
(Structuring Decisions)
การประเมินกระบวนการ
การตัดสินใจเพื่อนาโครงการไปปฏิบตั ิ
(Process Evaluation)
(Implementating Decisions)
การประเมินผลผลิต
การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ
(Product Evaluation)
(Recycling Decisions)
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แผนภูมิที่ 1 : ความสัมพันธ์การตัดสินใจ และประเภทการประเมินแบบ CIPP Model
Stufflebeam ได้ เสนอแนวคิดในการสร้ างแบบแผนการประเมินผล ซึ่ง สอดคล้ องกับ
CIPP Model ซึ่งอาจน าไปประยุกต์ใช้ กับ การประเมินผลในรูป แบบอื่น ๆ ได้ แบบแผนการ
ประเมินผล มีดงั นี ้
1. การบรรยายจุด มุ่ง หมาย และการก าหนดนโยบายในการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง
ประกอบด้ วย
1.1 ขอบเขตความรับ ผิดชอบว่ามีขอบเขตระดับ ท้ องถิ่ น ระดับจังหวัด หรื อ
ระดับประเทศ
1.2 เวลาและแนวทางเลือก
1.3 ตัวแปรในการวัดและมาตรฐานที่ใช้ ในการตัดสินใจ
1.4 นโยบายในการปฏิบตั ิงานของผู้ประเมินผล
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย แหล่งข้ อมูลที่จะเก็บรวบรวมข้ อมูล วิธีการ
เครื่องมือ วิธีการ สุม่ กลุม่ ตัวอย่าง สภาพการณ์ในการเก็บข้ อมูล
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
4. การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5. การบริหารการประเมินผล เพื่อเตรียมแผนการดาเนินงานทังหมด
้
ซึ่งประกอบด้ วย
ขันตอนคื
้
อ กาหนดโครงร่าง กาหนดบุคลากรและทรัพยากร กาหนดวิธีการปฏิบัติ ประเมินผล
ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ ก าหนดวิ ธี ที่ จ ะพัฒ นาแบบแผนการประเมิ น และการจัด หา
งบประมาณที่ใช้ ในการดาเนินงาน การประเมินผลตลอดโครงการ
7. เกณฑ์และตัวชี ้วัดความสาเร็จ
การประเมินผลโครงการนัน้ ต้ องมีเกณฑ์และตัวชีว้ ดั (Indicator) ระดับความสาเร็จ
ของโครงการให้ ทราบ โดยทั่วไปแล้ วเกณฑ์ ที่ใ ช้ ในการประเมิน ผลโครงการ (วรเดช จันทรศร
และ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. 2541 : 44) มีดงั นี ้
7.1 เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) มีตวั ชี ้วัดเช่น สัดส่วนของผลผลิตต่อค่าใช้ จ่าย
ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา ผลิตภาพต่อกาลังคน ระยะเวลาในการให้ บริการต่อผู้บริหาร
7.2 เกณฑ์ ป ระสิท ธิ ผล (Effectiveness) มีตัวชี ว้ ดั เช่น ระดับ การบรรลุเ ป้ าหมาย
ระดับการบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับการมีสว่ นร่วม ระดับความเสี่ยงของโครงการ
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7.3 เกณฑ์ ค วามพอเพี ย ง (Adequacy) ตัว ชี ว้ ัด เช่ น ระดับ ความพอเพี ย งของ
ทรัพยากร การขาดแคลนปั จจัยการผลิต และปั จจัยอื่น เป็ นต้ น
7.4 เกฯฑ์ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ตัวชีว้ ัด เช่น ระดับความพึงพอใจของ
โครงการ และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของโครงการ เป็ นต้ น
7.5 เกณฑ์ความเป็ นธรรม (Equity) การให้ โอกาสกับผู้ด้อยโอกาส ความเป็ นธรรม
ระหว่างเพศ ระหว่างกลุม่ อาชีพ ฯลฯ
7.6 เกณฑ์ความก้ าวหน้ า ตัวชี ว้ ดั เช่น ผลผลิตเปรี ยบเที ยบกับเป้าหมายรวม
กิจกรรมที่ทาแล้ วเสร็จ ทรัพยากร และเวลาที่ใช้ ไป มีความเหมาะสมเพียงใด เป็ นต้ น
7.7 เกณฑ์ค วามยั่งยื น (Sustainability) ตัวชี ว้ ดั เช่น ความอยู่รอดของโครงการ
ด้ านเศรษฐกิจสมรรถนะด้ านสถาบัน ความเป็ นไปได้ ด้านการขยายผลของโครงการ
7.8 เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ(Externalities) ตัวชีว้ ดั เช่น ผลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้ อม ผลกระทบด้ านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้ านสังคมและวัฒนธรรม เป็ นต้ น
สาหรับตัวชี ้วัด (Indicators) ความสาเร็จของโครงการนัน้ หมายถึง ตัวชีว้ ดั ที่แสดง
หรื อระบุป ระเด็น ที่ ต้ องการจะวัดหรื อ ประเมิน หรื อตัวแปรทางเศรษฐกิ จ และสังคม ที่ ต้อ ง
ทาการศึกษา โดยจะมีการระบุลกั ษณะที่คอ่ นข้ างเป็ นรูปธรรม ทังส่
้ วนที่มีลกั ษณะเชิงปริมาณและ
ลักษณะเชิงคุณภาพ
8. หลักการสร้ างตัวชี ้วัดที่ดี
การสร้ างตัวชี ้วัดที่ดี จาเป็ นจะต้ องมีหลักการ ที่ใช้ เป็ นเป้าหมายในการดาเนินการ
ดังนี ้
1. เลือกใช้ / สร้ างตัวชี ้วัดที่เป็ นตัวแทนที่สาคัญเท่านัน้
2. คาอธิบาย หรือการกาหนดตัวชี ้วัดควรเป็ นวลีที่มีความชัดเจน
3. ตัวชี ้วัดอาจจะกาหนดได้ ทงเชิ
ั ้ งปริมาณ และเชิงคุณภาพก็ได้
4. ควรนาจุดประสงค์ของโครงการ หรือประเด็นการการเมินมากาหนดตัวชี ้วัด
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั ควรรวบรวมข้ อมูล ทัง้ จากแหล่งปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ
ขอยกตัวอย่างการจาแนกประเภทของตัวชี ้วัดตามลักษณะสิ่งที่ได้ รับการประเมินตาม
แบบจาลองการประเมินผลตาม CIPPOI Model คือ
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8.1 ตัวชี ้วัดด้ านบริบท ( Context) : ตัวชี ้วัดความสามารถพิจารณาได้ จากสิ่งต่าง ๆ
ดังนี ้
1. สภาวะแวดล้ อมของ ก่อนมีโครงการ (ปั ญหาวิกฤต)
2. ความจาเป็ น หรือความต้ องการขณะนัน้ และอนาคต
3. ความเข้ าใจร่วมกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
8.2 ตัวชีว้ ัดด้ านปั จ จัยน าเข้ า (Input): ตัวชี ว้ ดั สามารถพิจารณาได้ จ ากสิ่งต่าง ๆ
ดังนี ้
1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ความพร้ อมของทรัพยากร เช่น งบประมาณ คน วัสดุอปุ กรณ์ เวลาและ
กฎระเบียบ เป็ นต้ น
3. ความเหมาะสมของขันตอนระหว่
้
างปั ญหา สาเหตุของปั ญหา และกิจกรรม
8.3 ตัวชีว้ ดั ด้ านกระบวนการ (Process): ตัวชีว้ ดั สามารถพิจารณาได้ จากสิ่งต่าง ๆ
ดังนี ้
1. การตรวจสอบกิจกรรม เวลา และทรัพยากรของโครงการ
2. ความยอมรับของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับโครงการในพื ้นที่
3. การมีสว่ นร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
4. ภาวะผู้นาในโครงการ
8.4 ตัวชี ้วัดด้ านผลผลิต (Product): ตัวชี ้วัดสามารถพิจารณาได้ จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี ้
1. อัตราการมีงานทาของประชาชนที่ยากจน
2. รายได้ ของประชาชนที่เข้ าร่วมโครงการ
3. ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ าร่วมโครงการ
8.5 ตัวชีว้ ัดด้ านผลลัพธ์ (Outcomes): ตัวชีว้ ดั สามารถพิจารณาได้ จ ากสิ่งต่าง ๆ
ดังนี ้
1. คุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัวตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. การไม่อพยพย้ ายถิ่น
3. การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
8.6 ตัวชี ้วัดด้ านผลกระทบ (Impact): ตัวชี ้วัดสามารถพิจารณาได้ จากสิ่งต่าง ๆ ดังนี ้
1. ผลกระทบทางบวก / เป็ นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ
2. ผลกระทบทางลบ / เป็ นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ
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เกณฑ์ และตัวชี ้วัดดังกล่าวนี ้ สามารถใช้ เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการได้
ดี ซึ่ งจะครอบคลุม มิติ ด้ านเศรษฐกิ จ สังคม ด้ านบริ ห ารจัดการ ด้ า นทรัพยากร และด้ า น
สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น นอกจากนันยั
้ งสามารถวัดถึงความสาเร็จ และความล้ มเหลวของโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ของรัฐได้ ซึ่งโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐได้ ซึ่งในทางปฏิบัตินักประเมินผล
จะต้ องนาเกณฑ์ และตัวชี ้วัดดังกล่าวมาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับลักษณะ และบริ บทของโครงการ
ด้ วย
9. เครื่องชี ้วัดการประเมินผล
การประเมินผลเป็ นการเปรี ยบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานจริ ง (Actual results)
กับ ผลที่ ค าดว่าจะได้ รับ (Expected results) โดยชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่าปฏิบั ติงานจริ งเกิ ดขึน้ ตรงกับ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ หรือไม่ โดยทัว่ ไปตัวชี ้วัดจะต้ องมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ คือ
1. ตัวชี ว้ ดั อาจจะมีทัง้ ตัวชี ว้ ัดเชิ งปริ มาณหรื อคุณ ภาพ แต่อย่ างไรก็ตามจะต้ อง
สามารถให้ ค่าหรื อบ่งบอกลักษณะที่ชัดเจนของสิ่งที่จ ะทาการวัดว่ามีปริ มาณหรื อคุณลัก ษณะ
อย่างไร
2. การก าหนดเกณฑ์ ม าตรฐาน ในการประเมิ น เปรี ย บเที ย บการเปลี่ย นแปลง
เคลื่อนไหวในตัวชี ้วัดนัน้ ๆ ถึงแม้ ตวั ชี ้วัดจะมีความชัดเจนในการกาหนดค่าแต่ยงั ไม่สามารถนาไป
วิเคราะห์หาข้ อสรุปในการประเมินได้ จนกว่า จะได้ มีการเปรี ยบเทียบ กับเกณฑ์มาตรฐานหรื อ
เป้าหมายการดาเนินงานที่กาหนดไว้
3. เงื่อนไขด้ านเวลาและสถานที่ ในการประเมินค่าของตัวชีว้ ดั นอกจากขึ ้นอยู่กับ
เกณฑ์ ม าตรฐานเพื่ อ การเปรี ย บเที ย บแล้ ว ยัง ขึน้ อยู่กับ เงื่ อ นไขทัง้ ในด้ านเวลาและสถานที่
กล่าวคือ ตัวชี ว้ ัด จะบ่ งบอกสถานภาพของสิ่งที่ จ ะวัดเฉพาะในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรื อใน
ขอบเขต บริเวณสถานที่หรือพื ้นที่ ที่ได้ ระบุไว้ ในการประเมินหรือตรวจสอบเท่านัน้
10. ตัวชี ้วัดผลงาน หมายถึง
1. วัตถุ สิ่งของ คุณลักษณะที่สามารถสังเกตเห็น วัดได้ ในเชิงปริมาณ
2. ผลงานหรือสิ่งที่เกิดขึ ้นจากการนาเอาทรัพยากร หรื อ(Input) มาใช้ ในการดาเนิน
กิจกรรม (Process) KPI ( Key Performance Indicator ) หรื อ OVI (Objectively Verifiable
Indicator) หมายถึง สิ่งที่แสดงภาพให้ เข้ าใจถึงความสาเร็จซึ่งสามารถตรวจสอบได้ สังเกตได้
หรื อสอบวัดได้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาจเป็ นลั กษณะเฉพาะ หรื อภาพรวมก็ได้ ในเชิ ง
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ปริมาณ และ /หรื อ คุณภาพที่จะสามารถอธิบายถึงความสาเร็จได้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ หรื ออย่าง
น้ อยจะต้ องอธิบายได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ในรูปของข้ อความ อัตราส่วน สัดส่วนร้ อยละ หรื อ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้ อมูลในลักษณะต่าง ๆ นอกจากนีย้ ังจะต้ องมีลักษณะเป็ นหลัก ฐานที่ มี
ร่องรอยแสดงว่ามีการดาเนินงานจริง และมิใช่ ความคิดเห็น หรือคาบอกกล่าว
ตัวชี ้วัดทางสังคม(Social Indicators) หมายถึงสิ่งที่แสดงออกเป็ นตัวที่ชี ้วัดแง่มมุ ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทางสังคม ซึ่งเป็ นเชิงนามธรรมให้ เป็ นตัวแปรเชิ งรูปธรรมที่สามารถจัดได้
ภายใต้ ระบบสารสนเทศ อันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
11. ค่าของตัวชี ้วัด
โดยทัว่ ไปค่าของตัวชี ้วัดจะแสดงออกในรูปของตัวเลข
1. จานวน (Number) คือ ตัวเลขที่ แสดงถึงจ านวนสิ่งของหนึ่ง เช่น จานวนศูน ย์
พัฒนาเทคโนโลยีประจาตาบล จานวนสาธารณะในกรุงเทพ และอื่น ๆ เป็ นต้ น
2. ร้ อยละ (Percentage) คือ จานวนของเลขกลุ่มหนึ่ง ซึ่งนามาเปรี ยบเทียบกับเลข
อีกกลุม่ หนึ่งโดยปรับให้ เลขกลุ่มหลังมีค่าเท่ากับ 100 เช่น รายได้ จากภาษี เป็ นร้ อยละ 35 ของ
รายจ่ายประจา เป็ นต้ น
3. อัตราส่วน (Ratio) คือ ข้ อมูลที่แสดงความสัมพัน ธ์เปรี ยบเที ยบระหว่างจานวน
ของเลขกลุ่มหนึ่งกับจานวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกันหรื อเกี่ยวข้ องกัน เช่น
อัตราส่วนของครูตอ่ นักเรียน เท่ากับ
1: 25 เป็ นต้ น
4. สัดส่วน (Proportion) คือ ข้ อมูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนของเลขกลุ่ม
หนึ่งกับจานวนของเลขอีกกลุม่ หนึ่ง โดยที่จานวนเลขในกลุ่มแรกนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งหรื อรวมอยู่ใน
จานวนของเลขกลุ่มหนึ่งด้ วย เช่น เจ้ าหน้ าที่ การเกษตรที่ มีความรู้ ด้ านเทคโนโลยี การเกษตร
เท่ากับ 3 ใน 5 ของเจ้ าหน้ าที่ทงหมด
ั้
เป็ นต้ น
5. อัตรา (Rate) คือ อัตราส่วนระหว่างเลขจานวนหนึ่งกับเลขอีกจานวนหนึ่งภายใน
ระยะเวลาหนึ่ง เช่น จานวนผู้เข้ ารับการบัดการติดยาเสพติดทุก 500 คน จะมีผ้ เู ข้ ารับการบาบัด
ซ ้า 10 คน เป็ นต้ น
6. ค่าเฉลี่ย (Average Mean) คือ ตัวเลขหนึ่งซึ่งเฉลี่ยจากกลุม่ ตัวเลขจานวนหนึ่งที่
เป็ นประเภทเดียวกัน (รวมค่าของจานวนตัวเลขกลุม่ ตัวอย่างหนึ่งแล้ วหารด้ วยจานวนตัวอย่างนัน้
ทังหมด)
้
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แบบจาลองการประเมินผลตาม CIPP Model

สิ่งที่จะประเมิน/ประเด็น

1) บริบทของโครงการ(Context
Evaluation)
(ประเมินความพร้ อมของปั จจัยที่จะดาเนิน
กิจกรรมตามแผนทังในด้
้ านหน่วยงาน ผู้
ให้ บริการ ผู้รับบริการ องค์กร ชุมชน เช่น
ความรู้ความเข้ าใจในโครงการของ
ผู้ดาเนินการ ความพร้ อมของประชาชน)
(ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนาเข้ า
วิธีการดาเนิน และผลผลิต
2) ปั จจัยการผลิตเบื ้องต้ น/นาเข้ า (Input
Evaluation)
(ประเมินความพร้ อมของทรัพยากรในการ
ดาเนินงานตามแผน เช่น คน เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ วิธีการจัดการฯ)
3) กระบวนการดาเนินงานตามแผน
(Process Evaluation)
(ประเมินการดาเนินกิจกรรมตามแผนหรือ
ผังควบคุมกากับกิจกรรม เพื่อปรับกิจกรรม
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป็ นไปตาม
กาหนด)
(ประเมินความก้ าวหน้ าของโครงการใน

