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บทคัดย่อ
	 วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน และสมรรถนะ
ของพีเ่ลีย้ง รวมทัง้การบรหิารจดัการของหน่วยจดัการจงัหวดัพงังาทีส่่งผลต่อการบรรลผุลลพัธ์ของโครงการฯ วิธกีาร:	การวจิยั 
ครั้งน้ีเป็นการวิจัยประเมินผล โดยใช้แนวคิดการวิจัยประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา ร่วมกับการประเมินผลแบบเพิ่ม
อ�านาจเป็นแนวทางในการประเมินผล เริ่มด�าเนินการ 16 สิงหาคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ หัวหน้า
หน่วยจัดการจังหวัดพังงา 1 คน พี่เลี้ยงโครงการฯ 1 คน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 1 คน และคณะท�างานหลักของโครงการฯ 
2 คน ใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง ครั้งละ 30-45 นาที จนข้อมูลมีความอิ่มตัว โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
รวมทั้งการศึกษาเอกสารข้อเสนอโครงการฯ และรายงานกิจกรรมโครงการฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแบบ
อุปนัย ผลการศึกษา:	การด�าเนินงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน บรรลุทุกผลลัพธ์ ซึ่งผลลัพธ์สุดท้าย 
คือ ลดจ�านวนนักเรียนตั้งครรภ์ในวัยเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะท�างานมีสมรรถนะในการด�าเนินโครงการ ร่วมกับ 
การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย รวมทั้งการติดตามของพี่เลี้ยงในรูปแบบของการกระตุ้นการท�างานของโครงการฯ และ 
การบริหารจัดการแนวราบของหน่วยจัดการจังหวัดพังงา ล้วนมีส่วนต่อความส�าเร็จของโครงการฯ สรุป: ควรน�าแนวทาง 
การด�าเนินงานการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ เพื่อป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในโรงเรียน ของ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา ไปปรับใช้ในโรงเรียนอื่น ๆ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีฝ่ายต่าง ๆ เช่น ผู้ปกครอง บุคลากร
ด้านการศึกษา เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงบุคลากรทางสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาล

ค�าส�าคัญ: การวิจัยประเมินผล; สุขภาวะทางเพศ; วัยรุ่น; โรงเรียน
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Abstract
	 Objectives: To evaluate the outcomes of the sexual well-being promotion in school project and the 
competency of the mentor as well as the management of the Phang-nga Provincial Node contributing to the 
success of the project. Methods: The evaluation research was integrated the action research evaluation and 
empowerment evaluation for evaluating the project; started from August 16, 2021 to April 30, 2022. The 
participants were a head of the Phang-nga Provincial Node, a project mentor, a project manager, and two 
main project staff. Data collection used semi-structured interview via telephone two sessions each taking 
30-40 minutes per session until data saturation. Data were collected using the interview forms, the project 
proposal, and the project report. The data were analyzed using inductive content analysis. Results: All 
outcomes of the project were achieved, including the final outcome which was a reduction in the number 
of school-age pregnancy among students. The project manager and the project staff were competent in 
implementing the project together with the support from network partners including the following up with 
the mentors in the terms of stimulating the project’s activities and horizontal management of the Phang Nga 
Provincial Node. These supports have contributed to the success of the project. Conclusion: The guidelines 
for promoting sexual well-being to prevent school-age pregnancy and sexual risk behaviors should be 
applied to other schools including the participation of assemblies, such as, parents, education personnel, local 
authorities, as well as health care providers, especially nurses.

Keywords: evaluation research; sexual well-being; adolescent; school 

ความส�าคัญของปัญหา
	 การต้ังครรภ์วัยรุ ่นไม่ว ่าจะเป็นการต้ังครรภ์ท่ี 
พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์	 มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ 
แทรกซ้อนต่อมารดาและทารกทัง้ในระยะต้ังครรภ์	 ระยะคลอด 
และหลังคลอดได้มากกว่าการต้ังครรภ์ในวัยผู้ใหญ่	 รวมท้ัง
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม	 โดยเฉพาะการต้ังครรภ์
ในวัยเรียนที่ส่งผลต่อการศึกษา1,2	 แม้ว่าพระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุน่	พ.ศ.	25593 

ก�าหนดให้สถานศึกษามีระบบการดูแล	 ช่วยเหลือ	 และ
คุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซ่ึงต้ังครรภ์ให้ได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเน่ือง	 แต่ในสภาพการณ์จริง	
หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นจ�านวนมากขาดโอกาสในการศึกษาต่อ	
จากทัศนคติของคนในสังคมที่ยังคงมีอคติต่อหญิงต้ังครรภ์
วัยรุ่น	 ท�าให้หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นไม่กล้า	 กลัว	 และอายท่ีจะ
ศกึษาต่อในโรงเรยีน	ท�าให้ไม่จบการศกึษาไม่สามารถหางาน 
ท�าในอนาคตได้	 ขาดรายได้	 ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น	และทารก1,4

	 ส�าหรับโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กแห่งหนึ่ง	ในจังหวัด 
พังงา	 เปิดสอนต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-6	 มี
นักเรียนประมาณ	 112	 คน	 บุคลากรในโรงเรียนมีจ�านวน	

17	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้อ�านวยการ	 1	 คน	 ครู	 12	 คน	
เจ้าหน้าที่งานธุรการ	 1	 คน	 และผู้ทรงคุณค่า	 3	 คน	 (ครู
เกษียณอายุราชการและเขตพื้นที่การศึกษาจ้างสอนต่อ)	
โดยผ่านการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ให้เป็นโรงเรียนดีประจ�าต�าบล	นักเรียน
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ขาดโอกาสในการเข้าเรียนโรงเรียน
ขนาดใหญ่	 และส่วนหน่ึงเป็นนักเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรม	
ท�าให้ต้องลาออกจากโรงเรียน	 จากการส�ารวจข้อมูลนักเรียน
ในปีการศึกษา	 2563	 พบว่า	 นักเรียนที่เรียนดีมีความตั้งใจ 
เรยีนมปีระมาณร้อยละ	15	อาชพีหลกัของผู้ปกครองส่วนใหญ่ 
ท�างานรับจ้างและท�าเกษตรกรรมร้อยละ	 66	 นักเรียน
ส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 82)	 มาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน	
ครอบครวัหย่าร้างอาศยัอยูกั่บญาติร้อยละ	 55	 ผู้ปกครองไม่มี 
เวลาเลี้ยงดูนักเรียนและขาดการดูแลเอาใจใส่5 
	 นอกจากน้ี	 จากการส�ารวจข้อมูลเก่ียวกับปัญหา 
การต้ังครรภ์และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศในนักเรยีน	 ปีการศึกษา 
2563	พบปัจจัยด้านต่าง	ๆ	ที่อาจส่งผลต่อการตั้งครรภ์และ
การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	เช่น	การขาดความรู้เรื่องเพศ 
ขาดความตระหนักถึงผลกระทบของการต้ังครรภ์ในวัยรุ ่น 
ปัญหาครอบครวั	 ปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรยีน	 เป็นต้น5 
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โรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาและเห็นความส�าคัญของ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยเรียนแบบ
บูรณาการ	 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุน่	พ.ศ.	2559	โดยมุง่เน้น 
ให้ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่	ท้องถิ่น	ครอบครัว	ชุมชน	และ
สถานศึกษาเกิดการมีส่วนร่วม	 มีการบูรณาการการท�างาน
ร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดกลไกขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน	 และ 
เกิดการปรบัเปลีย่นสภาพแวดล้อม	และพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
ต่อการสร้างสุขภาวะทางเพศทีดี่ในโรงเรยีน3	 จงึได้จดัโครงการ 
สร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศในโรงเรยีน	 โดยได้รบังบประมาณ 
สนับสนุนจากส�านักสร้างสรรค์โอกาส	(ส�านัก	6)	ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ผ่านหน่วย
จัดการระดับจังหวัดพังงา	(node	จังหวัด)
	 ส�านัก	6	ได้สนับสนุนให้มหีน่วยจดัการระดับจงัหวดั 
ส�าหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก	(node	จังหวัด)	
ซึ่งรวมถึงหน่วยจัดการจังหวัดพังงา	ท�าหน้าที่กระจายโอกาส
ให้ภาคีรายย่อยในพื้นที่	 (โครงการย่อย)	 รวมถึงติดตาม 
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพภาคีรายย่อยให้สามารถ 
ด�าเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลส�าเร็จ
ตามที่ก�าหนดไว้6	 เพื่อยืนยันผลส�าเร็จจากการขับเคลื่อนงาน 
ทั้ง	3	ระดับ	ได้แก่	1)	ระดับโครงการย่อย	โครงการย่อย 
สามารถด�าเนินการได้บรรลุผลลัพธ์ทั้งในระดับพฤติกรรม
สุขภาพและ/หรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ	2)	ระดับ 
หน่วยจัดการ	 หน่วยจัดการมีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการเชิงผลลัพธ์เพียงพอต่อการหนุนเสริมโครงการย่อย 
ให้บรรลุความส�าเร็จเชิงผลลัพธ์	 และ	 3)	 ระดับส�านัก 
ส�านัก	 6	 มีการออกแบบกลไกการสนับสนุนท�าให้หน่วย 
จัดการมีขีดความสามารถในการหนุนเสริมโครงการย่อยได ้
ส�านัก	 6	 จึงมีการออกแบบแนวทางการประเมินผลหน่วย 
จดัการ	และแนวทางมาตรฐานของการประเมนิผลลพัธ์ส�าหรบั 
ใช้เป็นแนวทางในการประเมนิผลหน่วยจดัการ	 ซ่ึงเป็นหน่วย 
จัดการระดับจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นองค์กร 
ตัวกลางในการด�าเนินการแทน	 สสส.	 ในการกระจายโอกาส 
การท�างานสร้างเสริมสุขภาพสู่ภาคีรายย่อยในจังหวัดนั้น	ๆ7 

