การติดตามและประเมินผลโครงการศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการสรางเสริมสุขภาพ :
ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การทองเที่ยวโดยชุมชน)
โดยการประยุกตใชกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการสรางเสริม
สุขภาพ : ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การทองเที่ยวโดยชุมชน)
2. คณะทํางาน
2.1 ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ

สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง
2.2 อาจารยกานตพิชชา ดุลยะลา สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว คณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง

3. ที่มาและความสําคัญ
สถานบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดาน
การสรางเสริมสุขภาพ (สวนส.) ไดจัดทําโครงการศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการสรางเสริมสุขภาพ
: ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีเปาหมาย
เพื่อยกระดับและผลักดันการดําเนินงานการทองเที่ยวโดยชุมชนตนแบบในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดอันดามัน โดยการผลักดันใหเกิดแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนกลุมจังหวัดอัน
ดามันที่พรอมผลักดันสูการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลักดันใหเกิดขอเสนอเชิงนโยบายการทองเที่ยวชุมชน
เพื่อนําเสนอในเวทีวิชาการระดับภาคใต และผลักดันใหเกิดการทํางานรวมกันของเครือขายการทองเที่ยวโดยชุมชน
อยางนอย 4 เครือขาย ไดแก 1) กลุมจังหวัดอันดามัน 2) เครือขายทองเที่ยวโดยชุ มชนภาคใตฝ งอ าวไทย 3)
เครือขายทองเที่ยวโดยชุมชนสามจังหวัดชายแดนใต และ 4) เครือขายทองเที่ยวชุมชนระดับภาคใต อันจะนําไปสู
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มรายไดแกครัวเรือนของกลุมที่ทําทองเที่ยวโดยชุมชน
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการสรางเสริมสุขภาพ : ประเด็น
ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การทองเที่ยวโดยชุมชน) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการสรางเสริมสุขภาพ (สวนส.) จึงไดกําหนดใหมีการติดตามและ
ประเมินผลภายใน โดยการประยุกตใชกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ทั้งนี้เพื่อเสริมพลังแก
คณะทํางานใหสามารถดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ และบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวอยาง
มีประสิทธิภาพ
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4. วัตถุประสงคของการประเมิน
4.1 เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการ
สรางเสริมสุขภาพ : ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยการประยุกตใชกระบวนการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (HIA)
4.2 เพื่อประเมินปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการ
สรางเสริมสุขภาพ : ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน ตามกรอบยุทธศาสตร สสส. ประกอบดวย 1) เกิดความรูและ
นวัตกรรม 2) พัฒนาขีดความสามารถของคนและเครือขาย 3) มีการสรางสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่
เอื้อตอการดําเนินงาน 4) เกิดกระบวนการชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง 5) เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ
6) เกิดคุณคาทางจิตวิญญาณ
4.3 เพื่อเสริมพลังการทํางานแกคณะทํางานโครงการศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการสราง
เสริมสุขภาพ : ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน
5. พื้นที่ศึกษา
ไดแก พื้นที่ดําเนินงานประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชนใน 6 จังหวัดอันดามัน ประกอบดวย 1) บอหิน
ฟารมสเตย จังหวัดตรัง 2) บานบอเจ็ดลูก จังหวัดสตูล 3) ทุงหยี่เพ็ง, บานถ้ําเสือ, บานนาตีน จังหวัดกระบี่ 4) บาน
สามชองเหนือ จังหวัดพังงา 5) บานกมลา จังหวัดภูเก็ต และ 6) บานมวงกลวง จังหวัดระนอง
6. กรอบแนวคิดการประเมิน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการติดตามและประเมินโครงการศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการ
สรางเสริมสุขภาพ : ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน ดวยการประยุกตใชกระบวนการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (HIA) ประเมินตามกรอบยุทธศาสตร สสส. 6 ดาน ไดแก 1) เกิดความรูและนวัตกรรม 2) พัฒนาขีด
ความสามารถของคนและเครือขาย 3) มีการสรางสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกทีเ่ อื้อตอการดําเนินงาน 4)
เกิดกระบวนการชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง 5) เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะ และ 6) เกิดคุณคาทางจิต
วิญญาณ ทีมประเมินจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ดังภาพตอไปนี้
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กรอบแนวคิดการประเมิน
Input
-คน
-ทรัพยากร
-งบประมาณ
-ทุนทางสังคม
-ระบบขอมูล
-แหลงทองเที่ยวชุมชน

