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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และ
เพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 4 ด1าน ได1แกS การประเมินด1านบริบท (Context 
Evaluation) การประเมินด1านปâจจัยนำเข1า (Input Evaluation) การประเมินด1านกระบวนการ (Process 
Evaluation) การประเมินด1านผลผลิต (Product Evaluation) และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ท่ีเข1ารSวมโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุSมตัวอยSางท่ี ใช1 ในการประเมินในคร้ังน้ี  ประกอบด1วย ผู1บ ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ครูผู1สอนทักษะชีวิตด1านเอดส*และเพศศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต1น และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปfท่ี 2 และมัธยมศึกษาปfท่ี 3 จำนวน 86 โรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใช1ในการเก็บรวบรวมข1อมูล 
คือ แบบประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ด1านบริบท ด1านปâจจัยนำเข1า ด1านกระบวนการและด1านผลผลิต วิเคราะห*ข1อมูลโดย 
การหาคSาร1อยละ คSาเฉล่ีย และสSวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ระดับมาก โดยมีผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังน้ี  
(1.1) ด1านบริบท (Context Evaluation) มีผลการประเมินอยูSในระดับมากท่ีสุด (1.2) ด1านปâจจัยนำเข1า 
(Input Evaluation) มีผลการประเมินอยูSในระดับมาก (1.3) ด1านกระบวนการ (Process Evaluation) มีผล
การประเมินอยูSในระดับมาก และ (1.4) ด1านการประเมินด1านผลผลิต (Product Evaluation) มีผล 
การประเมินอยูSในระดับมากท่ีสุด และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข1ารSวมโครงการเสริมสร1างนักเรียน
แกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูSในระดับพึงพอใจมาก 
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เม่ือพิจารณาเปtนรายข1อ พบวSา คSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการปÜองกันโรคเอดส*และเพศศึกษาน้ี 
มีประโยชน*ตSอนักเรียน ควรให1มีการดำเนินการทุกปf 
 
คําสําคัญ: การประเมินโครงการ, โครงการเสริมสร้างนักเรียน, การป้องกันเอดส์และเพศศึกษา, โรงเรียน 
              สังกัดกรุงเทพมหานคร, การประเมินตามแบบจําลองซิปป์ 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) summarize the results of the assessment 
of the project to enhance the lead students in AIDS prevention and sex education in 
schools under Bangkok in 4 aspects: context evaluation, input evaluation, 2) to study the 
satisfaction of students who participated in the project to strengthen students leading 
AIDS prevention and sex education in schools under Bangkok. This time consisted of 
school administrators in schools under Bangkok, teachers who teach life skills on AIDS and 
sex education at the lower secondary level. and 86 secondary school students and 86 
schools. The instrument used for data collection was the project assessment form for the 
project to strengthen students leading AIDS prevention and sex education in schools 
under Bangkok in terms of context, input factors. Process and Productivity Data were 
analyzed by finding percentage, mean and standard deviation. 
  The results of the research were found that: 1) the overall assessment results were 
at a high level. and there are assessment results in each aspect as follows: (1.1) Context 
Evaluation has the highest level of assessment (1.2) Input Evaluation has a high level of 
assessment (1.3) Process Evaluation had a high level of evaluation, and (1.4) Product 
Evaluation was at the highest level, and 2) the satisfaction of students participating in the 
student enhancement program. Leaders in AIDS prevention and sex education in schools 
under Bangkok Overall, it was at a very satisfied level. When considering item-by-case, it 
was found that the highest average was that this project on AIDS prevention and sex 
education was beneficial to students. should be carried out every year. 
 