วิธีประเมิน
แหล่งข้ อมูล/กลุม่
เกณฑ์การ
ตัวชี ้วัด
ตัวอย่าง/เครื่องมือ/
วัด/
ความสาเร็จ
วิธีเก็บรวบรวม
ประเมิน
ข้ อมูล / แนวทาง
วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการ
ประเมิน
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ช่วงเวลาต่าง ๆ และดาเนินงานที่
ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย)
4) ผลผลิต (Output)ผลลัพธ์ (Outcome)
(ผลผลิต:ประเมินผลที่เกิดขึ ้นจากการ
ดาเนินโครงการ เช่น จานวนประชาชนที่
เข้ าร่วมโครงการ ฯลฯ
(ผลลัพธ์: ประเมินปั จจัยนา ปั จจัยเอื ้อ
ปั จจัยเสริม
พฤติกรรมต่าง ๆ)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)
จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550-2554) เน้ นให้
เรื่องสุขภาพเป็ นภารกิจของทุกคนที่จะต้ องมีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง เน้ นการสร้ าง
สุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ ซึ่งการปรับเปลี่ยนเช่นนี ้ต้ องการองค์ความรู้ที่นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่
เห็นผล และสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ในชุมชนต่าง ๆ จึงทาให้ มีการใช้ การวิจัยเชิงปฏิบัติการกัน
อย่างแพร่หลาย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research :AR) ถูกนามาใช้ ในวิชาชีพพยาบาล
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิทางการพยาบาล โดยการกาหนดวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง
เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น และสามารถปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบตั ิการพยาบาล รวมทัง้ เสริ มสร้ างพลังงานให้ แก้ ผ้ ปู ฏิบัติการพยาบาลด้ วย จึงจาเป็ นต้ องมี
การเรียนรู้และทาความเข้ าใจการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ความหมาย
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ หมายถึง การแสวงหาความรู้ภายใต้ การดาเนินการของ นัก
ปฏิบตั ิที่กลายมาเป็ นนักวิจยั หรือผู้ซึ่งทางานเป็ นหุ้นส่วนกับนักวิจัย เพื่อตรวจสอบประเด็นและ
ปั ญหาในสถานที่ทางานของตนเอง เป็ นการนาความคิดไปปฏิบตั ิผา่ นกระบวนการที่เป็ นวงจร ซึ่ง
แต่ละวงจรขึ ้นกับวงก่อนหน้ า การวิจยั ปฏิบัติการ ไม่ใช่วิธีการวิจัยบริ สทุ ธิ์ แต่เป็ นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนา และนักวิจัยสามารถใช้ วิธีการเก็บและรวบรวมข้ อมูลได้ หลากหลายวิธี การวิจัยเชิง
ปฏิบตั ิการ เป็ นทังการวิ
้
จยั และการปฏิบตั ิการ (Holloway,2010)
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การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เป็ นการวิจยั ที่มีเป้าหมายที่จะแก้ ปัญหา พัฒนากิจกรรมโดย
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (Improving and changing) โดยบุคคลที่เผชิญกับปั ญหานัน้ อยู่เอง
เป็ นรู ป แบบของการท าความเข้ าใจในการปรั บ ปรุ งสถานการณ์ เ ฉพาะที่ พบว่ามีปั ญ หา เพื่ อ
ต้ องการพัฒนา หาหลักการ เหตุผลและวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
นัน้ และขณะเดียวกันก็เป็ นการพัฒนาความเข้ าใจเกี่ยวกับปฏิบัติงาน นัน้ ๆ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล
,2546)
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป็ นการวิจยั ที่เป็ นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติการ
อย่างเป็ นระบบ ระเบียบ (Improve practice and systematically) และเป็ นการศึกษาปั ญหาที่
เกิดขึ ้นในสถานการณ์ เฉพาะนัน้ ๆ พร้ อมทัง้ มีก ารเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ ได้ มาซึ่งรูปแบบของการ
แก้ ปัญหาและได้ คาตอบในการแก้ ปัญหาดังกล่าว (Streubert and Carpenter,1999) ดังนัน้ การ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการจึงมีความแตกต่างไปจากการแก้ ปัญหาประจาวัน เพราะมีการใช้ วิธีการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาปั ญหาอย่างเป็ นระบบ และกระบวนการแก้ ปัญหาก็ใช้ หลักทฤษฎี
เป็ นการวิจยั ที่มงุ่ เน้ นให้ เกิดความร่วมกันในการที่จะทาให้ คนเห็นปั ญหา และวางเป้าหมายในการ
แก้ ปัญหาไปด้ วยกัน ต้ องอาศัยความร่วมมือระหว่างนักวิจยั กับผู้บริ การ เน้ นให้ เห็นความสาคัญ
ของการเรียนรู้กนั ในกระบวนการวิจยั (นงพรรณ พิริยานุพงศ์,2546)
กล่าวโดยสรุป ว่า การวิจัย เชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็ นการวิจัยที่ มี
เป้าหมายที่จ ะแก้ ปัญหา มุ่งเน้ นการเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรในระบบร่วมกับนัก วิจัยเขามามี
บทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคลากรในระบบในการพัฒนาตนเองและผู้อื่นให้ เหมาะสม
กับการดาเนินการ ไม่มีการแยกกลุม่ ศึกษา กลุม่ ทดลอง แต่เป็ นการทดลองปฏิบตั ิในสถานการณ์
ตามธรรมชาติ โดยวิ เ คราะห์ สถานการณ์ อย่ า งลึก ซึง้ และเหมาะสม เน้ นที่ การสร้ างความ
เปลี่ย นแปลงอย่ างเป็ นขันตอนและบั
้
นทึกข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบ โดยอาศัย การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้ องตลอดจนกระบวนการวิจยั จนเกิดองค์ความรู้ตา่ ง ๆ ที่ได้ จากกระบวนการวิจัย นามา
ประมวลเป็ นแนวคิด หลัก การและสร้ างเป็ นทฤษฎีได้ วิวฒ
ั นาการของการวิจัยเชิ งปฏิบัติการ
(Action Research Roots)
วิจัยเชิ งปฏิบัติ การเริ่ มต้ น เมื่อปลายปี 1940 โดย Collier (1945) เป็ นคนแรกที่ มี
แนวคิ ด ในการรวมที มวิจัย ที่ ป ระกอบด้ วยนัก วิจัย นัก บริ ห าร และประชาชนในการปรับ ปรุ ง
ความสัมพันธ์ของเชื ้อชาติ และ Kurt Lewin (1946) ได้ นากระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมาใช้ ใน
การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของคนงาน(Streubert & Carpenter,1999) ซึ่ง Kurt Lewin ได้ ชื่อ
ว่าเป็ นบิ ดาแห่งการวิจัย เชิงปฏิบัติก าร เขาเป็ นนักจิตวิทยาสังคมชาวเยอรมันผู้มีเชือ้ สายยิวที่
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อพยพถิ่นฐานเข้ ามาพานักในประเทศสหรัฐอเมริกา Lewin กล่าวว่า Action research เป็ นการ
วิจยั เปรียบเทียบสภาพ และผลที่ได้ รับจากการกระทาทางสังคมและงานวิจัยนาไปสู่การกระทะ
ทางสังคม เป็ นขันตอนของเกลี
้
ยวสว่าน ซึ่งแต่ละขันตอนประกอบด้
้
วย
1. ขันตอนแรกเป็
้
นการวางแผนเพื่อเปลีย่ นพื ้นที่หรือพฤติกรรมของบุคคล
2. นากิจกรรมการเปลี่ยนแปลงใส่ลงไป
3. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
4. ปรับปรุงการปฏิบตั ิการให้ ชดั ขึ ้น
5. เริ่มกระบวนการทังหมดอี
้
กครัง้
ปั จจุบนั ยังคงใช้ ขนตอนนี
ั้
้แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะมีความเป็ น
ประชาธิปไตย (Democratic) มากขึ ้น และมีสว่ นร่วมมากขึ ้น และการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ถูก
นาไปดาเนินการในหลายสาขาวิชา เช่น การจัดการ สังคมวิทยา การดูแลสุขภาพ และอื่น ๆ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ สมัยใหม่พื ้นฐานมาจาก Critical social theory และ Critical social
science สรุปได้ ดงั นี ้
Critical theory เป็ นทฤษฎีที่วพิ ากษ์ Positivist และส่งเสริมการวิจยั แบบตีความ
(Interpretative)
ในปี 1950 เป็ นทฤษฎีเชิงวิพากษ์ ได้ วิพากษ์ การครอบงาของ Positivist ในทศวรรษ
ที่ 20 ซึ่งมีก ฎที่ เ ข้ มงวดและบี บ รัดความคิดเชิ งวิพากษ์ และสร้ างสรรค์ ซึ่งเขาไม่เ ห็น ด้ วยกับ
วัตถุประสงค์ของการสร้ างความรู้แบบเข้ มงวดกับสังคมชีวิต ขณะที่การคืนสูส่ ภาพของศาสตร์ ทาง
สังคมต้ องประกอบด้ วยการเชื่ อมต่อ ด้ านคุณ ค่าและความสนใจของมนุษ ย์ เขาจึ งพยายาม
ผสมผสานเข้ าไปในกรอบแนวคิดใหม่โดยรวมเอาจริยธรรมและการวิพากษ์ ด้านความคิด อย่างไร
ก็ตามเขายังคงพิจารณาความรู้ด้วยความเข้ างวดเหมือน Positivist
ในปี 1974 Hebermas ได้ อภิปรายถึงพฤติกรรมมนุษย์ ในเรื่องของ ความสนใจและ
ความต้ องการ เขาวิพากษ์ ว่า ความรู้ประกอบด้ วยความสนใจ 3 อย่าง คือ เทคนิค การปฏิบัติ
และการปลดปล่อย เทคนิค เป็ นการช่วยคนให้ ได้ รับ ความรู้เ พื่อควบคุมธรรมชาติ ซึ่งต้ องการ
ความรู้ท างวิทยาศาสตร์ มาอธิ บาย แต่ไม่สามารถอธิ บายได้ ทุก สิ่งและคนต้ องการไขว่คว้ าหา
ความหมายของชี วิต เพื่อที่ จะเข้ าใจคนอื่น จึงเกิดความรู้ผ่านวิธีการตีความ เพื่อสนองความ
สนใจด้ านปฏิบัติ ขณะที่ความเป็ นคนนัน้ ต้ องการปลดปล่อย ความรู้เป็ นสิงที่มาพร้ อมกับอิสระ
และการปกครองตนเอง การพิ ชิ ตปั ญ หาสังคมและการเปลี่ยนแปลงสัมพัน ธภาพเชิ งอานาจ
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Habermas ให้ ปรัชญาของมาร์กซิสต์เป็ นฐาน (ความคิดของมาร์ กเน้ นมีเป้าหมายเชิงปฏิบัติและ
การเมือง และพลังทางเศรษฐกิจในสังคมเป็ นตัวสร้ างความเปลี่ยนแปลง)
ในปี 1970 และ 1980 ได้ มีการพัฒนาแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการขึ ้น เพราะถูก
แรงกดดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านการศึกษา และสังคมภายใต้ กรอบแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์
เชื่ อมกับ Concept “Conscientization” ของ Marxist และ Freire มีความเชื่ อว่าคนมีความ
ตระหนักในสังคมและประวัติศาสตร์ของความเป็ นจริ งเพิ่มขึ ้น ว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตและทาให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลง
ในปี 1982 ได้ มีก ารพัฒนาแนวทางการวางแผนการท า การวิ จัย เชิ งปฏิบัติก าร
ถึงแม้ วา่ การพัฒนาด้ านการศึกษาและชุมชนจะไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับการพยาบาลและการดูแล
สุขภาพ สิ่งสาคัญ คือ นักวิจยั สุขภาพอยากสร้ างพลังอานาจให้ กบั ผู้ป่วย เพื่อให้ สามารถควบคุม
ชีวิตตนเอง และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเขา แม้ วา่ จะมีแนวคิดของมาร์ กนาแต่ให้ คณ
ุ ค่ากับ
ประชาธิปไตยและความเท่าเทียม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพ มีประโยชน์ในการการพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพอื่น ๆ วิจัยเชิงปฏิบัติก าร เป็ นตัวแทนของสิ่งขวางกัน้ ต่อ Positvist และสามารถ
สะท้ อนสิ่งปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและสร้ างทฤษฎีจากการปฏิบัติ เพื่อเครื่ องมือสาหรับนักปฎิบัติ
ความรู้ที่ได้ อย่างเต็มที่ (Hard and Bond,1995) วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เป็ นการสร้ างความรู้จากการ
ปฏิบตั ิเพื่อช่วยยกระดับการดูแลและการบริ หาร บุคลากรด้ านสุขภาพใช้ บ่อยแต่ไม่ได้ กลับไปดูที่
พื ้นฐานและการพัฒนา เน้ นการปฏิบิตมากกว่าการพัฒนาทฤษฎี วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เป็ นสะพาน
เชื่อมต่อระหว่างทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นช่องว่างที่ถกู มองว่าเป็ นอันตราย ต่อวิชาชี พและการ
ทางานในคลินิก
Rolfe (1996) กล่าวว่า การน านัก ปฏิบัติใ นคลินิ ก เข้ าสู้ก ารวิจัย ในการพื น้ ที่ ก าร
ปฏิบตั ิงานของตนเอง จะเอาชนะช่องว่างนีไ้ ด้ และทาให้ การปฎิบัติงานดีขึ ้นโดยตรง และสร้ าง
องค์ความรู้ทางการพยาบาล
ในวิชาชีพพยาบาล การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการจึงเป็ นสิ่งที่เป็ นประโยชน์ ที่แสดงถึงความ
พยายามและการประเมิ น ความเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ท าให้ ก ารดูแลในคลินิ ก ดี ขึน้ การวิ จัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการทาให้ วิชาชีพทางการพยาบาลรับรู้ถึงสถานการ์ทางคลินิก และกลายเป็ นความตระหนัก
ผลกระทบด้ านนโยบายและการปฏิบตั ิการผ่านระบบ ทาให้ การทางานมี ความชัดเจนมากขึ ้น มี
บริการสุขภาพและแนวทาง (Guideline) สาหรับดูแลให้ การพยาบาล ซึ่งเป็ นสิ่งที่ดีสาหรับผู้ป่วย
และจาเป็ นสาหรับ สังคมสุขภาพ ท าให้ ก ล้ าตัดสินใจยอมรับสิ่งที่ไม่พึงพอใจ นักวิจัยต้ องรู้จัก
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สังเกต และวินิจฉัยปั ญหา และเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิกิจกรรม (Implement) บนพืน้ ฐานความรู้
ที่ได้ จากการวิจยั อีกทังการวิ
้
จยั เชิงปฏิบตั ิการไม่เพียงแต่ทาให้ สถานการณ์สาหรับผู้รับบริการและ
ผู้ป่วยดีขึ ้น แต่ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิเกิดแสงสว่างในตนเองผ่านการสะท้ อนสถานการณ์ในพื ้นที่และความ
พึงพอใจของบุคคล
ธรรมชาติของวิธีวทิ ยา คุณลักษณะเด่ น วิธีการเด่ น โจทย์ ปรากฏการณ์
1. ธรรมชาติของวิธีวิทยา
McNiff &Whitehead(2006) อธิบาย Ontological assumption, Eqistemological
assumption และ Methodological assumptions ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ดังนี ้
Ontological assumption ของการวิจยั เชิงปฏิบัติการ คือ การวิจัยที่เชื่อในคุณค่า
(Value laden) มีสญ
ั ญาใจ (Morally commit) และมีเป้าหมายที่จะเข้ าใจว่า “ฉัน” หรือ “เรา” ที่
เป็ นผู้กระทา ไม่ใช่ “พวกเขา” และผู้วิจยั ต้ องอยู่ในความสัมพันธ์กับพืน้ ที่ที่จะศึกษา ไม่สามารถ
หลุดพ้ นจากการให้ คณ
ุ ค่าได้ (Value free) และจะนาคุณค่าที่มีไปใช้ กบั สิ่งที่จะศึกษา
Epistemological assumption ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มี 3 ประการ คือ
1. เป้าหมายของการค้ นหาความรู้คือ “ตัวฉันเอง” ( I ) ไม่ใช่ไปศึกษา “ผู้อื่น” (Other
people)
2. ความรู้เป็ นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่ตายตัว มีหลายคาตอบ ไม่สามารถค้ นพบได้ เอง
ต้ องสร้ างสรรค์ขึ ้นมา
3. ความรู้เป็ นลักษณะปั จเจก (Individual) สร้ างได้ จากกระบวนการความร่วมมือ
(Collaborative Process)
Methodological assumptions ของวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ไว้ 3 ประการ คือ
1. ผู้ปฏิบตั ิเป็ นผู้วิจยั
2. วิธีวิทยามีลกั ษณะแบบยืดหยุ่นและการพัฒนาต่อเนื่องปรับตามสถานการณ์
3. เป้าหมายเพื่อ การปรับปรุงให้ ดีขึ ้น โดยการเรียนรู้ร่วมกัน
ดังที่กล่าวมาข้ างต้ นจึงสรุปได้ วา่ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ หมายถึง กระบวนการวิจัย
ที่ให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วม(Participation) การร่วมมือ (Collaboration) ของบุคคลผู้มีส่วน
ได้ เสีย (Stakeholders) กับปั ญหาที่ต้องการแก้ ไข โดยที่มีจดุ มุง่ หมายเพื่อการปรับปรุงปั ญหาให้ ดี
ขึน้ (Improve) เพื่ อ การแลกเปลี่ ย น (Change) การสร้ างความรู้ ใหม่ (Constructive new
knowledge) โดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้ องบูรณาการความรู้กบั การปฏิบตั ิงาน
ที่ เ กิ ด ขึน้ ตามสภาพจริ งในบริ บ ทนัน้ ๆ นอกจากนัน้ ในกรวิจัย เชิ งปฏิบัติก าร นัก วิจัย ต้ องใช้

28

หลักการทางานแบบหุ้นส่วน (Partnership)นักวิจยั กับผู้ร่วมวิจยั เป็ นการปลดปล่อยให้ เกิดความ
อิสระ (Emancipation)นักวิจยั กับผู้ร่วมวิจยั มีอานาจหน้ าที่เท่าเทียมกัน เป็ นกระบวนการที่เป็ นพล
วัด สามารถออกแบบการเก็ บ ข้ อมูลทัง้ ปริ มาณและคุณ ภาพ ท าให้ ตอบโจทย์ ปั ญ หาวิจัย ได้
ครอบคลุม นาไปปฏิบตั ิได้ จริง
2. ฐานปรัชญาของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
นัก วิจัย เชิ งปฏิ บัติ ก ารเชื่ อใน Pragmatism กล่าวคือเป็ นแนวทางในการแสวงหา
ความรู้ที่แท้ จริงมาจากประสบการณ์ที่ได้ รับ โดยการลงมือปฎิบตั ิจริงเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สดุ และยัง
เชื่อว่าแนวคิดทฤษฎีใด ๆ ก็ตามจะถือว่าเป็ นความจริ งก็ต่อเมื่อได้ รับการทดสอบหรื อการพิสจู น์
จากการนาไปใช้ ประโยชน์ ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริงเท่า
3. คุณลักษณะเด่ น วิธีการเด่ น
ลักษณะการวิจยั จึงเป็ นรูปแบบการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative)
และ วิ ธี คุ ณ ภา พ(Qualitative) ร่ ว มกั น ซึ่ ง เรี ยก วิ ธี กา รวิ จั ย แบ บนี ้ว่ า พ หุ วิ ธี (Multiple
methodology)(Greenwood & Levin,2007) การวิจัย เชิ งปฏิบัติการ ไม่ได้ เน้ นการก าหนด
แนวทางรู ป แบบทางรู ป ที่ ชัด เจนของวิธี วิท ยานัก แต่มีเ ป้ าหมายสูงสุดคื อใช้ ในการวิ จัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการเพื่อเรียนรู้สกู่ ารปฏิบตั ิ วิธีการที่จะเลือกใช้ ขึ ้นอยู่กบั บริบทที่จะศึกษาโดยวิธีการเด่นของ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการคือ มีลกั ษณะการดาเนินการวิจยั เป็ นวงจรหรื อเกลียว (Spiral)มีความเป็ น
พลวัตร
ในวงจรของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เริ่มต้ นที่การวางแผน (Planning) เป็ นการวางแผน
ที่ น าไปสู่ก ารปฏิบัติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุวัตถุป ระสงค์ ลาดับ ต่อมาคือการปฏิบัติ (Action) เป็ นการ
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนที่ ก าหนดไว้ จากนั น้ เข้ าสู่ก ารติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ เ ป็ นการสั ง เกต
(Observation) และขันสุ
้ ดท้ ายคือการสะท้ อน (Refection) เป็ นการสะท้ อนคิดผลของการปฏิบตั ิวา่
ได้ ดาเนิน งานตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้ หรื อไม่ เป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ วู างแผนได้ เ รี ย นรู้ หรื อ
เข้ าใจ จุดอ่อนและจุดแข็งของแผน เพื่อนาไปสูก่ ารปรับแผนการดาเนินงานในขันตอน
้
4. คาถามการวิจยั
คาถามที่ใช้ ในการวิจยั ส่วนใหญ่มีทงค
ั ้ าถามทัว่ ไป (Typical questions) และคาถาม
เฉพาะเจาะจง (Specifec questions) มักเป็ นคาถามที่บ่งบอกถึงการค้ นหาแนวทาง รูปแบบ หรือ
พัฒนาสิ่งใหม่ที่ช่วยในการแก้ ปัญหา ปรับปรุงการทางานหรือเปลี่ยนแปลงในชุมชน คาถามการ
วิจยั ที่ดี จะต้ องได้ มาจากมุมมองของการปฏิบัติและสามารถเข้ าสู่วงจรการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
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ทาให้ มีการเชื่อมโยงการปฏิบตั ิกบั คุณค่าและความเชื่อ ช่วยให้ นกั วิจยั สามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่ า งเหมาะสม เพราะค าถามจะน าไปสู่ก ารตัง้ สมมติ ฐ านที่ ท าให้ เ ป็ นสิ่ งที่ จ ะเปลี่ย นแปลง
เป้ าหมายหลัก ของค าถามคื อ การถามถึงบางสิ่งเพื่อต้ องการพัฒนา ซึ่งอาจจะเริ่ มจากสิ่งที่
เกี่ยวข้ องกับตนเอง หรือเกี่ยวข้ องกับบริบทของสถานการณ์ที่อาศัยอยู่ โดยต้ องระลึกไว้ เสมอว่า
การพัฒนานันคื
้ อต้ องการที่จะทาให้ ดีขึ ้นจากเดิมเท่านัน้ ไม่ใช่ต้องการทาให้ เกิดความสมบูรณ์ไร้ ที่
ติ (Riel,2007) ลักษณะรูปแบบของคาถามอื่น ๆ เช่น การพัฒนารูปแบบ......ควรทาอย่างไร?
ข้ อควรระวัง คาถามต้ องไม่เป็ นคาถามที่ร้ ูคาตอบ ปรือคาถามปลายปิ ด คาถามที่หา
คาตอบได้ จากการทบทวนวรรณกรรม คาถามเชิงเปรี ยบเทีย บ หรื อคาถามที่ต้องใช้ สถิ ติเ ชิ ง
ความสัมพันธ์ (McNiff & Whitehead, 2006)
5. การออกแบบและหลักการใช้ วธิ ีวทิ ยา
5.1 ชนิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ด้ วยลักษณะการดาเนินการวิจยั สามารถที่จะผสมระหว่างวิธีการเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริ มาณได้ แต่เนื่ องจากมีจุด เน้ น ที่ การสร้ างความรู้และสร้ างศัก ยภาพ จึงพบว่าการวิจัย เชิ ง
ปฏิบัติการส่วนใหญ่เป็ นการวิจัย เชิงคุณภาพ โดยใช้ วิธีการเก็ บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสนทนากลุ่ม ประวัติ ชี วิต และการสัง เกตแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ง นัก วิจัย จะต้ อ งเลือ กวิธีใ ห้
เหมาะสมกับข้ อมูลแต่ละประเภท
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มีความแตกต่างกันตามประเภทการเลือกใช้ วิธีการใด
ขึ ้นกับผู้ร่วมวิจัย ประเภทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ชนิดที่ใช้ บ่อยในการพยาบาล Holter &
Schwartz-Barcott (1993)
แบ่งระเบียบวิธีวิจยั เป็ น 3 แนวทาง ดังนี ้ (ดังตารางที่ 1)
1. ดาเนินการโดยอาศัยความร่วมทางเทคนิค (Technical collaborative) เป็ นการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่มีเป้าหมายหลักเพื่อการทดสอบวิธีการแก้ ไขปั ญหา (Intervention) ซึ่งพัฒนา
มาจากความรู้หรือจากทฤษฎีที่มีอยู่ เพื่อดูวา่ วิธีการตามทฤษฎีนนสามารถใช้
ั้
ได้ จ ริ งในทางปฎิบัติ
มักมีการตังสมมติ
้
ฐานนามาก่อน เป็ นการศึกษาโดยใช้ การอนุมาน (Deductive approach)
ผู้วิจยั ได้ มีการกาหนดปั ญหาและวิธีการแก้ ไขปั ญหามาก่อนแล้ ว ความร่วมมือที่คาดหวังจากผู้ร่วม
วิจยั คือการตกลง หรือยินยอมที่จะยอมรับและช่วยสนับสนุนให้ มีการนาวิธีการนัน้ ๆ มาใช้ ในทาง
ปฏิบตั ิ ผลที่ได้ รับมักจะเป็ นความเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติที่เกิดขึ ้นในระยะสัน้ และความรู้ที่
ได้ รับจะเป็ นความรู้เชิงทานาย (Predictive knowledge) ซึ่งสอดคล้ องกับชนิดของการวิจัยเชิง
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ปฏิบตั ิการที่เรียกว่า (Traditional Action Research) ที่หมายถึงการวิจยั เชิงปฏิบัติการแท้ ๆ ที่
ทาในเรื่องโครงสร้ างอานาจขององค์กรทาปฏิบตั ิการแก้ ปัญหา
2. การด าเนิ นการโดยอาศัย ความร่วมมือซึ่งกัน และกัน (Mutual collaboration
approach) โดยมีปัชญาพื น้ ฐานมาจาก Historical-hermeneutic ในลักษณะนี ้ ผู้วิจัยอาจมี
แนวคิดหรือมีปัญหาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งมาก่อนอย่างกว้ าง ๆ และในขันตอนของการวิ
้
จัยนัน้ ผู้วิจัย
และผู้ร่วมวิจยั มักร่วมกันค้ นหาปั ญหาที่เกิดขึ ้นหรื อที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นในสถานการณ์จริ งๆ
รวมทัง้ สาเหตุของปั ญหาและวิธีการแก้ ไขที่อาจจะเป็ นไปได้ (Possible interventions) มักใช้
วิธีการอุปมาน (Inductive approach) เป็ นส่วนใหญ่ผลที่ได้ รับคือทัง้ ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจะเกิด
ความเข้ าใจในปั ญหาและสาเหตุของปั ญหาในมุมมองใหม่ ๆ ตลอดจนได้ ทางเลือกสาหรับแก้ ไข
ปั ญหาและน าไปสู่ก ารพัฒนาความรู้หรื อทฤษฎีใหม่ หรื ออาจเรี ยกอีก ชื่อหนึ่งว่ า Contextual
action research:Action learning ซึ่งงานวิจัยทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ระหว่างองค์กร ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ เข้ าใจงานทังหมด
้
และช่วยให้ ผ้ รู ่วมงานได้ กระทาตนเป็ นผู้ออกแบบโครงการและเป็ นผู้ร่วมวิจยั
3. ดาเนินการโดยการส่งเสริมให้ บคุ คลได้ สะท้ อนถึงปั ญหาและการปฏิบตั ิด้วยตนเอง
(Enhancement approach) มีเป้าหมายคือช่วยให้ ผ้ ปู ระสบปั ญหาได้ ค้นพบปั ญหาและวิธีการ
แก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง ผู้วิจัย ทาหน้ าที่เป็ นเพี ยงผู้อานวยความสะดวก ให้ ผ้ รู ่วมวิจัยได้ มีการ
คิดถึงสภาพปั ญหาและเงื่ อนไขต่าง ๆ ทัง้ ในระดับบุคคลหรื อองค์กรภายใต้ วัฒนธรรม ค่านิย ม
และความขัด แย้ งที่ เกิ ดขึน้ จากการสะท้ อนความคิดเชิ งเหตุและผลของผู้ร่วมวิจัยจะท าให้ ได้
มุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับปั ญหาและการปฏิบตั ิ จะได้ มาซึ่งความรู้เชิงบรรยาย และเชิงทานายด้ วย
(Descriptive and Predictive knowledge) หรื ออาจเรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่าเป็ น Radical action
research ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีวตั ถุนิยมของ Marx มีการใช้ PARในการเคลื่อนไหวทาง
เสรีภาพ สิทธิสตรี เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการทัง้ 3 ชนิด
ลักษณะ /Type
Type 1
Type 2
Type 3
Collaborative
A technical
A mutual
An enhancement
Prespective
Positivism
Interpertivism
Critical science
Process
Scientific-technical
Practical
Critical
deliberative
emancipatory
ที่มาของปั ญหา นักวิจยั เป็ นผู้เริ่ม
นักวิจยั ร่วมกับผู้ร่วม นักวิจยั กระตุ้นผู้ร่วม
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วิจยั
Methodology

Deductive approach

Time

เร็วแต่ไม่ยงั่ ยืน

Goal
Knowledge

การเปลี่ยนแปลง
ความรู้เชิงทานาย
ตรวจสอบ และปรับปรุง
ทฤษฎี

วิจยั
วิจยั
Inductive approach Deductive &
Inductive
เร็วแต่เกิดเฉพาะกลุม่ ค่อยเป็ นค่อยไปแต่
ยัง่ ยืน
การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง
ความรู้เชิงพรรณนา
ความรู้เชิงพรรณนา
(Descriptive
(Descriptive
Knowledge)
Knowledge)

