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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ มุมมอง ฐานคิด
เชิงบวก เกี่ยวกับ การสอนเรื่องเพศสำหรับ นักเรียน ของครูในโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ เชื่อมโยงสถานการณ์ป ัญ หาเรื่องเพศ
ที่เกี่ย วข้อ งกับ การสอนเรื่อ งเพศ และผลกระทบและปัญ หาเรื่อ งเพศที่เกิด ขึ้น ในสังคมไทย เพื่อ เปรีย บเทีย บความรู้ ทัก ษะ
และทัศนคติเชิงบวก เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูในโรงเรียน เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู ต่อระบบ
กลไกการเรีย นการสอน เรื่อ งเพศวิถ ีศ ึก ษารอบด้า นในโรงเรีย น โดยกลุ่ม ตัว อย่า งที่ใช้ท ำการวิจ ัย คือ ครูผ ู้ส อนในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโรงเรียนจระเข้วิทยายน จำนวน 35 คนกิจกรรมประกอบด้วยการอบรม การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การรวบรวมข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถามการวิเคราะห์ส ถิต ิ Paired
Sample t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มค่าคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติ Independent Sample t-test กำหนดนัยสำคัญ
ทาง สถิติที่ 0.05 และค่าความเชื่อมั่นที่ 95%CI
ผลการวิจัยพบว่า หลังการพัฒนากลุ่มเป้าหมายมีคะแนนความรู้ ทักษะ และทัศนคติครูในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนการสอน เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน ค่า Sig . (2 tailed) มีค่า .000 ซึ่งน้อยกว่า ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
0.05 แสดงว่าคะแนนก่อน และหลังอบรมฯมีความสัมพันธ์กัน และเมื่อครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิด เรื่องเพศสำหรับ
คุณครูแล้วมีคะแนนหลังการอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.001)
คำสำคัญ : ระบบกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอน, ปรับฐานคิดเชิงบวก, เพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน
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Abstract
The objectives of this research were to develop, to study the situation, positive perspectives on sex
education for students. of teachers in school, to analyze Incorporate gender issues related to sex education
and the effects and problems of sexuality in Thai society, to compare the knowledge, skills and positive
attitudes towards sex education for students, of teachers in school to assess teachers' satisfaction toward the
system of teaching about sex education from school. The 35 teachers matayomsuksa 1 – 6 at Jawrakhe
Wittayayon School. In-depth interviews, focus group discussions, data collection using questionnaires,
descriptive statistics analysis, percentage statistics. Paired Sample t-test was used to compare the difference
between the mean and standard deviation. The independent sample t-test was statistically significant at 0.05.
And confidence at 95% CI.
The results showed that after the development, the purposive group had scores of knowledge, skills
and attitudes towards the teachers in terms of supporting mechanisms for teaching and learning. Sig. (2 tailed)
had a value of .000, which was significantly lower than the statistically significance level of 0.05. And after the
training was related. And when teachers were trained to adjust base. The post-training scores were significantly
higher (p-value <0.001).
Keywords : supportive mechanisms for enhancing teaching and learning capacity , positive thinking ,sexuality
education school empowerment.
1.บทนำ
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้
ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้การลด
อัต ราคลอดในวัย รุ่น อายุ15-19 ปี เป็น หนึ่งในตัว ชี้ว ัด ของ
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals, MDGs) และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน (Sustainable
Development Goals, SDGs)กำหนดให้การลดอัตราคลอด
ในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี เป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวชี้วัดในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกัน
ให้ค นมีช ีว ิต ที่ม ีค ุณ ภาพและส่ง เสริม สุข ภาวะที่ด ีข องคน
ทุกเพศทุกวัยที่นานาชาติต้องการบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ.
2573
สำหร ับ การ เร ีย นการ สอนเพศวิถ ีศ ึก ษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญในประเทศไทย มักเป็นส่วน
หนึ่งของวิช าบังคับ อื่น ๆ โดยเฉพาะวิช าสุข ศึก ษาและพล

ศึก ษาโดยสอนในทุก ระดับ ชั้น ส่ว นในโรงเรีย นสายอาชีพ
มีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา เป็นรายวิชาแยกต่างหาก
ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องเรียนในเทอมใดเทอมหนึ่งของหลักสูตรสาม
ปี ในโรงเรียนสายสามัญ พบว่า ส่วนใหญ่เพศวิถีศึกษาสอน
โดยครูสุขศึกษา ส่วนในโรงเรียนสายอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่
สอนโดยครูพลศึกษา อย่างไรก็ตามพบการเรียนการสอนเพศ
วิถีศึกษา ยังมีช่องว่างเชิงคุณภาพ เช่น วิธีสอนส่วนใหญ่เน้น
การบรรยาย ขาดสื่อการสอนที่น่าสนใจ ครูสอนเพศวิถีศึกษา
ไม่ได้รับการอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา การเรียนการสอน
ยังไม่ครอบคลุมรอบด้านในทุกประเด็น และยังเป็นการสอน
จากมุมมองเชิงลบ นอกจากนั้น การสอนยังไม่เอื้อให้นักเรียน
นำความรู้จากชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในด้านการ
จัด บริก ารสุข ภาพทางเพศที่เป็น มิต รแก่ว ัย รุ่น กระทรวง
สาธารณสุขได้มีนโยบาย ส่งเสริมการพัฒนาบริการสุขภาพที่
เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 โดย
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ปัจจุบันมีการจัดบริการแก่วัยรุ่นทุกกลุ่มในบริบทต่างๆ ได้แก่
สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษาและชุมชน อย่างไรก็
ตามพบว่ายังมีจำนวนวัยรุ่นเข้ามาใช้บริการอยู่น้อย
ข้อ มูล อนามัย มารดาในกลุ่ม หญิงอายุน ้อ ยกว่า
20 ปี ในอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน พบว่า
การตั้งครรภ์ซ ้ำในหญิงอายุน ้อ ยกว่า 20 ปี ปีงบประมาณ
2560 ร้อ ยละ 26.92 เพิ่ม ขึ้น จากปีง บประมาณ 2559
ร้อ ยละ 12.63 (ระบบข้อมูล Health Data Center สสจ.
