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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดวยโครงการและชุมชน
เปนฐานการวิจัย 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรู
ทีส่ ง ผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ กลุม ตัวอยางคือ 1) ผูบ ริหารและผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 10 คน
2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาการบูรณาการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จํานวน 50 คน สถิติที่ ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ
1) แนวนโยบายและการบริหารจัดการ 2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยชุมชนมีสวนรวม
3) บทบาทมหาวิทยาลัย อาจารย นักศึกษา และชุมชน 4) กิจกรรมการเรียนการสอนดวยโครงการและ
ชุมชนเปนฐานการวิจัย 5) การประเมินผลการดําเนินโครงการ ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดวย
โครงการและชุมชนเปนฐานมี 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการสรางความพรอมและความรวมมือของชุมชน
2) ขั้นสรางองคความรูโดยชุมชนมีสวนรวม 3) ขั้นการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดําเนินโครงการ 4) ขั้นดําเนิน
กระบวนการโครงการ 5) ขัน้ การชีน้ าํ การใหฐานความชวยเหลือ 6) ขัน้ การนําเสนองานสรุปผลการดําเนินงาน
และการสะทอนกลับ 2. ผลการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐาน โดยภาพรวม
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มีความคิดเห็นอยู ในระดับมาก ( = 3.87, S.D. = 0.50) เมื่อแยกเปนรายดานสามารถเรียงลําดับ
ความคิดเห็นจากมากไปนอยคือ บทบาทผูเรียน ( = 3.93, S.D. = 0.56) บทบาทชุมชน ( = 3.91,
S.D. = 0.53) การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรีด
่ ว ยโครงการและชุมชนเปนฐาน ( = 3.88, S.D. = 0.58)
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ( = 3.85, S.D. = 0.52) บทบาทผูสอน ( = 3.83, S.D. = 0.59)
การประเมินผล ( = 3.76, S.D. = 0.74)
คําสําคัญ : โครงการและชุมชนเปนฐาน; มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่; การมีสวนรวมของชุมชน
Abstract
The purposes of this research were to 1) study the direction to non-smoking university
by project and community based research, 2) study the eﬀects of using instructional
project and community based through non-smoking university. The samples group were
1) 10 directors and experts and 2) 50 undergraduate students of Suan Dusit University,
enrolled in the course of Information Integration in the ﬁrst semester of the academic
year 2017. Data were analyzed by using mean, and standard deviation. The results of this
research were as follows: 1. the direction to non-smoking university by project and
community based research consisted of 5 components as followed: 1) policy and
management, 2) Teaching and learning management by community participation, 3) the roles
of universities, teachers, students, and communities, 4) instructional activities by projects
and community based research, and 5) project process evaluation. The process of learning
activities were 6 steps: 1) building community readiness and cooperation, 2) building
knowledge for non-smoking universities by community participation, 3) resources allocation,
4) project process operation to be a non-smoking university, 5) the scaﬀoldings of the
concerned persons, and 6) presentation of the operating results summary and reﬂection.
2. The eﬀects of using instructional project and community based was appropriate in a high
level (

= 3.87, S.D. = 0.50). In each aspect, it was at a high level, and can be sorted in
= 3.93, S.D. = 0.56), community role (

= 3.91,

S.D. = 0.53), non-smoking university by project and community based research (

= 3.88,

= 3.85, S.D. = 0.52), instructor role (

= 3.83,

ascending order as follows; student role (

S.D. = 0.58), teaching and learning activities (
S.D. = 0.59), and evaluation (

= 3.76, S.D. = 0.74).
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บทนํา
จากรายงานผลการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรีแ่ ละดืม่ สุราของประชากร พ.ศ. 2519 - 2557 พบวาอัตราการ
สูบบุหรี่ของประชากรไทยมีแนวโนมลดลง แต ในป พ.ศ. 2557 กลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยจาก
รอยละ 19.9 ในป พ.ศ. 2556 เปนรอยละ 20.7 ในป พ.ศ. 2557 โดยผูสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นทั้งชายและหญิง
จากรอยละ 39 เปน 40.5 ในผูช าย และจากรอยละ 2.1 เปนรอยละ 2.2 ในผูห ญิง หากพิจารณาอายุเฉลีย่
ทีเ่ ริม่ สูบบุหรีข่ องผูท ส่ี บู บุหรีเ่ ปนประจําในชวง 10 ปทผ่ี า นมา (พ.ศ. 2547 - 2557) พบวาไมมคี วามเปลีย่ นแปลง
ในภาพรวม คือ ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ที่ประมาณ 18 ป แตมีความเปลี่ยนแปลง
ในกลุมเยาวชน (15 - 24 ป) อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ลดลงจาก 16.5 ป ในป พ.ศ. 2547 เปน 15.6 ป
ในป พ.ศ. 2557 ขณะที่กลุมวัยทํางานและวัยผูสูงอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่อยูในชวง 18 - 19.2 เมื่อพิจารณา
กลุมเยาวชนสูบบุหรี่เฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้นจาก 8.6 มวนตอวัน ในป พ.ศ. 2547 เปน 10.2 มวนตอวัน
ในป พ.ศ. 2557 ขณะที่ในภาพรวมผูส บู บุหรีเ่ ฉลีย่ ตอวันเพิม่ ขึน้ เชนกันจาก 10.4 มวนตอวัน ในป พ.ศ. 2547
เปน 11.5 มวนตอวัน ในป พ.ศ. 2557 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2557) นอกจากนี้สํานักควบคุม