Keywords: Assessment of the Project, Student Enhancement Project, AIDS Prevention and  
                Sex Education, Schools under Bangkok, Assessment Based on the CIPP Model 
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บทนํา 
 การติดเช้ือเอชไอวีและการมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงตSอการติดเช้ือเอชไอวีในกลุSมเยาวชนท่ีผSานมา พบวSา 
เยาวชนมีเพศสัมพันธ*มากข้ึนและมีเพศสัมพันธ*โดยขาดการปÜองกันอาจมีปâจจัยหลาย ๆ ประการ คือ 
พัฒนาการด1านรSางกาย/ จิตใจ การเปล่ียนแปลงทางด1านเศรษฐกิจ สังคม ความมีอิทธิพลของกลุSมเพ่ือน 
ความสนใจเพศตรงข1าม และมีความต1องการทางเพศสูง (ธนรักษ* ผลิพัฒน* และกีรติกานต* กลัดสวัสด์ิ, 2553) 
และมีผSานมาประเด็นปâญหาจากการดำเนินงานปÜองกันและแก1ไขปâญหาเอดส*ตามแผนยุทธศาสตร*ปÜองกัน
และแก1ไขปâญหาเอดส* พ.ศ. 2545-2549 ในการประชาสัมพันธ*ปÜองกันเอดส* ซ่ึงการให1ข1อมูลขSาวสารกับ
ประชาชนเร่ิมลดลง สSงผลให1ความสนใจของประชาชนเร่ืองโรคเอดส*ลดลง ดังน้ันในกรอบแผนยุทธศาสตร*
บูรณาการปÜองกันและแก1ไขปâญหาเอดส*แหSงชาติ พ.ศ. 2550-2554 จึงให1ความสำคัญกับการปÜองกันและ
แก1ไขปâญหาโรคเอดส*โดยเฉพาะการเสริมสร1างศักยภาพเครือขSายปÜองกันเอดส*ให1สอดคล1องกับความ
หลากหลายของพฤติกรรมเส่ียงในแตSละกลุSมเปÜาหมายการสร1างความเข1มแข็งของเครือขSายและรูปแบบ 
การทำงานของเครือขSายในการพัฒนากลไกใช1ศักยภาพและนวัตกรรมของพ้ืนท่ีเพ่ือปÜองกันและแก1ไขปâญหา
เอดส*จึงได1มีการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ และกลไกการรณรงค*เพ่ือปÜองกันโรคเอดส*  
ซ่ึงแบSงออกเปtน 3 กลยุทธ* ประกอบไปด1วยกลยุทธ*ท่ี 1 เร่ือง การประชาสัมพันธ*ปÜองกันเอดส* กลยุทธ*ท่ี 2 
การเสริมสร1างศักยภาพเครือขSายปÜองกันเอดส* และกลยุทธ*ท่ี 3 การเสริมสร1างความรSวมมือและความเปtน
เจ1าของของจังหวัดและองค*กรปกครองสSวนท1องถ่ิน โดยพัฒนากลไกท่ีย่ังยืนโดยใช1ศักยภาพและนวัตกรรม
ของพ้ืนท่ี (สุคนธา คงศีล, 2553) 
 จากข1อมูลผลการเฝÜาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธ*กับการติดเช้ือเอชไอวีกลุSมนักเรียนในสถานศึกษา 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปf 2553 สะท1อนให1เห็นวSานักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษา 
ปfท่ี 5 ประมาณร1อยละ 2.2 และร1อยละ 2.6 มีคูSนอนมากกวSา 1 คน ในขณะท่ีนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปf
ท่ี 2 ประมาณร1อยละ 3.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี 5 อยูSท่ีร1อยละ 5.8 จากรายงานในรอบปfท่ีผSานมาสSวน
ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาปfท่ี 2 นักเรียนหญิงประมาณร1อยละ 9.2 และนักเรียนชายร1อยละ 14.6 
พบวSา มีคูSนอนมากกวSา 1 คน ในขณะท่ีการใช1ถุงยางอนามัยคร้ังสุดท1ายของนักเรียนอยูSในระดับประมาณไมS
เกินร1อยละ 60 สSวนพฤติกรรมทางเพศของประชากรท่ัวไปและพนักงานของสถานประกอบการอายุ 15- 49 
ปf ในรอบปfท่ีผSานมา พบวSา พนักงานในสถานประกอบการหญิงร1อยละ 9 และประชากรท่ัวไปหญิง ร1อยละ 
11 รายงานวSามีคูSนอนมากกวSา 1 คน ซ่ึงแตกตSางจากพฤติกรรมทางเพศของชายร1อยละ 21.40 และผู1ชาย
ท่ัวไปร1อยละ 23.40 มีคูSนอนมากกวSา 1 คน การใช1ถุงยางอนามัยคร้ังสุดท1ายน1อยกวSาร1อยละ 40 ท้ังหญิง
และชายในทุกกลุSม (กองควบคุมโรคเอดส*วัณโรค และโรคติดตSอทางเพศสัมพันธ*, 2553) 
 จากการศึกษาพฤติกรรมท่ีสัมพันธ*กับการติดเช้ือเอชไอวี ของกลุSมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปfท่ี 2  
ในปf พ.ศ.2553 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร นักเรียน 1,002 คน เปtนเพศหญิงและเพศชายจำนวน
ใกล1เคียงกัน พบวSา นักเรียนหญิงเคยมีเพศสัมพันธ* จำนวน 44 คน (n= 495) คิดเปtนร1อยละ 8.9 และอายุ
นักเรียนท่ีมีเพศสัมพันธ*น1อยท่ีสุด คือ อายุ10 ปf นักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธ* จำนวน 46 คน (n=507)  
คิดเปtนร1อยละ 9.07 และมีการใช1ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ*ในคร้ังแรก เม่ือมีอาการผิดปกติท่ีสงสัยวSา
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เปtนโรคติดตSอทางเพศสัมพันธ*หรือเม่ือมีปâญหาเก่ียวกับเร่ืองเพศ พบวSานักเรียนสSวนใหญSจะปรึกษา พSอแมS
ผู1ปกครองญาติพ่ีน1องหรือเพ่ือน และปรึกษาครู/อาจารย*เปtนลำดับสุดท1าย (หนSวยศึกษานิเทศก* สำนัก
การศึกษา, 2555: 2) 
 สำนักการศึกษา ซ่ึงมีหน1าท่ีดูแลด1านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี
โรงเรียนอยูSในความรับผิดชอบท้ังหมด 437 โรงเรียนกระจายอยูSในเขตพ้ืนท่ี 50 สำนักงานเขต มีนักเรียน 
ในปfการศึกษา 2561 จำนวน 286,719 คน แบSงเปtนระดับอนุบาลจำนวน 47,833 คน ระดับประถมศึกษา 
จำนวน 200,014 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต1น จำนวน 35,404 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำนวน 3,418 คน ครู จำนวน 14,375 คน โดยมีโรงเรียนท่ีเปíดสอนระดับตSาง ๆ ดังน้ี  โรงเรียนท่ีเปíดสอน
ต้ังแตSระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปfท่ี 6 จำนวน 327 โรงเรียน ระดับประถมศึกษาปfท่ี 1-6 จำนวน 
1 โรงเรียน ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปfท่ี 3 จำนวน 1 โรงเรียน ระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาปfท่ี 3 จำนวน 99 โรงเรียน ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปfท่ี 6 จำนวน 3 โรงเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาปfท่ี 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปfท่ี 6 จำนวน 6 โรงเรียน (ข1อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561  
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปfการศึกษา 2561) 