ซึ่งโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน	เป็นหนึ่ง 
ในโครงการย่อยท่ีหน่วยจดัการจงัหวดัพงังา	 ให้การหนุนเสรมิ 
การด�าเนินโครงการให้เกิดผลลัพธ์ตามที่โครงการก�าหนดไว้

	 หน่วยจัดการจังหวัดพังงา	 มีบทบาทส�าคัญในการ 
พัฒนาศักยภาพของคณะท�างานโครงการย่อยเริ่มต้ังแต่ 
การค้นหาพื้นท่ีเป้าหมายที่มีความพร้อมแต่ยังขาดโอกาส
ในการเข้าถึงทุนสนับสนุนจาก	 สสส.	 พัฒนาศักยภาพใน 
การเขยีนข้อเสนอโครงการโดยมรีะบบพีเ่ลีย้งของหน่วยจดัการ 
ในการช่วยเหลอื	 ติดตามและแนะน�าการเขยีนข้อเสนอโครงการ 
กับคณะท�างานโครงการ	มรีะบบของหน่วยจดัการในการช่วย 
ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข ้อเสนอ 
โครงการก่อนน�าส่งให้กับส�านัก	6	โดยข้อเสนอโครงการที่ส่ง 
ให้กับส�านัก	6	จะผ่านผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาและให้ 
ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับแก้	 ซึ่งหน่วยจัดการและคณะท�างาน 
โครงการจะร่วมกันปรับแก้ตามข้อเสนอแนะเพื่อจัดส่งให้ 
กับส�านัก	 6	 เมื่อโครงการได้รับทุนสนับสนุน	 หน่วยจัดการ
มีการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะท�างานโครงการ 
ได้แก่	การปฐมนิเทศคณะท�างานโครงการ	ให้เข้าใจการด�าเนินงาน 
ของโครงการทีไ่ด้รบัทุน	 สร้างความเข้าใจเรือ่งการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ	 การจัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี 
หน่วยจัดการยังมีระบบติดตามการท�างานของโครงการ 
โดยพี่เลี้ยง	ซ่ึงจะลงพื้นที่ติดตามการท�างานของโครงการ	
อย่างน้อย	3	ครั้งต่อโครงการ	ในการร่วมวางแผน	เสริมพลัง 
และให้ค�าปรึกษาต่าง	ๆ	 เพื่อให้โครงการบรรลุตามตัวชี้วัดที่ 
วางไว้	ภายในระยะเวลาการด�าเนินงาน	10	เดือน	หลังจาก
ได้รับทุนสนับสนุนโครงการุ6 
	 การประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทาง
เพศในโรงเรียน	 ทีมผู้วิจัยประเมินผลฯ	 ซ่ึงเป็นผู้ประเมิน
ภายนอก	 และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ	 ประเมิน 
ความส�าเร็จในการขับเคลื่อนงานใน	 2	 ระดับ	 คือ	 ระดับ 
โครงการย่อย	(โครงการสร้างเสรมิสขุภาวะทางเพศในโรงเรยีน) 
และระดับหน่วยจัดการจังหวัดพังงา	 โดยใช้รูปแบบการวิจัย
ประเมินผล	(evaluation	research)	ซึ่งกระบวนการประเมิน
ผลได้บูรณาการแนวทางการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนา8	(Action	Research	Evaluation:	ARE)	ร่วมกับ
แนวทางการประเมินผลแบบเพิ่มอ�านาจ	 (empowerment 
evaluation)	ของ	Fetterman9	ที่เน้นการท�างานแบบม ี
ส่วนร่วม	(participatory)	ของทีมวิจัยประเมินผลฯ	และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของโครงการฯ10 
ได้แก่	หัวหน้าหน่วยจัดการ	พี่เลี้ยง	ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
และคณะท�างานหลกั	 เพือ่ให้เกิดการเรยีนรูท่ี้น�าไปสู่การพฒันา 
ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทางการท�างานของส�านัก	 6	 ที่เน้น 
การประเมินเพื่อการปรับปรุง	พัฒนา	และเสริมพลังภาคี
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ค�าถามการวิจัย
	 1.	ผลลพัธ์การด�าเนินงานของโครงการสร้างเสรมิสขุ 
ภาวะทางเพศในโรงเรียน	เป็นอย่างไร
	 2.	พี่เลี้ยงมีสมรรถนะท่ีส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์
ของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียนหรือไม	่
อย่างไร
	 3.	การบริหารจัดการของหน่วยจัดการจังหวัดพังงา
มีผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศในโรงเรียนหรือไม่	อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงานของโครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน	
	 2.	 เพื่อประเมินสมรรถนะของพี่เลี้ยงที่ส่งผลต่อการ 
บรรลุผลลัพธ์ของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศใน
โรงเรียน
	 3.	 เพื่อประเมินการบริหารจัดการของหน่วยจัดการ
จังหวัดพังงาท่ีมีผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน

รูปแบบการศึกษา
 กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การวจิยัประเมนิผลครัง้น้ี	 ใช้แนวทางการประเมนิผล 
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา8	 ร่วมกับการประเมินผลแบบเพิ่ม 
อ�านาจ9	ดังนี้
	 การประเมนิผลเพือ่การเรยีนรูแ้ละพฒันา	 เป็นแนวคดิ 
ที่มีแนวทางการประเมินผลส�าคัญ	 5	 ประการ11	 คือ	 1)	 
คุยเรือ่งผลลพัธ์เป็นหลกั	2)	ท�าให้เป็นการเรยีนรู	้ไม่ว่าจะเกิด
ผลลัพธ์หรือไม่เกิดผลลัพธ์ตามท่ีคาดไว้	 3)	 ท�าหลายครั้ง
หรือหลายรอบ	 ในการประเมินผลและการสะท้อนผลลัพธ์ 
การประเมนิเป็นการท�าอย่างมส่ีวนร่วม	และครอบคลมุทุกฝ่าย 
เพื่อยืนยันและเรียนรู้ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน	 4)	 ท�าให้ 
น่าเชื่อถือ	 ทุกครั้งที่มีการคุยหรือสะท้อนผล	 ต้องมีข้อมูลท่ี
น่าเชื่อถือ	 และอาจใช้การเก็บข้อมูลที่หลากหลายในผลลัพธ์
เดียวกัน	 และ	 5)	 ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องใน 
การด�าเนินงานและสะท้อนผลลพัธ์จะท�าหลายครัง้	 เพือ่วางแผน 
และปรับกระบวนการท�างานในกิจกรรมต่อไปเพื่อให้การ
ท�างานที่เหลืออยู่สามารถเดินทางเข้าสู่เป้าหมายได้มากที่สุด
	 รวมทัง้ใช้การประเมนิผลแบบเพิม่อ�านาจ	ร่วมในการ 
ติดตามประเมนิผล	ซ่ึงหลกัการ	10	ประการของ	Fetterman9 