ขอน แก่น , 2560) รวมถึง กระบ วน การท ำงาน ของ
คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับอำเภอและระดับตำบลยังมีการทำงานไม่บูรณาการกัน
รวมถึงยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง และยังทำงานแยก
ส่วนกัน ทำให้ก ระบวนการดำเนิน งานป้อ งกัน และแก้ไข
ปัญ หาการตั้ง ครรภ์ในวัย รุ่น ยัง ไม่บ รรลุว ัต ถุป ระสงค์ต าม
ตัวชี้วัด
จากปัญหาที่พบผู้วิจัยในฐานะกรรมการ บริหาร
โครงการระดับจังหวัด มีหน้าที่เป็นผู้ประสานในระดับอำเภอ
จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำการศึกษาถึง สภาพและปัญหากลไก
สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ การเรียนการสอนเรื่องเพศวิถี
ศึกษารอบด้านในโรงเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัย รุ่น ของอำเภอหนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น
โดยเลือ กโร งเร ีย นจร ะเข้ว ิท ยายน อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การเรียนการสอน หรือจัดให้มีหลักสูตรเรื่องทักษะชีวิตและ
เร ื่อ งเพศศึก ษาร อบด้า น (Comprehensive Sexuality
Education) วัย รุ่น ในทุก สถานศึก ษาอย่า งต่อ เนื่อ งและมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพครูสอนเพศศึกษา โดยจัด
อบรมเตรียมความพร้อม พร้อมกับสร้างความเข้าใจแนวคิด
ความจำเป็น และวิธีดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน มีการ
จัด ระบบ Coaching ภายในโรงเรีย น เพื่อ พัฒ นาบุค ลากร
อย่า งต่อ เนื่อ ง จนสามารถเป็น ต้น แบบให้โรงเรีย นทั้ง ใน
อำเภอเดียวกันและอำเภออื่น ที่เริ่มดำเนินการสามารถนำ
วิธีการ และแนวคิดต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อ ศึก ษาสถานการ ณ ์ มุม มองฐานคิด
เชิงบวก เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครู
ในโรงเรียน
2) เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาเรื่อง
เพศที่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องเพศผลกระทบและปัญ หา
เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
3) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
เชิงบวกเกี่ยวกับการสอนเรือ่ งเพศสำหรับนักเรียน ของครูใน
โรงเรียน
4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูต่อระบบ
กลไกการเรีย นการสอนเรื่อ งเพศวิถ ีศ ึก ษารอบด้า นใน
โรงเรียน
3 .สมมุติฐาน
1) สถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนเรื่องเพศและผลกระทบมีความสัมพันธ์กับปัญ หา
เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
2) ความร ู้ ทัก ษ ะ และทัศ นคติเชิง บวกมี
ความสัมพันธ์กับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูใน
โรงเรียน
3) ระดับความพึงพอใจของครูต่อระบบกลไกมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ การเรีย นการสอนเรื่อ งเพศวิถ ีศ ึก ษารอบ
ด้านในโรงเรียน
4. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร
ศึกษาครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-6 โรงเรีย นจระเข้ว ิท ยายน อำเภอหนองเรือ จัง หวัด
ขอนแก่น จำนวน 35 คน
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ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น
1) ข้อมูลทั่วไปด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทำงาน
2) ความร ู้ ทัก ษะและทัศ นคติเ ชิง บวก
ในเรื่อ งกลไกสนับ สนุน เสริม สร้างศักยภาพ การเรียนการ
สอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน
3) ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรม
ตัวแปรตาม
การพัฒ นาระบบกลไกสนับ สนุน เสริมสร้าง
ศักยภาพการเรียนการสอนปรับฐานคิด เชิงบวกเรื่องเพศ
วิถ ีศ ึก ษาร อบด้า นในโร งเร ีย น
เพื่อ ลดปัญ หาการ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน
ขอบเขตด้านเวลา
ในการศึก ษาครั้ง นี้ ใช้เวลาเก็บ รวบรวม
ข้อ มูล ร ะหว่า งวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วัน ที่ 31
กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลา 12 เดือน
5. วิธีดำเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจ ัย ครั้ง นี้เป็น การวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัต ิก าร
(Action Research) ที่ใ ช้ว ิธ ีก าร เก็บ ข้อ มูล เชิง คุณ ภาพ
(Qualitative method) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative)
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. พื้นที่ทำการวิจัย