สำนักการศึกษาได1เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได1รSวมกับสำนักอนามัย นำแผน
ปÜองกันและแก1ไขปâญหาเอดส*กรุงเทพมหานคร ในสSวนท่ีเก่ียวข1องกับนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษามา
จัดทำโครงการปÜองกันแก1ไขปâญหาเอดส*ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครข้ึนเพ่ือให1ผู1บริหาร
สถานศึกษาครูและนักเรียนได1มีความรู1ความสามารถในการปÜองกันและแก1ไขปâญหาเอดส*ตามยุทธศาสตร*
การขยายการดำเนินการปÜองกันบนพ้ืนฐานของการคุ1มครองสิทธิโดยมีเปÜาหมายให1เยาวชนในโรงเรียนเข1าถึง
กิจกรรมการปÜองกันเพ่ิมข้ึนอยSางน1อยร1อยละ 30 ตามแผนงาน การผสมผสานบูรณาการ และยกระดับ
คุณภาพโดยเพ่ิมความครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา รวมท้ังอนามัยเจริญพันธุ*แกSเยาวชน
ยุทธศาสตร*สSงเสริมการการพัฒนาและใช1นวัตกรรมใหมSเพ่ือปÜองกันการติดเช้ือเอชไอวีในกลุSมเยาวชน  
โดยแบSงเยาวชนออกเปtน 2 กลุSม คือเยาวชนท่ีอยูSในระบบการศึกษา และเยาวชนท่ีอยูSนอกระบบการศึกษา
ให1มีการเรียนการสอนเร่ืองเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบสถานศึกษาและผลดำเนินตามแผนปÜองกันและ
แก1ไขปâญหาเอดส*กรุงเทพมหานครฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560-2573 (กองควบคุมโรคเอดส* วัณโรคและโรคติดตSอ
ทางเพศสัมพันธ*, 2561) พบวSา ควรปรับปรุงในด1านประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมให1เข1าถึงแตSละ
กลุSมเปÜาหมายให1ชัดเจนมากย่ิงข้ึนกลุSมเยาวชนเปtนกลุSมท่ีมีความเส่ียงตSอการติดเช้ือเอชไอวีเพราะเปtนวัยท่ีมี
ความอยากรู1  อยากเห็น และอยากทดลองกิจกรรมท่ีจัดควรให1ครอบคลุมในทุกด1านและมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด กิจกรรมท่ีเด็กได1เรียนรู1 สามารถนำมาใช1ในชีวิตประจำวันและนำความรู1ไปถSายทอดให1กับเพ่ือน ๆ ได1 

ดังน้ัน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยหนSวยศึกษานิเทศก* ได1ขยายผลโครงการปÜองกันแก1ไข
ปâญหาเอดส*ในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได1รับงบประมาณปfพ.ศ. 2561 โดยกอง
ควบคุมโรคเอดส* วัณโรคและโรคติดตSอทางเพศสัมพันธ*สำนักอนามัยในการขยายผลโครงการดังกลSาวโดย
กำหนดให1ดำเนินการโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค*เพ่ือให1ผู1บริหารสถานศึกษามีความรู1และทักษะในการบริหารจัดการนักเรียน
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แกนนำเก่ียวกับการปÜองกันแก1ไขปâญหาเอดส*ในสถานศึกษาครูผู1สอนทักษะชีวิตท่ีดำเนินโครงการ มีความรู1 
ความเข1าใจ สามารถถSายทอดความรู1และพัฒนาเทคนิคการสอนทักษะชีวิตให1นักเรียนแกนนำในสถานศึกษา 
นักเรียนแกนนำท่ีเข1ารSวมโครงการได1รับความรู1 ความเข1าใจ สามารถนำไปปรับใช1ในชีวิตประจำวันและ
ถSายทอดความรู1 ให1คำแนะนำกับเพ่ือน ๆ ให1รู1จักคิดวิเคราะห* ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีเหมาะสมให1กับตนเอง  
มีโอกาสได1รับความรู1และขSาวสารท่ีถูกต1องและเปtนจริง มีการแลกเปล่ียนทัศนคติและได1รับการฝìกฝนทักษะ
ในการดำรงชีวิต ให1มีจิตสำนึกรักตัวเองมากข้ึนรักบุคคลรอบข1างและเห็นใจผู1อ่ืน มีความรับผิดชอบตSอสังคม 
รวมถึงการมีสุขภาวะทางเพศท่ีดี 
 สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครได1ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จึงได1อนุมัติให1มีการดำเนินโครงการอยSางตSอเน่ือง เพ่ือเปtนการติดตามและเฝÜาระวัง 
การปÜองกันและแก1ไขปâญหาเอดส*และเพศศึกษาในกลุSมนักเรียนและเยาวชน ผู1วิจัยในฐานะศึกษานิเทศก*
กลุSมสุขศึกษาและพลศึกษาเปtนผู1ดำเนินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษา 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจึงได1ออกแบบการประเมิน รวบรวมวิเคราะห*ข1อมูลในการดำเนินโครงการ
โดยผู1วิจัยได1ประยุกต*ใช1รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามแบบจำลองซิป (CIPP MODEL) ของสตัฟเฟíลบีม 
(Stufflebeam) มาเปtนกรอบแนวคิดในการประเมิน จะทำให1ทราบวSาโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำ
ปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีบริบท ปâจจัยในการสนับสนุน ปâญหา 
อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ตลอดจนการบรรลุวัตถุประสงค*ของโครงการเพียงใด ทำให1ผู1มีสSวน
รับผิดชอบโครงการฯ ผู1บริหารระดับสูงและผู1เก่ียวข1องทุกฝôายสามารถนำผลการประเมินไปใช1ใน 
การวางแผนดำเนินการปรับปรุงโครงการให1มีประสิทธิภาพ ตลอดจนชSวยให1ได1สารสนเทศท่ีเปtนประโยชน* 
ในการพัฒนาโครงการปfถัดไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
     1. เพ่ือประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ใน 4 ด1าน ได1แกS การประเมินด1านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด1านปâจจัย
นำเข1า (Input Evaluation) การประเมินด1านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินด1านผลผลิต 
(Product Evaluation) 
     2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์
และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
    การวิจัยคร้ังน้ี ได1กำหนดกรอบแนวคิด การประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกัน
เอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช1รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามแบบจำลอง
ของซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟíลบีม (Stufflebeam, 1971) ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การดําเนินการวิจัย 

1. การกําหนดรูปแบบการประเมินโครงการ ในการประเมินโครงการคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
และทฤษฎีการประเมินโครงการมากําหนดเป็นรูปแบบการประเมินโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน 
เชิงระบบตามแบบจําลองซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และกําหนดแนวทาง 

1. ด1านความก1าวหน1าของโครงการ 
2. ด1านพฤติกรรมการปÜองกันแก1ไขปâญหาเอดส* 
    และเพศศึกษาของนักเรียนแกนนำ 

 

การประเมินด1านกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

1. ด1านการวางแผน 
2. ด1านการดำเนินการ 
3. ด1านการนิเทศ ติดตามประเมินผล 
4. ด1านการนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา 

