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มิถุนายน 2556
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อขับเคลื่อนการนามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ระดับจังหวัดและพื้นที่ 2) เ พื่ อ ห า รู ป แ บ บ
กระบวนการหนุ น เสริ มการขับเคลื่อนการน ามติสมัชชาแห่ งชาติไปสู่ภ าคปฏิบตั ิ 3) เพื่อค้น หาปั จจัย
ความสาเร็ จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิ พื้นที่การศึกษาในครั้งนี้
คือจังหวัดพัทลุง ผูว้ ิจ ัยมีก ารคัด เลือกหมู่บ้านทดลอง โดยใช้เกณฑ์การณ์ ประเมิน เพื่อคัดเลือกแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ประเด็นคือ 1) สถานการณ์การดาเนิ นงานด้านยาสูบและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอัตราผูป้ ่ วย
ทางเดินหายใจในพื้นที่ 2) ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ต่อการดาเนิ นการวิจยั ผลการพิจ ารณา
คัดเลือกพื้นที่ศึกษาตามเกณฑ์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกพื้นที่บา้ นควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอ
ป่ าบอน จังหวัด พัทลุ ง ซึ่ งมี ก ลุ่ม เป้ าหมายในการด าเนิ น การวิจ ัย 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ม ที ม วิ จ ัย ชุ ม ชน
ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน บุคลากรองค์กรท้องถิ่น บุคลากรองค์กรสาธารณสุ ข บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนในหมู่บา้ นทดลองจานวน 25 คน และกลุ่มประชาชนในหมู่บา้ นทดลอง ประกอบด้วย
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนวัดควนเคี่ยม จานวน 34 คน และตัวแทนครัวเรื อนที่มีการสูบ
บุหรี่ จานวน 50 คน
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนมีสว่ นร่วมในทุกขันตอนการศึ
้
กษาทาให้ ชมุ ชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมและมีความเหมาะสมตามบริ บท
ของชุมชน จากกระบวนการวิจยั ในครัง้ นี ้เกิดกลุม่ แกนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานการนาแนวทางการ
นามติสมัช ชาสุขภาพเรื่ องบุหรี่ ดาเนิ นการในพื น้ ที่ หมู่ที่ 2 บ้ านควนเคี่ยม และมีก ารสร้ างกติกาของ
ชุมชนโดยการกาหนดร่วมกันของชุมชนเป็ นที่ยอมรับและแนวปฏิบตั ิร่วมกัน ซึ่งมีการลงนามสนับสนุน
และขับเคลื่อนแนวทางระหว่างโรงเรียน ชุมชน และวัด ทังนี
้ ้ผลการเรียนรู้จากกระบวนการวิจัยดังกล่าว
ต่อผู้เข้ าร่วมโครงการ คือ 1) ด้ านความรู้ความเข้ าใจ เรื่ อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของบุหรี่ พบว่า
การประเมินความรู้ความเข้ าใจทีมวิจยั ตัวแทนครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ และนักเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับชัน้ ป.4 – ป.6 หลังการเข้ าร่วมกระบวนการวิจัยสูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกระบวนการวิจัยอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ด้ านเจตคติต่อการดาเนินโครงการหมู่บ้านปลอดบุหรี่ พบว่า การ
ประเมิ น ด้ านเจตคติ ข องที ม วิ จั ย ต่ อ การต่ อ ด าเนิ น งานหมู่บ้ านปลอดบุ ห รี่ หลัง การเข้ าร่ ว ม
กระบวนการวิจัยสูงกว่าก่อนการเข้ าร่ วมกระบวนการวิจัย อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 3)
ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาเนิ นโครงการวิจัย พบว่า ระดับ ความพึงพอใจของชุมชนต่อการ
ดาเนินโครงการวิจยั ใน 3 ด้ านสามารถสรุปได้ วา่ ระดับความพึงพอใจของชุมชนในด้ านทรัพยากร ด้ าน
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กระบวนการดาเนินงาน และด้ านคุณภาพของโครงการวิจยั ระดับความพึงพอใจของชุมชนอยู่ที่ระดับดี
เยี่ ย ม ซึ่งปั จ จัยความสาเร็ จ ในการขับ เคลื่อนมติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่ างเป็ น
รูปธรรมที่จงั หวัดพัทลุง มี 5 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้ านชุมชน ทุนทางสังคม ได้ แก่ ทุนคน ทุนสติปัญญา ทุน
ระบบสังคม และวัฒนธรรม ทุน เงิ น ตรา และทุน ระบบนิ เ วศ ปั จ จัย ด้ านหน่วยงานในชุมชน ได้ แก่
โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ผู้อานวยการและเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้ านนา้ ตก ปั จจัย
ทีมวิจยั ชุมชน ได้ แก่ ความเต็มใจในการทางาน ความเหนี่ยวแน่นของกลุ่ม และการสื่อสาร และปั จจัย
ภายนอก ได้ แก่ การดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ และบทบาทของผู้วิจยั
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั การนามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ เรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุง ฉบับนี้ สาเร็ จ
ลงได้ดว้ ยความร่ วมมืออย่างดียิ่งของชุมชนบ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ต าบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัด
พัทลุงทุกท่าน ผูน้ าชุมชน อสม. และทีมวิจยั ชุมชน คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านควนเคี่ยม ร่ วมถึงเจ้า
หน้าจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ข ภาพต าบลบ้านน้ าตก ที่ ได้ให้ค วามร่ ว มมือตลอดกระบวนการวิจ ัย
ขอขอบคุณ อีกครั้งสาหรับทีมวิจยั ชุ มชน หน่ ว ยงานในชุมชน ที่ เอื้อเฟื้ อให้ก ารช่ว ยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการวิจยั ตลอดกระบวนการวิจยั จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอป่ าบอน สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพัทลุง ที่ช่วย
สนับสนุ นในการให้ข ้อมูลต่ าง ๆ ที่ช่วยให้การวิจยั ในครั้งนี้ สาเร็ จไปได้ดว้ ยดี ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หาร
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณพื้นที่พนางตุง และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านป่ า
บาก ที่เห็ นถึงความสาคัญของการดาเนิ นงานวิจยั และอนุ ญาตให้ผวู้ ิจยั ได้ด าเนิ นงานวิจยั ชิ้นนี้ เต็มเวลา
ส่งผลให้การดาเนินเป็ นไปอย่างมีคุณภาพ
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุณศูนย์วิจยั และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริ โภคยาสูบ ที่ได้ ให้
ทุนอุดหนุนการทาวิจยั เรื่ องนี้ คาดว่าผลการวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการนามติสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติ
ไปใช้ในพื้นที่อย่างเป็ นรู ปธรรม อันจะส่ งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดจากภัยบุหรี่ นาไปสู่
ชุมชนปลอดบุหรี่ ได้อย่างยัง่ ยืน
ขอน้ อ มราลึก ในพระคุณ บิ ดา มารดาผู้ใ ห้ ก าเนิ ด และผู้มีพ ระคุณ ทุก ท่า น ที่ คอยให้ ก าร
สนับสนุน คอยดูแลเอาใจใส่ รวมทังเป็
้ นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต และการทาประโยชน์ต่อเพื่อ
มนุษย์ และสังคม คุณ ประโยชน์ จากวิจัย ฉบับ นี ้ ขอเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณ คุณพ่อ คุณ แม่ และครู
อาจารย์ทกุ ท่านที่ได้ ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผ้ วู ิจยั

จารุวรรณ/สุชาดา
กรกฎาคม 2556
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สารบัญ

หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย

(ก)

กิตติกรรมประกาศ

(ข)

สารบัญ

(1)

สารบัญตาราง

(3)

สารบัญภาพ

(4)

บทที่ 1 บทนา

1

ที่มาและความสาคัญ

1

คาถามวิจยั

2

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

2

ขอบเขตการวิจยั

2

กรอบแนวคิด

3

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ

4

11

4

นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ 2550

6
9

สมัชชาสุขภาพ
การนานโยบายสาธารณะไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

11
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หลักการ CIPP Model

16
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19
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31
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32
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12
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้
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32
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้
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34

แผนการดาเนินงานวิจยั

36

บทที่ 4 ผลการวิจยั

41

ผลการศึกษาด้ านบริบทของพื ้นที่ศกึ ษา

41

ผลการจัดกระบวนการวิจยั

48

ผลผลิตและผลการเรียนรู้จากกระบวนการวิจยั

58

ปั จจัยส่งเสริมต่อการดาเนินการวิจยั

64

บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

68
68

ผลการเรียนรู้จากกระบวนการวิจยั
75
ปั จจัยที่สง่ เสริมต่อการดาเนินการวิจยั

75

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป

76

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ก แบบทดสอบ
ข แบบสอบถามเพื่อการคัดเลือกวิจยั
ค แบบสังเกต
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ง แบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการวิจยั
จ แบบสารวจพฤติกรรมและสถานการณ์การสูบบุหรี่ในพื ้นที่วิจยั
ฉ ภาพประกอบการดาเนินกระบวนการ
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สารบัญตาราง

หน้ า
ตารางที่ 1-1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
3
ตารางที่ 2-1 พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ 2550 หมวดที่ 4 สมัชชาสุขภาพ
7
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10
ตารางที่ 2-3 รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP (CIPP Model)
16
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ตารางที่ 2- 4 ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
19
ตารางที่ 2- 5 จุดเด่นจุดด้ อยของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ที่ 2-6 สรุปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
25
ตารางที่ 3-2 แผนการดาเนินงานวิจยั
37
ตารางที่ 4-1 รายงานผูป้ ่ วยนอก โรคระบบทางเดินหายใจ (รายงาน 504) ปี 2554
43
ตารางที่ 4-2 ข้ อมูลทัว่ ไปของทีมวิจยั ชุมชน
49
ตารางที่ 4-3 ผลการดาเนินงานการเตรียมความพร้ อมทีมวิจยั ชุมชน
50
ตารางที่ 4-4 กาหนดการแผนกิจกรรมในการดาเนินงานวิจยั
52
ตารางที่ 4-5 ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่ วม
60
กระบวนการวิจยั ของทีมวิจยั ชุมชน
ตารางที่ 4-6 ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่ วม
61
กระบวนการวิจยั ของตัวแทนครัวเรื อนที่มีคนสูบบุหรี่
ตารางที่ 4-7 ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้ าใจก่อนและหลังการเข้ าร่วม
62

23ตาราง
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กระบวนการวิจยั ของนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับชัน้ ป.4 – ป.6
ตารางที่ 4-8 ผลการประเมินเจตคติตอ่ การดาเนินงานหมูบ่ ้ านปลอดบุหรี่
63
ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั ของทีมวิจยั ชุมชน
ตารางที่ 4-9 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาเนินโครงการวิจยั
64
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็ นการดาเนิ นการตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มีวตั ถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพลังการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนต่างๆ ให้เกิด
การร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมสร้างสรรค์ นโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช้
หลักการทางานด้วยยุทธศาสตร์ สามเหลี่ยม เขยื้อนภูเขา (ศ.นพ.ประเวศ วะสี ) ซึ่งใช้ในการขับเคลื่อน
เพื่อแก้ปัญหาที่ยาก และซับซ้อน โดยพึ่งพลัง 3 ส่ วน ที่เชื่อมโยงกัน คือ พลังทางปั ญญา พลังทางสังคม
และพลังแห่งอานาจรัฐ หรื ออานาจทางการเมือง เน้นกระบวนการ ที่ให้ประชาชนและหน่ วยงานของรัฐ
ที่ เกี่ ยวข้อง ได้ร่ ว มแลกเปลี่ยนองค์ค วามรู้ และเรี ยนรู้ อย่า งสมานฉัน ท์ เพื่อน าไปสู่ การเสนอแนะ
นโยบายสาธารณะเพื่อ สุ ข ภาพโดยในปี 2553 มีจ านวนทั้ง สิ้ น 9 ประเด็ น ซึ่ งหนึ่ ง ในนั้น คื อ เรื่ อ ง
มาตรการในการควบคุ มปั จ จัยเสี่ ยงต่ อสุ ข ภาพด้านยาสู บ โดยสมัชชาได้รับรองมติ ให้ภ าคี ร่ ว มกัน
ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ซึ่งในมติ ขอ้ ที่ 3 มีการกล่าวให้สมาชิกสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ให้ความ
ร่ วมมือในการสนับสนุนมาตรการความเสี่ยงต่อสุขภาพ ซึ่งในทิศทางการขับเคลื่อนมติสู่แนวปฏิบตั ิควร
มีการขับเคลื่อน เครื อข่ายร่ วมทางาน รวมถึงข้อเสนอให้หน่ วยงานเกี่ยวข้องรวมตัวทางานแบบบูรณา
การโดยใช้พ้นื ที่เป็ นตัวตั้ง และพัฒนาเพิ่มศักยภาพกลไกการทางานของแต่ละจังหวัด
จากภาวะสถานการณ์ทวั่ ไปของจังหวัดพัทลุง ยังไม่ได้ขบั เคลื่อนนโยบายอย่างเป็ นรู ปธรรม
ผนวกกับโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการตนเองและหนุนเสริ มให้เกิดการขับเคลื่อน
และการดาเนินการอย่างเป็ นระบบยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อการเริ่ มต้นในการขับเคลื่อน
กลไกมติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิ ที่จงั หวัดพัทลุง ควรยึด หลัก 3 ประสานในการ
ทางานคือ ภาควิชาการมีการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่ถกู ต้อง ภาคประชาสังคมคือการเคลื่อนไหว
ทางสังคมจะต้องอาศัยความรู้เป็ นฐานต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมและ ภาคราชการ ฝ่ ายการเมือง
คือเข้ามามีส่วนร่ วมในการผลักดัน หากขาดองค์ประกอบด้านใดไปมักจะทาสิ่งที่ยากไม่สาเร็ จ
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ดัง นั้น จากแนวทางที่ ไ ด้ก ล่า วมาในข้างต้น ผูว้ ิ จ ัย และคณะจึ ง ได้จ ัด ท าโครงการวิ จ ัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการเรื่ อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุง ซึ่งเป็ นการร่ วมมือ
และบรู ณาการทางความคิดระหว่างนักวิชาการและนักประชาสังคม ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนมติ
หารู ปแบบกระบวนการหนุนเสริ มการและค้นหาปัจจัยความสาเร็ จในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมที่จงั หวัดพัทลุง
1.2 คาถามวิจยั
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดา้ นยาสูบ นาไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างไร
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่ อขับเคลื่อนการน ามติ สมัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ไปสู่ภ าคปฏิบัติอย่างเป็ นรู ปธรรมที่
ระดับจังหวัดและพื้นที่
1.3.2 เพื่อหารู ปแบบกระบวนการหนุ น เสริ มการขับเคลื่อนการน ามติ สมัชชาแห่ งชาติไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ
1.3.3 เพื่อค้น หาปั จ จัยความสาเร็ จ ในการขับเคลื่อนการน ามติ สมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติไปสู่
ภาคปฏิบตั ิ
1.4 ขอบเขตการวิจยั
การวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจัย เชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยก าหนดขอบเขตในแต่ละ
ขันตอนออกเป็
้
น 3 ด้ าน คือ ขอบเขตด้ านพื ้นที่ ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูล และขอบเขตด้ านเวลา
1.4.1 ขอบเขตด้ านพื ้นที่
พื ้นที่ศกึ ษาในงานครัง้ นีค้ ือ จังหวัดพัทลุง ทัง้ 11 อาเภอ
1.4.2 ขอบเขตด้ านประชากร
ในการศึกษาครัง้ นี ้กลุม่ ประชากรคือ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
 ทีมวิจยั ชุมชน ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน องค์กรท้องถิ่น และ องค์กรสาธารณสุ ขระดับ
ท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในหมู่บา้ นตัวอย่าง จานวน 25 คน
 ประชาชนในหมู่บา้ นทดลอง
1.4.3 ขอบเขตด้ านเวลา
ในช่วงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2556
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1.5 กรอบแนวคิด
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมที่ระดับจังหวัด
พัทลุง
สรรหา

ระดับจังหวัด

ระดับอาเภอ

ระดับท้ องถิ่น

สรรหาทีมวิจยั ชุมชน

การจัด เวที ป ระเมิน วิเ คราะห์ สถานการณ์ มุมมอง การ
ขับเคลื่อน รูปแบบกระบวนการ และปั จจัยเพื่อหนุนเสริ ม
การขับเคลื่อนการนามติสมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ
รูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนเป็ นตัวกิจกรรม

หมูบ่ ้ านทดลอง

รวบรวมข้ อมูล การสนทนากลุม่
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

ดาเนินการขับเคลื่อนมติสมัชชาแห่งชาติไปสู่
ภาคปฏิบตั ิโดยชุมชน

การขับเคลือ่ นโดยกระบวนการมีสว่ นร่ วมของชุมชน

สรุปและร่วมประเมินผลการ
แนวทางและกระบวนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุง

ภาพประกอบที่ 1- 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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1.6 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเครือข่ายการทางานแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิในจังหวัดพัทลุงอย่างมีรูปธรรม
1.6.2 เกิดแนวทางการขับเคลื่อน รูปแบบกระบวนการ และปั จจัยในการขับเคลื่อนการนามติ
สมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิของจังหวัดพัทลุงโดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
1.6.3 เกิดกลุม่ แกนนาในระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับท้ องถิ่น ในการขับเคลื่อนแนว
ปฏิบตั ิมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านยาสูบสูจ่ งั หวัดพัทลุง
1.7 คานิยามศัพท์ เฉพาะ
มติสมัชชาสุขภาพ หมายถึง กระบวนการที่ ให้ ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องได้ ร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรี ยนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนาไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ หรือความมีสขุ ภาพของประชาชน โดยจัดให้ มีการประชุมอย่างเป็ นระบบและอย่างมีสว่ นร่วม
มาตรการในการควบคุม ปั จจัย เสี่ ยงต่ อสุ ขภาพด้ า นยาสู บ หมายถึ ง สมาชิ ก สมัช ชา
สุขภาพแห่งชาติ จะให้ ความร่วมมือในการสนับสนุนมาตรการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
ดังนี ้
1. สนับสนุน ส่งเสริมให้ ภาคประชาสังคม เฝ้าระวังและติดตามข้ อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ใช้
มาตรการทางสังคม ไม่ให้ อตุ สาหกรรมยาสูบ พัฒนาช่ องทางใหม่ๆ ในการโฆษณา การส่งเสริ ม
การตลาด และการให้ ทนุ อุปถัมภ์ โดยมีกลไกระดับจังหวัด
2. สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ให้ กระจายอย่างทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอด
บุหรี่ และไม่สบู บุหรี่ ทัง้ ในที่สาธารณะ ที่ทางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริ ษัท ห้ างร้ าน เอกชน
โดยเฉพาะสถานที่ราชการ และส่งเสริมให้ มีหมูบ่ ้ านปลอดบุหรี่
3. ให้ ก ระทรวงสาธารณสุขดาเนิ นการให้ มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อขับ เคลื่อนและ
ดาเนินการตามมตินี ้และตาม “แผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557” ให้ เป็ นรูปธรรม
ในระดับพื ้นที่
ในงานวิจยั นี ้ หมายถึง สนับสนุนการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ให้ กระจายอย่างทั่วถึง
โดยจัดสถานที่ปลอดบุหรี่และไม่สบู บุหรี่ ทังในที
้ ่สาธารณะ ที่ทางาน ศาสนสถาน สถานศึกษา บริ ษัท
ห้ างร้ าน เอกชน โดยเฉพาะสถานที่ราชการ และส่งเสริมให้ มีหมูบ่ ้ านปลอดบุหรี่
ผลการเรี ยนรู้ หมายถึ ง การเปลี่ย นแปลงด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ทัศนคติ ในการนามติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุง
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การมีส่ วนร่ วมของชุมชน หมายถึ ง กระบวนการที่ ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินการวิจยั ในลักษณะการทางานร่วมกันในขันตอนการด
้
าเนินงานวิจยั
หมู่บ้านทดลอง หมายถึง บ้ านควนเคี่ยม หมูท่ ี่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
ความรู้เรื่องบุหรี่ หมายถึง การรู้ จา หรือความเข้ าใจของนักเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา
สารพิษในบุหรี่ ผลกระทบต่อสุขภาพ สาเหตุที่ทาให้ ติดบุหรี่ ผลกระทบของบุหรี่ ที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ ยง
อื่นๆ ต่อผู้หญิงที่สบู บุหรี่ ต่อครอบครัว ต่อเศรษฐกิจ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่
พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และการรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจัย ได้ ค้ นคว้ า ศึก ษาและทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้ องกับการนามติสมัช ชา
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุง โดยได้ นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มาประกอบการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1 พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ 2550
2.2 สมัชชาสุขภาพ
2.3 การนานโยบายสาธารณะไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
2.4 หลักการ CIPP Model
2.5 การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.1 พระราชบัญญัตสิ ุขภาพแห่ งชาติ 2550
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ ไว้ ณ วันที่ 3 มีนาคม
พ.ศ. 2550 เป็ นปี ที่ 62 ในรัชกาลปั จจุบนั พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม ให้ ประกาศว่า โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีกฎหมายว่าด้ วยสุขภาพ
แห่งชาติจึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ ้นไว้ โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติดงั ต่อไปนี ้
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มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี ้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้ นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี ้
“สุขภาพ” หมายความวา ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทางกาย
ั้
ทางจิต ทางปัญญา และ
ทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
“ปั ญญา” หมายความว่า ความรู้ที่ร้ ูเท่าทันและความเข้ าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่ง
ความดี ความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนาไปสูค่ วามมีจิตอันดีงามและเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
“ระบบสุขภาพ” หมายความว่า ระบบความสัมพันธ์ทงมวลที
ั้
่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ “บริการ
สาธารณสุข” หมายความว่า บริการต่างๆ อันเกี่ยวกับการสร้ างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรค
และปั จจัยที่คกุ คามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและบาบัดสภาวะความเจ็บป่ วย
และการฟื น้ ฟูสมรรถภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน
“บุคลากรด้ านสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ให้ บริการสาธารณสุขที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข้ อกาหนดรองรับ
ทังนี
้ ้พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกอบด้ วย 6 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิและหน้ าที่ด้านสุขภาพ
หมวดที่ 2 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หมวดที่ 3 สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
หมวดที่ 4 สมัชชาสุขภาพ
หมวดที่ 5 ธรรมนูญว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาต
หมวดที่ 6 บทกาหนดโทษ
ซึ่งในการดาเนินวิจัยในครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัย ดาเนินการสรุป พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 ในหมวดที่ 4 สมัชชาสุขภาพ สรุปได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 2-1 พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ 2550 หมวดที่ 4 สมัชชาสุขภาพ
มาตรา
ประเด็นเนือ้ หา
มาตรา 40 การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ หรื อสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรื อสนับสนุนให้
ประชาชนรวมตัวกันเพื่อจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพืน้ ที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
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มาตรา

ประเด็นเนือ้ หา
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คสช. กาหนดในกรณีที่สมัชชาสุขภาพตามวรรค
หนึ่ง มีข้อเสนอให้ ห น่วยงานของรัฐ บาลไปปฏิ บัติหรื อน าไปพิ จ ารณาประกอบในการ
กาหนดนโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ ให้ เ สนอต่อ คสช. เพื่ อพิ จารณาดาเนิ น การให้
บรรลุผลตามควรแก่กรณีตอ่ ไป
มาตรา 41 ให้ คสช. จัดให้ มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
มาตรา 42 ในการจัด สมัช ชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ คสช. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดสมัช ชาสุขภาพ
แห่งชาติคณะหนึ่งมีจานวนตามที่ คสช. กาหนด กรรมการตามวรรคหนึ่งให้ แต่งตังจาก
้
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งมิ ได้ เ ป็ นผู้แทนหน่ว ยงานของรัฐ ในอัตราส่วนที่ คสช.
กาหนด ทังนี
้ ้ผู้ซึ่งมิได้ เป็ นผู้แทนหน่วยงานของรัฐจะต้ องมีจานวนไม่น้อยกวาร้ อยละหกสิบ
ของจานวนกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีอานาจ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเกี่ยวกับการจัดประชุมและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ ยวกับ
การปฏิบตั ิหน้ าที่
มาตรา 43 ให้ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มีหน้ าที่ในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ กาหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม ซึ่งต้ องประกาศให้ ประชาชนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกวาสามสิบวันก่อนวันประชุม
มาตรา 44 ผู้ใดประสงค์จะเข้ าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการประชุมครัง้ ใดให้ สมัครลงทะเบียน
สาหรับการประชุมครัง้ นันต่
้ อเจ้ าหน้ าที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกาหนด
ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่ งชาติกาหนด นอกจากผู้
ลงทะเบียนตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะก าหนดให้ เชิ ญ
บุคคล ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรภาคเอกชนตามที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมด้ วย
ก็ได้
มาตรา 45 ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติมีข้อเสนอให้ หน่วยงานของรัฐ บาลไปปฏิบัติหรื อนาไป
พิจารณาประกอบในการก าหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้ เสนอต่ อ คสช.เพื่ อ
พิจารณาดาเนินการให้ บรรลุผลตามควรแก่กรณีตอ่ ไป
ที่มา : พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ 2550
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สรุป พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็ นกฎหมายว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อให้ ประชาชนทุกภาคส่วนได้ มีสว่ นร่วมในกระบวนการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
ของประเทศ เพื่อดูแลแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ ซึ่งในหมวดที่ 4 สมัชชาสุขภาพ มีบทบาทหน้ าที่หลักในการ
จัดทาธรรมนูญ ว่าด้ วยระบบสุขภาพแห่งชาติเพื่ อใช้ เป็ นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการดาเนินงานด้ านสุขภาพของประเทศโดยเน้ นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ
โดยสมัชชาสุขภาพเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ช่วยขับเคลื่อนกลไก
เป็ นกระบวนการที่สร้ างการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยยึดถือการใช้ ข้อมูลเชิ งประจักษ์ ของพืน้ ที่ เป็ น
สาคัญมากกว่าการแสดงความคิดเห็น ทังยั
้ งมุง่ เน้ นสูก่ ารกาหนดนโยบายสาธารณะของท้ องถิ่นร่วมกัน