การเลือกพื้นที่ศึกษา ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) โดยเลือ กโรงเรีย นจระเข้ว ิท ยายน
ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็น
โรงเรียนต้นแบบในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น มีการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาแบบรอบ
ด้านมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ครูและนักเรียนมีเวลาใน
การร่วมกิจกรรม ที่สำคัญกว่านั้นผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้มี
ความสนใจและยินดีให้ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมจนครบ

ระยะของการทำวิจัย เพื่อให้พัฒนาระบบกลไกการเรียนการ
สอนเรื่อ งเพศวิถ ีศ ึก ษารอบด้า นในโรงเรีย น ให้ป ระสบ
ความสำเร็จจนเกิดเป็นโรงเรีย นต้น แบบ ให้โรงเรีย นทั้งใน
อำเภอเดียวกันและอำเภออื่น ที่เริ่มดำเนินการสามารถนำ
วิธีการ และแนวคิดต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้
3. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
3.1 ประชากรที่ศึกษา คือ ครูผู้สอน ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่1 – 6 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนอง
เรือ จังหวัดขอนแก่น
3.2 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทั้งหมด 35 คน เลือกแบบ
เจาะจงจากโรงเรีย นต้น แบบ 1 แห่ง คือ โรงเรีย นจระเข้
วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
4. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2
ระยะ คือ ระยะเตรียมการ (Pre-Research Phase) และระยะ
ดำเนินการวิจัย (Research Phase) ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
4.1 ระยะเตรีย มการ (Pre-Research
Phase) มีกิจกรรมดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1) ผู้วิจัยได้ทำการเตรียมความพร้อม
ก่อนดำเนินการวิจัย โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น
เอกสารท างวิช าการ บ ท ความ วารสาร ข้อ มูล จาก
อินเทอร์เน็ต และทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) สร้า งแนวทางการสัม ภาษ ณ ์
แบบเชิงลึก (In-depth Interview guild line) และการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) สำหรับครูผู้วิจัยสร้างขึ้น
เองโดยศึก ษาแนวคิด ทฤษฎีแ ละงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง
ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการ
วิจัย แล้วนำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และเหมาะสมก่อนนำไปเก็บข้อมูล
4.2 ระยะดำเนิน การวิจ ัย (Research
Phase) ประกอบด้วย 2 ระยะ มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

47

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบ ัต ิก ารปรับ
ฐานคิดเรื่องเพศสำหรับคุณครู
ขั้นตอนที่ 1 ร่วมกันวางแผน (Planning)
ดำเนิน การจัด ประชุม การวางแผนแบบมีส ่วนร่วม ร่วมกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผุ้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 – 6 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติ (Acting)
นำแผนจากขั้นตอนที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดขอนแก่น มี
การพัฒ นาระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา
รอบด้า น ในโรงเรีย นจระเข้ว ิท ยายน อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผล
(Observation) เป็นขั้นตอนการควบคุมกำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล นิเทศติดตาม คือ การประเมินผลระหว่างดำเนินการ
โดยผู้วิจัยทำการติดตามประเมินผลทุก 1 เดือน เป็นระยะเวลา 3
เดือน
ขั้น ตอนที่ 4 ขั้น ตอนการสะท้อนผล
(Reflextion) เป็น ขั้น ตอนการประเมิน ผล สรุป เมื่อ ครบ
กำหนดเวลาการศึกษา คือ การประเมินผลสรุปรวมการศึกษา
การประเมินในขั้นนี้ เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากมีการ
พัฒนาจัดระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบ
ด้านในโรงเรียนจระเข้วิทยายน
ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
การสื่อสารและการสอนเรื่องเพศ
ขั้นตอนที่ 1 ร่วมกันวางแผน (Planning)
ดำเนิน การจัด ประชุม วางแผนระดมความคาดหวัง และ
กำหนดกติก าการอยู่ร่วมกัน เพื่อ ระดมความคาดหวังของ
ผู้เข้าร่วมต่อกิจกรรมครั้งนี้และให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมใน
การสร้างระเบียบและข้อตกลงร่วมกันที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติ (Acting)