1. บุคลากร 
2. สื่อ เครื่องมือ 
3. งบประมาณ 
4. การติดตSอ ประสานงาน 

1. ความต1องการจำเปtน (Need Assessment) สอดคล1อง 
    กับนโยบาย จุดเน1นของประเทศ/กรงุเทพมหานคร 
2. แผนปÜองกันและแก1ไขปâญหาเอดส*แหSงชาติ 
3. แผนปÜองกันและแก1ไขปâญหาเอดส*กรงุเทพมหานคร  
    ฉบับที่ 6 (2560 - 2573) 
4. แนวทางการสSงเสรมิโครงการให1ประสบความสำเรจ็ 

ความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ข1ารSวมโครงการ 

 

การประเมินด1านผลผลิต
(Product Evaluation) 

 

การประเมินด1านบริบท 
(Context Evaluation) 

 

การประเมินด1านปâจจัยนำเข1า 
(Input Evaluation) 
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การประเมินเป็นลักษณะของประเด็นท่ีจะศึกษาแหล่งข้อมูลและเกณฑ์การประเมินโดยการประเมิน
โครงการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังน้ี ระยะท่ี 1 ก่อนดําเนินโครงการจํานวน 2 ด้าน ประกอบด้วย  
1) การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินบริบทท่ีเก่ียวกับ (1.1) นโยบาย 
(1.2) เป้าหมาย และ (1.3) สภาพแวดล้อม 2) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมิน
ความพร้อมของปัจจัยท่ีใช้ดําเนินโครงการด้าน (2.1) บุคลากร (2.2) งบประมาณ และ (2.3) การบริหาร
จัดการ ระยะท่ี 2 ระหว่างดําเนินโครงการ 3) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็น
การประเมินข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินโครงการ (3.1) การวางแผน (3.2) การดําเนินการ (3.3) การนิเทศ
ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ และ (3.4) การประเมินผล และ ระยะท่ี 3 หลังดําเนินโครงการเสร็จส้ิน  
4) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีได้รับจากโครงการ (4.1) ด้าน
ความก้าวหน้าของโครงการ และ (4.2) ด้านพฤติกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษาของ
นักเรียนแกนนํา 

2. การกําหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูแนะแนวหรือครูท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้สอน
ทักษะชีวิตด้านเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จากจํานวน 109 โรงเรียน จําแนก ได้ดังน้ี 1) ผู้บริหาร
โรงเรียน จํานวน 109 คน 2) ครูผู้สอนทักษะชีวิตด้านเอดส์และเพศศึกษา จํานวน 109 คน และ  
3) นักเรียนแกนนําช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนละ 3 คน 
รวมท้ังส้ิน 327 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูแนะแนวหรือครูท่ีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้สอน
ทักษะชีวิตด้านเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 86 โรงเรียน กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-610) จําแนกได้ดังน้ี 1) ผู้บริหารโรงเรียน 
จํานวน 86 คน 2) ครูผู้สอนทักษะชีวิตด้านเอดส์และเพศศึกษา จํานวน 86 คน และ 3) นักเรียนแกนนํา 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 3 คน รวมท้ังส้ิน 258 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมโครงการมีดังน้ี  

    3.1 แบบประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 
และด้านผลผลิต (Product) มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับเก็บ
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ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทักษะชีวิตท่ีดําเนินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกัน
เอดส์และเพศศึกษา 

    3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนํา
ป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) สําหรับเก็บข้อมูลจากนักเรียนแกนนําท่ีเข้าร่วมโครงการ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยคร้ังน้ี ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น ซ่ึงมีข้ันตอน ดังน้ี 
    4.1 ผู้วิจัยทําหนังสือจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ถึงสถานศึกษา 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตต่าง ๆ 
    4.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินโครงการจากผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูผู้สอนทักษะชีวิตด้านเอดส์และเพศศึกษาและแบบสอบถามความพึงพอใจกับนักเรียนแกนนําท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดยส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนในสํานักงานเขตต่าง ๆ ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

    4.3 รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน 
5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    5.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544: 27)  
    5.2 ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นในการดําเนินงานโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า  

ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และความพึงพอใจต่อโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
                    5.2.1 ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean: x") (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544: 36)  
                   5.2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 103) 

    5.3 สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
                     5.3.1 ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Item-Objective Congruence Index: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117) 
          5.3.2 หาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้ชุด
กิจกรรมพัฒนาการคิดด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (สมนึก 
ภัททิยธนี, 2544: 60-61)   
 
ผลการวิจัย 
 การประเมินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร สรุปผลการประเมินได1ดังน้ี 

1. ผลประเมินโครงการเสริมสร*างนักเรียนแกนนำปTองกันเอดสUและเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
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ความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษา และครูผู1สอนทักษะชีวิตด1านเอดส*และเพศศึกษาท้ัง 4 ด1าน 
โดยภาพรวม พบวSา อยูSในระดับเห็นด1วยมาก (x"=4.43, S.D.= 0.29) เม่ือพิจารณาในแตSละด1าน พบวSา
คSาเฉล่ียสูงสุด คือ ด1านบริบท (x"= 4.72, S.D.= 0.34) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุดรองลงมาคือด1าน
ผลผลิต (x"= 4.71, S.D.= 0.28) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด สSวนคSาเฉล่ียน1อยท่ีสุด คือ ด1านปâจจัย
นำเข1า (x"= 4.02, S.D.= 0.26) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมาก ตามลำดับ 

 

 
 

ภาพท่ี 2  ภาพรวมความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษา และครูผู1สอนทักษะชีวิตท่ีมีตSอ 
โครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
     1.1 ผลการประเมินด*านบริบท (Context Evaluation) ความคิดเห็นของผู1บ ริหาร

สถานศึกษาท่ีมีตSอโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครด1านบริบท (Context) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด (x"=4.74, S.D.= 0.28) 
และเม่ือพิจารณารายข1อพบวSาคSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานท่ี ท่ีระบุในกิจกรรมสามารถสSงเสริมให1โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค*ได1 (x"=4.97, S.D.= 0.19) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และรองลงมาคือ โครงการฯ 
สSงเสริมให1ผู1บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนแกนนำมีเจตคติท่ีดีตSอการปÜองกันเอดส*และเพศศึกษา  
(x"= 4.95, S.D.= 0.21) ซ่ึงอยูSในระดับมากท่ีสุด สSวนคSาเฉล่ียน1อยท่ีสุดคือ โครงการฯ มีการกำหนด
เปÜาหมายท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค*ได1ชัดเจน (x"= 4.05, S.D.= 0.21) ซ่ึงอยูSในระดับมาก ตามลำดับ 