บริโภคยาสูบ (สํานักควบคุมบริโภคยาสูบ, 2559) กระทรวงสาธารณสุขไดระบุสถานการณการควบคุม
การบริโภคยาสูบของประเทศไทย พ.ศ. 2559 พบวาการสูบบุหรีม่ ิไดเกิดเพียงเพราะคานิยมทัศนคติของตนเอง
หรือแคความอยากลองเพียงเทานั้น แตยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่มีสวนในการทําใหบุคคลคนหนึ่งสูบบุหรี่ได
ไมวาจะเปนปจจัยทางสังคม เชน เพื่อน ครอบครัว หรือแมกระทั่งสิ่งแวดลอมรอบตัวที่ยังเปนปจจัยเสริม
ใหบุคคลนั้น ๆ สูบบุหรี่ได อยางไรก็ตามยังมีผลการสํารวจจากการบริโภคยาสูบในผูใหญระดับโลก
ป พ.ศ. 2554 และการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557 พบวา
ประเภทของผลิตภัณฑยาสูบที่บริโภคแปรผันไปตามสถานะทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ผูที่สูบบุหรี่โรงงาน
สวนใหญมีอายุ 15 - 24 ป (รอยละ 20.1) และอาศัยอยูในเขตเมือง ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจดี ขณะที่
ผูส บู บุหรีม่ วนเองสวนใหญอาศัยอยูในชนบท (รอยละ 18.9) มีสถานะทางเศรษฐกิจตํา่ อัตราการบริโภค
ยาสูบของเยาวชนอายุระหวาง 15 - 18 ป จากป พ.ศ. 2534 - 2558 พบวาลดลงจากรอยละ 12 ในป
พ.ศ. 2534 เปนรอยละ 7.92 ในป พ.ศ. 2558 แตป พ.ศ. 2547 - ถึงปจจุบนั (2558) อัตราการบริโภคยาสูบ
กลับมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง จากรอยละ 6.58 เปนรอยละ 7.92 (จํานวน 312,610 คนในป พ.ศ. 2558)
นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรายงานภาวะ
สังคมไทย พ.ศ. 2557 ระบุวาแมอัตราการสูบบุหรี่ในภาพรวมทั้งประเทศจะมีแนวโนมลดลง แตพบวา
เยาวชนยังเขาถึงบุหรี่และผลิตภัณฑยาสูบได โดยการสูบบุหรี่แบบแบงมวนจากรานขายของชํา รวมถึง
อันตรายจากควันบุหรี่มือสองคือ ผูที่สูดดมกลิ่น และมือสามคือผูที่สัมผัสสารจากควันบุหรี่ที่ติดคางตาม
สถานที่ตาง ๆ มีอัตราเพิ่มขึ้นทั้งในที่สาธารณะและเคหสถานของผูอยูอาศัย
จากการศึกษาทัศนคติและความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษา ในงานวิจัยของ นนทรี
สัจจาธรรม (นนทรี, 2555) พบวานักศึกษาสวนใหญเห็นวาการสูบบุหรี่เปนพฤติกรรมที่ ไมเหมาะสม
ในระดับปานกลาง มีทัศนคติการไมสูบบุหรี่ และความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งถือวาไมมาก การสูบบุหรี่ตั้งแตเปนวัยรุนและยังคงสูบตอไปเปนเวลานาน จะทําใหยากตอ
การบําบัดรักษา ซึง่ จะทําใหตดิ ยาเสพติดทีร่ นุ แรงตอไปไดในอนาคต ซึง่ งานวิจยั ของ บัวพันธ พรหมพักพิง
นิลวดี พรหมพักพิง พะเยาว นาคํา เกษราภรณ คลังแสง ภัทรพร ศรีพรหม และพรเพ็ญ ปานคํา (บัวพันธ
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และคณะ, 2550) ที่ไดทาํ การวิจยั เรือ่ ง เศรษฐศาสตรการเมืองเรือ่ งการควบคุมบุหรี่ ไดใหขอ เสนอแนะวา
ควรรณรงคใหสาธารณะเขาใจบริษัทบุหรี่ขามชาติมากยิ่งขึ้น ควบคูไปกับการรณรงคใหเขาใจพิษภัยของ
การบริโภคบุหรีต่ อ สุขภาพ โดยเนนใหภาคประชาสังคมเขามามีบทบาทในเรือ่ งนีม้ ากขึน้ เสริมพลังอํานาจ
ใหกบั ภาคประชาสังคมในทองถิน่ อัน ไดแก องคกรเอกชน องคกรชุมชน ครัวเรือน และประชาชนในทองถิน่
ใหเขามาเปนเจาของและมีสว นรวมในการควบคุมบุหรีม่ ากขึน้ จึงกลาวไดวา อัตราการบริโภคยังควรเฝาระวัง
เพราะยังมีอัตราที่สูงโดยเฉพาะในกลุมวัยรุนระดับอุดมศึกษา ซึ่งกลุมคนยังมีแรงจูงใจและทัศนคติตอ
การเลิกบุหรี่อยูในระดับปานกลาง การควบคุมจึงตองมีการรณรงคสรางความตระหนักถึงพิษภัย และ
การควบคุมจึงควรอาศัยความรวมมือหรือเครือขายของสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร
มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ (มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่, 2558) ไดนําเสนอแนวทาง
การดําเนินงานเพือ่ โรงเรียนปลอดบุหรีป่ ระกอบดวย การบริหารจัดการเพือ่ โรงเรียนปลอดบุหรี่ การมีนโยบาย
โรงเรียนปลอดบุหรี่ การจัดสภาพแวดลอมเพือ่ “โรงเรียนปลอดบุหรี”่ การสอดแทรกเรือ่ งบุหรี่ในการเรียน
การสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร การมีสว นรวมของนักเรียนในการขับเคลือ่ นโรงเรียนปลอดบุหรี่ การดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไมใหสบู บุหรี่ และการมีกจิ กรรมรวมระหวางโรงเรียนกับชุมชน ซึง่ การควบคุมการบริโภค
ยาสูบใหไดผลนัน้ รณชัย โตสมภาค (รณชัย, 2558) ไดระบุวา ตองเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย
ทัง้ ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑยาสูบ และพระราชบัญญัตคิ มุ ครองสุขภาพของผูไ มสบู บุหรี่ จัดเขต
ปลอดบุหรีต่ ามทีก่ ฎหมายกําหนดและปฏิบตั ติ ามกฎหมายอยางเครงครัด บรรจุการเรียนการสอนบุหรีแ่ ละ
เชน หามการสื่อสารการตลาดในสื่อตาง ๆ หามการตลาดรูปแบบใหม ๆ เพื่อดึงดูดเยาวชนควบคูไปกับ
การดําเนินมาตรการอื่น ๆ อยางเขมงวดเพื่อลดจํานวนนักสูบ
จากปญหาและการควบคุมทีก่ ลาวมานัน้ กลาวไดวา การจัดการเรียนการสอนดวยการใชโครงการ
เปนฐานการเรียนรู เปนกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ใหผเู รียนไดลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมในเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วของกับชุมชน
สังคม ในประเด็นที่ผูเรียนสนใจ ไมวาจะเปนโครงการแกปญหาหรือพัฒนาสิ่งรอบตัวที่เปนความสนใจ
หรือการดําเนินกิจกรรมสรางสรรคอื่น ๆ ที่สงเสริมการปฏิบัติการซึ่งทาทายความสามารถของผูเรียน
ใหโอกาสผูเ รียนไดคน พบและเรียนรูจ ากประสบการณตรงกับการดําเนินกิจกรรมอยางเปนรูปธรรมเกีย่ วกับ
การควบคุมยาสูบ ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนเครือขายวิจัยโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อยางยั่งยืน เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน โดยการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการรวมแกปญหา หรือพัฒนาชุมชนรวมกับผูเรียน
ก็จะทําใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินโดยอาศัยโครงการ
และชุมชนมีสว นรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ทีจ่ ะทําใหเกิดการบูรณาการประสานการทํางาน
รวมกันในการแกไขปญหาการสูบบุหรี่ไดอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรีด่ ว ยโครงการและชุมชนเปนฐานการวิจยั
2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรูที่สงผลตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรแบงตามวัตถุประสงคการวิจยั ดังนี้ ประชากรเพือ่ ศึกษาวัตถุประสงคท่ี 1 คือ ผูบ ริหาร
และผูเ ชีย่ วชาญดานการศึกษา การอุดมศึกษา ดานสุขภาวะ และชุมชน ประชากรเพือ่ ศึกษาวัตถุประสงคท่ี 2
คือ นักศึกษาที่เรียนในระดับอุดมศึกษา
กลุม ตัวอยางเพือ่ ศึกษาวัตถุประสงคท่ี 1 ประกอบดวย ผูบ ริหารและผูเ ชีย่ วชาญดานการศึกษา
การอุดมศึกษา ดานสุขภาวะ และชุมชน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเพื่อการสัมภาษณลักษณะ
Key Informant จํานวนทั้งสิ้น 5 คน การประเมินความสอดคลองของแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการวิจัยจํานวน 5 คน ทั้งนี้กลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารและ
ผูเ ชีย่ วชาญดานการศึกษา การอุดมศึกษา ดานสุขภาวะมีคณ
ุ สมบัตติ อ งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก
และ/หรือมีตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา สวนกลุมตัวอยาง
เพื่อศึกษาวัตถุประสงคที่ 2 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบูรณาการ
สารสนเทศจํานวน 50 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ ใช ในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ เครื่องมือที่ใชในวัตถุประสงคที่ 1 ประกอบดวย
1) แบบสัมภาษณเชิงลึก 2) แบบประเมินความเหมาะสมดานองคประกอบและขัน้ ตอนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรีด่ ว ยโครงการและชุมชนเปนฐานการวิจยั สวนเครือ่ งมือที่ใชในวัตถุประสงคขอ ที่ 2 ประกอบดวย
1) แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรูท ส่ี ง ผลตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 2) แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรู
ทีส่ ง ผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการดําเนินโครงการและชุมชน
เปนฐานการเรียนรูที่สงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1) แบบสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดวยโครงการและชุมชน
เปนฐานการวิจัย มีวิธีการสรางดังนี้
1.1) สรางเครื่องมือ โดยการศึกษาหลักการสรางแบบสัมภาษณ แลวกําหนดประเด็น
และขอบเขตคําถามดวยการจัดเก็บหมวดหมูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั ตามกรอบแนวคิด
การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ การจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดวย
โครงการและชุมชนเปนฐานการวิจยั การสรางองคความรูจ ากการดําเนินโครงการและชุมชนเปนฐานการวิจยั
ที่สงผลตอมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และการประเมินผลการดําเนินโครงการและชุมชนเปนฐาน พิจารณา
แบบสัมภาษณเบื้องตน
1.2) นําแบบสัมภาษณท่ไี ดเสนอใหผเู ชีย่ วชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบ เพือ่ ตรวจสอบ
ดานความเที่ยงตรง (Validity) คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content) ความเหมาะสมในดานภาษา
(Wording)
1.3) ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวจัดทําเครื่องมือ
เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป
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2) แบบประเมิ น ความเหมาะสมด า นองค ป ระกอบและขั้ น ตอนการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
ปลอดบุหรี่ดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการวิจัย มีวิธีการสรางดังนี้
2.1) สรางแบบประเมินโดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ ไดจากการสัมภาษณเพื่อกําหนด
องคประกอบ รายละเอียดขัน้ ตอนการสอนการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรีด่ ว ยโครงการและชุมชนเปน
ฐานการวิจัย
2.2) นํ า แบบประเมิ น ความเหมาะสมด า นองค ป ระกอบและขั้ น ตอนการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ฯ ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบดานความเที่ยงตรง
(Validity) คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content) ความเหมาะสมในดานภาษา (Wording)
2.3) ปรับปรุงแบบประเมินความเหมาะสมดานองคประกอบและขั้นตอนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวจัดทําเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป
3) แผนการสอนการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรูท ส่ี ง ผล
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ไดจากการพิจารณาของผูเ ชีย่ วชาญ และการประเมิน IOC จากการ
ดําเนินงานวิจัยในวัตถุประสงคขอที่ 1
4) แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรูท ส่ี ง ผล
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มีวิธีการสรางดังนี้
4.1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนโดยศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเปน
แนวทางในการสรางเครื่องมือวิจัย
4.2) ออกแบบแบบสอบถามดานรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจํานวน 10 ขอ
บทบาทชุมชน 10 ขอ บทบาทผูสอน 6 ขอ บทบาทผูเรียน 6 ขอ การประเมินผล 5 ขอ และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดวยโครงการและชุมชนเปนฐานจํานวน 8 ขอ รวมจํานวน 45 ขอ
4.3) นําเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content
Validity) พิจารณาความสอดคลองของขอคําถามและวัตถุประสงคหรือ IOC (Index of Item Objective
Congruence) โดยทุกขอคา IOC มากกวา 0.5 โดยอยูระหวาง 0.80 - 1.00 แลวทําการปรับปรุงแกไข
ความเหมาะสมดานภาษาตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
4.4) นําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุม ทดลองทีม่ ลี กั ษณะคลายคลึงกับกลุม เปาหมาย
แลวหาคาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาคไดคา ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามความคิดเห็นทัง้ ฉบับเทากับ 0.962
4.5) จัดทําเครื่องมือแลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมเปาหมาย
5) แบบสังเกตพฤติกรรมการดําเนินโครงการและชุมชนเปนฐานที่สงผลตอมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ มีวิธีการสรางดังนี้
5.1) สรางเครือ่ งมือ โดยการศึกษาหลักการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมแลวกําหนดประเด็น
และขอบเขตการสังเกตดวยการจัดเก็บหมวดหมูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจยั ตามกรอบแนวคิด
การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการและชุมชนเปนฐาน พิจารณาแบบสังเกตพฤติกรรมในเบือ้ งตน
5.2) นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่ ไดเสนอใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนตรวจสอบ
เพื่อตรวจสอบดานความเที่ยงตรง (Validity) คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content) ความเหมาะสม
ในดานภาษา (Wording)
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5.3) ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
5.4) จัดทําเครื่องมือแลวนําแบบสังเกตพฤติกรรมไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
1) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณดวยตนเองจากผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
การอุดมศึกษา ดานสุขภาวะ และชุมชน
2) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบประเมิน IOC จากผูบริหารและผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา
การอุดมศึกษา ดานสุขภาวะ และชุมชน
3) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรูที่สงผลตอ
การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่รวมทั้งสิ้น 10 สัปดาห
4) ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรู และ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและชุมชนที่เขารวมโครงการ
4. การวิเคราะหขอมูล
1) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ วิเคราะหขอ มูลโดยการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis)
2) ขอมูลจากแบบประเมินความสอดคลองระหวางองคประกอบและขั้นตอนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการวิจัยกับจุดมุงหมายการวิจัย วิเคราะหเนื้อหา
และหาคาเฉลี่ย
3) ขอมูลจากผลการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวอภิปรายผลในรูปความเรียงประกอบตาราง
แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรู
มีเกณฑการใหคะแนน 6 ระดับดังนี้ (Cariﬁo, J. and Perla, R., 2007; ฐิตยิ า, 2553; Kulas, J. T. and
Stachowski, A., 2013)
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด
0 หมายถึง ระดับความคิดไมเห็นดวย
สําหรับเกณฑการตัดสินผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังนี้
คาเฉลี่ย 4.20 - 5.00 หมายความวา ระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.36 - 4.19 หมายความวา ระดับความคิดเห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 2.52 - 3.35 หมายความวา ระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.68 - 2.51 หมายความวา ระดับความคิดเห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย 0.84 - 1.67 หมายความวา ระดับความคิดเห็นดวยนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 0.00 - 0.83 หมายความวา ระดับความคิดไมเห็นดวย
4) ขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการดําเนินโครงการและชุมชนเปนฐานวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคาความถี่ และวิเคราะหเนื้อหา
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ผลการวิจัย
1. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประกอบดวย 5 องคประกอบคือ
1) แนวนโยบายและการบริหารจัดการ ประกอบดวย
1.1) ผูน าํ สถานศึกษา และบุคลากรใหความสําคัญกับการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
ผูนําชุมชนมีความเขมแข็งจึงจะรวมกันกําหนดกิจกรรม กําหนดนโยบายมหาวิทยาลัยและชุมชนไดอยาง
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยและชุมชนนั้น
1.2) มีการจัดการทรัพยากรทีม่ อี ยูเ พือ่ ใชในการดําเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการนําไปสู
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ และจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาสูมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
1.3) หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย แตมีความเกี่ยวของกับเรื่องการควบคุมบุหรี่
เชน สํานักงานเขตตาง ๆ ศูนย กทม. ทั้งหลาย อนามัยชุมชน ตางมีบทบาทสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ได จึงควรดึงมาเปนพันธมิตรขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
1.4) วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ปลอดบุ ห รี่ จ ะต อ งมี ก ระบวนการที่ วั ด ได
มีมาตรวัด มีแผนจัดการชัดเจน การปฏิบตั กิ ารคลายกับองคกรสรางสุขใหมพี ลังการทํางาน พลังการเรียนรู
สูการพัฒนาคน
1.5) มีการจัดการความรู การถอดบทเรียนแนวปฏิบตั ทิ ด่ี สี าํ หรับบุคคลตนแบบทีส่ ามารถ
ลด ละ เลิก บุหรี่ได
2) แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนด ว ยโครงการและชุ ม ชนเป น ฐานเพื่ อ นํ า ไปสู
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประกอบดวย
2.1) กลยุทธการจัดการเรียนการสอนนํานักศึกษาทีเ่ ลิกบุหรี่ไดมาเปนแกนนําขับเคลือ่ น