5.2 หลักการออกแบบวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
หลักการออกแบบเชิงปฏิบัติการ เป็ นการดาเนิ นงานโดยการวางแผนกระบวนการ
ค้ นหาความรู้อย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ การตรวจสอบจริ ยธรรมและความตรงของการดาเนินงาน
อย่างละเอียดและชัดเจนบนพืน้ ฐานของการยึดถือปั ญหาและบริ บทของปั ญหาเป็ นศูนย์กลางที่
หลักสาคัญคือ การดาเนิน กิจกรรมการวิจยั ในขันตอนเตรี
้
ยมการเริ่มต้ นของการศึกษา (Initiation
a study) ช่วยให้ นัก วิจัย มี “ภาพเริ่ มต้ น ” ของการวิจัย ที่ ให้ มั่น ใจว่าจะได้ ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ
ออกมาด้ วยวิธีการอย่างเป็ นระบบ นอกจากนี ้จะต้ องแสดงให้ เห็นวิธีการ “ทางเลือก” ใหม่ที่เป็ นไป
ได้ สาหรับใช้ ปรับปรุงหรือกระทาการใด ๆ ออกมาด้ วยวิธีการอย่างเป็ นระบบ นอกจากนีจ้ ะต้ อง
แสดงให้ เห็นวิธีการ “ทางเลือก” ใหม่ที่เป็ นไปได้ สาหรับใช้ ปรับปรุงหรือกระทาการใด ๆ ทางสังคม
(Social action) ตลอดจนกระตุ้นให้ กลุม่ บุคคลผู้ทาการวิจยั มีการคิดอย่างไตร่ตรองในการทาให้
กระบวนการศึก ษาวิ จัย ที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ดาเนิ น ไปอย่ า งไประบบ โดยการออกแบบวิจัย จะต้ อ ง
ครอบคลุมกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ (องอาจ นัยพิพฒ
ั น์,2551)
1. การออกแบบการวิจยั ให้ เป็ นแบบมีสว่ นร่วม
1.1 นักวิจยั ต้ องสร้ างสัมพันธภาพที่ดีและสร้ างความไว้ วางใจกับผู้ร่วมวิจยั
1.2 นักวิจยั ต้ องออกแบบโดยระบุว่าใครเป็ นผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการวิจัย และ
จะเข้ าร่วมวิจยั อย่างไร มีสว่ นร่วมในระดับใด และมีสว่ นร่วมทางตรงหรือทางอ้ อม
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1.3 นักวิจัยต้ องตังเป
้ ้ าหมายและปรับเปลี่ยนบทบาทความสัมพันธ์ของผู้วิจัยและผู้
ร่วมวิจยั
2. การออกแบบการวิจยั ให้ เป็ นแบบปฏิบตั ิการ
- ระบุเ กี่ ย วกับ วิ ธีก ารลงมือปฏิบัติก ารของนัก วิจัย ในบทบาทผู้ อานวยความ
สะดวก
- ระบุบทบาทของนักวิจยั ในการกาหนดยุทธวิธีการสร้ างพลังร่วมในการวิจยั
- ระบุประเด็นทางด้ านจริยธรรมในการลงมือปฏิบตั ิการวิจยั
การด าเนิ น การทัง้ 2 กิ จ กรรมหลัก ต้ อ งเป็ นไปในลัก ษณะ “การขุด คุ้ย” หา
รายละเอียด รวมทังการให้
้
ความเห็นชอบและโต้ แย้ งด้ วยเหตุผลระหว่างนักวิจยั กับผู้ร่วมวิจยั
ดังนัน้ หลักการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงมีลกั ษณะผสมผสานระหว่างการ
วางแผนดาเนินการเริ่มต้ นด้ วยการกาหนดล่วงหน้ า และการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อมีการนาแผนนัน้
ไปลงมือปฏิบัติในภาคสนาม หรื ออาจกล่าวได้ ง่าย ๆ ว่าการออกแบบการวิจัยดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องพร้ อมกับกระบวนการทาวิจัยในภาคสนามตามขันตอนต่
้
าง ๆ ของการวิจัยที่มีลกั ษณะ
เป็ นเกลียว แบบซ้ อนเหลื่อมกัน นอกจากนันนั
้ กวิจยั สามารถออกแบบด้ วยวิธีการเชิงปริมาณ เชิง
คุณ ภาพ หรื อผสมผสานกันก็ ได้ เพี ยงแต่ต้องเป็ นวิธีก ารที่ สอดคล้ องกั บจุดมุ่งหมายของการ
ศึกษาวิจยั และบริบทของสนามวิจัย รวมทัง้ สามารถดาเนินการจนกระทั่งได้ ข้อสรุปผลของการ
วิจยั ที่เป็ นความรู้เชิงปฏิบตั ิการ (Practical knowledge)
5.3 หลักการใช้ วิธีวิทยาในการตอบโจทย์องค์ความรู้
การตัดสินใจเลือกใช้ การดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มีข้อควรพิจารณา ดังต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ / โจทย์
การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็ นกระบวนการระยะแรกที่สาคัญเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ
สถานการณ์เนื่องจากแนวคิดและหลักการสาคัญของการออกแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร คือ การ
ยึดถือปั ญหาและบริ บทของปั ญหาที่ ต้องการแก้ ไขเป็ นศูน ย์กลางในการออกแบบต้ องวิเ คราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในสถานการณ์ตามธรรมชาติของสถานการณ์นนั ้ ๆ
อย่างแท้ จริง อันจะนาไปสูก่ ารทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขอย่างลึกซึ ้งและเหมาะสม ซึ่งผู้ร่วม
วิจยั ต้ องร่วมกันศึกษา ค้ นหาปั ญหา ทาความเข้ าใจสถานการณ์และสะท้ อนความคิดเห็น ความ
ต้ องการ สร้ างความตระหนัก สามารถระบุปัญหาและเข้ าใจธรรมชาติของปั ญหาที่เกิดขึ ้น รวมทัง้
วางแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
2. การพิจารณาความพร้ อม ทักษะของนักวิจยั และทีม
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ความพร้ อม ทักษะของนักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั จึงมีความสาคัญ ต่อการตัดสินใจ
ออกแบบการวิจยั นักวิจยั จึงต้ องมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตัว มีทกั ษะทางมนุษยสัมพันธ์ และมี
ทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงสร้ างสรรค์ในการทางานท่ามกลางความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นได้ ซึ่งนักวิจยั
ควรมีการเตรียมความพร้ อมก่อนการทางานภาคสนามหรือฝึ กประสบการณ์ตา่ ง ๆ ก่อนลงสูส่ นาม
จริง เนื่องจากบทบาทของนักวิจยั เชิงปฏิบตั ิการต้ องรับผิดชอบนันมี
้ หลากหลาย ผสมผสานทัง้
งานนักวิจยั และนักพัฒนา เป็ นผู้นา เป็ นนักวางแผนนักออกแบบ เป็ นผู้อานวยความสะดวก ช่าง
สังเกต เป็ นผู้สอนและผู้ฟังและเป็ นผู้รายงานที่ดี
นอกจากนันในการวิ
้
จยั เชิงปฏิบตั กิ ารจะต้ องทางานเป็ นทีมโดยมีผ้ เู กี่ยวข้ อง 3 ระดับ
คือ ระดับนโยบาย จะทาหน้ าที่สนับสนุนการดาเนินการวิจยั และเป็ นผู้ใช้ ผลงานวิจยั ระดับ
นักวิจยั ประกอบด้ วยนักวิจยั หลัก ผู้ช่วยนักวิจยั และผู้ร่วมวิจยั และระดับผู้ปฏิบตั ิงาน เป็ น
บุคคลในพื ้นที่ที่ทาวิจยั อาจมีบทบาทเป็ นทังผู
้ ้ ร่วมวิจยั และเป็ นผู้ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง (ศิริพร จิรวัฒน์กลุ ,2548) โดยการทางานของทีมวิจยั จะต้ องรู้
บทบาทหน้ าที่และเกิดความร่วมมือกันทางานแบบเสมอภาค ต้ องไม่เกิดความลาเอียงในระหว่าง
ปฏิบตั ิการวิจยั เพราะทาให้ ข้อมูลที่ได้ คาดเคลื่อนได้
4. ระยะเวลาในการทาการวิจยั
5. งบประมาณ ทุน การวิจยั
6. วิเคราะห์ธรรมชาติขององค์ความรู้ที่เกิดขึ ้นจากการใช้ วิธีวิทยานี ้
ความรู้ที่เกิดจากการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการชนิดนี ้เป็ นความรู้เชิงพรรณนา (Descriptive)
และมุ่งสู่ก ารพัฒนาทฤษฏีใ หม่ ในลัก ษณะ Local theory น าไปใช้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง ที่
ท าการศึก ษา น าไปสู่ก ารพัฒนา เปลี่ ย นแปลงให้ ดี ขึน้ ได้ จ ริ ง ความรู้ ที่ ไ ด้ ไม่ส ามารถใช้
ผลการวิจัย ไปอ้ างอิงในบริ บ ทที่ แตกต่างกัน ได้ (Streubert & Carpenter, 1999) ความ
เปลี่ยนแปลงที่ได้ จากการนาความรู้ไปใช้ จะมีความยัง่ ยืนระดับใด ขึ ้นอยู่กบั ลักษณะชนิดของการ
ออกแบบวิจยั
7. ความเชื่อถือได้ (Trustworthiness) ของนักวิจัย (Lincoln and Guba cited in Stringer,
2007)
ความเชื่อถือได้ (Credibility) หมายถึง การตรวจสอบความสอดคล้ องของข้ อมูลและ
การตีความของผู้วิจยั กับความเป็ นจริงระดับต่าง ๆ ในความคิดของผู้ให้ ข้อมูลและนักวิจัย (EmicEtic) โดยนักวิจยั ต้ องอยู่ในสนามเป็ นช่วงระยะนาน (Prolonged eagagement) จนสามารถขจัด
อคติและตรวจสอบความเข้ าใจในประเด็นสาคัญ ๆ ได้ ถูก ต้ อง สังเกตอย่างจริ งจัง (Persistent
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observation) รวมทังเข้
้ าใจสิ่งที่ผิดปกติพร้ อมทังเข้
้ าใจความหมายนัน้ ๆ ถ่ายทอดเล่าตรวจสอบ
ระหว่างเพื่ อนร่วมวิจัยเพื่อดูความรู้แจ้ งและพัฒนาการของความเข้ าใจ ปรึก ษาหารื อเกี่ย วกับ
แนวทางวิจยั รวมทังช่
้ วยบอกเล่าแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ทัง้ ปั ญหาส่วนตัวและปั ญหา
ทางปั ญหา ตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) คือการตรวจสอบแหล่งที่ มาต่าง ๆ ของ
ข้ อมูลของผู้สืบ สวนข้ อมูลหลาย ๆ คน ที่ ต่าง ๆ กัน ของมุมมองทางทฤษฎีห ลาย ๆ ทฤษฎี
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีสารสนเทศต่าง ๆ ครอบคลุมเพี ยงพอทัง้ เอกสาร รูปภาพ เทป วีดีโอ
เป็ นต้ น โดยข้ อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ ประกอบการวิจัยและการตีความเรื่ องราวต่าง ๆ จะต้ องผ่านการ
ตรวจสอบเป็ นระยะ ๆ โดยผู้เกี่ยวข้ องทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ ต้นจนสุดท้ ายของการศึกษา
Dependability หมายถึ ง กระบวนการวิจัย มีค วามชัดเจน จนเปิ ดโอกาสให้
ตรวจสอบได้ อย่างละเอียด (Inquiry audit) อธิบายรายละเอียดการตรวจสอบกระบวนการต่าง ๆ
ร่วมกันหลายวิธี เช่น การตรวจสอบความตรงของข้ อมูล แนวคิดทฤษฎีการใช้ นักวิจัยหลายคน
ร่วมสังเกตสิ่งเดียวกัน เป็ นต้ น เพื่อดูวา่ ผลลัพธ์ที่เกิดจะไปในทิศทางเดียวกั น สนับสนุนกันหรื อ
ขัด แย้ งกัน ซึ่ ง เป็ นวิ ธี ก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า (Theoretical, Data, Methodological,
Investigator, Andlysis and, Multiple triangulation)
Transferability หมายถึง ความสามารถอ้ างผลการวิจยั ไปยังสภาพการณ์ในบริบทที่
คล้ ายคลึงกัน อธิบายรายละเอี ยด ครอบคลุม Context Activites และEvents เพื่อป้องกัน
จุดอ่อนของงานวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ที่ครอบคลุมแนวคิดและมุมมองของ
ทฤษฎีที่ ก าลังจะเกิ ด จากข้ อมูล แหล่งข้ อสนเทศในทุก ๆ ด้ าน อย่างครบถ้ วน หาข้ อมูลของ
แนวคิดในสมมุติฐานที่สร้ างขึ ้น เพื่อสร้ างแนวทางอันอาจทาให้ เกิดการถ่ายโอนผลวิจัยไปสู่บริ บท
อื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกันได้
Conformability หมายถึง ความสามารถในการยืนยันผลอันเกิดจากข้ อมูลจริ ง ต้ อง
เป็ นกลางไม่มี ค ติ (Bias) จะเกิ ด เมื่ อ งานวิ จัย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารมี Credibility Dependability
TransFerability จึงจะ Conformability ได้
นอกจากนี ้ waerrman ได้ กล่าวไว้ ว่า การตรวจสอบความถูกต้ องสาหรับการวิจัย
เชิงคุณภาพ ไม่เพียงพอสาหรับวิจยั เชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบความถูกต้ องของ งานวิจัยเชิง
ปฏิบตั ิการ มี 3 ประเภท ดังนี ้ (Waterman,1998)
1. Dialectical validity (การโต้ แย้ งความถูกต้ อง) : Tension and process (ความ
ตึงเครียดและกระบวนการ)
2. Critcal validity (การวิพากษ์ ความถูกต้ อง): ความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม
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3. การสะท้ อนความถูกต้ อง : การให้ คณ
ุ ค่าของเราเอง
อันดับแรก ชี ้ให้ เห็นความสาคัญของการตรวจสอบความตึงเครียดของงานวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการ ที่บอกถึงความตังใจ
้ และ อธิบายรายละเอียดในการดาเนินการตามกระบวนการเท่า
ๆ กับความขัดแย้ งความตึกเครียดระหว่างการปฏิบตั ิทฤษฎีและการวิจยั
อันดับที่ 2 อธิบายความรับผิดชอบด้ านจริยธรรม ของผู้วิจยั ว่ามีความตระหนัก
โดยนาเอาข้ อมูลปั ญหาของคนในพื ้นที่ กระบวนการตัดสินใจไม่ใช่เพียงการปฏิบตั ิแต่รวมถึงการรู้
ว่าจะไม่ปฏิบตั ิเมื่อไหร่ด้วย ผู้วิจยั ต้ องมีความรับผิดชอบในการให้ เหตุผลในการตัดสินใจและการ
โต้ แย้ งสาเหตุ เหตุผลสูงสุด คือทาให้ ชีวิตของคนดีขึ ้น
อัน ดับ ที่ 3 การสะท้ อนงาวิจัย เชิ งปฏิบัติก าร ให้ เ ป็ นที่ ย อมรับ การรายงานขัน้
สุดท้ าย คื อ ของโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการต้ องมีการสะท้ อนมุมมองที่ห ลากหลาย และการ
ตรวจสอบมุมมอง ผู้วิจยั ต้ องทาหน้ าที่หลายบทบาทในการวิจยั เดียวกัน เป็ นผู้ร่วมวิจยั ผู้นาการ
เปลี่ย นแปลง และผู้ป ระเมิ น ผลการเปลี่ย นแปลง ผู้วิ จัย ต้ องสะท้ อนท่าที ตามการปฏิบัติและ
ข้ อตกลงของตนเอง ประเมินคุณ ค่าตนเอง ผู้วิจัยตระหนักถึ งความลาเอียง และข้ อจากัดด้ วย
คุณลักษณะสาคัญอย่างหนึ่ง คือ วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มีมากกว่า 1 วง แต่ก็มีนักวิจัยบางคนมีไม่
เกิน 1 วง
ความน่าเชื่ อ ถื อได้ ของการวิจัย เชิ งปฏิบัติก าร ผู้ใ ห้ ความร่ วมมือต้ องเห็น ด้ วยกับ
ประเด็น โครงการของวิจยั เชิงปฏิบัติการ หลักใหญ่ ๆ คือ ทาให้ คนที่เกี่ยวข้ องในพืน้ ที่ได้ รับการ
พัฒนา และความเหมาะสมในวิธีก ารวิจัย ซึ่งขึน้ กับความกระตือรื อร้ น ของผู้ใ ห้ ความร่วมมือ
ด้ วยเช่นกัน ดังที่ได้ กล่าวมาเบื ้องต้ นแสดงให้ เห็นว่าแนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมานี ้เป็ นวิธีการ เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อถือได้ ของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ แม้ วา่ จะทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ หมด ก็มิได้ หมายความ
ว่าความเชื่อถือจะเกิดโดยอัตโนมัติ แท้ จริ งแล้ วการวิจัยเชิงปฏิบัติการนัน้ การเขียนรายงานใช้
ภาษาธรรมดา ๆ ที่มนุษย์ใ ช้ กันมากกว่าภาษาสถิติ เขียนด้ วยวิธีการจูงใจผู้อ่านให้ เกิด ความ
เข้ าใจและเห็น ความหมาย ซึ่งจะเกิดได้ มากน้ อยเพี ยงใดนัน้ มิใ ช่อยู่ที่ผ้ วู ิจัยแต่ฝ่ายเดียว แต่
ย่อมจะขึ ้นอยู่กบั ผู้อา่ นด้ วยเช่นกัน
การวิเคราะห์ ข้อมูลและการตีความหมาย Interpreting and analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ตีความจากข้ อมูลที่ได้
จากการศึกษาในภาคสนาม เริ่ มแรกจากผู้วิจัยได้ ใ ห้ รหัสข้ อมูล (Coding) โดยดึงข้ อมูลที่เป็ น
กลุม่ คา หรื อเหตุการณ์ที่สาคัญออกมาให้ รหัสโดยมีการให้ รหัสเป็ นชื่อเดียวกันในกรณีที่เป็ นสิ่ง
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เดียวกัน การให้ รหัสข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ แรก ควรจะท าโดยการวิเคราะห์
บรรทัดต่อบรรทัด ข้ อความต่อข้ อความ คาต่อคา เพื่อให้ การตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน
แล้ วจึงใช้ ชื่อรหัสที่เหมาะสมในแต่ละประเด็น และใช้ แผนที่ความคิด(Mind map) ช่วยในการจัด
กลุ่มข้ อความที่ สาคัญที่ เกี่ ยวกับ การให้ คณ
ุ ค่า ความหมาย วิธีการปฏิบัติเ กี่ย วกับ การบริ ก าร
เปรี ยบเทียบข้ อมูลแต่ละข้ อมูล แต่ละเหตุการณ์เปรี ยบเที ยบในผู้ให้ ข้อมูลคนเดีย วกันในแต่ละ
เหตุการณ์และเวลาที่ตา่ งกัน รวมทังเปรี
้ ยบเทียบระหว่างผู้ให้ ข้อมูลรายหนึ่งกับผู้ให้ ผ้ มู ลู รายอื่น ๆ
ในเหตุการณ์เดียวกันเพื่อหาความเหมือนและความต่างที่มี อยู่ในแต่ละประเด็นที่ศกึ ษา หลังจาก
นัน้ จึงสร้ างข้ อสรุ ปซึ่งเป็ นข้ อสรุป ชั่วคราว นาข้ อสรุปที่ได้ ชั่วคราวนีไ้ ปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกั บ
แนวคิดหรือทฤษฎีที่มีอยู่เพื่อกาหนด Domain ที่ชดั เจนขึ ้น ประเด็นไหนที่วิเคราะห์แล้ วพบว่ายัง
ไม่ชดั เจน ได้ นากลับไปศึกษาหาข้ อมูลเพิ่มเติมด้ วยวิธีการต่าง ๆ เทคนิคช่วงที่วิเคราะห์ข้อมูลคือ
ใช้ การอ่านสิ่งที่ วิเ คราะห์ได้ เ บื อ้ งต้ น หลาย ๆ ครัง้ ระยะแรกข้ อมูล ที่จับกลุ่มข้ อความที่ สาคัญ
(Cluster of themes) อาจมีการเปลี่ยนไปมา หรือข้ อมูลยังมีลกั ษณะที่แกว่งไปมาได้ ยังไม่หยุด
นิ่งมีก ารเพิ่มข้ อมูลหรื อตัด ทิ ง้ ได้ ตลอดเวลา จนกระทัง้ ได้ แนวคิดหลัก ก่ อนสรุ ป ความหมายที่
ละเอียดครอบคลุมยิ่งขึ ้น มีการตีความ อธิบายสาเหตุและเชื่อมโยงข้ อมูล สุดท้ ายจึงสร้ างเป็ น
ข้ อสรุ ป แบบอุป นัยหรื อโครงสร้ างสาคัญ (Essenitial structure) กระบวนการเหล่านีเ้ ป็ น
กระบวนการที่ทาซ ้าไปซ ้ามาระหว่างที่การวิเคราะห์ข้อมูล ค้ นประเด็นเพิ่มเติม ตรวจสอบข้ อมูล
ใหม่ในบริ บทที่ศึกษาและกลับมาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องเป็ นระยะ ๆ จนกระทั่งเกิดการ
อิ่มตัวของข้ อมูล หมายถึงไม่มีข้อมูลอะไรที่จะวิเคราะห์เพิ่มเติมหรื อตัดออกอีก เมื่อถึงระยะนีน้ ับ
ได้ วา่ การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนี ้เป็ นขันตอนที
้
่
เราต้ องท าไปพร้ อม ๆ กับ การเก็ บข้ อ มูลเป็ นระยะ เนื่องจากการท าการวิจัยด้ วยตนเอง การ
ประมวลข้ อมูลจัดแยกกลุม่ ข้ อมูลต้ องสม่าเสมอและต่อเนื่อง ไม่สะสมทิง้ ไว้ โดยไม่ได้ จัดการให้
เป็ นระบบแต่เนิ่น ๆ เพราะอาจทาให้ ผ้ วู ิจยั ที่ไม่บงั คับวินยั ในตัวเองในการจัดการข้ อมูลนี ้ ในระยะ
ต่อมาอาจจะรู้สึกได้ ว่าถู กข้ อมูลถาโถมหนังอึ ้งและยากต่อการวิเคราะห์ได้ อย่างเที่ย วตรง และ
ถูก ต้ องต่อไป ซึ่งประเด็น นี ผ้ ้ วู ิ จัย เห็น ว่า น่าจะเป็ นสิ่งที่ สาคัญ สุดของการวิเ คราะห์ ข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ
โดยสรุ ป การวิเ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ งคุณ ภาพนัน้ เป็ นกระบวนการที่ น าข้ อ มูล ที่ เ ป็ น
ตัวอักษร คาบรรยายรูปภาพ เป็ นต้ น นามาจัดหมวดหมู่ข้อมูลลงรหัสดังกล่าวที่กล่าวมาแล้ วใน
เบื อ้ งต้ น จากนัน้ แยกประเภทเพื่ อน ามาสรุ ป ประมวลเป็ นหลัก การหรื อ ข้ อเสนอเชิ งทฤษฎี
(Proposition) โดยใช้ เทคนิคการรวบรวมข้ อเท็จจริงก่อนแล้ วจึงสรุปเป็ นหลักการทัว่ ๆ ไปภายหลัง
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ซึ่งเป็ นการสรุปจากสิ่งที่เป็ นรูปธรรมให้ เป็ นนามธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลจะเกิดขึ ้นทุกขันตอนของ
้
วงจรการวิจัยเชิ งปฏิบัติ ก ารดังที่ กล่าวมาแล้ ว รวมทัง้ การวิเ คราะห์ ครัง้ สุดท้ ายเพื่ อเขีย นสรุ ป
รายงานการวิจยั เทคนิคสาคัญที่ต้องใช้ ในทุกขันตอนของการวิ
้
จัย คือ เทคนิคการประชุมกลุ่ม
เพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์สถานการณ์อย่างลึกซึ ้ง (Critical reflection technique) ลาดับได้ ดงั นี ้
1. อธิบายสถานการณ์
2. ตรวจสอบข้ อมูลให้ แน่ใจว่าข้ อมูลถูกต้ อง
3. จัดหมวดหมู่ และแยกประเภทตามกลุม่ ข้ อมูลตามหัวข้ อ(Theme)ที่เหมาะสม
4. เปรี ยบเที ยบข้ อแตกต่าง ความคล้ ายคลึงของข้ อมูลแต่ละประเภท โดยการ
วิเคราะห์วิจารณ์อย่ างสึกซึง้ กับที มงานที่ ร่วมวิจัย สรุปประมวลเป็ นหลักการ คือ ข้ อเสนอเชิ ง
ทฤษฎี หรื อทฤษฎี ซึ่งต้ องอาศัย หลักตรรกวิท ยาโดยวิธีการอุปนัย (Induction) และความรู้เชิ ง
ทฤษฎีของผู้วิจยั ต่อไป
สรุป
การวิจัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร มี รากฐานปรั ช ญาเชื่ อ ใน Pragmatism กล่าวคือ เป็ น
แนวทางในการแสวงหาความรู้ที่แท้ จริงมาจากประสบการณ์ที่ได้ รับ โดยการลงมือปฏิบัติจริ งเป็ น
สิ่งที่สาคัญที่สดุ และยังเชื่อว่าแนวคิดทฤษฎีใด ๆ ก็ตามจะถือว่าเป็ นความจริ งก็ต่อเมื่อได้ รับการ
ทดสอบหรือการพิสจู น์จากการนาไปใช้ ประโยชน์ปฏิบตั ิในสถานที่จริงเท่านัน้ ลักษณะการวิจัยจึง
เป็ นรูปแบบการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงปริ มาณและวิธีคณ
ุ ภาพร่วมกัน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ไม่ได้ เน้ นในการกาหนดแนวทางรูปแบบที่ชัดเจนของวิธีวิทยานัก แต่มีเป้าหมายสูงสุดคือใช้ การ
วิจยั เชิงปฎิบตั ิการเพื่อเรียนรู้สกู่ ารปฏิบตั ิ วิธีการที่จะเลือกใช้ ขึ ้นอยู่กบั บริบทที่จะศึกษาโดยวิธีการ
เด่นของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการคือ มีลกั ษณะการดาเนินงานวิจยั เป็ นวงจรหรื อเกลียว (Spiral) มี
ความเป็ นพลวัด Kurt Lewin (1946) ได้ ชื่อว่าเป็ นบิดาแห่งการวิจัยเชิงปฏิบัติ การ เริ่ มต้ นที่การ
วางแผน (Planning) เป็ นการวางแผนที่นาไปสูก่ ารปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ลาดับต่อมา
คือการปฏิบตั ิ (Action) เป็ นการปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาหนดไว้ จากนัน้ เข้ าสู่การติดตามผลการ
ปฏิบตั ิเป็ นการสังเกต (Observation) และขันสุ
้ ดท้ ายคือการสะท้ อน (Refection) เป็ นการสะท้ อน
คิดผลของการปฏิบัติว่าได้ ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรื อไม่ เป็ นการส่งเสริ มให้ ผ้ ู
วางแผนได้ เรียนรู้หรือเข้ าใจ จุดอ่อนและจุดแข็งของแผน เพื่อนาไปสูก่ ารปรับแผนการดาเนินงาน
ในขันตอนต่
้
อไป เพื่อที่จะเริ่มต้ นเข้ าสูเ่ กลียวลาดับต่อไป
ดังที่กล่าวมาข้ างต้ นจึงสรุปได้ ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็ นกระบวนการวิจัยที่ มี
เป้าหมายที่จ ะแก้ ปัญหา มุ่งเน้ นการเปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรในระบบร่วมกับนัก วิจัยเข้ ามามี
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บทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคลากรในระบบในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น ให้ เหมาะสม
กับการดาเนินการไม่มีการแยกกลุม่ ศึกษา กลุม่ ทดลอง แต่เป็ นการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์
ตามธรรมชาติ โดยวิ เ คราะห์ สถานการณ์ อย่ า งลึก ซึง้ และเหมาะสม เน้ นที่ ก ารสร้ างความ
เปลี่ย นแปลงอย่ างเป็ นขันตอนและบั
้
นทึกข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบ โดยอาศัย การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้ องตลอดกระบวนการวิจยั จนเกิดความรู้ตา่ ง ๆ ที่ได้ จากกระบวนการวิจยั นามาประมวล
เป็ นแนวคิด หลักการและสร้ างเป็ นทฤษฎีได้ การดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในปั จจุบันมีการ
นามาใช้ อย่างแพร่หลาย เพื่อการปรับปรุง พัฒนา เสริ มศักยภาพบุคคลและองค์กร รวมทัง้ การ
สร้ างความรู้ที่สนับสนุนการปฏิบตั ิที่สามารถปฏิบตั ิจริงได้ กระบวนการวิจยั ให้ ความสาคัญกับการ
มีส่วนร่วมของผู้ให้ ข้อมูล หรื อผู้ร่วมวิจัย หรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียตลอดกระบวนการวิจัย ทัง้ นี ม้ ี
พืน้ ฐานความเชื่อเกี่ย วกับ การให้ คุณค่ากับความรู้และประสบการณ์ชีวิตของผู้ร่วมวิจัยหรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ อง การมีสว่ นร่วมและศักยภาพที่ได้ รับการปลดปล่อยให้ เกิดความอิสระ (Emancipation)
ของผู้ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สามารถตระหนักถึงปั ญหา วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ ไข ร่วมกันลง
มือปฏิบตั ิและประเมินผลจากการสะท้ อนคิด อันนาสู่การวางแผนดาเนินการ เพื่ อปรับปรุงให้ ดี
ยิ่งขึ ้น และให้ ได้ มาซึ่งความรู้ใหม่ หรือกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ ้นของผู้ร่วมวิจยั หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในการที่จะพัฒนาองค์กร ชุมชนของตนให้ ดียิ่งขึ ้น
3. สถานการณ์ ระบบโครงสร้ างการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
ประเทศไทยมีระบบโครงสร้ างและกลไกจัดการเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบที่เป็ นการ
เชื่อมโยงระหว่างภาคีในการขับเคลื่อนเพื่อการควบคุมยาสูบ ทังหน่
้ วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนา
เอกชนและองค์กรภาคประชาชนต่าง ๆ ที่ร่วมดาเนินการ
ก. องค์ กรภาครัฐ
องค์ ก รภาครั ฐ ที่ มี บ ทบาทในการควบคุมยาสูบ แบ่ ง เป็ น ระดับ ชาติ ระดับ
กระทรวง กรุงเทพมหานคร และองค์กรพิเศษภายใต้ การกากับของภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
1. ระดับชาติ ได้ แก่
- คณะกรรมการควบคุม การบริโภคยาสู บแห่ งชาติ (คบยช.) จัดตัง้ ขึน้
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2532 แต่งตังตามมติ
้
คณะรัฐมนตรี มีรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็ น
ประธาน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและผู้ทางคุณวุฒิเป็ นกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมควบคุม
โรคเป็ นเลขานุก าร ซึ่ ง มี ภ ารกิ จ หลัก ในการก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนิ น งาน
ประสานงาน กากับ และประเมินผลการควบคุมยาสูบของประเทศ
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2. ระดับกระทรวง ได้ แก่
2.1 กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นหน่ว ยงานของภาครัฐ ที่ รับ ผิ ดชอบการ
ดาเนินงานด้ านการควบคุมยาสูบ โดยหน่วยงานหลัก คือ กรมควบคุมโรค ซึ่งดาเนินงานควบคุม
ยาสูบผ่านสานักควบคุมการบริ โภคยาสูบในระดับส่วนกลาง และสานักงานป้องกันการควบคุม
โรคทัง้ 12 แห่ง ในระดับภูมิภาค
2.1.1 กรมควบคุม โรค เป็ นหน่ว ยงานหลัก ที่ ด าเนิ น งานด้ านการ
ควบคุมยาสูบ
2.1.1.1 ส านักควบคุม การบริโภคยาสูบ ยกระดับจากกลุ่ม
ควบคุมการบริโภคยาสูบในปี พ.ศ. 2552 เป็ นหน่วยงานศูนย์กลางระดับชาติในการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ โดยทาหน้ าที่บริหารจัดการแผนควบคุมการบริ โภคยาสูบแห่งชาติ ประสานความ
ร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครื อข่ายในการควบคุมยาสูบในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทัง้
การพัฒนาและบังคับใช้ กฎหมาย ตามพระราชบัญ ญัติค้ มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ.