2.2 สมัชชาสุขภาพ
การบริ การเชิงรุกและการมีส่วนร่วมของประชาชนทาให้ “สมัชชาสุขภาพ” เป็ นกระบวนการ
ทางเลือกที่สาคัญทางหนึ่งสาหรับการขับเคลื่อนไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ จริงตามแนวคิดที่วางไว้ และเพื่อการ
นาไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้วิจยั สรุปประเด็น ดังนี ้
2.2.1 บทบาทสมัชชาสุขภาพที่สาคัญต่ อสังคม
พระราชบัญ ญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ ให้ ความหมายของสมัช ชาสุขภาพว่าเป็ น
กระบวนการที่ให้ ประชาชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องได้ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้และเรี ยนรู้อย่าง
สมานฉันท์ เพื่อนาไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะโดยจัดให้ มีการประชุมอย่างเป็ นระบบและ
อย่างมีสว่ นร่วม ซึ่งบทบาทหลักของสมัชชาสุขภาพมีดงั นี ้
2.2.2.1สมัช ชาสุขภาพมีฐานะเป็ นพืน้ ที่สาธารณะเพื่ อการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ของภาคส่วน
ต่างๆในสังคมเป็ นการเปิ ดพื ้นที่ สาธารณะทางสังคมอย่างกว้ างขวางและหลากหลาย เพื่อให้ ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ อง ได้ มาพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และค้ นหาทางออกร่วมกัน ในประเด็นปั ญหา
ร่วมที่แต่ละฝ่ ายให้ ความสาคัญและนาไปสูข่ ้ อเสนอเชิงนโยบายและ ข้ อเสนอต่อฝ่ ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งข้ อเสนอนันอาจด
้
าเนินการได้ ทนั ทีในระดับท้ องถิ่น
2.2.2.2สมัช ชาสุข ภาพมี ฐ านะเป็ นกลไกในการผลัก ดัน นโยบายสาธารณะคุณ ค่า ของ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพที่สาคัญและแตกต่างจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ทั่วๆไป คือ การมี
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บทบาทในการผลัก ดัน นโยบายสาธารณะเพื่ อสุขภาพ หรื อให้ เ กิ ดทางเลือกเชิงนโยบายที่ เอือ้ หรื อ
สนับสนุนการสร้ างสุขภาวะของประชาชน ทังนี
้ ้เพราะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นนย่
ั ้ อมสามารถทาที่ไหนก็
ได้ และปั จจุบันก็ มีกลุ่มองค์กรและเครื อข่ายที่ มีบทบาทในการสนับสนุนและเสริ มสร้ างกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตา่ งๆในระดับพื ้นที่ อยู่แล้ ว
2.2.2.3สมัช ชาสุขภาพในฐานะ“กระบวนการประชาธิ ป ไตยแบบมีส่วนร่ วม สนับ สนุน ให้
ประชาชนมีสว่ นร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยอาศัยขบวนการประชาสังคมมาขับเคลื่อน
เพื่อประสานงานทุกภาคส่วนเป็ นแบบ เครือข่ายด้ วยท่าทีและบรรยากาศแบบพันธมิตร ความสัมพันธ์
ระหว่างเครือข่ายมุง่ ให้ มีลกั ษณะเป็ นแบบพหุภาคี ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้ ในปั จจุบัน (พ.ศ.
2550) ระบุใ ห้ มีก ารขยายสิท ธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคแก่ ป ระชาชน และก าหนดให้ รัฐ ต้ อ ง
สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
2.2.2 การพัฒนาสมัชชาสุขภาพด้ วยยุทธศาสตร์ “สามเหลี่ยมเขยือ้ นภูเขา”
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือ การจัดการความรู้เพื่อเคลื่อนสิ่ งยากโดย การจัดการให้มีการสร้าง
ความรู้ และจัดการให้มีการเรี ยนรู้ร่วมกัน ที่เรี ยกว่า การเรี ยนรู้ร่วมกันในการปฏิบตั ิในการนี้ตอ้ งมี หน่วย
จัดการความรู้ที่เป็ นอิสระที่จดั กระบวนการเรี ยนรู้ดงั กล่าวข้างต้นที่ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงของใคร
นอกจาก ผลประโยชน์ของส่วนร่ วมเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาสมัชชาสุขภาพได้นาเอายุทธศาสตร์ดงั กล่าวมา
ประยุกต์ใช้เป็ นพื้นฐานในการขับเคลื่อนกระบวนการ และกลไกการทางานร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์
การประยุกต์ใช้ ยทุ ธศาสตร์ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ภายใต้ สถานการณ์ที่มีความแตกต่างกันนัน้
จะเริ่มจากยุทธศาสตร์ในมุมใดก่อนก็ได้ แต่จะขาดเสียมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้ จะต้ องครบทัง้ สามมุมจึงจะทา
ให้ เกิดกลไกและกระบวนการที่เสริ มพลังซึ่งกันและกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและนาไปสูป่ ระสิทธิผลสูงสุด
ในการพัฒนา นโยบายสาธารณะ การรวมตัวของกลุม่ บุคคล ในนามสมัชชาสุขภาพที่มีองค์ประกอบจาก 3
พลังดังกล่าว เรียกว่า กลไกพหุภาคี ซึ่งเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมในพื ้นที่ซึ่งอาจเป็ นกลไกเป็ นทางการ กึ่งทางการ หรื อไม่เป็ นทางการก็ได้ ขึ ้นอยู่กับ
บริบทแวดล้ อมของพื ้นที่ สามารถสรุปได้ ดงั ตารางที่ 2-2 และ รูปที่ 2-1 ดังนี ้
ตารางที่ 2-2 สรุปแผนยุทธศาสตร์ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
องค์ ประกอบ ภาคการ
ทางาน

บทบาท/รูปแบบการทางาน

รูปแบบการดาเนินงาน
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1) พลังวิชาการ ภาคความรู้ บทบาทในการวิ เ คราะห์ รวบรวม
วิชาการ สั ง เ คร าะ ห์ ค วา มรู ้ เพื่ อน าไ ปสู่ กา ร
ตัดสิ นใจ การสร้ างความรู ้ ด้วยการวิจัย
เพื่ อ หาความรู ้ ใ นการแก้ปั ญหาสั งคมที่
ต้องการวิจัยมี 3 รู ป แบบใหญ่ๆ ได้แ ก่
การวิจยั เชิงพรรณา การวิจัยเชิงวิเคราะห์
และการวิจยั เชิงทดลอง
ภาครัฐ บทบาทขั บ เคลื่ อ นนโยบายอ านาจรั ฐ
2) พลังทาง
การเมือง บริ ห ารจัดการใช้ ท รัพยากรของรัฐ และ
การเมือง
เป็ นผู้ออกกฎหมายสามเหลี่ยมทั ้ง 3 มุม
จะต้ องประกอบกัน
ภาค
บทบาทในการขับ เคลื่อ นทางสัง คมผู้ที่
3) พลังประชา
ประชา วางแผนการใช้ สื่อในการเผยแพร่ ให้ เกิ ด
สังคม
สังคม ประสิทธิ ภ าพ สื่อ ความหมายให้ สงั คม
ได้ รับรู้ แ ละเกิดการมีส่ว นร่ วมของคนใน
สัง คมเข้ ามาร่ ว มเรี ย นรู้ ร่ ว มบอกความ
ต้ องการ นี่คือการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งเพิ่ ม
อานาจให้ สาธารณะ ถ้ าปราศจากความรู้
ที่ถูกต้ อง สังคมจะเคลื่อนไปได้ ยากขาด
พลัง

แกนนาที่ 1 นักวิชาการ มีองค์ ความรู้ ด้าน
วิ ช าการมาปรั บ ใช้ สู่ ยุ ท ธศาสตร์ การ
ขับเคลือ่ นแนวทางด้ านวิชาการ
แกนนาที่ 2 นักสื่อสารทางสังคม เผยแพร่
สื่อสารให้ แก่สาธารณะ ผ่า นสื่อสิ่งพิม พ์
วิทยุ อินเตอร์ เน็ต เข้ าถึง กลุม่ เป้าหมาย
แกนน าที่ 3 นักประสานเครื อ ข่ า ย มี
บทบาท

เป็ นผู้ เชื่ อ มประสานภาคี

เครื อข่ า ย ติดตามสนับสนุน ให้ กาลัง ใจ
เครือข่ายในการดาเนินกิจกรรมสม่าเสมอ
แกนนาที่ 4 นักนโยบายและยุทธศาสตร์ มี
บทบาท เป็ นผู้เอื อ้ อานวยให้ เกิ ดการคิ ด
ประเมิน สถานการณ์ วิเ คราะห์ หาความ
เป็ นไปได้ ในการทางานสูก่ ารวางแผน
แกนนาที่ 5 นักบริ หารจัดการด้ านธุรการ
การเงิน บัญชี อย่างมีมีประสิทธิภาพ

ที่มา : นาเนื ้อหาจาก วิโรจน์ ตังเจริ
้ ญเสถียร และคณะ (2550) มาสร้ างสรุปโดยผู้วิจยั
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รูปที่ 2-1 ยุทธศาสตร์ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”
ที่มา : วิโรจน์ ตังเจริ
้ ญเสถียร และคณะ (2550)
ดังนัน้ จากแนวคิ ด ที่ก ล่าวมาข้ า งต้ น สามารถสรุป ได้ ว่า องค์ป ระกอบในสังคมที่ สาคัญมี 3
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบภาควิ ชาการ องค์ ประกอบภาคประชาสังคม และองค์ ประกอบภาครัฐ
หากองค์ประกอบทัง้ 3 ส่วน สามารถบรูณาการเข้ าด้ วยกัน เกิดการใช้ ความรู้ ประกอบกับพลังการ
ขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม ภายใต้ ช่องทางที่ รัฐและการเมืองเปิ ดโอกาสและเห็นคุณค่าของการ
เรียนรู้ร่วมกัน ก็จะทาให้ เกิดกระบวนการสาธารณะที่ดีนาสูส่ ขุ ภาวะของสังคมได้
2.3 นโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ
2.3.1 ความหมายของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
การนานโยบายไปปฏิบัติ คือ ความพยายามที่จะตัดสิน ความสามารถขององค์การในการ
รวบรวมคน และทรัพยากรในหน่วยงานหนึ่ง ๆ และพยายามกระตุ้นให้ บุคลากรปฏิบัติงานให้ บรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ความหมายดังกล่าวชีใ้ ห้ เห็นถึงความสาคัญของสมรรถนะหรื อ
ความพร้ อมขององค์ ก ารในการจะปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ให้ บรรลุผ ลส าเร็ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Williams. 197: 144 อ้ างถึงในจุมพล หนิมพานิช, 2547: 139) ซึ่งจาก
แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้ องกับแนวคิดของแวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์ น (Van Meter & Van Horn.
1975: 447 อ้ างถึงใน ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ , 2539: 282) และแนวคิดของเพรสแมนและวิดฟั กี (Pressman
& Widavsky อ้ างถึงในถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ , 2539: 283) ทัง้ นีจ้ ากแนวคิดของมิเตอร์ และแวน ฮอร์ น
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ได้ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การนานโยบายไปปฏิบตั ิให้ บรรลุผลสาเร็จในการแปลงนโยบาย
ซึ่งเป็ นนามธรรมให้ เป็ นเชิงปฏิบัติที่เป็ นรูปธรรมมากขึ ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
จะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจและจัดสรรทรัพยากรให้ เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจึงจะ
ทาให้ ก ารน านโยบายไปปฏิบัติสาเร็ จ อนึ่งแนวคิดเพรสแมนและวิดฟั กี มีป ระเด็นเพิ่ มเติมกล่าวคือ
องค์ประกอบสาคัญในการนานโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติให้ บรรลุผลสาเร็จ ได้ แก่ บุคลากร ทรัพยากร
ขวัญและกาลังใจ การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การ และในส่วนของ วรเดช จันทรศร (2539:
297) ได้ กล่าวเน้ นว่าการนานโยบายไปปฏิบัติจะต้ องมีการแปลงนโยบายให้ เป็ นแผนงานและโครงการ
ก่อน เพื่อให้ มีการนาไปปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม ง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ แต่มิได้ กล่าวถึงปั จจัยอื่นที่
เกี่ยวข้ องกับการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ดังนัน้ จากข้ อความดังกล่าวข้ างต้ นของนักวิชาการสรุปได้ ว่าการนานโยบายไปปฏิบัติเป็ นการ
แสวงหาวิธีการและแนวทาง เพื่อดาเนินการตามนโยบาย แผนงานและโครงการให้ ดีขึ ้นโดยเน้ น การ
ผลักดันให้ นโยบายบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ นนเอง
ั้
2.3.2 ความสาคัญของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ความสาคัญของบริบทในการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ สามารถสรุปได้ (สมบัติ ธารง
ธัญวงศ์, 2549: 398-413) ดังนี ้
1) การนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เนือ้ หาส่วนหนึ่งของขันตอนที
้
่ เกิดขึ ้นภายหลังการ
กาหนดนโยบายแล้ ว ซึ่งเป็ นส่วนที่จะทาให้ นโยบายดาเนินไปครบวงจรไม่หยุดชะงัก
2) นโยบายสาธารณะใดก็ตาม ถึงแม้ ว่าเราจะกาหนดไว้ ดีตามหลักเหตุผล แต่ถ้าหากไม่มี
การนานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายนัน้ ก็ไร้ คณ
ุ ค่า หรื อเมื่อนาไปปฏิบัติแล้ วล้ มเหลว นอกจากจะเกิด
ความเสีย หายต่อประชาชน ยังเกิด ความเสียหายต่อประเทศชาติ และอาจส่งผลต่ออนาคตทาง
การเมืองของผู้กาหนดนโยบายอีกด้ วย
3) กระบวนการแปลงนโยบายเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างกว้ าง ๆ หรือมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม
ของรัฐบาลให้ มีลกั ษณะเป็ นรูปธรรม โดยแปลงจากนโยบายให้ เป็ นแผนงาน และโครงการซึ่งจะง่ ายต่อ
การนาไปปฏิบตั ิ ดังจะได้ กล่าวรายละเอียดในหัวข้ อกระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิตอ่ ไป
4) เป็ นภารกิจ ที่สาคัญ ยิ่งประการหนึ่งของฝ่ ายข้ าราชการประจ าที่ ฝ่ายการเมืองเป็ นฝ่ าย
กาหนดนโยบาย และฝ่ ายข้ าราชการประจาเป็ นฝ่ ายนานโยบายไปปฏิบตั ิ
5) เป็ นหลักประกันที่สาคัญประการหนึ่งของฝ่ ายการเมืองที่แน่ใจว่านโยบายของตนจะได้ รับ
การปฏิบตั ิจากฝ่ ายข้ าราชการประจาอย่างจริงจัง อันจะนาไปสูค่ วามสาเร็จตามวัตถุประสงค์
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6) ความสาเร็จหรือความล้ มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติจะส่งผลกระทบทัง้ ทางตรง
และทางอ้ อม ต่อผู้ตดั สินใจนโยบาย ต่อกลุม่ เป้าหมายที่เกี่ยวข้ อง และต่อหน่วยปฏิบัติงานเพราะถ้ า
การนานโยบายไปปฏิบัติสาเร็จ ผู้ตดั สินนโยบาย หรื อผู้กาหนดนโยบายก็จะได้ รับการยอมรับ และ
ความศรัท ธาจากประชาชน และอาจกลับ เข้ ามาดารงตาแหน่งทางการเมืองอีก ครัง้ หนึ่งในขณะ
เดียวกันกลุม่ เป้าหมายที่ประสบปั ญหาก็จะได้ รับการแก้ ไขปั ญหาหรือการตอบสนองความต้ องการของ
กลุม่ ตน และหน่วยปฏิบัติงานก็จะได้ รับคาชมเชย ขวัญกาลังใจ ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง เป็ นต้ น
7) ถ้ าการนานโยบายไปปฏิบัติสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ย่อมเกิดความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากร ไม่เกิดความสูญเปล่าในด้ านการลงทุน ทรัพยากรในที่นีร้ วมถึง บุคลากร งบประมาณวัสดุ
อุปกรณ์ เวลา ฯลฯ ที่ต้องใช้ ในการปฏิบตั ิงานทังหมด
้
8) การนานโยบายไปปฏิบัตินนั ้ มีความสาคัญต่อความก้ าวหน้ าในการพัฒนาประเทศเป็ น
อย่างยิ่ง เพราะถ้ านานโยบายไปปฏิบัติตามแผนงาน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายแล้ ว ย่อมส่งผลให้ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข ในทางตรงข้ ามถ้ านา
นโยบายไปปฏิบัติแล้ วเกิ ดความล้ มเหลว ย่ อมหมายถึ งการพัฒนาประเทศไม่เป็ นไปตามที่ก าหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างแน่นอน ปั ญหาของประชาชนก็จะไม่ได้ รับการแก้ ไขสูญเสียทรัพยากร
ในการแก้ ไขปั ญหา
ดังนัน้ ในการก าหนดนโยบายควรมีก ารวิเ คราะห์ รูป แบบและตัดสิ น ใจเลือกนโยบายซึ่ง มี
แผนการดาเนินงานที่มีความเป็ นไปได้ สงู นอกจากนีต้ ้ องมีความสอดคล้ องกับปั ญหา วัตถุประสงค์
เป้าหมายที่ต้องการ และความต้ องการของประชาชนโดยส่วนรวมเป็ นสาคัญ
2.2.4 องค์ กร บุคคล ที่เกี่ยวข้ องในการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
บุญฤทธิ เพ็ชรวิศิษฐ์ (มปป.) กล่าวว่า การนานโยบายสาธารณะไปสูก่ ารปฏิบตั ิเป็ นการศึกษา
องค์กร บุคคล หรือกลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ผู้สามารถนาพาและกระตุ้นให้ มีการใช้ ทรัพยากรการบริ หาร
ทังหมดมาใช้
้
เพื่อให้ บรรลุตามนโยบายที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ หรือเป็ นการผลักดันที่ จะทาให้ การทางานของ
กลไกระบบการปฏิบัติงานทัง้ มวลสามารถบรรลุผลตามนโยบายที่ตงเป
ั ้ ้ าไว้ ครอบคลุมถึงพฤติกรรม
และความสัมพันธ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สภาวะทาง
เศรษฐกิจสังคม การเมือง ความแตกต่างในสภาพแวดล้ อมของพืน้ ที่ในท้ อ งถิ่น ซึ่งองค์กร บุคคล ที่
เกี่ยวข้ องในการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิสามารถสรุปได้ ดังแผนภาพ
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มี บ ทบาทส าคั ญ มากในกระบวนการน า
นโยบายสาธารณะสู่ก ารปฏิ บั ติน โยบายที่
ฝ่ ายการเมืองเอาใจใส่จะได้ รับความเอาใจใส่
ตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

รวมตัวกันเป็ นกลุ่มเพื่อพิ ทักษ์ ผลประโยชน์
และเรียกร้ องสิทธิมากขึ ้นย่อมจะมีผลต่อการ
นานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

เป็ นองค์กรที่สาคัญที่สดุ โดยเฉพาะระบบราชการ
เนื่องจากเป็ นหน่วยงานที่เก็บรวบรวม วิเคราะห์
และเสนอแนะข้ อมูลให้ ฝ่ายนักการเมืองพิจารณา
ตัดสินนโยบาย และก็เป็ นหน่วยงานที่นานโยบาย
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

ภาพประกอบที่ 2-2 องค์กร บุคคล ที่เกี่ยวข้ องในการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
ที่มา: นาเนื ้อหาจาก บุญฤทธิ เพ็ชรวิศิษฐ์ (มปป.) มาสร้ างสรุปโดยผู้วิจยั
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2.2.4 ขัน้ ตอนการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับท้ องถิ่น (อ้ างถึงใน บุญฤทธิ เพ็ช
รวิศิษฐ์ , มปป.)

ขัน้ การระดมพลัง

ขัน้ ปฏิบัติการ

 หน่ว ยงานในระดับท้ อ งถิ่นจะต้ องดาเนิ นการพิจารณารับ นโยบายและการ
แสวงหาการสนับสนุนท้ องถิ่น
 พิจ ารณาว่า นโยบายจากส่ว นกลางมี ความเหมาะสมมีความสาคัญเร่ ง ด่ว น
ตรงตามเป้ าหมายของหน่ ว ยงาน และสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ท้ องถิ่นหรือไม่เพียงใด
 หลังจากนั ้นแสวงหาการสนับสนุนจากสมาชิกในหน่วยงาน ตลอดจนบุคคล
สาคัญหรื อองค์ กรอื่น ๆที่อยู่ในท้ องถิ่นเข้ ามาร่ วมออกแบบหรื อกาหนดโครงการ
ของท้ องถิ่นที่
 จัดทาตัง้ แต่ เบื ้องต้ น จะมี ความสาคัญอย่า งยิ่ง ต่อการสร้ างความสาเร็ จ และ
ความต่อเนื่องให้ เกิดขึ ้นในการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

 ความครอบคลุม ถึง กระบวนการในการปรั บ เปลี่ ยนโครงการที่ ไ ด้ ม ามี การ
ยอมรับแล้ วหลังออกมาในรูปของการปฏิบตั ิจริง
 ผู้ปฏิ บัติจ ะยิ น ยอมปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมของตนให้ สอดคล้ อ งกับแผนหรื อ
โครงการที่กาหนด
 ผู้ป ฏิ บัติ อ าจท าการปรั บ แผนหรื อ โครงการให้ สอดคล้ อ งกับ พฤติ กรรมการ
ปฏิ บัติงานของตัวเอง จะเกิดขึ ้นถ้ าหากผู้ปฏิ บัติไม่ได้ มีการปรับเปลี่ยนอย่างใด
อย่างหนึง่
 ผลที่เกิดจากขั ้นตอนการปฏิ บัติ เพราะความสาเร็ จหรื อผลลัพธ์ ใ นระยะยาว

ขัน้ การสร้ าง
ความต่ อเนื่อง

ของนโยบายใดก็ตามจะเกิดขึ ้นไม่ไ ด้ หากนโยบายนั ้นไม่ถูกนาไปปฏิ บัติอย่า ง
ต่อเนื่อง
 นโยบายจะต้ องถูกปรับเปลีย่ นและได้ รับการยอมรับ ผู้บริ หารในระดับท้ องถิ่น
จะต้ องเป็ นผู้นาที่จะชักจูงให้ ผ้ ปู ฏิ บัติเห็นความสาคัญของนโยบาย และหาทาง
แปลงนโยบายให้ เป็ นภารกิจประจาวันของผู้ปฏิบตั ิมีแรงจูงใจ

ภาพประกอบที่ 2-3 ขันตอนการน
้
านโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิระดับท้ องถิ่น
ที่มา: นาเนื ้อหาจาก บุญฤทธิ เพ็ชรวิศิษฐ์ (มปป.) มาสร้ างสรุปโดยผู้วิจยั
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จากแผนภาพสามารถสรุปได้ ว่า องค์ประกอบที่สาคัญที่จะนานโยบายไปปฏิบัติประกอบไป
ด้ วย ฝ่ ายการเมือง ที่จะติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องของนโยบายที่ หน่วยงานของรัฐ
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และผู้รับบริการหรือผู้รับผลประโยชน์ในกระบวนการนานโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ต้ องมีการระดมพลังพิจ ารณาว่านโยบายจากส่วนกลางมีความเหมาะสม สาคัญเร่งด่วน ตรงตาม
เป้าหมายของหน่วยงาน และตอบสนองความต้ องการท้ องถิ่น หลังจากนัน้ แสวงหาการสนับสนุนจาก
สมาชิก หรือเครือข่าย เข้ ามาร่วมออกแบบหรื อกาหนดเป็ นโครงการแล้ วนาไปปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบาย
สอดคล้ องกับวิถีชีวิต หรือผู้ปฏิบตั ิอาจปรับวิถีชีวิตให้ สอดคล้ องกับนโยบายก็ได้
2.4 หลักการ CIPP Model
การประเมินผลแบบซิป หรือ CIPP Model ของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeamเป็ นโมเดลที่ได้ รับการ
ยอมรับกันทั่วไปในปั จ จุบัน ซึ่งเป็ นการประเมินที่ เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้ นที่สาคัญ คือ ใช้
ควบคู่กับการบริ หารโครงการ เพื่อหาข้ อมูลประกอบการตัดสิน ใจ อย่ างต่อเนื่ องตลอดเวลา ทัง้ นี ม้ ี
วัตถุประสงค์การประเมิน คือ การให้ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เน้ นการแบ่งแยกบทบาทของการ
ทางานระหว่าง ฝ่ ายประเมินกับ ฝ่ ายบริหารออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่ ายประเมินมีหน้ าที่ระบุ
จัดหา และนาเสนอสารสนเทศให้ กบั ฝ่ ายบริหาร ส่วนฝ่ ายบริ หารมีหน้ าที่เรี ยกหาข้ อมูล และนาผลการ
ประเมินที่ ได้ ไปใช้ ประกอบการตัดสินใจ เพื่ อดาเนิน กิจกรรมใด ๆ ที่ เกี่ย วข้ องแล้ วแต่กรณี ทัง้ นี เ้ พื่ อ
ป้องกันการมีอคติในการประเมิน (Stufflebeam, 2007 อ้ างถึงในเยาวดีรางชัยกุล วิบลู ย์ศรี. 2542) อีกทัง้
รูปแบบการประเมิน โครงการแบบ CIPP (CIPP Model) เป็ นการประเมินภาพรวมของโครงการตังแต่
้
บริบท ปั จจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and product) โดยจะใช้ วิธีการ
สร้ างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการทัง้ ภาพรวมหรือรายปั จจัยเป็ นสาคัญ ซึ่งสามารถสรุปได้ จาก
ตาราง ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 2-2 รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP (CIPP Model)
ประเด็นการประเมิน
การประเมินด้ านบริ บท
Context Evaluation : C

เป้าหมายการประเมิน

ตัวชีว้ ัดประเด็นการ
ประเมิน

การประเมินเนื ้อความเพื่อศึกษาปั จจัยพื ้นฐานที่ - สภาวะแวดล้ อมของก่ อ นมี
นาไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้ แ ก่ โครงการ
บริ บ ทของสภาพแวดล้ อ ม นโยบาย วิ สัยทัศ น์ - ความจาเป็ นหรื อความต้ องการ
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ประเด็นการประเมิน

เป้าหมายการประเมิน

ตัวชีว้ ัดประเด็นการ
ประเมิน

ปั ญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้ า น ขณะนั ้น และอนาคต
สั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง ตลอดจน - ความเข้ าใจร่ วมกันของทุกฝ่ าย
แนวโน้ มการก่ อ ตั ว ของปั ญหาที่ อ าจจะเป็ น ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
อุปสรรคต่อการดาเนินโครงการ เป็ นต้ น
การประเมินปั จจัย
เบือ้ งต้ นหรื อปั จจัยป้อน
(Input Evaluation : I)

เป็ นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง ความเป็ นไปได้
ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียง
ของทรัพยากรที่จะใช้ ในการดาเนิ นโครงการ เช่น
งบประมาณ บุคลากร วัสดุอปุ กรณ์ เวลา รวมทั ้ง
เทคโนโลยีและแผนการดาเนินงาน

- ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ของโครงการ
- ความพร้ อมของทรัพยากร
- ความเหมาะสมของขั น้ ตอน
ระหว่างปั ญหา สาเหตุของปั ญหา
และกิจกรรม
การประเมินกระบวนการ การประเมิ น ผลระหว่ า งการดาเนิ น งานใช้ เ ป็ น - การตรวจสอบกิ จ กรรม เวลา
(Process Evaluation : P) ข้ อมู ล ในการพั ฒ นา แก้ ไข ปรั บ ปรุ ง ให้ การ และทรัพยากรของโครงการ
ดาเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น และ - ความยอมรับของประชาชนและ
เป็ นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรั พยากรที่ใ ช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ในโครงการ ภาวะผู้ น า การมี ส่ ว นร่ ว มของ ในพื ้นที่
ประชาชนในค้ น หาจุดเด่ น หรื อ จุดแข็ ง และจุด
ด้ อยของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
การประเมินผลผลิต

การประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ ้นกับ - จานวนของประชาชนที่เข้ าร่ วม
(Product Evaluation : P) วัตถุป ระสงค์ ข องโครงการ หรื อความต้ อ งการ/ โครงการ
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ รวมทัง้ การประเมิ น ผล - ความพึงพอใจของประชาชนที่
เรื่ อ งผลกระทบ และผลลั พ ธ์ ของนโยบาย / เข้ าร่วมโครงการ
- เจตคติของประชาชนที่เข้ าร่ วม
แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยข้ อมูลจากการ
โครงการ
ประเมิ น สภาวะแวดล้ อ ม ปั จ จั ย เบื อ้ งต้ น และ
กระบวนการร่วมด้ วย

ที่มา : นาเนื ้อหาจาก เยาวดีรางชัยกุล วิบลู ย์ศรี (2542) มาสร้ างสรุปโดยผู้วิจยั
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การประเมินสภาวะแวดล้ อม
(Context Evaluation)
การประเมินปั จจัยเบื ้องต้ น/ตัวป้อน
(Input Evaluation)

ประเมินการดาเนิน
โครงการ

การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

Feed Back

ภาพประกอบที่ 2-4 รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP (CIPP Model)
ที่มา: นาเนื ้อหาจาก วรเดช จันทรศร และไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2541) มาสร้ างสรุปโดยผู้วิจยั
จากแนวคิดข้ างต้ น ผู้วิจัยได้ สรุปกรอบแนวทางการดาเนิน การวิจัยการนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุงโดยใช้ CIPP Model ดังนี ้
การประเมิน
สภาวะแวดล้ อม
ความ เ ห ม าะ ส มข อ ง
โ ค ร ง ก า ร ร ะ ห ว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก แ ล ะ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง
นโยบายมาตรการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง

การประเมิน
ปั จจัยเบื ้องต้ น

การประเมิน
กระบวนการ

ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ยว
กับ การแผนการด าเนิ น
โครงการ

กระบวนการดาเนินงาน
- การวางแผน
- การดาเนินการ
- การติดตาม
- ประเมินผล
- การนาผลมาปรับปรุง

การประเมิน
ผลผลิต
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จากกา ร
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ก า ร
ประเมิ น ผลการด าเนิ น
งานตามโครงการ

ผลการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จังหวัดพัทลุงแก้ ไขปรับปรุ ง
จัดทารายงาน
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ภาพประกอบที่ 2-5 รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPP (CIPP Model)
ที่มา: นาเนื ้อหาจากสรุปหลักการ CIPP Model หัวข้ อ 2.4 มาสร้ างสรุปโดยผู้วิจยั
2.5 การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ าร
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) (อ้ างถึงในยาใจ พงษ์ บริ บูรณ์ , 2537: 10 –30) เป็ น
การวิจัย ประเภทหนึ่ง ใช้ กระบวนการปฏิบัติอย่ างมีระบบผู้วิจัย และผู้ที่เ กี่ ย วข้ องมีส่วนร่ วมในการ
ปฏิบัติการและวิเคราะห์วิจารณ์ ผลการปฏิบัติโดยการใช้ วงจร 4 ขันตอน
้
คือ การวางแผน การลงมือ
กระทาจริง การสังเกต และการสะท้ อนผลการปฏิบตั ิซึ่งการดาเนินการจะต้ องต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงแผนเข้ าสูว่ งจรใหม่ จนกว่าจะได้ ข้อสรุปที่แก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง หรื อสภาพการณ์ของสิ่งที่ศึกษา
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้วิจยั ได้ ทบทวนประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ดังนี ้
2.5.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การวิจัย เชิ ง ปฏิบัติ ก าร คื อการวิจัย ที่ ใ ช้ ก ระบวนการปฏิบัติอย่ างมี ระบบโดยผู้วิจัย และ
ผู้เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิการและวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบตั ิ จากการใช้ วงจร 4 ขันตอนคื
้
อ
การวางแผน การลงมือกระทา การสังเกตและการสะท้ อนการปฏิบัติ ซึ่งดาเนินการต่อเนื่องกันไป ผลที่
ได้ นาไปปรับแผนเข้ าสูว่ งจรใหม่จนกว่าจะได้ ข้อสรุปที่แก้ ไขปั ญหาได้ จริ ง หรื อพัฒนาสภาพการณ์ของ
สิ่งที่ศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (ยาใจ พงษ์ บริ บูรณ์ , 2537 อ้ างถึงใน สมนึก ปฏิปทานนท์, 2550)
และนักวิชาการท่านอื่นได้ ให้ ความหมายที่สอดคล้ องและแตกต่างกับแนวคิดของยาใจ พงษ์ บริ บูรณ์
สรุปไว้ ในตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2- 3 ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
นักวิชาการ

ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบัติจากการนามาเปรี ยบเทียบ
กับแนวคิดของยาใจ พงษ์ บริ บูรณ์ (2537)
กระบวนการ มีส่วนร่ วม
ดาเนินการ
วงจร 4 ขัน้ ตอน

ปฏิบัตอิ ย่ างมี ในการ วาง การ การ การ ต่ อเนื่องกัน
ระบบ
ปฏิบัตกิ าร
แผน ลงมือ สังเกต สะท้ อน

กิ ต ติ พ ร ปั ญญา
ภิญโญผล (2549)



-

-



-





ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม



-

  





แนวคิดเพิ่มเติม
กระบวนการที่ ดาเนิ น การควร
ใ ช้ วิ จ า ร ณ ญ า ณ ป ร ะ ก อ บ
ภายใต้ กรอบจรรยาบรรณ
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ เ ป็ นการวิ จั ย ที่
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นักวิชาการ

ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบัติจากการนามาเปรี ยบเทียบ
กับแนวคิดของยาใจ พงษ์ บริ บูรณ์ (2537)
กระบวนการ มีส่วนร่ วม
ดาเนินการ
วงจร 4 ขัน้ ตอน

ปฏิบัตอิ ย่ างมี ในการ วาง การ การ การ ต่ อเนื่องกัน
ระบบ
ปฏิบัตกิ าร
แผน ลงมือ สังเกต สะท้ อน

แนวคิดเพิ่มเติม
สะท้ อ นผลการปฏิ บัติง านของ
ตนเอง

การเกษตร (2551)
Lewin (1946 อ้ าง
ถึง ใน ยาใจ พงษ์
บริบรู ณ์, 2552)
Johnson, C.S.
แ ล ะ KromannKelly (1995 อ้ า ง
ถึ ง ในสุวิ ม ล ว่ อ ง
วาณิช, 2551 )





 

-



-

ร่วมกันทางานอย่างมีพันธะต่อ
กั น เ พื่ อ มุ่ ง มั่ น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
เปลีย่ นแปลงที่ดีขึ ้น





  



-

Zuber-Skerritt, O.
(1996 อ้ างถึ ง ใน
สุวิมล ว่องวาณิช,
2551)





 

กระบวนการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร
ต้ อ งต อ บ ค า ถ าม 5 ข้ อ
ดั ง ต่ อ ไ ป นี ้ ( 1) ค า ถ า ม ที่
ต้ องการศึ ก ษาคื อ อะไร ( 2)
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องมีอะไรบ้ าง (3)
ข้ อมูลที่ต้องจัดเก็บคืออะไร (4)
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร และ (5)
แปลความหมายนัน้ ว่า อย่า งไร
การตอบคาถามเหล่านี ต้ ้ องใช้
เ ว ล า ว า ง แ ผน แ ล ะ ใ น ทุ ก
ขั ้นตอนต้ อ งอภิ ปรายกับ เพื่ อ น
ร่วมงาน
-

 



ที่มา : สร้ างสรุปตารางโดยผู้วิจยั
จากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่มีตอ่ ความหมายของการ
วิจยั เชิงปฏิบตั ิการ สามารถสรุปได้ ว่า การวิจัยเชิงปฏิ บัติการ คือ ขันตอนการวิ
้
จัยที่เป็ นวงจรต่อเนื่อง
ประกอบด้ วยการศึกษาค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ และตีความหมายอย่างมีระบบ ผู้มีส่วน
ร่วมในกระบวนการ นอกจากนี ้ยังมีการสะท้ อนผลซึ่งครอบคลุมทัง้ ส่วนที่เป็ นกระบวนการและผลลัพธ์
การวิจยั ปฏิบัติการจึงเป็ นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการที่เกิดขึ ้นใน
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สถานการณ์เฉพาะ ถึงการปฏิบัติงาน หรื อแก้ ปัญหาเกี่ยวกับงานที่ทาอยู่ ของผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ผ้ ลที่ ได้ น าไปปรับ แผนเข้ าสู่ว งจรใหม่ จ นกว่า จะได้ ข้อสรุ ป ที่ แ ก้ ไขปั ญ หาได้ จ ริ ง หรื อ พัฒนา
สภาพการณ์ของสิ่งที่ศกึ ษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.2 หลักการของวิจัยเชิงปฏิบัติการ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิมีลกั ษณะเฉพาะที่ควรทราบตามที่ Kemmis and McTagart (อ้ างถึงใน วิชิต
สุรัตน์เรืองชัย, 2546: 32) ดังนี ้
1) การวิจยั เชิงปฏิบัติการเป็ นความพยายามที่จะปรับปรุงการศึกษา โดยการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ลาดับขันตอนนั
้
น้
2) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ เป็ นการทางานของกลุม่ และใช้ การปรึกษาหารือร่วมมือกันทางาน
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการฝึ กปฏิบตั ิตามแนวทางที่กลุม่ กาหนด
3) การวิจัยเชิงปฏิบัติก ารใช้ การสะท้ อนการปฏิบัติโดยประเมินตรวจสอบในทุก ๆ ขัน้ ตอน
เพื่อปรับปรุงการฝึ กหรือการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามจุดมุง่ หมาย
4) การวิ จัย เชิ งปฏิบัติก ารเป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ อย่ างมีระบบโดยบุคคลที่ เ กี่ ย วข้ องน า
ความคิดเชิงนามธรรมมาสร้ างเป็ นข้ อสมมติฐาน ทดลองฝึ กปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติซึ่งเป็ น
การทดสอบว่าข้ อสมมติฐานของแนวคิดนัน้ ผิดหรือถูก
5) การวิจัย เชิงปฏิบัติการ เริ่ มต้ น จากจุดเล็กๆ อาจจะเริ่ มต้ นจากครูผ้ สู อนหรื อนักวิจัยคน
เดียว ที่พยายามดาเนินการให้ มีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงบางสิ่งบางอย่ างทางการศึกษาให้ ดีขึ ้น
โดยขณะที่ปฏิบตั ิการต้ องปรึกษา /รับฟั งข้ อคิดเห็น และอาศัยการร่วมปฏิบตั ิจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง
6) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป็ นการสร้ างความรู้ใหม่ ที่ให้ แนวทางปฏิบตั ิเชิงรูปธรรมจาก
การบันทึกพัฒนาการของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ เห็นกระบวนการเข้ าสู่ปัญหาการแก้ ปัญหา
การปรับปรุงและได้ ผลสรุปที่สมเหตุสมผล
2.5.3 ประเภทของการวิจยั เชิงปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการหลายท่านต่างก็ให้แนวคิดเกี่ยวกับวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมีความแตกต่างกัน ซึ่งจากการ
สรุ ปสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท (กิตติพร ปัญญาภิญโญผล, 2549) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทที่ 1 การวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการที่ยึดเทคนิ ค หรื อทฤษฎี หรื อเชิงวิพากษ์ (technical action
research)โครงการที่ใช้วิธีของวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่ยึดเทคนิ คนั้น ดาเนิ นการโดยบุคคลหรื อกลุ่มคนที่มี
ประสบการณ์สูงหรื อมีคุณสมบัติที่จดั ว่าเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ งานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการทาให้งานที่ปฏิ บตั ิมีท้ งั
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ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น การปฏิบัติมุ่งโดยตรงไปที่ ผลการวิจ ัย แต่ในขณะเดี ยวกัน ผู้
ปฏิบตั ิการวิจยั เองเป็ นผูส้ ่งเสริ มให้เกิดการมีส่วนร่ วมแบบเป็ นกันเองในกระบวนการของการปรับปรุ ง
การวิจยั แบบนี้มีผลทาให้เกิดการสะสมของการทานายความรู้ ความสาคัญอยู่ที่การตรวจสอบความตรง
และการทาให้ทฤษฎีที่มีอยูล่ ะเอียดมากขึ้น และให้ความสาคัญของการพิจารณาจากทฤษฎีนาไปสู่เรื่ อง
เฉพาะของการปฏิบตั ิงาน พูดง่าย ๆ คือ นาทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ
ประเภทที่ 2 การวิจัย เชิง ปฏิบัติการที่เ กิด จากประสบการณ์ ก ารปฏิบัติ (Practical Action
Research)
โครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการประเภทนี้ ผวู้ ิจยั ในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงานกับผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อผูว้ ิจยั กับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ช่วยกันกาหนดปั ญหา และเป็ นเหตุให้เกิดการลองใช้วิธีการต่าง ๆ เข้าไปเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง การกาหนดปัญหาเกิดหลังจากการสนทนาระหว่างผูว้ ิจยั กับผูเ้ กี่ยวข้อง หรื อ
ผูว้ ิจยั กับผูป้ ฏิบตั ิงานต่างก็เข้าใจกัน การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการประเภทนี้ แสวงหาหนทางเพื่อการปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิ โดยใช้สติปัญญาของผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานเป็ นสาคัญ ทาไปแก้ไขไปแล้วแต่สถานการณ์ เป้ าหมาย
สาคัญของนักวิจยั แบบ practical action research คือ เข้าใจการปฏิบตั ิงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
(McKerman, 1991 อ้างถึงใน กิ ต ติ พร ปั ญญาภิ ญโญผล, 2549) วิจ ัย เชิ งปฏิบัติ ก ารประเภทนี้ ช่ ว ย
พัฒนาการทางวิชาชีพ โดยเน้นที่การตัดสิ นใจของผูว้ ิจยั เองที่มุ่งเพื่อให้เกิดสิ่ งดี ๆ กับงานของตนและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเภทที่ 3 การวิจยั เชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research)
การวิ จ ัย ประเภทนี้ ส่ งเสริ มให้เกิ ด การมีส่ ว นร่ วมของผูป้ ฏิ บัติ เ ป็ นไปอย่างอิสระเสรี โดย
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนต่างมีความสามารถ มีจิตสานึก มีวิจารณญาณส่วนตนในตัวเองที่จะผลักดันให้นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลง เป้ าหมายสาคัญ 2 ประการของวิธีการประเภทนี้ คือ ประการแรก การทาให้เกิดความ
ใกล้เคีย งกันมากขึ้นระหว่างปั ญหาที่เกิดจริ ง (กับผูป้ ฏิบตั ิงานในเฉพาะแห่ งเฉพาะที่ ) กับทฤษฎีที่ใช้
อธิ บายและใช้แก้ปัญหา ประการที่ สองซึ่งมีเป้ าหมายเหนื อกว่าวิจยั 2 ประเภทแรก คือ เพื่อช่ วยให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถกาหนดและสามารถดึงฐานเบื้องลึกของปัญหาออกมาได้โดยใช้ความสามารถรู้คิดที่
มีอยูใ่ นตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
สิ่งสาคัญประการหนึ่งของการเชื่อมโยงทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิคือ การจัดกระบวนการของการทา
ความกระจ่างให้ก ับการน าทฤษฎี มาใช้และการทดสอบในลัก ษณะที่เฉพาะสิ่ ง โดยใช้กระบวนการ
สะท้อน (process of reflection) กับกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มหนึ่ง กระบวนการของการสะท้อนเหล่านี้จะทาให้
เกิดความกระจ่างแจ้งในรู ปของการรู้แจ้งเห็นจริ ง (authentic insights) ภายในตัวผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานและ
ตามด้วยสื่อสารเกี่ยวกับการรู้แจ้งเห็ นจริ งเป็ นลาดับถัดไป ทั้งนี้ ความแตกต่างของวิจยั เชิงปฏิบตั ิการทั้ง 3
ประเภท ไม่ใช่อยูท่ ี่วิธีวิทยาการวิจยั แต่เป็ นเรื่ องของ ข้อตกลงเบื้องต้น (assumption) และทัศนะการมอง

39

โลกของผูป้ ฏิบตั ิงานที่เป็ นสาเหตุของความหลากหลายในการนาวิธีการวิจยั ไปใช้ (Grundy, 1982 อ้างถึง
ใน กิตติพร ปัญญาภิญโญผล, 2549)
ดังนั้นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่ยึดเทคนิ ค ผูม้ ีอานาจควบคุมคือ ตัวผูว้ ิจยั หลักที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
และผูอ้ านวยความสะดวก ในขณะที่วิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบตั ิ อานาจเฉลี่ยอยู่
ในกลุ่ มบุ ค คลที่ เ ข้า ร่ วม เน้น ไปที่ แต่ ละคนมี อานาจในการลงมือ กระทา ส่ ว นอ านาจของวิจ ัยเชิ ง
ปฏิบตั ิการที่อิสระปลดปล่อยเป็ นอานาจทั้งหมดภายในของทั้งกลุ่ม
2.6 จุดเด่ นและจุดด้ อยของวิจยั เชิงปฏิบัตกิ าร
จากการทบทวนทฤษฏีการวิจยั เชิง ผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิดจากนักวิชาการและสรุปจุดเด่นจุด
ด้ อย สรุปได้ ดงั ตาราง
ตารางที่ 2- 4 ความหมายของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
จุดเด่น

จุดด้ อย

 วิจยั เชิงปฏิบตั ิการเป็ นส่ วนหนึ่ งของกิจกรรม
ปกติ ได้ สามารถให้ บู ร ณาการเข้ า กั บ งาน
ภาคปฏิบตั ิได้ โดยเฉพาะลักษณะสาคัญ คือ ความ
ยืด หยุ่น จากเหตุ ผ ลดัง กล่ าวท าให้ ก ารวิ จ ัยเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารจึ ง เป็ นทางเลื อ กที่ เ ปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานนามาใช้มากขึ้น
 วงจรของวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมีลกั ษณะเดียวกับ
วงจรการเรี ยนรู้ อย่ า งเป็ นระบบเป็ นวิ ธี ที่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อการเรี ยนรู้สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
 วิจยั เชิงปฏิบตั ิการโดยปกติเป็ นเรื่ องของการมี
ส่ วนร่ ว มทาให้ผลการปฏิบตั ิดี ข้ ึน นอกจากนี้ ยงั
ช่ ว ยในการพัฒ นาศัก ยภาพของผูท้ าวิ จ ัย และ
กลุ่มเป้ าหมายอีกด้วย

 การท าวิจ ัยเชิ งปฏิ บัติ ก ารยากกว่าการท าวิจ ัย
ทัว่ ไป เพราะผูท้ ารับผิดชอบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และทาวิจยั ไปพร้อม ๆ กัน ทาให้รู้สึกว่ามีภาระงาน
มากแถมยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความเชื่อถือเท่าที่ควร
 งานวิ จ ัย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารไม่ เ ป็ นไปตามความ
คาดหวังของผูต้ รวจสอบ หรื อผูป้ ระเมินบางคน ซึ่ง
เคร่ งครัดกับหลักการเฉพาะของวิธีการวิจยั แบบเดิม
ๆ โดยไม่ได้คานึ งถึงความแตกต่างของวิธีวิจยั และ
หลักการที่ต่างกันระหว่างวิจยั เชิงปฏิบตั ิการกับวิจยั
เชิงอื่น ๆ
 การเขี ย นรายงานการวิ จ ัย อาจไม่ สามารถใช้
แบบฟอร์ ม การเขี ย นรายงานวิ จ ัย ทั่ว ไปเป็ นการ
เรี ยนรู้ทกั ษะใหม่
 งานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการมีความยากอยู่บา้ งในการ
เขียนรายงาน เพราะมีรายละเอียดของกระบวนการ
และผลย่อ ย ๆ ผูว้ ิ จ ัย ต้อ งเน้น พิ จ ารณาตัด สิ น ถึ ง
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จุดเด่น

จุดด้ อย

ภาพรวมของวิธีที่ใช้ศึกษาทั้งหมด ผูว้ ิจยั ต้องแสดง
ให้ชดั เจนถึงหลักการเหตุผลอย่างหนักแน่นเพียงพอ
ที่มา : สรุ ปประเด็นเนื้ อหาจากนักการศึกษา Schon (1983, 1987 อ้างถึงใน กิตติพร ปั ญญาภิญโญผล,
2549) สร้างสรุ ปตารางโดยผูว้ ิจยั
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าวสามารถสรุ ปได้ว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการยังมีประเด็นจุดด้อยอยู่หลาย
ประเด็น ดังนั้นการประกันคุณภาพของข้อมูลที่รวบรวมได้ และความถูกต้องของการแปลผล รวมไปถึง
การนาเสนอการแปลผลที่คงเส้นคงวาโดยมีขอ้ มูลเชิงประจักษ์ประกอบจึงถือเป็ นสิ่ งสาคัญ นอกจากนี้
คุณค่าของวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอยู่ที่การการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ไม่ดี จนกระทัง่ ดีข้ ึนหรื อมีคุณภาพด้วย
ทักษะ และวิธีการดาเนินการทานองเดียวกันนี้
2.6 งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
จากการศึก ษาการวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารพบว่ามีก ารนาไปใช้ อย่างกว้ างขวางในองค์ก ร ด้ าน
การศึกษา ด้ านสาธารณสุข หรื อแม้ การนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจากการศึกษาและ
ทบทวนงานวิจยั ดังกล่าว พบว่ามีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ บุคคลและกลุ่มให้ เกิดการวางแผน การ
กาหนดนโยบาย การปฏิบตั ิ การประเมิน และการเปลี่ยนแปลง นอกจากนีจ้ ากแนวคิดของเกษราวัลณ์
นิลวรางกูร (2546: 6) ได้ ก ล่าวหนุน เสริ มแนวคิดข้ างต้ น กล่าวคือการวิจัย เชิ งปฏิบัติก ารสามารถ
ตอบสนองต่อโจทย์การวิจัย และการแก้ ไขปั ญหาที่ม่งุ ไปที่การค้ นหาแนวทางอันเป็ นรูปธรรมได้ อย่าง
ชัดเจน ซึ่งในการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทบทวนงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่เกี่ยวข้ อง
กับยาสูบ ประกอบด้ วย ประเภทการวิจยั รูปแบบงานวิจยั เครื่องมือที่ใช้ และผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
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ตารางที่ 2-4 สรุปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action
Research

ผู้วจิ ัย

เรื่อง

เจ๊ ะ เหล๊ า ะ แขกพงศ์ แนวทางการน าหลักศาสน
บั ญ ญั ติ อิ ส ลามใช้ ในการ
และคณะ (2552)
ควบคุ ม การบริ โ ภคยาสู บ
และการคุ้ มครองสุ ข ภาพ
ของผู้ ไม่ สูบ บุ ห รี่ ใ นชุ ม ชน
มุสลิม อาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส

รูปแบบการวิจยั

การวิจยั เชิง
การวิจยั เชิง การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบ วิจยั เชิง วิจยั เชิงเชิง
วิพากษ์ ปฏิบตั ิการ
มีสว่ นร่วม คุณภาพ ปริ มาณ



-

-



-

เครื่องมือที่ใช้

ผลการวิจยั

วิ เ คราะห์ ข้ อมูลจากเอกสาร
ป ระ กอ บ ด้ ว ย ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถามผู้ร้ ูและผู้นาทาง
คว า มคิ ด ใ น ชุ ม ช น มุ ส ลิ ม
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิ วาส
จานวน 98 คน

นักปราชญ์ มัซ ฮับ ต่ า ง ๆ ได้ วิ เ คราะห์
วิ นิ จ ฉั ย (ฟั ตวา) เกี่ ย วกับ การบริ โ ภค
ยาสูบหรื อการสูบบุหรี่ แตกต่า งกันเป็ น
3 ทัศนะ คื อ (1) เป็ นสิง ต้ อ งห้ า ม(หะ
รอม) (2) เป็ นสิ่งไม่สมควร(มักรู ฮฺ) (3)
เป็ นสิ่ ง อนุ มั ติ ( มุ บ าห์ ) และเมื่ อ น า
บทบัญญั ติแ ห่ง กฎหมายบ้ า นเมือ งมา
เปรี ยบเที ยบ พบว่ า การบริ โภคยาสูบ
หรื อการสูบ บุหรี่ ไม่ ถือ เป็ นสิ่ง ต้ อ งห้ า ม
ตามกฎหมายสอดคล้ องกั บ ศาสน
บัญญัติอิสลามตามทัศนะ
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action
Research

ผู้วจิ ัย

เรื่อง

วรรณชนก จั น ทชุ ม . การพั ฒ นากลวิ ธี ใ นการ
ป้ องกั น การสู บ บุ ห รี่ ของ
(2549)
นักเรียนโดยใช้ กระบวนการ
มี ส่ ว นร่ วม: กรณี ศึ ก ษ า
โรงเรี ย นขยายโอกาสใน
จังหวัดกาฬสินธ์

รูปแบบการวิจยั

การวิจยั เชิง
การวิจยั เชิง การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบ วิจยั เชิง วิจยั เชิงเชิง
วิพากษ์ ปฏิบตั ิการ
มีสว่ นร่วม คุณภาพ ปริ มาณ

-



-





เครื่องมือที่ใช้

ผลการวิจยั

ใช้ เทคนิ ค AIC เครื่ อ งมื อ
ประกอบด้ ว ย แบบสอบถาม
วัดความรู้ เจตคติ ทักษะการ
ตัด สิ น ใจ ทั ก ษะการปฏิ เ สธ
ก า ร ส น ท น า ก ลุ่ ม ก า ร
สัม ภาษณ์ เ จาะลึก และการ
สังเกตแบบมีสว่ นร่วม

1. โครงการที่โรงเรียนและชุมชนร่ วมกัน
จัดขึ ้นตามนโยบายของรัฐบาล ปั ญหา
การสูบบุหรี่ ของเยาวชนเป็ นผลมาจาก
หลายๆ ส่ ว น ประกอบกั น ทั ง้ ปั จจั ย
ภายในส่วนบุคคล และสภาพแวดล้ อม
ที่ เ กี่ ย วข้ อง ดั ง นั น้ แนวทางในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่ มี
ประสิทธิภาพ ควรส่งเสริมให้ ฝ่ายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง ครอบครัวได้ ร่วมกันในการ
ดาเนินงานเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว

2. การพัฒนากลวิธีในการป้องกันการ
สูบ บุห รี่ ข องนักเรี ยนในการวิ จัยครั ง้ นี ้
เป็ นการคิ ดค้ นวิธีการที่มีประสิทธิ ภาพ
และเหมาะสม ซึ่งสามารถแก้ ไขปั ญหา
การสูบ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย นได้ ตรงตาม
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action
Research

ผู้วจิ ัย

เรื่อง

รูปแบบการวิจยั

การวิจยั เชิง
การวิจยั เชิง การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบ วิจยั เชิง วิจยั เชิงเชิง
วิพากษ์ ปฏิบตั ิการ
มีสว่ นร่วม คุณภาพ ปริ มาณ

เครื่องมือที่ใช้

ผลการวิจยั

สภาพการณ์ที่เป็ นจริง

สร้ อย อนุสรณ์ ธี ร การศึกษาแนวทางลดและ
กุ ล ; และคนอื่ น ๆ เลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข องนั ก เรี ย น
ชาย
(2538: บทคัดย่อ)

-



-





ใช้ แบบสอบถามซ า้ ในกลุ่ ม บรรลุต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ จ านวนผู้ สู บ
ประชากรทั ้งหมด และในกลุ่ม บุ ห รี่ ล ดลง ความรู้ และเจตคติ ข อง
ผู้น าเยาวชน การสนทนากับ นั ก เรี ย นเพิ่ ม ขึ น้ และผู้ น าเยาวชนมี
ครูที่ปรึกษาโครงการประเมิน ความสามารถในการดาเนินงานรณรงค์
กิ จ กรรมการดาเนิ น งานของ ต่อต้ านการสูบบุหรี่ เพื่อลดและเลิกสูบ
เยาวชน และการประเมิ น บุหรี่ในโรงเรียนได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
บทบาทการเป็ นผู้นาเยาวชน

ผู้ น าเยาวชนสามารถเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ด้
เกื อ บหมด ทัง้ ที่ ร ะยะเวลาในการทุ ก
ส่ว นมี ค วามสนใจและมี ส่ ว นรวมกั บ
กิจกรรมของผู้นาเยาวชนเป็ นอย่างดี
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action
Research

ผู้วจิ ัย

เรื่อง

ข นิ ษ ฐา นั น ท บุ ต ร การค้ นหาปั ญหาและกลวิธี
และคนอื่ น ๆ (2544: ในการป้ องกัน และลดการ
สูบบุหรี่ ในกลุ่มผู้ใช้ แรงงาน
28-39)
: กรณี ศึ ก ษ าของชุ ม ชน
แออั ด เ ขตเท ศบ าลนคร
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รูปแบบการวิจยั

การวิจยั เชิง
การวิจยั เชิง การวิจยั เชิง
ปฏิบตั ิการแบบ วิจยั เชิง วิจยั เชิงเชิง
วิพากษ์ ปฏิบตั ิการ
มีสว่ นร่วม คุณภาพ ปริ มาณ

เครื่องมือที่ใช้

ผลการวิจยั



แบบวั ด เจตคติ การสนทนา
กลุ่ม การสัม ภาษณ์ เ จาะลึก
และการสั ง เกตแบบมี ส วน
ร่วม

องค์ ก รชุ ม ชนที่ เ ข้ าร่ ว มโครงการเกิ ด
ความตระหนักในเรื่ องบุหรี่ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และการอยู่ รวมกัน ของคน
ในชุมชนได้ เ รี ยนรู้ กระบวนการทางาน
ร่ วมกัน ได้ เห็นศักยภาพของตนในการ
คิ ด วิ เ คราะห์ ปั ญหาและเลื อ กแนว
ทางแก้ ไ ขปั ญหาที่ เหมาะสมกับชุมชน
ของตนเอง ก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจใน
สภาพการณ์ของการพัฒนาชุมชน