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ หรือนําคนในชุมชนทีเ่ คยติดบุหรีแ่ ตเลิกบุหรี่ไดมารวมเปนแกนนําตนแบบ จัดการ
ความรูรวมกัน ถอดบทเรียนรวมกัน จะสามารถสรางแรงบันดาลใจใหแกผูประสงคจะเลิกบุหรี่ได และ
มีการรณรงคมหาวิทยาลัยและชุมชนปลอดบุหรี่รวมกัน
2.2) สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนโดยชุมชนมีสวนรวม
2.3) กิจกรรมที่เกี่ยวของสัมพันธกันใชกลยุทธการจัดการความรู แนวปฏิบัติที่ดี
มาขับเคลือ่ นโครงการและชุมชนเปนฐานโดยใหนกั ศึกษาปฏิบตั ิ ความสําเร็จทีช่ มุ ชนขับเคลือ่ น การใชชมุ ชน
เปนฐานในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จะไดผลถาคนในชุมชนรวมมือกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจัดกิจกรรม
รวมกัน โดยตระหนักวามหาวิทยาลัยถือเปนสวนหนึ่งของชุมชน
2.4) การจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูโ ดยชุมชนเปนฐาน ทัง้ สภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสภาพแวดลอมทางออนไลนเพื่อเปนชองทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
3) บทบาทมหาวิทยาลัย อาจารย นักศึกษา และชุมชน บทบาทสถานศึกษากับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่จะขับเคลื่อนได ตองมีองคประกอบสําคัญที่คนไมวาจะเปนอาจารย นักศึกษา
ชุมชน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองทําแบบสาธารณสุข
สรางชุมชนตนแบบลดบุหรี่ได โดยดึงคนที่เกี่ยวของคือ ผูบริหาร บุคลากร คือ เจาหนาที่ อาจารย
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แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการวิจัย

นักศึกษา สวนชุมชน คือ ผูน าํ ชุมชน และสมาชิกชุมชน ตางมีบทบาทสําคัญในการขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ที่จะตระหนักรูและเห็นความสําคัญในการควบคุมบุหรี่รวมกัน
4) กิจกรรมการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการวิจัย ประกอบดวย
4.1) การสรางความพรอมและความรวมมือของชุมชน
4.2) สรางองคความรูเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
4.3) การจัดสรรทรัพยากรเพื่อดําเนินโครงการ
4.4) การดําเนินกระบวนการโครงการเพือ่ เปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรีโ่ ดยชุมชนเปนฐาน
4.5) ใหฐานความชวยเหลือดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
4.6) สรุปผลการดําเนินงาน การสะทอนกลับ
5) การประเมินผลการดําเนินโครงการ ประกอบดวย
5.1) การประเมินผลของชุมชน
5.2) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนโดยนักศึกษา
5.3) การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนโดยอาจารย
สําหรับขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรูม ี 6 ขัน้ ตอน
คือ
1) ขั้นการสรางความพรอมและความรวมมือของชุมชน โดยแบงกลุมจัดทําโครงการ
เลือกชุมชนเพือ่ ดําเนินกิจกรรม กําหนดเนือ้ หาการเรียนรู จุดมุง หมายการเรียนรูเ ชือ่ มโยงสาระทีเ่ กีย่ วของ
กับชุมชน มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่กาํ หนดกิจกรรมโครงการ บทบาทหนาที่ การติดตอสื่อสาร
2) ขั้ น สร า งองค ค วามรู เ พื่ อ การเป น มหาวิ ท ยาลั ย ปลอดบุ ห รี่ โ ดยชุ ม ชนมี ส ว นร ว ม
โดยใหความรู แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชุมชน นักศึกษา สูการเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
แนวทางการถอดบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน แกนนําสูมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
3) ขัน้ การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ ดําเนินโครงการ โดยดําเนินโครงการสือ่ สรางสรรครณรงค
ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบสถานศึกษา โครงการสรางเสริมสุขภาวะ สภาพแวดลอม
ปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ การประเมินผลการดําเนินโครงการและชุมชนเปนฐานการวิจยั
4) ขัน้ ดําเนินกระบวนการโครงการเพือ่ เปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยการใหความรูแ กชมุ ชน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดี การใชสื่อศตวรรษที่ 21 รณรงคชุมชนสูมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
การสะทอนกลับ การอภิปรายผลการจัดกิจกรรม
5) ขั้นการชี้นําการใหฐานความชวยเหลือของผูเกี่ยวของ โดยสรางฐานความชวยเหลือ
การดําเนินกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง การจัดการความรู ความรวมมือทั้งนักศึกษา
ชุมชน และมหาวิทยาลัย
6) ขั้นการนําเสนองานสรุปผลการดําเนินงาน และการสะทอนกลับ โดยการนําเสนอ
กิจกรรมดวยสือ่ มัลติมเี ดีย ผลการใชสอ่ื รณรงคมหาวิทยาลัยและชุมชนปลอดบุหรี่ ความคิดเห็นของชุมชน
ตอการดําเนินกิจกรรม ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานที่สงผล
ตอการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
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2. ผลการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรู
ผลการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรู โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู ในระดับมาก ( = 3.87, S.D. = 0.50) เมื่อแยกเปนรายดานสามารถเรียงลําดับ
ความคิดเห็นจากมากไปนอยคือ บทบาทผูเรียน ( = 3.93, S.D. = 0.56) บทบาทชุมชน ( = 3.91,
S.D. = 0.53) การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรีด
่ ว ยโครงการและชุมชนเปนฐาน ( = 3.88, S.D. = 0.58)
รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ( = 3.85, S.D. = 0.52) บทบาทผูสอน ( = 3.83, S.D. = 0.59)
การประเมินผล ( = 3.76, S.D. = 0.74) พฤติกรรมการดําเนินโครงการและชุมชนเปนฐาน ไดเขารวม
โครงการกับชุมชน 6 ชุมชน ซึ่งลวนไดรับการตอบรับเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่สะทอนใหเห็นถึงความ
มีมนุษยสัมพันธ ความรวมมือ และผลสัมฤทธิ์ระหวางสถานศึกษากับชุมชน สวนตัวนักศึกษาเองไดแสดง