2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535
2.1.1.2 สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้ อม
มีบ ทบาทหน้ าที่ ใ นการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ องกับ การประกอบอาชี พและ
สิ่งแวดล้ อม ให้ เอื ้อและส่งเสริมการคุ้มครองสุขภาพของผู้ประกอบการอาชีพทัง้ ในและนอกระบบ
จากอันตรายของยาสูบ
2.1.1.3 ส านั ก งานป้ องกั นควบคุม โรคที่ 1-12 มีบ ทบาท
หน้ าที่รับผิดชอบโดยรวมของการควบคุมยาสูบ ในระดับภูมิภาคต่าง ๆ และระดับ ต่าง ๆ และ
ระดับจังหวัด ผ่านทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ
คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติที่กาหนดไว้
2.1.2 สานัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ดูแลหน่วยงานต่าง ๆ
ในส่วนภูมิภาคได้ แก่
2.1.2.1 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (76 จังหวัด) มีบทบาท
หน้ า ที่ ด าเนิ น งานควบคุม ยาสูบ ในระดับ จังหวัด ได้ แ ก่ การประสานความร่ วมมือของภาคี
เครือข่าย ในการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ทาให้ ประชาชนรู้ ตระหนักและ
ร่วมมือในการดาเนินงานควบคุมยาสูบในพื ้นที่จงั หวัดที่รับผิดชอบ
2.1.2.2 โรงพยาบาลศูน ย์ / โรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาล
ชุมชน มีภาระหน้ าที่หลักคือ การดาเนินการให้ เป็ นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติ
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คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 และจัดบริ การเลิกบุหรี่ แก่ประชาชน รวมทัง้ ให้ การ
รักษาผู้เจ็บป่ วยจากโรคที่มีสาเหตุจากยาสูบ
2.1.2.3 สานัก งานสาธารณสุขอาเภอ และสถานี อนามัย มี
บทบาทหน้ าที่ดาเนินงานควบคุมยาสูบในระดับอาเภอและระดับตาบล ได้ แก่ การประสานความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ทาให้ ประชาชนรู้
ตระหนักและร่วมมือในการดาเนินงานาควบคุมยาสูบในพื ้นที่ที่รับผิดชอบ
2.1.3 กรมการแพทย์ เป็ นหน่วยงานที่รับ ผิดชองนโยบายด้ านการ
บาบัด รัก ษาผู้ติด บุห รี่ และโรคที่มีสาเหตุจากยาสูบ และการได้ รับควันบุหรี่ มือสอง ผ่านการ
รักษาพยาบาลในสังกัดทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทัง้ นีส้ ถาบัน ธัญญารักษ์ เป็ นหน่วยงาน
หลักในการพัฒนาแนวทางและมาตรฐานการให้ บริการเลิกบุหรี่ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2.1.4 กรมอนามัย เป็ นหน่วยงานที่สนับสนุนการดาเนินการควบคุม
ยาสูบผ่านแผนงานโครงการต่าง ๆ ของกรมอนามัย ทังด้
้ านส่งเสริ มสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้ อม
และงานทันตสาธารณสุข
2.1.5 กรมสุขภาพจิต เป็ นหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุมยาสูบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ เยาวชนผ่านทางโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ เยาวชนห่างไกล
จากบุหรี่ และอบายมุขต่าง ๆ
2.1.6 กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ขภาพ เป็ นหน่ว ยงานหลัก ในการ
สนับสนุนการควบคุมยาสูบผ่านงานสาธารณสุขมูลฐาน
2.2 กระทรวงการคลัง
2.2.1 กรมสรรพสามิต มีห น้ าที่ดูแลและจัดเก็บ ภาษี ผลิตภัณ ฑ์ย าสูบ
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญในการควบคุมยาสูบ และออกใบอนุญาตขายและจัดเก็บภาษี
ร้ านค้ าที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ กาหนดพืน้ ที่เพาะปลูกยาสูบ และจัดเก็บภาษี การเพาะปลูก
ยาสูบ ควบคุมและปราบปรามการค้ าผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย การพัฒนาระบบการจัดเก็ บ
ภาษี และปรับฐานภาษี ให้ เหมาะสม เพื่อสร้ างสมดุลระหว่างการจัดเก็บภาษี และสาธารณสุข
2.2.2 กรมศุลกากร มีหน้ าที่ ควบคุมการน าเข้ าและส่งออกใบยาสูบ
เมล็ดพันธุ์ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทต่าง ๆ ดาเนินการจัดเก็บภาษี ใบยาสูบ เมล็ดพันธ์
ยาสูบ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ ทุ ก ชนิ ด ที่ เ ข้ ามาในราชอาณาจัก ร ดาเนิ น การเฝ้าระวัง ป้ องกัน และ
ปราบปรามการลักลอบนาเข้ าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาสูบผิดกฎหมาย
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2.2.3 สานัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง เป็ นหน่วยงานวิชาการทางด้ าน
เศรษฐกิจการเงิน และการคลังของกระทรวงการคลัง มีหน้ าที่ ศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจัย
ให้ ค าแนะน าและปรึ ก ษาในทางวิ ช าการต่ อ ปลั ด กระทรวงการคลั ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลัง มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายดาเนินการและปฏิบัติการเรื่ องต่าง ๆ อาทิ
นโยบายการคลัง นโยบายภาษี อากร เป็ นต้ น
2.3 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีบ ทบาทหน้ าที่ดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
2.4 กระทรวงศึก ษาธิ ก าร มี บ ทบาทหน้ าที่ ใ นการสนับ สนุน การพัฒนา
วิชาการในการควบคุมยาสูบ รวมทังการพั
้
ฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะที่เกี่ยวข้ องกับ
สุขภาพและสนับสนุนการควบคุมยาสูบโดยการนานโยบายไปปฏิบตั ิในสถานศึกษาทุกระดับ
2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้ าที่ ดาเนินการศึก ษาแนวทางและ
ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนหรือจัดหากิจกรรมทดแทนการปลูกยาสูบ และดูแลคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ เพื่อลดอันตรายจากการได้ รับสารเคมีจากการเพาะปลูกยาสูบผ่านโครงการ
ต่าง ๆ
2.6 กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีอานาจหน้ าที่
ติดตามเฝ้าระวังควบคุมยาสูบในท้ องถิ่น และการบังคับใช้ กฎหมาย
2.7 สานักงานต ารวจแห่ งชาติ เป็ นหน่วยงานที่ดแู ลรับผิดชอบการจับกุม
ดาเนินคดีเกี่ ยวกับผู้ก ระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. 2535
และ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535 โดยประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ ชิด
2.8 สานักนายกรัฐมนตรี
- สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค(สคบ.) มีหน้ าที่รับเรื่ องราว
ร้ องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้ รับความเดือดร้ อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทาของผู้ประกอบ
ธุรกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดาเนินการต่อไป
3. กรุงเทพมหานคร มีบทบาทสาคัญอย่างมากในการพัฒนาโครงการงดสูบบุหรี่
ในโรงพยาบาลหลายแห่ง และโครงการดังกล่าวยังได้ รับการพัฒนาให้ เกิดเป็ นโรงพยาบาลปลอด
บุหรี่ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. องค์ กรอิสระภายใต้ การกากับของรัฐ ได้ แก่
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4.1 คณะกรรมการกิ จ กรรมกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นหน่วยงานที่ดแู ลรับผิดชอบการพิจารณาอนุญาตและกากับ
ดูแ ลการประกอบกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคม เพื่ อ ให้
ผู้ใช้ บริการได้ รับบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้ องและเป็ นธรรม
4.2 สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) เป็ นองค์กรที่
ดาเนินการสร้ างเสริมสุขภาพของประชาชนในด้ านต่าง ๆ โดยนางบประมาณจากภาษี ที่เก็บได้
จากภาษี ส รรพสามิ ต ยาสูบ และเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มาใช้ สนับ สนุน งบประมาณในการ
ดาเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างเสริ มสุขภาพ และป้องกันประชาชนจากการบริ โภค
ยาสูบ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของภาคประชาสังคมในการควบคุมยาสูบ และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4.3 ศูน ย์ วิจัย และการจัดการความรู้ เพื่ อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เป็ น
หน่วยงานที่จัด ตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางสนับสนุนการสร้ างงานวิจัย บริ การวิชาการ และศูน ย์
ข้ อมูลระดับชาติเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ตอบสนองต่อการดาเนินงานควบคุม
ยาสูบภายใต้ กรอบอนุสญ
ั ญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก และมีแผนจัดตังศู
้ นย์
ความร่วมมือทางวิชาการด้ านการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
ข. องค์ กรพัฒนาเอกชน
องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทในการควบคุมยาสูบ มีดงั นี ้
1. มูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุหรี่ (มสบ.) เป็ นองค์กรที่ชีแ้ นะสาธารณะ
และรณรงค์ให้ สงั คมรับทราบอันตรายของบุหรี่ และร่วมกันควบคุมการสูบบุหรี่ ในรูปแบบของ
กิจกรรมในโอกาสสาคัญ เป็ นองค์กรสาคัญที่ร่วมผลักดันให้ เกิดนโยบายและกฎหมายการควบคุม
ยาสูบต่าง ๆ เช่น การเพิ่มพื ้นที่ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ตา่ ง ๆ
2. สถาบันส่ งเสริมสุขภาพไทย (สสท.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่ งชาติ เป็ น
สถาบันวิชาการเอกชนอิสระภายใต้ มลู นิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ดาเนินงานทางด้ านวิชาการ และ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในเรื่องการชีแ้ นะสาธารณะ (Advocacy) เพื่อผลักดันให้ เกิด
นโยบายที่สาคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
3. เครือข่ ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็ นองค์กรที่เกิด
จากการรวมตัวของวิชาชี พสุขภาพ 17 วิช าชี พ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทัน ตกรรม
เทคนิคการแพทย์ กายภาพบาบัด นักสาธารณสุข เป็ นต้ น รวมตัวกันเพื่อดาเนินการเชิงรุกใน
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การควบคุมการบริโภคยาสูบ การดาเนินงานเครื อข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ได้ แก่ การร่วมผลักดัน
นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ การพัฒนาระบบบริ การเลิกบุหรี่ การจัดทาตารา
เอกสารวิชาการ สร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อสาธารณะ เป็ นต้ น
4. เครื อข่ ายครู นักรณรงค์ เพื่อการไม่ สูบบุ หรี่ เป็ นองค์กรที่ เกิดจากการ
รวมตัวกันของคณะจากโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครูมีสมรรถนะและ
ศักยภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้ เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันเด็กและ
เยาวชนจากอันตรายจากการสูบบุหรี่ โดยผลงานที่ผ่านมาได้ ร่วมผลักดันนโยบายต่าง ๆ ในการ
ควบคุมยาสูบ
5. เครื อข่ า ยนั ก รณรงค์ เ พื่อการควบคุม การบริ โภคยาสู บ แห่ งเอเชี ย
อาคเนย์ (Southeast Asia Tobacco Control Alliance : SEATCA) เป็ นองค์กรระหว่าง
ประเทศที่สนับสนุนการดาเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศในกลุม่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัด
ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนิ นงานควบคุมยาสูบของประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ นามา
พัฒนาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับประเทศของตน
6. มู ลนิธิใบไม้ เขียว (Green Leaf Foundation) เป็ นองค์กรอิสระไม่
แสวงหากาไร ดาเนินการในการพัฒนาและคุ้มครองสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม เช่น จัดทาโครงการรณรงค์โรงแรมปลอดบุหรี่
ส านั ก งานผู้แ ทนองค์ ก ารอนามั ย โลกประจาประเทศไทย สนับ สนุน
ทางด้ านเทคนิคและวิชาการและประสานการดาเนินงานด้ านการควบคุมยาสูบ กับองค์กรระหว่าง
ประเทศ
บริบทของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จัดตังขึ
้ ้นครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2478 ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตังเทศบาลเมื
้
องประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พุทธศักราช 2478 ในพระปรมาภิไธย
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อานันทมหิดล คณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ (ตามประกาศประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2478) น.อ.อาทิตย์ทิ พอาภา ร.น. เจ้ าพระยายมราช พล.อ.
เจ้ าพระยาพิชเยนทรชัยยัน ออกไว้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2478 โดยจัดเขตชุมนุมชนในบรรดาตาบล
อันเป็ นที่ตงศาลากลางจั
ั้
งหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ให้ มีฐานะเป็ นเทศบาลเมือง
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ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า
ฯ ให้ ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จากเดิม 4.85 ตารางกิโลเมตร เป็ น
14 ตารางกิ โลเมตร ตามพระราชกฤษฎีก าการเปลี่ย นแปลงเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขัน ธ์
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พุทธศักราช 2512 ให้ ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2512 เพื่อความเหมาะสมแก่
การบริหารกิจการและทานุบารุงท้ องถิ่น โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพืน้ ที่ 3 ตาบล ประกอบด้ วย
ตาบลประจวบคีรีขนั ธ์ทงหมด
ั้
ตาบลเกาะหลักบางส่วน และตาบลอ่าวน้ อยบางส่วน มีชุมชนย่อย
ในเขตเทศบาล 10 ชุมชน
อาณาเขต
เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ อยู่ในเขตตาบลประจวบคีรีขนั ธ์ มีพืน้ ที่รวมทัง้ สิ ้น 14
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับตาบลอ่าวน้ อย อาเภอเมืองประจวบคีรีขน
ั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
 ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลเกาะหลัก อาเภอเมืองประจวบคีรีขน
ั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลอ่าวน้ อย และ ตาบลเกาะหลัก อาเภอเมืองประจวบคีรีขน
ั ธ์
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ประชากร
จานวนประชากรทังสิ
้ ้น 18,365 คน ชาย 8,938 คน หญิง 9,427 คน
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ กาหนดแนวนโยบายการ
พัฒนาเทศบาลไว้ 6 ด้ าน ดังนี ้
1. นโยบายด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
1.1 แก้ ไขปั ญหาน ้าท่วมอย่างเป็ นระบบและถาวร โดยดาเนินการแบบบูรณา
การร่วมกันในหลาย ๆ หน่วยงาน เช่น หน่วยราชการของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และท้ องถิ่น
ใกล้ เคียง เพื่อใช้ พื ้นที่ในการจัดทาเส้ นทางระบายน ้าในจุดที่เกิดปั ญหาน ้าท่วมลงสูท่ ะเล พร้ อม
จัดทาแผนในการบารุงรักษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
1.2 ก่อสร้ างระบบระบายน ้าให้ ได้ มาตรฐานและครอบคลุมพื ้นที่ถนนทุกสายใน
เขตเทศบาล
1.3 ขุดลอกคูคลองระบายน ้า หรือลารงน ้าสาธารณะเพื่อระบายน ้าได้ อย่างรวดเร็ว
เมื่อเกิดปั ญหาน ้าท่วม
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1.4 ก่อสร้ างปรับปรุงผิวจราจรถนนที่ชารุดเสียหายให้ อยูใ่ นสภาพที่ดี เพื่อความ
ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมาของประชาชน
1.5 จัดบริการขันพื
้ ้นฐานในด้ านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่าง
ทัว่ ถึง ครอบคลุมทุกพื ้นที่ในเขตเทศบาล ไม่วา่ จะเป็ นถนน ไฟฟ้า ประปา และระบบไฟจราจร
2. นโยบายด้ านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 ด้ านเศรษฐกิจ
2.1.1 สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชมุ ทชนให้ มี
คุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผู้บริหารโภค โดยจัดระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้ างเทคโนโลยีและการจัดการควบคูไ่ ปกับการสนับสนุนด้ านการตลาด
2.1.2 ส่งเสริมให้ ชมุ ชนประกอบการวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้ างอาชีพและรายได้
ในแต่ละชุมชน และสนับสนุนให้ ชมุ ชนเข้ าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ และพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการและการตลาด
2.1.3 ส่งเสริมและสร้ างจิตสานึกในการประหยัดให้ ประชาชนรู้จกั การออมระยะ
ยาวสร้ างรายได้ และลดรายจ่าย เพื่อลดหนี ้สินในระดับครัวเรือน และเพื่อการดารงชีพที่ดใี นวัย
สูงอายุ
2.1.4 ส่งเสริมให้ มกี ารจัดตังกองทุ
้
นชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการ
ลงทุนสาหรับผู้ประกอบการในชุมชน และสนับสนุนให้ มีการบริหารจัดการที่ดี ให้ สามารถ
ยกระดับเป็ นธนาคารชุมชนได้ ตอ่ ไป
2.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนตามศักยภาพของแต่ละ
ชุมชน
2.1.6 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี ให้ มีความเป็ นธรรม มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอกับรายจ่าย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต รักษาวินยั การคลังโดยใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนทางการคลังในระยะยาว
2.2 ด้ านการท่องเที่ยว
2.2.1 ส่งเสริมให้ ประชาชนในท้ องถิ่นมีรายไดจากากรท่องเที่ยว โดยจัดตังศู
้ นย์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนแก่นกั ท่องเที่ยว
2.2.2 ฟื น้ ฟูพฒ
ั นาแหล่งท่องเที่ยวให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยและบริการระดับสากล เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ
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2.2.3 สร้ างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงอนุรักษ์ สามารถเชื่อมโยง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื ้นที่
ใกล้ เคียง
2.2.4 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเทศบาล ทาทาง
จักรยานในถนนที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถใช้ รถจักรยานในการชม
ทัศนียภาพได้ อย่างปลอดภัย
2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการจัดบริการการท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่ เช่น การจัดทาโฮมสเตย์ และการจัดบริการนาเที่ยวทางทะเล
2.2.6 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อบูรณาการโครงการพัฒนาเกาะกลาง
คลองบางนางรมเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ใช้ เป็ นสถานที่ศกึ ษาดูงานด้ าน
ระบบนิเวศ เช่น ป่ าชายเลน และแหล่งต้ นกาเนิดของสัตว์น ้านานาชนิด
2.2.7 ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณชายหาดอ่าวประจวบคีรีขนั ธ์ โดยการก่อสร้ างแนว
กันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายหาดต่อจากปากคลองบางนางรมจนถึงเขาตาม่องล่าย เพื่อรักษา
สภาพแวดล้ อมชายฝั่ งให้ สวยงามและเป็ นที่พกั ผ่อนของนักท่องเที่ยว
2.2.8 จัดให้ มกี ารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองประจวบคีรีขนั ธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อเป็ นที่ร้ จู กั และดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ
3 นโยบายด้ านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 นโยบายการศึกษา
3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ สถานศึกษาเป็ นศูนย์แห่การเรียนรู้และการศึกษา
ต่อเนื่องตลอดชีวติ ด้ วยหลักสูตรการศึกษานอกระบบที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและความต้ องการของ
ชุมชน
3.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนให้
นักเรียนได้ เรียนภาษาต่างประเทศอย่างได้ ผล
3.1.3 จัดให้ มกี ารต่อยอดให้ นกั เรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลที่ไม่มีโอกาสได้ ศกึ ษาต่อ ได้ เข้ าเรียนในโรงเรียนฝึ กอาชีพ
3.1.4 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสารเทศมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน และการเรียนรู้
3.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีโครงการโรงเรียนวิถีพทุ ธ ให้ เด็กใกล้ ชิดกับวัดอัน
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เป็ นการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ การศึกษาสร้ างคนและสร้ างความรู้สสู่ งั คมคุณธรรม
คุณภาพและประสิทธิภาพ
3.1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บคุ ลากรทางการศึกษามีการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ
ในด้ านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3.1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนด้ านวิชาการและการกีฬาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ ครูและนักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันกับโรงเรียน
ต่าง ๆ เป็ นที่ยอมรับของประชาชน
3.2 นโยบายคุณภาพชีวิต
3.2.1 สร้ างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาคนให้ มีความรู้และ
จริยธรรมเริ่มตังแต่
้ เด็กแรกเกิดและเยาวชนทุกช่วงวัย โดยให้ ความสาคัญแก่การสร้ าง
สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมครอบครัวที่อบอุน่ และสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดแู ลเด็กอย่างใกล้ ชิดด้ วย
การปลูกฝั งความรู้ที่เท่าทันโลก และคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทย สร้ างความเข้ าใจให้ แก่พ่อแม่ถึง
วิธีการดูแลบุตรที่ถกู ต้ องตามระดับการพัฒนาของสมอง
3.2.2 สร้ างหลักประกันความมัน่ คงในชีวิตให้ แก่เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อย
โอกาสในทุกรูปแบบ รวมทังเสริ
้ มสร้ างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่าง
เหมาะสมและส่งเสริมความรู้และอาชีพแก่คนพิการให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
3.2.3 สร้ างพฤติกรรมด้ านสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย สนับสนุนให้ ครอบครัว
เข้ มแข็งสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3.2.4 พัฒนาสุขภาวะของประชาชนในท้ องถิ่นให้ ครอบคลุมทังมิ
้ ติทางกาย จิตใจ
สังคม และปั ญญา โดยการให้ ความรู้ความเข้ าใจในการลดปั จจัยเสีย่ งจากพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้ อมของการดารงชีวิตประจาวัน ทังยามปกติ
้
และฉุกเฉิน รวมทังการเสริ
้
มสร้ างสุขภาพ
การป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาล และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพอย่าวงมีคณ
ุ ภาพ ทัว่ ถึง และ
เป็ นธรรม
3.2.5 ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน ในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสังคม
ตังแต่
้ ปัญหายาเสพติด การดูแลเก และเยาวชน คนพิการ คนสูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3.2.6 ส่งเสริมให้ ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกาลังกายและเล่นกีฬา เพื่อ
สร้ างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้ างนิสยั รักการกีฬา และใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ เพื่อ
หลีกเลีย่ งการหมกมุน่ และมัว่ สุมกับอบายมุขและยาเสพติด โดยให้ มีลานกีฬาในทุกชุมชน
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3.2.7 สร้ างสภาพแวดล้ อมที่น่าอยู่ในสังคมเมือง โดยมีการวางผังเมืองอย่างเป็ น
ระบบควบคูก่ บั การบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้ อม
รวมทังจั
้ ดให้ มีบริการขันพื
้ ้นฐานอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
3.2.8 ส่งเสริมให้ มีโครงการเพื่อนชุมชน โดยปรับบทบาทของหน่วยดับเพลิง
เทศกิจ อปพร. เข้ าร่วมงานช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
3.2.9 จัดให้ มีลานดนตรีเพื่อประชาชนในวันหยุด เพื่อเสริมสร้ างคุณภาพชีวิตที่
ดี และสร้ างทางเลือกใหม่ของการใช้ ชีวิตในวันหยุดของประชาชน
4. นโยบายด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
4.1 ส่งเสริมการสร้ างความตระหนักทางด้ านสิ่งแวดล้ อม รวมทังการด
้
าเนิน
กิจกรรมและการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคของประชาชนในท้ องถิ่น เพื่อลดปัญหา
มลภาวะในเขตเมืองนามาสูก่ ารเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
4.2 จัดให้ มีมาตรการป้องกันและการเตือนภัย กรณีเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
เช่น อุทกภัยภัยแล้ ง ธรณีพิบตั ิ และการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนดาเนินกรให้
ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนของประชาชนอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการบาบัดน ้าเสีย โดยบูรณาการร่วมกัน