-

-





30

จากการทวนวรรณกรรมข้างต้น เห็ นได้ว่า การใช้รู ปแบบการวิจ ัยเชิ งปฏิบัติ การ เป็ น
ทางเลือกหนึ่ งในการพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ เพื่ อการน านโยบายสาธารณะไปสู่ ก ารปฏิบัติ
เนื่องจากเป็ นวิธีที่มีความยืดหยุ่นสูง เป็ นเหตุให้เกิดการลองใช้วิธีการต่าง ๆ เข้าไปเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง การนานโยบายนโยบายสาธารณะมาแสวงหาหนทางเพื่อการปรับปรุ ง
ให้มีความเหมาะสมในแนวปฏิบตั ิ โดยใช้สติปัญญาของผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานเป็ นสาคัญ ทาไปแก้ไขไป
แล้วแต่สถานการณ์ เข้าใจการปฏิบตั ิงานและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเนื้อหาจากการตรวจเอกสารใน
บทนี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินงานวิจยั ต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้าน
ยาสูบ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิโดยดาเนินการตามวงจรการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) โดยใช้
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ร่วมกับการวิจัยเชิงปริ มาณ (quantitative research)
ผู้วิ จัย ท าการศึก ษาร่ ว มกับ ที มวิ จัย ชุมชน และผู้ที่ เ กี่ ย วข้ องตลอดกระบวนการศึก ษา โดยมี
รายละเอียดและขันตอนในการด
้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 ประเภทของข้ อมูลและวิธีการเก็บข้ อมูล
3.3 ขันตอนการด
้
าเนินการ
3.4 ขันตอนการวิ
้
เคราะห์ข้อมูล
3.5 การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
3.6 สรุปผลการดาเนินวิจยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากรที่ศึกษา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน คณะครูโรงเรี ยนควนเคี่ยม
ผู้นาชุมชน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้ านนา้ ตก และประชาชนใน
หมูบ่ ้ านควนเคี่ยม จานวน 779 คน
3.1.2 กลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดกลุม่ เป้าหมายทังหมด
้
2 กลุม่ ประกอบด้ วย
 ทีมวิจยั ชุมชน ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน องค์กรท้องถิ่น และ องค์กรสาธารณสุ ข
ระดับท้องถิน่ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในหมู่บา้ นตัวอย่าง จานวน
25 คน
 ประชาชนในหมู่บา้ นทดลอง ประกอบด้วย นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาระดับ ป.5 –
ป.6 จานวน 34 คน และตัวแทนครัวเรื อนที่มีคนสูบบุหรี่ จานวน 50 คน
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การเก็บข้ อมูลแบ่งข้ อมูลออกเป็ น 2 ส่วน คือ ข้ อมูลเชิงคุณภาพ และข้ อมูลเชิงปริ มาณ
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.2.1 ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั ได้ แบ่งประเภทของข้ อมูลและวิธีการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพดังนี ้
1) ข้ อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจัย ได้ ศึก ษาเอกสารทางวิช าการเกี่ย วกับ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การ
ดาเนินงานด้ านบุหรี่ในชุมชน รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในส่
้ วนของการดาเนินของ
ศจย.ในพื น้ ที่ ต่าง ๆ ที่ ผ่านมา ตลอดจนเอกสารข้ อมูลพื น้ ฐานต่าง ๆ ของพื น้ ที่ เพื่ อใช้ ใ นการ
ประมวลแนวความคิดในการกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ผู้วิจัยยังได้ มีการพูดคุยกับแกนนา
ชุมชน หัวหน้ าหน่วยงานราชการในชุมชน รวมทัง้ เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความ
ชัดเจน น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
2) ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการระดมสมอง
ผู้วิ จั ย ได้ ลงพื น้ ที่ ศึ ก ษาชุ ม ชนและด าเนิ น การวิ จั ย ได้ มี ก ารจดบั น ทึ ก เหตุก ารณ์
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในช่วงการดาเนินงานวิจัย ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูล ทัง้ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ การระดมสมองทัง้ การจัดประชุม การจัดเวทีแสดงความคิดเห็น และเข้ าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชุมชน ตามวิธีการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค์ จันทวานิช (2540)
3.2.2 ข้ อมูลเชิงปริมาณ
ในการเก็ บข้ อมูลเชิ งปริ มาณผู้วิจัยได้ ใ ช้ เ ครื่ องมือแบบทดสอบในการจัดเก็ บ ข้ อมูลซึ่ง
ประกอบด้ วยแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจ แบบวัดเจตคติ และแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อ
ประเมินผลการดาเนินงานกระบวนการวิจยั
3.3 ขัน้ ตอนการดาเนินการ
3.3.1 ขันวางแผน
้
(Pre-Planing)
1) วิเคราะห์สถานการณ์การดาเนินงานและองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานด้ าน
ยาสูบในระดับจังหวัด ระดับอาเภอและระดับตาบล
2) ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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3) จัดประชุมเครือข่ายเพื่อชี ้แจงการดาเนินโครงการประชุม ปรึ กษาหารือ เจ้ าหน้ าที่
ผู้เกี่ยวข้ องเพื่อประเมินทุนเดิมและสรรหาอาสาสมัครปฏิบตั ิการในพื ้นที่
4) จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อวางแผนการดาเนินงาน แบ่ง
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบในการรวบรวมผลการปฏิบตั ิงาน
5) จัดเวทีเพื่อเตรียมความพร้ อมของคณะทางานอาสาสมัครปฏิบัติการในพืน้ ที่ก่อนลง
พืน้ ที่ เนือ้ หาประกอบ องค์ค วามรู้เรื่ อง การจัดการความรู้ การสร้ างเครื่ องมือ และเก็ บรวบรวม
ข้ อมูล บทบาทภารกิ จ ในการขับ เคลื่ อนมติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภ าคปฏิบัติ อย่ างเป็ น
รูปธรรม
3.3.2 ขั้นปฏิบตั ิการ (Acting)
1) คณะทางานลงพื น้ ที่ปฏิบัติการเก็ บรวบรวมข้ อมูล การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึ ก การจัด เวที ป ระเมิ น วิ เ คราะห์ สถานการณ์ มุม มอง การขับ เคลื่ อ น รู ป แบบ
กระบวนการ หารูปแบบการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิของประชาชนให้ มี
ความสอดคล้ องกับมาตรฐานในการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพยาสูบ โดยผู้นาชุมชน องค์กร
ท้ องถิ่น และ องค์กรสาธารณสุขระดับท้ องถิ่น
2) ประชุมคณะทางานเพื่อสรุปกระบวนการที่ได้ จากการลงเก็บ ข้ อมูล เพื่อนารูปแบบ
การดาเนินงานขับเคลื่อนมติไปทดลองใช้ ในชุมชนตัวอย่าง ซึ่งดาเนินการคัดเลือกจาก 11 อาเภอ
จานวน 1 ชุมชน เพื่อดูผลการใช้ กระบวนการขับเคลื่อน
3) สรุปผลดาเนินการจัดประชุมคณะทางานสรุปและร่วมประเมินผลการดาเนินงานใน
เขตพืน้ ที่เพื่อหา รูปแบบกระบวนการ และปั จจัยสนับสนุนเสริ มการขับเคลื่อนการนามติสมัชชา
แห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิในจังหวัดพัทลุง
4) จัด ให้ มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ กิ จ กรรม/เผยแพร่ โดยสื่ อ สารสาธารณะต่อ ผลการ
ขับเคลื่อนมติสมัช ชาและข้ อเสนอในการขับเคลื่อนต่อไปทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับพื น้ ที่ ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
3.3.3 ขันสั
้ งเกตการณ์ (Observing)
ผู้วิจยั และคณะทางานในแต่ละเขตพื ้นที่ร่วมกันสังเกตการณ์และนาผลที่ได้ จากการเข้ า
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีขบั เคลื่อนภายในพื ้นที่มาเรียบเรียงและจัดระเบียบข้ อมูลที่ได้ ร่วมกัน
3.3.4 ขันประเมิ
้
นผลการปฏิบตั ิ (Reflect)
1) ดาเนิ น การติ ด ตามและประเมิน ผลที่ ได้ จ ากการเข้ าเวที แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ ในเวที
ขับเคลื่อนในแต่ละพื ้นที่
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2) สรุปและประเมินผลในรูปแบบของแนวทางการขับเคลื่อน กระบวนการและปั จจัยใน
การหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาแห่งชาติไปสูจ่ งั หวัดพัทลุง
3) รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ขั ้นวางแผน

 วิ เ คราะห์ สถานการณ์ ร ะดับ จัง หวัด ระดั บ อ าเภอและระดั บ
ตาบล
 ประสานงานความร่วมมือ
 จัดประชุมชี ้แจงโครงการ
 จัดประชุมเชิง ปฏิ บัติการคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่ อวาง
แผนการดาเนินงาน
 จัดเวทีเพื่อเตรียมความพร้ อมของคณะทางาน
 คณะทางานลงพื ้นที่ปฏิบตั ิการเก็บรวบรวมข้ อมูล

ขั ้นปฏิบตั ิการ

 ทดลองใช้ ในชุมชนตัวอย่าง
 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการและคณะท างานสรุ ป และร่ ว ม
ประเมินผลการดาเนินงานในเขตพื ้นที่เพื่อหา
 จัดให้ มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/เผยแพร่

ขั ้นสังเกตการณ์

ขั ้นประเมินผลการปฏิบตั ิ

ผู้วิจยั และคณะทางานร่วมกันสังเกตการณ์ และนาผลมาเรี ยบเรี ยง
และจัดระเบียบข้ อมูลที่ได้ ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลตามแผนงานที่วางไว้

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรมที่ระดับจังหวัดพัทลุง

ภาพประกอบที่ 3-1 ขันตอนการด
้
าเนินงาน
3.4 ขัน้ ตอนและวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
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การประเมินครัง้ นี ้เป็ นการประเมินโดยใช้ รูปแบบ CIPP Model โดยประเมินการดาเนินงาน
4 ด้ าน คือ
3.4.1 ด้ านสภาวะแวดล้ อมหรื อบริ บทของการขับเคลื่อนแนวปฏิบัติมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติด้านยาสูบของจังหวัดพัทลุง
3.4.2 ด้ านปั จจัยการนาเข้ าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัด
พัทลุง
3.4.3 ด้ านกระบวนการขับเคลื่อนแนวปฏิบตั ิ
3.4.4 ด้ านผลผลิตของแนวทางการขับเคลื่อน รูปแบบกระบวนการ และปั จจัยในการนา
มติสมัชชาแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิของจังหวัดพัทลุงโดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ในขันตอนและวิ
้
ธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ของการประเมิน
ขันตอนการด
้
าเนินงาน ตัวแปรที่ประเมิน แหล่งข้ อมูล และเครื่องมือที่ใช้ สรุปได้ ดงั ตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-1 ขันตอนและวิ
้
ธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล
วัตถุประสงค์
การประเมิน
1. ประเมินบริบท

ขัน้ ตอนการ
ตัวแปรที่ประเมิน
ดาเนินงาน
ขันวางแผน
้
- ค ว า ม ต้ อง ก า ร แ ล ะ
(Pre-Planing) ค ว า ม จ า เ ป็ น ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ด้ านยาสูบ ของจั ง หวัด
พัทลุง
-ความเหมาะสมของ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โครงการ
2. ประเมิ น ปั จ จัย ขันวางแผน
้
- แผนการดาเนินงาน
นาเข้ า
(Pre-Planing) - โครงสร้ างและเนื อ้ หา
ของการเตรี ยมความ
พร้ อมของคณะทางาน
- เครือข่ายการทางาน

แหล่ งข้ อมูล

เครื่องมือ

- ห น่ ว ย ง า น ที่ - ข้ อมูลทุติยภูมิ
- แบบสอบถาม
เกี่ยวข้ อง
- คณะทางาน

- คณะทางาน

- แบบสอบถาม
- สังเกต
- ป ร ะ เ ด็ น ก า ร
ประชุม
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วัตถุประสงค์
การประเมิน

ขัน้ ตอนการ
ดาเนินงาน

ตัวแปรที่ประเมิน

แหล่ งข้ อมูล

- คณะทางาน
้ บตั ิการ - การดาเนินงาน
- คณะทางาน
3. ป ร ะ เ มิ น ก ร ะ ขันปฏิ
บวนการ
(Acting) - ปั ญหาและอุปสรรคใน - เครื อ ข่า ยการ
การดาเนินงาน
ท า ง า น ร ะ ดั บ
พื ้นที่

เครื่องมือ

- แบบสอบถาม
- สังเกต
- การพูดคุย อย่ า ง
ไม่เป็ นทางการ
- ประเด็ น การจั ด
เวที
- การสัมภาษณ์
- การสนทนากลุม่
4. ประเมินผลผลิต
ขัน้
- ความรู้ความเข้ าใจของ - คณะทางาน - แบบสอบถาม
สังเกตการณ์ ผู้เข้ าร่วมโครงการ
- เครื อ ข่า ยการ - สังเกตการพูดคุย
(Observing) - ค วา ม พึ ง พอใ จข อง ท า ง า น ร ะ ดั บ อย่างไม่เป็ นทางการ
ผู้เกี่ยวข้ อง
และขัน้
พื ้นที่
ประเมินผล - ความเหมาะสมของ
(Reflect) แ น ว ท า ง ท า ง ก า ร
ขับ เคลื่ อ นกระบวนการ
แ ล ะ ปั จ จั ย ใ น ก า ร
ขับเคลื่อน
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3.6 แผนการดาเนินงานวิจยั
ตารางที่ 3-2 สรุ ปแผนการดาเนินงานวิจยั
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการ

ขั้นวางแผน
1. วิเ1คราะห์ สถานการณ์ ก าร เพื่อรวบรวมข้ อมูลและทาความ - ห น่ ว ย ง า น ง า น ดาเนินการขออนุเคราะห์
เข้ าใจสถานการณ์การขับเคลื่อน ราชการที่เกี่ยวข้ อง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ า ก
ดาเนินงาน
เรื่องยาสูบในจังหวัดพัทลุง
หน่วยงานที่ เ กี่ย วข้ องกับ
การขับเคลื่อนมติ
2. ประสานความร่
วมมือกับ เพื่อติดต่อและประสานงานกับ - ห น่ ว ย ง า น ง า น - ส่ ง ห นั ง สื อ ชี ้ แ จ ง
2
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในจังหวัด ราชการที่เกี่ยวข้ อง โครงการและเชิญเข้ าร่วม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
พัทลุง
ประชุมโครงการ
3. จั 3ด ป ร ะ ชุ ม เ จ้ า ห น้ า ที่ เพื่ อ ชี แ้ จงและท าความเข้ าใจ - ห น่ ว ย ง า น ง า น - จัดประชุมหน่วยงานที่
ผู้เกี่ยวข้ องเพื่อชี ้แจงโครงการ โครงการร่วมกัน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อชี แ้ จงและ
ทาความเข้ าใจร่วมกัน
- ทีมวิจยั หลัก
- รั บ ส มั ค ร ที ม ค ณ ะ
ทางานระดับเพื่ อลงพืน้ ที่
การทางานระดับท้ องถิ่น

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

กรกฎาคม ข้ อมูล พื น้ ฐานเกี่ ย วกั บ
การขับเคลื่อนการทางาน
55
เรื่ องย าสู บ ใ น จั ง ห วั ด
พัทลุง
กรก ฎาค ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตอบ
55
รั บ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ชี ้แ จ ง
โครงการ
สิงหาคม 55 - ค วามเ ข้ าใ จร่ วม กั น
เกี่ยวกับโครงการ
- ได้ คณะทางานอาสาลง
พื ้นที่
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

4. จัด4 ประชุม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ วางแผนโครงการและแบ่ ง - คณะทางาน
คณะท างานเพื่ อวางแผนการ บทบาทหน้ าที่การทางาน
- ทีมวิจยั หลัก
ดาเนินงาน

วิธีการ

- คณะท างานวางแผน
การท างานร่ ว มกั น และ
แบ่ ง บทบาทหน้ าที่ ก าร
ทางาน
5. จัด5 เวที เ ตรี ย มความพร้ อม เพื่ อท าความเข้ าใจรู ปแบบ - คณะทางาน
- อบ ร ม ค ว าม รู้ ค วา ม
ของคณะท างานอาสา สมัค ร เครื่ องมือ วิธีก ารเก็ บข้ อมูลและ - ทีมวิจยั หลัก
เข้ าใจเกี่ ย วกับ เครื่ องมื อ
ร่วมกัน ออกแบบเครื่ องมือ และ
ปฏิบตั ิการ
และวิธีการรวบรวมข้ อมูล
รูปแบบการเก็บข้ อมูล
- คณะท างานและที ม
วิจยั หลักร่วมกันออกแบบ
เครื่ องมือที่ ใช้ และวิธีก าร
เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ที่ มี
ความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ
6 างานลงพืน้ ที่ปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรามข้ อมูล
6. คณะท
- คณะทางาน
- คณะทางานและทีม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิจยั หลักเก็บรวบรวม
- ทีมวิจยั หลัก
ข้ อมูลตามแผนการ

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

สิงหาคม 55 - แผนการทางานร่วมกัน
- บทบาทหน้ าที่ ข องแต่
ละฝ่ าย
กันยายน
55

เครื่ องมือที่ ใช้ และวิธีก าร
เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ที่ มี
ความเหมาะสมและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพจากการ
ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด ข อ ง
คณะท างานและที มวิจัย
หลัก

กันยายน 55 ข้ อมูล
–กุมภาพันธ์
56
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการ

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

ดาเนินงาน
7. คัด7 เลือกหมูบ่ ้ านทดลองรูป เพื่อทดลองรูปแบบ
แบบการการขับเคลื่อนมติ

8. จัด7 ประชุมคณะกรรมการ เพื่ อ ทบทวนการท างานสรุ ป และคณะทางานสรุปและร่วม ประเด็น และวิเคราะห์ผลร่วมกัน ประเมินผล

คณะทางาน
ทีมวิจยั หลัก
หมูบ่ ้ านตัวอย่าง
คณะทางาน
ทีมวิจยั หลัก

9. จัด8ให้ มีการประชาสัมพันธ์ เพื่ อน าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ เผยแพร่ สู่ - หน่วยงานงาน
ประชาชนเพื่ อ เป็ นการกระตุ้น ราชการที่เกี่ยวข้ อง
10. กิจกรรม/เผยแพร่
การขับเคลื่อนในเรื่ องของยาสูบ - ชุมชน

- น ารู ป แบบที่ ไ ด้ จ าการ มีนาคม 56
วิ เ ค ร า ะ ห์ ร่ ว ม กั น ไ ป
ทดลองใช้ จริง

รูปแบบการขับเคลื่อนมติ
ใ น ภา ค ท้ อ ง ถิ่ น ที่ เ ป็ น
รูปธรรม

- คณะท างาน และที ม มีนาคม 56
วิจยั หลักร่วมกันวิเคราะห์
เพื่ อ ทบทวนจุดบกพร่ อ ง
และแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหา
- ร่ ว มกั น วางแผนและ
ก าหนดทิ ศ ทางการขั บ
เ ค ลื่ อ น ที่ มี ค ว า ม
เหมาะสม
- น าเสนอและเผยแพร่ มีนาคม 56
ข้ อมูลในลักษณะการจัด
เวทีหรือเอกสารเผยแพร่

- บทสรุปโครงการ
- แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข
ปั ญหาในการดาเนิน การ
ครัง้ ต่อไป
- ทิศทางการขับเคลื่อนที่
มี ค วาม เ ห ม าะ ส ม กั บ
จังหวัดพัทลุง

ค ว า ม ส น ใ จ แ ล ะ เ ห็ น
ค วาม ส าคั ญ ข อง ก า ร
ขั บ เ ค ลื่ อ น ม ติ สู่ แ น ว
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กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ต่อไป

11. ผู9้ วิจยั และคณะทางานใน
แ ต่ ล ะ เ ข ต พื ้ น ที่ ร่ ว ม กั น
สังเกตการณ์และนาผลที่ได้ มา
เรี ยบเรี ยงและจั ด ระเบี ย บ
ร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย
- อบต.ต่างๆ
- สื่อสารมวลชน

วิธีการ

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
ทางการปฏิบตั ิ

ขั้นสังเกตการณ์
เพื่อเก็ บรวบรวมข้ อมูลที่ ได้ จาก - คณะทางาน
- แต่ ล ะที ม น าข้อ มู ล มา เมษายน 56 ข้ อมูลเป็ นระเบียบง่ายต่อ
กระบวนการวิจยั
ก า ร น า ไ ป ส รุ ป แ ล ะ
จัด เป็ นประเด็ น และแบ่ ง
- ทีมวิจยั หลัก
หมวดหมู่ของข้อมูล
สัง เคราะห์ ผ ลกระบวน
การวิจยั ทังหมด
้

ขั้นประเมินผลการปฏิบัติ
12. ด1 าเนิ น การติ ด ตามและ - เพื่อให้ กิจกรรมที่จดั สอดคล้ อง - ทีมวิจยั หลัก
- ติ ด ต าม ก าร ด าเ นิ น กันยายน 55 กิ จ ก ร ร ม ที่ ขั บ เ ค ลื่ อ น
ประเมิ น ผลที่ ไ ด้ จ ากการเข้ า กับแผนการขับเคลื่อน
โครงการคณะท างาน – มีนาคม ประสบความสาคัญ
เวที แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ตลอด - เ พื่ อ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ก า ร
ตามแผนงาน
56
กระบวนการ
ขับเคลื่อนให้ ประสบความสาเร็จ
- สนับสนุนข้ อชี ้แนะและ
ร่วมแก้ ปัญหา
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กิจกรรม
1 ป และประเมิ น ผลใน
13. สรุ
รู ป แ บ บ ข อง แ น ว ท า ง ก า ร
ขับ เคลื่อ น กระบวนการและ
ปั จ จัย ในการหนุ น เสริ ม การ
ขับ เคลื่ อ นการน ามติ สมัช ชา
แห่งชาติไปสูจ่ งั หวัดพัทลุง
14. รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เ พื่ อ ส รุ ป แ น ว ท า ง รู ป แ บ บ - คณะทางาน
กระบวนการหนุนเสริ มการและ - ทีมวิจยั หลัก
ปั จ จั ย ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ขับ เคลื่ อ นมติ ส มัช ชาสุข ภาพ
แห่ ง ชาติ ไ ปสู่ภาคปฏิ บัติ อ ย่ า ง
เป็ นรูปธรรมที่จงั หวัดพัทลุง
เ พื่ อจั ด ท า ร า ย ง า น ส รุ ป ผ ล - ทีมวิจยั หลัก
การศึกษาฉบับสมบูรณ์

วิธีการ

ระยะเวลา

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ

น า เ ส น อ ผ ล แ ล ะ แ ร ก เมษายน 56 ผลการศึกษาที่สมบูรณ์
เปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะระหว่ า ง
คณะทางาน และทีมวิจัย
หลัก
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เมษายน 56 ร า ย ง า น ก า ร น า ม ติ
ทัง้ หมดจากการด าเนิ น -กรกฎาคม สมัช ชาสุขภาพแห่งชาติ
วิจยั มาสังเคราะห์
เรื่ องยาสู บ ไปปฏิ บั ติ ที่
56
จังหวัดพัทลุง
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บทที่ 4
ผลการวิจัย

ในบทนี ้ผู้วิจยั นาเสนอผลที่ได้ จากการศึกษา ดังต่อไปนี ้
4.1 ผลการศึกษาด้ านบริบทของพื ้นที่ศกึ ษา
4.2 ผลการจัดกระบวนการวิจยั
4.3 ผลผลิตและผลการเรียนรู้จากกระบวนการ
4.4 ปั จจัยส่งเสริมต่อการดาเนินการวิจยั

4.1 ผลการศึกษาด้ านบริบทของพืน้ ที่ศึกษา
ผลการศึกษาด้ านบริบทของพื ้นที่ศกึ ษาเป็ นกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ ดาเนินการก่อนการการทาวิจยั ซึ่งใน
ขันนี
้ ้จะประกอบด้ วยกิจกรรม การคัดเลือกพืน้ ที่ศึกษา การสารวจข้ อมูลเบือ้ งต้ นของชุมชน และการบูรณา
การตัวผู้วิจยั เข้ ากับชุมชน ซึ่งมีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
4.1.1 การคัดเลือกพืน้ ที่ศึกษา
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาในหมูท่ ี่ 2 บ้ านควนเคี่ยม ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัด
พัทลุง ก่อนมีการเลือกพื ้นที่ที่จะทาการศึกษาผู้วิจยั ได้ ทาการ วิเคราะห์ ประเมิน บริ บทของพืน้ ที่ในจังหวัด
พัทลุง เพื่อดาเนินการคัดเลือกพื ้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะใช้ ทาการศึกษาในงานวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ แบ่ง
ประเด็นเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมิน บริบท ของพื ้นที่ออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) สถานการณ์การดาเนินงาน
ด้ านยาสูบในพื ้นที่ และข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับอัตราผู้ป่วยทางเดินหายใจ ในพืน้ ที่ 2) ความพร้ อมของเจ้ า
หน้ าในพื ้นที่ตอ่ การดาเนินงานวิจยั โดยสามารถสรุปผลการคัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษา ดังนี ้
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1) สถานการณ์ ก ารด าเนิ น งานด้านยาสู บในพื้ น ที่ และข้อมูลพื้น ฐานเกี่ ยวกับอัต ราผูป้ ่ วย
ทางเดินหายใจในพื้นที่ ผูว้ ิจยั ได้ทาการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 28
สิงหาคม 2555 เพื่อสอบถามข้อมูลถึงสถานการณ์การดาเนินงานด้านยาสูบในจังหวัดพัทลุง โดยผูว้ ิจยั ได้เข้า
พบ นางสาวจิราภรณ์ เทพหนู เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
พัทลุง โดยจากการสอบถาม พบว่า ในจังหวัดพัทลุงการดาเนิ นงานในเรื่ องของยาสูบยังไม่เป็ นรู ปธรรมมาก
นักในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับชุมชน หรื อระดับโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลยังไม่มีคลินิกที่
ให้บริ การเกี่ยวกับยาสูบมีเพียงงานในส่วนด้านประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ คลินิกเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ มีเพียง
ในระดับโรงพยาบาลชุ มชน คือระดับอาเภอ และจากการสอบถามยังพบว่าในส่ วนการดาเนิ นงานระดับ
อาเภอในจังหวัดพัทลุง ทั้ง 11 อาเภอยังไม่มีอาเภอไหนที่โดดเด่นในเรื่ องของการดาเนิ นงานด้านยาสูบ ใน
ส่วนเกี่ยวกับจานวนผูป้ ่ วยระบบทางเดินหายใจ ซึ่งผูว้ ิจยั มองว่าเป็ นการป่ วยในระบบที่มีบุหรี่ เป็ นปั จจัยหลัก
ที่ส่งผลให้เกิดภาวการณ์เจ็บป่ วย ซึ่งได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลรายงานกิจกรรมสาธารณสุ ข ปี 2554
แยกเป็ นระดับอาเภอ ซึ่งสามารถสรุ ปผลได้ดงั ตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 รายงานผูป้ ่ วยนอก โรคระบบทางเดินหายใจ (รายงาน 504) ปี 2554
อาเภอ

จานวนผู้ป่วย

จานวนปชก.

อัตราป่ วย/แสน

อ.เมือง

66,692

117,942

56,546

อ.กงหรา

20,701

35,107

58,965

อ.เขาชัยสน

25,525

44,592

57,241

อ.ตะโหมด

20,965

35,107

59,717

อ.ควนขนุน

49,831

83,311

59,813

อ.ปากพะยูน

21,428

49,646

46,636

อ.ศรีบรรพต

11,986

17,335

69,143

อ.ป่ าบอน

35,898

45,947

72,308
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อาเภอ

จานวนผู้ป่วย

จานวนปชก.