นำแผนจากขั้นตอนที่ 1 เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ
ให้ถูกต้องและรอบด้านสำหรับการเรียนการสอนเรื่องเพศให้
เหมาะสมตามช่วงวัย
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ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผล
(Observation) ประเมินผลการอบรมรายวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมได้ประเมินผลการอบรมรายวัน
ขั้น ตอนที่ 4 ขั้น ตอนการสะท้อนผล
(Reflection) สร ุป การ ปร ะเมิน ร ายวัน สรุป ขั้น ตอนการ
ดำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2
ระยะ คือ ระยะเตรียมการ (Pre-Research Phase) และระยะ
ดำเนินการวิจัย (Research Phase) ดังนี้

ภาพสรุปขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
6. ผลการวิจัย
1. ผลการวิจ ัย สถานการณ์ มุม มองฐานคิด เชิง
บวกเกี่ยวกับเรื่องการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครู
ในโร งเร ีย น พบว่า ผู้เ ข้า ร ่ว มฯ เกิด การ แลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้ ของหลักสูตรตลอด
กระบวนการ จึงทำให้ผู้เข้าร่วมฯ เปิดใจในการเรียนรู้เรื่อง
เพศ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นเรื่องธรรมชาติ
และเรื่องเพศ ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น เรื่องเพศมีความเกี่ยวข้องกันในหลายประเด็น
เช่น การเข้าถึงข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศในทุกๆ มิติ
การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศ การเข้าถึงการบริการ
การรัก ษาต่างๆ สิท ธิท างเพศ ความหลากหลายทางเพศ
ความรุน แรงทางเพศ เป็น ต้น ดัง นั้น จึง ทำให้ผ ู้เข้า ร่ว มได้
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เข้าใจและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษา
กับนักเรียนมากขึ้น โดยไม่ได้เน้นเพียงเรื่องการห้ามหรือการติ
เตียนเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้น นอกจากนีผ้ ู้เข้าร่วมฯ ยังมีความ
เข้าใจเกี่ย วกับ ปัญ หาของสังคมไทย เกี่ย วกับ เรื่อ งท้อ งใน
วัยรุ่น ไม่ใช่ นักเรียนเป็นตัวปัญ หาที่สร้างขึ้น แต่ นักเรียน
กำลังเผชิญปัญหา เพราะฉะนั้นคุณครูจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยแก้ไขปัญ หาเรื่องเพศ ให้กับนักเรียนของตนเองให้อยู่
รอดปลอดภัยจากปัญหาเรื่องท้องในวัยรุ่น และปัญหาเรื่อง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ โดยการเปิดใจและสอนเรื่อง
เพศแบบรอบด้านมากขึ้น
2. ผลการวิจัย วิเคราะห์ เชื่อมโยงสถานการณ์
ปัญ หาเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องเพศผลกระทบ
และปัญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการ เกิด การทบทวน รูป แบบการเรียนการสอนเรื่อง
เพศที่ผ่านมา การเรียนการสอนเรื่องเพศ ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา
เป็นรูปแบบลักษณะการบรรยายให้ความรู้เรื่องเพศ เพื่อให้
นัก เรียนได้ร ับ รู้ข้อ มูลด้านการป้อ งกัน และแก้ป ัญ หาการ
ตั้งครรภ์ในวัย รุ่น และยังพบว่าคุณ ครูบ างท่าน ยังมีค วาม
กัง วลใจ สำหร ับ การ สื่อ สาร หรือ การสอนเรื่อ งเพศ
เนื่องจากมีความกังวล ความเขิน และความอาย สำหรับการ
ให้ค วามรู้เ รื่อ งเพศ แต่เ มื่อ ได้เ ข้า สู่ก ระบวนการเรีย นรู้
ทักษะการสื่อสาร และการสอนเรื่องเพศแบบรอบด้าน ที่
เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ผ่านการปฏิบัติเรียนรู้
เช่น การเรียนรู้ผ่านเกมส์ กิจกรรม ต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ เนื้อหา และสร้างสื่อ
ให้สอดคล้อง และเหมาะสมต่อการเรียน การสอนนักเรียน
ในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น และมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
นอกจากนี้ก ระบวนการเรีย นรู้ ทำให้ผ ู้เข้า ร่ว ม เกิด การ
แลกเปลี่ย นประสบการณ์ การแลกเปลี่ย นความคิด เห็น
ร่วมกัน
3. เปร ีย บเทีย บความรู้ ทัก ษะ ค่า นิย มและ
ทัศ นคติเชิง บวกเกี่ย วกับ เรื่อ งการสอนเรื่อ งเพศสำหรับ
น ัก เร ีย น ข อ งค ร ูใ น โร งเร ีย น พ บ ว่า ข ้อ ม ูล จาก ก าร
เปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่อง

การสอนเรื่องเพศสำหรับ นักเรียน ของครูในโรงเรียน โดย
ครูผ ู้ส อนระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1 – 6 ทั้งหมด 35 คน
เลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียนต้นแบบ 1 แห่ง คือ โรงเรียน
จระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ทำการ
สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ทำงาน
4. ประเมินความพึงพอใจของครู ต่อระบบกลไก
การเรีย นการสอนเรื่อ งเพศวิถ ีศ ึก ษารอบด้า นในโรงเรีย น
พบว่า คุณ ครูผ ู้ส อนในระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1 – 6 มี
ความความพึงพอใจในการการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐาน
คิดเรื่องเพศสำหรับคุณ ครูเพื่อพัฒ นาระบบกลไกการเรียน
การสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียนในภาพรวมอยู่
ในระดับ มากที่ส ุด ( x = 4.70) เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้าน
พบว่ามี ความพึงพอใจอยู่ท ี่ร ะดับ มากที่สุดเรียงตามลําดับ
คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม ( x = 4.81) ด้าน
บริการ ( x = 4.71) ด้านวิทยากร ( x = 4.70) และระดับ
มาก คือ ด้านหลักสูตร ( x = 4.38)
7. อภิปรายผลการวิจัย
1. ส ถ าน ก ารณ ์ ม ุม ม อ งฐาน ค ิด เชิง บ วก
เกี่ย วกับ การสอนเรื่อ งเพศสำหรับ นัก เรีย น ของคุณ ครูใน
โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41-50 ปี
มีสถานภาพสมรสมากที่สุด มีร ะดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ
การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี และมีป ระสบการณ์ใ นการ
ทำงาน มากที่ส ุด อยู่ใ นช่ว งอายุก ารทำงาน 10 – 20 ปี
คุณครูมีมุมมองฐานคิด เชิงบวก เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศ
สำหรับ นัก เรีย นเกิด การแลกเปลี่ย นประสบการณ์ ความ
คิด เห็น ความร ู้ ความเข้า ใจเกี่ย วกับ เร ื่อ งเพศ ผ่า น
กระบวนการในการเรียนรู้ ของหลักสูตรตลอดกระบวนการ
จึงทำให้ผู้เข้าร่วมฯ เปิดใจในการเรียนรู้เรื่องเพศ และมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นเรื่องธรรมชาติ และเรื่องเพศ
ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
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สอดคล้องกับการศึกษาของบุรเทพ โชคธนานุกุล กมลชนก
ขำสุว รรณ (2559) ศึก ษาเรี่อ ง “การตั้ง ครรภ์ใ นวัย รุ่น ”
ผลกระทบทางสัง คมจากมุม มองเรื่อ งเพศของแม่ต ่า งรุ่น
พบว่า แม่วัยรุ่นในแต่ละรุ่นอายุมีวิธีคิด ทัศนคติ และความ
เชื่อ เรื่อ งเพศที่ แตกต่า งกัน เนื่อ งจากความแตกต่า งของ
ประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดู สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ต่างกันในรุ่นอายุต่างๆ ทำให้เกิด
ทัศ นคติ รูป แบบพฤติก รรมและการใช้ ชีวิต ที่แ ตกต่างกัน
แสดงถึงช่องว่างในแต่ละรุ่นอายุที่มีความขัดแย้งกันระหว่าง
จารีต ประเพณีแ ละการยอมรับ หลัก การปฏิบ ัต ิในเพศจาก
เพื่อน โฆษณา และสื่อต่างที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์
เรื่อ งเพศมีค วามเกี่ย วข้อ งกัน ในหลายประเด็น เช่น การ
เข้าถึงข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศในทุกๆ มิติ การเข้าถึง
การบริการการรักษาต่างๆ สิทธิทางเพศ ความหลากหลาย
ทางเพศ ความรุน แรงทางเพศ เป็น ต้น สอดคล้อ งกับ
การศึก ษาของสำนัก งานคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชน
แห่งชาติ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัญหาเยาวชนหญิง ที่ตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน พบว่า “เพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร” ในสังคมไทย และ เพศสัมพันธ์ของเยาวชนเป็น
เรื่องผิดบรรทัดฐานทางสังคม ทำให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์
เป็น กลุ่ม ที่ เสี่ย งต่อ การถูก ละเมิด สิท ธิม นุษ ยชนและสิท ธิ
อนามัยเจริญพันธุ์ จากทั้งกฎหมาย องค์กร หน่วยงาน ต่างๆ
ของรัฐ เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล แม้แต่ในชุมชนและ
ครอบครัวของเยาวชนหญิงเอง ไม่ว่า สิทธิการมีชีวิตอยู่อย่าง
มีศ ัก ดิ์ศ รี ไม่ถ ูก กีด กัน แบ่งแยก การรับ บริก ารรอบด้านที่
เกี่ย วกับ การตั้งครรภ์แ ละโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การยุต ิก าร
ตั้งครรภ์ ดังนั้น จึงทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและพร้อมที่จะ
เป็น ผู้ให้ค ำแนะนำ และให้ค ำปรึก ษากับ นัก เรีย นมากขึ้น
โดยไม่ได้เน้น เพีย งเรื่อ งการห้า มหรือ การติเตีย นเมื่อ เกิด
ปัญ หาเท่านั้น มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญ หาของสังคมไทย
เกี่ย วกับ เรื่อ งท้อ งในวัย รุ่น ไม่ใช่ นัก เรีย นเป็น ตัว ปัญ หาที่
สร้างขึ้น แต่ นักเรียนกำลังเผชิญปัญหา เพราะฉะนั้นคุณครู