กับองค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
5. นโยบายด้ านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
5.1 ฟื น้ ฟูและสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ทังที
้ ่เป็ นวิถี
ชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และการดูแลรักษาโบราณสถาน วัดวาอาราม
เพื่อการศึกษาเรียนรู้และใช้ ประโยชน์ในการดารงชีวิตประจาวันบนพื ้นฐานของความเป็ นไทย
5.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ วยั รุ่น
ไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถกู ต้ อง ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ มีคณ
ุ ธรรมเอื ้ออาทรต่อผู้อื่น
5.3. ส่งเสริมและสนับสนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดให้ เป็ นกลไกเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมที่ครอบคลุม วิถีชีวิตที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน เพื่อ
นาไปสูก่ ารสร้ างภูมิค้ มุ กันทางสังคมอย่างทันเหตุการณ์
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มกี ารจัดงานประเพณีท้องถิ่นทุกรูปแบบ ตลอดจน
กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ อนุชนรุ่นหลังได้ ร้ ูจกั และอนุรักษ์
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ไว้ สืบไป
6. นโยบายด้ านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 เสริมสร้ างมาตรฐานด้ านคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานให้ แก่พนักงานเทศบาล และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ เป็ นที่เชื่อถือ
และไว้ วางใจแก่ประชาชนในท้ องถิ่น
6.2 ปรับปรุงการให้ บริการประชาชน ด้ วยการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ในการ
ให้ บริการรูปแบบต่างๆ เพื่อลดภาระในการปฏิบตั ิงาน และอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
6.3 จัดบริการสาธารณะของท้ องถิ่นตามความจาเป็ นและเหมาะสมเพิ่มขึ ้น ตาม
ศักยภาพของท้ องถิ่นรวมทังความต้
้
องการของประชาชนในพื ้นที่ ตลอดจนขยายการให้ บริการที่
ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเชื่อมโยงและบูรณาการกับแผนชุมชน
6.4 ส่งเสริมให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารงานของเทศบาล และมีโอกาส
ได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะอืน่ ได้ อย่างกว้ างขวาง ถูกต้ อง เป็ น
ธรรม และรวดเร็ว (ข้ อมูลจาก แผนพัฒนาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ ปี 2552)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้ องเกี่ย วกับ การประเมิน ผลโครงการการนามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ แก่
สมจิต คาเสียง (2550 : 6) ได้ ทาการวิจัย ประเมิน ผลเรื่ อง “รายงานการประเมิน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับสมองของเด็ก” การประเมินโครงการส่งเสริ มและ
พัฒนาการเรี ย นรู้ ที่ สอดคล้ อ งกับ สมองของเด็ก ปฐมวัย สานัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษาศรี ส ะ
เกษ เขต 3 ปี การศึกษา 2549โดยใช้ รูปแบบจาลอง ของซิปป์ (CIPP Model) ประกอบด้ วยข้ อมูล
ทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การประเมินสภาวะแวดล้ อม ปั จจัยเบื ้องต้ น กระบวนการ ผลผลิตและ
ผลกระทบของโครงการ
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผ้ สู อนระดับชัน้ อนุบาลปี ที่
1,2 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รวมทังสิ
้ ้น 308 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินโครงการประกอบด้ วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูลประกอบด้ วยค่าเฉลี่ยร้ อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุป ดังนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่ มีป ระสบการณ์ ใ นการสอนและบริ ห ารการจัด
การศึกษาปฐมวัย เคยศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศ ส่วนครูผ้ สู อนระดับ
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ปฐมวัย ส่ว นใหญ่ มีป ระสบการณ์ ใ นการสอน ระดับ ปฐมวัย และเคยศึก ษาดูง านการจัด
การศึก ษาระดับ ปฐมวัย ในประเทศ ผู้บ ริ ห ารและครู ผ้ ูส อนระดับ ปฐมวัย ส่ว นใหญ่ เห็น ว่า
ครู ผ้ ูส อนระดับ ปฐมวัยมีจานวนน้ อยไม่พอเพียง และมี โ รงเรี ย นเกิ น ครึ่ ง ของกลุ่ม ตัว อย่า ง มี
ผลงาน รางวัล ดีเด่นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่สามารถเผยแพร่ได้ ระหว่างปี การศึกษา
2548 ถึง ปี การศึกษา 2549
2. การประเมินสภาพแวดล้ อม (Context Evaluation) จากการประเมิน โครงการ
ส่งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ อ งกับ สมองของเด็ก ปฐมวัย ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้บ ริหารและครูผ้ สู อนระดับปฐมวัยส่วนใหญ่ผา่ นการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้ อง
กับสมองของเด็กปฐมวัย มีการนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับสมองมาใช้
ในการวางแผนและการจัดประสบการณ์และจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
3. ประเมินปั จจัย เบือ้ งต้ น (Input Evaluation) ในการประเมินปั จจัยเบือ้ งต้ น ผลการ
ประเมินปั จ จัยเบือ้ งต้ น โครงการส่ง เสริ ม และพัฒ นาการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกับ สมองของเด็ก
ปฐมวัย ตามความเห็นของผู้บริหารและครูผ้ สู อนปฐมวัย ด้ านปั จจัยพื ้นฐาน ด้ านงบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และด้ านบุคลากร พบว่า ผู้บริหารและครูผ้ สู อนระดับปฐมวัย โดยภาพรวมเห็นว่า
ปั จจัยเบื ้องต้ นอยู่ในระดับปานกลาง
4. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ในการประเมินกระบวนการ ผลการ
ประเมินกระบวนการโครงการส่ง เสริ ม และพัฒ นาการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกับสมองของเด็ก
ปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูปฐมวัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
5. การประเมิน ผลผลิต (Product Evaluation) การประเมิน ผลผลิต ของโครงการ
ส่งเสริ มและพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับสมองของเด็กปฐมวัย พบว่า ผู้บริ หารและครูปฐมวัย
มีความพอใจในผลการนิเทศและการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู้ที่สอดคล้ อง
กับสมองของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก
6. การประเมิน ผลกระทบ (Outcome Evaluation) การประเมิน ผลกระทบของ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้ องกับสมองของเด็กปฐมวัย พบว่า ผู้บริหารและครู
ปฐมวัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก หมายถึงการดาเนินการตามโครงการส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของ
ผู้เรียนสูงขึ ้น
อนุช า รั ต นอุบ ล (2550 : 5) ได้ ท าการวิจัย ประเมิน ผลเรื่ อง “การประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานโครงการห้ องเรียนสีเขียวของโรงเรียนสังกัดสานักงาน เขตพื ้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ปี
การศึกษา 2549” การศึก ษาในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อประเมิ นโครงการห้ องเรี ยนสีเขียวโรงเรี ยน
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สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาน่านเขต 1 ปี การศึกษา 2549 กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักเรียนก่อน
ชัน้ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 40 คน ผู้บริ หาร โรงเรี ย นจ านวน 4 คน
ครูผ้ สู อน จานวน 16 คน และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 40 คน โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาน่านเขต 1 ปี การศึกษา 2549 ที่เข้ าร่วมโครงการห้ องเรียนสีเขียวจานวน 4 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้ วย แบบสอบถามเพื่อการประเมินจานวน 1 ชุด แบ่งออกเป็ น 4
ด้ าน ด้ านบริ บทหรื อสภาพแวดล้ อมของโครงการ ด้ านปั จจัยน าเข้ า ด้ านกระบวนการการปฏิบัติ
ระหว่างด าเนิ น โครงการและด้ า นผลผลิต ของโครงการ สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้อมูลคื อ
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมิน พบว่า นักเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูผ้ สู อน และผู้ปกครองนัก เรี ย นมี
ความคิดเห็นต่อโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมากที่สดุ โดยเห็นด้ วยมากที่สดุ อันดับที่หนึ่ง
ได้ แก่ด้านบริบท รองลงมาคือด้ านผลผลิต และด้ านกระบวนการ ส่วนด้ านปั จจัยนาเข้ าอยู่ในระดับ
เห็นด้ วยมาก นักเรียน ด้ านบริ บท เห็นด้ วยมากที่สดุ อัน ดับ ที่ห นึ่งในประเด็น ที่ว่ากิ จ กรรมตาม
โครงการนีส้ ามารถปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรี ยนได้ ด้ านปั จจัยนาเข้ านักเรี ยนเห็นด้ วยมากที่สดุ
อันดับที่หนึ่งในประเด็นที่ว่ามีอาคารสถานที่ ห้ องปฏิบัติการห้ องเรี ย นสีเ ขีย วตามโครงการอย่าง
เหมาะสมและเพี ยงพอ ด้ านกระบวนการ นักเรี ยน เห็นด้ วยมากที่สดุ อันดับที่หนึ่งในประเด็นที่ว่าการ
วิเคราะห์และนาผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และด้ านผลผลิต นักเรี ยนเห็นด้ วยมาก
ที่สุดอันดับที่ ห นึ่งในประเด็นที่ ว่าใช้ สื่ออุปกรณ์ ป ระกอบกิ จกรรมการเรี ยนรู้อย่างเหมาะสม ได้
ประโยชน์ค้ ุม ค่า และนัก เรี ย นได้ ใ ช้ สื่ออย่า งเพี ยงพอ ผู้บ ริ ห าร ด้ านบริ บท เห็น ด้ วยมากที่ สุด
อันดับที่หนึ่งในประเด็นที่วา่ นโยบายการจัดทาโครงการนีส้ อดคล้ องกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ด้ านปั จจัยเห็นด้ วยมากที่สดุ อันดับที่หนึ่งใน
ประเด็นที่ว่าได้ รับงบประมาณสนับ สนุน จากหน่วยงานต้ นสังกัด ด้ านกระบวนการเห็น ด้ ว ย
มากที่ สุด อัน ดับ ที่ ห นึ่ง ในประเด็นที่วา่ การจัดทากรอบแนวคิดและการกาหนดจุดการพัฒนาตาม
สภาพปั ญหาและความต้ องการ ด้ านผลผลิตเห็นด้ วยมากที่สดุ อันดับที่หนึ่งในประเด็นที่ว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรี ยนรู้ที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ครูผ้ สู อน ด้ านบริ บท เห็นด้ วยมาก
ที่สดุ อันดับที่หนึ่ง ในประเด็นที่วา่ การจัดบรรยากาศในการดาเนินงานได้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ ง
กับ การดาเนินโครงการ ด้ านปั จจัยเห็นด้ วยมากที่สดุ อันดับที่ ห นึ่งในประเด็น ที่ ว่า มีอาคารสถานที่
ห้ องปฏิบัติ ก าร ห้ องเรี ย นสีเ ขีย วตามโครงการอย่า งเหมาะสมและเพียงพอ ด้ านกระบวนการ
เห็นด้ วยมากที่สดุ อันดับที่หนึ่งในประเด็นที่วา่ การดาเนินกิจกรรมที่กาหนดในโครงการตามขันตอน
้
ทุกกิจกรรม ด้ านผลผลิตเห็นด้ วยมากที่สดุ อันดับที่หนึ่งในประเด็นที่วา่ การจัดทาแผนการจัด การเรียนรู้
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ตามขันตอนโดยละเอี
้
ยดและผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหาร ผู้ปกครอง ด้ านบริบท เห็นด้ วยมาก
ที่สดุ อันดับที่หนึ่งในประเด็น ที่ว่ามีก ารประสานงานระหว่างบุคลากรให้ เกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินโครงการด้ านปั จจัย เห็นด้ วยมากที่สดุ อันดับที่หนึ่งในประเด็นที่ว่าได้ รับงบประมาณจาก
การสนับสนุนจากหน่วยงานต้ นสังกัด ด้ านกระบวนการ เห็นด้ วยมากที่สดุ อันดับที่หนึ่งในประเด็น
ที่ว่าการวางแผนดาเนินโครงการ ด้ านผลผลิตเห็นด้ วยมากที่สดุ อันดับที่หนึ่งในประเด็นที่ว่าใช้
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการการเรียนรู้ในกลุม่ สาระต่างๆ
เกื อ้ ไชยชน (2550 : 8) ได้ ทาการวิจัยประเมินผลเรื่ อง “การประเมินโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยน” การประเมินโครงการพัฒนาคุณ ธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ย น
โรงเรียนบ้ านคาบอน อาเภอเซกา จังหวัดหนองคาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินบริ บททั่วไปของ
โครงการและสภาพแวดล้ อมของโรงเรียน ประเมินปั จจัยเบื ้องต้ นของโครงการเกี่ยวกับความต้ องการ
ความเหมาะสม ความจาเป็ นของโครงการ ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดาเนินงานตาม
โครงการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ย วกับ พฤติก รรมคุณ ธรรม จริ ย ธรรมของนัก เรี ย น
ด้ า นความซื่อ สัต ย์ ความมีวิน ัย ความรับ ผิด ชอบ ความสามั ค คี และความพึง พอใจของ
บุคลากรในชุมชนที่ มีต่อ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนซึ่งได้ แก่ กิจกรรมเด็กดีศรี
คาบอน กิจกรรมเข้ าค่ายพุทธบุตร กิจกรรมคุณธรรมประจาวันศุกร์ และกิจกรรมเข้ าร่วมงานวันสาคัญ
ทางศาสนา กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร จานวน 1 คนข้ าราชการครู จานวน 12 คน นักเรี ยน จานวน
141 และผู้ปกครอง นักเรียน จานวน 141 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ในการ
เป็ นรวบรวมข้ อมูล คือ ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรี ยนบ้ า นคาบอน
พบว่า
1. ผลการศึกษาการประเมิน บริ บ ททั่ว ไปของโครงการพัฒ นาคุณ ธรรม จริ ย ธรรม
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านค าบอน ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน และ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมบริบททัว่ ไปของโครงการมีความเหมาะสมระดับมาก ยกเว้ นตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารมีความเหมาะสมระดับมากที่สดุ
2. ผลการศึกษาการประเมิน ปั จ จัย เบื อ้ งต้ น ของโครงการพัฒ นาคุณ ธรรม จริ ยธรรม
ของนัก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ านคาบอน ตามความคิด เห็น ของผู้อานวยการโรงเรี ย น ครู นัก เรี ย น
และผู้ปกครองนักเรี ยน โดยรวมการประเมินปั จจัยเบือ้ งต้ นของโครงการมีความเหมาะสมระดับ
มาก
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3. ผลการศึก ษาการประเมิ น กระบวนการดาเนิ นงานตามโครงการพัฒนาคุณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้ านคาบอน ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรี ยนโดยรวมการประเมิน กระบวนการดาเนิ น งานตามโครงการมีระดับการ
ปฏิบตั ิระดับมาก
4. ผลการศึก ษาการประเมิน ผลผลิต ของโครงการพัฒ นาคุณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนบ้ านคาบอน ด้ านความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความสามัคคี
ตามความคิ ดเห็น ของผู้อานวยการโรงเรี ย น ครู นัก เรี ย น และผู้ป กครองนักเรี ย น โดยรวมการ
ประเมินผลผลิตของโครงการระดับความเหมาะสมมากที่สดุ ตามความคิดเห็นของผู้อานวยการ
โรงเรียนและนักเรี ยน ระดับความเหมาะสมมากตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรี ยน
และ
5. ผลการศึก ษาการประเมิน ผลผลิตของโครงการพัฒ นาคุณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
นักเรียนโรงเรี ยนบ้ านคาบอน ด้ านความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริ ย ธรรมของนัก เรี ย น ซึ่งได้ แก่ กิ จ กรรมเด็ก ดีศรี คาบอน กิ จ กรรมเข้ าค่ายพุท ธบุตร
กิจกรรมคุณธรรมประจาวันศุกร์ และกิจกรรมเข้ าร่วมงานวันสาคัญทางศาสนา ตามความคิดเห็นของ
ผู้อานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมการประเมินผลผลิตของโครงการ
ด้ านความพึงพอใจระดับมาก
ชัยยศ ก้ อนจันทร์เทศ (2550 : 50) ได้ ทาการวิจัยประเมินผลเรื่ อง “รายงานการประเมินผล
การใช้ เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน
หลัก สูต รการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานพุทธศักราช 2544 สาหรับครูการศึกษานอกโรงเรี ยน” รายงานการ
ประเมินผลการใช้ เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษา
นอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาหรับครูการศึกษานอกโรงเรี ยน
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอเมืองนครสวรรค์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้ เอกสาร
คูม่ ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื น้ ฐาน พุท ธศัก ราช 2544 สาหรับ ครู ก ารศึก ษานอกโรงเรี ย น ศูน ย์ บ ริ ก ารการศึก ษานอก
โรงเรี ย นอาเภอเมืองนครสวรรค์ และเพื่ อ ศึก ษาความคิด เห็น ของครูก ารศึก ษานอกโรงเรี ย น
ประชากร ได้ แก่ ครู ก ารศึกษานอกโรงเรี ยนที่ปฏิบัติงานในศูน ย์บริ ก ารการศึกษานอกโรงเรี ย น
อาเภอในเมืองนครสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 1/2550 จานวน 51 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผล
เป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน 4 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามชนิ ด
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มาตราส่วนประมาณค่า 20 ข้ อ และแบบสอบถามปลายเปิ ด 2 ข้ อ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินการใช้ เอกสาร คูม่ ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาหรับครูการศึกษา
นอกโรงเรี ยน ศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ย นอาเภอเมืองนครสวรรค์ พบว่า เอกสารมีความ
เหมาะสมในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.42 และผลการประเมินรายด้ าน มีความเหมาะสมระดับมากถึง
มากที่สดุ ดังนี ้
1. ด้ านลักษณะรูปเล่มของคูม่ ือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ความเหมาะสมของ
ขนาดตัวอักษร ความชัดเจนของภาษาที่ใช้ ความเหมาะสมของการจัดลาดับวรรคตอนของเนือ้ หา
การพิสจู น์อกั ษร ความสอดคล้ องของตัวอย่างกับภาพประกอบ คาอธิบายกับเนือ้ หา อยู่ในระดับ
มาก ส่วนเรื่องความเหมาะสมของขนาดรูปเล่มและความน่าสนใจของการออกแบบปกอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ
2. ด้ านเนื อ้ หาสาระ ผู้ต อบแบบสอบถาม มีค วามเห็น ว่า ความเหมาะสมในการ
นาเสนอเนื ้อหาที่เป็ นระบบ ความครบถ้ วนของเนื ้อหา ความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของเนือ้ หา ความ
เหมาะสมของการเรี ย งลาดับ ขัน้ ตอนของเนื อ้ หาและความเหมาะสมของปริ มาณของเนือ้ หาอยู่
ในระดับมาก
3. ด้ านการนาไปใช้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
ครูการศึกษานอกโรงเรียน ใช้ ประโยชน์ในการทบทวนการปฏิบตั ิงานของครูการศึกษานอกโรงเรียน ใช้
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการเพิ่มเติมความรู้และความสามารถนาไปค้ นคว้ าอ้ างอิงได้ อยู่ในระดับมาก
4. ด้ านผลจากการใช้ ค่มู ือ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า เรื่ องความรู้ ความเข้ าใจ
ในการปฏิบ ัต ิง านของครู ก ารศึก ษานอกโรงเรี ย น คุณ ภาพการเรี ย นการสอนตรงกับ ความ
ต้ อ งการรายงานผลการปฏิบ ัติงานเป็ นที่ย อมรับ และผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ย นของนัก ศึก ษา
สูงขึ ้น อยู่ในระดับมาก
5. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังใช้ เอกสาร คู่มือการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544
สาหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สรุปได้ ว่าเอกสาร คู่มือ
การจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารจัด การศึก ษานอกโรงเรี ย น หลัก สูต ร
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน นันมี
้ ประสิทธิภาพ
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สงบ บุญมาก (2550) ได้ ทาการวิจัยประเมินผลเรื่ อง “รายงานผลการประเมินโครงการ ด
เด็กดูดาว ของโรงเรี ยนภูเขีย ว” การประเมิน โครงการครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ รายงานผลการ
ประเมินโครงการ ด เด็กดูดาว ของโรงเรียนภูเขียว สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดย
ใช้ รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินในด้ านสภาวะแวดล้ อม ด้ านปั จจัยเบื ้องต้ น ด้ านกระบวนการ
ดาเนินงาน และด้ านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้ วย คณะครูโรงเรี ยนภูเขียว 50
คน นักเรียนสมาชิ ก ชุมนุมดาราศาสตร์ โรงเรี ย นภูเ ขีย วปี การศึก ษา 2550 ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
30 คน และผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้ าร่วมโครงการ 30 คน รวมทังสิ
้ ้น 110 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การประเมิ น คื อ แบบสอบถามด้ า นสภาวะแวดล้ อ ม ด้ า นปั จ จัย เบื อ้ งต้ น ด้ า นกระบวนการ
ดาเนินงาน และด้ านผลผลิตของโครงการ จานวน 3 ฉบับ ประกอบด้ วย ฉบับสาหรับคณะครู ฉบับ
สาหรั บ นัก เรี ย นและฉบับ ส าหรั บ ผู้ป กครอง สถิ ติ ที่ ใ ช้ ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ได้ แ ก่ ค่า เฉลี่ ย
(Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์
การกระจาย C.V. (Coefficent variation) ผลการประเมินสรุปได้ ดงั นี ้
ด้ านสภาวะแวดล้ อม (Context) คณะครู นัก เรี ย นและผู้ป กครอง ประเมิน โครงการมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ด้ านปั จจัยเบือ้ งต้ น (Input) คณะครู และผู้ปกครอง ประเมินโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ น
ระดับมาก นักเรียนประเมินโครงการมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ
ด้ านกระบวนการ (Process) คณะครูและผู้ปกครองประเมินโครงการมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ น
ระดับมาก นักเรียนประเมินโครงการมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ
ด้ านผลผลิต (Product)
1. ประสิทธิภาพการจัด การเรี ย นรู้ ของครู และพฤติก รรมการเรี ย นรู้ ของผู้เรี ยน คณะ
ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมินโครงการมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข คณะ
ครูและผู้ปกครอง ประเมินค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักเรี ยนประเมินโครงการว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ
นันทวดี เทียนไชย (2551) ได้ ทาการวิจยั ประเมินผลเรื่อง “การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
กลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ช่วงชันที
้ ่ 3” การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการประเมิน หลัก สูตรสถานศึก ษา สาระการเรี ยนรู้
เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (การใช้ งานคอมพิวเตอร์) ช่วงชันที
้ ่ 3 ของโรงเรี ยน
บ้ านคลองสมบูรณ์ ด้ านบริบท ด้ านปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการ และด้ านผลผลิต โดยใช้ รูปแบบ
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การประเมินหลักสูตรแบบ CIPP Model ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย จานวน 105 คน ประกอบด้ วย
ผู้บริหาร 1 คน ครูผ้ สู อน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน 9 คน นักเรี ยน 45 คน และ
ผู้ปกครอง 45 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ คา่ ร้ อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (σ ) และการวิเ คราะห์ เนือ้ หา
(Content Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรี ยนรู้เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(การใช้ งานคอมพิวเตอร์) ช่วงชันที
้ ่ 3 ของโรงเรียนบ้ านคลองสมบูรณ์ มีความเหมาะสมในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านบริบท ด้ านปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการและ ด้ านผลผลิต
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. ด้ านบริบทหลัก สูต ร พบว่า ปรัช ญา วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ จุด มุ่ง หมายของหลัก สูต ร
โครงสร้ างหลักสูตรผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความเหมาะสมมาก แต่ควรปรับปรุง สาระการเรียนรู้
3. ด้ านปั จ จัย น าเข้ า พบว่า คุณ สมบัติข องผู้เ รี ย น คุณ สมบัติค รูอาจารย์ คุณ สมบัติ
ผู้บริหาร สื่อวัสดุอปุ กรณ์ อาคาร สถานที่ งบประมาณ มีความเหมาะสมมาก แต่ควรปรับปรุง จานวน
เวลาเรียน
4. ด้ านกระบวนการ พบว่า การบริ หารหลักสูตร การประกัน คุณ ภาพการศึก ษา มีความ
เหมาะสมมากแต่ควรปรับปรุง การจัดการเรียนรู้ และ การวัดและประเมินผล
5. ด้ านผลผลิ ต พบว่า ผลการเรี ยนรู้ ของนัก เรี ยน คุณ ลัก ษณะที่ พึงประสงค์ มีค วาม
เหมาะสมมาก แต่ควรปรับปรุงความสามารถในการทาผลงานด้ านทักษะการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และ
เสริมสร้ างความพึงพอใจต่อทักษะการใช้ งานคอมพิวเตอร์