อัตราป่ วย/แสน

อ.บางแก้ ว

15,477

25,824

59,933

อ.ป่ าพะยอม

18,208

33,771

53,916

อ.ศรีนครินทร์

8,356

26,662

31,340

ที่มา : รายงานกิจกรรมสาธารณสุข สสจ.พัทลุง, 2554
จากตาราง พบว่า อาเภอที่มีจานวนอัตราผูป้ ่ วยนอกโรคระบบทางเดินหายใจ (รายงาน 504) ปี 2554
สูง 3 อันดับแรก ประกอบด้วย อาเภอป่ าบอน อาเภอศรี บรรบต และอาเภอบางแก้ว ตามลาดับ
2) ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่อการดาเนินงานวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ทาการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ณ สานักงานสาธารณสุ ข อาเภอทุกอาเภอจังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 30 สิ งหาคม 2555 – 12 กันยายน
2555 เพื่อสอบถามถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ต่อการดาเนิ นงานวิจยั ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ใช้เครื่ องมือ คือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้าง โดยทาการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ผวู้ ิจยั ยังได้พดู คุยเพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจยั สอบถามถึงความ
พร้อมหากมีการดาเนินงานวิจยั ในพื้นที่เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกพื้นที่ศึกษา จากการรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม และจากการพูดคุยถึงความพร้อมของพื้นที่ที่จะดาเนินงานวิจยั พบว่า อาเภอป่ าบอน
เป็ นอาเภอที่เจ้าหน้าที่ และชุมชนมีความพร้อมและมีความต้องการที่จะดาเนิ นงานวิจยั เป็ นอันดับแรก และ
เมื่อนาข้อมูลในส่วนที่ 1 มาวิเคราะห์ร่วมกัน ผูว้ ิจยั เลือกพื้นที่ในอาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง เป็ นพื้นที่ใน
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ทาการคัดเลือกพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ผูว้ ิจยั ได้
ติ ด ต่ อ ประสานงานสานัก งานสาธารณสุ ข อาเภอป่ าบอน โดยเข้าพบคุ ณ กิ ต ติ ศกั ดิ์ รั ก เกตุ นัก วิช าการ
สาธารณสุ ขชานาญการ ผูร้ ับผิดชอบงานควบคุ มโรคไม่ติ ดต่ อและยาเสพติด อาเภอป่ าบอน ในวัน ที่ 13
กันยายน 2555 เพื่อพูด คุยถึงความเป็ นไปได้ในการด าเนิ นงานวิจยั และเลือกพื้นที่ ชุมชนต้น แบบในการ
ดาเนินงานวิจยั และจากการพุดคุยกับ เจ้าหน้าที่ ผูร้ ับผิดชอบงานระดับอาเภอ พบว่า อาเภอป่ าบอนมีความ
พร้ อมและมีค วามต้องการที่ จ ะดาเนิ น งานวิจ ัย ในพื้นที่ และเห็ น ว่า ชุมชนที่ มีค วามพร้ อมที่จ ะสามารถ
ดาเนินการเป็ นต้นแบบและทดลองนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิได้เป็ นพื้นที่ บ้านควน
เคี่ยม หมู่ที่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข แกนนา
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สุขภาพ ผูน้ าชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนินงานเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ชุมชนยัง
มีความพร้อมที่จะสามารถดาเนินงานวิจยั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้กาหนดไว้
4.1.2 ผลการศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ที่ศึกษา
ประวัติความเป็ นมาของหมู่บ้าน
บ้ านควนเคี่ ยม ตังอยู
้ ่ หมู่ที่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ตาบลวังใหม่แยกมา
จากตาบลป่ าบอน เมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ตังอยู
้ ่ในเขตการปกครองของที่ว่าการอาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
ระยะห่างจากที่วา่ การอาเภอป่ าบอนถึงจุดกลางหมู่บ้านควนเคี่ยม ประมาณ 20กิโลเมตร มีนายศักดิ์ชัย
จันทร์แก้ วเดช ดารงตาแหน่งเป็ นกานันตาบลวังใหม่ ซึ่งอาศัยอยู่ ณ บ้ านควนเคี่ยม
ความเป็ นมาของชื่อบ้ าน “บ้ านควนเคี่ยม” สาเหตุเพราะลักษณะพืน้ ที่ของหมู่บ้านเป็ นเนินหรื อที่
ชาวบ้ านเรียกว่าควน เมื่อขึ ้นไปยืนบนยอดเนินหรื อยอดควนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลในอาเภอ
ปากพะยูน และพื ้นที่บนเนินหรือควนอดีตเคยเป็ นป่ าที่ มไี ม้ ยืนต้ นชนิดหนึ่งที่ช าวบ้ านเรี ยกว่า “ต้ นเคี่ยม”
ขึ ้นอยู่เป็ นจานวนมาก ลักษณะของต้ นเคี่ยมมีขนาดใหญ่ จึงถื อเอาต้ น เคี่ย มเป็ นสัญ ลัก ษณ์ของหมู่บ้ าน
ดังนัน้ เมื่อใครเดินทางเข้ ามาในเขตหมู่บ้านนีก้ ็ จะบอกว่าเดินทางมาบ้ านควนไม้ เคี่ยม และเปลี่ยนมาเป็ น
บ้ านควนเคี่ยมดังปั จจุบนั
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ภาพประกอบที่ 4-1 แผนที่ตาบลวังใหม่
ที่มา: สถานวิจยั สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554)

คนกลุ่มแรกที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในบ้ านควนเคี่ยมเป็ นชาวไทยพุทธ ที่ย้ายมาจากอาเภอระโนด
และอาเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเข้ ามาประมาณ 20 หลังคาเรือน และต่อมาได้ มีจานวนครัวเรื อน
เพิ่มขึ ้นจนเป็ นชุมชนควนเคี่ยมในปั จจุบนั
อาณาเขตติดต่ อ
ที่ตงั ้ บ้ านควนเคี่ยม ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอาเภอป่ าบอนมีอาณาเขตติดต่อ
ดังนี ้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ หมู่ 9 บ้ านควนเคี่ยมออก ตาบลปากพะยูน อาเภอ
ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
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ทิศใต้

ติดต่อกับ หมู่ 1 บ้ านน ้าตก ตาบลวังใหม่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ 9 บ้ านศาลาน ้า ตาบลป่ าบอน
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ หมู่ 4 บ้ านท่าดินแดง ตาบลวังใหม่

ลักษณะภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ
สภาพพื ้นที่บ้านควนเคี่ยม หมูท่ ี่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง มีลกั ษณะเป็ นเนิน
เขา ลักษณะดินเป็ นดินลูกรัง และพื ้นที่ราบลุม่ เหมาะสมแก่การทาเกษตร ส่วนสภาพภูมิอากาศมีลกั ษณะ
ภูมิอากาศแบบร้ อนชื ้น มีอณ
ุ หภูมิค่อนข้ างสม่าเสมอตลอดปี และสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็ น 2 ฤดู คือ
ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมกราคม และฤดูแล้ ง อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
ซึ่งเดือนเมษายนจะเป็ นช่วงที่มีอากาศร้ อนและแห้ งแล้ งที่สดุ ของปี
การคมนาคม
เส้ นทางในการเดินทางเข้ า - ออกหมูบ่ ้ านควนเคี่ยม มี 3 เส้ นทางหลัก ดังนี ้
1. ถนนสายบ้ านควนเคี่ ยม – บ้ านทุ่งผีปัน้ รูป เป็ นเส้ น ทางหลัก ที่ช าวบ้ า นใช้ สญ
ั จรออกจาก
หมู่บ้านเพื่อเดินทางไปสู่อาเภอหาดใหญ่ หรือตัวจังหวัดพัทลุง
2. ถนนสายควนเคี่ยม – บ้ านต้ นชมพู่ เป็ นถนนสายที่ชาวบ้ านใช้ สญ
ั จรไปยังบ้ านต้ นชมพู่ และบ้ าน
น ้าตก หรือใช้ เดินทางเข้ าหมูบ่ ้ าน ซึ่งถนนสายนี ้จะขนานกับถนนสายควนเคี่ยม – บ้ านน ้าตก
3. ถนนสายควนเคี่ยม – ท่าดินแดง ระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร ก่อนเข้ าสู่เขตของบ้ านท่า
ดินแดง
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ก. ประชากร
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บ้ านควนเคี่ยม หมูท่ ี่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพั ทลุง มีหลังคาเรื อนทัง้ หมดจานวน
165 หลังคาเรือน ประชากร 762 คน แยกเป็ น เพศชาย จานวน 372 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 48.82 และเพศ
หญิง จานวน 390 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 51.18 (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านน ้าตก, 2555)
ข. การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ใ ช้ พืน้ ที่ ในการทาสวนยางพารา ทาสวนสัป ปะรด และการทาสวนปาล์ม
ในช่วงฤดูฝนมีน ้าท่วมขังเป็ นบางพืน้ ที่ พื ้นที่ทงหมดของบ้
ั้
านควนเคี่ยมประมาณ 3,500 ไร่ (โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านน ้าตก, 2555)
ค. การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
ในหมู่ 2 บ้ านควนเคี่ยม ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง มี สถานศึกษา ประกอบด้ วย
โรงเรียนประถมศึกษาจานวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดควนเคี่ยม ซึ่งเป็ นโรงเรียนที่เปิ ดสอนตังแต่
้ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1-6 เปิ ดสอนครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2508 และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านควนเคี่ยม ประชากร
ส่วนใหญ่ นับ ถือศาสนาพุท ธ มีวัดตัง้ อยู่ใ จกลางหมู่บ้าน ๑ แห่ง คือ วัดควนเคี่ยมปั จ จุบัน มีพระสงฆ์
จานวน 5 รูป โดยมีพระใบฎีกาพิน ปั ญญาปสุโต เป็ นเจ้ าอาวาส (โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลบ้ าน
น ้าตก, 2555)
กลุ่ม/องค์ กรชุมชนด้ านเศรษฐกิจ
ในพื น้ ที่ บ้านควนเคี่ย ม หมู่ที่ ๒ ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ได้ มีการจัดตังกลุ
้ ่ม
องค์กรขึ ้นหลายกลุม่ ดังนี ้
ก. กลุม่ อาชีพ
- กลุ่มจักสานกระเป๋ าพลาสติก (บ้ านควนเคี่ยม) ตั ้งอยู่ที่บ้ านเลขที่ ๓๖ หมู่๒ ตาบลวังใหม่
อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๑
ปั จจุบนั ประชาชนสามารถทาเป็ นหัตถกรรมของครัวเรือน ได้ มีการปรับปรุงคุณภาพและหาซื ้อ
วัสดุที่ทนั สมัยขึ ้น สามารถจาหน่ายทังในท้
้ องถิ่น และส่งออกจาหน่ายต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย
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- สหกรณ์กองทุนน ้ายางบ้ านควนเคี่ยม จากัด
ข. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน จานวน 14 คน
ค. ผูน้ าองค์กรในชุมชน
1. นายศักดิ์ชยั

จันทร์แก้ วเดช

กานันตาบลวังใหม่

2. นายนิยม

จิตต์พรหม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง

3. นายสมนึก

คงนวล

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายปกครอง

4. นายกุศล

คงเผือก

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ ายรักษาความสงบ

4.1.3 การบูรณาการตัวผู้วจิ ัยเข้ ากับชุมชน
1) ผู้วิจยั ได้ ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขตาบลบ้ านน ้าตก ในวันที่ 14 กันยายน 2555
ผู้วิจัย เข้ าพบนายมณเฑี ย ร รัต นตรัง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขตาบลบ้ านน า้ ตก เพื่ อพูดคุย
เกี่ยวกับรายละเอียดของงานวิจยั ที่จะดาเนินการ จากการพูดคุยกับผู้อานวยการและเจ้ าหน้ าที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขตาบลบ้ านน ้าตก พบว่า เจ้ าหน้ าที่มีความสนใจและมีความพร้ อมในการดาเนินการวิจัยในครัง้ นี ้
เพราะเห็นว่างานวิจยั ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชนในพื ้นที่ และจะเป็ นการเริ่มต้ นให้ ชมุ ชนได้ เรียนรู้
การทางานวิจยั เพื่อที่จะสามารถใช้ ประโยชน์ในด้ านอื่น ๆ ได้ ต่อไปในอนาคต และได้ ร่วมกันกาหนดวันใน
การจัดประชุมกลุม่ เป้าหมายซึ่งประกอบด้ วย ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเคี่ยม ครูผ้ รู ับผิดชอบงานอนามัย
โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้นาชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเพื่อเข้ าร่วมรับฟั งการ
ประชาสัมพัน ธ์งานวิจัย รายละเอียดการดาเนินงานวิจัย และรับสมัครทีมวิจัย ชุมชน ที่ จะมาร่วมดาเนิ น
งานวิจยั ในครัง้ นี ้ โดยกาหนดวันจัดประชุมในวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริ ม
สุขตาบลบ้ านน ้าตก
2) ผู้วิจัย ได้ ป ระสานงานกับ โรงเรี ย นวัดควนเคี่ย ม ผู้วิจัย ได้ เ ข้ า พบ นายภิรมย์ ไพช านาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเคี่ยม ในวันที่ 14 กันยายน 2555 เพื่อแนะนาตัวและพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียด
ของงานวิจยั ที่จะดาเนินการในพื ้นบ้ านควนเคี่ยม จากการพูดคุย พบว่า ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเคี่ยมได้
ให้ การตอบรับในการที่จะให้ โรงเรียนเข้ าร่วมกิจกรรมในงานวิจยั อย่างเต็มที่ เพราะเห็นว่างานวิจยั ดังกล่าวจะ
เป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยน และจะได้ เป็ นการสร้ างพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ ให้ กับเยาวชนในอนาคต ทัง้ นี ้
ผู้วิจยั ได้ แจ้ งถึงกาหนดการการจัดประชุมในวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
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ตาบลบ้ านน ้าตก เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจยั รายละเอียดการดาเนินงานวิจยั และรับสมัครทีมวิจยั ชุมชน ซึ่ง
ทางผู้วิจยั จะนาหนังสือราชการเพื่อเชิญเข้ าร่วมประชุมอีกครัง้ ในวันที่ 16 กันยายน 2555
4.2 ผลการจัดกระบวนการวิจัย
ผลการศึกษาการจัดกระบวนการวิจยั เป็ นกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ ดาเนินในช่วงการดาเนินการวิจยั ซึ่งใน
ขันตอนนี
้
้ประกอบด้ วยกิจกรรม การประชาสัมพันธ์และสรรหาทีมวิจัยชุมชน การเตรี ยมความพร้ อมทีมวิจัย
ชุมชน การจัดทาแผนกิจกรรม และการดาเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งมีขนตอนการด
ั้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
4.2.1 การประชาสัมพันธ์ และสรรหาทีมวิจัย
การจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์งานวิจยั รายละเอียดการดาเนินงานวิจยั และสรรหาทีมวิจยั ชุมชน
ดาเนินการในวันที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขตาบลบ้ านนา้ ตกมีผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรม 48 คน ผู้วิจยั พยายามใช้ การประชุมครัง้ นี ้เป็ นเวทีสร้ างความเข้ าใจร่วมกันเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การดาเนินงานวิจยั ได้ แก่ กรอบแนวคิดการวิจยั ที่มาและความสาคัญ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ประโยชน์ที่
จะได้ รับจากการดาเนินงานวิจัย และเชิญชวนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมสมัครเข้ าร่วมทีมวิจัย เพื่อร่วมกันดาเนิน
งานวิจยั ในครัง้ นี ้ จากการประชุม พบว่าหลังจากที่ผ้ วู ิจัยได้ แนะนาตัวและชีแ้ จงถึงการเข้ ามาของผู้วิจัยใน
พื ้นที่ควนเคี่ยม เพื่อร่วมกับชุมชนในการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุงซึ่ง
การผู้วิจยั ได้ ใช้ คดั เลือกพื ้นที่ศกึ ษา บ้ านควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง เป็ น
หมู่บ้านทดลองและขอความร่ วมมือจากคนในชุมชน นอกจากนี ไ้ ด้ พูดคุย ถึง สถานการณ์ ปั ญ หาบุหรี่ ใ น
ปั จจุบนั ในภาพรวม ซึ่งผู้ที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ได้ ให้ ความสนใจ และแสดงท่าทีเป็ นมิตรต่อการพูดคุย มี
ความสนใจและตังใจฟั
้ งเมื่อกล่าวถึงปั ญหาบุหรี่ ผลระทบ และความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบ ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นนัน้ ยังมีไม่มากนักเนื่องจากเป็ นการพูดคุยครัง้ แรก
ระหว่างผู้วิจยั และคนในพื ้นที่ และผู้เข้ าร่วมประชุมอาจยังไม่เข้ าใจเกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ อง
ยาสูบมากนัก แต่อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนาชุมชน ในพื น้ ที่ส่วนหนึ่งก็ มีความสนใจและตระหนักถึ ง
ผลเสียที่อาจเกิดขึ ้นในครอบครัว ชุมชนและสังคม ที่สาเหตุมาจากบุหรี่ และได้ พูดคุยถึงปั ญหาบุหรี่ ภายใน
ชุมชนในภาพรวมว่าปั จจุบนั ปั ญหาไม่ได้ เป็ นของใครคนใดคนหนึง่ แต่เป็ นปั ญหาของคนทุกคน ดังนันจึ
้ งต้ อง
ขอความร่วมมือในการแก้ ไขซึ่งได้ นามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปทดลองใช้ ในพืน้ ที่เพื่อศึกษา

51

แนวทางและปั จจัยที่เหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ่งผู้ที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นีไ้ ด้ ให้ ความสนใจ
และแสดงท่าทีเป็ นมิตรต่อการพูดคุย รวมทังได้
้ ให้ ความสนใจและความสาคัญในการพัฒนาและแก้ ไขปั ญหา
และยังมีบางท่านได้ แสดงความวิตกกังวลในบางประเด็นที่จะเป็ นอุปสรรคสาหรับการนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่องยาสูบ เช่น “ปั ญหายาสูบที่เกิ ดขึ้นในพื้นที่นนั้ แก้ได้ยาก เพราะมี การสูบมาตัง้ แต่รุ่นปู่ รุ่นพ่อ
และไม่สามารถที่จะแก้ปั ญหานี้ได้” (วิชัย ราชสง, 18 กัน ยายน 2555) ซึ่งผู้วิจัยก็ ได้ อธิบ ายเพิ่มเติมว่า
งานวิจยั ของผู้วิจยั ครัง้ นี ้ วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยคือเป็ นการสร้ างกระบวนการเพื่อพัฒนาให้ เกิดการ
เรียนรู้ในการแก้ ไขปั ญหาโดยความร่วมมือของชุมชน เราต้ องมาร่วมกันขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อหารูปแบบ กระบวนการหนุนเสริ มการขับเคลื่อนและแห่ง
ความปั จจัยความสาเร็จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยมีการจัดทา
เป็ นแผนการในระดับตาบลที่ผา่ นเวทีความเห็นของชุมชน สร้ างองค์ความรู้สร้ างระบบให้ กบั คนในชุมชนเป็ น
เพียงจุดเริ่มต้ นเพื่อถ่ายทอดแผนที่ได้ ให้ แก่อาเภออื่นๆในจังหวัดพัทลุง
จากการพูด คุยข้างต้น ทาให้ผเู้ ข้าร่ วมประชุมมีค วามมัน่ ใจมากขึ้ น และพร้ อมที่จ ะร่ ว มกันด าเนิ น
งานวิจยั มีผเู้ ข้าร่ วมสมัครเป็ นทีมวิจยั ชุมชน 25 คน ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน กรรมโรงเรี ยน กรรมการวัด
อสม. ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน และได้กาหนดวันชุมครั้งต่อไปในวันที่ 13ตุลาคม 2555
ตารางที่ 4-2 ข้อมูลทัว่ ไปของทีมวิจยั ชุมชน
ข้ อมูลทั่วไป

จานวน (คน)

ร้ อยละ (N=25)

7
18

28.00
72.00

13
9
3

52.00
36.00
12.00

23
2

92.00
8.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
ระยะเวลาการเข้ ามาอยู่อาศัยในชุมชน
เป็ นคนดั้งเดิมในชุมชน
ย้ายเข้ามาอยูใ่ นพื้นที่เกิน 10 ปี
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ข้ อมูลทั่วไป
มุมมองด้ านยาสู บ
ควรมี ก ารน านโยบายดั ง กล่ า วมา
ทดลองใช้ในชุมชน

จานวน (คน)

ร้ อยละ (N=25)

25

100

4.2.2 การเตรียมความพร้ อมทีมวิจยั ชุมชน
การเตรี ยมความพร้อมทีมวิจยั ชุมชนเป็ นการประชุมเพื่อ สร้างองค์ความรู้ในเรื่ อง พรบ.ยาสูบ โทษ
และพิษภัยของยาสูบ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบ และความรู้ ดา้ นการวิจยั ให้กบั ทีมวิจยั ชุมชนก่อน
การดาเนินงานวิจยั ในการประชุมครั้งนี้ มีผเู้ ข้าร่ วมประชุม 28 คน ดาเนิ นการในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ
โรงเรี ยนวัดควนเคี่ยม ผลการดาเนินงานสามารถสรุ ปผลออกเป็ นสองส่วน ดังนี้
ตารางที่ 4-3 ผลการดาเนินงานการเตรี ยมความพร้อมทีมวิจยั ชุมชน
ผลจากการจัดกิจกรรม

ผลการประชุมในการดาเนินงานวิจยั ในพืน้ ที่

ในช่ ว งแรกผูว้ ิ จ ัย ได้ทาการแนะน าตัว สร้ า ง ทีมวิจยั ชุมชนได้เสนอให้มีการแบ่งคณะทางาน
ความคุน้ เคยระหว่างผูว้ ิจ ัยและที มวิจยั ชุมชน ออกเป็ น 2 ส่ ว นเพื่ อ ความสะดวกในการ
อีกครั้งก่อนการดาเนินกิจกรรมอื่น และการทา ดาเนินงานและความสะดวกในการติดตามของ
แบบประเมินก่ อนเริ่ มกระบวนการวิจ ัย (pre- ผูว้ ิจ ัย ได้แก่ ส่ ว นที่ 1 ที มวิจ ัยที่ ข ับเคลื่อนมติ
test) พบว่า บรรยากาศในการประชุ มมีค วาม สมัชชาสุขภาพแห่ งชาติในโรงเรี ยน และส่ วนที่
เป็ นกันเองมากขึ้น และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ให้ 2 ทีมวิจยั ที่ขบั เคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ความสนใจในการท าแบบประเมิ น มี ก าร ในชุมชนและวัด ซึ่งในแต่ละทีมจะมีผวู้ ิจยั เป็ นที่
สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในแบบประเมิน ใน ปรึ กษา ในการด าเนิ น งานในการขับเคลื่อนมติ
ส่ ว นการบรรยายให้ค วามรู้ผวู้ ิจยั ใช้สื่อสไลค์ สมัช ชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ไปสู่ ภ าคปฏิ บัติ อ ย่า ง
เพื่อการบรรยายทั้งในส่ วนของเนื้ อหาเกี่ยวกับ เป็ นรู ปธรรม โดยที่ประชุมตกลงกันว่าจะมีการ
กรอบแนวคิ ด ความส าคั ญ ของงานวิ จ ั ย ประชุมทีมวิจยั ร่ วมกับชุมชนอีกครั้งเพื่อทาความ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั และประโยชน์ที่จะ เข้า ใจร่ วมกับ ชุ ม ชน ร่ วมกัน วางแผน และ
ได้รั บจากการด าเนิ น งานวิจ ัย การบรรยาย ร่ วมกันกาหนดกิจ กรรมต่าง ๆ ที่จ ะดาเนิ นการ
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ผลจากการจัดกิจกรรม

ผลการประชุมในการดาเนินงานวิจยั ในพืน้ ที่

เกี่ยวกับพรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของยาสูบ เพื่อขับเคลื่อนมติ สมัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติไปสู่
มติ สมัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติ เรื่ องยาสู บ และ ภาคปฏิ บัติ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยก าหนดวัน
ความรู้ ด ้า นการวิ จ ัย ในกิ จ กรรมช่ ว งการ ประชุ ม ในวัน ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2555 ณ ห้อง
บรรยายผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ให้ค วามสนใจต่ อ ประชุมโรงเรี ยนบ้านควนเคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่ า
การบรรยายเป็ นอย่างดี สังเกตได้จากมีการจด บอน จ.พัทลุง
ข้อมูลที่วิทยากรผูว้ จิ ยั ได้พดู คุย มีการซักถามใน
ประเด็นที่สงสัยได้
4.2.3 การจัดทาแผนกิจกรรม
1) การจัดเวทีระดมความคิดเห็น การจัดทาแผนกิจกรรมผู้วิจัยร่วมกับทีมวิจัยและชุมชน
บ้ านควนเคี่ยม ร่วมจัดเวทีระดมความคิดในการจัดกิจกรรมที่จะดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้ องประชุมโรงเรี ยนบ้ านควน
เคี่ยม ต.วังใหม่ อ.ป่ าบอน จ.พัทลุง ซึ่งในการจัดเวทีครัง้ นี ้ได้ รับความสนใจจากชุมชนเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
ยังได้ รับ ความร่ วมมือ จากหน่วยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ องในพื น้ ที่ ทัง้ ในส่วนของโรงเรี ย นวัดควนเคี่ย ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านน ้าตก ผลจากการจัดเวทีระดมความคิด ผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. การด าเนิ น กิ จ กรรมในชุม ชนจะมี ก ารแยกกิ จ กรรมออกเป็ น 3 ส่ว นที่ จ ะด าเนิ น การ ซึ่ ง
ประกอบด้ วยการดาเนินการ โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ วัดปลอดบุหรี่ และชุมชนปลอดบุหรี่
2. โดยกิจกรรมในแต่ละส่วนจะประกอบด้ วยกิจกรรมดังนี ้
- การรณรงค์เพื่อให้ ประชาชนในพื ้นที่ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่โดยดาเนินการในภาพทังชุ
้ มชน
- ชุมชน วัด และโรงเรียน มีข้อตกลง ร่วมกันในการนาแนวทางการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่อง
บุหรี่ดาเนินการในพื ้นที่หมูท่ ี่ 2 บ้ านควนเคี่ยม ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
- มีการกาหนดเขตสูบบุหรี่ของชุมชน เขตสูบบุหรี่ของวัด และเขตสูบบุหรี่ของโรงเรียน
- รณรงค์ให้ บ้านในพื ้นที่เป็ น “บ้ านสีขาว” ปลอดจากผู้สบู บุหรี่ มีการติดสติ๊กเกอร์ไม่สบู บุหรี่
ในทุกบ้ าน
- มีป้ายรณรงค์ เพื่อให้ ประชาชนในพื ้นที่ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ติดในจุดต่าง ๆ ของชุมชน

54

ภาพประกอบที่ 4-2 การจัดเวทีระดมความคิดเห็น

เมื่อได้ กิ จ กรรมหลัง จากร่ วมกัน ระดมความคิด จากเวที เ พื่ อขับ เคลื่ อนมติ สมัช ชาสุขภาพ
แห่งชาติแล้ ว ผู้วิจยั และทีมวิจยั จึงได้ กาหนดวันเพื่อร่วมกันประชุมในการวางแผนเตรียมการดาเนินงานตาม
กิจกรรมที่ได้ มีการนาเสนอ กาหนดวันที่เหมาะสมที่จะดาเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งได้ กาหนดวันประชุมใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนวัดควนเคี่ยม เวลา 13.30 น.
3) การกาหนดแผนกิจกรรม ผูว้ ิจยั และทีมวิจยั ได้ร่วมกัน ประชุมเพื่อกาหนดแผนกิจกรรม
กาหนดวันที่เหมาะสมที่จะดาเนินกิจกรรมตามแผน ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรี ยนวัดควนเคี่ยม
เวลา 13.30 น. ซึ่งมีผเู้ ข้าร่ วมประชุม 34 คน สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-4 กาหนดการแผนกิจกรรมในการดาเนินงานวิจยั
กิจกรรม

วันที/่

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

การให้ ความรู้ เรื่ อง พรบ. 1 4 ธั น ว า ค ม โรงเรี ยนวัด ที มวิจ ัย / ตัว แทน ที ม วิ จั ย
ยาสูบ โทษและพิ ษ ภั ย 2555

ควนเคี่ยม

ค รั ว เ รื อ น ที่ สู บ ทั้งหมด
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กิจกรรม

วันที/่

สถานที่

ของยาสูบ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บุหรี่

ก า ร ส ร้ า ง มี ข้ อ ต ก ล ง 1 4 ธั น ว า ค ม โรงเรี ยนวัด ที มวิจ ัย / ตัว แทน ที ม วิ จั ย
ร่ ว มกั น ในการน าแนว 2555

ควนเคี่ยม

ค รั ว เ รื อ น ที่ สู บ ทั้งหมด
บุหรี่

ทางการน ามติ ส มั ช ชา
สุ ข ภ า พ เ รื่ อ ง บุ ห รี่
ดาเนินการในพื ้นที่หมู่ที่ 2
บ้ านควนเคี่ ยม ตาบลวัง
ใ ห ม่ อ า เ ภ อ ป่ า บ อ น
จังหวัดพัทลุง

การให้ ความรู้ เรื่ อง พรบ. 11 มีนาคม 2556 โรงเรี ยนวัด ที ม วิ จ ัย /นัก เรี ยน โรงเรี ยนวั ด
ยาสูบ โทษและพิ ษ ภั ย

ควนเคี่ยม

โรงเรี ยนวัด ควน ค ว น เ คี ย ม /
เคี่ยม

ของยาสูบ

ทีมวิจยั

ก า ร ร ณ ร ง ค์ เ พื่ อ ใ ห้ 11 มีนาคม 2556 ชุ ม ชนบ้า น ที ม วิ จ ัย /นัก เรี ยน โรงเรี ยนวั ด
ประชาชนในพื น้ ที่ ลด ละ

ควนเคี่ยม

โรงเรี ยนวัด ควน ค ว น เ คี ย ม /
เคี่ยม

เ ลิ ก ก า ร สู บ บุ ห รี่ โด ย

ทีมวิจยั

ด าเนิ นการในภาพทั ง้
ชุมชน
ก า ร ล ง น า ม ร่ ว ม กั น 11 มีนาคม 2556 โรงเรี ยนวัด ผ อ . โ ร ง เ รี ย น / ผูว้ ิจยั
ระหว่าง วัด โรงเรียน และ