     ความคิดเห็นของครูผู1สอนท่ีมีตSอโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษา 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด1านบริบท (Context)  โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด  
(x"= 4.70, S.D.= 0.39) และเม่ือพิจารณารายข1อพบวSา คSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สถานท่ี ท่ีระบุในกิจกรรม
สามารถสSงเสริมให1โครงการบรรลุวัตถุประสงค*ได1 (x"=4.92, S.D.= 0.35) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด 
และรองลงมา คือ โครงการฯ สSงเสริมให1ผู1บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนแกนนำ มีเจตคติท่ีดีตSอ 

ด้านบริบท 
27% 

ด้านปัจจัยนําเข้า 
23% 

ด้านกระบวนการ 
24% 

ด้านผลผลิต 
26% 
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การปÜองกันเอดส*และเพศศึกษา (x"= 4.91, S.D.= 0.36) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด สSวนคSาเฉล่ียน1อย
ท่ีสุด คือ โครงการฯ มีการกำหนดเปÜาหมายท่ีสามารถบรรลุวัตถุประสงค*ได1ชัดเจน (x"= 4.01, S.D.= 0.24) 
ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมาก ตามลำดับ 

     1.2 ผลการประเมินด*านปcจจัยนำเข*า (Input) ความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษาท่ีมีตSอ
โครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1านปâจจัย
นำเข1า (Input) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมาก (x"=4.02, S.D.= 0.22) และเม่ือพิจารณารายข1อ 
พบวSา คSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ วัสดุอุปกรณ* และเคร่ืองมือมีความพอเพียงและเหมาะสมกับการจัดทำโครงการ 
(x"= 4.95, S.D.= 0.21) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และรองลงมา คือ การดำเนินกิจกรรมสอดคล1อง
กับวัตถุประสงค*ของโครงการฯ (x"= 4.93, S.D.= 0.26) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด สSวนคSาเฉล่ียน1อย
ท่ีสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้เก่ียวข้องมีความพร้อมและศักยภาพในการดําเนินโครงการฯ 
(x"= 3.03, S.D.= 0.19) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยปานกลาง ตามลำดับ 
       ความคิดเห็นของครูผู1สอนท่ีมีตSอโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และ
เพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด1านปâจจัยนำเข1า (Input)  โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วย
มาก (x"=4.02, S.D.= 0.30) และเม่ือพิจารณารายข1อพบวSา คSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ วัสดุอุปกรณ* และเคร่ืองมือ 
มีความพอเพียงและเหมาะสมกับการจัดทําโครงการ (x"= 4.92, S.D.=0.32) ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด 
และรองลงมา คือ การดําเนินกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ (x"= 4.91, S.D.= 0.29)  
ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ส่วนค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและผู้เก่ียวข้องมีความพร้อม
และศักยภาพในการดําเนินโครงการฯ (x"= 3.06, S.D.= 0.24) ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับ 

      1.3 ผลการประเมินด*านกระบวนการ (Process) ความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษาท่ีมี 
ตSอโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1าน
กระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมาก (x"=4.27, S.D.= 0.22) และเม่ือพิจารณา
รายข1อ พบวSา คSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แผนการดำเนินงานทุกกิจกรรมมีความชัดเจน และปฏิบัติได1จริง  
(x"= 4.97, S.D.= 0.19) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และรองลงมา คือ มีการประเมินผลท่ีครอบคลุม
ทุกด1าน และทุกฝôายท่ีเก่ียวข1อง (x"= 4.94, S.D.= 0.24) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด สSวนคSาเฉล่ียน1อย
ท่ีสุด คือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน (x"= 3.07, S.D.= 0.30) ซ่ึงอยู่
ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับ 

      ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และ
เพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (x"=4.25, S.D.= 0.28) และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ แผนการดําเนินงานทุก
กิจกรรมมีความชัดเจน และปฏิบัติได้จริง (x"= 4.92, S.D.= 0.35) และรองลงมา คือ การกําหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด (x" = 4.91, 
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S.D.= 0.33) ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด ส่วนค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการใน 
การนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน (x"= 3.08, S.D.= 0.32) ซ่ึงอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ตามลําดับ 

     1.4 ผลการประเมินด*านผลผลิต (Product) ความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษาท่ีมีตSอ
โครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด1าน
ผลผลิต (Product) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด (x"=4.73, S.D.= 0.22) และเม่ือพิจารณาราย
ข1อพบวSาคSาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ นักเรียนแกนนำได1รับความรู1 ความเข1าใจ เก่ียวกับการปÜองกันเอดส*และ
เพศศึกษาหลังเข1ารSวมกิจกรรม (x"= 4.99, S.D.= 0.11) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และรองลงมา คือ
นักเรียนแกนนำมีทัศนคติท่ีถูกต1องเก่ียวกับโรคเอดส*และเพศศึกษาในด1านบวกหลังเข1ารSวมกิจกรรม เชSน 
ทัศนคติตSอผู1ติดเช้ือเอดส* ทัศนคติตSอเพศสัมพันธ* (x"= 4.97, S.D.= 0.19) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด 
สSวนคSาเฉล่ียน1อยท่ีสุด คือ ความสามารถในการสร1างส่ือ เพ่ือนำเสนอหรือเผยแพรSในการปÜองกันแก1ไขปâญหา
เอดส*และเพศศึกษาของนักเรียนแกนนำ (x"= 4.02, S.D.= 0.15) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมาก ตามลำดับ 
      ความคิดเห็นของครูผู1สอนท่ีมีตSอโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด1านผลผลิต (Product) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด  
(x"= 4.69, S.D.= 0.34) และเม่ือพิจารณารายข1อพบวSาคSาเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ นักเรียนแกนนำได1รับความรู1 
ความเข1าใจ เก่ียวกับการปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาหลังเข1ารSวมกิจกรรม (x"= 4.94, S.D.= 0.32) ซ่ึงอยูSใน
ระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และรองลงมา คือ นักเรียนแกนนำมีทัศนคติท่ีถูกต1องเก่ียวกับโรคเอดส*และ
เพศศึกษาในด1านบวกหลังเข1ารSวมกิจกรรม เชSน ทัศนคติตSอผู1ติดเช้ือเอดส* ทัศนคติตSอเพศสัมพันธ* (x"= 4.92, 
S.D.= 0.35) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด  สSวนคSาเฉล่ียท่ีน1อยท่ีสุด คือ ความสามารถในการสร1างส่ือ 
เพ่ือนำเสนอหรือเผยแพรSในการปÜองกันแก1ไขปâญหาเอดส*และเพศศึกษาของนักเรียนแกนนำ (x"= 4.00, 
S.D.= 0.22) ซ่ึงอยูSในระดับเห็นด1วยมาก ตามลำดับ 