บุญช่วย เพชรสัมฤทธิ์ (2551) ได้ ทาการวิจัยประเมินผลเรื่ อง “การประเมินโครงการ
แก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดยใช้ วิธีการตาม คู่มือการจัดกิจกรรมนักเรี ยน
กลุม่ เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์” การประเมินโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนโดยใช้ วิธีการตามคู่มือการจัดกิ จกรรมนักเรี ยนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ประเมินบริบทของโครงการแก้ ไขปั ญ หาในระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรี ย นโดยใช้
วิธีการตามคูม่ ือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
2. ประเมินปั จจัยนาเข้ าของโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโดย
ใช้ วิธีการตามคูม่ ือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
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3. ประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแ ลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้ วิธีการตามคูม่ ือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
4. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนโดย
ใช้ วิธีการตามคูม่ ือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการประเมิน ได้ แก่ 1) ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จานวน 68 คน 2)
นักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปี การศึกษา 2551 จานวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน มี
6 ฉบับ ได้ แก่
ฉบับที่ 1 แบบประเมินบริบท เป็ นแบบตรวจสอบรายการฉบับที่ 2 ประเมินปั จจัยนาเข้ า
ฉบับที่3 แบบประเมินกระบวนการดาเนินงาน ฉบับที่ 4 แบบสอบถามสภาพความพึงพอใจของครู
และนักเรียน ฉบับที่ 5 แบบสอบถามสภาพความสาเร็จของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
ฉบับที่ 6 แบบสอบถามสภาพความสาเร็จของการใช้ คมู่ ือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยง
ผลประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดย
ใช้ วิธีการตามคูม่ ือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พบว่า ครูมีความ
คิดเห็นว่าโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ วิธีการตามคูม่ ือการจัด
กิจกรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มีความสอดคล้ องกับหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความเหมาะสมของโครงการ และนโยบายของโรงเรียน
2. ผลการประเมินปั จจัยนาเข้ าของโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้ วิธีการตามคูม่ ือการจัดกิจกรรมนักเรี ยนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์ พบว่า ครูมี
ความคิดเห็นว่าปั จจัยนาเข้ าของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความเพียงพออยู่ในระดับมาก
3. ผลการประเมินกระบวนการดาเนินการของโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้ วิ ธี ก ารตามคู่มื อ การจัด กิ จ กรรมนัก เรี ย นกลุม่ เสี่ยงของโรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์
พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า การดาเนินงานของโครงการ ในภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
โดยใช้ วิธีก ารตามคู่มือการจัดกิจ กรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยงของโรงเรี ย นสตรี นครสวรรค์ ด้ านความ
พึงพอใจต่อการดาเนินงานตามโครงการในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
5. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
โดยใช้ วิธีการตามคูม่ ือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด้ านความสาเร็จ
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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6. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการแก้ ไขปั ญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
โดยใช้ วิธีการตามคูม่ ือการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยงของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ด้ านความสาเร็จ
ของการใช้ คมู่ ือการจัดกิจกรรมนักเรี ยนกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหานักเรียน ในภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ปริ ญ ญา นิจ ถาวร (2552) ได้ ท าการวิจัย ประเมิน ผลเรื่ อง “การประเมินผลโครงการ
ครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้ มเเข็ง (พาลูกจูงหลานเข้ าวัด/โบสถ์ /มัสยิ ด) มีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ประเมินความเหมาะสมของปั จจัยดานบริบท ด้ านการนาเข้ า ด้ านกระบวนการ และปั จจัยด้ านผลผลิต
ขอโครงการฯ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านกระบวนการ ปั จจัยด้ านผลผลิต และปั จจัย
ด้ านผลลัพธ์ ของโครงการฯ และเพื่ อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งการดาเนิ นโครงการครอบครัว
คุณธรรมนาสังคมไทยเข้ มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้ าวัด/โบสถ์/มัสยิด) แก่ สานักงานกิจการสตรี และ
สถาบันครอบครัว
การประเมิน ผลได้ กาหนดขอบเขตไว้ 4 ด้ าน ได้ แก่ (1) ด้ านบริ บ ทโครงการฯ (2) ดาน
ปั จจัยการนาเข้ า (3) ด้ านปั จจัยกระบวนการ เเละ (4) ด้ านปั จจัยผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการฯ
โดยประชากรในการประเมินผลในเชิงปริมาณ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด และผู้ร่วมดาเนินโครงการครอบครัวคุณธรรมนาสังคมไทยเข้ มแข็ง (พาลูก
จูงหลานเข้ าวัด/โบสถ์/มัสยิด) ใน 20 ชุมชนใน 20 จังหวัด จานวน 200 คน สาหรับประชากรในการ
ประเมินผลเชิงคุณภาพ ได้ แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถน วิทยากรโครงการ ผู้นาศาสนา
ในพืน้ ที่และเจ้ าหน้ าที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด จานวน 12 คน
โดยการรวบรวมข้ อมูลเชิงประมาณใช้ แบบสอบถามที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น และการรวบรวมข้ อมูลเชิ ง
คุณภาพใช้ การสนทนากลุม่ ตามประเด็นที่ผ้ ปู ระเมินกาหนดดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในช่วง
เดือน มีนาคม - มิถนุ ายน 2552 โดยใช้ สถิติในการประเมิน ได้ เเก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ Pearson correlation ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุป ได้ ดงั นี ้
ผลการศึกษาผลการประเมิน พบว่า ปั จจัยด้ านบริ บท ด้ านการนาเข้ า ด้ านกระบวนการ
เเละ ด้ านผลผลิต /ผลลัพธ์มีค วามเหมาะสมและเพีย งพอในระดับมากทุก ด้ าน ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบว่า ปั จจัยด้ านกระบวนการมีความสัมพันธ์กับปั จจัย ดานผลผลิตโครงการ ได้ แก่
กระบวนการจัดกิจกรรมในพื น้ ที่มีความสัมพันธ์กับการได้ รับความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม-จริ ยธรรม
ของครอบครัวในโครงการครอบครัวคุณธรรมนาสังคมไทยเข้ มแข็ง
กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ และคณะ (2552) ได้ ท าการวิ จัย ประเมิน ผลเรื่ อง “การวิ จัย
ประเมินผลการดาเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้ องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
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สังเคราะห์ และถอดบทเรี ยนสถานการณ์ กระบวนการ พัฒนารู ป แบบ และผลการดาเนิ น งาน
กองทุน หลักประกันสุขภาพท้ องถิ่น ที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน และสรุปข้ อเสนอแนะ
บทเรี ย น ประเด็น และแนวทางการพัฒนาดาเนิ นงานกองทุน หลักประกัน สุขภาพท้ องถิ่ นโดย
ดาเนินการ ศึกษา องค์ก ารปกครองส่วนท้ อ งถิ่น ในจังหวัดเพชรบุรี ที่ดาเนิน การจัดตั ้งกองทุน
หลัก ประกัน สุข ภาพ จ านวน 2 แห่ง ดาเนิ น การคัดเลือก ตามเกณฑ์ ที่ สานักงานหลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนดโดยมีก ลุ่มเป้าหมายที่ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ เจาะลึกและการ
สนทนา ประกอบด้ วย บุค ลากรขององค์ก ารปกครองส่ว นท้ อ งถิ ่ น บุค ลากรสาธารณสุข
อาสาสมัค รสาธารณสุข ผู้นาชุมชน และประชาชนผู้ที่ได้ รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน รวมทังสิ
้ ้น
42 คน
พงษ์ ศกั ดิ์ อันทรินทร์ (2552 : 3) ได้ ทาการวิจัย ประเมิน ผลเรื่ อง “การประเมิน โครงการ
พัฒนาคุณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ ของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นวัดโคกยายเกตุ ” การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อ ประเมิน การดาเนิ น งานโครงการพัฒ นาคุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ข อง
นักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ใน 5 ด้ าน โดยจาแนกตามความคิดเห็นของครู ใน 3 ด้ าน คือ ด้ าน
บริบท (Context) ด้ านปั จจัยนาเข้ า (Input) ด้ านกระบวนการ (Process) และตามความพึงพอใจของ
ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนใน 2 ด้ าน คือด้ านผลผลิต (Product)
และด้ านผลกระทบ (Impact) เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
กลุม่ เป้าหมายที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นครูคณะกรรมการสภานักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน และผู้ป กครองนัก เรี ย นของโรงเรี ย นวัด โคกยายเกตุ ปี การศึก ษา
2551 จานวน 99 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณ
ค่า ชนิด 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ในการวิเ คราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ผลการศึกษา พบว่า
1. ความคิดเห็นของครู ต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน
วัดโคกยายเกตุ ใน 3 ด้ าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
1.1 ด้ านบริ บ ท (Context) หลัก การวัต ถุป ระสงค์ เป้ าหมาย ของโครงการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ มีความเหมาะสมในระดับ
มาก
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1.2 ด้ านปั จ จัย เบื อ้ งต้ น (Input) บุคลากร วัสดุอุป กรณ์ และงบประมาณมีความ
เพียงพออยู่ในระดับมาก
1.3 ด้ านกระบวนการ (Process) กระบวนการดาเนิน งาน การจัด กิจ กรรม การ
พัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล มีการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นของ ครู นักเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน และผู้ปกครอง
นักเรียน ต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ในด้ าน
ผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก
3. ผลกระทบ ครู นักเรี ยน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรี ยน มีความพึง
พอใจในระดับมาก
ประศาสน์ จอดนาค (2552 : 3) ได้ ท าการวิจัยประเมินผลเรื่ อง “การประเมิน โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยพื ้นฐานของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านหัวนา ปี การศึก ษา 2552” การประเมิน
โครงการส่งเสริ มสุขภาพอนามัย พื น้ ฐานของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ านหัว นา ปี การศึก ษา 2552
ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เ พื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้ อมทั่วไป 2) ประเมิน ดาเนิน งาน 3) ประเมิน
กระบวนการดาเนินงาน 4) ประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงาน โครงการส่งเสริ มสุขภาพ อนามัย
พื ้นฐาน ของนักเรียนโรงเรี ยนบ้ านหัวนา ปี การศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 144 คน ได้ มา
โดยการสุม่ แบบเจาะจง จานวน 24 คน และการสุม่ แบบแบ่งชันอย่
้ างไม่เป็ นทางการ ส่วน จานวน
120 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมินครัง้ นี ้คือ แบบสอบถามเพื่อการประเมิน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1
จานวน 37 ข้ อ สาหรับผู้บริ ห าร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9640 ฉบับที่ 2 จานวน 18 ข้ อ สาหรับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9162 เก็บ ข้ อมูลในวัน ที่ 13 พฤศจิ กายน 2552 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิ ติ เพื่อหาค่า ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ย งเบนมาตรฐาน และวิเ คราะห์
ข้ อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด ด้ วยการวิเคราะห์ เนื ้อความ (Content Analysis) แล้ ว
เขียนสรุปในแต่ละประเด็น
ผลการประเมินสรุปได้ ดงั นี ้
1. ผลการประเมินสภาพแวดล้ อมทั่ว ไป โครงการส่ง เสริ ม อนามัย พื น้ ฐานของนักเรี ยน
โรงเรี ย นบ้ า นหัว นา ตามความคิด เห็น ผู้ บ ริ ห าร ครู คณะกรรมการสถานศึก ษา และ
เจ้ าหน้ าที่ สาธารณสุข พบว่า สภาพแวดล้ อมทัว่ ไปในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก
( X = 3.92, S.D = 0.55) ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจทุกข้ อ
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2. ผลการประเมินปั จจัยดาเนินงานโครงการส่งเสริมอนามัยพื ้นฐาน ของนักเรียนโรงเรี ยน
บ้ านหัวนา ตามความคิดเห็นผู้บริ หาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
พบว่า ปั จจัยดาเนินงานในภาพรวม มีความพร้ อมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.71, S.D = 0.83) ผ่าน
เกณฑ์ที่น่าพอใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่
น่าพอใจ 6 ข้ อ และ มีความพร้ อมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ 4 ข้ อ
3. ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานโครงการส่งเสริ มอนามัยพืน้ ฐาน ของนักเรียน
โรงเรียนบ้ านหัวนา ปี การศึกษา 2552 3.1 ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานโครงการส่งเสริม
อนามัย พื น้ ฐาน ตามความคิ ด เห็ น ผู้บ ริ ห าร ครู คณะกรรมการสถานศึก ษา และเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข พบว่า กระบวนการดาเนินงานในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X =
3.63, S.D = 0.69) ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ 7 ข้ อ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่
น่าพอใจ 3 ข้ อ 3.2 ผลการประเมิน กระบวนการดาเนิน งานโครงการส่ง เสริ มอนามัย พื น้ ฐาน
ตามความคิดเห็น นักเรี ยน และผู้ปกครองนักเรี ยน พบว่า กระบวนการดาเนินงานในภาพรวม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D = 0.89) ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก ผ่า นเกณฑ์ ที่ น่า พอใจ 6 และมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ 2 ข้ อ
4. ผลการประเมินผลสาเร็จการดาเนิ นงานโครงการส่งเสริ มอนามัยพืน้ ฐานของนักเรียน
โรงเรียนบ้ านหัวนา ปี การศึกษา 2552
4.1 ผลการประเมินผลสาเร็จ การดาเนิน งานโครงการส่ง เสริ มอนามัย พืน้ ฐาน ตาม
ความคิดเห็นผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข พบว่า โครงการ
ส่งเสริม สุขภาพอนามัยพื ้นฐานในภาพรวม มีผลสาเร็จการดาเนินงาน ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.66, S.D = 0.77) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีผลสาเร็จการดาเนินงาน อยู่ใน
ระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ 8 และมีผลสาเร็จของการดาเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์
ที่น่าพอใจ 2 ข้ อ
4.2 ผลการประเมินผลสาเร็จ การดาเนิน งานโครงการส่งเสริ มอนามัยพื น้ ฐาน ตาม
ความคิดเห็นนักเรี ยน และผู้ปกครองนักเรี ยน พบว่า โครงการส่งเสริ มสุขภาพอนามัยพืน้ ฐานใน
ภาพรวม มีผลสาเร็จของการดาเนินงานผ่านเกณฑ์ที่น่าพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.69, S.D =
0.72) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า มีผลสาเร็จของการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่น่า
พอใจทุกข้ อ ข้ อเสนอแนะเพื่อให้ ผลสาเร็จของการดาเนินงานโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ อย่างมี
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ประสิท ธิภาพและเกิดประสิทธิผล สาหรับการดาเนินโครงการส่งเสริ มสุขภาพอนามัยพืน้ ฐานของ
นักเรียนโรงเรียนบ้ านหัวนา ปี การศึกษา 2552 ครัง้ นี ้ คือ ควรปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริ มการมีส่วน
ร่ วม การสนับ สนุน ช่วยเหลือจากชุมชน และการท าแผนโครงการการปฏิบัติงานตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
สรุปผลการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังหมดท
้
าให้ ผ้ ศู ึกษาวิจัยได้ ทราบ
ว่าการประเมินโครงการในแต่ละส่วนงานมีความสัมพันธ์ กับวัตถุประสงค์ของการประเมินและการ
ตัดสิน ใจ ซึ่งในแต่ละรู ป แบบย่อมจะมีข้อดีและข้ อจากัดอยู่ในตัวเอง ดังนัน้ ในการประเมิน ผล
โครงการ ผู้ที่ ท าหน้ าที่ ประเมินควรจะต้ องมีการคัดเลือกและพัฒนารู ปแบบการประเมินที่ มีความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับโครงการสาหรับประเมินผลโครงการที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้ การทางานนัน้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก และจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง เช่น แนวคิด
ในการประเมินโครงการ ความสาคัญ ของการประเมิน โครงการ ประเภทและรูป แบบของการ
ประเมินโครงการ การประเมินโครงการรูปแบบซิปป์ แนวทางในการประเมินโครงการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง สรุปได้ ว่า การประเมินโครงการช่วยเหลือประชาชนในด้ านการส่ง เสริ ม การประกอบ
อาชีพขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองชุมพล อาเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี ประเมินโครงการใน
4 ด้ าน คือ ด้ านบริบทหรือสภาวะแวดล้ อม ด้ านปั จจัยนาเข้ า ด้ านกระบวนการดาเนินงาน และ
ด้ านผลผลิต
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้าน
ยาสูบ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิโดยดาเนินการตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบัติการ(Action Research) ซึ่งไม่
มีการแยกกลุม่ ศึกษา กลุม่ ทดลอง แต่เป็ นการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์ตามธรรมชาติ โดย
วิเ คราะห์ สถานการณ์ อย่างลึกซึง้ และเหมาะสม เน้ น ที่ ก ารสร้ างความเปลี่ย นแปลงอย่างเป็ น
ขันตอนและบั
้
นทึกข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อหารูปแบบหรื อหนุนเสริ ม การนามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ และเพื่อค้ นหาปั จจัยความสาเร็จในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยดาเนินการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
3 มติที่ 6 มาตรการในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ ตามมติตอ่ ไปนี ้
มติที่ 2.4 ให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปรับปรุงกฎหมายเพื่อห้ าม
การโฆษณา การส่งเสริ มการตลาดของผลิตภัณ ฑ์ ย าสูบ และการประชาสัมพัน ธ์ การให้ ทุน
อุป ถัม ภ์จ ากอุต สาหกรรมยาสูบ ทางสื่อคอมพิ วเตอร์ ทัง้ จากภายในและต่างประเทศและออก
กฎหมายจัดสรรเวลาในการนาเสนอโทษของยาสูบในทุกประเภทสื่อ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยใช้
รูปแบบ คือ ให้ บริษัท อสมท. จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ นาเสนอโทษของบุหรี่ ให้ ประชาชนทราบทุก
วัน
มติที่ 2.7 ให้ สถานศึกษาดาเนินการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาสูบในสถานศึกษา โดย
ติด ป้ ายห้ ามสูบ บุห รี่ ใ นสถานศึก ษาและห้ ามสูบ บุห รี่ ใ นสถานศึก ษาตามที่ ก ฎหมายก าหนด
สนับสนุนงบประมาณการดผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่ อย่างเป็ นรูปธรรม
และการวิจัยกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย จัดอบรมในสถานศึกษาให้
ความรู้แก่นกั เรียน นักศึกษา จานวน 100 คน เรื่องพิษภัยของบุหรี่ การปฏิเสธการสูบบุหรี่ ติดป้าย
ห้ ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา เพื่อเป็ นการป้องกันนักสูบบุหรี่หน้ าใหม่
มติที่ 3 ข้ อ 3.3 สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ให้ กระจายอย่างทั่วถึงโดย
จัดสถานที่ปลอดบุหรี่และไม่สบู บุหรี่ทงในที
ั ้ ่สาธารณะ ที่ทางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริ ษัท
ห้ างร้ าน เอกชน โดยเฉพาะสถานที่ราชการ และส่งเสริ มให้ มีหมู่บ้านปลอดบุหรี่ โดยขอความ
ร่ วมมือกับ องค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ น ในการจัด การอบรมให้ กับ อสม.ในเขตเทศบาลเมือ ง
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ประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 200 คนให้ ร้ ูถึงโทษภัยของบุหรี่ ติดป้ายห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ จัด
สถานที่สบู บุหรี่ให้ เป็ นสัดส่วน ส่งเสริมให้ มีชมุ ชนปลอดบุหรี่
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. ขัน้ วางแผน (Pre-Planing)
1) วิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานและองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานด้าน
ยาสูบในระดับจังหวัด ระดับอาเภอและระดับตาบล
2) ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3) จัดประชุมเครื อข่ายเพื่อชีแ้ จงการดาเนินโครงการประชุม ปรึก ษาหารื อ แต่งตัง้
คณะกรรมการ/เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องเพื่อประเมินทุนเดิมและสรรหาอาสาสมัครปฏิบตั ิการในพื ้นที่
4) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
แบ่งบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมผลการปฏิบตั ิงาน
5) จัดเวทีเพื่อเตรียมความพร้ อมของคณะทางานอาสาสมัครปฏิบัติการในพืน้ ที่ก่อน
ลงพื ้นที่ เนื ้อหาประกอบ องค์ความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ การสร้ างเครื่ องมือ และเก็บรวบรวม
ข้ อมูล บทบาทภารกิ จ ในการขับ เคลื่ อนมติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภ าคปฏิบัติ อย่ างเป็ น
รูปธรรม
2.ขัน้ ปฏิบัติการ (Acting)
1) คณะทางานลงพื ้นที่ปฏิบตั ิการเก็บรวบรวมข้ อมูล การสนทนากลุม่ การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึ ก การจัด เวที ป ระเมิ น วิ เ คราะห์ สถานการณ์ มุม มอง การขับ เคลื่ อ น รู ป แบบ
กระบวนการ หารูปแบบการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบัติของประชาชนให้
มีความสอดคล้ องกับมาตรฐานในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพยาสูบ โดยผู้นาชุมชน องค์กร
ท้ องถิ่น และ องค์กรสาธารณสุขระดับท้ องถิ่น
2) ประชุมคณะทางานเพื่อสรุปกระบวนการที่ได้ จากการลงเก็บข้ อมูล เพื่อนารูปแบบ
การดาเนินงานขับเคลื่อนมติไปทดลองใช้ ในชุมชนตัวอย่าง ซึ่งดาเนินการคัดเลือกจากอาเภอเมือง
ประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 15 ชุมชน เพื่อดูผลการใช้ รกระบวนการขับเคลื่อน
3) สรุ ป ผลด าเนิ น การจัด ประชุม คณะกรรมการและคณะท างานสรุ ป และร่ ว ม
ประเมินผลการดาเนินงานในเขตพื ้นที่เพื่อหา รูปแบบกระบวนการ และปั จจัยสนับสนุนเสริ มการ
ขับเคลื่อนการนามติสมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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4) จัด ให้ มีการประชาสัมพัน ธ์กิ จ กรรม/เผยแพร่ โดยสื่อสารสาธารณะต่อผลการ
ขับเคลื่อนมติสมัช ชาและข้ อเสนอในการขับเคลื่อนต่อไปทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับพื น้ ที่ ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3.ขัน้ สังเกตการณ์ (Observing)
ผู้วิจยั และคณะทางานในแต่ละเขตพื ้นที่ร่วมกันสังเกตการณ์และนาผลที่ได้ จากการ
เข้ าเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใ นเวทีขับเคลื่ อนภายในพืน้ ที่มาเรี ย บเรี ยงและจัดระเบี ยบข้ อมูลที่ได้
ร่วมกัน
4.ขัน้ ประเมินผลการปฏิบัติ (Reflect)
1) ดาเนินการติดตามและประเมินผลที่ได้ จากการเข้ าเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในเวที
ขับเคลื่อนในแต่ละพื ้นที่
2) สรุปและประเมินผลในรูปแบบของแนวทางการขับเคลื่อน กระบวนการและปั จจัย
ในการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาแห่งชาติไปสูจ่ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3) รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
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ขั้นวางแผน

