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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 1) มีความเข้าใจ
และตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 2) มีทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์ที่อาจถูกชักชวน
ให้มเี พศสัมพันธ์ และ 3) เลือกวิธกี ารมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัย โครงการนี้ เป็นการท�ำงานร่วมกัน
ระหว่าง อาจารย์ในโครงการ นักศึกษาแกนน�ำและผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ในการท�ำงานกับนักศึกษา
แกนน�ำใช้แนวคิดการให้พลังอ�ำนาจ (empowerment) โดยให้นักศึกษาแกนน�ำวางแผนและคิด
กิจกรรมตามโจทย์ของโครงการด้วยตัวนักศึกษาเอง  โครงการนีด้ ำ� เนินการครัง้ ละ 2 วัน  ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ครั้งละ 20 คน จัดทั้งหมด 3 ครั้ง รวมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
60 คน การท�ำกิจกรรมแต่ละวันแบ่งเป็น 2 กลุม่ วันแรกกลุม่ ที่ 1 เป็นกิจกรรมสะท้อนคิดเกีย่ วกับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ทักษะการต่อรองทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย กลุ่มที่ 2 เป็น
กิจกรรมการเลีย้ งเด็กซึง่ หุน่ เด็กสามารถตอบสนองได้เสมือนเด็กจริงร่วมกับการมีโจทย์ให้ทำ� ภารกิจ
ประจ�ำวันที่ใกล้เคียงชีวิตจริงของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ว่า การมีลูกในภาวะที่ไม่พร้อม
เป็นอย่างไร วันที่ 2 เป็นการสลับกลุ่มกันเพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มได้ประสบการณ์เหมือนกัน
ผลลัพธ์ของโครงการ จากการประเมินนักศึกษาที่เข้าโครงการด้านความเชื่อมั่นต่อการปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยตามสถานการณ์ก่อนและหลังเข้าโครงการ พบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.01) ด้านความเชือ่ มัน่ ต่อการมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยตามสถานการณ์
ก่อนและหลังเข้าโครงการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต  ิ (p<.001)เช่นกัน บทเรียน
ความส�ำเร็จ พบว่า แกนน�ำทุกคนประเมินว่าแนวคิดการให้พลังอ�ำนาจเป็นวิธกี ารทีด่ ี มีอสิ ระในการ
ท�ำงาน ได้พฒ
ั นาความสามารถของตนเอง และเกิดความภาคภูมใิ จในผลงาน ส่วนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจและประเมินว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์มาก ด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบ
ได้แก่ 1) ไม่สามารถได้กลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน 2) ต้องเปลี่ยนแปลงวันการจัดกิจกรรมตาม
แผนเดิมเนื่องจากซ�้ำซ้อนกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะของโครงการนี้ ได้แก่ 1) กลุ่มเป้าหมายควรมุ่งกลุ่มเสี่ยงคือกลุ่มที่มีแฟน 2)
การจัดกิจกรรมควรพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับนักศึกษา 3) แนวคิดการให้พลังอ�ำนาจ
ใช้ได้ดีมากกับนักศึกษา และ 4) โครงการควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
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ความเป็นมา/หลักการเหตุผล
นักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่ส�ำคัญของชาติและเป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในช่วง
ของการปรับผ่านจากวัยรุ่นตอนปลายเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
ตอนต้น เป็นช่วงวัยของการสร้างตัวตนในเรือ่ งรูปลักษณ์
บุคลิกภาพและการยอมรับตนเองในสังคม ด้วยวุฒภิ าวะ
ของช่วงวัยนี้ จะมีลักษณะของการอยากรู้ อยากเห็น
อยากลอง และต้องการการยอมรับจากเพือ่ น การควบคุม
ตัวเองต�ำ ่ ขาดประสบการณ์และทักษะชีวติ จึงมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเกิดปัญหาสุขภาพจากการมีพฤติกรรมเสีย่ งได้งา่ ย1
โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเนื่องจาก
นักศึกษาอยู่ในวัยเจริญพันธ์ ความต้องการทางเพศ
จะสูงตามธรรมชาติและสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย
ในปัจจุบันเปลี่ยนไป นักศึกษาถูกโน้มน้าวหรือชักจูง
ด้วยสิง่ เร้าต่างๆ ทางเพศได้มากมาย2,3 ดังผลการส�ำรวจ
พบว่าเยาวชนอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 15-43 เคยมี
เพศสัมพันธ์ เพศชายพบมากกว่าเพศหญิง อายุเฉลีย่
ของการมีเพศสัมพันธ์ คือ 15.5 ปี4 อีกการศึกษาหนึง่
พบว่า ร้อยละ 9.3 เคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อายุ
12-19 ปีและมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกกับคนรักมากทีส่ ดุ
ร้อยละ 89.1 ด้านลักษณะการมีเพศสัมพันธ์ พบว่า
ร้อยละ 30.4 มีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก ร้อยละ 26.1
มีเพศสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศ มีเพียงร้อยละ 37.8
ที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งและใช้ได้ถูกวิธี เพื่อนจะมี
อิทธิพลในการชักน�ำให้มีเพศสัมพันธ์หลังการดื่ม
แอลกอฮอล์ เวบไซต์และซีดมี สี ว่ นในการกระตุน้ ให้มี
ความรู้สึกทางเพศโดยพบถึงร้อยละ 62 และร้อยละ
56.3 ตามล�ำดับ5
การศึกษาในนักศึกษาหญิง พบว่า ขาดทักษะใน
การต่อรองทางเพศ ส่งผลให้เกิดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์
มีการตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์และมีพฤติกรรมทีเ่ สีย่ งต่อ
ปัญหาสุขภาพมากขึ้น เช่น การใช้ยาคุมก�ำเนิดชนิด
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ฉุกเฉินภายหลังมีเพศสัมพันธ์ทนั ที การท�ำแท้ง เป็นต้น
ผลการวิจยั ของเยาวชนจากเวทีสทิ ธิเด็ก พบว่า ปัญหา
เยาวชนตัง้ ครรภ์โดยไม่พร้อมมีเพิม่ มากขึน้ โดย พบว่า
มารดาที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี มีถึง 80,000 คน ในปี
พ.ศ. 2551 น�ำไปสู่การท�ำแท้งซึ่งพบถึงร้อยละ 46.8
ของผู้หญิงท�ำแท้งที่มีอายุต�่ำกว่า 25 ปี รวมถึงปัญหา
เด็กถูกทอดทิง้ มีถงึ ปีละ 800 คน6 ซึง่ สะท้อนถึงปัญหา
ความไม่พร้อมและน�ำสู่การยุติการตั้งครรภ์โดยการ
ท�ำแท้ง มีการประมาณการว่า เยาวชนหญิงทีต่ งั้ ครรภ์โดย
ไม่พร้อมมีจำ� นวน 1 ใน 3 ของหญิงตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พร้อม
และเลือกยุติการตั้งครรภ์โดยการท�ำแท้ง7 นอกจากนี้
การมีเพศสัมพันธ์ทไี่ ม่ปลอดภัยของเยาวชนยังมีความ
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ปัญหาอืน่ ๆ เช่น การมัว่ สุมมอมเมา
ตามแหล่งต่างๆ การเสพยาเสพติด ความเสื่อมถอย
ทางจริยธรรมและการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นต้น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตั้งอยู่ทางภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง มี
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8,045 คน
ในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง แม้วา่ จะ
ยังไม่มขี อ้ มูลเชิงประจักษ์เกีย่ วกับพฤติกรรมเสีย่ งทาง
เพศของนักศึกษา แต่จากการทีค่ ณาจารย์ในโครงการ
ได้สบื หาข้อมูลจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับนักศึกษา เช่น
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา อาจารย์ส�ำนักตัวช่วย
ได้ขอ้ มูลทีส่ อดคล้องกันว่า ปัญหาเกีย่ วกับพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักศึกษามีอยู่จริง จากการที่บุคคล
เหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ ฟั ง ปั ญ หาและรั บ ปรึ ก ษาปั ญ หาของ
นักศึกษา เช่น การมีเรือ่ งทะเลาะกับแฟน การตัง้ ครรภ์
ไม่พึงประสงค์ การท�ำแท้ง การเช่าหออยูร่ ว่ มกันฉันท์
สามี ภรรยา เป็นต้น นอกจากนี้ จากการที่ได้มีโอกาส
สนทนากับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึง่ ซึง่ อยูใ่ กล้ มหาวิทยาลัย
ท่านได้ปรารภถึงปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
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ของนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยท่านพบว่า นักศึกษา
หญิงน�ำของมาถวายพระ เช่น รถเข็นเด็กเล็ก ตุ๊กตา
ส�ำหรับเด็ก ผ้าอ้อมเด็ก เป็นต้น โดยท่านให้ขอ้ สังเกตว่า
นักศึกษาอาจจะไปท�ำแท้งมาและเกิดความรู้สึกผิด
จึงน�ำสิง่ เหล่านีม้ าถวาย ข้อมูลเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา
แสดงเห็นได้วา่ นักศึกษามหาวิทยาลัยมีภาวะเสีย่ ง
ต่อการเกิดปัญหาสุขภาพเนือ่ งจากพฤติกรรมทางเพศ
เช่นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตัง้ ครรภ์ไม่พงึ ประสงค์
การท�ำแท้ง รวมถึงต้องออกจากสถานศึกษาเนือ่ งจาก
ประสบปัญหาดังกล่าว ภาวะเสี่ยงนี้เป็นสิ่งที่สามารถ
ป้องกันได้ถา้ นักศึกษา มีความเข้าใจและตระหนักรูถ้ งึ
ภาวะเสี่ยงทางเพศ มีทักษะชีวิต มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ส�ำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง มีความเชือ่ ว่า
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะต้องมุง่ พัฒนา
นักศึกษารอบด้าน ไม่เพียงแต่การมีความรูแ้ ละทักษะ
เชิงวิชาชีพเท่านั้น แต่จะต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมเพือ่ เป็นพืน้ ฐานการมีสขุ ภาพทีด่ ใี นวัยผูใ้ หญ่
ต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวง ซึง่ เป็นสถาบันการศึกษาในการผลิตบุคลากร
ทางการพยาบาลในการให้บริการสุขภาพ จึงตระหนัก
ถึงความจ�ำเป็นและเห็นความส�ำคัญของการแสวงหา
และพัฒนารูปแบบ “นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย” รวมถึงการ
จัดการเรียนรูเ้ รือ่ งเพศแบบบูรณาการซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็น
มากในปัจจุบัน โดยเป็นการให้ความรู้ผ่านกิจกรรม
และการสะท้อนคิดเพือ่ ให้นกั ศึกษาตระหนักรู้ถึงภาวะ
เสี่ยงด้วยตัวเอง รู้จักประมาณตนด้านความพร้อม