Process
1) เครือนักวิชาการ วิเคราะหรางยุทธศาสตร
ประเมินเพิ่ม
2) นักวิชาการรวมกับภาคีเครือขาย ปรับปรุง
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดยชุมชนอันดามัน
3) จัดเวทีทบทวนรางยุทธศาสตรการทองเที่ยว
อันดามัน ผลักดันยุทธศาสตร เสนอเชิง
นโยบายการทองเที่ยวโดยชุมชนโซนอันดามันสู
การปฏิบัติ
4) การจัดทํา road map และสรางปฏิบัติการ
และยกระดับ/ผลักดันการดําเนินงานการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนตนแบบในการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) คณะทํางาน และเครือขายนักวิชาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต จัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายการทองเที่ยวโดยชุมชนภาคใต)
ประเด็นทองเที่ยวชุมชนเพื่อนําเสนอในเวที
วิชาการระดับภาคใต

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ ตามกรอบ
ยุทธศาสตร สสส.
1) เกิดองคความรูและนวัตกรรม
2) พัฒนาขีดความสามารถของคน และ
เครือขาย
3) มีการสรางสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกที่เอื้อตอการดําเนินงาน
4) เกิดกระบวนการชุมชน ทองถิ่นเขมแข็ง
5) เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะ
6) เกิดคุณคาทางจิตวิญญาณ

Outcome
รายไดครัวเรือนของกลุมที่ทําทองเที่ยวโดย
ชุมชนเพิ่มขึ้น รอยละ 30
Impact
ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

Output
1) ได road map และแนวทางการสราง
ปฏิบัติการเพื่อยกระดับ/ผลักดันการ
ดําเนินงานการทองเที่ยวโดยชุมชนตนแบบ
ในการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของกลุม จังหวัดอันดามัน
2) เกิดแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวโดย
ชุมชนกลุมจังหวัดอันดามันที่พรอมผลักดัน
สูการปฏิบัติของหนสวยงานที่เกีย่ วของ
ขอเสนอ
3) เกิดขอเสนอเชิงนโยบายการทองเที่ยว
ชุมชนเพื่อนําเสนอในเวทีวิชาการระดับ
ภาคใต
4) เกิดการทํางานรวมกันของเครือขายการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน อยางนอย 4
เครือขาย
5) เกิดการทํางานรวมกันของ เครือขาย
สายใยนักวิชาการดานการทองเทีย่ วโดย
ชุมชน

กรอบการประยุกตใช HIA ติดตามและประเมินผลโครงการศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการสรางเสริมสุขภาพ : ประเด็นการทองเที่ยวโดยชุมชน
1) การกลั่นกรอง 2) การกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน 3) การประเมินผลกระทบ 4) การทบทวนรางรายงาน 5) การพัฒนาขอเสนอเพื่อการแกไข ปรับปรุง 6) การติดตาม
ประเมินผล การทบทวนแกไขปรับปรุง
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7. วิธีดําเนินการและขั้นตอนการประเมิน
7.1 ขั้นตอนการดําเนินงานตามกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ขั้นตอน
การกลั่นกรอง
(Public screening)
และการกําหนด
ขอบเขตและแนว
ทางการประเมิน
(Public scoping)

วัตถุประสงค
รายละเอียดกิจกรรม
(ของแตละขั้นตอน)
ทบทวนและกําหนด 1. การทบทวนรายละเอียดของโครงการ
ขอบเขต แนวทางการ ประเด็นการสื่อสารสาธารณะจากเอกสาร
ประเมิน
โครงการ
2. การทบทวนเอกสารวิชาการ งานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดและ
กําหนดขอบเขตเชิงเนื้อหา
3. การประชุมกลุมยอยเพื่อกําหนด
ขอบเขตการประเมินรวมกับผูรับผิดชอบ
โครงการ ผูเกี่ยวของ และ stakeholder