ขั้นปฏิบตั ิการ

 วิเคราะห์สถานการณ์ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ
 ประสานงานความร่ วมมือ
 จัดประชุมชี้แจงโครงการ
 จัด ประชุ มเชิ ง ปฏิ บ ัติก ารคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่ อ วาง
แผนการดาเนินงาน
 จัดเวทีเพื่อเตรี ยมความพร้อมของคณะทางาน

 คณะทางานลงพื้นที่ปฏิบตั ิการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ทดลองใช้ในชุมชนตัวอย่าง
 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการและคณะท า งานสรุ ปและร่ วม
ประเมินผลการดาเนินงานในเขตพื้นที่เพื่อหา
 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/เผยแพร่

ขั้นสังเกตการณ์
ผูว้ ิจยั และคณะทางานร่ วมกันสังเกตการณ์ และนาผลมาเรี ยบเรี ยง
และจัดระเบียบข้อมูลที่ได้ร่วมกัน
ขั้นประเมินผลการปฏิบตั ิ

วิเคราะห์ขอ้ มูลและประเมินผลตามแผนงานที่วางไว้

มติสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติไปสู่ ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ระดับจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ประจวบคีรีขนั ธ์

รูปที่ 2 สรุปขันตอนการด
้
าเนินงาน

ขัน้ ตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การประเมิน ครั ง้ นี เ้ ป็ นการประเมิน โดยใช้ รูป แบบ CIPP Model โดยประเมิน การ
ดาเนินงาน 4 ด้ าน คือ
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1.ด้ านสภาวะแวดล้ อมหรื อบริ บ ทของการขับ เคลื่อนแนวปฏิบัติมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านยาสูบของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2.ด้ านปั จจัยการนาเข้ าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบั ติที่จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
3.ด้ านกระบวนการขับเคลื่อนแนวปฏิบตั ิ
4.ด้ านผลผลิตของแนวทางการขับเคลื่อน รูปแบบกระบวนการ และปั จจัยในการนามติ
สมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ในขันตอนและวิ
้
ธีการในการวิเคราะห์ข้อ มูล ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ของการประเมิน
ขันตอนการด
้
าเนินงาน ตัวแปรที่ประเมิน แหล่งข้ อมูล และเครื่องมือที่ใช้ สรุปได้ ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขันตอนและวิ
้
ธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์
การประเมิน
1. ประเมิน
บริบท

2. ประเมิน
ปั จจัยนาเข้ า

ขัน้ ตอนการ
ตัวแปรที่ประเมิน
ดาเนินงาน
(Action Research)
ขันวางแผน
้
- ความต้ องการและ
(Pre-Planing) คว าม จ า เป็ นใ นก า ร
ขับ เคลื่ อ นแนวปฏิ บั ติ
ม ติ ส มั ช ช า สุ ข ภ า พ
แห่งชาติด้านยาสูบของ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
-ความเหมาะสมของ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการ
ขันวางแผน
้
- แผนการดาเนินงาน
(Pre-Planing) - โครงสร้ างและเนื อ้ หา
ของการเตรี ย มความ
พร้ อมของคณะทางาน
- เครือข่ายการทางาน

แหล่ งข้ อมูล

เครื่องมือ

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
- คณะกรรมการ
- คณะทางาน

- ข้ อมูลทุติยภูมิ
- แบบสอบถาม

- คณะกรรมการ
- คณะทางาน

-แบบสอบถาม
- สังเกต
- ประเด็นการ
ประชุม
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วัตถุประสงค์
การประเมิน

3. ประเมิน
กระบวนการ

ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน
(Action Research)

ขันปฏิ
้ บตั ิการ
(Acting)

4. ประเมินผล ขันสั
้ งเกตการณ์
ผลิต
(Observing)
และขันประเมิ
้
นผล
(Reflect)

ตัวแปรที่ประเมิน

แหล่ งข้ อมูล

- คณะกรรมการและ
คณะทางาน
- การดาเนินงาน
- คณะทางาน
- ปั ญหาและอุปสรรคใน - เครือข่ายการ
การดาเนินงาน
ทางานระดับ
พื ้นที่

- ความรู้ความเข้ าใจของ
ผู้เข้ าร่วมโครงการ
- ความพึ ง พอใจของ
ผู้เกี่ยวข้ อง
- ความเหมาะสมของ
แนวทางทางการ
ขับเคลื่อน กระบวนการ
แ ล ะ ปั จ จั ย ใ น ก า ร
ขับเคลื่อน

- คณะกรรมการ
- คณะทางาน
- เครือข่ายการ
ทางานระดับ
พื ้นที่

เครื่องมือ

- แบบสอบถาม
- สังเกต
- การพูดคุยอย่าง
ไม่เป็ นทางการ
- ประเด็นการจัด
เวที
- การสัมภาษณ์
- การสนทนา
กลุม่
- แบบสอบถาม
- สังเกต
- การพูดคุยอย่าง
ไม่เป็ นทางการ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จั ย เรื่ อ ง การน ามติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ เ รื่ อ งยาสูบ ไปปฏิ บั ติ ที่ จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ในครัง้ นี ้เป็ นการประเมินโดยใช้ รูปแบบ CIPP Model โดยการประเมินการดาเนิน
4 ด้ านคือ
1.ด้ านสภาวะแวดล้ อมหรื อบริ บทของการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านยาสูบของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2.ด้ านปั จจัยการน าเข้ าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
3.ด้ านรูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบตั ิ
4.ด้ านผลผลิตของแนวทางการขับเคลื่อน รูปแบบกระบวนการ และปั จจัยในการนามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั มีดงั นี ้
การประเมินบริบท
ประเมินบริบทการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติด้านยาสูบ ข้ อ 2.4
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ ข้ อ 2.4 มีมติวา่ ให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพื่อการห้ ามโฆษณาและการส่งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์
ยาสูบ และการประชาสัมพันธ์ การให้ ทุน อุป ถัมภ์จ ากอุตสาหกรรมยาสูบ ทางสื่อคอมพิ วเตอร์
ทังหลายทั
้
งภายในและต่
้
างประเทศและออกกฎหมายจัดสรรเวลาในการนาเสนอโทษของยาสูบใน
ทุกประเภทสื่อในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่จะในการขับเคลื่อนในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ คือ บริ ษัท อสมท. มหาชน จากัด จากการสัมภาษณ์ คุณหทัยรัตน์ตะวัน ตรี
อัมพร (ดีเจผัดไทย) ที่เป็ นผู้บริหารในบริษัท อสมท.มหาชน จากัด ที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ถึงการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ ข้ อ 2.4 สรุปได้ ว่า มีความพร้ อมในการขับเคลื่อน
เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีความสนใจในการแก้ ไขปั ญหาการเกิดนักสูบหน้ าใหม่ หรื อการป้องกัน
ไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่สบู บุหรี่ได้ รับโทษจากผู้ที่สบู บุหรี่ โดยไม่คานึงถึงความเดือดร้ อนของผู้อื่น ด้ วยการหา
รูปแบบในการดาเนินการ จากการประชุมหารือกันในคณะกรรมการบริษัท อสมท. ได้ ให้ ใช้ รูปแบบ
ในการขับเคลื่อน คือ

70

1. การใช้ กิจกรรม Face book เป็ นสื่อกลางในการรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้ าใหม่ ด้ วย
การสร้ างการมีส่วนร่วมของการใช้ Face book (โดยใช้ สโลแกนว่า ไม่ลองไม่ร้ ู ถึงไม่ร้ ูก็ไม่ลอง)
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจที่จะขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้
ใช้ กิจกรรมดังกล่าวในการต่อต้ านการสูบบุหรี่ตอ่ ไป
2. การประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กบั ประชาชนเกี่ยวกับ โทษของบุหรี่ และพิษภัยของบุหรี่
ด้ วยสื่อวิทยุ
3. การเป็ นวิทยากรอบรมให้ ความรู้กบั เด็กและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ ทราบถึงโทษและ
พิษภัยของบุหรี่ทงด้
ั ้ านผู้สบู ผู้อยู่ใกล้ เคียง ตลอดจนข้ าวของเครื่ องใช้ ของผู้สบู บุหรี่ ที่ดดู ซับควัน
บุหรี่และสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่สมั ผัสข้ าวของเหล่านันได้
้
ประเมินบริบทการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติด้านยาสูบ ข้ อ 2.7
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ด้านยาสูบ ข้ อ 2.7 ให้ สถานศึกษาดาเนินการป้องกันและ
แก้ ไขปั ญหายาสูบในสถานศึก ษา โดยติดป้ ายห้ ามสูบ บุหรี่ ใ นสถานศึกษาและห้ ามสูบ บุหรี่ ใ น
สถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อ นวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้
ด้ านพิ ษ ภัย จากบุห รี่ อย่ างเป็ นรู ป ธรรม และการวิ จัย กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เพื่ อการปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรม โดย ให้ สถานศึกษาจัดอบรมให้ ความรู้แก่นักเรี ยน นักศึกษาเรื่ องพิษภัยของบุหรี่ ติด
ป้ายห้ ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาในข้ อ2.7 นี ้ ได้ ให้ โรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 3 โรงเรี ยนในการขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้ วย โรงเรี ย น
เทศบาลวัด
ธรรมิการามปิ ยะแหวนรังสรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้ านค่าย โรงเรียนเทศบาลบ้ าน
หนองบัว เป้ าหมายคือใช้ เ ด็ก นักเรี ย นระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น และจากการสารวจข้ อมูลใน
เบื อ้ งต้ น ปรากฏว่า ในเด็ก นักเรี ยน 100 คน จะมีผ้ ทู ี่ เ กี่ ยวข้ องกับ บุห รี่ จ านวน 5 คน จากการ
สอบถามถึงความพร้ อมของ โรงเรี ยนทัง้ 3 โรงเรี ยนพบว่ามีความพร้ อมในการขับเคลื่อนคือ เป็ น
โรงเรี ย นในสังกัดเทศบาลที่เป็ นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อน ซึ่งคาดว่าสามารถควบคุมการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้ ง่านกว่าโรงเรียนอื่น ๆ และประเด็นสาคัญมีประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.
2555-2557 ในสถานศึกษาเนื่อง จากการบริ โภคยาสูบ ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสุขภาพ ครอบครัว
และสิ่งแวดล้ อมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีมาตรการต่ าง ๆ ในการควบคุมยาสูบ
ลดปั ญหาที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้ างความตระหนักถึงพิษภัยและป้องกันเด็กและเยาวชน
มิให้ เข้ าถึงยาสูบได้ ง่าย โรงเรี ยนก็มีความสนใจในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้าน
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ยาสูบซึ่ง การขับเคลื่อนมติดงั กล่าวยังเป็ นช่วยการกาชับเด็กและเข้ มงวดกับเด็กในการสูบบุหรี่มาก
ยิ่งขึ ้นเนื่องจากการสูบบุหรี่เป็ นพื ้นฐานในการติดยาเสพติดชนิดอื่น ๆ ต่อไป แนวทางและรูปแบบ
การขับเคลื่อน มีดงั นี ้
1. การอบรมให้ ค วามรู้ แก่ เด็กให้ ร้ ู ถึงโทษภัยของการสูบ บุห รี่ เพื่อเป็ นแกนนาในการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. การสังเกตพฤติก รรมการสูบ บุห รี่ ของเด็กในโรงเรี ยน ว่าหลังจากได้ รับการอบรม
เกี่ยวกับโทษภัยของการสูบบุหรี่ แล้ วมีพฤติกรรมอย่างไร
3. รณรงค์โดยการติดป้าย หรือติดสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ โรงเรี ยนเป็ นโรงเรี ยน
ปลอดบุหรี่
ประเมินบริบทการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติด้านยาสูบ มติท่ ี 3 ข้ อ
3.3
สาหรับการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ มติที่ 3 ข้ อ 3.3 “สนับสนุน
การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ให้ ก ระจายอย่างทั่วถึงโดยจัดสถานที่ปลอดบุหรี่ และไม่สูบ
บุหรี่ทงในที
ั ้ ่สาธารณะ ที่ทางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริ ษัท ห้ างร้ าน เอกชน โดยเฉพาะ
สถานที่ราชการ และส่งเสริมให้ มีหมูบ่ ้ านปลอดบุหรี่ โดยขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นในการจัดการอบรมถึงโทษภัยของบุหรี่ ติดป้ายห้ ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ จัดสถานที่สบู
บุหรี่ ให้ เป็ นสัดส่วน ส่งเสริ มให้ มีชุมชนปลอดบุหรี่ ” จากข้ อมูลผู้ที่สูบบุหรี่ ในเขตเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขนั ธ์ ทัง้ 15 ชุมชน จานวน 287 คน ซึ่งแยกเป็ นชุมชนได้ ดงั ต่อไปนี ้
ชุมชนหลังสถานีรถไฟ
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 21 คน
ชุมชนม่องล่าย
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 17 คน
ชุมชนบ้ านค่าย
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 20 คน
ชุมชนปากคลองบางนางรม
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 22 คน
ชุมชนโบสถ์คริสต์
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 19 คน
ชุมชนมะขามไฟลน
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 25 คน
ชุมชนหน้ าสถานรถไฟ
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 19 คน
ชุมชนหัวบ้ าน
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 17 คน
ชุมชนดอนทราย
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 25 คน
ชุมชนนารอง
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 20 คน
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ชุมชนประจวบศิริ
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 15 คน
ชุมชนเกาะหลัก
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 14 คน
ชุมชนตลาดสด
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 18 คน
ชุมชนหญ้ าแก้ ว
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 20 คน
ชุมชนเพชรเกษม
มีผ้ ตู ิดบุหรี่จานวน 11 คน
(ข้ อมูลแผนชุมชนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ ประจาปี พ.ศ.2554 ไม่รวมประชากร
แฝง) เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์โดยคณะผู้บริ ห ารของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ ร่วมกับ
ทีมงานวิจยั หัวหน้ าศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ ขบั เคลื่อนมติดงั กล่าวโดยจัด
ประชุม อสม. จ านวน 200 คนซึ่งมาจากชุมชนทัง้ หมด 15 ชุมชน เพื่ อดูความต้ องการในการ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ ในชุมชนต่าง ๆ ว่ามีความเหมาะสมหรื อมีความ
ต้ องการในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบเพียงใด มีคณะทางานที่เป็ น อสม.
เพียงพอในการดาเนินการหรือไม่ ซึ่งจากผลการประชุม พบว่า มีชมุ ชน จานวน 2 ชุมชนที่ต้องการ
จะขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ ให้ เป็ นรูปธรรม โดยใช้ รูปแบบการขับเคลื่อน
คือ
1. สารวจผู้ที่จะเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน เพื่อเป็ นบุคคลตัวอย่างในการเลิกบุหรี่
2. รณรงค์โดยการติ ดป้าย หรื อติดสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ใ ห้ ชุมชนเป็ นชุมชน
ปลอดบุหรี่
การประเมินปั จจัยนาเข้ า
จากการประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน และเครื อ ข่า ยการท างานในวัน ที่ 23
สิงหาคม 2555 เพื่อประเมินปั จจัยนาเข้ า ซึ่งประกอบด้ วยแผนการดาเนินงาน โครงสร้ างและ
เนื อ้ หาของการเตรี ย มความพร้ อมของคณะท างาน เครื อ ข่า ยคณะท างาน กรรมการและ
คณะทางานรวมทังสิ
้ ้น 2 ครัง้ จานวน 150 คนโดยใช้ แบบสอบถามร่วมกับการสังเกตในการประชุม
สรุปได้ ดงั นี ้
แผนการดาเนิน
1.ได้ มีก ารวางแผนให้ ค ณะท างานด้ านการสื่อสารให้ ประชาสัมพัน ธ์ ถึงโทษของบุห รี่
การใช้ สื่อทาง Face book ร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์ เพื่อสร้ างสังคมปลอดบุหรี่ โดยใช้ สโลแกนว่า
“ไม่ลองไม่ร้ ู ถึงไม่ร้ ูก็ไม่ลอง” โดยผ่านบริ ษัท อสมท.จากัด มหาชน และมีคณ
ุ หทัยรัตน์ตะวัน ตรี
อัมพร (ดีเจผัดไทย) เป็ นผู้ดาเนินการ
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2. มี ก ารวางแผนให้ ครู จ านวน 3 ท่ า น ที่ สัง กั ด อยู่ใ นโรงเรี ย นเขตเทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขนั ธ์ทัง้ 3 โรงเรี ยนและเด็กนักเรี ยนที่จะเข้ ารับการอบรมในการขับ เคลื่อนการนามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อีกจานวน 100 คนเป็ นแกน
นาในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ข้ อที่ 2.7 โดยขับเคลื่อนในโรงเรียนของตนเอง โดยใช้ แบบสังเกต
3. มีการวางแผนให้ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ ที่ได้ รับการอบรม จานวน
200 คนเป็ นแกนนาในการขับ เคลื่อนการน ามติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบ ไปปฏิบัติที่
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตามมติที่ 3 ข้ อ 3.3 โดยส่งเสริ มให้ มีชุมชน ลด ละ เลิก และส่งเสริ มให้
ชุมชนเป็ นชุมชนปลอดบุหรี่ เพื่อยกย่องให้ เป็ นบุคคล หรือชุมชนตัวอย่างต่อไป
โครงสร้ างและเนือ้ หาของการเตรียมความพร้ อมของคณะทางาน
คณะทางาน และคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง
ยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ทัง้ สามมิติ มีความพร้ อมในการขับ เคลื่อนมติสมัชชา
สุขภาพด้ านยาสูบ เป็ นอย่างมาก กล่าวคือ แกนนาหลักของ บริ ษัท อสมท.จากัด มหาชน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นผู้บริ หารจัดการเวลาในการออกสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อลดจานวนผู้สบู บุหรี่
หรือป้องกันการเกิดนักสูบบุหรี่ หน้ าใหม่โดยเฉพาะเด็ก และวัยรุ่น ด้ วยการให้ ความรู้ถึงโทษของ
บุหรี่ในแง่มมุ ต่าง ๆ มีการอบรมครูและนักเรี ยน กลุ่ม อสม.ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุรี่เพื่อให้ นักเรี ยนและครู
ได้ ไปขยายผลการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ให้
นักเรียนในสังกัดโรงเรียน และชุมชนของตนเองทราบต่อไป
เครือข่ ายการทางาน
ด้ านเครือข่ายการทางาน คณะกรรมการและคณะทางานได้ มีการประสานเครื อข่ายใน
การขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไว้
หลากหลายกลุม่ ซึ่งประกอบไปด้ วย นักพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อใช้
เป็ นแกนน าในการประสานกั บ ชุ ม ชน หั ว หน้ าศูน ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุข ของเทศบาลเมื อ ง
ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการให้ ความรู้กับกลุ่มคณะทางานในด้ านเกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของบุหรี่ ผลการตอบรับในการขับเคลื่อนมีในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ ส่วนในด้ านโรงเรี ยนนัน้ เครื อข่ายที่ เป็ นครู ใ ห้ ความสนใจเป็ นพิ เศษแต่สาหรับ
เครือข่ายที่เป็ นเด็กนันมี
้ ความตังใจในการรั
้
บความรู้เนื่องจากกระบวนการให้ ความรู้ของวิทยากรมี
ทัง้ ให้ ความรู้ตามหลักวิชาการ เล่นเกมส์ ตอบคาถามชิงรางวัล และให้ เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการ
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แสดงความคิ ด เห็ น ในการน ามติ ส มั ช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ เ รื่ อ งยาสูบ ไปปฏิ บั ติ ที่ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ สาหรับ การสานต่อหรื อการขับ เคลื่อนนัน้ ยังไม่สามารถใช้ เ ป็ นจุดแข็งในการ
ขับเคลื่อนได้ มากนัก ส่วนคณะกรรมการและคณะทางานได้ มีการประสานงานและมีการประชุมกัน
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบางท่านสามารถเป็ นแกนนาในการขับเคลื่อนนอกเขตพืน้ ที่ตวั อย่าง
ได้ โดยมีก ารขอป้ ายประชาสัมพัน ธ์ เ พื่ อน าไปติดในโรงเรี ย นหรื อ สถานที่ ราชการซึ่งเป็ นการ
ขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ อีก
ทางหนึ่ง
การประเมินกระบวนการ
การปฏิบัติการ
1. การขับ เคลื่ อนการน ามติส มัช ชาสุข ภาพแห่ง ชาติเ รื่ อ งยาสูบ ไปปฏิบัติ ที่ จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ข้ อ 2.4 “ให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
การห้ ามโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการประชาสัมพันธ์ การให้ ทนุ
อุปถัมภ์จากอุตสาหกรรมยาสูบทางสื่อคอมพิวเตอร์ ทงั ้ หลายทัง้ ภายในและต่างประเทศและออก
กฎหมายจัดสรรเวลาในการนาเสนอโทษของยาสูบในทุกประเภทสื่อในสัดส่วนที่เหมาะสม” ในการ
วิจัย ครัง้ นี ้ บริ ษั ท อสมท.มหาชน จ ากัด (จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ ) โดยคุณหทัย รัตน์ ตรี อัมพร
ซึ่งรู้จกั กันในนามดีเจผัดไทย ได้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ อันตรายของ
บุหรี่ที่เกิดกับคนที่สบู คนข้ างเคียง และผู้ที่ได้ รับโทษจากบุหรี่มือที่สามซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ทุ ก
วัน ช่ ว งเวลาตัง้ แต่ 15.00-16.00 น. ตัง้ แต่เ ดื อ นสิ ง หาคม 2555 เป็ นต้ น ไป จากการแจก
แบบสอบถามของผู้ที่ฟังสื่อทางวิทยุที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ จานวน 100 คน
ผลปรากฏว่าการรับ ฟั งสื่อทางวิทยุไม่สามารถขับเคลื่อนมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ
เนื่องจากประชาชนฟั งแล้ วไม่นาไปปฏิบัติเพราะไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนการขับเคลื่อน การสร้ าง
สังคมปลอดบุหรี่โดยใช้ สโลแกนว่า “ไม่ลองไม่ร้ ู ถึงไม่ร้ ูก็ไม่ลอง” ด้ วยการสร้ างเครือข่ายเล่นเกมส์
ทากิจกรรมร่วมกันผ่านทาง Face book ขณะนีม้ ีเข้ าร่วมเครื อข่ายจานวนทัง้ สิ น้ 920 ราย ส่วน
ใหญ่จะเป็ นวัยรุ่น คือมีอายุตงแต่
ั ้ 13 – 25 ปี เป็ นผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ เป็ นผู้ไม่สบู บุหรี่ จานวน 850 ราย
จานวน 70 รายจะพยายามลดปริมาณการสูบลง
2. การขับ เคลื่ อ นการน ามติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติเ รื่ อ งยาสูบ ไปปฏิ บัติ ที่ จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ข้ อที่ 2.7 “ให้ สถานศึกษาดาเนินการป้องกันและแก้ ไขปั ญหายาสูบในสถานศึกษา
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โดย ติดป้ายห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษาและห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่ อย่างเป็ นรูปธรรม
และการวิจัยกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย ให้ สถานศึกษาจัดอบรมให้
ความรู้ แก่ นัก เรี ย น นัก ศึก ษา จ านวน 100 คน เรื่ องพิ ษ ภัย ของบุห รี่ ติดป้ ายห้ า มสูบ บุห รี่ ใ น
สถานศึกษา” การขับเคลื่อนมติดงั กล่าวนัน้ ปฏิบัติโดยครูและนักเรี ยนที่ผ่านการฝึ กอบรมมาแล้ ว
และขยายผลต่อในโรงเรี ยนของตนเอง สรุปได้ ว่าครูสามารถขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่ง ชาติ เ รื่ อ งยาสูบ ไปปฏิบัติ ที่ จัง หวัด ประจวบคีรี ขัน ธ์ ในโรงเรี ย นของตนเองได้ เ ป็ นอย่ างดี
เนื่องจากโรงเรียนมีมาตรการในการควบคุมการสูบบุหรี่ของเด็กอยู่แล้ วแต่ยงั ไม่เข้ มข้ นมากนัก แต่
สาหรับเด็กนักเรียนนัน้ ขยายผลได้ น้อย เนื่องจากความชัดเจนและประสบการณ์ในการถ่ายทอด
ของเด็กยังน้ อยอยู่และยังไม่เป็ นที่น่าเชื่อถือของเด็กในวัยเดียวกัน
3. การขับ เคลื่ อนการน ามติสมัช ชาสุขภาพแห่ง ชาติ เ รื่ อ งยาสูบ ไปปฏิบัติ ที่ จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ มติที่ 3 ข้ อ 3.3 “สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ให้ กระจายอย่าง
ทั่ว ถึ ง โดยจัด สถานที่ ป ลอดบุห รี่ แ ละไม่สูบ บุห รี่ ทัง้ ในที่ ส าธารณะ ที่ ท างาน ศาสนสถาน
สถานศึกษา บริษัท ห้ างร้ าน เอกชน โดยเฉพาะสถานที่ราชการ และส่งเสริ มให้ มีหมู่บ้านปลอด
บุหรี่ โดยขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการจัดการอบรมถึงโทษภัยของบุหรี่
ติดป้ายห้ ามสูบบุหรี่ ในที่สาธารณะ จัดสถานที่สูบบุหรี่ ให้ เป็ นสัดส่วน ส่งเสริ มให้ มีชุมชนปลอด
บุหรี่ ” การขับ เคลื่อนมติ สมัช ชาสุขภาพแห่งชาติข้อนีข้ บั เคลื่อนโดย อสม.ในเขตเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อค้ นหาชุมชนที่มีผ้ ทู ี่ลด ละ เลิ ก และปลอดบุหรี่ กระบวนการดังกล่าวผู้วิจัย
คณะทางานได้ ดาเนินการเชิญ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์จานวน 200 คนเข้ าร่วม
ประชุมและแสวงหาบุคคลและชุมชนต้นแบบในการ ลด ละ เลิก และเป็ นชุมชนปลอดบุหรี่ในที่สดุ
ซึ่งในที่ป ระชุมดังกล่าวได้ มีชุมบนเสนอตัวเป็ นชุมชนนาร่องอยู่ 3 ชุมชน คือ ชุมชนโบสถ์คริ สต์
และชุมชนดอนทราย
การขับ เคลื่ อ นการน ามติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ เ รื่ อ งยาสูบ ไปปฏิ บั ติ ที่ จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ที่ชมุ ชนโบสถ์คริสต์ จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนชุมชนโบสถ์คริ สต์
โดยการพูด คุย แบบไม่เ ป็ นทางการ การสัมภาษณ์ และการสังเกตของ อสม.ชุมชนโบสถ์ คริ สต์
พบว่าประชาชนมีความต้ องการให้ ชมุ ชนเป็ นชุมชนปลอดบุหรี่ และประชาชนที่สบู บุหรี่ ก็ต้องการ
ลด ละ เลิก บุหรี่ เนื่องจากต้ องการลดค่าใช้ จ่ายในครอบครัว สุขภาพไม่ดี และรู้ว่าสังคมปั จจุบัน
จะรังเกียจคนสูบบุหรี่ ซึ่งการแสดงความรังเกีย จของผู้ที่ไม่สบู บุหรี่ ส่วนใหญ่ ก็คือ พอเห็นคนสูบ
บุหรี่ก็จะบีบจมูกแล้ วเดินไปไกล ๆ หรือบางคนก็พดู ออกมาตรง ๆ ว่า “ เหม็นไปสูบไกลๆ หน่อยได้
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ไหม” แต่เวลาที่คนสูบบุหรี่ อดบุหรี่ เขาจะรู้สึกหงุดหงิด และมีความรู้สึกอยากสูบมากขึ ้นกว่าเดิม
บางครัง้ อยากอดบุห รี่ มากแต่พอเจอปั ญ หาเครี ยด ๆ ก็ หันมาสูบ บุห รี่ เ หมือนเดิม และจากการ
สัมภาษณ์ ค นที่ สบู บุห รี่ บางคนบอกว่า ถ้ าไม่ได้ สูบบุห รี่ สมองไม่เลือนไหล คิดอะไรไม่ค่อยออก
สุดท้ ายก็ต้องหันกลับมาสูบเหมือนเดิม แต่มีบางคนที่สามารถอดบุหรี่ ได้ และเป็ นตัวอย่างที่ดีของ
ชุมชนโบสถ์คริ สต์ คือ คุณสมพร ประทับทอง ประธานชุมชนโบสถ์คริ สต์ ซึ่งได้ อดบุหรี่ มาก่อน
หน้ านี ้แล้ ว
การขับ เคลื่ อ นการน ามติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ เ รื่ อ งยาสูบ ไปปฏิ บั ติ ที่ จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ที่ชมุ ชนดอนทราย จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนชุมชนดอนทรายโดย
การพูดคุย อย่างไม่เ ป็ นทางการ การสัมภาษณ์ การสังเกตของ อสม.ชุมชนดอนทราย ในเขต
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่าประชาชนต้ องการลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อเป็ นการขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพด้ านยาสูบ ตามโครงการที่ได้ รับการอบรมมา ต้ องการลดค่าใช้ จ่ายในครอบครัว
เพื่อเป็ นการป้องกันการเกิดโรคภัยไข้ เจ็บในอนาคต และมีผ้ ทู ี่พยามอด และอดได้ แล้ ว จานวน 2
ราย แต่ก็ยังมีป ระชาชนที่ติ ดบุห รี่ ที่ ติดมานานแล้ วยังอดไม่ได้ อีกจานวนมากซึ่งผู้สารวจก็ได้ ใ ห้
กาลังใจว่าให้ ปฏิบตั ิแบบค่อยเป็ นค่อยไป แล้ วจาสาเร็จเอง
สาหรับชุมชนเกาะหลัก ไม่ได้ เสนอชื่อเป็ นชุมชนนาร่อง แต่มีประชาชนที่มีความสนใจ
เข้ าร่วมการขับเคลื่อนมติมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดยการเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด คือ สันต์ชัย ชุมพล ชุมชนเกาะหลัก ซึ่งเหตุจูงใจในการเลิกสูบ
บุหรี่มีหลายประการ คือ 1) ร่วมกับทีมงานวิจยั ขับเคลื่อนมติมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบ
ไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 2) บวชเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง 3) ให้ สจั จะกับ
เจ้ าอาวาสวัดคลองเจ้ าคณะจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ปั ญหาและอุปสรรค
จากการลงพืน้ ที่ปฏิบัติการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ผู้ให้ ข้อมูล พบ
ปั ญหาและอุป สรรคในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่ องยาสูบ ไปปฏิบัติที่
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ดังนี ้
1. ไม่มีกฎหมายหมายหรือระเบียบที่บงั คับใช้ อย่างจริงจัง หรือมีแต่ผ้ ถู ือกฎหมายละเลย
ไม่ได้ ปฏิบตั ิอย่างเข้ มงวด ไม่มีบทลงโทษอย่างชัดเจน
2. ผู้ปฏิบตั ิไม่ให้ ความสาคัญในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่ อง
ยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เท่าที่ควร
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3. ขาดความต่อเนื่องหรือการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบในการขับเคลื่อนการนา
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4. ขาดแรงจูงใจในการในการสร้ างคนสังคมให้ เป็ นคนดี เช่น การให้ ของขวัญหรือรางวัล
กับผู้ที่ได้ ปฏิบตั ิดี
5. จานวนบุคลการในการปฏิบตั ิงานของภาครัฐมีน้อย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ นาไปสู่การ
ปฏิบัติ ของจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ โดยการขับเคลื่อน 3 มิติคือ มติที่ 2.4 ให้ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารปรับ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อห้ ามการโฆษณา การส่งเสริ มการตลาดของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย าสูบ และการประชาสัม พั น ธ์ การให้ ทุ น อุป ถั ม ภ์ จ ากอุต สาหกรรมยาสูบ ทาง
สื่อคอมพิวเตอร์ทงจากภายในและต่
ั้
างประเทศและออกกฎหมายจัดสรรเวลาในการนาเสนอโทษของ
ยาสูบในทุกประเภทสื่อ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยใช้ รูปแบบ คือ ให้ บริษัท อสมท.ในการขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ มติที่ ข้ อ2.7 ให้ สถานศึกษาดาเนินการป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
ยาสูบในสถานศึกษา โดย ติดป้ายห้ ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนด สนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ ด้ านพิษภัยจากบุห รี่
อย่างเป็ นรูปธรรม และการวิจยั กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย ให้ สถานศึกษา
จัดอบรมให้ ความรู้แก่นกั เรียน นักศึกษาเรื่องพิษภัยของบุหรี่ ติดป้ายห้ ามสูบบุหรี่ ในสถานศึกษา มติ
ที่ 3 ข้ อ 3.3 สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ให้ กระจายอย่ างทั่วถึ งโดยจัดสถานที่
ปลอดบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่ ทงั ้ ในที่สาธารณะ ที่ทางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริ ษัท ห้ างร้ าน
เอกชน โดยเฉพาะสถานที่ราชการ และส่งเสริมให้ มีชมุ ชนปลอดบุหรี่ โดยขอความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในการจัดการอบรมถึงโทษภัยของบุหรี่ ติดป้ายห้ ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ จัด
สถานที่สบู บุหรี่ให้ เป็ นสัดส่วน ส่งเสริมให้ มีชมุ ชนปลอดบุหรี่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
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มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ด้ าน
ยาสูบ มติที่ 2.4 ให้ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารปรั บ ปรุ ง
กฎหมายเพื่ อ ห้ ามการโฆษณา การ
ส่งเสริ มการตลาดของผลิต ภัณ ฑ์ย าสูบ
และการประชาสั ม พั น ธ์ การให้ ทุ น
อุป ถั ม ภ์ จ ากอุต สาหกรรมยาสูบ ทาง
สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ทั ง้ จากภายในและ
ต่างประเทศและออกกฎหมายจัด สรร
เวลาในการนาเสนอโทษของยาสูบในทุก
ประเภทสื่อ ในสัดส่วนที่เหมาะสม