ใหเห็นถึงความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง การเคารพผูอ น่ื ความสนใจใฝรู ซึง่ สงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินโครงการ การดําเนินกิจกรรมในชุมชนเปนการรณรงคในชุมชน และมีการใชสื่อ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเขาถึงความรู ทุกกลุมจะมีการใชคิวอารโคด
เพือ่ การเขาถึงขอมูล การใชไอซีทเี พือ่ การเขาถึงขอมูลทีเ่ ปนประโยชน นอกเหนือจากสือ่ ทีพ่ บไดทว่ั ไป เชน
โปสเตอร ไวนิล และแผนพับ

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
1.1 องคประกอบการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ประกอบดวย
1) แนวนโยบายและการบริหารจัดการ ซึง่ ถือเปนองคประกอบแรกเพือ่ เปนการประกาศ
เจตนารมณขององคกรและคนในองคกรภายใตบริบทของมหาวิทยาลัยและชุมชนนั้น ๆ สอดคลองกับ
แนวคิดของ สุวิมล จันทรเปรมปรุง อนงค พัวตระกูล วราภรณ หงสดิลกกุล ธวัชชัย กอบุญ และ
เบญจนี บินซัน (สุวิมล และคณะ, 2558) ที่ไดระบุวา นโยบายที่องคกรกําหนดเปนองคกรปลอดบุหรี่
จะเปนการกระตุนใหเกิดพลัง สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการเปน
การเตรียมความพรอมเพื่อใหบุคลากรทุกคนเขาใจแนวทางการดําเนินงาน และมีสวนรวมในการชวยคิด
วางแผนและดําเนินการในสวนที่สามารถทําได ดังนั้นการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่จึงควรมีนโยบาย
ที่ชัดเจนสอดคลองพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยในการออกกฎระเบียบตาง ๆ ซึ่งจากงานวิจัย
ของ จุรยี  อุสาหะ ฐิตพิ ร กันวิหค เศรณีย จุฬาเสรีกลุ และวิไลลักษณ หฤหรรษพงศ (จุรยี  และคณะ, 2558)
ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การสังเคราะหอภิมานงานวิจัยปจจัยปองกันพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย
พบวา ปจจัยในระดับสังคม/นโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะการออกกฎหมายและการขึ้นภาษีบุหรี่มีผล
ในเชิงปองกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย การบริหารจัดการใหผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยไมวา
จะเปนผูบ ริหาร บุคลากร อาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ผูป กครอง และชุมชน รวมถึงหนวยงานภายนอก
มาเปนพันธมิตร ไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
2) แนวทางการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานเพื่อนําไปสู
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ จะตองมีความหลากหลายในการใชกลยุทธไมวาจะเปนคนตนแบบ กลยุทธการ
จัดการความรู การจัดการสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูทั้งในเชิงกายภาพและแบบออนไลน
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โดยอาศัยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ เพิม่ ชองทางการเรียนรูร ว มกัน มีกจิ กรรมการเรียนรูแ ละลงมือปฏิบตั กิ าร
ทํางานที่ทําใหเกิดความทาทายในการแกไขปญหา กิจกรรมตองสะทอนวิธีการเรียนรูและการทํางานใน
ชีวิตประจําวันในโลกแหงความเปนจริงนอกหองเรียน โดยมีเปาหมายเดียวกันของกลุมผูเรียน ใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากการเขารวมกับชุมชน และสะทอนประสบการณภายในชุมชนและสังคม กระตุนผูเรียนผาน
กิจกรรมใหมกี ารรวมทฤษฎีกบั การลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมรวมกับชุมชน (Stivers, J., 2010; Mcllrath, L.
and McDonnell, C., 2018)
3) บทบาทมหาวิทยาลัย อาจารย นักศึกษา และชุมชน บทบาทสถานศึกษากับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่จะขับเคลื่อนได ตองมีองคประกอบสําคัญที่คนไมวาจะเปนอาจารย
นักศึกษา ชุมชน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองทําแบบ
สาธารณสุขสรางชุมชนตนแบบลดบุหรี่ได โดยดึงคนที่เกี่ยวของคือ ผูบริหาร บุคลากรคือ เจาหนาที่
อาจารย นักศึกษา สวนชุมชนคือ ผูนําชุมชน และสมาชิกชุมชน ตางมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ที่จะตระหนักรูและเห็นความสําคัญในการควบคุมบุหรี่รวมกัน สอดคลองกับ
แนวคิดของ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ, 2561) ที่ไดระบุถึงการควบคุมบุหรี่โดยใชชุมชนเปนฐาน เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนได
2 ระดับคือ ระดับบุคคล และระดับสภาพแวดลอมทางกายภาพกับสภาพแวดลอมทางสังคม และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จุรีย อุสาหะ ฐิติพร กันวิหค เศรณีย จุฬาเสรีกุล และวิไลลักษณ หฤหรรษพงศ
(จุรยี  และคณะ, 2558) เกีย่ วกับปจจัยระหวางบุคคล ไดแก การมีตวั แบบทีด่ จี ากพอแม บุคคลในครอบครัว
ครู อาจารย และบุคคลที่มีชื่อเสียง มีผลในเชิงการปองกันการสูบบุหรี่ในเยาวชนไทย
4) กิจกรรมการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการวิจัย เริ่มตั้งแต
การสรางความพรอมและความรวมมือของชุมชน สรางองคความรู การจัดสรรทรัพยากร ใหฐานความ
ชวยเหลือจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง สรุปผลและสะทอนกลับ จะทําใหการดําเนินโครงการและชุมชนเปน
ฐานประสบความสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดที่วา ในการนําชุมชนมีสวนรวมในการเรียนรูจะตองมีการ
เตรียมการใหชุมชนมีสวนรวม วางแผนกับชุมชน ดําเนินงานตามแผน และควบคุมประเมินผล ซึ่งจะเปน
กิจกรรมที่ไดระดมทรัพยากรบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด (พนัส และคณะ, 2554)
5) การประเมินผลการดําเนินโครงการ เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานทุกขั้นตอน
คนหาปญหาอุปสรรคตาง ๆ วางแผนควบคุมกํากับงาน กําหนดหนาทีร่ บั ผิดชอบของผูเ กีย่ วของในทุกระดับ
กิจกรรมที่ตองดําเนินงานคือ จัดระบบขอมูลขาวสาร มีการพบปะปรึกษาหารือเพื่อมีการประเมินผล
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานเปนระยะ ๆ (พนัส และคณะ, 2554) สอดคลองกับแนวคิดของ Grant, M. M.