ที่เป็นหลักการพื้นฐานของการประเมินผลแบบเพิ่มอ�านาจ 
ได้แก่	1)	พฒันาการของงานและคนท�างาน	(improvement) 
โดยการใช้ประโยชน์จากการสะท้อนผลการประเมนิ	2)	คนท�างาน 
เป็นเจ้าของการประเมินผล	(community	ownership)	โดย
มีทีมวิจัยประเมินผลฯเป็นเพื่อนร่วมทางท่ีช่วยทบทวนความ
เป็นเหตุเป็นผล	 ต้ังค�าถามอย่างเป็นระบบ	 วิพากษ์วิจารณ	์
และให้ค�าสะท้อนท่ีสร้างสรรค์	3)	การเชือ้เชญิตัวแทนผู้มส่ีวน
ได้ส่วนเสียให้เข้าร่วมกระบวนการประเมินผล	 (inclusion) 
4)	การมส่ีวนร่วมในกระบวนการประเมนิผลโดยใช้อ�านาจร่วม 
(democratic	 participation)	 โดยค�านึงถึงความเท่าเทียม
และเป็นธรรมในโอกาสท่ีผู้เข้าร่วมกระบวนการทุกคนจะได้
แสดงความคิดเห็นในกระบวนการประเมินผล	5)	ความเป็น 
ธรรมทางสังคม	 (social	 justice)	 โดยปฏิบัติต่อทุกคนที่ 
เข้าร่วมกระบวนการด้วยความเสมอภาค	6)	ความรูข้องชมุชน 
(community	 knowledge)	 การเคารพและให้คุณค่ากับ 
ความรู้ที่ชุมชนสร้างขึ้น	 และน�าความรู้น้ันมาขับเคลื่อนงาน 
7)	ตัวอย่างรปูธรรมความส�าเรจ็	(evidence-based	strategies) 
โครงการฯสามารถน�าตัวอย่างรูปธรรมความส�าเร็จจากที่อ่ืน 
มาใช้เป็นทางเลือกท่ีมีประโยชน์ในการท�างาน	 แต่ไม่ใช่เป็น 
สูตรส�าเร็จท่ีจะลอกเลียนแบบได้	 เพราะเงื่อนไขและบริบท 
ของแต่ละโครงการย่อมแตกต่างกัน	 8)	 การเสริมศักยภาพ
คนท�างาน	(capacity	building)	เพื่อให้ท�างานประเมินผล 
ได้ด้วยตนเอง	9)	กระบวนการเรยีนรูข้ององค์กร	(organizational 
learning)	 การท�างานร่วมกันอย่างต่อเน่ืองของทีมวิจัย 
ประเมนิผลฯ	และโครงการฯ	ในการประเมนิผลแบบเพิม่อ�านาจ 
จะช่วยสร้างชุมชนของผู้เรียนรู้	และ	10)	ความรับผิดชอบ 
(accountability)	การประเมินผลแนวน้ีเอื้อให้เกิดการใช้ 
อ�านาจร่วมกันภายในกลุม่ผู้เรยีนรู	้ และท�าให้แต่ละคนตระหนัก 
ถึงความรับผิดชอบของตนเองทั้งในฐานะปัจเจกและกลุ่มท่ี 
ยึดโยงไว้ด้วยพันธกิจร่วมกัน	 กลไกการสะท้อนกลับใน 
การประเมนิผลท�าให้โครงการฯ	พฒันาความรบัผิดชอบภายใน 
ของตนเพื่อบรรลุถึงผลลัพธ์ในการท�างาน	

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยประเมินผล	(evaluation	
research)
 ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
 ประชากร คือ	หัวหน้าหน่วยจัดการจังหวัดพังงา 
พีเ่ลีย้งวชิาการหน่วยจดัการจงัหวดัพงังา	ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ	
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 ผูใ้ห้ข้อมูล	คือ	ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียหลกัของโครงการฯ 
ตามแนวคิดของ	 Fetterman9	 ได้แก่	 หัวหน้าหน่วยจัดการ
จงัหวดัพงังา	1	คน	พีเ่ลีย้งวชิาการท่ีรบัผิดชอบดูแลโครงการฯ 
1	คน	ผู้รับผิดชอบโครงการฯ	1	คน	คณะท�างานหลักของ
โครงการฯ	2	คน	
 จริยธรรมในการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งน้ีผ่านการพิจารณาจากศูนย์จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์	 สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์	
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	เมือ่วนัท่ี	3	สงิหาคม	พ.ศ.	2564 
รหัสหนังสือรับรอง	 PSU	 IRB	 2021-LL-Nur	 015	 
(Internal)	 ทมีวจิยัประเมนิผลฯลงพืน้ทีเ่พือ่ชีแ้จงความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	 และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 
รวมทัง้แจ้งการพทัิกษ์สทิธิใ์ห้กับกลุม่ตัวอย่าง	สทิธิท่ี์จะตอบรบั 
หรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย	 ระหว่างด�าเนินการวิจัยหาก 
ผู้ให้ข้อมลูต้องการถอนตัวออกจากการวจิยั	มสีทิธิท่ี์จะถอนตัว 
ออกจากการวิจัยได้ทุกเมื่อ	 โดยไม่มีผลกระทบต่อการรับทุน
จาก	 สสส.	 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกน�าเสนอในภาพรวม	 ไม่มี
การระบุชื่อ	 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัย	 ข้อมูลเหล่านี้ 
จะถูกท�าลายหลังท่ีพิมพ์ภายใน	 2	 ปี	 เมื่อผู้ให้ข้อมูลให้ 
ความยินยอมและลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว 
ทีมวิจัยประเมินผลฯนัดหมายผู้เข้าร่วมวิจัยในการให้ข้อมูล
ทางโทรศัพท์	ตามท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยสะดวก
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 หลังจากผ่านการพิจารณาจากศูนย์จริยธรรมการ 
วจิยัในมนุษย์	 ผู้วจิยัหลกัเป็นผู้เก็บข้อมลูด้วยตนเอง	 เน่ืองด้วย 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด	19	จึงใช้การสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์	 โดยใช้ภาษากลาง	 และใช้เทปบันทึกเสียง	
โดยสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยจัดการ	 พี่เลี้ยง	 ผู้รับผิดชอบ 
โครงการฯ	และคณะท�างานหลัก	จ�านวน	2	ครั้ง	โดยครั้งที่	1 
เก็บข้อมูลหลังจากโครงการฯได้รับงบประมาณสนับสนุน
และด�าเนินกิจกรรมประมาณ	4	 เดือน	ครั้งที่	 2	 เก็บข้อมูล
หลังจากโครงการฯด�าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น	 แต่ละครั้งใช้ 
เวลาสมัภาษณ์ประมาณ	30-45	นาที	จนข้อมลูมคีวามอิม่ตัว 
(data	saturation)	พบว่าผู้ให้ข้อมลูทกุคนให้ข้อมลูสอดคล้อง 
กันรวมท้ังการศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อเสนอโครงการฯ 
และรายงานกิจกรรมของโครงการฯ	 โดยข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์	และการประเมินผลจากเอกสารต่าง	ๆ	มีข้อมูล
ที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