รูปแบบ
1. การใช้ กิจกรรม Face book เป็ น
สื่อกลางในการรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้ า
ใหม่ ด้ วยการสร้ างการมีสว่ นร่วมของการ
ใช้ Face book (โดยใช้ สโลแกนว่า ไม่
ลองไม่ร้ ู ถึงไม่ร้ ูก็ไม่ลอง)เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจ
ที่ จ ะ ขั บ เ ค ลื่ อน ม ติ สมั ช ช าสุ ข ภา พ
แ ห่ ง ช า ติ ด้ า น ย า สู บ ข อ ง จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ ใช้ กิจกรรมดังกล่าวใน
การต่อต้ านการสูบบุหรี่ตอ่ ไป
2. การประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ ความรู้ กั บ
ประชาชนเกี่ยวกับ โทษของบุหรี่ และพิษ
ภัยของบุหรี่ ด้ วยสื่อวิทยุ

การขับเคลื่อน
- การขับเคลื่อนมีผ้ เู ข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ด้ านยาสูบ กิจ กรรมผ่านทาง Face book
จ านวน 920 ราย เป็ นผู้ ที่ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่
จานวน 850 ราย จานวน 70 รายเป็ นผู้ที่
สูบ บุห รี่ และจะพยายามลดปริ มาณการ
สูบบุหรี่ให้ น้อยลง

ผลการขับเคลื่อน
- รุ ป แ บ บ ที่ 1 ส า ม า ร ถ
ขับ เคลื่ อ นมติ ส มัช ชาสุข ภาพ
แห่งชาติด้านยาสูบได้ เนื่องจาก
มี ป ระชาชนสนใจเข้ ามาเล่ น
กิ จ กรรมใน Face book เป็ น
จานวนมาก

- จากการให้ ความรู้ กับ ประชาชนใน
เรื่ องของโทษและพิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ ใน
ช่ว งเวลาตัง้ แต่ 15.00-16.00 น. ตัง้ แต่
เดือนสิงหาคม 2555 เป็ นต้ นไปมีผลทาให้
ประชาชนมีค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกับ
โทษและพิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ และเข้ ามา
มาร่ ว มกิ จ กรรมใน Face book เป็ น

- รู ป แ บ บ ที่ 2 ผ ล ก า ร
ขับ เคลื่ อ นมติ ส มัช ชาสุข ภาพ
แห่งชาติด้านยาสูบ ในรูปแบบนี ้
ได้ ผลดี และมีผลเกี่ยวเนื่องไปถึง
การขั บ เคลื่ อ นในมติ ข้ อ 2.4
รูปแบบที่ 1 ด้ วย
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3. การเป็ นวิทยากรอบรมให้ ความรู้กับ
เด็กและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ ทราบถึง
โทษและพิษภัยของบุห รี่ ทงั ้ ด้ านผู้สบู ผู้
อยู่ใกล้ เคียง ตลอดจนข้ าวของเครื่ องใช้
ของผู้ สู บ บุ ห รี่ ที่ ดู ด ซั บ ควั น บุ ห รี่ และ
สามารถส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของผู้ที่
สัมผัสข้ าวของเหล่านันได้
้
มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ด้ าน
ยาสูบ มติ ที่ ข้ อ2.7 ให้ สถานศึก ษา
ด าเนิ น การป้ องกั น และแก้ ไขปั ญหา
ยาสูบ ในสถานศึก ษา โดย ติดป้ายห้ าม
สูบบุหรี่ ในสถานศึกษาและห้ ามสูบบุหรี่
ในสถานศึก ษาตามที่ กฎหมายก าหนด
สนั บ สนุ น งบประมาณการผลิ ต สื่ อ
นวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ด้านพิษภัยจาก
บุหรี่อย่างเป็ นรูปธรรม

1. การอบรมให้ ความรู้แก่เด็กให้ ร้ ูถงึ โทษ
ภัยของการสูบ บุหรี่ เพื่อเป็ นแกนนาใน
กา ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ม ติ ส มั ช ช า สุ ข ภา พ
แ ห่ ง ช า ติ ด้ า น ย า สู บ ข อ ง จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขนั ธ์

จานวนมาก
- จากการตอบแบบสอบถามของผู้ที่เข้ า
รับการอบรม จ านวน100 คนว่ามีความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ มากน้ อย
เพี ย งใดนั น้ ผลปรากฏว่ า ผู้เ ข้ ารั บ การ
อบรมสามารถตอบค าถามได้ ถู ก ต้ อง
มากกว่า 80% ทุกคน

- จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้ ารับ
การอบรมการขับ เคลื่อ นสมัช ชาสุข ภาพ
แห่ ง ชาติ ด้ านยาสูบ เป้ าหมายคื อ เด็ก
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้ นโรงเรี ย นในสัง กั ด
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ์จานวน 100
คน ผลปรากฏว่ า ผู้ เข้ ารั บ การอบรม
สามารถตอบคาถามความรู้เ กี่ย วกับโทษ
หรือพิษภัยของบุหรี่ได้ ถึง 85 %
2. การสังเกตพฤติก รรมการสูบ บุห รี่ - จากการสังเกตพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของเด็ก ในโรงเรี ย นว่าหลัง จากได้ รั บ ของเด็กในโรงเรียน โดยการเฝ้าสังเกตหน้ า

- รู ป แ บ บ ที่ 3 ผ ล ก า ร
ขับ เคลื่ อ นมติ ส มัช ชาสุข ภาพ
แห่งชาติด้านยาสูบได้ ผลดี ซึ่งมี
ผ ล เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง ไ ป ถึ ง ก า ร
ขับเคลื่อนในมติข้อ 2.4 รูปแบบ
ที่ 1 ด้ วยเช่นกัน
- รู ป แ บ บ ที่ 1 ผ ล ก า ร
ขับ เคลื่ อ นมติ ส มัช ชาสุข ภาพ
แห่งชาติด้านยาสูบในการอบรม
ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่ เ ด็ ก ส า ม า ร ถ
ขับเคลื่อนได้ ถึง 85%

- การขับเคลื่อนรูปแบบที่ 2 ไม่
สามารถมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพ
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การอบรมเกี่ ยวกับ โทษภัยของการสูบ ห้ อ งน า้ ของโรงเรี ย นผลปรากฏว่า เด็ก มี
บุหรี่ แล้ วมีพฤติกรรมอย่างไร
พฤติกรรมเหมือนเดิม คือมีเด็กประมาณ 5
% ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ บุ ห รี่ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
3. รณรงค์โดยการติดป้าย หรื อติดสื่อ - คณะท างานแจกป้ าย และสื่ อ ให้
ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ โรงเรียนเป็ น โรงเรียนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ โรงเรี ยน
โรงเรียนปลอดบุหรี่
เป็ นโรงเรียนปลอดบุหรี่ จานวน 6 โรงเรี ยน
ประกอบด้ ว ย โรงเรี ย นเทศบาลวัดธรรมิ
การรามฯ โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านค่ า ย
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านหนองบัว โรงเรี ย น
บ้ านบึ ง โรงเรี ย นหาดสนุก ราษฎร์ บ ารุ ง
โรงเรียนคัน่ กะได

แห่งชาติด้านยาสูบได้ เนื่องจาก
เด็กมีพฤติกรรมเหมือนเดิม

- การขับ เคลื่อนรู ปแบบที่ 3
ผลปรากฏว่าโรงเรี ยนเป้าหมาย
ทัง้ 6 โรงเรี ย นให้ ความร่ ว มมื อ
ร ณ ร ง ค์ ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ ใ ห้
โรงเรียนเป็ นโรงเรี ยนปลอดบุหรี่
ทัง้ 3 โรงเรียน คือ โรงเรี ยนบ้ าน
บึ ง โรงเรี ย นหาดสนุก ราษฎร์
บารุง โรงเรียนคัน่ กะได ส่วนอีก
3 โรงเรี ยนไม่สามารถขับเคลื่อน
ได้ เ นื่ อ งจากไม่ใ ห้ ความส าคัญ
เท่าที่ควร
มติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ด้ าน 1.ส ารวจผู้ที่ จ ะเลิก สูบ บุห รี่ ใ นชุม ชน
- คณะทางานออกสารวจ ประชาชนใน - ผลการขับเคลื่อนมติสมัชชา
ยาสูบ มติ ที่ ข้ อ 3.3 “สนั บ สนุ น การ เพื่อเป็ นบุคคลตัวอย่างในการเลิกบุหรี่ ชุม ชนอาสาสมัค รน าร่ อ ง 2 ชุ ม ชน คื อ สุขภาพแห่ งชาติด้า นยาสูบ มติ
คุ้มครองสุข ภาพของผู้ ไม่ สู บ บุ ห รี่ ใ ห้
ชุมชนดอนทราย และชุมชนโบสถ์คริ สต์ ผู้ ข้ อที่ 3.3 รูป แบบที่ 1 ขับ เคลื่อน
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กระจายอย่างทัว่ ถึงโดยจัดสถานที่ปลอด
บุหรี่และไม่สบู บุหรี่ ทงั ้ ในที่สาธารณะ ที่
ทางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริ ษัท
ห้ า งร้ าน เอกชน โดยเฉพาะสถานที่
ราชการ และส่งเสริ มให้ มีหมู่บ้านปลอด
บุหรี่

ที่ต้องการลด ละ เลิก บุห รี่ พบว่าชุมชน
ดอนทราย มีผ้ สู มัครใจ จานวน 2 ราย ส่วน
ชุมชนโบสถ์คริสต์ไม่มีผลการเปลี่ยนแปลง
แต่มีชมุ ชนเกาะหลักซึ่งไม่ได้ เป็ นชุมชนนา
ร่อง แต่มีผ้ สู มัครเลิกบุหรี่จานวน 1 ราย
2. รณรงค์โดยการติดป้าย หรื อติดสื่อ
- คณะท างานได้ ร ณรงค์ โ ดยการติ ด
ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพัน ธ์ให้ ชุมชนเป็ น ป้ายหรื อติดสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพัน ธ์
ชุมชนปลอดบุหรี่
ให้ ชุม ชนเป็ นชุมชนปลอดบุห รี่ โดยการ
แจกจ่ายสื่อต่าง ๆ และป้ายประชาสัมพันธ์

ได้ น้อยมาก เนื่องจากประชาชน
ไม่ร้ ู วิธีก ารลด ละ และเลิก บุห รี่
และหากต้ องการเลิกบุหรี่จะต้ อง
ประสานกับหน่วยงานใด อีกทัง้
ยังขาดแรงจูงใจที่ดี
- ผลการขับ เคลื่ อนมติ ข้อ ที่
3.3 รู ป แบบที่ 2 ได้ ผลน้ อยมาก
เ นื่ อ ง จ า ก ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ ใ ห้
ความส าคั ญ เท่ า ที่ ควร ขาด
แรงจู ง ใจในการรณรงค์ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ และประชาชนมี
ความคิดว่าการขับ เคลื่อ นไม่มี
ผลบังคับใช้ ทางกฎหมาย
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
จากการลงพื ้นที่ปฏิบตั ิการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามผู้ให้ ข้อมูลได้ เสนอแนะว่า การนา
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเ รื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อยู่ที่ความจริ งจังของ
ภาครัฐ และการให้ ความร่วมมือของผู้ปฏิบตั ิ การป้องกันตังแต่
้ วยั เด็กเป็ นสิ่งที่ควรกระทามากที่สดุ
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ในสถานศึก ษา การใช้ กฎหมายหรื อการสร้ างระเบี ยบมาบังคับใช้ จ ะได้ ผลดีต่อหน้ าผู้ควบคุม
กฎหมายหรื อระเบียบเท่านัน้ การแก้ ไขควรมีการสร้ างจิตสานึกให้ เกิดกับเด็กมากกว่าการบี บ
บังคับ ทางด้ านศาสนาก็มีสว่ นในการขับเคลื่อนมติมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติ
ที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ จากพระอาจารย์ เกจิ ชื่อดังได้ เป็ นอย่างมากซึ่งเกิดจากความเลื่อมใส
ศรัทธาของประชาชนต่อพระอาจารย์ดงั กล่าว
ข้ อเสนอแนะรูปแบบหรือการหนุนเสริมการนามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง
ยาสูบไปปฏิบัติท่ จี ังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1. สร้ างรูปแบบการขับเคลื่อนโดยการให้ มีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน เช่น
บ้ าน วัด โรงเรียน เป็ นต้ น
2. สร้ างองค์ความรู้ให้ กบั ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การอบรมให้
ความรู้ การจัดเวทีสมั มนา การแลกเปลี่ยนเรี ย นรู้ผ้ ทู ี่ประสบความสาเร็จในการน ามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การแจกสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ
การเดินขบวนรณรงค์ เป็ นต้ น
4. การสร้ างแรงจูงใจ เช่น การให้ ของขวัญหรือรางวัลสาหรับผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อน
การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์
5. การสร้ างรูป แบบการบริ ห ารจัดการของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เช่น มี
คณะกรรมการในการขับเคลื่อน มีการประชุม มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
6. มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบในทุกหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่ นามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อการส่งเสริ มในส่วนที่ดี
ให้ ดียิ่งขึ ้นไป หรือปรับปรุงแก้ ไขในส่วนที่ยงั บกพร่องไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น
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