จะเป็น ส่ว นหนึ่ง ในการช่ว ยแก้ไขปัญ หาเรื่อ งเพศ ให้ก ับ
นักเรียนของตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาเรื่องท้อง
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ในวัยรุ่น และปัญหาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ โดย
การเปิดใจและสอนเรื่องเพศแบบรอบด้านมากขึ้น สอดคล้อง
กับการศึกษาของเอ็มวิกา แสงชาติ รุจิรา ดวงสงค์ (2559) ที่
ศึก ษาเรื่อ ง ผลของโปรแกรมสุข ศึก ษาร่ว มกับ การใช้ส ื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Facebook) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัย รุ่น สำหรับ นัก เรีย นหญิง ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้อ งกัน การตั้ง ครรภ์ การคิด อย่า งมีว ิจ ารณญาณและมี
ความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ความ
ตระหนัก ในตนเองและ ความเห็น อกเห็น ใจในผู้อ ื่น การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล การจัดการกับอารมณ์และความเครียดความ
ตั้งใจในการส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่า
ก่อนการทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ (p-value 0.001)
2. วิเคราะห์ เชื่อ มโยงสถานการณ์ป ัญ หาเรื่อ ง
เพศ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องเพศผลกระทบและปัญหา
เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย พบว่า รูปแบบการเรียนการ
สอนเรื่องเพศที่ผ่านมา การเรียนการสอนเรื่องเพศ ส่วนใหญ่
ที่ผ่านมา เป็นรูปแบบลักษณะการบรรยายให้ความรู้เรื่องเพศ
เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลด้านการป้องกัน และแก้ปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และยังพบว่าคุณครูบางท่าน ยังมีความ
กัง วลใจ สำหรับ การ สื่อ สาร หรือ การสอนเรื่อ งเพศ
เนื่องจากมีความกังวล ความเขิน และความอาย สำหรับการ
ให้ค วามรู้เ รื่อ งเพศ แต่เ มื่อ ได้เ ข้า สู่ก ระบวนการเร ีย นร ู้
ทักษะการสื่อสาร และการสอนเรื่องเพศแบบรอบด้าน ที่
เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ผ่านการปฏิบัติเรียนรู้
เช่น การเรีย นรู้ผ ่า นเกมส์ กิจ กรรม ต่า งๆ สอดคล้อ งกับ
การศึก ษาของ กระทรวงศึก ษาธิก าร UNICEP (2559)
พบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบการบรรยายซึ่งอาจไม่
เปิด โอกาสให้ผ ู้เรีย นได้ค ิด วิเคราะห์ และตั้งคำถาม มีค รู
เพียงส่วนน้อยที่ใช้ร ูป แบบการเรียนการสอน (Pedagogy)
ผ่านกิจกรรม และพบว่ามีครูมัธยมศึกษาครึ่งหนึ่ง และครู
อาชีวศึก ษามากกว่าครึ่งที่ร ะบุว่า ไม่ได้ร ับ การอบรมการ
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สอนเพศวิถีศึกษา โดยครูที่ผ่านการอบรมมีแนวโน้มที่จะสอน
ครอบคลุม หัวข้อ ต่างๆ ได้ม ากกว่า และใช้ก ิจกรรมในการ
สอน มากกว่า ครูท ี่ไ ม่ไ ด้ร ับ การอบรมซึ่ง ทำให้ผ ู้เข้า ร่ว ม
โครงการ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ เนื้อหา และสร้างสื่อ
ให้สอดคล้อง และเหมาะสมต่อการเรียน การสอนนักเรียน
ในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น และมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย
นอกจากนี้ก ระบวนการเรีย นรู้ ทำให้ผ ู้เข้า ร่ว ม เกิด การ
แลกเปลี่ย นประสบการณ์ การแลกเปลี่ย นความคิด เห็น
ร่วมกัน
3. เปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และทัศนคติเชิง
บวก เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูใน
โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
พบว่า ก่อนทำกิจกรรม ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทักษะ และ
ทัศ นคติค รูในเรื่อ งกลไกสนับ สนุน เสริม สร้างศัก ยภาพการ
เรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียนก่อนการ
อบรม คะแนนเต็ม 50 ประเมินครูได้คะแนนเฉลี่ย 45.80
และมีส ่ว นเบี่ย งเบนมาตร ฐาน 4.75 หลัง ทำกิจ กร ร ม
หลัง จากที่ได้รับ การอบรมและให้ท ำแบบทดสอบความรู้
ทัก ษะครูห ลังการอบรม พบว่า ได้ค ะแนนเฉลี่ย สูงขึ้น คือ
47.63 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.57 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วาเลรี ตาตอน (2560) พบว่า โรงเรียนไทย
สอนเพศวิถ ีศ ึก ษาแทบทุก แห่ง แต่ไม่ร อบด้า น เน้น สรีร ะ
พัฒ นาการทางเพศ เลี่ยงการมีเซ็กซ์ก่อนแต่ง เน้นบรรยาย
แทนจัด กิจ กรรม ขาดการสอนทัก ษะคิด วิเคราะห์ ต่อ รอง
ปฏิเสธ ครูเกินครึ่งไม่ผ่านการอบรม