และความมีคุณค่าอย่างมีเหตุผล มีทางเลือกในการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้ปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์
การด�ำเนินโครงการเกิดจากการประสานความร่วมมือ
ของนักศึกษา อาจารย์ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ ้ า หลวง
โครงการ “นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย” นี้ เป็นการน�ำร่อง
เพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบและขยายผลไปเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ “How to live and learn on
campus” เพื่อเป็นการเตรียมนักศึกษาใหม่ในการใช้
ชีวติ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง โดยมีเป้าหมายเพือ่
เป็นการสร้างเสริม สุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักศึกษาไปสูก่ ารมีสขุ ภาวะทีด่ แี ละเจริญ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

แนวคิดในการดำ�เนินโครงการ
โครงการนี้ใช้แนวคิดของการเสริมสร้างพลัง
อ�ำนาจ (empowerment concept) ในการด�ำเนินกลวิธี
และกิจกรรมในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แนวคิด ของการ
สร้างเสริมพลังอ�ำนาจ เป็นกระบวนการทางสังคม
ซึ่งเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์กับผู้อื่น โดยมี
เป้าหมายที่จะช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมชีวิตของ
ตนเองได้ (gain control over their own lives ) ระดับ
ของความสัมพันธ์ต่อกันจะเป็นในลักษณะของความ
เสมอภาค เคารพความเห็นของกันและกัน และต่าง
แสดงความคิ ด เห็ น และร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ น� ำ สู ่ ก าร
เปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม (training
session) และร่วมเสวนาแสดงความเห็นและร่วมงานกัน
โดยมีแหล่งประโยชน์สนับสนุนเพียงพอ (provide
opportunity and resources) เพื่อให้นักศึกษาเกิด
การเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยตนเองตามเป้ า หมายและมี
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ความราบรื่น8 ด้วยแนวคิดของพลังอ�ำนาจนี้ มีความ
สอดคล้องกับธรรมชาติของนักศึกษา ที่อยู่ในช่วงวัย
ของการเรียนรู้ ต้องการความอิสระและการยอมรับใน
สังคมโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อน การด�ำเนินโครงการนี้
จะให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแต่แรกเริ่มและจะเป็น
การท�ำงานร่วมกันตลอดโครงการ การด�ำเนินกลวิธแี ละ
กิจกรรมต่างๆ จะเกิดจากการร่วมคิดและร่วมท�ำใน
กลุม่ นักศึกษาทีเ่ ป็นแกนน�ำ  โดยอาจารย์ในโครงการฯ
เป็นผู้ให้ประเด็นที่ต้องการให้นักศึกษาแกนน�ำร่วม
กันคิดและจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ อาจารย์ในโครงการเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก
โดยการติดต่อประสานงานและจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ตาม
ที่นักศึกษาต้องการ
โครงการนี้ ถือเป็นนวัตกรรมของกลวิธีและ
กิจกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ เนือ่ งจาก
กิจกรรมของโครงการ ส่วนหนึง่ จะให้นกั ศึกษาได้เลีย้ ง
เด็กจากหุ่นเด็ก (real care) ซึ่งหุ่นเด็กนี้ มีซอฟต์แวร์
ที่สามารถตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ
เด็กทารก เช่น ร้องไห้เพราะหิว ต้องการให้เปลีย่ นผ้าอ้อม
ต้องการให้อมุ้ กอดรัด เป็นต้น ซึง่ นักศึกษาต้องเรียนรู้
ว่าจะท�ำอย่างไรเด็กจึงไม่รอ้ ง หรือจะตอบสนองความ
ต้องการของเด็กอย่างไร นักศึกษาจะได้ประสบการณ์
ตรงในการเลีย้ งทารก ร่วมกับการมีกจิ กรรมบังคับให้
ใกล้เคียงกับชีวิตปกติเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองว่าการมีลกู ในขณะทีไ่ ม่พร้อมเป็นอย่างไร จึงถือ
เป็นนวัตกรรมทีย่ งั ไม่เคยมีใครท�ำมาก่อน ในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและตระหนั ก รู ้ ถึ ง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
2. เพื่อฝึกทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์ที่
อาจถูกชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์
8

3. เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ดั นี วัดความสำ�เร็จ
1. นักศึกษามีความเข้าใจและตระหนักรู้ถึง
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ร้อยละ 85
2. นักศึกษามีทกั ษะการปฏิเสธในสถานการณ์
ที่อาจถูกชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละ 85
3. นักศึกษาสามารถเลือกวิธกี ารมีเพศสัมพันธ์
ที่ปลอดภัยได้ ร้อยละ 85
4. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความเชื่อมั่นต่อ
การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ตามสถานการณ์และ
ความเชื่อมั่นต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยตาม
สถานการณ์ ภ ายหลั ง การเข้ า ร่ ว มโครงการสู ง กว่ า
ก่อนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรม/การดำ�เนินงาน
1 จั ด ประชุ ม โดยเชิ ญ บุ ค ลทุ ก ฝ่ า ยที่ มี ส ่ ว น
เกีย่ วข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา
นายกองค์การนักศึกษาและอาจารย์ในโครงการ เพื่อ
ท�ำความเข้าใจโครงการและร่วมกันให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนงานและการด�ำเนินกิจกรรม
ของโครงการ
2. ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชัน้ ปีตา่ งๆใน
มหาวิทยาลัยทีม่ คี วามสนใจโครงการและสมัครเข้าร่วม
เป็นกลุ่มแกนน�ำ ได้แกนน�ำทั้งหมดจ�ำนวน 15 คน
3. ประชุมร่วมกันระหว่างแกนน�ำนักศึกษาและ
อาจารย์ โดยอาจารย์ในโครงการท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับ
โครงการฯ เป้าหมายของโครงการและบทบาทของ
นักศึกษาแกนน�ำตามแนวคิดของการให้พลังอ�ำนาจ
(empowerment) จากนัน้ นัดหมายวันเวลาทีน่ กั ศึกษา
แกนน�ำมีความสะดวกมากที่สุดเพื่อจัดประชุมโดย
เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมทาง

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา และคณะ

เพศและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมาบรรยายให้แกนน�ำ
ฟังเพื่อปูพื้นฐานความรู้ที่จ�ำเป็นและเป็นการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป
4. ประชุมร่วมกันระหว่างแกนน�ำนักศึกษาและ
อาจารย์ เพื่อวางแผนการด�ำเนินโครงการโดยปรึกษา
หารือถึงจ�ำนวนวันของการจัดกิจกรรมทีม่ คี วามเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่นักศึกษาจะเข้าร่วม
โครงการ ทีป่ ระชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ควรเป็น
วันเสาร์และวันอาทิตย์เนือ่ งจากนักศึกษาไม่มกี ารเรียน
การสอนอย่างอื่น จากนั้น มอบหมายประเด็นเพื่อให้
นักศึกษาแกนน�ำร่วมกันคิดกิจกรรมที่เหมาะสมเน้น
ให้นกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการเรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมและ
การสะท้อนคิดเพือ่ ให้เข้าใจและตระหนักรูถ้ งึ พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศด้วยตัวเอง รู้จักประมาณตนด้านความ
พร้อมและความมีคณ
ุ ค่าอย่างมีเหตุผล มีทางเลือกใน
การสร้างภูมคิ มุ้ กันให้ปลอดภัยจากการมีเพศสัมพันธ์
โดยให้นกั ศึกษาแกนน�ำกลับไปร่วมกันคิดและวางแผน
กิจกรรมเพือ่ ตอบโจทย์ทใี่ ห้ไว้อย่างอิสระโดยให้เวลา
2 สัปดาห์
3. ประชุมร่วมกันระหว่างแกนน�ำนักศึกษา
และอาจารย์ในโครงการ เพื่อร่วมกันคิดหาแนวทาง
ในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้นักศึกษาที่มี
ความสนใจเข้าร่วมโครงการ มติที่ประชุมเห็นว่า ควร
ประชาสัมพันธ์ผ่านส่วนพัฒนานักศึกษา และนายก
องค์การนักศึกษา ร่วมกับการท�ำป้ายเพื่อไปติดตาม
สถานทีต่ า่ งๆ ในมหาวิทยาลัยและในวันพุธซึง่ มีตลาดนัด
ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้ไปตัง้ ซุม้ ประชาสัมพันธ์
ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook นักศึกษา
แกนน�ำให้ขอ้ เสนอว่า ควรตัง้ ชือ่ โครงการเพือ่ ให้ดงึ ดูด
สนใจและเสนอชือ่ มาทัง้ หมด 5 ชือ่ ผลการโหวดได้ชอื่
โครงการว่า “Sweet summer คูร่ กั ฉบับ มฟล.” เนือ่ งจาก

วางแผนจัดโครงการในช่วงภาคฤดูรอ้ น นอกจากนี้ ยังได้
ร่วมกันพิจารณากิจกรรมทั้ง 2 วันเพื่อประเมินความ
เป็นไปได้ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์
ที่ต้องการและหาข้อสรุปร่วมกัน

กิจกรรมในโครงการ Sweet Summer คูร่ กั
ฉบับ มฟล.
วันที่ 1
8.00–08.15 น. ลงทะเบียน
8.15–08.30 น. พิธีเปิด
8.30–08.45 น. เพลงลมเพลมพัด เพลง
สวัสดี แนะน�ำตัว เกมฆ่าชู้
			 		
เพื่อแนะน�ำตัวและท�ำ 
					 ความรูจ้ กั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
8.45–09.00 น. สัมผัสแห่งรัก
			 		
เพือ่ สร้างมิตรภาพระหว่าง
					 คู่รักหลายๆ คู่ให้รู้จักกัน
มากขึ้น
9.00–09.15 น. คลิป เตือนใจหากตัง้ ครรภ์
					 โดยไม่พึงประสงค์
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผล
ของการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
ที่ยังไม่พร้อม
9.15–09.30 น. Discuss หลังดูคลิป เตือนใจ
					 หากตั้งครรภ์โดยไม่พึง
ประสงค์
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในหลายๆ
					 แง่มมุ ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
9.30.–10.00 น. แผนผังเทคนิคการปฏิเสธ
					 เพือ่ ให้แนวทางการปฏิเสธ
					 เมือ่ ตกอยูส่ ถานการณ์เสีย่ ง
					 ต่อการมีเพศสัมพันธ์
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10.00–10.15 น. อาหารว่าง
10.15–10.45 น. ราชา ราชินี
เพื่อเลือกขวัญใจชาวค่าย
ที่เป็นแบบอย่างของผู้
เข้าร่วมกิจกรรม
10.45–11.00 น. Question เทคนิคการปฏิเสธ
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ตอบค�ำถามเมื่อตกอยู่ใน
สถานการณ์ทเี่ สีย่ งต่อการ
มีเพศสัมพันธ์
11.00–11.30 น. หนังสัน้ “รัก...ชักจะมันส์”
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
					 เข้าใจการจัดการกับอารมณ์
					 ทางเพศอย่างถูกวิธี เพื่อ
					 ไม่ให้เกิดผลเสียต่อตนเอง
					 และผู้อื่น
11.30–11.45 น. Discuss หนังสัน้ “รัก...ชัก
					 จะมันส์”
เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
					 ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
					 ทีม่ ตี อ่ หนังสัน้ เกีย่ วกับการ
					 จัดการกับอารมณ์ทางเพศ
					 ในขอบเขตที่เหมาะสม
11.45–12.00 น. สันทนาการ ทายส�ำนวน
			
เพือ่ สร้างความสนุกสนาน
				
ผ่อนคลายระหว่างท�ำ
กิจกรรม
12.00–13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00–13.15 น. เกมส์ หัวเลีย้ งลูกโป่ง ผูแ้ พ้
					 ท�ำหน้าตาประกอบเพลง
และซารางเฮโย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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13.15–13.30 น.
					