 เครื่องมือในการวิจัย 
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย	 แบบ
สัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้าง	(semi-structured	interview)		
ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยจัดการ	 แบบสัมภาษณ์
พี่เลี้ยงวิชาการ	 แบบสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการและ
คณะท�างาน	 ซ่ึงพฒันาโดยนักวชิาการ	 ทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก 
ส�านักสร้างสรรค์โอกาส	(ส�านัก	6)	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และตรวจสอบความถูกต้อง 
เชงิเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวฒิุของ	 สสส.	 แบบสัมภาษณ์ดังกล่าว 
มีความเชื่อมโยงกับ	 หลักการพื้นฐานของการประเมินผล
แบบเพิ่มอ�านาจ9	 กล่าวคือ	 เป็นแนวค�าถามที่ไม่คุกคามผู้ให้ 
ข้อมูล	 มีการประเมินถึงพัฒนาการของงานและคนท�างาน 
และช่วยให้ผู้ให้ข้อมลูทบทวนการท�างานอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
เครื่องมือดังกล่าวมีการน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการ
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู ้และพัฒนาในแต ่ละจังหวัด 
ทั่วประเทศ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2561	ถึงปัจจุบัน12	รายละเอียด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้
	 แบบสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยจัดการ	 ประกอบด้วย 
ส่วนที่	1	ความเข้าใจและการถ่ายทอดหลักคิดส�านัก	6	ได้แก่ 
ท่านเข้าใจว่าหลกัคิด	(จดุเน้น)	การท�างานของส�านัก	6	สสส. 
เป็นอย่างไร	 ท่านมวีธิถ่ีายทอดหรอืสือ่สารหลกัคิดการท�างาน 
ของส�านัก	6	ให้ทีมงานหน่วยจัดการอย่างไร	เป็นต้น	ส่วนที่	
2	โครงสร้างการท�างาน	การแบ่งงาน	และขั้นตอนการท�างาน	 
(workflow)	 ได้แก่	 มกีารแบ่งโครงสร้างการท�างาน/แบ่งงาน 
ภายในทมีอย่างไร	โครงสร้างดังกล่าวเหมาะสมหรอืไม่อย่างไร 
และมีขั้นตอนอย่างไร	ส่วนที่	3	การออกแบบแผนปฏิบัติการ 
และการถ่ายทอดแผน	 ได้แก่	 แผนปฏิบัติการของหน่วย
จัดการเป็นอย่างไร	 มีการถ่ายทอดแผนอย่างไร	 และส่วนที่	
4	 ความเสี่ยงที่อาจจะท�าให้โครงการไม่บรรลุผลลัพธ์	 ได้แก่	
เกณฑ์การจัดกลุ่มโครงการย่อยตามความเสี่ยงเป็นอย่างไร	
โครงการย่อยส่วนใหญ่มีความเสี่ยงในการท�างานอย่างไร
	 แบบสัมภาษณ์พี่เลี้ยง	 ประกอบด้วย	 ส่วนที่	 1	
ความเข้าใจและการถ่ายทอดหลักคิดส�านัก	 6	 ได้แก่	 ท่าน
เข้าใจว่าหลักคิด	(จุดเน้น)	การท�างานของ	ส�านัก	6	สสส.	
เป็นอย่างไร	ท่านมีวิธีถ่ายทอดหลักคิด	(จุดเน้น)	การท�างาน
ของส�านัก	6	ให้แกนน�าโครงการย่อยอย่างไร	และท่านคิดว่า
แกนน�าโครงการย่อยเข้าใจได้มากน้อยเพียงใด	เพราะเหตุใด	
ส่วนที่	2	โครงสร้างการท�างาน	การแบ่งงาน	และ	ขั้นตอน
การท�างาน	(workflow)	ได้แก่	มีโครงสร้างการท�างานและ
การแบ่งงานในการสนับสนุนวิชาการอย่างไร	 ท่านคิดว่าเป็น
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โครงสร้างเหมาะสมหรือไม่	 อย่างไร	 และมีขั้นตอนอย่างไร	
ส่วนที่	3	การออกแบบแผนปฏิบัติการ	และการถ่ายทอดแผน 
ได้แก่	 ท่านมวีธิถ่ีายทอดแผนปฏบิติัการติดตามและเสรมิพลงั 
โครงการย่อยอย่างไรมีการออกแบบแผนปฏิบัติการติดตาม
และเสริมพลังโครงการย่อยอย่างไร	ท่านมีวิธีถ่ายทอดแผน
ปฏิบัติการติดตามและเสริมพลังโครงการย่อยอย่างไร	ส่วนที่	
4	โครงการที่ดูแล	และผลลัพธ์ของโครงการ	ได้แก่	ผลลัพธ์
ของโครงการย่อยที่ท่านดูแลเป็นไปตามที่คาดหวังอย่างไร 
และส่วนที	่5	ความเสีย่งทีอ่าจจะท�าให้โครงการไม่บรรลผุลลพัธ์ 
ได้แก่	 มีเกณฑ์การจัดกลุ่มโครงการย่อยตามความเส่ียง 
อย่างไร	และโครงการย่อยที่ดูแลมีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง
	 แบบสมัภาษณ์ผู้รบัผิดชอบโครงการ/คณะท�างานหลกั 
ประกอบด้วย	1)	กิจกรรมตามโครงการท่ีได้ด�าเนินการไปแล้ว 
มีอะไรบ้าง	2)	ให้ทบทวนกิจกรรมที่ท�าในข้อ	1)	แล้วจัดเรียง 
ล�าดับที่คิดว่าส�าคัญที่สุดท่ีท�าให้นักเรียนมีพฤติกรรมทางเพศ 
ที่ปลอดภัย	 และมีการป้องกันการต้ังครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 
ในโรงเรียน	 3)	 ท�าโครงการนี้คาดหวังความส�าเร็จอะไร	 4) 
พีเ่ลีย้งลงพืน้ทีติ่ดตามงานก่ีครัง้	5)	ขณะด�าเนินโครงการท่าน 
มีปัญหาหรือไม่เข้าใจเรื่องอะไรบ้าง	 6)	 เมื่อเกิดปัญหาตาม
ข้อ	5)	ท่านคิดถึงใครที่มาช่วยแก้ปัญหาเป็น	3	อันดับแรก	 
6)	 พีเ่ลีย้งสอนหรอืแนะน�าอะไรท่านบ้าง	 และท่านมคีวามเข้าใจ 
ในเรื่องที่สอนอยู่ในระดับใด
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 และการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร	ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแบบอุปนัย13	(inductive	
content	analysis)	ดังนี้	1)	การอ่านบทสัมภาษณ์ที่ได้จาก 
การถอดเทปแบบค�าต่อค�า	 และการอ่านข้อมูลจากเอกสาร
ของโครงการฯ	ซ�้า	ๆ 	2)	ก�าหนดรหัสข้อมูลรอบที่	1	(first-
round	 coding)	 จากข้อมูลที่ได้	 และก�าหนดประเด็นหลัก 
(categories)	ตรงประเด็นตามค�าถามและวตัถุประสงค์การวจัิย 
3)	 ก�าหนดรหัสข้อมูลรอบที่	 2	 (second-round	 coding)	
และก�าหนดประเด็นรอง	 (subcategories)	4)	ก�าหนดรหัส 
ข้อมูลรอบที่	 3	 (third-round	 coding)	 เพื่อตรวจสอบ
ประเด็นรองในแต่ละตัว	ว่าต้องมีการยุบรวม	หรือแยก	หรือ
คงไว้	5)	สังเคราะห์และตีความ	โดยการเขียนแบบพรรณนา
	 ผู้วิจัยหลัก	เป็นผู้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหลัก 
โดยภายหลงัการเก็บข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลู	มกีารตรวจสอบ 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบโดยทีมวิจัย 
ประเมนิผลฯ	อกี	3	คน	(peer	debriefing)	และมกีารตรวจสอบ 
ความถูกต้องของข้อมลู	โดยผู้ให้ข้อมลู	(member	checking) 

เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นที่ได้และข้อสรุปมีความถูกต้อง	ซึ่งทีม
ประเมินผลฯ	 น�าเสนอข้อมูลให้แก่โครงการฯ	 ในเวทีคืนผล 
การประเมนิ	ครัง้ที	่1	(หลงัการเก็บข้อมลูครัง้ท่ี	1)	และ	ครัง้ที	่2 
(หลังการเก็บข้อมูลครั้งที่	2)
 ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
	 หัวหน้าหน่วยจัดการจังหวัดพังงา	1	คน	อายุ	62	ปี 
ข้าราชการบ�านาญ	การศึกษาระดับปริญญาเอก	เป็นหัวหน้า 
หน่วยจดัการจงัหวดัพงังาเป็นปีท่ี	3	มปีระสบการณ์การท�างาน 
กับชุมชนมากกว่า	20	ปี	
	 พี่ เลี้ ยงที่ รับผิดชอบดูแลโครงการสร ้างเสริม 
สุขภาวะทางเพศในโรงเรียน	1	คน	อายุ	32	ปี	การศึกษา
ระดับปริญญาตรี	 เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดพังงา	
และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา	 เคยมี
ประสบการณ์การท�างานด้านยุทธศาสตร์/แผนงานจังหวัด
พังงา	มาประมาณ	3	ปี	ไม่มีประสบการณ์ในการหนุนเสริม
โครงการย่อยตามแนวทางการท�างานของส�านัก	6	มาก่อน
ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน	
1	คน	อายุ	45	ปี	การศึกษาระดับปริญญาตรี	เป็นผู้อ�านวย
การโรงเรียน	ของโรงเรียนที่ท�าโครงการฯ	ประมาณ	3	ปี	
	 คณะท�างาน	2	คน	อายุ	36	ปี	และ	59	ปี	เป็น
ครูในโรงเรียนที่ท�าโครงการฯ	 ประมาณ	 1	 ปี	 และ	 22	 ปี	 
ตามล�าดับ	การศึกษาระดับปริญญาตรี	
 2. ผลลัพธ์การด�าเนนิงานของโครงการสร้างเสรมิ 
สุขภาวะทางเพศในโรงเรียน
	 จากการประเมินผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจริง
จากการด�าเนินงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
ในโรงเรียน	 โดยประเมินจากผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ 
โครงการฯคาดหวงั	ตามทีโ่ครงการฯได้ก�าหนดไว้ในแบบเสนอ 
โครงการฯ5	ซ่ึงประกอบด้วย	4	ผลลัพธ์	และ	13	ตัวช้ีวัด	
ดังนี้	
  2.1 ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่โครงการฯ 
คาดหวัง ได้แก่ 
	 	 ผลลัพธ์ที่	1	เกิดคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อนงาน
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียน
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ท่ี	1.1	เกิดคณะท�างานจ�านวน 
20	 คน	 ประกอบด้วย	 คณะครู	 แกนน�านักเรียน	 ตัวแทน 
ผู้ปกครอง	 ศิษย์เก่า	 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล	 ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 



7

Chatchawet W, et al. Evaluation Research for Learning and Development: The Sexual Well-Being

Songklanagarind Journal of Nursing, Volume 42 No. 3 September - December 2022: 1-13

และมกีารแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
	 	 ตัวชีว้ดัผลลพัธ์ที	่1.2	คณะท�างานมคีวามรูเ้รือ่ง 
เพศวิถีศึกษารอบด้าน	 และสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา 
การตั้งครรภ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ท่ี	1.3	มีแผนปฏิบัติการ	และ 
กฎกติกาในการด�าเนินงานการแก้ปัญหาการต้ังครรภ์และ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	 1.4	 คณะท�างานติดตามผล
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย	4	ครั้ง
	 	 ผลลพัธ์ที	่2	เกิดแกนน�านักเรยีนในการเฝ้าระวงั 
และร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	2.1	นักเรียนแกนน�ามีความรู้ 
เรื่องทักษะการให้ค�าปรึกษา	 และสามารถติดตาม	 เฝ้าระวัง	
และให้ค�าแนะน�าเพือ่นนักเรยีนทีม่พีฤติกรรมเสีย่งได้	 ร้อยละ	
100
	 	 ตัวชีว้ดัผลลพัธ์ที	่2.2	มข้ีอมลูการติดตามนักเรยีน 
แกนน�าเฝ้าระวังเพื่อนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
	 	 ผลลัพธ์ท่ี	 3	 เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	 
ให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะทางเพศที่ดี
	 	 ตัวชีว้ดัผลลพัธ์ที	่ 3.1	 เกิดกติกา/มาตรการของ 
โรงเรียนในการป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์และพฤติกรรม 
เสี่ยงทางเพศของนักเรียน
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ท่ี	 3.2	 นักเรียนได้รับความรู้
จากเกิดฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน	 และสามารถน�าความรู้มา
ออกแบบโครงงานอย่างน้อย	6	โครงงาน	เพื่อป้องกันปัญหา
การตั้งครรภ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในโรงเรียน
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	 3.3	ปรับปรุงจุดเสี่ยง	 (จุดที่
ลับตาคน)	ของโรงเรียน	อย่างน้อย	3	จุด
	 	 ตัวชีว้ดัผลลพัธ์ที	่3.4	เกดิคลนิิกวยัใสในโรงเรยีน 
1	แห่ง
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ท่ี	 3.5	 นักเรียนท่ีมีพฤติกรรม 
เสี่ยงได้รับการเยี่ยมบ้านทุกคน
	 	 ผลลพัธ์ท่ี	4	ลดจ�านวนนักเรยีนต้ังครรภ์ในวยัเรยีน
	 	 ตัวชีว้ดัผลลพัธ์ที	่4.1	นักเรยีนต้ังครรภ์ในวยัเรยีน 
ลดลงเหลือ	0	คน
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	 4.2	 นักเรียนท่ีมีพฤติกรรม 
เสี่ยงลดลง	ร้อยละ	100
  2.2 ผลลัพธ์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
	 	 ผลลัพธ์ที่	1	เกิดคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อนงาน 
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์และพฤติกรรมเสีย่งทางเพศของนักเรยีน

	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	 1.1	 เกิดคณะท�างานจ�านวน 
20	คน	ประกอบด้วย	คณะคร	ู(8	คน)	แกนน�านักเรยีน	(6	คน) 
ตัวแทนผู้ปกครอง	 (1	 คน)	 ศิษย์เก่า	 (1	 คน)	 สมาชิก 
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 (1	 คน)	 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
(1	คน)	 เจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข	(1	คน)	ตัวแทน 
คณะกรรมการสถานศึกษา	 (1	 คน)	 และมีการแบ่งบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	1.2	คณะท�างานมีความรู้เรื่อง 
เพศวิถีศึกษารอบด้าน	ประเมินได้จากที่คณะท�างานสามารถ 
ออกแบบแผนปฏิบัติการ	 เพื่อแก้ปัญหาการต้ังครรภ์และ 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนักเรียนได้	 รวมทั้งคณะท�างาน 
มีการส�ารวจพฤติกรรม	 สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย	 และ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	กับการตั้งครรภ์และพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศของนักเรยีน	 น�าไปสูก่ารวเิคราะห์ปัญหาการต้ังครรภ์ 
และพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนักเรียน	 ในปีการศึกษา	
2563	ได้
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	1.3	มีแผนปฏิบัติการ	และกฎ	
กติกา	ในการด�าเนินงาน	ซึ่งกฎกติกาที่นักเรียนมีส่วนร่วมใน 
การก�าหนด	 ได้แก่	 1)	 วัยเรียนไม่ควรโฟกัสเรื่องความรัก 
ควรให้ความส�าคัญกับการเรยีน	 2)	 ถ้ามแีฟนควรอยูใ่นสายตา 
ผู้ปกครองและครู	 เพื่อจะได้ให้ค�าแนะน�าและปรึกษาในกรณี
ที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง/ปัญหาการตั้งครรภ์	3)	ถ้ามีแฟนต้อง 
ไม่ท้ิงการเรียน	 และช่วยกันท�ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และมี 
ประโยชน์	 4)	 ถ้ามีแฟนควรปฏิบัติตามกฎ	 ระเบียบของ
โรงเรียน	สังคม	และวางตัวให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ 
5)	ถ้ามีแฟนควรรู้จักระงับอารมณ์และเรียนรู้ท่ีจะป้องกัน
ตนเองไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาการตั้งครรภ์
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที	1.4	ผู้อ�านวยการโรงเรียนซึ่ง 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ	 จัดให้มีการประชุมรายงานผลการ
ด�าเนินงานโครงการฯทุกเดือน	โดยผลการติดตามการด�าเนิน
งานมีการน�าเสนอในการประชุมของโรงเรียนจ�านวน	7	ครั้ง
	 	 ผลลัพธ์ที่	 2	 เกิดแกนน�านักเรียนในการเฝ้า
ระวัง	และร่วมแก้ไขปัญหาสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน	
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	2.1	มีนักเรียนแกนน�าจ�านวน	
5	 คน	 นักเรียนแกนน�ามีความรู้เรื่องทักษะการให้ค�าปรึกษา	
และสามารถติดตาม	 เฝ้าระวัง	 และให้ค�าแนะน�าเบื้องต้น
เพื่อนนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้	 ร้อยละ	 100	 ประเมิน
ได้จากการรายงานการเฝ้าระวังเพื่อนนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงให้แก่ครูที่ปรึกษาของแต่ละระดับชั้น	 (มัธยมศึกษาปีที่	
1-6)	ระดับชั้นละ	1-2	คน	ทุกเดือน	และครูท่ีปรึกษาจะ 
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ส่งข้อมูลท่ีนักเรียนแกนน�าพบเจอเก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียง
ของนักเรียน	 แก่ครูที่รับผิดชอบคลินิกวัยใส	 ของโรงเรียน	
เพื่อที่ครูจะได้พูดคุยเชิงลึกและให้การปรึกษา	 กับนักเรียนที่
มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อไป
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ท่ี	 2.2	 มีข้อมูลการติดตาม
นักเรียนแกนน�าเฝ้าระวังเพื่อนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง	
จากรายงานการเฝ้าระวังเพื่อนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง	 
ที่ส่งครูที่ปรึกษาของแต่ละระดับชั้นทุกเดือน
	 	 ผลลัพธ์ที่	3	เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อม	 
ให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะทางเพศที่ดี	
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	 3.1	 มีกติกา/มาตรการของ
โรงเรียนในการป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์และพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียน
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ท่ี	 3.2	 นักเรียนทุกระดับชั้น	 
ได้รับความรู้จากกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้ให้ 
เท่าทันและรู ้จักการปฏิเสธท่ีโครงการฯจัดขึ้น	 ซ่ึงเป็น
กิจกรรม	5	ฐาน	ประกอบด้วย	กิจกรรมเสริมประสบการณ์	
กิจกรรมการเลือกคบคน	 กิจกรรมรู้จักปฏิเสธอย่างเข้มแข็ง	
กิจกรรมความสามารถในการเผชิญปัญหา	 และกิจกรรมรู้
เท่าทันเรื่องเพศ	 โดยนักเรียนได้น�าความรู้จากการเข้าร่วม
ค่ายดังกล่าว	 มาออกแบบโครงงานเพื่อป้องกันปัญหาการ
ตั้งครรภ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในโรงเรียน	 จ�านวน	 9	
โครงงาน
	 	 ตัวชีว้ดัผลลพัธ์ที	่3.3	มกีารปรบัปรงุจดุเสีย่งและ 
ภมูทิศัน์ของโรงเรยีน	 เช่น	 สถานทีร่กของโรงเรยีน	 เป็นต้น 
ซึ่งมีมากกว่า	3	จุด
	 	 ตัวชีว้ดัผลลพัธ์ที	่3.4	เกิดคลนิิกวยัใสในโรงเรยีน 
1	แห่ง	มีครูที่เป็นที่เคารพนับถือ	และไว้วางใจของผู้ปกครอง
และนักเรียน	เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	โดยคลินิกวัยใสเป็นห้อง
ที่จัดท�าขึ้นให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย	นักเรียนทุกคนสามารถ
เข้ามาพักผ่อน	 และพูดคุยกับครูท่ีรับผิดชอบคลินิกวัยใสได้
ตลอด	กล่าวคือ	เป็นพื้นที่ปลอดภัยของนักเรียน
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	 3.5	 นักเรียนท่ีมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ	 เช่น	 นักเรียนที่มีแฟน	 อยู่กับแฟนในที่ลับตา	
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทุกคน	(ทั้งหมด	37	คน)	ได้รับ
การเยี่ยมบ้านจากคณะครูที่ปรึกษา	โดยมีการเยี่ยมบ้านแบบ
ลงพื้นท่ีจริง	 และเยี่ยมบ้านผ่านระบบออนไลน์	 ในช่วงท่ีมี
การแพร่ระบาดของโควิด	19	ที่รุนแรง
	 	 ผลลพัธ์ท่ี	4	ลดจ�านวนนักเรยีนต้ังครรภ์ในวยัเรยีน	
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่	4.1	ปีการศึกษา	2564	ไม่พบ 