2.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข*ารIวมโครงการเสริมสร*างนักเรียนแกนนำปTองกัน
เอดสUและเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจของนักเรียนในการเข1ารSวมโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และ
เพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูSในระดับพึงพอใจมาก (x"= 4.48, S.D.= 0.53) 
เม่ือพิจารณาเปtนรายข1อ พบวSาคSาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โครงการเก่ียวกับการปÜองกันโรคเอดส*และเพศศึกษาน้ีมี
ประโยชน*ตSอนักเรียน ควรให1มีการดำเนินการทุกปf (x"= 4.51, S.D.=0.51) ซ่ึงอยูSในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ วิทยากรมีความสามารถในการถSายทอดความรู1ได1ชัดเจนและนSาสนใจ (x"= 4.50, S.D.= 0.51) 
และนักเรียนมีความม่ันใจมากข้ึนในการท่ีจะนำความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับโรคเอดส*และเพศศึกษาไป
ถSายทอดแกSเพ่ือน ๆ และคนในครอบครัว (x"= 4.50, S.D.= 0.53) ซ่ึงอยูSในระดับพึงพอใจมาก สSวนคSาเฉล่ีย
น1อยท่ีสุดคือ วิทยากรให1ความเปtนกันเองและทำให1กิจกรรมสนุกไมSนSาเบ่ือ (x"= 4.43, S.D.= 0.57) ซ่ึงอยูSใน
ระดับมาก ตามลำดับ 
 



204 
 

JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 10 No. 1 January - April 2022 

 

อภิปรายผล 
การประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครมีประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปราย ได1ดังน้ี 
1. ด*านบริบท (Context) พบวSา ท้ังผู1บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตSอโครงการเสริมสร1าง

นักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1านบริบท (Context) 
ภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากท่ีสุด และครูผู1สอนท่ีดำเนินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกัน
เอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1านบริบท (Context) โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็น
ด1วยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล1องกับวิสัยทัศน*สูSยุทธศาสตร*ท่ีมุงเปÜาหมายสูSความเปtนศูนย* (Gettingto Zero)  
ของกรุงเทพมหานคร เปtนไปในทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร*การปÜองกันและแก1ไขปâญหาเอดส*ของประเทศ
ไทย (สำนักอนามัย, 2560) ซ่ึงมีเปÜาประสงค*ท่ีคาดหวังในชSวงเวลา ปfพ.ศ.2560-2573 โดยกรุงเทพมหานคร
ได1กำหนดเปtนพันธกิจสำคัญด1านเอดส*และพยายามบริหารจัดการให1มีทรัพยากรทุกด1านเพ่ือให1บรรลุ 
วิสัยทัศน*และเปÜาประสงค* “เปÜาหมายท่ีเปtนศูนย*”ถือเปtนโครงการท่ีโครงการต1องมีการกําหนดวัตถุประสงค*
ท่ีชัดเจนท้ังในรูปปริมาณและคุณภาพวัตถุประสงค*สามารถวัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได1
สอดคล1องกับงานวิจัยของธิดา ฉิมพลี (2549) ได1ศึกษาเก่ียวกับการประเมินโครงการโรงเรียนสSงเสริม
สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรีผลการวิจัย พบวSา ด1านสภาพแวดล1อมเก่ียวกับความ
เหมาะสมและสอดคล1องของวัตถุประสงค*และเปÜาหมายโครงการตามความคิดเห็นของผู1บริหารสถานศึกษา
และครูผู1รับผิดชอบโครงการมีความเหมาะสมโดยรวมอยูSในระดับมากผSานเกณฑ*การประเมิน นอกจากน้ี 
พัฒนะเทพ จันทรสาขา (2549) ได1ทำการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะ 
ดีเกSง และมีความสุข นักเรียนโรงเรียนอุดมวิทย* ผลการประเมินโครงการด1านสภาพแวดล1อม ตามความ
คิดเห็นของครูและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวSาอยูSในระดับมากท่ีสุด คือวัตถุประสงค*มีความ
สอดคล1องกับเปÜาหมายการเปtนคนดีเกSงและมีความสุขวัตถุประสงค*สอดคล1องกับนโยบายการพัฒนา
นักเรียนและโรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาและสSงเสริมให1นักเรียนมีคุณลักษณะเปtนคนดีในโรงเรียนได1
อยSางมีความสุขบุคลากรให1ความรSวมมือในการจัดกิจกรรมตามโครงการอยูSระดับมากท่ีสุดและมีความพึง
พอใจตSอการพัฒนานักเรียนให1มีคุณลักษณะมีความสุขเพราะเปtนโครงการท่ีดีและสอดคล1องกับงานวิจัยของ
ปารณีย* ศิริวาเสฏฐาเมธา (2550) ได1ประเมินผลการใช1หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุSมสาระการเรียนรู1
สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชSวงช้ันท่ี 3-4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม  
เขต 2 โดยใช1รูปแบบการประเมินแบบ CIPP ผลท่ีได1จากการวิจัย พบวSา ด1านบริบท เห็นวSา จุดมุSงหมายของ
หลักสูตร โครงสร1างหลักสูตร สาระการเรียนรู1ของหลักสูตรมีความสอดคล1องกับหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานและ 
มีความเหมาะสมอยูSในระดับมาก   