13.30–13.45 น.
			 		
					
					
14.00–14.15 น.

14.15–14.45 น.
			 		
					
					
14.45–15.00 น.
15.00–16.45 น.
			 		
					
15.00–15.30 น.
			 		
					
					

ได้สร้างสัมพันธภาพและ
ความสามัคคีระหว่างคูร่ กั
และในทีม
ทักษะการต่อรอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
การหลีกเลีย่ งหรือปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ในภาวะ
ที่ยังไม่พร้อม
Safe sex
เพือ่ ให้ความรูใ้ นการป้องกัน
การตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร
และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์
Safe sex clip
เพื่อให้ความรู้ในการใช้
ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี
ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
Safe sex practice
เพือ่ ให้ผเู้ ข่าร่วมโครงการ
ได้ทดลองใส่ถงุ ยางอนามัย
อย่างถูกวิธี
อาหารว่าง
Pregnancy & Baby
เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการ
ดูแลตนเองเมื่อตั้งครรภ์
Development of baby
and baby disease. (clip/
presentation)
เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นพัฒนาการ
ของทารกในครรภ์มารดา
ตัง้ แต่เริม่ ปฏิสนธิ จนถึงการ
คลอดโดยสร้างจิตส�ำนึก
ในการป้องกันการท�ำแท้ง
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15.30-15.45 น.

15.45-16.15 น.

		 			
					
16.15-16.30 น.

					
					
16.30-16.45 น.
					
					

และภาวะเสีย่ งต่างๆ ใน
ระหว่างและหลังคลอด
Focus on the problem of
pregnancy (abortion)
เพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษของ
การท�ำแท้ง
The way to solve the
problem (positive and
negative thinking)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้เสนอแนวคิดในการแก้
ปัญหาจากการตั้งครรภ์ที่
ไม่พงึ ประสงค์ทงั้ ด้านบวก
และลบ
What should you do if you
have a pregnant?
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง
การแก้ปัญหาในรูปแบบ
ของตนเองจากสถานการณ์
จ�ำลองและบทบาทสมมุติ
Question about pregnancy
and having baby (in box)
เพื่อเป็นการแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องของการ
ตัง้ ครรภ์และมีลกู ผ่านกล่อง
แสดงความคิดเห็น
สันทนาการและสรุป
อาหารเย็น

16.45-17.00 น.
17.00-18.00น.
วันที่ 2
8.00-08.15น. สันทนาการ
8.15-08.30น. ชีแ้ จงภารกิจทีค่ รู่ กั จะต้อง
ท�ำตลอดทั้งวัน

8.30-16.00 น. ปฏิบัติการตามภารกิจที่
ก�ำหนด ได้แก่ การอยูเ่ ป็น
ครอบครัวและมีลกู ทีต่ อ้ ง
ดูแลร่วมกับภารกิจต่างๆ
ซึ่งคู่รักแต่ละคู่จะต้อง
วางแผนการท�ำภารกิจ
ของครอบครัวทัง้ หมดให้
เสร็จภายใน 16.00 น.
ได้แก่
1. ท�ำความสะอาดที่พัก
อาศัย
2. รีดเสือ้ ผ้าจ�ำนวน 10 ชิน้
3. ซักผ้าจ�ำนวน 10 ชิ้น
รองเท้าผ้าใบ 1 คูแ่ ละ
						
น�ำไปตากให้เรียบร้อย
4. ท�ำการบ้านส่งอาจารย์
						
ตามสถานการณ์ที่
ก�ำหนด
5. พาลูกไปหาหมอ
เนื่องจากไม่สบาย ใน
กรณีทพี่ าเด็กไปไม่ได้
						
จะต้องไปตามหมอมา
						
ดูลกู ทีบ่ า้ น (มีคา่ ใช้จา่ ย)
6. ออกก�ำลังกายที่ ศูนย์
ออกก�ำลังกายของ
มหาวิทยาลัยในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด
7. อาหารกลางวันและ
					
อาหารว่าง 2 มือ้ ต้องไป
						
ซือ้ ทีร่ า้ นอาหารทีจ่ ดั ไว้
4. สร้างและพัฒนาแบบสอบถามเพือ่ ประเมิน
ผลโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับ
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นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย

พฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ แบบสอบถามเกีย่ วกับทักษะ
การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
วิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการเข้าโครงการ
5. ประชุมแกนน�ำ  คณาจารย์ในโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ ในการ
เริ่มต้นโครงการครั้งที่ 1 นักศึกษาแกนน�ำขอโอกาส
ในการทดลองท�ำกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ทั้ง 2 วัน
โดยใช้สถานที่และอุปกรณ์จริงทั้งหมดเพื่อทดสอบ
ความพร้ อ มและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพื่ อ ให้ กิ จ กรรมมี
ความสมบูรณ์และสามารถตอบโจทย์ตามที่ต้องการ
6. ด�ำเนินกิจกรรมรวมทัง้ หมด 3 ครัง้ ๆ ละ 2 วัน
จ�ำนวนผู้เข้าค่ายครั้งละ 20 คน รวมจ�ำนวนนักศึกษา
เข้าค่ายทั้งหมด 60 คน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็น
ผู้ก�ำหนดวันเองตามที่เห็นว่าเพื่อให้นักศึกษารู้สึก
ผ่อนคลายและมีสมาธิในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมให้นักศึกษาตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ทักษะการปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ วิธีการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าค่ายและ
ตอบอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดโครงการ
หมายเหตุ: การด�ำเนินกิจกรรมแต่ละครั้งเมื่อ
สิ้นสุดลง จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษา
แกนน�ำและอาจารย์เพื่อประเมินผลและวางแผนใน
การปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น
8. จัดเสวนาเพือ่ ถอดบทเรียนและแลกเปลีย่ น
เรียนรู้จากการด�ำเนินกิจกรรมของโครงการโดยเชิญ
บุคคลทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แกนน�ำนักศึกษา อาจารย์
ในโครงการและตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการเข้าค่าย
ของโครงการนี้แล้ว
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9. ประชุ ม อาจารย์ ใ นโครงการและแกนน� ำ
นักศึกษาเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการด�ำเนิน
กิจกรรมของโครงการร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายเป็นนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ด้วยเหตุผล
ทีว่ า่ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยปีแรก ถือเป็นจุดเริม่ ต้น
ของการมีชีวิตที่อิสระเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่ใช่คนพื้นที่ จึงต้องจากครอบครัวมาอยู่หอพักของ
มหาวิทยาลัย ถ้านักศึกษาไม่สามารถทีจ่ ะควบคุมตนเอง
ให้อยูใ่ นกรอบได้ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ทไี่ ม่ปลอดภัย
จะมีโอกาสเกิดได้สงู การช่วยให้นกั ศึกษามีภมู คิ มุ้ กัน
ตั้งแต่ปีที่ 1 โดยหวังผลให้นักศึกษาน�ำไปใช้ตลอด
ระยะเวลาทีเ่ ป็นนักศึกษาทัง้ 4 ปี จึงน่าจะได้ประโยชน์
สูงสุด อีกประการหนึง่ มหาวิทยาลัย มีโครงการ “How
to live and learn” ส�ำหรับนักศึกษาใหม่อยูแ่ ล้ว ดังนัน้
จึงสามารถสอดแทรกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
“How to live and learn” ในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ผลลัพธ์ของโครงการ
การประเมินผลโครงการในภาพรวม พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ มีความรู้และทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์ที่
อาจถูกชักชวนให้มเี พศสัมพันธ์ได้ ได้แนวทางในการน�ำ
ไปใช้เพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ มากถึง
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ในครั้งที่ 1และครั้งที่ 3
ส่วนในครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินในระดับ
มากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95 จึงกล่าวได้ว่า
การด�ำเนินโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
ร้อยละ 85
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การประเมินผลโดยการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ
ระหว่างก่อนและหลังเข้าโครงการ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย สถิตทิ ี (paired t-test) และ Wilcoxon Signed
Ranks test ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ความคิดเห็น
ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการด้าน ความรักและเพศสัมพันธ์
ก่ อ นและหลั ง เข้ า โครงการไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
(p=.052) ส่วนความเชื่อมั่นต่อการปฏิเสธการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยตามสถานการณ์ก่อนและ
หลังเข้าโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<.01) และด้านความเชื่อมั่นต่อการมี
เพศสั ม พั น ธ์ ที่ ป ลอดภั ย ตามสถานการณ์ มี ค วาม
แตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังเข้าโครงการอย่าง
มีนัยส�ำคัญมาสถิติที่ (p<.001)