รายงานนักเรียนตั้งครรภ์
	 	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ท่ี	 4.2	 นักเรียนมีพฤติกรรม 
เสีย่งลดลง	ร้อยละ	100	ประเมนิได้จากหลงัการเยีย่มบ้าน	ไม่พบ 
รายงานของนักเรยีนแกนน�าเก่ียวกบันักเรยีนท่ีมพีฤติกรรมเส่ียง
	 สรุปได้ว่า	 การด�าเนินงานของโครงการสร้างเสริม 
สุขภาวะทางเพศในโรงเรียน	 บรรลุทุกผลลัพธ์	 ซ่ึงผลลัพธ์
สุดท้าย	คือ	ลดจ�านวนนักเรียนตั้งครรภ์ในวัยเรียน	
 3. สมรรถนะของพ่ีเล้ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
ผลลัพธ์ของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศใน
โรงเรียน
	 พี่เลี้ยงท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยจัดการ
จังหวัดพังงาในการให้ค�าแนะน�าการท�าโครงการแก่โครงการ
สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน	เป็นพี่เลี้ยงใหม่	ไม่มี
ประสบการณ์ในการหนุนเสริมโครงการย่อยตามแนวทาง
การท�างานของส�านัก	 6	 มาก่อน	 ได้ผ่านการเรียนออนไลน์	 
(e-learning)	เก่ียวกบัการพฒันาข้อเสนอโครงการ	การติดตาม 
ประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา	และการถอดบทเรียน	 
ตามเน้ือหาท่ีส�านัก	6	ได้ก�าหนดขึน้	แต่ยงัเรยีนไม่ผ่านเกณฑ์ 
ในทุกหัวข้อ	 พี่เลี้ยงจากหน่วยจัดการจังหวัดพังงาเข้ามาท�า
หน้าท่ีหลงัจากท่ีโครงการฯ	ได้รบัการอนุมติัจากส�านัก	6	แล้ว	
	 จากการสัมภาษณ์	 พบว่า	 ในช่วงต้นโครงการยัง 
มีความไม่มั่นใจในการหนุนเสริมโครงการฯ	 รวมท้ังมีภาระ
งานประจ�าที่ค่อนข้างมาก	 ท�าให้ลงหนุนเสริมโครงการฯ	 ได้
ไม่เต็มท่ี	 หัวหน้าหน่วยจัดการจังหวัดพังงาจึงแก้ไขโดย 
การลงพื้นท่ีหนุนเสริมโครงการฯ	 ร่วมด้วย	 ซ่ึงในช่วงท้าย 
โครงการฯ	 พี่เลี้ยงมีความมั่นใจมากขึ้นจากการได้เรียนรู้การ
ท�างานจากหัวหน้าหน่วยจัดการ	 จึงสามารถลงพื้นที่เพื่อเข้า
ร่วมเวทีติดตามผลลัพธ์ของโครงการฯ	ได้ด้วยตนเอง	โดยไม่
ต้องมีหัวหน้าหน่วยจัดการลงพื้นที่ร่วมด้วย	 โดยคณะท�างาน
ของโครงการฯ	 ระบุว่า	 พี่เลี้ยงมีการติดตามการท�างานของ 
โครงการฯ	 ซ่ึงการติดตามของพีเ่ลีย้งเป็นการกระตุ้นการท�างาน 
ของโครงการฯ	ให้ส�าเร็จได้อีกทางหนึ่ง
	 ในช่วงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ	 หัวหน้าหน่วย
จัดการจังหวัดพังงา	 ท�าหน้าที่ในการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ 
แนวทางในการเลือกประเด็นมาจัดท�าโครงการ	 ในส่วน 
การพฒันาข้อเสนอโครงการ	 โรงเรยีนสามารถพฒันาข้อเสนอ 
โครงการได้ด้วยตนเอง	 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาโรงเรียนเคย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการท�าโครงการโรงเรียน
ปลอดบุหรี่	 จากส�านัก	 6	 จึงมีประสบการณ์ในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการตามแนวทางของส�านัก	 6	 เช่น	 บันได
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ผลลัพธ์	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ผู้รับผิดชอบโครงการ	 ซึ่งเป็น 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 และคณะท�างาน	 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นครู	
ซึ่งมีสมรรถนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ	 ออกแบบเก็บ
ข้อมูล	 วิเคราะห์ปัญหาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 ท�าให้สามารถ
ด�าเนินการพัฒนาข้อเสนอโครงการตามข้อคิดเห็นของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิของ	 สสส.	 ได้	 ซ่ึงข้อเสนอโครงการของ
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียนค่อนข้างมี
คุณภาพ	 กล่าวคือ	 มีการระบุข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของ 
พืน้ทีช่ดัเจนทัง้เชงิปรมิาณ	และคณุภาพ	มคีวามสอดคล้องกัน 
ต้ังแต่สถานการณ์ปัญหา	วตัถุประสงค์	กลุม่เป้าหมาย	ผลลพัธ์ 
และตัวชี้วัด	กิจกรรมและงบประมาณ	
	 ในการด�าเนินกิจกรรม	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนและ
คณะท�างานมีสมรรถนะในการออกแบบกิจกรรม	 ออกแบบ 
การเก็บข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลู	รวมถึงมทีกัษะในการประเมนิ 
ความเส่ียงและการแก้ปัญหาเมื่อโครงการไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้	 เช่น	 การแก้ปัญหาในการด�าเนินกิจกรรมเมื่อ
เกิดการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด	 19	 โดยการน�า
กิจกรรมที่ท�าได้มาก่อน	 ปรับการประชุมหรือเยี่ยมบ้านเป็น
แบบออนไลน์	 เป็นต้น	 ซึ่งท�าให้โครงการฯ	 สามารถด�าเนิน
กิจกรรมและเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ได้ตามแผน	 หัวหน้า
หน่วยจัดการจังหวัดพังงาและพี่เลี้ยงให้ข้อมูลท่ีสนับสนุนว่า
โรงเรียนมีศักยภาพในการด�าเนินงานให้โครงการฯ	 บรรลุ
ผลลัพธ์ความส�าเร็จได้สูง	 ท�าให้พี่เลี้ยงไม่ต้องใช้เวลาในการ
หนุนเสริมมาก	
	 สรุปได้ว่า	 การติดตามของพี่เลี้ยงเป็นการกระตุ้น 
การท�างานของโครงการฯ	 มส่ีวนต่อความส�าเรจ็ของโครงการฯ 
อย่างไรก็ตามการมสีมรรถนะและประสบการณ์ของผู้รบัผิดชอบ 
โครงการและคณะท�างาน	 รวมทั้งการสนับสนุนจากภาคี 
เครือข่าย	 ท�าให้โครงการฯมีโอกาสบรรลุผลลัพธ์ได้มากขึ้น
และมีความยั่งยืน	
 4. การบริหารจัดการของหน่วยจัดการจังหวัด
พังงาท่ีมีผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการสร้าง
เสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน
	 หน่วยจัดการจังหวัดพังงา	 มีหัวหน้าหน่วยจัดการ	
1	คน	มีพี่เลี้ยงส�าหรับหนุนเสริมโครงการย่อยทั้งหมด	6	คน	 
เป็นพีเ่ลีย้งเก่า	(มปีระสบการณ์ในการหนุนเสรมิโครงการย่อย 
ตามแนวทางของส�านัก	 6)	 3	 คน	 และพี่เลี้ยงใหม่	 3	 คน	
หัวหน้าหน่วยจัดการมีการมอบหมายงานการติดตามหนุน
เสริมโครงการย่อยของพี่เลี้ยงตามพื้นที่	 คนละ	 5	 โครงการ	 
พีเ่ลีย้งใหม่มหีวัหน้าหน่วยจดัการร่วมหนุนเสรมิโครงการย่อย 
หัวหน้าหน่วยจัดการมีการช่วยติดตามหนุนเสริมโครงการ