2. ด*านปcจจัยนำเข*า (Input) พบวSา ผู1บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตSอโครงการเสริมสร1าง
นักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ด1านปâจจัยนำเข1า (Input)  
โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากและครูผู1สอนท่ีดำเนินโครงการมีความเห็นตSอโครงการเสริมสร1าง
นักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด1านปâจจัยนำเข1า (Input)  
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โดยภาพรวมอยูSในระดับเห็นด1วยมากเชSนกัน แสดงให1เห็นวSาผู1บริหารเห็นความสำคัญของโครงการ มีการ
แตSงต้ังครูผู1รับผิดชอบในการดำเนินโครงการอยSางเหมาะสมเพ่ือให1เกิดประโยชน*กับผู1เรียน อีกท้ังหนSวย
ศึกษานิเทศก* สำนักการศึกษา ในฐานะผู1ดำเนินโครงการปÜองกันแก1ไขปâญหาเอดส*ในสถานศึกษา โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครได1จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดหาวัสดุ อุปกรณ*ให1เหมาะสมในการดำเนิน
โครงการ ทำให1ผู1บริหารสถานศึกษา ครูผู1สอนทักษะชีวิตท่ีดำเนินโครงการ ได1รับความอำนวยสะดวกในการ
ดำเนินงานไปใช1ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนของตนเองได1สSงผลให1โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค*ของ
โครงการได1ด1วยดี สอดคล1องกับการศึกษาของรัตนา ดีศาลา (2551) ได1ทำการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ 
การประเมินโครงการโรงเรียนสSงเสริมสุขภาพอนามัย โรงเรียนวัดกก พบวSาการประเมิน ด1านสภาพแวดล1อม 
ด1านปâจจัย ด1านกระบวนการและด1านผลผลิต ท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล1อมสุขภาพอนามัยนักเรียน และการสอนสุข
ศึกษา มีผลการประเมินอยูSในระดับมากทุกด1าน และงานวิจัยของพัฒนะเทพ จันทรสาขา (2549)  
ได1ทำการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะดีเกSง และมีความสุข  นักเรียน
โรงเรียนอุดมวิทย* พบวSา ด1านปâจจัยนำเข1า ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานผลการประเมินพบวSาอยูSในระดับมากท่ีสุด คือผู1บริหารให1การสนับสนุนโครงการโดยต้ังกรรมการ
ดำเนินโครงการและความเหมาะสมของระยะเวลาในการดำเนินโครงการพร1อมสูงมากในการให1ความรSวมมือ
ในการแก1ปâญหาพฤติกรรมนักเรียน มีความพร1อมความสามารถ ด1านเอกสารวัสดุอุปกรณ*ในการดำเนินงาน 
มีความเหมาะสมงบประมาณจัดสรรเพียงพอ 
 3. ด*านกระบวนการ (Process) พบวSา ผู1บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตSอโครงการเสริมสร1าง
นักเรียนแกนนำปÜองกันเอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1านกระบวนการ (Process)  
โดยภาพรวม อยูSในระดับเห็นด1วยมาก และครูผู1สอนท่ีดำเนินโครงการเสริมสร1างนักเรียนแกนนำปÜองกัน
เอดส*และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด1านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยูSใน
ระดับเห็นด1วยมาก ท้ังน้ีเพราะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได1รับงบประมาณสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมและเปtนนโยบายกรุงเทพมหานคร ท่ีต1องมีการติดตามและรายผลการดำเนินงานให1หนSวย
ศึกษานิเทศก* สำนักการศึกษาต1นสังกัดได1รับทราบผล ทำให1โรงเรียนมีความสามารถในการติดตามและ
รายงานผลเปtนอยSางดี ซ่ึงความสำคัญของการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจะชSวย
เห็นโรงเรียนเห็นความสำคัญกับการจัดกิจกรรมท่ีเปtนประโยชน*กับนักเรียนซ่ึงจะชSวยสSงเสริมให1นักเรียนรู1จัก
การปÜองกันและดูแลตนเองให1ปลอดภัย สอดคล1องกับงานวิจัยของ พัฒนะเทพ จันทรสาขา (2549)  
ได1ทำการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะดีเกSงและมีความสุข นักเรียน
โรงเรียนอุดมวิทย* พบวSา ด1านกระบวนการ ตามความคิดของครูและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลอยูS
ในระดับ มากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาและมีความสุข โรงเรียนสรุป
รายงานผลและรวบรวมปâญหา อุปสรรค ข1อเสนอแนะ แก1ไข และพัฒนาในคร้ังตSอไป การดำเนินงานเปtนไป 
ตามวัตถุประสงค*ทุกอยSาง โครงการปฏิบัติได1จริงทุกกิจกรรม และงานวิจัยของ ปารณีย* ศิริวาเสฏฐาเมธา (2550) 
ได1ประเมินผลการใช1หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกลุSมสาระการเรียนรู1สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชSวงช้ัน 
ท่ี 3-4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 ด1านกระบวนการ พบวSา  
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การจัดการเรียนรู1 การบริการหลักสูตร การวัดและการประเมินผล การสนับสนุนและสSงเสริมการใช1
หลักสูตร มีความสอดคล1องกับจุดมุSงหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและมีความเหมาะสมในระดับมาก  
ด1านผลผลิต ได1แกS ด1านคุณลักษณะอันพึงประสงค*ของผู1เรียน มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
สถานศึกษาและมีความเหมาะสมในระดับมาก 

4. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นต่อโครงการ
เสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้านผลผลิต 
(Product) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด โดยด้านความก้าวหน้าของโครงการ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการเข้า
ร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของมาลี สบายย่ิง และคณะ (2557) ผลการวิจัยพบว่า ผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนาแกนนําป้องกันเอดส์ในสถานศึกษาจะต้องเข้าใจบริบทของพ้ืนท่ี
และธรรมชาติของนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมกระบวนการต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
วางแผนข้ันตอนการดําเนินกระบวนการซ่ึงจะต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
สถานศึกษา นักเรียนและชุมชนโดยรอบและมีการสะท้อนการปฏิบัติเพ่ือประเมินและปรับปรุงกระบวน
อย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการสรุปบทเรียนเพ่ือพัฒนาสู่การขยายผลไปสู่บริบทอ่ืนต่อไป และด้าน
พฤติกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศศึกษาของนักเรียนแกนนํา พบว่า นักเรียนแกนนําได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการป้องกันเอดส์และเพศศึกษาหลังเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับความเห็นด้วยมาก
ท่ีสุด ซ่ึงการจัดกิจกรรมสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีกําหนดเป้าประสงค์ข้อท่ีหน่ึงท่ีต้องการให้ “ประชาชน ชุมชน ท้องถ่ิน และ
ภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากข้ึน” หมายถึง การสร้างความรู้ แรงจูงใจ และความสามารถของ
ประชาชนในการเข้าถึง เข้าใจ ประเมินและประยุกต์ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพ เพ่ือพิจารณาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวันเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในตลอดช่วง
อายุ อีกท้ังหลังการจัดกิจกรรมตามโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นําความรู้สามารถไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และนักเรียนแกนนําสามารถนําความรู้ ความสามารถ ให้คําแนะนํากับเพ่ือน ๆ ในโรงเรียน
และชุมชน แสดงให้เห็นว่าโครงการฯ สามารถพัฒนาให1นักเรียนสามารถนำความรู1ท่ีได1รับไปปรับใช1ใน
ชีวิตประจำวัน และถSายทอดความรู1ให1เพ่ือน ๆ และชุมชนได1 สอดคล1องกับงานวิจัยของมาลี สบายย่ิง  
และคณะ (2557) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนแกนนํามีความรู้เร่ืองเพศศึกษา ทัศนคติต่อโรคเอดส์ ทักษะ
ชีวิตในการป้องกันเอดส์สูงข้ึนกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการและสามารถแสดงศักยภาพในการถ่ายทอดและ
เป็นแกนนําป้องกันเอดส์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล และยังสอดคล1องกับงานวิจัยของ ทะนงศรี  
ภูริศรี และคณะ (2558) ได1ทำการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู1เร่ืองเอดส*และเพศศึกษาสำหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษา ในด1านการประเมินผลการเรียนรู1หลังการจัดการเรียนรู1แบบ GE-TICA คือ การจัดการ
เรียนรู1ผSานกระบวนการกลุSม (group process) การเรียนผSานประสบการณ* (experiential leaning)  
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การจัดการเรียนรู1ท่ีทำให1นักเรียนมีความสามารถในการคิด (thinking) สามารถสืบสอบแสวงหาความรู1ได1 
(investigation) สร1างความรู1ด1วยตนเองได1  (construction) และสามารถประยุกต*ความรู1ไปใช1 ใน
ชี วิตประจำวันได1  (application) และยังสอดคล1องกับงานวิจัยของแสงอรุณ  บุตรเจริญ  (2553)  
ได1ทำการศึกษาความรู1  เจตคติ และพฤติกรรมการปÜองกันตนเองจากโรคเอดส*ของกรรมกรโรงงาน 
ในนครหลวงเวียงจันทร* แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก พบวSา กลุSมตัวอยSางท่ีศึกษาสSวนใหญS 
มีความรู1เก่ียวกับโรคเอดส*อยูSในระดับความรู1ดี  มีเจตคติอยูSในระดับปานกลาง และพฤติกรรมเก่ียวกับ 
การปÜองกันตนเองจากการติดเช้ือโรคเอดส*อยูSในระดับเหมาะสม การเปรียบเทียบความรู1ระหวSางกลุSมเพศ 
พบวSา ท้ังเพศหญิง และเพศชายมีความรู1แตกตSางกันอยSางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีความรู1
เก่ียวกับโรคเอดส*ดีกวSาเพศชาย และ Michael (2015) ได1ศึกษาความรู1เร่ืองเอชไอวี/เอดส*และพฤติกรรม
ทางเพศของเยาวชนหญิงในฟíลิปปíนส* ซ่ึงผลการศึกษา พบวSา ผลของการให1ข1อมูลความรู1เร่ืองเอชไอวี/เอดส* 
มีผลตSอพฤติกรรมทางเพศ โดยพบข1อมูลหลักฐานเชิงประจักษ*ในการเพ่ิมความรู1เร่ืองเอชไอวี/เอดส* ทำให1
การเร่ิมมีเพศสัมพันธ*ลSาช1ามากข้ึน และกิจกรรมทางเพศมีข1อจำกัดมากข้ึน และมีการใช1ถุงยางอนามัย 
ในเยาวชนหญิงบางกลุSมมากข้ึน 

5. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข*ารIวมโครงการ พบวSา มีระดับความพึงพอใจมาก ในสSวนของ
การมีประโยชน*ตSอนักเรียน วิทยากรความสามารถถSายทอดความรู1ได1ชัดเจนและนSาสนใจ ทำให1นักเรียน 
มีความม่ันใจในการท่ีจะนำความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับโรคเอดส*และเพศศึกษาไปถSายทอดแกSเพ่ือน ๆ และ
คนในครอบครัวได1 สอดคล1องกับงานวิจัยของรัตนา ดีศาลา (2551) ได1ทำการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับ 
การประเมินโครงการโรงเรียนสSงเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียนวัดกก พบวSา ครูผู1ปกครอง และนักเรียน  
มีความพึงพอใจตSอการดำเนินโครงการในภาพรวม อยูSในระดับมากท่ีสุด  

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เร่ือง การประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษา 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบ CIPP Model ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
   1.1 จัดให้นักเรียนมีการประกวด/แข่งขันส่ือในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ เพ่ือให้เกิด 

ความคิดสร้างสรรค์ 
   1.2 สํานักการศึกษา ควรจัดให้มีการประกวดและมอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนท่ีสามารถดําเนิน

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจนเกิดความพึงพอใจ 
   1.3 โครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครเป็นโครงการท่ีส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง 

   1.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับทราบนโยบาย 
และให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรม เช่น การประชุมหรืออบรมครูทุกคนในโรงเรียนผู้ปกครอง  
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การจัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ เป็นต้น 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรมีการประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครโดยใช้รูปแบบการประเมินอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะของการประเมินสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

   2.2 มีการเปรียบเทียบเพ่ือวัดความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
นักเรียนแกนนําป้องกันเอดส์และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

   2.3 ในการประเมินคร้ังต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องฝ่ายต่าง ๆ ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมมากข้ึน 
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