บทเรียนความสำ�เร็จ
จากการร่วมเสวนาและถอดบทเรียนกับนักศึกษา
แกนน�ำ  นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผลการเสวนา
แบ่งออกได้ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพของแกนน�ำนักศึกษาโดย
ใช้แนวคิดของการให้พลังอ�ำนาจ (empowerment)
จากการถอดบทเรียนนักศึกษาแกนน�ำ  ทั้งหมดให้
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็นวิธกี ารทีด่ ี ท�ำให้
นักศึกษามีอสิ ระทางความคิด ฝึกการคิดนอกกรอบ ฝึก
การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการแลกเปลีย่ นความรูซ้ งึ่ กัน
และกัน รวมถึงได้เรียนรูก้ ารแก้ปญ
ั หาร่วมกันด้วยกลุม่
นักศึกษาเอง ท�ำให้มคี วามสามัคคีกนั ในส่วนของผลลัพธ์
ของการด�ำเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับแกนน�ำ  ทั้งหมด
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ประสบความส�ำเร็จและ
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ดังตัวอย่างค�ำพูดของ
แกนน�ำนักศึกษาดังต่อไปนี้
“สำ�หรับผมนะครับ ดีตรงที่ว่าเราได้เสนอ
ความคิดเห็นของตัวเองออกไปอย่างเต็มทีน่ ะครับ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ดีตรงที่

ว่าอาจารย์ให้อสิ ระในการคิด การทำ�อะไรทุกอย่าง
โดยทีบ่ างครัง้ อาจารย์กม็ าใบ้ให้ มาแนะนำ�อะไร
เล็กๆ น้อย ส่วนข้อเสียก็ มีบา้ งแค่เล็กน้อย แค่
บางทีความเห็นของเพือ่ นไม่ตรงกัน แต่กไ็ ม่ได้
ทำ�ให้งานตรงนีไ้ ม่ดำ�เนินไปจนถึงจุดสิน้ สุดนะครับ
เราก็มาปรึกษากัน คุยกัน ช่วยกันแก้ไขตรงจุด
ที่เป็นปัญหาน่ะครับ ทำ�ให้เรามีความสามัคคี
ในการทำ�งานด้วยครับ” (กน.3)
“... ดีนะคะ ก็คืออาจารย์เอาเงิน.....เอา
ทุนทรัพย์คะ่ มาทำ�ความคิดของพวกเราให้เป็น
จริง ลำ�พังพวกเรามีแค่ความคิดมันไม่ทำ�ให้เกิด
โครงการนี้ได้ค่ะ เหมือนกับว่าส่งเสริมกันค่ะ
แล้วอาจารย์ไม่ได้เป็นคนทีเ่ ข้ามา สอนๆๆ แล้วก็
บอกว่าต้องทำ� แบบนีน้ ะๆ เหมือนในห้องเรียน
เป็นการส่งเสริมให้นกั ศึกษามีอสิ ระทางความคิด
กล้าคิด กล้าแสดงออก และลงมือทำ� เป็นอะไร
ที่ดีมากๆ ค่ะ” (กน.4)
“ค่ะ สำ�หรับการทีอ่ าจารย์ให้ความเป็นอิสระ
กับเรานะคะ ก็คอื ทำ�ให้เรารูส้ กึ ว่า กลุม่ เป้าหมาย
เราเป็นวัยรุ่น ในวัยเดียวกัน เราก็จะเข้าใจกัน
มากกว่าว่าเค้าต้องการอะไร เค้ารู้สึกแบบไหน
ทำ�ให้สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุเป้าหมายค่ะ”
(กน.6)
“คือว่า.... มันทำ�ให้มีประสบการณ์เยอะ
ขึ้นค่ะ จากที่เราไม่เคยทำ�อะไรแบบนี้มาก่อน
มันทำ�ให้เราได้คิดเยอะขึ้น คิดซับซ้อนขึ้น พอ
สุดท้ายแล้วมันจะภูมิใจมากค่ะที่เราได้ทำ�เอง
แล้วอาจารย์กจ็ ะเป็นคนทีส่ นับสนุนให้แบบนีค้ ะ่
ซึ่งทำ�ให้พวกเรามีกำ�ลังใจที่จะทำ�ออกมา ก็คือ
พวกเราเป็นแกนนำ�แล้ว แล้วคนที่เข้าค่ายเค้า
ก็จะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ เราก็จะได้
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ความรูเ้ พิม่ พูนขึน้ แล้วก็มใี จทีจ่ ะทำ�ต่อไป รูส้ กึ ว่า
ตัวเองเป็นคนที่มีค่าของสังคมค่ะ” (กน.8)
“ก็คอื แบบว่า ให้โจทย์มาแล้วหนูกม็ าคิดค่ะ
ว่ามันคืออะไร ว่าจะต้องทำ�ยังไง ต้องวางแผน
ยังไงและพอเราได้ทำ�เองตั้งแต่แรก ได้เรียนรู้
อะไรต่างๆ แล้วเราก็ได้รู้ปัญหาการทำ�งานที่
เกิดขึ้น และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาว่าถ้าเกิด
ปัญหาแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้
ยังไงบ้าง ก็คอื ไม่ใช่แค่ตอ้ งทำ�แบบนีๆ้ เพือ่ ได้ผล
ต่อมาเป็นแบบนี้ ซึง่ ถ้าทำ�แบบนัน้ แล้วเกิดปัญหา
เราก็จะมองภาพรวมไม่ได้ว่าจะแก้ไขปัญหา
อย่างไรดี ซึง่ ถ้าให้เราทำ�เองตัง้ แต่แรกมันก็อาจจะ
มีผลเสียบ้างว่า ด้วยวัยของเราอาจจะมองภาพรวม
ได้ไม่ครอบคลุม คือเวลาทีเ่ ราคิดออกไปแล้วเรา
คิดว่ามันดี แต่มนั ก็ยงั ไม่ดี ยังทำ�ไม่ได้ ก็เหมือน
ครั้งแรกที่เราทำ�น่ะค่ะ ไม่ดีเลย ไม่รู้ทำ�ไปได้
ไงยัง.... ซึ่งมันก็จะเป็นแบบว่า อันนี้ไม่ดีแล้ว
แล้วเราจะแก้ไขยังไง อย่างเช่นเราต้องเพิ่ม
ความสนุกสนานตรงนี้ ความสนุกสนานจะเกิดขึน้
ตรงนี้ แบบนี้ค่ะ ซึ่งในการทำ�งานแบบนี้ถ้ามี
โครงการอะไรอีก เราก็ยงั มีทมี งานทีร่ งู้ านกันว่า
ต้องทำ�อะไรบ้าง สามารถแชร์ความคิดกันให้
มันตรงจุดมากกว่าเดิมได้ค่ะ”(กน.9)
“ค่ะ สำ�หรับการทำ�งานลักษณะนีน้ ะคะ ได้กบั
พวกเราเลยคือ พวกเราได้ฝึกการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ การแลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน
และก็ได้พฒ
ั นาศักยภาพในตัวเอง ก็คอื อาจารย์
ไม่ต้องมาชี้ให้เลย ก็คือพวกเราคิดกันเอง แต่
ว่าอาจารย์ก็ไม่ละเลย ก็ยังคงประคองให้อยู่ใน
กรอบที่เป็นไปได้ ก็ชอบการทำ�งานแบบนี้ค่ะ”
(กน.11)
14