ย่อยในกรณีท่ีพี่เลี้ยงไม่สามารถติดตามหนุนเสริมโครงการ
ย่อยได้	เช่น	ติดภาระกจิงานประจ�า	หรอืไม่มัน่ใจในการหนุน 
เสริมโครงการย่อย	เป็นต้น
	 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในโรงเรียน	
หัวหน้าหน่วยจัดการมอบหมายพี่ เลี้ยงใหม่เป ็นผู ้ ดูแล	
เนื่องจากหัวหน้าหน่วยจัดการพิจารณาแล้วว่า	 ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ	 และทีมท�างานหลักของโรงเรียนมีศักยภาพใน 
การด�าเนินโครงการได้ด้วยตนเอง	พีเ่ลีย้งอาจไม่ต้องหนุนเสรมิ 
ใกล้ชิด	ติดตามการท�างานเป็นระยะ	ๆ	ได้	หรือถ้าโรงเรียน
ต้องการความช่วยเหลือ	 หัวหน้าหน่วยจัดการพร้อมลงช่วย
หนุนเสริม	ซึ่งการมอบหมายโครงการที่คนท�างานมีศักยภาพ
ดังกล่าว	 เหมาะกับพี่เลี้ยงใหม่	 ที่ไม่มีประสบการณ์	 และมี
ภาระงานประจ�าค่อนข้างมาก
	 การบริหารจัดการของหน่วยจัดการจังหวัดพังงา	
เป็นการบรหิารจดัการแนวราบ	กล่าวคือ	หวัหน้าหน่วยจดัการ 
มีการปรึกษาหรือขอความคิดเห็นจากทีมผ่านการประชุม
ของหน่วยจัดการที่ก�าหนดไว้เดือนละ	1	ครั้ง	หรือการหารือ
ผ่านทางไลน์กลุ่ม	ไม่ใช้การสั่งการทางเดียว	ทุกคนในหน่วย
จัดการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเท่าเทียมกัน	 
พี่ เลี้ยงสามารถปรึกษาหัวหน้าหน ่วยจัดการได ้ตลอด	
นอกจากน้ีพี่เลี้ยงใหม่สามารถปรึกษาการท�างานได้จาก 
พี่เลี้ยงเก่าได้เช่นกัน	
	 การพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยง	 หัวหน้าหน่วยจัดการ
จังหวัดพังงาเน้นให้พี่เลี้ยงเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 โดยเฉพาะ
พี่เลี้ยงใหม่ที่เรียนรู ้จากการปฏิบัติร่วมกับหัวหน้าหน่วย
จัดการ	 ร่วมกับการสนับสนุนให้พี่เลี้ยงเรียนรู้การหนุนเสริม 
โครงการย่อยตามหลกัการของส�านัก	6	ผ่านการเรยีนออนไลน์ 
(e-learning)	 ซ่ึงการพัฒนาสมรรถนะพี่เลี้ยงในลักษณะ 
ดังกล่าวท�าให้พี่เลี้ยงไม่รู้สึกกดดัน	 ท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี	 
ซ่ึงเห็นได้จากในช่วงครึ่งหลังของโครงการ	 พี่เลี้ยงใหม่มี
ความมั่นใจในการหนุนเสริมโครงการย่อยมากขึ้น	 สามารถ
ลงพื้นที่ติดตามโครงการย่อยได้ด้วยตนเอง	
	 สรุปได้ว่า	 การบริหารจัดการแนวราบของหน่วย 
จดัการจงัหวดัพงังา	และการท่ีหวัหน้าหน่วยจดัการมคีวามพร้อม 
ท้ังในด้านเวลา	 และความรูใ้นการช่วยหนุนเสรมิโครงการย่อย 
แทนพี่เลี้ยงในช่วงที่พี่เลี้ยงมีภาระงานประจ�ามาก	 หรือเป็น 
พี่เลี้ยงใหม่ท่ียังไม่มั่นใจในการหนุนเสริมโครงการย่อย	 
รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะพี่ เลี้ยงโดยการเรียนรู ้จาก 
การปฏิบัติ	 การบริหารจัดการดังกล่าว	 เป็นการบริหาร
จัดการรูปแบบหน่ึงที่เหมาะสมที่ท�าให้สามารถหนุนเสริม
โครงการย่อยได้ทันท่วงที
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10 วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565 หน้า 1-13

 การอภิปรายผลการวิจัย 
	 การด�าเนินงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทาง
เพศในโรงเรียน	บรรลุทุกผลลัพธ์	ซึ่งผลลัพธ์สุดท้าย	คือ	ลด
จ�านวนนักเรียนตั้งครรภ์ในวัยเรียน	แสดงให้เห็นว่า	กิจกรรม
ที่ออกแบบสามารถท�าให้บรรลุผลลัพธ์ได้	 เช่น	 การจัดให ้
นักเรยีนได้เรยีนรูด้้านเพศวถีิศกึษาและทกัษะชวีติทีเ่หมาะสม 
การพัฒนาศักยภาพครูในการสอนเพศวิถีศึกษา	 ทักษะชีวิต	
และการดูแลให้ค�าปรึกษา	 เป็นต้น	 ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว
สอดคล้องกับกลยุทธ์	 ในยุทธศาสตร์ที่	 1	 พัฒนาระบบการ
ศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ที่มีคุณภาพ	 และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม	 ของ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน 
วัยรุ่นระดับชาติ	 พ.ศ.	 2560-2569	 ตามพระราชบัญญัติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุน่	พ.ศ.	255914 

ซ่ึงสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์ตัวสุดท้าย	 คือ	 การลดจ�านวน
นักเรียนต้ังครรภ์ในวัยเรียน	 นอกจากน้ีการด�าเนินกิจกรรม
ที่มีความหลากหลาย	 ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการป้องกัน 
การต้ังครรภ์ในวยัรุน่	 ส่งผลต่อความรูแ้ละทศันคติในการต้ังครรภ์ 
ทีไ่ม่พงึประสงค์	 อนัจะน�าไปสู่การลดการต้ังครรภ์ในวยัรุน่ได้15 

สอดคล้องกับการสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบการป้องกัน 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย16	 ที่พบว่ามีรูปแบบและ
กิจกรรมที่หลากหลาย	เช่น	การบรรยายให้ความรู้	การสาธิต	
การส่งเสรมิให้เหน็สมรรถนะแห่งตน	 การใช้ระบบการกระตุ้น 
เตือน	 การให้ค�าปรึกษา	 โดยรูปแบบการด�าเนินงานเน้น 
ทั้งตัววัยรุ่นเอง	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย	
เช่น	ผู้ปกครอง	ผู้บริหารโรงเรียน	ครู	แกนน�านักเรียน	ผู้น�า 
ชุมชน	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 ตัวแทนองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น	เป็นต้น	
	 บริบทของโรงเรียนเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลต่อการ 
บรรลผุลลพัธ์ตัวสุดท้าย	กล่าวคอื	การเป็นโรงเรยีนมธัยมศึกษา 
ขนาดเล็ก	มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	1-6	ทั้งหมด	112	คน 
ครู	 12	 คน	 เมื่อผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ซึ่งเป็นผูร้บัผดิชอบ 
โครงการ	เห็นความส�าคัญของการด�าเนินโครงการฯ	การ 
ถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติจึงมีความเป็นไปได้สูง	 และ
ประเด็นที่ท�าโครงการเป็นปัญหาส�าคัญของโรงเรียน	 ซ่ึง
สอดคล้องกับประเด็นปัญหาท่ีพบในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดเลก็	ทีส่่วนใหญ่ผู้ปกครองขาดความพร้อมในหลายด้าน 
นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ได้	 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจึงเป็นที่พึ่งของเด็กกลุ่มน้ีท่ีมี 
อยูจ่�านวนไม่น้อยในสงัคมไทยให้ได้รบัโอกาสทางการศึกษา17 

การพฒันาคุณภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ท่ีผู้อ�านวยการโรงเรยีน 
คุณครูเอาใจใส่และจริงจัง	 ร่วมกับผู้น�าชุมชนและผู้ปกครอง
เข้ามามีส่วนร่วม	 เป็นส่วนส�าคัญในการแก้ปัญหาให้กับ
นักเรียนให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ18,19