ควนเคี่ยม

ตั ว แ ท น ผู้ น า

ชุมชน ในข้ อตกลงการนา

ชุ มชน/เจ้าอาวาส

แ น ว ท า ง ก า ร น า ม ติ

วัดควนเคี่ยม

สมัช ชาสุขภาพเรื่ องบุห รี่
ดาเนินการในพื ้นที่หมู่ที่ 2
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กิจกรรม

วันที/่

สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

บ้ านควนเคี่ ยม ตาบลวัง
ใ ห ม่ อ า เ ภ อ ป่ า บ อ น
จังหวัดพัทลุง
รณรงค์ ใ ห้ บ้ านในพื น้ ที่ 11 มีนาคม 2556 ชุ ม ชนบ้า น ที ม วิ จ ัย /นัก เรี ยน โรงเรี ยนวั ด
ควนเคี่ยม

เป็ น “บ้ านสีขาว” ปลอด

โรงเรี ยนวัด ควน ค ว น เ คี ย ม /
เคี่ยม

จากผู้สูบ บุห รี่ มี ก ารติ ด

ทีมวิจยั

สติ๊กเกอร์ไม่สบู บุหรี่ในทุก
บ้ าน
ติ ด ป้ ายรณรงค์ เพื่ อ ให้ 11 มีนาคม 2556 ชุ ม ชนบ้า น ที ม วิ จ ัย /นัก เรี ยน โรงเรี ยนวั ด
ควนเคี่ยม

ประชาชนในพื น้ ที่ ลด ละ

โรงเรี ยนวัด ควน ค ว น เ คี่ ย ม /
เคี่ยม

เลิก การสูบบุหรี่ ติดในจุด

ทีมวิจยั

ต่าง ๆ ของชุมชน
ส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร

ตลอดภาค

โรงเรี ยนวัด นัก เรี ยนโรงเรี ยน โรงเรี ยนวั ด

สอดแทรกพิษ ภัย บุห รี่ ใ น

การศึกษา

ควนเคี่ยม

วัดควนเคี่ยม

ควนเคี่ยม

สถานศึกษาเริ่ มตัง้ แต่ชัน้
อนุบาล
ชุ ม ช น มี ก า ร เ ปิ ด ห อ

ตลอด

กระจายเสี ยงเพื่อรณรงค์

ชุ ม ชนบ้า น ชุ ม ชนบ้ า นควน ชุ ม ช น บ้ า น
ควนเคี่ยม

เคี่ยม

ควนเคี่ยม

การสู บ บุ ห รี่ และพิ ษ ภัย
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด จากการสู บ
บุหรี่
การติ ด ตามประเมิ น ผล มี.ค. – เม.ย. 56

ชุ ม ชนบ้า น ทีมวิจยั

ผูว้ ิจยั
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กิจกรรม

วันที/่

กิจกรรม

สถานที่
ควนเคี่ยม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

นักเรี ยน
ตัว แทนครั ว เรื อน
ที่สูบบุหรี่

4.2.4 การดาเนินกิจกรรมตามแผน
ในการดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนดผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ผลการดาเนินกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่ อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของยาสูบการสร้างมี
ข้อตกลงร่ วมกันในการนาแนวทางการนามติสมัชชาสุ ขภาพเรื่ องบุหรี่ ดาเนิ นการในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านควน
เคี่ยม ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ในการประชุมครั้งนี้ ดาเนิ นการในวันที่ 14 ธันวาคม 2555
มีผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม 52 คน ผลจากการดาเนิ นกิจกรรมพบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ให้ความสนใจต่อการจั ด
ประชุมครั้งนี้เป็ นอย่างดี และในช่วงของการแสดงความคิดเห็นเพื่อกาหนดข้อตกลงร่ วมกันในการนาแนว
ทางการนามติสมัชชาสุ ขภาพเรื่ องบุหรี่ ดาเนิ นการในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มก็ได้
ร่ ว มกัน แสดงความคิ ด เห็ น ซึ่ ง ข้อตกลงร่ ว มกัน ในการน าแนวทางการน ามติ ส มัชชาสุ ข ภาพเรื่ องบุ ห รี่
ดาเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง สามารถกาหนดได้ดงั นี้

ข้ อตกลงร่ วมแนวทางการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่องบุหรี่ดาเนินการในพืน้ ที่
หมู่ท่ ี 2 บ้ านควนเคี่ยม ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
1. ห้ามขายบุหรี่ ให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
2. ห้ามสูบบุหรี่ ในเขตห้ามสูบ ได้แก่
: บริ เวณสาธารณะ
: วัด
: โรงเรี ยน
ซึ่งสามารถสูบได้เฉพาะบริ เวณที่จดั ไว้สาหรับสูบบุหรี่ เท่านั้น
3. ร่ วมกันจัดกิจกรรมหรื อนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุ หรี่
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ทั้งในโรงเรี ยนและในชุมชน
4. ห้ามขายผลิตภัณฑ์บุหรี่ ในสถานที่ตอ้ งห้ามยาสูบที่ตอ้ งห้าม 100 % จานวน 4 แห่ง
ประกอบด้วย สถานศึกษา ศาสนาสถาน สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐและสถานที่ราชการ
5. กาหนดเขตสูบบุหรี่ (ใต้โด) ซึ่งบริ เวณดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญแก่ประชาชนในชุมชน และไม่อยูใ่ นบริ เวณทางเข้า อีกทั้งบริ เวณใต้โดยังมีการ
ระบายอากาศถ่ายเทที่ดีอีกด้วย
6. สถานศึกษามีการสอดแทรกพิษภัยบุหรี่ ในสถานศึกษาเริ่ มตั้งแต่ช้นั อนุบาล
7. ชุมชนมีการเปิ ดหอกระจายเสียงเพื่อรณรงค์การสูบบุหรี่ และพิษภัยต่างๆ ที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่
8. ก าหนดเครื่ องหมายในเขตสู บบุ หรี่ และเขตปลอดบุ หรี่ ภ ายในชุ มชน ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่ องหมายของเขตสูบบุหรี่ และเขต
ปลอดบุหรี่
2) การให้ความรู้เรื่ อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของยาสูบแก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนวัดควนเคี่ยม
การลงนามร่ วมจาก 3 ฝ่ ายในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน ผูน้ าศาสนา และผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ซึ่ง
ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็ นข้อปฏิบตั ิที่จะนาไปประกาศใช้ในหมู่บา้ น และเป็ นกติการ่ วมกัน ของคนในชุมชน
และการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ติดในจุดต่าง ๆ ของชุมชน บ้านสี ขาว ซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนนี้ได้ดาเนินการในวันที่ 11 มีนาคม 2556 โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นร่ วมกับทีมวิจยั ชุมชน
และโรงเรี ยนวัด ควนเคี่ยมซึ่งจากกิจ กรรม พบว่า ครู ในโรงเรี ยนและนักเรี ยนได้ให้ความร่ วมมือในการ
ดาเนินกิจกรรมเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ กิจกรรมการลงนามร่ วมกันในข้อตกลงก็ได้รับความร่ วมมือจากเจ้า
อาวาสวัดควนเคี่ยมเป็ นอย่างดี และยังเห็นด้วยสาหรับการดาเนินงานที่จะให้วดั ควนเคี่ยมเป็ นวัดปลอดบุหรี่
กิจกรรมการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ติดในจุดต่าง ๆ ของชุมชน บ้านสี ขาว
ได้รับความร่ วมมือจากคนในชุมชนเป็ นอย่างดี ยินดีให้นกั เรี ยนติดป้ าย ติดสติ๊กเกอร์ เพื่อร่ วมลด เลิก การสูบ
บุหรี่
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ภาพประกอบที่ 4-3 กิจกรรมให้ ความรู้ ร่วมลงนามข้ อตกลง และรณรงค์

3) สถานศึกษามีการสอดแทรกพิษ ภัยบุหรี่ ใ นสถานศึก ษาเริ่ มตังแต่
้ ชนั ้ อนุบาล กิจกรรมนี ้
ผู้วิจยั ได้ ประสานงานกับผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือให้ ทางโรงเรี ยนสอดแทรกเนือ้ หาความรู้
กิจกรรมที่เกี่ยวกับยาสูบให้ เยาวชนได้ มีสว่ นร่วม และตระหนักถึง โทษ พิษภัย อันตรายที่เกิดจากบุหรี่ ซึ่ง
จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า โรงเรี ย นได้ ใ ห้ ความร่วมมือเป็ นอย่ างดี และเมื่อเปิ ดปี การศึก ษาภาค
การศึก ษา 2555 ทางโรงเรี ยนได้ ให้ กลุ่มผู้น านักเรี ยนเป็ นแกนนาในการประชาสัมพัน ธ์ถึ ง โทษ พิ ษภัย
อันตรายที่เกิดจากบุหรี่ ให้ กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนหน้ าเสาธงทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน นอกจากนีจ้ ะมี
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ โทษ พิษภัย อันตรายที่เกิดจากบุหรี่ภายในโรงเรียน และเมื่อโรงเรี ยนมีกิจกรรม
เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาก็จะนาการรณรงค์เรื่ องของบุหรี่ มาสอดแทรกในกิจกรรมด้ วย ซึ่งจากการสั งเกต
ของผู้วิจยั ในการดาเนินการกิจกรรมในส่วนของโรงเรียนปลอดบุหรี่ พบว่า ประชาชนในพืน้ ที่ นักเรี ยน ร่วม
ถึงคุณครูในโรงเรียนได้ ให้ ความสาคัญและมีสว่ นร่วมเป็ นอย่างดี
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ภาพประกอบที่ 4-3 การบูรณาการในเรื่องของบุหรี่กบั กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน

4) ชุมชนมีการเปิ ดหอกระจายเสียงเพื่อรณรงค์การสูบบุหรี่ และพิษภัยต่างๆ ที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่ การดาเนินกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งของชุมชนบ้ านควนเคียมปลอดบุหรี่ ผู้วิจัยพบว่า กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์เ พื่อรณรงค์การสูบบุหรี่ และพิ ษภัยต่างๆ ที่เ กิดจากการสูบ บุหรี่ ผ่านหอกระจายข่าวของ
ชุมชน เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ชมุ ชนดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และคนในชุมชนก็ให้ ความสนใจต่อข่าวสารที่
ได้ ทาการประชาสัมพันธ์ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ หรื อการให้ ความรู้ ทีมวิจัยชุมชนจะเป็ นผู้สลับ
สับเปลี่ยนกันทาหน้ าที่ หรื อในบ้ างครัง้ ผู้วิจัยก็จะใช้ ช่องทางนีใ้ นการนัดแนะ ประชุม ทาความเข้ าใจ ให
ความรู้คนในชุมชน ผ่านทางเสียงตามสาย ด้ วยลักษณะบ้ านเรื อนของหมู่ที่ 2 บ้ านควนเคี่ยมที่ส่วนใหญ่
บ้ านเรือนจะตังอยู
้ ่ริมถนนภายในหมูบ่ ้ าน และในแต่สายของถนนภายในหมู่บ้านจะมีลาโพงทุกสาย ส่งผล
ให้ ก ารรับ รู้ ข่าวสารเป็ นไปอย่ างทั่วถึ ง และครอบคลุม จึ งนับ เป็ นช่ องทางอีก ช่ องทางหนึ่ง ที่ ท าให้ ก าร
ดาเนินงานวิจยั ในครัง้ นีป้ ระสบความสาเร็จ และการจัดกิจกรรมทุกครัง้ จะได้ รับความร่วมมือเป็ นอย่างดี
จากคนในชุมชน
5) การสรุ ปประเมินผล ผลจากกิจกรรมสรุ ปผลกิจกรรมที่ได้ดาเนินการตามโครงการ จากการ
สอบถามทีมวิจยั ชุมชนได้ให้ขอ้ มูลว่า จากการสังเกตของทีมวิจยั ที่ได้สงั เกตพฤติกรรมของคนในชุมชนที่สูบ
บุหรี่ พบว่า หลังจากการดาเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยให้หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยมเป็ นหมู่บา้ นปลอดบุหรี่
ได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากคนในชุมชน สังเกตเห็นได้จากในปัจจุบนั ไม่มีผสู้ ูบบุหรี่ ในที่ สาธารณะให้
เห็น เช่น ที่กลุ่มสหกรณ์น้ ายาง โรงเรี ยน ร้านค้า ลานกีฬา และที่สาธารณะอื่น ส่ วนในวัด พบว่า หากมีงาน
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ศพ ยัง พบการสู บ บุ ห รี่ ภายในวัด เนื่ อ งจากบางครั้ งคนที่ ม าร่ วมงานไม่ ใ ช้ค นในพื้ น ที่ จึ ง ยากต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าการดาเนิ นงานตามโครงการวิจยั ส่ งผลให้ผทู้ ี่สูบบุหรี่ มีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่ ที่ดีข้ ึนปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ได้กาหนดไว้ในแต่ตน้ นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวทีมวิจยั ชุมชนยังได้มีการ
แบ่งพื้นที่ในการลงพื้นที่เพื่อสอบถามประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาเนิ นโครงการวิจยั และยัง
ได้ร่วมกันสรุ ปปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินงานและปัจจัยที่ส่งเสริ มหรื อสนับสนุ นให้การดาเนิ นงาน
ในครั้งนี้ประสบความสาเร็ จ ร่ วมกันทาแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการดาเนินงานวิจยั
4.3 ผลผลิตและผลการเรียนรู้จากกระบวนการวิจัย
ผลผลิตและผลการเรี ยนรู้จากกระบวนการซึ่งในขันนี
้ ผ้ ้ วู ิจัยได้ สรุปผลที่ได้ จากการดาเนินงานใน
กระบวนการวิจยั และได้ ประเมินกลุม่ เป้าหมายที่เข้ าร่วมในกระบวนการวิจยั โดยใช้ แบบสอบถาม และแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการดาเนินกิจกรรมการนาแนวทางการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องบุหรี่ ดาเนินการ
ในพื ้นที่หมูท่ ี่ 2 บ้ านควนเคี่ยม ซึ่งสามารถสรุปผลผลิตและผลการเรี ยนรู้จากกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ ้นได้
ดังนี ้
4.3.1 ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการวิจัย
1) ได้ ทีมวิจยั ชุมชน ในการดาเนินงานวิจัยครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ มีการสรรหาทีมวิจัยชุมชนมาเป็ น
แกนนาในการด าเนินงานวิจัย เพื่อจะเป็ นตัวขับเคลื่อนการดาเนิน งานการนาแนวทางการนามติสมัชชา
สุขภาพเรื่ องบุหรี่ดาเนินการในพื ้นที่หมูท่ ี่ 2 บ้ านควนเคี่ยม โดยพืน้ ฐานคนในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้ านควนเคี่ยม
เป็ นสังคมแบบเครื อญาติ ความสัมพัน ธ์ของคนในชุมชนเป็ นความสัมพันธ์ อัน ดี นอกจากนี ห้ น่วยงาน
ราชการในพื น้ ที่ ทั ง้ โรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพต าบลบ้ านน า้ ตก และโรงเรี ย นวัด ควนเคี่ ย ม ก็ มี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน มีการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกประการคนในชุมชนบ้ านควนเคี่ยมเป็ น
กลุ่มคนที่ มีความสนใจที่จะตอบรับการการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ จึงท าให้ ได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่ างดีจาก
ตัวแทนหน่วยงานในพืน้ ที่ กลุ่มอาสาสมัค รสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น า
ชุมชน ในการสมัครเข้ าร่วมที มวิจัยชุมชน นอกจากนี ก้ ลุ่มบุคคลเหล่านี เ้ ป็ นกลุ่มคนที่ มีจิ ตอาสาในการ
ท างานสาธารณะให้ ความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การวิ จัย ด้ ว ยดี ตัง้ แต่เ ริ่ ม ด าเนิ น การวิ จัย จนตลอด
กระบวนการวิจยั ทังหมดก่
้
อให้ เกิดการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็ นทุนของชุมชนต่อไปในอนาคต ในการดาเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในด้ าน อื่น ๆ
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2) ได้ขอ้ ตกลงร่ วมกันในการนาแนวทางการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องบุหรี่ ดาเนินการในพื้นที่
หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ซึ่งถือเป็ นกติกาของชุมชนที่ชุมชนยอมรับและทุกคนในชุมชนต้องปฏิบตั ิเหมือนกัน
จึงนับเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีของชุมชนในการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต
ข้ อตกลงร่ วมแนวทางการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่องบุหรี่ดาเนินการในพืน้ ที่
หมู่ท่ ี 2 บ้ านควนเคี่ยม ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
1. ห้ามขายบุหรี่ ให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
2. ห้ามสูบบุหรี่ ในเขตห้ามสูบ ได้แก่
: บริ เวณสาธารณะ
: วัด
: โรงเรี ยน
ซึ่งสามารถสูบได้เฉพาะบริ เวณที่จดั ไว้สาหรับสูบบุหรี่ เท่านั้น
3. ร่ วมกันจัดกิจกรรมหรื อนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่
ทั้งในโรงเรี ยนและในชุมชน
4. ห้ามขายผลิตภัณฑ์บุหรี่ ในสถานที่ตอ้ งห้ามยาสูบที่ตอ้ งห้าม 100 % จานวน 4 แห่ง
ประกอบด้วย สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานบริ การสาธารณสุขของรัฐและสถานที่ราชการ
5. กาหนดเขตสูบบุหรี่ (ใต้โด) ซึ่งบริ เวณดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ราคาญแก่ประชาชนในชุมชน และไม่อยูใ่ นบริ เวณทางเข้า อีกทั้งบริ เวณใต้โดยังมีการ
ระบายอากาศถ่ายเทที่ดีอีกด้วย
6. สถานศึกษามีการสอดแทรกพิษภัยบุหรี่ ในสถานศึกษาเริ่ มตั้งแต่ช้นั อนุบาล
7. ชุมชนมีการเปิ ดหอกระจายเสียงเพื่อรณรงค์การสูบบุหรี่ และพิษภัยต่างๆ ที่เกิดจากการ
สูบบุหรี่
8. ก าหนดเครื่ องหมายในเขตสู บบุ หรี่ และเขตปลอดบุ หรี่ ภ ายในชุ มชน ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่ องหมายของเขตสูบบุหรี่ และเขต
ปลอดบุหรี่
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4.3.2 ผลการเรียนรู้จากกระบวนการวิจัย
ในการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากกรั บ วนการวิ จัย ผู้วิจัย ได้ ท าการประเมิ น ในกลุ่มผู้เ ข้ าร่ ว ม
กระบวนการ 3 กลุม่ ด้ วยกันประกอบด้ วย ทีมวิจยั ชุมชน นักเรียนระดับชัน้ ป.5 – ป.6 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม
และตัวแทนครัวเรือนในหมูท่ ี่ 2 บ้ านควนเคี่ยม
1) ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ เรื่อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของบุหรี่
ก. ทีมวิจยั ชุมชน
จากการทดสอบที มวิจยั ชุมชน จานวน 25 คน ด้ว ยแบบทดสอบวัด ความรู้ ความเข้าใจ เรื่ อง
พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของบุหรี่ แบบอัตนัย 15 ข้อ แบบทดสอบชุดเดียวกันนี้ ได้ทาการทดสอบ 2 ครั้ง
คือ การทดสอบก่อนการดาเนินการวิจยั (pre – test) และการทดสอบหลังการดาเนินการวิจยั (post – test) ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4-5 ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั ของทีมวิจ ัย
ชุมชน
กลุ่มทดสอบ
ก่อนเข้าร่ วม
กระบวนการวิจยั
หลังเข้าร่ วม
กระบวนการวิจยั


จานวนทีมวิจยั
ชุมชน
25

คะแนนเฉลีย่

S.D.

8.40

1.04

t

13.32*
25

12.36

sig

.000

1.43

แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางเปรียบเทียบแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้ าใจ เรื่ อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัย
ของบุหรี่ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนของทีมวิจยั ชุมชนก่อนและหลังการเข้ าร่วมกระบวนการเรี ยนรู้
พบว่าก่อนเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั มีคา่ เฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 8.40 และหลังเข้ าร่วมกระบวนการวิจัย มี
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 12.36 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้ วย t-test พบว่ามีความ
แตกต่างทางนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ากระบวนการวิจยั ทาให้ ทีมวิจยั ชุมชนเกิดความรู้ ความ
เข้ าใจเรื่อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของบุหรี่

ข. ตัวแทนครัวเรือนที่มคี นสู บบุหรี่
จากการทดสอบตัว แทนครัว เรื อนที่มีคนสูบบุหรี่ จานวน 50 ครัว เรื อนโดยแบบทดสอบวัด
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่ องพรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของบุหรี่ แบบอัตนัย 15 ข้อ แบบทดสอบชุดเดียวกันนี้
ได้ทาการทดสอบ 2 ครั้ง คือ การทดสอบก่อนการดาเนิ นการวิจยั (pre – test) และการทดสอบหลังการ
ดาเนินการวิจยั (post – test) ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-6 ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั ของตัวแทน
ครัวเรื อนที่มีคนสูบบุหรี่
กลุ่มทดสอบ
ก่อนเข้าร่ วม
กระบวนการวิจยั
หลังเข้าร่ วม
กระบวนการวิจยั


จานวนตัวแทน
ครัวเรือน
50

คะแนนเฉลีย่

S.D.

8.10

1.26

t

17.91*
50

12.28

sig

.000

1.35

แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางเปรียบเทียบแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้ าใจ เรื่ อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัย
ของบุหรี่ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนของตัวแทนครัวเรื อนที่มีคนสูบบุหรี่ ก่อนและหลังการเข้ าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ พบว่าก่อนเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั มีคา่ เฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 8.10 และหลังเข้ าร่วม
กระบวนการวิจยั มีคา่ เฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 12.28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยด้ วย t-test
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พบว่ามีความแตกต่างทางนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 แสดงว่ากระบวนการวิจยั ทาให้ ตวั แทนครัวเรือนที่
มีคนสูบบุหรี่ เกิดความรู้ ความเข้ าใจเรื่อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของบุหรี่
ค. นักเรียนระดับประถมศึกษาระดับชัน้ ป.4 – ป.6
จากการทดสอบนัก เรี ยนระดับ ประถมศึ ก ษาระดับ ชั้น ป.4 – ป.6 จ านวน 34 คน โดย
แบบทดสอบวัด ความรู้ ความเข้า ใจ เรื่ องพรบ.ยาสู บ โทษและพิษ ภัย ของบุ ห รี่ แบบอัต นัย 15 ข้อ
แบบทดสอบชุดเดียวกันนี้ ได้ทาการทดสอบ 2 ครั้ง คือ การทดสอบก่อนการดาเนินการวิจยั (pre – test) และ
การทดสอบหลังการดาเนินการวิจยั (post – test) ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-7 ผลการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั ของนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 – ป.6
กลุ่มทดสอบ
ก่อนเข้าร่ วม
กระบวนการวิจยั
หลังเข้าร่ วม
กระบวนการวิจยั


จานวน
นักเรียน
34

คะแนนเฉลีย่

S.D.

7.97

1.24

t

18.09*
34

12.44

sig

.000

1.30

แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางเปรียบเทียบแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้ าใจ เรื่ อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของ
บุหรี่ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับชัน้ ป.4 – ป.6 ก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมกระบวนการเรียนรู้ พบว่าก่อนเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั มีคา่ เฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 7.97 และ
หลัง เข้ าร่วมกระบวนการวิจัย มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 12.44 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยด้ วย t-test พบว่ามีความแตกต่างทางนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ากระบวนการวิจัย ทา
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ให้ นกั เรียนระดับประถมศึกษาระดับชัน้ ป.4 – ป.6 เกิดความรู้ ความเข้ าใจเรื่ อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษ
ภัยของบุหรี่

4.3.3 ด้ านเจตคติต่อการดาเนินงานหมู่บ้านปลอดบุหรี่
1) ทีมวิจัยชุมชน
จากการทดสอบทีมวิจยั ชุมชน จานวน 25 คน ด้วยแบบวัดเจตคติ ต่อดาเนิ นงานหมู่บา้ นปลอด
บุหรี่ สาหรับทีมวิจยั ชุมชน จานวน 10 ข้อ ได้ทาการทดสอบ 2 ครั้ง คือ วัดผลด้านเจตคติต่อดาเนิ นงาน
หมู่บ้านปลอดบุ หรี่ ก่ อนการเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั (pre – test) และวัดผลด้านเจตคติ ต่อด าเนิ น งาน
หมู่บา้ นปลอดบุหรี่ หลังการเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั (post – test) ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ดงั
ตารางที่ 4-8
ตารางที่ 4-8 ผลการประเมิน เจตคติ ต่ อการด าเนิ น งานหมู่บ้า นปลอดบุ หรี่ ก่ อ นและหลังการเข้า ร่ ว ม
กระบวนการวิจยั ของทีมวิจยั ชุมชน
กลุ่มทดสอบ
ก่อนเข้าร่ วม
กระบวนการวิจยั
หลังเข้าร่ วม
กระบวนการวิจยั


จานวนทีมวิจยั
ชุมชน
25

คะแนนเฉลีย่

S.D.