2. ความส�ำเร็จของโครงการจากมุมมองของ
แกนน�ำนักศึกษาทั้งหมดมีความคิดเห็นตรงกันว่า
การด�ำเนินงานครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จ ดังตัวอย่าง
ค�ำพูดของแกนน�ำดังต่อไปนี้
“ค่ะสำ�หรับค่ายนีน้ ะคะ ตัวหนู....หนูคดิ ว่า
สำ�เร็จค่ะ เพราะว่าอันนีเ้ ป็นค่ายแรกทีห่ นูทำ�นะคะ
จากทีห่ นูเคยเป็นคนเข้าค่ายมาตลอด แล้วก็กลาย
มาเป็นคนจัดค่าย ก็รู้สึกเลยว่ามันมีอะไรเยอะ
แยะนะ ต้องทำ�อย่างนีอ้ ย่างนีน้ ะ ... เพราะว่าจาก
เสียงคนที่มาเข้าค่าย ก็จะบอกว่าไม่คิดเลยว่า
พยาบาลจะทำ�ค่ายออกมาในรูปแบบนี้ เพราะ
ว่าเรื่องเพศมันเป็นเรื่องที่รู้อยู่แล้ว แล้วก็ไม่
ค่อยมีใครพูดกันและคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอาย
แต่ ว่ า พวกเราสามารถทำ�ให้ เ ป็ น กิ จ กรรมที่
สร้างสรรค์ได้และสามารถถ่ายทอดความรู้ แล้ว
ก็พวกเนี่ยค่ะคืออยากให้ประสบความสำ�เร็จ
ตรงที่ว่า เวลาเขาจะทำ�อะไรให้เขาคิดถึงเรา
เหมือนกับค่ายเนี้ยค่ะไปสะกิดใจเขาว่า ถ้า
ตอนนั้นเขากำ�ลังจะมีอะไรหรือว่าไปทำ�อะไร
หนูคิดว่าสำ�เร็จค่ะ”(กน. 2)
“สำ�หรับผมนะครับ ผมเป็นคนที่ทำ�ค่าย
มาก่อนจะอยู่ที่นี่ เป็นค่ายเล็กๆ นะครับ ให้
ความสนุกสนาน ไม่เคยทำ�ค่ายที่ต้องทำ�ให้กับ
รุน่ เดียวกันหรือรุน่ พี่ แล้วก็เหมือนกับว่าความ
สามารถของตัวเองน่าจะไม่ถงึ ขัน้ นัน้ แต่วา่ พอ
ผ่านไปครั้งแรก เราก็รู้จุดอ่อนจุดด้อยของเรา
พอครัง้ ทีส่ องเราก็ตอ้ งมาปรับแก้ไข ปรับเปลีย่ น
ให้มันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น.........ผมก็
รู้สึกว่า ผมมีความมั่นใจที่จะทำ�ค่ายอื่นต่อไป
ผมคิดว่าประสบความสำ�เร็จแล้ว แล้วก็ใน
ตัวผู้เข้าค่ายเองนะครับ คือไปถามเขาตั้งแต่
แรกที่เขาเข้ามาค่าย เหมือนเขาจะเข้าใจทุกสิ่ง

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา และคณะ

ทุกอย่างดีขน้ึ เกีย่ วกับความรัก เกีย่ วกับเพศสัมพันธ์
การป้องกันอะไรแบบนีน้ ะครับ แล้วก็จากทีเ่ ขามา
เข้าค่ายครัง้ นีแ้ ล้ว เขาบอกว่าทัง้ ความรูท้ เ่ี ขาได้รบั
ในการป้องกันและประสบการณ์ในการเลีย้ งเด็ก
เขาบอกว่ามันไม่ได้งา่ ยอย่างทีเ่ ขาคิด แล้วมันก็
ลำ�บากมาก....... แล้วก็ดจู ากการทีเ่ ราให้เขาเขียน
เป็น homework คือ ความคิดของเขาที่เขียน
มามันชัดมาก เขาบอกว่ามันยากมากในการเลีย้ ง
เด็กคนหนึ่งในขณะที่เรากำ�ลังเรียนอยู่ เขาก็
บอกว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆ เขาก็
อาจจะเลือกทางใดทางหนึ่ง ก็คือเรียนไปด้วย
เลีย้ งลูกไปด้วยไม่ได้นะครับ มันเป็นการเตือนสติ
ให้เขา.... ว่าสิ่งที่เขาทำ�อยู่มันถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง และเขายังได้คดิ ว่าเวลาไหนถึงจะเหมาะสม
นะครับอาจารย์” (กน.5)
“สำ�หรับหนูนะคะ ในการทำ�ค่ายครัง้ นีค้ ดิ ว่า
ประสบความสำ�เร็จนะคะ จากประสบการณ์กค็ อื
ไม่ค่อยได้ทำ�งานแบบนี้ เปรียบเทียบนะคะ
ก่อนหน้าจะทำ�ค่ายรอบสุดท้าย หนูได้ทำ�งาน
ของมหาวิทยาลัยกิจกรรมหนึ่ง กิจกรรมนั้นมี
ปัญหาเยอะมาก ไม่ราบรื่นไม่อะไรเลย แต่ว่า
ปัญหาตรงนั้นก็ได้นำ�มาใช้ในโครงการนี้ และ
โครงการนีค้ ดิ ว่ามีปญ
ั หาน้อยทีส่ ดุ ทีเ่ คยเจอมา
แล้วด้วยทุนทรัพย์ทอ่ี าจารย์มใี ห้ไม่อน้ั ก็ทำ�ให้เรา
สบายใจส่วนหนึง่ พวกเราสามารถเอาความคิด
ของพวกเราออกมาใช้ได้เต็มที่ แล้วเราสามารถ
ทำ�อะไรที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ มันก็เป็นไปได้ค่ะ
มันเลยทำ�ให้รสู้ กึ ว่าประสบความสำ�เร็จ ในส่วน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการนะคะ คิดว่าประสบความสำ�เร็จ
ค่ะหนูเป็นคนหนึง่ ทีไ่ ปถ่ายวีดโี อ ถ่ายความรูส้ กึ
เขาก่อนจะเลิกค่าย ทุกคูก่ บ็ อกว่าเป็นค่ายทีด่ คี ะ่
ให้ความรูแ้ ละให้ขอ้ คิดเกีย่ วกับการเลีย้ งลูกค่ะ