	 การท่ีโครงการฯมภีาคีเครอืข่ายในพืน้ท่ี	 เช่น	ศษิย์เก่า 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
เจ้าหน้าทีอ่าสาสมคัรสาธารณสขุ	ตัวแทนคณะกรรมการสถาน 
ศกึษา	 และภาคเีหล่าน้ันร่วมเป็นคณะท�างาน	 ท�าให้โครงการฯ 
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	 ซ่ึงแต่ละฝ่ายได้
ร่วมสนับสนุนการท�างานของโครงการฯ	 ตามลักษณะงานที่
แต่ละหน่วยงานถนัด	เช่น	โรงพยาบาล	สนับสนุนเจ้าหน้าที ่
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษา	และการให้ 
ค�าปรึกษา	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 วางแผนสนับสนุน 
งบประมาณในการต่อยอดการท�ากิจกรรมของโรงเรียน 
เมื่อโครงการฯ	สิ้นสุดลง	เป็นต้น	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา 
ทัง้ในและต่างประเทศ20-22	 ทีพ่บว่าการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย 
ในชุมชนท�าให้ชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหาร่วมกัน 
ค้นหาแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง 
ทางเพศของวัยรุ ่นที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและได ้
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	 รวมทั้ง 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 พ.ศ.	 25593	 ที่สนับสนุนการท�างาน
แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 การมีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียน	 เช่น	 กองทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
ของกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา	(กสศ.)	โรงแรม 
อัปสรา	 บีชฟร้อนท์	 รีสอร์ท	 แอนด์	 วิลล่า	 ทุนต้นกล้าของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	
รวมถึงบริษัทซีพี	ออลล์	จ�ากัด	เป็นต้น	เป็นแนวทางหนึ่งที่
ช่วยให้โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้นักเรียน
เกิดความสนใจและต้ังใจในการเรียน	 รวมทั้งให้นักเรียนมี
การตั้งเป้าหมายในชีวิต	 โดยเฉพาะในด้านการเลือกก�าหนด
ชวีติตนเอง23	 ซ่ึงการมเีป้าหมายชวีติของวยัรุน่	สามารถท�าให้ 
วยัรุน่มกีารดูแลสุขภาวะองค์รวมของตนเอง24,25	ลดปัจจยัเสีย่ง 
ต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้	 ส่งผลให้ผลลัพธ์ 
ขัน้สดุท้ายของโครงการฯ	คือ	การลดจ�านวนนักเรยีนต้ังครรภ์ 
ในวัยเรียน	บรรลุความส�าเร็จ
	 ผู้รับผิดชอบโครงการ	และคณะท�างาน	ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นครูที่มีสมรรถนะในการท�าโครงการ	 เช่น	 การออกแบบ
กิจกรรมเพื่อให้บรรลุผลัพธ์	 การออกแบบการเก็บข้อมูล	 
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การวเิคราะห์ข้อมลู	 รวมถึงมทีกัษะในการประเมนิความเสีย่ง 
และการแก้ปัญหาเมือ่โครงการไม่เป็นเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
นอกจากน้ีการมีประสบการณ์ในการได้รับงบประมาณ
สนับสนุนการท�าโครงการจาก	ส�านัก	6	สสส.	ในปีที่ผ่านมา	
ท�าให้โรงเรียนมีพื้นฐานความเข้าใจในการท�างานเชิงผลลัพธ์
ตามแนวทางของส�านัก	6	เช่น	ความเข้าใจในบันไดผลลัพธ์	
การติดตามผลลัพธ์หรือการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และ 
พัฒนา8	 (ARE)	 ท�าให้โครงการฯสามารถบรรลุผลลัพธ์
ความส�าเร็จได้ดี11

	 ส�าหรับสมรรถนะของพี่เลี้ยงและการบริหารจัดการ
ของหน่วยจัดการส่งผลต่อการบรรลุผลลัพธ์ของโครงการ 
เช่นกัน	 ซึ่งส�านัก	 6	 ระบุว่า	 ความส�าเร็จของโครงการบอก
ถึงศกัยภาพของพีเ่ลีย้ง	 ศกัยภาพของพีเ่ลีย้งบอกถึงคณุภาพ
ของหน่วยจัดการ11	 แม้ว่าการมีสมรรถนะและประสบการณ์
การท�าโครงการตามแนวทางของส�านัก	 6	 ของผู้รับผิดชอบ
โครงการฯและคณะท�างาน	 ท�าให้พี่เลี้ยงและหน่วยจัดการ 
ไม่ต้องใช้แรงหนุนเสรมิโครงการฯมาก	แต่ในกรณีอืน่	ๆ	เช่น	
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือคณะท�างานไม่มีประสบการณ์การ
ท�าโครงการหรือเข้าถึงแหล่งทุนมาก่อน	 หรือไม่ได้เป็นผู้ที่มี 
คุณวฒิุทางการศกึษา	 สมรรถนะพีเ่ลีย้งและการบรหิารจดัการ 
ของหน่วยจัดการมีความส�าคัญอย่างมากต่อการบรรลุผลัพธ์
ของโครงการย่อย11	 กล่าวคือ	 พี่เลี้ยงต้องใช้สมรรถนะ	 เช่น	
ความรู้	 และทักษะในการหนุนเสริมโครงการค่อนข้างมาก
ทั้งในเรื่องการสนับสนุนโครงการย่อยในการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการ	การติดตามเสริมพลังโครงการย่อย	(การออกแบบ
กิจกรรม	 ผลลัพธ์	 และตัวชี้วัดตามบันไดผลลัพธ์)	 การถอด 
บทเรยีนการด�าเนินงาน	รวมถึงการเขยีนรายงานผลการติดตาม 
โครงการย่อย5	 ซ่ึงเมือ่พีเ่ลีย้งมสีมรรถนะก็จะสามารถหนุนเสรมิ 
โครงการย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้การบริหาร
จัดการของหน่วยจัดการ	 โดยเฉพาะการบริหารแนวราบ	 ที่
ท�าให้ลดความผิดพลาดในการสือ่สาร	 เมือ่เกดิความผิดพลาด 
สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเรว็	และสร้างบรรยากาศการท�างาน 
เป็นทีม26	 ส่งผลให้การหนุนเสริมโครงการฯเป็นไปอย่าง
ทันท่วงที	 และพี่เลี้ยงสามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อความส�าเร็จหรือการบรรลุผลลัพธ์ของ
โครงการฯ
 ข้อจ�ากัดของการศึกษา 
	 ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด	19	การเก็บข้อมูล
โดยการลงพื้นที่เพื่อสังเกตกิจกรรมของโครงการฯมีข้อจ�ากัด	
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลเฉพาะการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท	์

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ	จ�านวน	
5	 ราย	 และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารของโครงการฯ	
อย่างไรก็ตามข้อจ�ากัดดังกล่าวอาจไม่ส่งผลต่อการน�าผล 
การประเมนิไปใช้	เน่ืองจาก	การสัมภาษณ์มกีารเลอืกตัวแทน 
ผู้ให้ข้อมูลท่ีเหมาะสม	 กล่าวคือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ของโครงการฯ	 โดยผู้ให้ข้อมูลทุกคนให้ข้อมูลสอดคล้องกัน 
รวมท้ังการประเมินผลจากเอกสารข้อเสนอโครงการฯ	 และ
รายงานกิจกรรมของโครงการฯ	พบว่า	ข้อมลูเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกนักับการสมัภาษณ์	 จงึสะท้อนถึงความอิม่ตัวของข้อมลู 
(data	saturation)
 สรุป 
	 การด�าเนินงานของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทาง
เพศในโรงเรียน	บรรลุทุกผลลัพธ์	ซึ่งผลลัพธ์สุดท้าย	คือ	ลด
จ�านวนนักเรียนต้ังครรภ์ในวัยเรียน	 ผู้รับผิดชอบโครงการ
และคณะท�างาน	มีสมรรถนะในการด�าเนินโครงการ	 ร่วมกับ 
การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย	 รวมท้ังการติดตามของ 
พี่เลี้ยงในรูปแบบของการกระตุ้นการท�างานของโครงการฯ	
และการบริหารจัดการของหน่วยจัดการจังหวัดพังงา	 ซึ่งเป็น 
การบรหิารจดัการแนวราบ	 ท่ีไม่ใช้การสัง่การทางเดียว	ท�าให้ 
พี่เลี้ยงที่ต้องหนุนเสริมโครงการฯ	 สามารถสื่อสารและขอค�า 
ปรึกษาหัวหน้าหน่วยจัดการได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา	
ปัจจยัต่าง	ๆ	ข้างต้น	ล้วนส่งผลต่อความส�าเรจ็ของโครงการฯ
 ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้
	 ควรน�าแนวทางการด�าเนินงานการสร้างเสริม 
สขุภาวะทางเพศ	 เพือ่ป้องกันปัญหาการต้ังครรภ์และพฤติกรรม 
เสี่ยงทางเพศในโรงเรียน	 ไปปรับใช้ในโรงเรียนอื่น	 ๆ	 โดย
ค�านึงถึงปัจจัยพื้นฐาน	(based	line)	และปัจจัยด้านต่าง	ๆ	
ที่อาจส่งผลต่อการต้ังครรภ์และการมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ 
ในนักเรยีน	ของแต่ละโรงเรยีนหรอืพืน้ท่ี	รวมถึงการมส่ีวนร่วม 
ของฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	ผู้ปกครอง	บุคลากรด้าน
การศึกษา	เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	และบุคลากรทางสุขภาพ	โดย
เฉพาะพยาบาล

การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
 นักวิจัยทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการต้ังแต่การเขียน
โครงร่างวิจัย	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 และการ
เขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
	 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	
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