35.28

4.22

t

5.04*
25

40.16

sig

.000

4.16

แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการวัดเจตคติตอ่ การดาเนินงานหมูบ่ ้ าน
ปลอดบุหรี่ ก่อนและหลังการเข้ าร่วมกระบวนการเรียนรู้ พบว่าก่อนการเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั ค่าเฉลี่ยผล
การวัดเจตคติตอ่ การดาเนินงานหมูบ่ ้ านปลอดบุหรี่ 35.28 และค่าเฉลี่ยผลการวัดเจตคติต่อการดาเนินงาน

68

หมูบ่ ้ านปลอดบุหรี่ หลังการเข้ าร่วมกระบวนการวิจยั คือ 40.16 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย
ด้ วย t-test พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่ากระบวนการวิจัยใน เรื่ อง
การน ามติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่ องยาสูบ ไปปฏิบัติที่ จังหวัดพัท ลุง ท าให้ ที มวิจัย มีเ จตคติต่อการ
ดาเนินงานหมูบ่ ้ านปลอดบุหรี่ เพิ่มมากขึ ้น
จากการสังเกตของผูว้ ิจยั พบว่าทีมวิจยั ชุ มชนมีการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่ อการการดาเนิ นงาน
หมู่บา้ นปลอดบุหรี่ ไปในทางที่ดีข้ ึน สังเกตเห็นได้จากการได้ลงพื้นที่ในการร่ วมกิจกรรมของชุมชน ทีมวิจยั
ชุมชนมีความมุ่งมัน่ ให้ความสาคัญในการเก็บข้อมูลและการดาเนินกิจกรรม ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า หลังผ่าน
กระบวนการวิจยั ทีมวิจยั ชุมชนทีมนี้ ต่อไปในอนาคตจะสามารถเป็ นแกนนาหลักของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สามารถนาองค์ความรู้ และแนวทางจากการดาเนิ นงานวิจยั ไปปรับใช้เพื่อ
พัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
2)ความพึงพอใจของชุมชนต่ อการดาเนินโครงการวิจัย
ผูว้ ิจ ัยได้ทาการประเมิ น ความพึงพอใจของชุ มชนต่ อการด าเนิ น โครงการวิจ ัย โดยทาการ
ประเมินจากคนในชุมชน จานวน 100 ชุด โดยทาการประเมิน 1 ครั้ง คือหลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการวิจยั ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4-9

ตารางที่ 4-9 ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาเนินโครงการวิจยั
ระดับคะแนน (ร้ อยละ)
รายการประเมิน

ดี
เยี่ยม

ดี
(4)

(5)

ปาน

ควร

ต้ อง

กลาง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

(3)

(2)

(1)

1. ด้ านทรั พยากรที่ใช้

1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ

78

22

-

-

-

1.2 จานวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน/ โครงการ

69

25

5

1

-
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ระดับคะแนน (ร้ อยละ)
รายการประเมิน

ดี
เยี่ยม

ดี
(4)

(5)

ปาน

ควร

ต้ อง

กลาง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

(3)

(2)

(1)

1.3 คุณภาพความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน /โครงการ

83

17

-

-

-

1.4 ปริมาณวัสดุอปุ กรณ์เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน/โครงการ
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31

2

-

-

1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ ในการดาเนินงาน/ โครงการ

75

20

5

-

-

2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดาเนินงาน

80

11

9

-

-

2.2 มีขั ้นตอนการจัดกิจกรรมที่ชดั เจน

78

12

10

-

-

2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

59

31

10

-

-

2.4 มีการอานวยความสะดวกในการเข้ าร่วมกิจกรรม

91

7

2

-

-

2.5 ขั ้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้ บริการมีความยืดหยุ่น

89

11

-

-

-

2.6 ได้ รับ ความรู้ หรื อ ประโยชน์ จ ากกระบวนการจัดกิ จ กรรมทุ ก 93

7

-

-

-

2. ด้ านกระบวนการดาเนินงานตามกระบวนการ

สามารถปรับให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

ขั ้นตอน
3. ด้ านคุณภาพ
3.1 ได้ เข้ าร่วมโครงการหรือได้ บริการอย่างประทับใจ

87

13

-

-

-

3.2 ได้ เข้ าร่วมโครงการหรือได้ รับบริการตรงตามความต้ องการ

89

11

-

-

-

3.3 ได้ เข้ าร่วมโครงการหรือได้ รับบริการที่เป็ นประโยชน์

95

5

-

-

-

3.4 สามารถนาความรู้จากการเข้ าร่วมกิจกรรมไปใช้ ร่วมกับการเรี ยน

90

9

1

-

-
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ระดับคะแนน (ร้ อยละ)
รายการประเมิน

ดี
เยี่ยม

ดี
(4)

(5)

ปาน

ควร

ต้ อง

กลาง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

(3)

(2)

(1)

10

-

-

การสอนได้ หรือชีวิตประจาวัน
3.5 ระดับคุณภาพของผลงานที่ได้ รับ

75

15

จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาเนินโครงการวิจัย ใน 3 ด้ านสามารถ
สรุ ป ได้ ว่า ระดับ ความพึ ง พอใจของชุ ม ชนในด้ า นทรั พ ยากรส่ว นใหญ่ อ ยู่ที่ ร ะดับ ดี เ ยี่ ย ม ด้ า นด้ า น
กระบวนการด าเนิ นงานตามกระบวนการระดับ ความพึงพอใจของชุมชนอยู่ที่ ระดับ ดีเ ยี่ ย ม และด้ าน
คุณภาพของโครงการวิจยั ระดับความพึงพอใจของชุมชนอยู่ที่ระดับดีเยี่ยม

4.4 ปั จจัยส่ งเสริมต่ อการดาเนินการวิจัย
จากการวิจัยการการขับ เคลื่อนมติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็ นรูป ธรรมที่
จังหวัดพัทลุงโดยการดาเนินการในพื ้นที่ บ้ านควนเคี่ยม หมูท่ ี่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
ปั จจัยที่ ส่งเสริ มและปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคที่ มีผลต่อการดาเนิ น การวิจัย สามารถจ าแนกรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี ้
4.1 ปั จจัยด้ านชุมชน ทุนทางสังคม ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ทนุ ของชุมชน โดนยึดหลักการแนวคิดการ
วิเคราะห์ทนุ ของชุมชนของ อุทยั ดุลยเกษม (2545) โดยจาแนกทุนของชุมชนออกเป็ น 5 ประเภท
(1) ทุนคน (Human capital) บ้ านควนเคี่ยมเป็ นชุมชนที่คนมีศกั ยภาพ และมีตความต้ องการที่จะ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดข้ นในชุมชน มีความสนใจพร้ อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่จะนามาพัฒนาชุมชน นอกจากทุน
ส่วนบุคคลของสมาชิกในชุมชนแล้ ว การหน่วยงานราชการในพื ้นที่ที่ให้ ความสนใจในพัฒนาชุมชน พัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ก็ยงั เป็ นแรงเสริ มและเป็ นต้ นทุนในการดาเนินงานวิจัยดังกล่าวด้ วยเช่นกัน
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นอกจากนี ้ยังพบผู้นาชุมชนในบ้ านควนเคี่ยมยังเป็ นที่ยอมรับ เชื่อถือ ของสมาชิกในชุมชน ส่งผลให้ ความ
ร่วมมือของคนในชุมชนเป็ นไปอย่างเข้ มแข็ง ผู้นาชุมชนความสามารถบริหารจัดการชุมชนได้
(2) ทุน สติปั ญญา (Wisdom capital) บ้ านควนเคี่ยมเป็ นชุมชนที่ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถที่ส่งผลให้ เกิด การพัฒนาชุมชนในด้ านต่าง ๆ ซึ่งความรู้ดงั กล่าวเป็ นทัง้ ความรู้ จากระบบ
การศึกษา ความรู้ ภูมิปั ญญาท้ องถิ่น และความรู้จากประสบการณ์ชีวิต นอกจากนีส้ มาชิ กรุ่น อาวุโสใน
ชุมชนยังมีการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ให้ แก่เยาวชนรุ่นหลังด้ วย
(3) ทุน ระบบสัง คม และวัฒ นธรรม (Socio-cultural capital) บ้ านควนเคี่ ย มเป็ นชุม ชนที่ มี
ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ และประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชนยังเป็ นเครื่องร้ อยรัดและสร้ างความเป็ น
อัน หนึ่งอัน เดี ย วกัน ให้ แก่ สมาชิ ก ในชุมชนได้ อย่ างแน่น แฟ้นมาเป็ นเวลานาน ซึ่งทุน ระบบ สังคม และ
วัฒนธรรมมีบทบาทสาคัญที่สง่ ผลให้ ทนุ ด้ านอื่น ๆ ของชุมชนมีความเข้ มแข็ง และมีความพร้ อมที่จะส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี
(4) ทุน เงิ น ตรา (Monetary capital) บ้ านควนเคี่ ย มเป็ นชุมชนที่ มีก ารจัด กลุ่มส่ง เสริ มอาชี พ
ครอบคลุมทุกกลุม่ อาชีพในชุมชน และสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนยางพารา ทาให้ เกิด
แหล่งทุนหมุนเวียนและการกระจายรายได้ ภายในชุมชน เพื่อเป็ นหลักประกันชีวิตที่ มนั่ คงให้ แก่สมาชิ ก
ภายในชุมชน ที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนได้ เป็ นอย่างดี
(5) ทุนระบบนิเวศ (Ecological capital) บ้ านควนเคี่ยมเป็ นชุมชนที่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าวเป็ นแหล่งปั จจัยสีท่ ี่
สาคัญของสมาชิกในชุมชน มีการใช้ ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าว
4.2 ปั จจัยด้ านหน่ วยงานในชุมชน
1) โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ได้ ให้ ความสนใจ และความสาคัญในการดาเนินโครงการวิจัยเป็ น
อย่างดียิ่ง ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีสว่ นสาคัญต่อการดาเนินงานวิจยั ในชุมชน นอกจากนี ้ผู้อานวยการโรงเรียนยังมี
คุณลักษณะความเป็ นผู้นา และมีเจตคติที่ดีกิจกรรมที่จะสามารถนามาพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน
รวมทังคุ
้ ณครูในโรงเรียนเข้ ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมของกระบวนการวิจยั นอกจากนีโ้ รงเรียนและชุมชนยัง
ความสัมพันธ์กนั อย่างดี มีความกระตือรื อร้ นในการทางานร่วมกับชุมชน สังเกตได้ จากผู้อานวยการและ
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คุณครูอนามัยโรงเรียนจะเข้ าร่วมกิจกรรมที่ดาเนินการทุกครัง้ ซึ่งปั จจัยดังกล่าวเอื ้อต่อการดาเนินงานวิจัย
การน ามติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่ องยาสูบ ไปปฏิบัติที่ จังหวัดพัท ลุง ของบ้ านควนเคี่ย มให้ ป ระสบ
ผลสาเร็จ
2) ผู้อานวยการและเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านนา้ ตก เป็ นผู้ที่คอย
ช่วยเหลือผู้วิจยั ตลอดกระบวนการวิจยั เป็ นปั จจัยที่มีสว่ นสาคัญยิ่งที่ทาให้ งานวิจัยประสบความสาเร็จ ซึ่ง
นอกจากจะให้ ความสนใจต่อการดาเนินงานวิจยั แล้ วยังให้ ข้อเสนอแนะกับผู้วิจยั ตลอดกระบวนการวิจยั อีก
ทังยั
้ งเป็ นคนคอยประสานงานชุมชนกับผู้วิจัย และเป็ นที่นับถือของคนในชุมชนโดยตลอดระยะเวลาการ
ดาเนินงานวิจยั ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมกับผู้วิจยั ทุกครัง้ มีความกระตือรือร้ นในการทางานเป็ นอย่างยิ่งพร้ อมทัง้
เน้ นกระบวนการทางานโดยให้ ชมุ ชนเข้ ามามีสว่ นร่วมตลอดและยังเป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมได้ ร่วม
แสดงความคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานวิจยั ซึ่งปั จจัยดังกล่าวเอื ้อต่อการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนให้ ประสบผลสาเร็จ
4.3 ทีมวิจัยชุมชน
1) ความเต็มใจในการทางาน ในกระบวนการสรรหาทีมวิจัยผู้วิจัยใช้ วิธีการสรรหาโดยการ
รับสมัครผู้สมัครใจเข้ าร่วมเป็ นทีมวิจยั ชุมชน โดยกระบวนการดังกล่าวทาผู้วิจยั ได้ ทีมวิจัยที่มีตงใจต้
ั ้ องการ
จะเข้ าร่ วมท าการวิจัย ซึ่งเป็ นปั จ จัย ส่งเสริ มที่ สาคัญ ส่งผลให้ ก ารดาเนิน กิ จ กรรมงานวิจัย สาเร็ จลุล่วง
นอกจากนี ้ทีมวิจยั ได้ มีการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงานให้ แก่ผ้ รู ่วมงานทุกคน และทุกคนก็
ได้ ท าหน้ าที่ รับ ผิด ชอบงานด้ วยความเต็มใจ มีก ารคิดแสดงความคิดเห็น ซึ่งกัน และกัน ท าให้ ผ้ ทู ี่ ได้ รับ
มอบหมายงานไม่มีความรู้สกึ ว่าตนเองโดนบังคับให้ ทางาน จึงมีความเต็มใจทางานร่วมกับทุกคน สังเกตได้
จากระหว่างการดาเนินกิจกรรมจะมีการหยอกล้ อกัน ซึ่งนับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ดี
ร่วมกัน
2) ความเหนี่ยวแน่ นของกลุ่ม สมาชิกทีมวิจยั ชุมชนที่ร่วมดาเนินการวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นผู้ที่ร้ ูจัก
กันมาก่อนเพราะอยู่ในชุมชนเดียวกัน และสมาชิกส่วนใหญ่เคยทางานร่วมกันมาก่อนจากการเป็ นสมาชิ ก
ของกลุม่ เดียวกัน จากการที่ทีมวิจยั ชุมชนเป็ นกลุม่ คนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนส่งผลให้ การดาเนินการวิจัย
ในครัง้ นี ้สมาชิกจึงมีความคุ้นเคยสนิทสนม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทาให้ ความสัมพันธ์ในกลุ่มมีความ
เหนียวแน่น แม้ บางครัง้ อาจมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ก็สามารถพูดคุย หาข้ อตกลงที่เป็ นมติของกลุ่มได้
โดยไม่มีความขัดแย้ ง ส่งผลให้ การดาเนินการวิจยั ดาเนินการต่อไปได้
3) การสื่อสาร การสื่อสารในการร่ วมกระบวนการทุกขันตอนท
้
าให้ ผ้ รู ่วมกระบวนการเกิ ด
ความเข้ าใจกัน ส่งผลให้ การทางานเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย การสื่อสารระหว่างผู้วิจัยและทีมวิจัยชุมชน
เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง ทาให้ ทีมวิจัยชุมชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้ อเสนอที่ มี
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ประโยชน์ต่อการวิจัย สามารถปรับ แนวความคิดไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ การดาเนิน งานวิจัยบรรลุ
วัตถุประสงค์ เดี ยวกัน การสื่อสารก่อให้ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานไม่ใช้ การบังคับ จึงทาให้ การ
ร่วมมือในการดาเนินงานวิจยั
4.4 ปั จจัยภายนอก
1) การดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การที่ผ้ วู ิจยั ได้ นาแนวทางการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ มาใช้
ในการวิจัย ในชุม ชน นับ เป็ นเครื่ องมื อชิ น้ ใหม่ที่ ชุม ชนได้ เ รี ย นรู้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสนใจในการเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการวิจัยของทีมวิจัย และชุมชน ซึ่งกระบวนการวิจัยดังกล่าวเป็ นการนาเอาทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ อง
มาร่วมกิจกรรมวิจัย โดยมุ่งให้ เกิดการเรี ยนรู้แก่ชุมชน โดยข้ อมูลจากการวิจัยทุกขันตอนเป็
้
นสิ่งที่ชุมชน
หรื อชาวบ้ า นร่ ว มรั บ รู้ และใช้ ประโยชน์ ด้ ว ย วิธี ก ารวิจัย แบบนี ้ ข้ อมูลที่ ได้ จ ะมี ความชัด เจน สะท้ อน
ความคิดของชาวบ้ าน ตลอดจนนิสยั ใจคอ ความต้ องการ และแบบแผนการดาเนินชีวิตของตน (ปาริ ชาติ
วลัยเสถียร และคณะ, 2543)
2) บทบาทของผู้วิจัย บทบาทของผู้วิจัยเป็ นสิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ งานวิจัยประสบ
ความสาเร็จ และยังเป็ นสิ่งที่คอยกระตุ้นให้ ทีมวิจัยชุมชน และชุมชน เกิดความสนใจและให้ ความร่วมมือ
ในการดาเนินงานวิจัยให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เนื่องจากผู้วิจัยเป็ นบุคคลในพืน้ ที่และได้ ปฏิบัติงานในด้ าน
สาธารณสุขและสุขภาพในพื น้ ที่ มาก่ อนเป็ นระยะเวลาหลายปี จึงทาให้ มีความใกล้ ชิ ดสนิ ทสนมกับที ม
วิจยั ชุมชน ประชาชน และหน่วยงานในพื ้นที่พอสมควร อีกทัง้ ประชาชนให้ ความไว้ วางใจ จึงอาจส่งผลให้
การดาเนินงานวิจยั การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดพัทลุง ของบ้ านควน
เคี่ ย มด าเนิ น การได้ ส ะดวกและได้ รั บ ความร่ วมมื ออย่ า งดีจ ากชุมชน ท าให้ ประสบผลส าเร็ จ ในการ
ดาเนินงานวิจยั
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ

การวิจยั เรื่อง การนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมที่ระดับจังหวัด
และพื ้นที่ 2) เพื่อหารูปแบบกระบวนการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ
และ3) เพื่อค้ นหาปั จจัยความสาเร็จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่ง
จากผลการศึกษาสามารถสรุป อภิปรายผลการวิจยั และเสนอแนะได้ ดงั นี ้
5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ร่ วมกับการวิจยั เชิงปริ มาณ
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาร่ วมกับทีมวิจยั ชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั
โดยมีรายละเอียดและประเด็นดังต่อไปนี้
5.1.1 กลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดกลุม่ เป้าหมายทังหมด
้
2 กลุม่ ประกอบด้ วย
 ทีมวิจ ัยชุ มชน ประกอบด้ว ย ผูน้ าชุ มชน องค์กรท้องถิ่น และ องค์ก รสาธารณสุ ข ระดับ
ท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในหมู่บา้ นตัวอย่าง จานวน 25 คน
 ประชาชนในหมู่บ้านทดลอง ประกอบด้วย นักเรี ยนชั้น ประถมศึก ษาระดับ ป.5 – ป.6
จานวน 34 คน และตัวแทนครัวเรื อนที่มีคนสูบบุหรี่ จานวน 50 คน
5.1.2 วิธีการเก็บข้ อมูล
การเก็บ ข้ อมูลแบ่งข้ อมูลออกเป็ น 2 ส่วน คือ ข้ อมูลเชิงคุณภาพ และข้ อมูลเชิ งปริ มาณ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1) ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั ได้ แบ่งประเภทของข้ อมูลและวิธีการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพดังนี ้
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1. ข้ อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงาน
ด้ านบุหรี่ในชุมชน รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในส่
้ วนของการดาเนิน ของ ศจย.ในพืน้ ที่ต่าง
ๆ ที่ผ่านมา ตลอดจนเอกสารข้ อมูลพืน้ ฐานต่าง ๆ ของพืน้ ที่ เพื่ อใช้ ในการประมวลแนวความคิดในการ
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ผู้วิจัยยังได้ มีก ารพูดคุยกับแกนนาชุมชน หัวหน้ าหน่วยงานราชการใน
ชุมชน รวมทังเจ้
้ าหน้ าที่สาธารณสุข เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีความชัดเจน น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น
2. ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการระดมสมอง
ผู้วิจยั ได้ ลงพื ้นที่ศกึ ษาชุมชนและดาเนินการวิจัย ได้ มีการจดบันทึกเหตุการณ์ ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในช่วงการดาเนินงานวิจยั ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูล ทังการสั
้
งเกต การสัมภาษณ์ การระดมสมอง
ทังการจั
้
ดประชุม การจัดเวทีแสดงความคิดเห็น และเข้ าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในชุมชน ตามวิธีการ
เก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค์ จันทวานิช (2540)
2) ข้ อมูลเชิงปริมาณ
ในการเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณผู้วิจยั ได้ ใช้ เครื่องมือแบบทดสอบในการจัดเก็บข้ อมูลซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ แบบวัด เจตคติ และแบบประเมิน ความพึงพอใจ เพื่อประเมิน ผลการ
ดาเนินงานกระบวนการวิจยั

5.1.3 ผลการจัดกระบวนการวิจัย
1) ขัน้ เตรียมการก่ อนการดาเนินการทาวิจัย
ในขันนี
้ ้จะประกอบด้ วยกิจกรรม การคัดเลือกพื ้นที่ศกึ ษา การสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นของชุมชน และ
การบูรณาการตัวผู้วิจยั เข้ ากับชุมชน ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. การคัดเลือกพืน้ ที่ศึกษา
ผลการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาผูว้ ิจยั ได้แบ่งประเด็นเกณฑ์การวิเคราะห์ ประเมิน บริ บท ของพื้นที่
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) สถานการณ์การดาเนินงานด้านยาสูบในพื้นที่ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอัตราผูป้ ่ วย
ทางเดิ นหายใจ ในพื้นที่ 2) ความพร้อมของเจ้าหน้าในพื้น ที่ต่อการดาเนิ นงานวิจยั หลังจากการพิจารณา
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คัด เลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษาตามเกณฑ์ ด ัง กล่ า ว ผูว้ ิ จ ัย ได้เ ลื อ กพื้ น ที่ อ าเภอป่ าบอน จัง หวัด พัท ลุ ง เป็ นพื้ น ที่
ทาการศึกษา และจาการพูดคุยกับ คุณกิตติศกั ดิ์ รักเกตุ นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ ผูร้ ับผิดชอบงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและยาเสพติดอาเภอป่ าบอน ในวันที่ 13 กันยายน 2555 เพื่อพูดคุยถึงความเป็ นไปได้ใน
การดาเนิ นงานวิจ ัย และเลือกพื้นที่ ชุมชนต้นแบบในการดาเนิ นงานวิจ ัย และจากการพุดคุยกับ เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบงานระดับอาเภอ พบว่า อาเภอป่ าบอนมีความพร้อมและมีความต้องการที่จะดาเนิ นงานวิจยั ใน
พื้นที่ และเห็นว่าชุมชนที่ทีความพร้อมที่จะสามารถดาเนินการเป็ นต้นแบบและทดลองนามติสมัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิได้เป็ นพื้นที่ บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนนาสุขภาพ ผูน้ าชุมชน และหน่ วยงานในพื้นที่ให้ความร่ วมมือ
ในการด าเนิ นงานเป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ชุมชนยังมีความพร้อมที่ จะสามารถดาเนิ นงานวิจยั ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้กาหนดไว้
2. การบูรณาการตัวผู้วจิ ัยเข้ ากับชุมชน
ก. ผลการประสานงานกับ โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขตาบลบ้ านน า้ ตก พบว่า เจ้ าหน้ าที่ของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านน ้าตกมีความสนใจและมีความพร้ อมในการดาเนินการวิจัยในครัง้ นี ้
เพราะเห็นว่างานวิจยั ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ประชาชนในพื น้ ที่ และจะเป็ นการเริ่มต้ นให้ ชมุ ชนได้ เรียนรู้
การทางานวิจยั เพื่อที่จะสามารถใช้ ประโยชน์ในด้ านอื่น ๆ ได้ ตอ่ ไปในอนาคต
ข. ผลการแนะนาตัวผู้วิจยั กับโรงเรียนวัดควนเคี่ยม พบว่า ผู้อานวยการโรงเรียนวัดควนเคี่ยม
ได้ ให้ การตอบรับในการที่จะให้ โรงเรียนเข้ าร่วมกิจกรรมในงานวิจยั อย่างเต็มที่ เพราะเห็นว่างานวิจยั ดังกล่าว
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ โรงเรียน และจะได้ เป็ นการสร้ างพฤติกรรมการไม่สบู บุหรี่ให้ กบั เยาวชนในอนาคต
2) ขัน้ ดาเนินการทาวิจัย
ขันนี
้ จ้ ะประกอบด้ วยกิจ กรรม การประชาสัมพันธ์ และสรรหาทีมวิจัยชุมชน การเตรี ยมความ
พร้ อมทีมวิจยั ชุมชน การจัดทาแผนกิจกรรม และการดาเนินกิจกรรมตามแผน ซึ่งสามารถสรุปและอภิปราย
ผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ก. การประชาสัมพันธ์ และสรรหาทีมวิจัยชุมชน
ผลการจัด ประชุมเพื่ อประชาสัมพัน ธ์โครงการวิจัย มีผ้ เู ข้ าร่ วม 48 คน หลังจากที่ผ้ วู ิจัยได้
แนะนาตัวและชี ้แจงถึงการเข้ ามาของผู้วิจัยในพื ้นที่ควนเคี่ยม เพื่อร่วมกับชุมชนในการนามติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบัติที่จังหวัดพัทลุงซึ่งการผู้วิจัยได้ ใช้ คดั เลือกพืน้ ที่ศึกษา บ้ านควนเคี่ยม หมู่ที่ 2
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ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง เป็ นหมูบ่ ้ านทดลองและขอความร่วมมือจากคนในชุมชนในการ
ร่วมกันดาเนินการวิจัย ผู้ที่เข้ าร่วมประชุมได้ ให้ ความสนใจ และแสดงท่าทีเป็ นมิตรต่อการพูดคุย มีความ
สนใจและตังใจฟั
้ งเมื่อกล่าวถึงปั ญหาบุหรี่ ผลระทบ และความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องยาสูบ ซึ่งผู้วิจยั ก็ได้ อธิบายเพิ่มเติมว่างานวิจยั ของผู้วิจยั ครัง้ นี ้วัตถุประสงค์หลักของงานวิจยั คือเป็ นการ
สร้ างกระบวนการเพื่อพัฒนาให้ เกิดการเรียนรู้ในการแก้ ไขปั ญหาโดยความร่วมมือของชุมชน เราต้ องมาร่วม
กัน ขับ เคลื่ อ นการน ามติ ส มัช ชาสุข ภาพแห่ ง ชาติ ไปสู่ภ าคปฏิ บัติ อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม เพื่ อ หารู ป แบบ
กระบวนการหนุนเสริ มการขับ เคลื่อนและแห่งความปั จจัยความสาเร็จในการขับเคลื่อนการนามติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบัติโดยมีการจัดทาเป็ นแผนการในระดับตาบลที่ผ่านเวทีความเห็นของชุมชน
สร้ างองค์ความรู้สร้ างระบบให้ กบั คนในชุมชนเป็ นเพียงจุดเริ่มต้ นเพื่อถ่ายทอดแผนที่ได้ ให้ แก่อาเภออื่น ๆใน
จังหวัดพัทลุง โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมสมัครเป็ นทีมวิจัย 25 คน การสรรหาทีมวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ รับความร่วมมืออย่าง
จากกลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้ าน คณะกรรมการหมูบ่ ้ าน และผู้นาชุมชน ในการสมัครเข้ าร่วม
ทีมวิจยั ชุมชน นอกจากนี ้กลุม่ บุคคลเหล่านี ้เป็ นกลุม่ คนที่มีจิตอาสาในการทางานสาธารณะให้ ความร่วมมือ
ในการดาเนินการวิจยั ด้ วยดีตงแต่
ั ้ เริ่มดาเนินการวิจยั จนตลอดกระบวนการวิจัยทัง้ หมดก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้
ซึ่งถือเป็ นทุนของชุมชน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ ปาริชาติ วลัยเสถียร (2549) ซึ่งกล่าวว่าชุมชนมีทุนเดิม
ของชุมชน ได้ แก่ ทุนมนุษย์ในงานวิจยั นี ้ คือ ทีมวิจยั ชุมชน ทุนทางสังคมในงานวิจยั นี ้ คือ ความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ และทุนภายนอกในงานวิจยั นี ้ คือ การร่วมมือของผู้วิจยั ในการทาวิจยั กับชุมชน
ข. การเตรียมความพร้ อมทีมวิจัยชุมชน
ผลจากการเตรี ยมความพร้ อมทีมวิจัยชุมชนเป็ นการประชุม บรรยายเพื่อสร้ างองค์ความรู้ใน
เรื่อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของยาสูบ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบ และความรู้ด้านการวิจัย
ให้ กับที มวิจัย ชุมชนก่ อนการดาเนิ นงานวิจัย พบว่า จากกิ จกรรมทาให้ ทีมวิจัย ชุมชนมีความเข้ าใจเรื่ อง
พรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของยาสูบ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบสังเกตได้ จากการตังประเด็
้
น
คาถาม ความสนใจของทีมวิจยั ชุมชน นอกจากนีท้ ีมวิจยั ชุมชนได้ เสนอให้ มีการแบ่งคณะทางานออกเป็ น 2
ส่วนเพื่อความสะดวกในการดาเนินงานและความสะดวกในการติดตามของผู้วิจยั ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ทีมวิจัยที่
ขับ เคลื่อนมติ สมัช ชาสุขภาพแห่งชาติ ในโรงเรี ยน และส่วนที่ 2 ที มวิจัย ที่ ขบั เคลื่อนมติสมัช ชาสุขภาพ
แห่งชาติในชุมชนและวัด ซึ่งในแต่ละทีมจะมีผ้ วู ิจัยเป็ นที่ปรึ กษา ในการดาเนินงานในการขับเคลื่อนมติ
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม โดยที่ประชุมตกลงกันว่าจะมีการประชุมทีมวิจัย
ร่วมกับชุมชนอีกครัง้ เพื่อทาความเข้ าใจร่วมกับชุมชน ร่วมกันวางแผน และร่วมกันกาหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
จะดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม
นอกจากนี ผ้ ้ วู ิจัยยัง พบว่า เนือ้ หาในครัง้ นี น้ ับว่าเป็ นเรื่ องใหม่สาหรับที มวิจัยชุมชน และมี
ความสาคัญต่อการดาเนินการวิจยั มาก เพราะการเรียนรู้ด้านการวิจยั และพรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของ
ยาสูบ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบ จะใช้ เป็ นพืน้ ฐานความรู้ที่จะทาให้ ทีมวิจัยชุมชนเข้ าใจและ
สามารถดาเนินการวิจยั ไปได้ ตลอดกระบวนการวิจัย ซึ่งทีมวิจัยชุมชนมี ความตังใจและมี
้
ความพร้ อมที่จะ
เรี ยนรู้ห ลัก การและวิธีการ เพื่อพัฒนาศัก ยภาพของทีมวิจัยชุมชน ในครัง้ แรกที มวิจัย อาจไม่ได้ ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และไม่กล้ าแสดงความคิดเห็น แต่เมื่อผู้วิจัยได้ กระตุ้นสลับกับกิจกรรมสันทนาการ เปิ ด
โอกาสให้ ทุกคนได้ แสดงความคิดเห็น ทาให้ ทีมวิจัยทุกคนกล้ าแสดงความคิดเห็นมากขึ ้น สอดคล้ องกับ
หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่วมของ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) ที่กาหนดขันตอนการ
้
แพร่แนวคิด PAR แก่ชุมชนไว้ ในระยะของก่อนดาเนินการวิจัย เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ ชุมชนก่อนไปสู่
ขันตอนการท
้
าวิจยั