(Grant, M. M., 2002) ที่ไดระบุวาการดําเนินโครงการเปนฐานจะตองมีการสะทอนกลับโดยจัดใหมีผล
การแสดงความคิดเห็นจะสะทอนผลการเรียนรูตาง ๆ ได
1.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย 6 ขั้นตอนหลักคือ
1) ขั้นการสรางความพรอมและความรวมมือของชุมชน ขั้นตอนนี้เปนขั้นการแนะนํา
ศึกษาความเปนไปได วางแผนโครงการ เปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีความรูและขอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับชุมชน เปนการเสริมสรางศักยภาพและการเปนหุนสวนระหวางสถานศึกษากับชุมชน กลยุทธการ
เรียนรูโดยชุมชนเปนฐานมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูทางวิชาการ และ
ความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง และมีทักษะความเปนพลเมือง ควบคูกับการเพิ่มขีดความสามารถ
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ของชุมชนดวยการใหบริการ กอเกิดประโยชนทง้ั แกผเู รียนและชุมชนในการแบงปนความรู แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี
ระหวางชุมชนและสถานศึกษา (Grant, M. M., 2002; Furco, A. and Holland, B., 2004; Mcllrath, L.
et al., 2012)
2) ขั้นสรางองคความรูเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่โดยชุมชนมีสวนรวม
เปนการใหความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี สอดคลองกับแนวคิดของ
สุวิมล จันทรเปรมปรุง อนงค พัวตระกูล วราภรณ หงสดิลกกุล ธวัชชัย กอบุญ และเบญจนี บินซัน
(สุวิมล และคณะ, 2558) ที่ไดระบุวา การมีสวนรวมของผูเรียนในการไดลงมือปฏิบัติจะทําใหผูเรียนเกิด
องคความรูเรื่องบุหรี่ สรางความตระหนักและซึมซับคานิยมการไมสูบบุหรี่ ไปในตัว ซึ่งผูเรียนคือ
พลังสําคัญที่เต็มเปยมไปดวยความคิดสรางสรรคที่จะขับเคลื่อนใหเปนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ได
3) ขัน้ การจัดสรรทรัพยากรเพือ่ ดําเนินโครงการ เปนการดําเนินโครงการทีเ่ หมาะสมและ
จัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูต ระหนักถึงการมีสว นรวมโดยเฉพาะอยางยิง่ ทรัพยากรบุคคล (พนัส และคณะ, 2554)
4) ขั้นดําเนินกระบวนการโครงการเพื่อเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ประกอบดวย
การใหความรู การดําเนินกิจกรรม การใชสอ่ื ตาง ๆ การสะทอนกลับ ผลการจัดกิจกรรมจะเปนแรงผลักดัน
ตามแนวการเรียนรู ลักษณะนี้คือ มีผลผลิตสุดทายนั่นคือ ความรูตามเนื้อหา และทักษะที่ไดรับจาก
กระบวนการผลิต ซึง่ เปนปจจัยสําคัญของแนวทางการเรียนรูแ บบโครงการใหประสบผลสําเร็จ เปนกระจก
สะทอนโลกแหงความจริงในกิจกรรมการผลิตผลงานนั้น ๆ ทั้งผูเรียนตองสามารถใชความคิด และ
มีแนวทางในการเขาถึงความสําเร็จดวยมือของตนเอง (ชรียพร, 2554)
5) ขั้นการชี้นําการใหฐานความชวยเหลือของผูเกี่ยวของเปนการกระตุนใหดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนือ่ ง ผูส อนอํานวยความสะดวกแกผเู รียนเมือ่ ตองการการเรียนรู (Grant, M. M.,
2002; ชรียพร, 2554)
6) ขั้นการนําเสนองานสรุปผลการดําเนินงาน และการสะทอนกลับ ประกอบดวย
การนําเสนอกิจกรรมดวยสื่อมัลติมีเดีย การใชสื่อรณรงคมหาวิทยาลัยและชุมชนปลอดบุหรี่ ความคิดเห็น
ของชุมชนตอการดําเนินกิจกรรม และความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชน
เปนฐานที่สงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งเปนการประเมินผลรอบดานทั้งระดับบุคคล
และระดับชุมชน ซึ่งจะเปนภาพสะทอนใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาสอดคลอง
กับแนวคิดของ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย คณิศร เต็งรัง ราตรี ปน แกว และวรัญญา เพ็ชรคง (โกมาตร
และคณะ, 2555) ที่กลาววา การศึกษาชุมชนจะตองไดผลลัพธที่เปนกระบวนการเพื่อเปนเครื่องมือจัดการ
ความรูที่ทําใหทักษะความรูสวนตัวกลายเปนความรูที่สามารถแบงปนได
2. ผลการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรูที่สงผลตอการ
พัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
2.1 การจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรู ไดดําเนินการ
10 สัปดาห โดยประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นการสรางความพรอมและความรวมมือของชุมชน
2) ขั้นสรางองคความรูเพื่อการเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่โดยชุมชนมีสวนรวม
3) ขั้นการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดําเนินโครงการ
4) ขั้นดําเนินกระบวนการโครงการเพื่อเปนมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
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5) ขั้นการชี้นําการใหฐานความชวยเหลือของผูเกี่ยวของ
6) ขั้นการนําเสนองานสรุปผลการดําเนินงาน และการสะทอนกลับ ซึ่งสามารถ
พัฒนาผูเรียน และสงเสริมการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จได การบูรณาการโครงการ
และชุมชนเปนฐานการเรียนรูเพื่อนํามาจัดการเรียนการสอน จะตองสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