วิธีดําเนินการ

งบประมาณ

1. ทีมประเมินทบทวนรายละเอียดขอเสนอ
โครงการ เปาหมาย วัตถุประสงค กิจกรรม
ตัวชี้วัด ของโครงการฯ จากเอกสารโครงการ
เพื่อเปนขอมูล input ในการท า scoping
2. ทีมประเมินทบทวนเอกสารวิชาการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อก าหนดขอบเขต
เนื้อหาและจัดท ารางตัวชี้วัดการประเมิน
3. ทีมประเมินจัดประชุมกลุมยอย เพื่อเสนอ
รางขอบเขตและตัวชี้วัดการประเมินที่ไดจาก
ขอ 2
4. ทีมประเมินปรับรายละเอียดเนื้อหา
ตัวชี้วัด และจัดทําเครื่องมือตามตัวชี้วัดการ
ประเมิน เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ตอไป

20,000
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ขั้นตอน
การประเมินผล
กระทบ (Public
assessing)

วัตถุประสงค
รายละเอียดกิจกรรม
(ของแตละขั้นตอน)
ประเมินโครงการตาม 1. การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณ
ขอบเขตที่กําหนด
และเชิงคุณภาพ ตามเครื่องมือที่กําหนด
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําราง
รายงานการประเมิน

วิธีดําเนินการ

1. ทีมประเมินเก็บรวบรวมขอมูลตาม
เครื่องมือที่กําหนด ประกอบดวย การ
สัมภาษณดวยแบบสัมภาษณ การบันทึก
เสียงดวยอุปกรณบันทึกเสียง การบันทึก
ภาพดวยอุปกรณบันทึกภาพ การบันทึกดวย
แบบบันทึก (Check-list) และการสังเกต
แบบไมมีสวนรวม
2. ทีมประเมินบันทึกและวิเคราะหขอมูลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อจัดทําราง
รายงานการประเมินผลกระทบ
การทบทวนราง
1. เพื่อคืนขอมูลให
1. ทีมประเมินรวมจัดเวทีกับผูรับผิดชอบ 1. ทีมประเมินประสานงานกับผูรับผิดชอบ
รายงานโดย
ผูเกี่ยวของและ
โครงการ เพื่อรับฟงความเห็น ตรวจสอบ โครงการ เพื่อเชิญผูที่เกี่ยวของ และ
สาธารณะ (Public
stakeholder ได
ความถูกตองครบถวนของขอมูลในราง
stakeholder ของทุกกิจกรรมเขารวมเวที
review) และ การ
รวมกันตรวจสอบ
รายงาน พรอมจัดทําขอเสนอแนะในการ รับฟงผลการประเมินและรวมตรวจสอบ
ผลักดันเขาสูกระบวน ความถูกตองสมบูรณ ดําเนินงานตอ (หนวยงานไหนตองทํา
ความถูกตอง ครบถวนของขอมูล และให
การตัดสินใจ (Public 2. เพื่อประเมิน
อะไร)
ความเห็นตอแนวทางการพัฒนาโครงการใน
Influencing)
แนวทางและวางแผนสู 2. ทีมประเมินรวมจัดเวทีเพื่อประเมิน
ระยะตอไป
การจัดทํานโยบาย
แนวทาง รูปแบบ และความเปนไปไดใน 2. ทีมประเมินนําเสนอรางรายงานเพื่อรับฟง
สาธารณะ
การผลักดันสูนโยบายสาธารณะ
ความเห็นและจัดทําขอเสนอแนะเชิง

งบประมาณ
45,000

20,000

Page | 5

ขั้นตอน

การติดตามและ
ประเมินผล (Public
Monitoring and
Evaluation)

วัตถุประสงค
(ของแตละขั้นตอน)

เพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตอ

รายละเอียดกิจกรรม

ออกแบบกิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานตอจากขั้นตอนการทบทวน
รางรายงานโดยสาธารณะ (Public
review)

วิธีดําเนินการ
นโยบายโดยใชกรอบยุทธศาสตร สสส. และ
ผลผลิตของโครงการ
3. รับฟงขอเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการตามกรอบยุทธศาสตร สสส. และ
ผลผลิตของโครงการ
4. ศึกษารูปแบบและแนวทางการผลักดันสู
นโยบายสาธารณะใน 4 ประเด็นหลัก 12
ประเด็นยอย
ทีมประเมินเก็บรวบรวมขอมูลตามเครื่องมือ
ทีอ่ อกแบบตามขอเสนอแนะในการดําเนิน
งานตอ ประกอบดวย การสัมภาษณดวย
แบบสัมภาษณ การบันทึกเสียงดวยอุปกรณ
บันทึกเสียง การบันทึกภาพดวยอุปกรณ
บันทึกภาพ การบันทึกดวยแบบบันทึก
(Check-list) และการสังเกตแบบไมมีสวน
รวม

งบประมาณ
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7.2 ผูใหขอมูลหลัก
กลุมเปาหมายหรือผูใหขอมูลคัดเลือกแบบเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติ คือ
7.2.1 ผูรับผิดชอบโครงการ ผูประสานงานโครงการ และพี่เลี้ยงผูรับผิดชอบแตละพื้นที่ทองเที่ยว
ชุมชน 6 จังหวัดอันดามัน
7.2.2 กลุม ผูมีสวนไดสวนเสียอื่น เชน ผูแทนแหลงทองเที่ยวชุมชน ประชาชนในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยว องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
7.3 กลุมผูเขารวมกระบวนการหรือผูใหขอมูลตามขั้นตอน HIA
ขั้นตอน HIA
การกลั่นกรอง (Public screening) และการ
กําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมิน (Public
scoping)
การประเมินผลกระทบ (Public assessing)

การทบทวนรางรายงานโดยสาธารณะ (Public
review) และ การผลักดันเขาสูกระบวนการ
ตัดสินใจ (Public
Influencing)

การติดตามและประเมินผล (Public Monitoring
and Evaluation)

กลุมเปาหมาย/ ผูใหขอมูล
ผูรับผิดชอบโครงการ 1 คน
ผูประสารงานโครงการ 1 คน
พี่เลี้ยงผูรับผิดชอบแตละพื้นที่ทองเที่ยวชุมชน 9 คน
ผูรับผิดชอบโครงการ 1 คน
ผูประสารงานโครงการ 1 คน
พี่เลี้ยงผูรับผิดชอบแตละพื้นที่ทองเที่ยวชุมชน 9 คน
ผูแทนแหลงทองเที่ยวชุมชน ประชาชนในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยว องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 20 คน
ผูรับผิดชอบโครงการ 1 คน
ผูประสารงานโครงการ 1 คน
พี่เลี้ยงผูรับผิดชอบแตละพื้นที่ทองเที่ยวชุมชน 9 คน
ผูแทนแหลงทองเที่ยวชุมชน ประชาชนในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยว องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 20 คน
ผูรับผิดชอบโครงการ 1 คน
ผูประสารงานโครงการ 1 คน
พี่เลี้ยงผูรับผิดชอบแตละพื้นที่ทองเที่ยวชุมชน 9 คน
ผูแทนแหลงทองเที่ยวชุมชน ประชาชนในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยว องคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด 20 คน
Page | 7

8. การวิเคราะหขอมูล
การติดตามและประเมินผลโครงการศูนยวิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะดานการสรางเสริมสุขภาพ :
ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การทองเที่ยวโดยชุมชน) ดําเนินการเก็บขอมูลจาก
แบบสัมภาษณ และการสังเกตแบบมีสวนรวม ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และเขียนรายงานเชิง
พรรณนาจากขอมูลที่ได

*********************************

Page | 8