ผลจากการพิจารณารายข้อความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียน
การสอน เรื่อ งเพศวิถีศ ึก ษารอบด้านในโรงเรียน ก่อ นการ
อบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดเรื่องเพศสำหรับคุณครู เพื่อ
พัฒนาระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบ
ด้านในโรงเรียน หัวข้อที่มีร ะดับคะแนนมากที่สุด คือ การ
ติดต่อสื่อสารทาง Internet เช่น LINE หรือ FACEBOOK ใน
กลุ่มนักเรียนทำให้การติดต่อสื่อสารนัดหมาย พบเจอกันกับ
เพศตรงข้ามมีความรวดเร็วมากขึ้นในปัจจุบัน สอดคล้องกับ

การศึกษา ฐิตินันทน์ ผิวนิล (2558) ได้ศึกษา พฤติกรรมการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีกับภาวะสุขภาพใจของ นักเรียนระดับ
มัธยมศึก ษาในจังหวัด กาญจนบุร ี พบว่า เทคโนโลยีก าร
สื่อ สารผ่านอิน เทอร์เน็ต และโทรศัพ ท์เคลื่อ นมีบ ทบาทใน
ชีวิตประจำวันต่อ เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่
การติด ต่อ สื่อ สาร การแสดงออกทางด้า นความคิด และ
ส ภ าวะจิต ใจ บ ท ค วาม น ี้ม ีว ัต ถ ุป ร ะส งค ์เ พ ื่อ ศ ึก ษ า
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างพฤติก รรมการสื่อ สารเทคโนโลยีก ับ
สุข ภาพจิต ของนัก เรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษา โดยวิเคราะห์
ข้อมูลจากโครงการวิจัย “การสื่อสารโทรคมนาคมกับสุขภาพ
ใจของวัยรุ่น” ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
อายุ 15-19 ปีในจังหวัดกาญจนบุร ีจำนวน 1,074 คน ในปี
การศึกษา 2555 ผลการศึก ษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้
โทรศัพ ท์ห รือ อิน เทอร์เน็ต เพื่อ การสร้า งความสุข ความ
สบายใจ เพิ่มพูนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นเป็น
ประจำ นัก เร ีย นหญิง มีแ นวโน้ม อาการ เสพติด การ ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะที่นักเรียนชายจะมีอาการเสพติดการ
ใช้อ ิน เทอร ์เ น็ต มากกว่า อย่า งไร ก็ต าม เมื่อ ทดสอบ
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารเทคโนโลยีกับภาวะ
ซึม เศร้า ของนัก เรีย นพบว่า ปริม าณเวลาในการใช้ก าร
สื่อสารไม่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า แต่ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ
การเสพติดการสื่อสารทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผลทำ
ให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้น ข้อค้นพบ นี้แสดงให้เห็นว่า
ปริมาณการใช้งานในการสื่อสารมากหรือน้อยอาจไม่สำคัญ
เท่ากับ ภาวะความรู้สึก ต้องการในลักษณะ “เสพติด” อัน
เป็นตัวแปรสำคัญ ที่สะท้อนการให้คุณ ค่าความสำคัญ และ
ผูกมัดการสื่อสารเทคโนโลยีกับชีวิตของตนเองอยู่ตลอดเวลา
เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ สำคัญที่
ช่วยลดและสร้างปัญ หาทางจิตใจให้คนในยุคปัจจุบันได้ใน
เวลาเดียวกัน (วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.
2558) ผลจากการพิจ ารณารายข้อ ความรู้ ทัก ษะและ
ทัศนคติในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียน
การสอน เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน หลังเข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดเรื่องเพศสำหรับคุณครู
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เพื่อพัฒ นาระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา
รอบด้านในโรงเรียน พบว่า หัวข้อที่มีระดับคะแนนมากที่สุด
คือ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะป้องกันได้ผล โดยใช้ความ
ร่วมมือของครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งนักเรียน
สอดคล้อ งกับ การศึก ษา สุช าติ รัต ถาและคณะ(2558) ได้
ศึกษา การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ตั้ง ครรภ์ก ่อ นวัย อัน ควรของวัย รุ่น ในจัง หวัด กำแพงเพชร
พบว่า สภาพ ได้แ ก่ พัฒ นาการ ของวัย ร ุ่น ปัจ จัย ด้า น
การศึกษา ด้านการสาธารณสุขและด้าน สื่อสารเทคโนโลยีมี
ผลต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน ควรของวัยรุ่น และทำให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพ และวัยรุ่นต้องการรับความช่วยเหลือใน
การป้องกันและแก้ไขปัญ หาจากครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ครอบครัวและชุมชน
4. ประเมินความพึงพอใจของครู ต่อระบบกลไก
การเรีย นการสอนเรื่อ งเพศวิถ ีศ ึก ษารอบด้า นในโรงเรีย น
จระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ในแง่
ทัศนคติ ยังพบว่า ครูที่ผ่านการอบรมหลายคน ยังมองเรื่อง