และชุมชน เพื่อปรับเหมาะกับผูเรียนและชุมชน จึงจะทําใหการดําเนินกิจกรรมในเรื่องที่ตองการแกปญหา
กอเกิดการพัฒนาในประเด็นที่สนใจใหประสบความสําเร็จ มหาวิทยาลัยถือวาเปนสวนหนึ่งของชุมชน
การใชชุมชนเปนฐานในการจัดกิจกรรมใหไดผล ถาคนในชุมชนรวมมือกับมหาวิทยาลัยและนักศึกษา
ในการจัดกิจกรรมรณรงคการไมสูบบุหรี่ โครงการเสริมสรางสุขภาวะ องคกรสรางสุข มีพลังการทํางาน
พลังการเรียนรู สงผลตอการพัฒนาคน กลยุทธการเรียนรูโดยชุมชนเปนฐานมุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวม
ในกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูทางวิชาการ และความรับผิดชอบในความเปนพลเมือง และมีทักษะ
ความเปนพลเมือง ควบคูกับการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนดวยการใหบริการ กอเกิดประโยชน
ทั้งแกผูเรียนและชุมชนในการแบงปนความรู แนวปฏิบัติที่ดีระหวางชุมชนและสถานศึกษา (Furco, A.
and Holland, B., 2004; Mcllrath, L. et al., 2012)
2.2 การจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรู โดยภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นดวยระดับมาก เมื่อแยกเปนรายดานทุกดานมีระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก
สามารถเรียงลําดับความคิดเห็นจากมากไปนอยไดดังนี้ บทบาทผูเรียน บทบาทชุมชน การพัฒนา
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรีด่ ว ยโครงการและชุมชนเปนฐาน รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน บทบาทผูส อน
และการประเมินผล จึงกลาวไดวาบทบาทผูเรียนมีสวนสําคัญในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ สอดคลองกับแนวคิดของ สุวิมล จันทรเปรมปรุง อนงค พัวตระกูล วราภรณ
หงสดิลกกุล ธวัชชัย กอบุญ และเบญจนี บินซัน (สุวิมล และคณะ, 2558) ที่กลาววานักเรียนเปน
พลังขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ จึงควรเปนตัวหลักในการรณรงคไดลงมือปฏิบัติ โดยมีครูคอยให
การสนับสนุน และสอดคลองกับแนวคิดของ ชรียพร ภูมา (ชรียพร, 2554) ในการดําเนินโครงการเปน
ฐานนัน้ ผูเ รียนจะเปนผูว จิ ยั โครงการ สรางสรรคผลงานในการจัดการโครงการเองจึงนับวามีบทบาทสําคัญ
ใหเกิดกระบวนการเรียนรูจากการดําเนินโครงการ

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 จากการศึกษาพบวาบทบาทของนักศึกษามีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการและ
ชุมชนเปนฐานสูม หาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ดังนัน้ การจัดกิจกรรมจึงควรใหนกั ศึกษาเปนหลักในการดําเนินการ
ผูเกี่ยวของอื่น ๆ จะเปนสวนสนับสนุนใหโครงการประสบความสําเร็จ
1.2 การจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรู มีการจัดการเรียน
การสอนที่เนนกิจกรรมกับชุมชนนอกหองเรียน การสื่อสารทางออนไลน กิจกรรมในหองเรียนในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู และการพัฒนาสื่อสรางสรรคการรณรงคชุมชนและสถานศึกษาปลอดบุหรี่
ผูส อนจึงตองเปลีย่ นบทบาทเปนทีป่ รึกษา คอยอํานวยความสะดวก ติดตาม และนิเทศการดําเนินโครงการ
ของผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ
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1.3 การดําเนินกิจกรรมในชุมชนโดยการรณรงคในชุมชน มีการใชสื่อเพื่อการรณรงค
องคกรปลอดบุหรี่ แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเขาถึงความรู สามารถใชสื่อ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เชน การใชควิ อารโคด เว็บบล็อก เฟสบุค เพือ่ การเขาถึงขอมูล การใชไอซีทเี พือ่ การเขาถึง
ขอมูลที่เปนประโยชน นอกเหนือจากสื่อที่พบไดทั่วไป เชน โปสเตอร ไวนิล และแผนพับ เนื่องจาก
สื่อดิจิทัลสามารถเขาถึงไดผานทางสมารทโฟน
1.4 จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนดวยโครงการและชุมชนเปนฐานการเรียนรู
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สือ่ รองรับการจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ สถานศึกษาทีน่ าํ การจัดการเรียน
การสอนไปใชตองมีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะการดําเนินงานโครงการตองมีการ
ปฏิสัมพันธกันอยางสมํ่าเสมอทั้งในและนอกหองเรียน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการและชุมชน
เปนฐานการเรียนรูซึ่งอาศัยสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีเปนหลัก ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับการดําเนิน
กิจกรรม จึงควรมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อดําเนินกิจกรรมดานการควบคุมบุหรี่
2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ดวยกลยุทธอื่น ๆ เชน การจัดการ
ความรู เพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมประกวดสื่อสรางสรรคมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เปนตน
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