แล้วก็มอี าหารอิม่ ท้องด้วยค่ะ ผูเ้ ข้าค่ายก็บอกว่า
การเลีย้ งลูกไม่ใช่งา่ ยๆ โดยเฉพาะการเลีย้ งลูก
ในวัยเรียน.......ขนาดอันนีเ้ ป็นแค่หนุ่ นะคะ แต่
ถ้าเป็นเด็กจริงๆ ต้องให้เวลากับเขามากกว่านี้
ต้องมีเวลาเลีย้ งเขามากกว่านี้ และต้องเลีย้ งลูก
ไปด้วยทำ�งานไปด้วย แน่นอนว่าในวัยเรียนจะ
ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้ มันลำ�บากกว่าที่คิดเยอะ
เขาก็คดิ ว่ามันลำ�บากกว่าทีเ่ ราสร้างสถานการณ์
จำ�ลอง คิดว่าประสบความสำ�เร็จมากเลยค่ะ”
(กน. 6)
“สำ�หรับหนูนะคะ จากทีไ่ ด้ทำ�งานเต็มตัวแล้ว
ถ้ามี project อืน่ เข้ามาอีก หนูกจ็ ะสามารถทำ�งาน
แบบนี้ได้อีก ซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นความสำ�เร็จ
อย่างหนึ่งค่ะ ทำ�ให้หนูได้คิดในการทำ�งานว่า
ถ้างานแบบนี้ควรจะทำ�แบบนี้ ซึ่งมันเป็นแพต
เทิร์นในหัวหนูว่า ถ้ามีงานมาอีกหนูก็ทำ�ได้อีก
ในความคิดของหนูคือหนูประสบความสำ�เร็จ
ตรงนีแ้ ล้วค่ะ เวลาเราเจอลูกค่าย เขาก็ยงั มีแซว
เหมือนในกิจกรรมที่เราเคยทำ� เขาก็ยังไม่ลืม
สิง่ ทีเ่ ราให้เขาทำ�ไป... ซึง่ มันเป็นแบบว่าให้เขาฝึก
คิดด้วยกัน แล้วก็จะพูดออกมา ซึง่ เขาคิดได้วา่
จริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเขาควรจะ
ทำ�ยังไง ซึง่ กิจกรรม discuss ต่างๆ นัน้ ก็แสดง
ให้เห็นว่าเขาค่อยๆ บรรลุวตั ถุประสงค์ของเรา
ทีละข้อจนจบกิจกรรมนี้” (กน. 12)
“ค่ะ ถ้าดูตามความรูส้ กึ หนูกว็ า่ สำ�เร็จนะคะ
เพราะว่าหน้าทีข่ องฝ่ายหนูเป็น Entertain นะคะ
ก็จะมีการให้ความรู้และคิดเกมส์แบบนี้นะคะ
ตอนทีค่ ดิ เกมส์แต่ละเกมส์ ก็จะมีวตั ถุประสงค์
นะคะ ว่าเกมส์แต่ละเกมส์เราต้องการให้เขา
บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ คืออย่างเช่น
เกมส์ discuss ก็เป็นเกมส์สะท้อนคำ�ถามให้เขาคิด
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และตอบออกมาเพื่อแสดงว่าเขามีความรู้แล้ว
สำ�หรับเกมส์ต่างๆ นะคะ ให้เขาแสดงออกมา
เขาสามารถแสดงออกมาได้ แสดงว่าเขากลั่น
กรองมาแล้ว แล้วก็สำ�หรับคนที่เข้าค่ายนะคะ
หนูแอบถามเขามานะคะตอนเขานั่งกินข้าวว่า
ถามจริงๆ เถอะค่ายนี้เป็นยังไง ให้อะไรบ้าง
เขาบอกว่าก็ดีเหมือนกันนะ มันไม่ใช่อะไรที่
จะเจอง่ายๆ อย่างเช่นให้มาเลี้ยงคนแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ทต่ี อ้ งเลีย้ งลูกจริงๆ
มันก็คงไม่งา่ ยเหมือนทีค่ ดิ นีค่ อื สิง่ ทีไ่ ด้จากคน
เข้าค่าย ก็บรรลุอยู่นะคะอาจารย์” (กน. 9)
“สำ�หรับตัวผมนะครับ เริ่มตั้งแต่แรกเลย
ผมคิดว่าตัวผมยังมีศักยภาพในการทำ�งานไม่
ดีมาก แต่หลังจากทีค่ า่ ยแรกจบและเริม่ ค่ายทีส่ อง
ศักยภาพในการทำ�งานของผมมันมีมากขึน้ นะครับ
แล้วก็ค่ายที่สามนั้นมันราบรื่นดีครับ สำ�หรับ
ตัวผมเอง ผมคิดว่าผมบรรลุตามจุดประสงค์
ของผม ผมคิดว่าถ้าผมเจอเหตุการณ์ในการ
ทำ�ค่ายอืน่ ๆ นะครับ ความรูท้ ไ่ี ด้ตรงนีส้ ามารถ
ไปประยุกต์ใช้ได้ แล้วก็ในส่วนของผู้เข้าค่าย
ผมอยูใ่ นส่วนของ entertain และให้ความรู้ แล้วก็
มี role play และมันจะมีช่วงที่เข้าไปสนทนา
กับผูเ้ ข้าร่วมนะครับ ยกตัวอย่างการปฏิเสธ ใน
สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ ตอนที่
ผมพูดว่า คืนนีไ้ ปนอนบ้านผมไหมอะไรแบบนีค้ รับ
ผูเ้ ข้าร่วมตอบกลับมาว่า ไม่เอาเราเป็นอย่างงัน้ เรา
เป็นอย่างงี้ เราไปไม่ได้หรอก ผมคิดว่ามันบรรลุ
จุดประสงค์ทว่ี า่ ผูเ้ ข้าร่วมได้รบั รูแ้ ล้วว่าถึงแม้วา่
จะอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง เขาควรจะปฏิบัติตัว
ยังไง สำ�หรับผมแล้ว ผมคิดว่าบรรลุจดุ ประสงค์
ตามเป้าหมายครับ”(กน.10)
3. ความส�ำเร็จของโครงการจากมุมมองของ
นักศึกษาที่เข้าค่าย จากการแสดงความคิดเห็นของผู้
เข้าร่วมโครงการสะท้อนถึงความส�ำเร็จของโครงการ
ได้ส่วนหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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“สนุกสนานมากเลยค่ะกับกิจกรรมที่ทาง
ทีมงานจัดให้ แต่ละกิจกรรมมีทง้ั ความรูแ้ ทรก
อยู่มากมายเลยนะคะ ทั้งที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
เสีย่ งทางเพศ สถานการณ์ลอ่ แหลมและ safe sex
และที่ประทับใจมากคือกิจกรรมการเลี้ยงเด็ก
ซึ่งตุ๊กตาเด็กมีการตอบสนองเหมือนจริงค่ะ”
(ญ 1)
“ผมว่า เป็นกิจกรรมทีด่ นี ะครับ โดยเฉพาะ
กิจกรรมรักยัง่ ยืน ผมรูส้ กึ ว่าผมไม่พร้อมทีจ่ ะมีรกั
ที่ยั่งยืนและอยู่ในวัยที่ไม่สมควร ผมตั้งใจไว้ว่า
ในอนาคตภายหน้าถ้าผมจะมีความรักและเกิด
แต่งงาน ผมจะพยายามทำ�ให้รักของผมยั่งยืน
ผมอยากจะฝากวัยรุ่นทุกคนที่อยู่ในวัยเดียว
กับผมไว้เลยว่า มีแฟนมีได้ แต่ต้องรอไปก่อน
รักแท้ต้องรอได้” (ช 1)

ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างด�ำเนิน
โครงการ พอสรุปได้ 2 ประเด็นดังนี้
1. การวางแผนโครงการในระยะแรกต้องการ
ที่จะได้นักศึกษากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะมีพฤติกรรม
ทางเพศทีไ่ ม่ปลอดภัย ได้แก่ นักศึกษาทีม่ แี ฟนอยูแ่ ล้ว
และต้องการให้ทงั้ คูเ่ ข้าค่าย แต่หลังจากประชาสัมพันธ์
ไปแล้ว ไม่มกี ลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการมาสมัคร จึงต้อง
ปรับเปลี่ยนแผนโดยเป็นนักศึกษาที่มีความสนใจเข้า
โครงการโดยไม่จ�ำกัดเฉพาะผู้ที่มีแฟน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่สื่อออกไปอาจไม่
ชัดเจน ท�ำให้ผู้ที่มีแฟนตัวจริง ไม่กล้าเปิดตัวเข้าร่วม
โครงการ
2. การก�ำหนดวันทีจ่ ะด�ำเนินโครงการ เบือ้ งต้น
ได้ขอความเห็นจากนักศึกษาที่สมัครเข้ามาถึงวันที่
นักศึกษาเห็นว่าสะดวกที่สุดเพื่อให้นักศึกษารู้สึก
ผ่อนคลายและมีสมาธิในการร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตาม
เมือ่ ใกล้วนั ทีจ่ ะเปิดโครงการ มีกจิ กรรมของมหาวิทยาลัย
ทีก่ ำ� หนดขึน้ ภายหลังทับซ้อนกับโครงการทีก่ �ำหนดไว้
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สายพิณ เกษมกิจวัฒนา และคณะ

แต่เดิม ท�ำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวันใหม่เพื่อที่จะ
ให้นักศึกษาที่สมัครไว้ สามารถเข้าร่วมได้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำ�โครงการครั้งต่อไป
1. ควรมุ่งเป้าที่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มที่มีแฟน
แล้วและให้ทั้งคู่เข้าค่ายเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ของ
การมีลูกในภาวะที่ยังไม่พร้อมโดยจะต้องมีวิธีการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้กลุม่ เสีย่ งดังกล่าว
มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ ในการเข้าค่ายลักษณะนี้
สิ่งแวดล้อมต่างๆต้องเอื้อในการสร้างบรรยากาศที่
ใกล้เคียงชีวิตจริงของการเป็นนักศึกษาและควรให้
เข้าค่ายในช่วงเวลากลางคืนด้วยเพือ่ ให้ได้ประสบการณ์
ของการเลี้ยงเด็กในเวลากลางคืนเพื่อให้เห็นปัญหา
ของความไม่พร้อมมากขึ้น เช่น ต้องตื่นตอนดึกเพื่อ
ให้นมลูก เปลี่ยนผ้าอ้อมหรือเมื่อลูกร้องกวน เป็นต้น
2. การจัดโครงการในลักษณะนี้ สิ่งที่ต้อง
ค�ำนึงถึงคือ ช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความ
ร่วมมือของนักศึกษาแกนน�ำในการทุ่มเทเวลาและ
สติปัญญาในการสร้างสรรค์กิจกรรมได้อย่างเต็มที่
และผู้เข้าร่วมโครงการมีความผ่อนคลายและมีสมาธิ
ในกิจกรรมของโครงการ ซึ่งหมายถึง นักศึกษาไม่มี
ภาระการเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรมาก เช่น
ไม่ใช่ชว่ งใกล้สอบหรือช่วงมีกจิ กรรมของมหาวิทยาลัย
เป็นต้น ดังนัน้ ควรมีการประสานกับส่วนพัฒนานักศึกษา
ในการจัดช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมนอกเหนือจากการถาม
ความสมัครใจของนักศึกษาเอง
3. การใช้แนวคิดของการให้อำ� นาจ (Empowerment) เป็นวิธีการที่ดีมากในการส่งเสริมให้นักศึกษา
แกนน�ำมีอิสระทางความคิดและสร้างสรรค์กิจกรรม
ด้วยตนเองซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษา
และรู้สึกว่าตนเองประสบความส�ำเร็จในการท�ำงาน
4. การจัดโครงการในลักษณะนี้โดยเน้นให้
นักศึกษาได้ประสบการตรงในการเลีย้ งเด็กซึง่ ต้องการ

บรรยากาศและสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ จึงต้องการ
ความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่ายเช่น ฝ่ายอาคาร
สถานที่ ฝ่ายเอือ้ อ�ำนวยด้านอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีจ่ ำ� เป็น และ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการขนย้ายและจัดเตรียมสถานที่
จึงต้องการการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารในระดับสูง เพือ่
ให้การด�ำเนินงานมีความราบรื่น
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Innovative Prevention against Sexual Risk Behaviours amongst
University Students
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Abstract: The main objective of this research project was to equip the participating
students with (1) the understanding and awareness of sexual risk behaviours; (2)
skills in denying sexual intercourse persuasion; and (3) ability to practice safe sex.  
This research project was task jointly undertaken by the project-operating teachers,
student-leaders and the university’s administrators.  The project-operating teachers
adopted the concept of empowerment to engage the student-leaders in independently
planning and designing activities according to the project’s principles.
The project was implemented in three rounds.  Each round took two activity days
and was participated by 20 first-year students, hence a total of 60 participants.  On the
first activity day, the first group of participants was encouraged to reflect on sexual risk
behaviours, skills in making sex denials and practice of safe sex.  The second group, on
the other hand, was engaged in a combination of baby-caring practice using a ‘virtual’
baby dummy and daily activity simulation to help the group’s members understand
what it would be like to have babies when they were not ready.  On the second activity
day, the two groups switched activities.  In this way, both groups were required to do
the same set of activities.
The project showed the following results.  After the participation, the participants
displayed a significant increase in making sex denials, by p < .01.  They also showed a
significant increase in safe-sex confidence by p < .001.  The lesson of success drawn
upon this project was that every student-leader considered the method of empowerment as
being effective, independent, self-developmental and pride-instigating.  The participants,
meanwhile, regarded this project as being satisfactory and very helpful.  Main problems
encountered included (1) the target groups could not be arranged exactly according to
the project plan; and (2) some activity days had to be changed so that they would not
coincide with the university’s activity days.
Major recommendations are as follows: (1) the target subjects should exclude
high-risk students, that is, those already having boyfriends or girlfriends; (2) the activity
days should be convenient for the participants; (3) the concept of empowerment could
be effectively applied to students; and (4) a project such as this should receive proper
support from the administration.
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