5.1.4 การจัดทาแผนกิจกรรม
1) การจัดเวทีระดมความคิดเห็น
การจัดเวที ระดมความคิดในการจัดกิจ กรรมที่ จะดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติไปสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม พบว่า การจัดเวทีครัง้ นีไ้ ด้ รับความสนใจจากชุมชนเป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ยังได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ทงในส่
ั ้ วนของโรงเรียนวัดควนเคี่ยม
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพต าบลบ้ านน า้ ตก ผลจากการจัด เวทีระดมความคิดเห็นชุมชนจะมีการแยก
กิจกรรมออกเป็ น 3 ส่วนที่จะดาเนินการ ซึ่งประกอบด้ วยการดาเนินการ โรงเรี ยนปลอดบุหรี่ วัดปลอดบุหรี่
และชุมชนปลอดบุหรี่ ประกอบด้ วยกิจกรรม การรณรงค์เพื่อให้ ประชาชนในพื ้นที่ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่โดย
ดาเนินการในภาพทังชุ
้ มชน ชุมชน วัด และโรงเรียน มีข้อตกลง ร่วมกันในการนาแนวทางการนามติสมัชชา
สุขภาพเรื่องบุหรี่ดาเนินการในพื ้นที่หมูท่ ี่ 2 บ้ านควนเคี่ยม ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง มีการ
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กาหนดเขตสูบบุหรี่ของชุมชน เขตสูบบุหรี่ของวัด และเขตสูบบุหรี่ของโรงเรี ยน รณรงค์ให้ บ้านในพืน้ ที่เป็ น
“บ้ านสีขาว” ปลอดจากผู้สูบบุห รี่ มีก ารติดสติ๊กเกอร์ ไม่สูบ บุห รี่ ใ นทุก บ้ าน และมีป้ ายรณรงค์ เพื่ อให้
ประชาชนในพื ้นที่ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ติดในจุดต่าง ๆ ของชุมชน
2) การกาหนดแผนกิจกรรม
การจัดประชุมเพื่อกาหนดแผนรายละเอียดกิจกรรม พบว่า ทีมวิจยั ชุมชน และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ให้ความร่ วมมือ และให้ความสนใจในการร่ วมกิจกรรมเป็ นอย่างดี ร่ วมกันเสนอความ
คิดเห็ น กาหนด วัน และเวลาในการด าเนิ น กิจกรรม ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4-4 กาหนดการแผน
กิจกรรมในการดาเนินงานวิจยั นอกจากนี้ยงั ได้ร่วมกันแบ่งหน้าที่ในการดาเนินงาน การเตรี ยมงาน เพื่อที่จะ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนในขึ้นต่อไปของการวิจยั
3) การดาเนินกิจกรรมตามแผน
ผลการดาเนินกิจกรรมการสร้างข้อตกลงร่ วมกันเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงาน พบว่าผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อกาหนดข้อตกลงร่ วมกันในการนาแนวทางการนามติสมัชชาสุขภาพ
เรื่ องบุหรี่ ดาเนิ น การในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม จนได้ขอ้ ตกลงในการนาแนวทางการนามติสมัชชา
สุ ขภาพเรื่ องบุ หรี่ ด าเนิ นการในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ ยม ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
นอกจากนี้กิจกรรมการการลงนามร่ วมกันในข้อตกลงก็ได้รับความร่ วมมือจากเจ้าอาวาสวัดควนเคี่ยมเป็ น
อย่างดี และยังเห็นด้วยสาหรับการดาเนิ นงานที่จะให้วดั ควนเคี่ยมเป็ นวัดปลอดบุห รี่ กิจกรรมการรณรงค์
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ติดในจุดต่าง ๆ ของชุมชน บ้านสี ขาว ได้รับความร่ วมมือ
จากคนในชุมชนเป็ นอย่างดี ยินดีให้นกั เรี ยนติดป้ าย ติดสติ๊กเกอร์ เพื่อร่ วมลด เลิก การสูบบุหรี่
นอกจากนี ้ผลของกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ พบว่า โรงเรียนได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี และ
เมื่ อ เปิ ดปี การศึก ษาภาคการศึก ษา 2555 ทางโรงเรี ย นได้ ใ ห้ กลุ่ม ผู้น านัก เรี ย นเป็ นแกนน าในการ
ประชาสัมพันธ์ถึง โทษ พิษภัย อัน ตรายที่เกิดจากบุหรี่ ให้ กับนักเรี ย นในโรงเรี ยนหน้ าเสาธงทุก สัปดาห์
สัปดาห์ละ 1 วัน นอกจากนีจ้ ะมีก ารจั ดนิทรรศการเกี่ยวกับ โทษ พิ ษภัย อันตรายที่เกิดจากบุหรี่ ภายใน
โรงเรียน และเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาก็จะนาการรณรงค์เรื่ องของบุหรี่ มาสอดแทรก
ในกิ จกรรมด้ วย ซึ่งจากการสังเกตของผู้วิจัย ในการดาเนินการกิจกรรมในส่วนของโรงเรี ยนปลอดบุห รี่
พบว่า ประชาชนในพื ้นที่ นักเรียน ร่วมถึงคุณครูในโรงเรียนได้ ให้ ความสาคัญและมีสว่ นร่วมเป็ นอย่างดี
การจัดกิ จกรรมในการการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่ องยาสูบ ไปปฏิบัติที่จังหวัดพัทลุง
หมูบ่ ้ านต้ นแบบ บ้ านควนเคี่ยม หมูท่ ี่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง โดยการมี ส่วนร่วมของ
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ชุมชน ผู้วิจัย ใช้ เทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการดาเนินงานวิจัย ที่หลากหลาย เช่น กระบวนการ
กลุม่ การบรรยาย การจัดเวที การอภิปรายกลุม่ เป็ นต้ น จึงนามาซึ่งความสอดคล้ องกับงานวิจัยชุมชนอีก
หลายชิ ้น ทังที
้ ่ศกึ ษาในชุมชน โรงเรียน แม้ เงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมายจะแตกต่างกัน เช่น อายุ เพศ ระดับ
การศึก ษา และช่วงเวลาในการจัด กิ จ กรรม แต่รูป แบบที่ ใ ช้ ในการจัดกิ จ กรรมนัน้ ใช้ ห ลัก การเดีย วกัน
เทคนิคในการจัดรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ใจเที่ยง (2546) ที่กล่าวว่า
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการบรรยายเป็ นการนาเสนอข้ อมูลที่มีความน่าสนใจและสามารถ
ใช้ ร่วมกับวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ได้ และวราลักษณ์ ไชยทัพ (2544) ที่กล่าวว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ สื่อ นอกจากจะทาให้ ผ้ เู รียนเข้ าใจเรื่ องต่าง ๆ ได้ ง่ายขึ ้นและเร็วขึ ้น สื่อยังเป็ นตัว
สร้ างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ เกิดความสนใจ อยากจะรู้ อยากจะเห็น เกิดการเปรียบเทียบเมื่อได้ ฟังได้ ดหู รือเกิด
การคล้ อยตามในสิ่งที่ได้ เรียนรู้
5. การสรุปผลกิจกรรม
ผลจากกิจกรรมสรุ ปผลกิจกรรมที่ได้ดาเนินการตามโครงการ จากการสอบถามทีมวิจยั ชุมชนได้
ให้ขอ้ มูลว่า จากการสังเกตของทีมวิจยั ที่ได้สงั เกตพฤติกรรมของคนในชุมชนที่สูบบุหรี่ พบว่า หลังจากการ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยให้หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยมเป็ นหมู่บา้ นปลอดบุหรี่ ได้รับความร่ วมมือเป็ น
อย่างดี จ ากคนในชุ มชน สังเกตเห็ น ได้จากในปั จ จุ บัน ไม่มีผสู้ ูบบุ หรี่ ในที่ สาธารณะให้เห็ น เช่ น ที่ ก ลุ่ม
สหกรณ์น้ ายาง โรงเรี ยน ร้านค้า ลานกีฬา และที่สาธารณะอื่น ส่วนในวัด พบว่า หากมีงานศพ ยังพบการสูบ
บุหรี่ ภายในวัดเนื่องจากบางครั้งคนที่มาร่ วมงานไม่ใช้คนในพื้นที่จึงยากต่อการประชาสัมพันธ์ แสดงให้เห็น
ว่าการดาเนินงานตามโครงการวิจยั ส่งผลให้ผทู้ ี่สูบบุหรี่ มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ที่ดีข้ ึนปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่
ได้กาหนดไว้ในแต่ ต ้น นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวที มวิจ ัย ชุมชนยังได้มีการแบ่ งพื้น ที่ ในการลงพื้น ที่เพื่อ
สอบถามประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาเนิ นโครงการวิจยั และยังได้ร่วมกันสรุ ปปั จจัยที่เป็ น
อุปสรรคต่อการดาเนินงานและปัจจัยที่ส่งเสริ มหรื อสนับสนุนให้การดาเนินงานในครั้งนี้ประสบความสาเร็ จ
ร่ วมกันทาแบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจหลังการดาเนินงานวิจยั
3) ขัน้ สรุปผลการดาเนินงานวิจัย
1. ผลผลิตจากกระบวนการวิจัย
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ก. ได้ ทีมวิจัยชุมชน ในการดาเนินงานวิจัยครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ มีก ารสรรหาทีมวิจัยชุมชนมา
เป็ นแกนนาในการดาเนินงานวิจยั เพื่อจะเป็ นตัวขับเคลื่อนการดาเนินงานการนาแนวทางการนามติสมัชชา
สุขภาพเรื่องบุหรี่ดาเนินการในพื ้นที่ หมูท่ ี่ 2 บ้ านควนเคี่ยม โดยพืน้ ฐานคนในชุมชนหมู่ที่ 2 บ้ านควนเคี่ยม
เป็ นสังคมแบบเครื อญาติ ความสัมพัน ธ์ของคนในชุ มชนเป็ นความสัมพันธ์ อัน ดี นอกจากนี ห้ น่วยงาน
ราชการในพื น้ ที่ ทั ง้ โรงพยาบาลส่ง เสริ ม สุข ภาพต าบลบ้ านน า้ ตก และโรงเรี ย นวัด ควนเคี่ ย ม ก็ มี
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชน มีการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกประการคนในชุมชนบ้ านควนเคี่ยมเป็ น
กลุ่มคนที่ มีความสนใจที่จะตอบรับการการเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ๆ จึงท าให้ ได้ รับความร่ วมมือเป็ นอย่ างดีจาก
ตัวแทนหน่วยงานในพืน้ ที่ กลุ่มอาสาสมัค รสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น า
ชุมชน ในการสมัครเข้ าร่วมที มวิจัยชุมชน นอกจากนี ก้ ลุ่มบุคคลเหล่านี เ้ ป็ นกลุ่มคนที่ มีจิ ตอาสาในการ
ท างานสาธารณะให้ ความร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น การวิ จัย ด้ ว ยดี ตัง้ แต่เ ริ่ ม ด าเนิ น การวิ จัย จนตลอด
กระบวนการวิจยั ทังหมดก่
้
อให้ เกิดการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็ นทุนของชุมชนต่อไปในอนาคต ในการดาเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในด้ าน อื่น ๆ
ข. ได้ ข้อตกลงร่ วมกัน ในการนาแนวทางการนามติสมัชชาสุขภาพเรื่ องบุหรี่ ดาเนินการ
ในพืน้ ที่ หมู่ที่ 2 บ้ านควนเคี่ยม ซึ่งถือเป็ นกติกาของชุมชนที่ชุมชนยอมรับและทุกคนในชุมชนต้ องปฏิบัติ
เหมือนกัน จึงนับเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ดีของชุมชนในการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต

5.2 ผลการเรียนรู้จากกระบวนการวิจัย
5.2.1 ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ เรื่ อง พรบ.ยาสูบ โทษและพิษ ภัยของบุหรี่ พบว่า การประเมิน
ความรู้ความเข้าใจทีมวิจยั ตัวแทนครัวเรื อนที่มีคนสูบบุหรี่ และนักเรี ยนระดับประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 –
ป.6 หลังการเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั สูงกว่าก่อนการเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการวิจยั ทาให้ทีมวิจยั ตัวแทนครัวเรื อนที่มีคนสูบบุหรี่ และนักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาระดับชั้น ป.4 – ป.6เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่ องพรบ.ยาสูบ โทษและพิษภัยของบุหรี่ เพิ่ม
มากขึ้น
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5.2.2 ด้ านเจตคติต่อการดาเนินโครงการหมู่บ้านปลอดบุหรี่ พบว่า การประเมินด้านเจตคติของ
ทีมวิจยั ต่อการต่อดาเนิ นงานหมู่บา้ นปลอดบุหรี่ หลังการเข้าร่ วมกระบวนการวิจยั สูงกว่าก่อนการเข้าร่ วม
กระบวนการวิจยั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรี ยนรู้ ทาให้ทีมวิจยั มีเจต
คติต่อต่อดาเนินงานหมู่บา้ นปลอดบุหรี่ เพิ่มมากขึ้น
5.2.3 ความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาเนินโครงการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจของชุมชน
ต่อการดาเนินโครงการวิจยั ใน 3 ด้านสามารถสรุ ปได้ว่า ระดับความพึงพอใจของชุมชนในด้านทรัพยากร
ส่ วนใหญ่อยู่ที่ร ะดับดี เยี่ยม ด้านด้านกระบวนการดาเนิ น งานตามกระบวนการระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนอยูท่ ี่ระดับดีเยีย่ ม และด้านคุณภาพของโครงการวิจยั ระดับความพึงพอใจของชุมชนอยูท่ ี่ระดับดีเยีย่ ม
การเรียนรู้จากกระบวนการวิจยั ของชุมชนในการการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องยาสูบไป
ปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุง ผู้วิจยั ได้ ทาการประเมินผลการเรียนรู้จากกระบวนการของทีมวิจัย ตัวแทนครัวเรื อน
ที่มีคนสูบบุหรี่ และนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับชัน้ ป.4 – ป.6 โดยในการประเมินผู้วิจัยแบ่งออกเป็ น
2 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความรู้ความเข้ าใจ ด้ านเจตคติตอ่ การดาเนินโครงการ ซึ่งพบว่าการประเมินดังกล่าวไม่
สอดคล้ องกับการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามจุดมุ่งหมายด้ านการเรี ยนรู้ของ Bloom (1970, อ้ างถึงใน
อติญ าณ์ ศรเกษตริ น , 2543) ที่ ได้ แบ่ งประเภทของพฤติก รรมโดยอาศัยทฤษฎีก ารเรี ย นรู้และจิตวิท ยา
พืน้ ฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรี ยนรู้ใน 3 ด้ านคือ ด้ านพุทธิพิสยั ด้ านจิตพิสยั และด้ านทักษะพิสัย ซึ่งใน
งานวิจัย ชิ น้ นี ผ้ ้ วู ิจัย ได้ ขาดการประเมิน ในส่วนของทัก ษะพิ สัย เนื่ องจากในกระบวนการวิจัย สามารถ
สามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ได้ ครบถ้ วนแล้ วโดยไม่ต้องมีการประเมินผลด้ านทักษะพิสยั

5.3 ปั จจัยส่ งเสริมต่ อการดาเนินการวิจัย
จากการวิจัยการการขับ เคลื่อนมติสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างเป็ นรูป ธรรมที่
จังหวัดพัทลุงโดยการดาเนินการในพื ้นที่ บ้ านควนเคี่ยม หมูท่ ี่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
ปั จจัยที่ ส่งเสริ มและปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคที่ มีผลต่อการดาเนิ น การวิจัย สามารถจ าแนกรายละเอียดได้
ดังต่อไปนี ้
5.3.1 ปั จจัยด้ านชุมชน ทุนทางสังคม ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ทนุ ของชุมชน โดนยึดหลักการแนวคิดการ
วิเคราะห์ทนุ ของชุมชนของ อุทยั ดุลยเกษม (2545) โดยจาแนกทุนของชุมชนออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ ทุน
คน ทุนสติปัญญา ทุนระบบสังคม และวัฒนธรรม ทุนเงินตรา และทุนระบบนิเวศ
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5.3.2 ปั จจัยด้ านหน่วยงานในชุมชน ได้ แก่ โรงเรียนวัดควนเคี่ยม และผู้อานวยการและเจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้ านน ้าตก
5.3.3 ปั จจัยทีมวิจยั ชุมชน ได้ แก่ ความเต็มใจในการทางาน ความเหนี่ยวแน่นของกลุ่ม และการ
สื่อสาร
5.3.4 ปั จจัยภายนอก ได้ แก่ การดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ บทบาทของผู้วิจยั

5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
5.4.1 ในการวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิ จัย สร้ างเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิ จัย โดยไม่ไ ด้ ใ ช้ ห ลัก เกณฑ์ ก ารหา
คุณภาพเครื่ องที่ถูกต้ องตามหลักวิชาการ เนื่องจากมีอปุ สรรคในเรื่ องของระยะเวลาการดาเนินงานวิจัย
หากมีการดาเนินการวิจยั รูปแบบการวัดและประเมินผลในครัง้ ต่อไป เครื่ องมือที่ใช้ ควรหาคุณภาพเครื่ อง
ที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการเพื่อความน่าเชื่อถือของข้ อมูลในระดับที่สงู ขึ ้น
5.4.2 การขยายผลการด าเนินงาน เนื่องจากการดาเนินในครัง้ นี ้ ดาเนินการในหมู่บ้ านทดลอง
คือ บ้ านควนเคี่ยม หมูท่ ี่ 2 ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งถือเป็ นตัวแทนของจังหวัดพัทลุง
ควรมีการขยายผลการการดาเนินงานการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่ องยาสูบไปดาเนินการในพืน้ ที่
อื่นของจังหวัดพัทลุงด้ วยในลาดับต่อไป
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คาชีแ้ จง
ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาเนินโครงการวิจยั และขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพเรื่ องมาตรฐานการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพด้านยาสูบ ไปสู่ภาคปฏิบตั ิที่ระดับจังหวัด
พัทลุง มีแนวทางการปฏิบตั ิดงั นี้
1. ให้ ตอบคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลตามความเป็ นจริง
2. ข้ อคาถามในแบบสอบถามชุดนี ้ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ด้ านทรัพยากรที่ใช้
ส่วนที่ 2 ด้ านกระบวนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 3 ด้ านคุณภาพ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความร่ วมมือ
โครงการวิจยั และขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องมาตรฐานการควบคุม
ปั จจัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้ านยาสูบ ไปสูภ่ าคปฏิบตั ทิ ี่ระดับจังหวัดพัทลุง
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ตารางประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการดาเนินโครงการวิจยั
ระดับคะแนน (ร้ อยละ)
รายการประเมิน

ดี
เยี่ยม
(5)

1. ด้ านทรั พยากรที่ใช้

1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ
1.2 จานวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน/ โครงการ
1.3 คุณภาพความร่วมมือของบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน /โครงการ
1.4 ปริมาณวัสดุอปุ กรณ์เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน/โครงการ
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ ในการดาเนินงาน/ โครงการ
2. ด้ านกระบวนการดาเนินงาน
2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดาเนินงาน
2.2 มีขั ้นตอนการจัดกิจกรรมที่ชดั เจน
2.3 กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.4 มีการอานวยความสะดวกในการเข้ าร่วมกิจกรรม
2.5 ขั ้นตอนการจัดกิจกรรมหรือการให้ บริการมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
2.6 ได้ รับ ความรู้ หรื อ ประโยชน์ จ ากกระบวนการจัดกิ จ กรรมทุ ก
ขั ้นตอน
3. ด้ านคุณภาพ

ดี
(4)

ปาน

ควร

ต้ อง

กลาง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

(3)

(2)

(1)
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ระดับคะแนน (ร้ อยละ)
รายการประเมิน

ดี
เยี่ยม
(5)

3.1 ได้ เข้ าร่วมโครงการหรือได้ บริการอย่างประทับใจ
3.2 ได้ เข้ าร่วมโครงการหรือได้ รับบริการตรงตามความต้ องการ
3.3 ได้ เข้ าร่วมโครงการหรือได้ รับบริการที่เป็ นประโยชน์
3.4 สามารถนาความรู้จากการเข้ าร่วมกิจกรรมไปใช้ ร่วมกับการเรี ยน
การสอนได้ หรือชีวิตประจาวัน
3.5 ระดับคุณภาพของผลงานที่ได้ รับ

ดี
(4)

ปาน

ควร

ต้ อง

กลาง

ปรับปรุง

ปรับปรุง

(3)

(2)

(1)
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คาชีแ้ จง
ข้อมูลที่ ได้จ ากแบบสอบถามที่ ใช้ในการประเมิน เพื่อ การคัด เลือกพื้น ที่ วิจ ัย โครงการวิจ ัย และ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุ ขภาพเรื่ องมาตรฐานการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพด้านยาสูบ ไปสู่ภาคปฏิบตั ิที่
ระดับจังหวัดพัทลุง มีแนวทางการปฏิบตั ิดงั นี้
3. ให้ ตอบคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลของหน่วยงานตามความเป็ นจริง
4. ข้ อคาถามในแบบสอบถามชุดนี ้ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานขององค์กร
ส่วนที่ 2 ความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับบุหรี่

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ ความร่ วมมือ
โครงการวิจยั และขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องมาตรฐานการควบคุม
ปั จจัยเสีย่ งต่อสุขภาพด้ านยาสูบ ไปสูภ่ าคปฏิบตั ทิ ี่ระดับจังหวัดพัทลุง
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานขององค์ กร
คาชี ้แจง : โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สดุ

ข้ อ

ข้ อความ

มากที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

1. หน่ วยงานของท่านมีการจัดโครงการเพื่อส่ งเสริ ม
และควบคุ ม ด้า นยาสู บ อย่า งเป็ นระบบ และเป็ น
รู ปธรรม
2. ความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่ ใ นองค์ก รเกี่ ย วกับ การ
ขับ เคลื่อนมติ ส มัช ชาสุข ภาพเรื่ องมาตรฐานการ
ควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบไปสู่ภาค
ปฏิบตั ิที่ระดับจังหวัดพัทลุง

3. หน่วยงานของท่านมีแผนยุทศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
แผนสมัชชาสุ ข ภาพแห่ งชาติเกี่ยวกับมาตรการใน
การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ
4. หน่ ว ยงานของท่ า นมี ห น่ ว ยงานในสัง กั ด หรื อ
ผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการควบคุมปั จจัยเสี่ยง
ต่อสุขภาพด้ านยาสูบ
5. หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุน ส่งเสริ ม ให้ ภาค
ประชาสัง คมเฝ้ าระวัง และติ ด ตามข้ อ มูล อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งรวมทั ง้ ใช้ มาตรการทางสั ง คม ไม่ ใ ห้
อุต สาหกรรมยาสูบ เข้ า มาโฆษณาและส่ง เสริ ม

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ
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ทางการตลาด

6. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สบู บุหรี่ ให้ ก ระจายอย่าง
ทั่วถึง โดยจัดสถานที่ปลอดบุหรี่ ทงั ้ ในที่สาธารณะ
และที่ทางาน
7. หน่วยงานของท่านหรื อหน่วยงานในสังกัดมีก าร
ส่งเสริมหมูบ่ ้ านปลอดบุหรี่อย่างเป็ นรูปธรรม

ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นในการดาเนินโครงการ
ท่านเห็นด้ วยหรือไม่ หากหน่วยงานของท่าน จะเข้ าร่วมมาเป็ นพื ้นที่วจิ ยั ในโครงการวิจยั และขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพเรื่องมาตรฐานการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้ านยาสูบ ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิที่ระดับจังหวัด
พัทลุง
( ) ไม่เห็นด้ วย เพราะ ......................................................................................................
( ) เห็นด้ วย เพราะ ..........................................................................................................

ลงชื่อ..................................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
หน่วยงาน...........................................................
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“ขอขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ห้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสารวจนี้
ข้ อมูลของท่ านจะเป็ นประโยชน์ อย่ างยิง่ ต่ อการคัดเลือกพืน้ ทีว่ ิจัยโครงการวิจัยและ
ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องมาตรฐานการควบคุมปั จจัยเสี่ยงต่ อสุขภาพด้ าน
ยาสูบ ไปสู่ภาคปฏิบัตทิ ร่ี ะดับจังหวัดพัทลุง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสังคมไทยให้ เป็ น
สังคมไร้ ควันบุหรี่”
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แบบสังเกตกิจกรรม
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ........................
.
1. รายละเอียดที่ได้ จากการสังเกต
1.1 ........................................................................................................................................
1.2 ........................................................................................................................................
1.3 ........................................................................................................................................
1.4 .........................................................................................................................................
1.5 .........................................................................................................................................
1.6 .........................................................................................................................................
2. ผลที่ได้ จากการสังเกตของผู้สังเกต
2.1 .........................................................................................................................................
2.2 ..........................................................................................................................................
2.3 ..........................................................................................................................................
2.4 ...........................................................................................................................................
2.5 ...........................................................................................................................................
3. สรุปโดยภาพรวม
3.1 ...........................................................................................................................................
3.2 ...........................................................................................................................................
3.3 ...........................................................................................................................................
4. ข้ อเสนอแนะ
4.1............................................................................................................................................
4.2............................................................................................................................................
4.3............................................................................................................................................
4.4............................................................................................................................................
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แบบวัดเจตคติต่อโครงการนามติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ
เรื่องยาสู บไปปฏิบัติที่จังหวัดพัทลุง

คาชี้แจง
5. การสารวจเจตคติต่อโครงการมติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติเรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุงที่สามารถ
ดาเนินการได้จริ งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของจังหวัดพัทลุงในหมู่บา้ นทดลองบ้านควน
เคี่ยม ตาบลวังใหม่ อาเภอป่ าบอน
6. ข้อคาถามในแบบสอบถามชุดนี้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
ส่วนที่ 1 เจตคติต่อที่มีขอ้ ความในเชิงนิมาน (ทางบวก)
ส่วนที่ 2 เจตคติต่อที่มีขอ้ ความในเชิงนิเสธ (ทางลบ)
7. ทีมวิจยั ฯใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามด้วยการทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง ( )
และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่กาหนด ตามความเป็ นจริ งและตามความคิดเห็นของท่านให้ครบถ้วน
ทุกข้อ โดยข้อมูลและผลการตอบคาถามทั้งหมด

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือ
โครงการนามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
เรื่ องยาสูบไปปฏิบตั ิที่จงั หวัดพัทลุง
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คำชี ้แจง : โปรดพิจารณาเลือกข้ อความที่ตรงกับความรู้สกึ หรื อความเห็นของท่านมากที่สดุ แล้ วทา

เครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง
เจตคติต่อโครงการ
ข้ อ

ข้ อความ

1 การสูบ บุห รี่ 1 ซองต่อวัน ไม่เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ
2 การสู บ บุ ห รี่ มี ทั ง้ อั น ตรายและผลเสี ย
มากกว่าผลดี
3 ท่านรู้สกึ รังเกียจผู้ที่สบู บุหรี่
4 การสูบ บุ ห รี่ ท าให้ ท่ า นมี ค วามมั่น ใจใน
ตนเองมากขึ ้น
5 ท่านรู้สกึ ดีใจที่มีเขตปลอดบุหรี่ในชุมชน
6 การจั ด เขตปลอดบุห รี่ ใ นชุ ม ชนจะช่ ว ย
ส่งเสริ ม ภาพลัก ษณ์ ของชุมชนและสร้ าง
แบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน
7 การสูบ บุห รี่ เ ป็ นเรื่ องปกติ ของคนธรรมดา
ทัว่ ไป
8 การสูบบุหรี่ทาให้ คนที่อยู่ใกล้ ชิดเกิดความ
ราคาญ

เห็น
ด้ วย
มาก
ที่สุด

เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย
มากที่สุด
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เจตคติต่อโครงการ
ข้ อ

ข้ อความ

9 ถ้ า ท่ า น อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ที่ สู บ บุ ห รี่ ท่ า น
จาเป็ นต้ องสูบบุหรี่ด้วย
10 ท่านตังใจจะชั
้
กชวนเพื่อนและลูกหลานให้
เลิกสูบบุหรี่
11 ค่าใช้ จ่ายในการซือ้ บุหรี่ สามารถเก็บออม
ไว้ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นอย่างอื่นได้
12 การสูบบุหรี่ ทาให้ รัฐต้ องสูญเสียค่าใช้ จ่าย
ในการรัก ษาพยาบาลมากกว่ารายรับที่ได้
จากภาษี บหุ รี่
13 การเลิกสูบบุหรี่เป็ นการทาลายบุคลิกภาพ
ของตนเอง
14 ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ เป็ นผู้ที่ชนะใจตนเอง
15 ผู้ ใหญ่ ค วรไม่ สู บ บุ ห รี่ หรื อปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ ชุ ม ชนเพื่ อ เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี
ให้ กบั เยาวชน

เห็น
ด้ วย
มาก
ที่สุด

เห็น
ด้ วย

ไม่
แน่ ใจ

ไม่ เห็น
ด้ วย

ไม่ เห็น
ด้ วย
มากที่สุด
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ภาคผนวก ง
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