เพศวิถีด ้วยอคติ เช่น ประเด็น การยุติการตั้งครรภ์ การรัก
นวลสงวนตัวของผู้หญิง หรือมองความหลากหลายทางเพศ
ว่าเกิดจากความผิดปกติของร่างกายและจิตใจหรือการเลี้ยงดู
มากกว่า จะเป็น เร ื่อ งของร สนิย มส่ว นตัว ข้อ ค้น พบนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของมลฤดี ลาพิมลและคณะ (2551)
ซึ่งชี้ว่าครูบางคนที่ได้รับการอบรมยังมีระบบความเชื่อเดิมซึ่ง
เป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตัว เช่น มองเรื่องเพศในแง่
ลบ และให้หลักศีลธรรมมาเสริมอคติเรื่องเพศสิ่งเหล่านี้ยัง
เป็น ความท้า ทายของการ เร ีย นการ สอนเพศวิถ ีศ ึก ษา
โดยเฉพาะการสอนเรื่องเพศภาวะ สิทธิ ความเท่าเทียม การ
เปลี่ยนมุมมองเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมชาติ การมองเรื่อง
เพศในด้านบวก และการตระหนักในศักยภาพของเด็กในการ
คิด วิเคราะห์ ซึ่งประเด็น เหล่านี้ไม่ได้ร ับ การเน้น ย้ำในการ
สอนของครูที่ผ่านการอบรมจำนวนหนึ่ง แต่เนื้อหาหลักยังคง
เน้นการสอนนักเรียนให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ทักษะ
การปฏิเสธ และการป้องกันการตั้งครรภ์มากกว่า ซึ่งมลฤดี
ลาพิมล และคณะ (2551) วิเคราะห์ว่า แม้การอบรมได้เน้น
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ย้ำเรื่องสิทธิและเพศภาวะและความเท่าเทียมทางเพศ แต่
การอบรมไม่ได้ตั้งคำถามกับที่มาของชุดความคิดที่มีอิทธิพล
ต่อทัศนคติของครู (มลฤดี ลาพิมล และคณะ, 2551)
8. ข้อเสนอแนะ
1) ควรพัฒ นาศัก ยภาพครูส อนเพศศึก ษา
โดยจัดอบรมเตรียมความพร้อม พร้อมกับสร้างความเข้าใจ
แนวคิด ความจำเป็น และวิธีดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน
มีก าร จัด ร ะบบ Coaching ภายในโรงเรีย น เพื่อ พัฒ นา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2) ในการจัด อบรมควรเพิ่ม ระยะจัด อบรม
จากเดิม 2 วัน เป็น 3 วัน (18 ชั่วโมง) เพื่อให้ครูได้ทบทวน
ทัศนคติและอคติเรื่องเพศ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสอน
เพศวิถีศึกษาโดย1)ควรเน้นความสำคัญ ของเรื่องเพศภาวะ
และสิท ธิท างเพศ และส่ง เสริม การเรีย นการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ควรมีการอบรมต่อยอด
ความรู้และเสริมประสบการณ์ที่ต่อเนื่อง 2) ครูผู้สอนเพศวิถี
ศึกษาส่วนใหญ่คือ ครูสุขศึกษา ในลำดับรองลงมาคือ ครูพล
ศึกษา ซึ่งโดยมากยังคงมีการสอนแบบบรรยายมากกว่าแบบ
กิจกรรม เนื่องจากครูผู้สอนยังมีความเขินอาย ดังนั้น การ
สอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาอาจจัดเป็นกลุ่มครูผู้สอนที่
นอกเหนือจากครูสุขศึกษา พลศึกษา โดยเป็นครูที่สอนวิชา
อื่นๆ ที่ได้ผ่านการอบรมเพศวิถีศึกษา และช่วยสอนกันเป็น
ทีมต่อหนึ่งระดับชั้น หรือจัดเป็นกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่
ต่อเนื่องแก่นักเรียนทุกระดับชั้น
3) คร ูค วร ปร ะเมิน ความร ู้เ ร ื่อ งเพศและ
อนามัยเจริญพันธุ์ของนักเรียนในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาและ
เร่งแก้ไขความเข้าใจผิดในประเด็นต่างๆ เช่น การใช้ถุงยาง
อนามัยจะทำให้ความสุขทางเพศลดลง การใช้ยาคุมฉุกเฉินที่
ไม่ถ ูก ต้อ ง การฝ่า ไฟแดง (การ มีเ พศสัม พัน ธ์ร ะหว่า งมี
ประจำเดือน) และการหลั่งนอกไม่ทำให้ท้อง ผลเสียของการ
สำเร็จ ความใคร่ด ้ว ยตนเอง เป็น ต้น ทั้งนี้ ควรแก้ไขความ
เข้าใจผิดของครูในประเด็นเหล่านี้ด้วย
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4) ครูควรห้ามการล้อเลียนในชั้นเรียนเพศวิถี
ศึกษาทุกครั้ง พร้อมทั้งให้เหตุผลของการห้าม โดยอธิบายบน
ฐานคิดของเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งนี้ ควรมี
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้เรื่องสิทธิและเคารพสิทธิผู้อื่น
5) ในการสอน ครูควรลดอคติของตนเองต่อ
นักเรียนที่มีประสบการณ์ทางเพศ หรือตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย
ระมัดระวังการใช้คำพูด เช่น หลีกเลี่ยงการเรียกนักเรียนกลุ่ม
นี้ว่า “นัก เรียนที่พ ลาด” หรือ “นัก เรียนที่ไม่ร ัก นวลสงวน
ตัว”
6) หากมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลตกอยู่ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมาด้วย
กับ เด็กก็คือ ผู้ป กครอง, ผู้นำชุมชน, เพื่อน, ครู, เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างเด็ก ดังนั้น หากต้องการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับการทำงาน ก็ควรต้อง
เป็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อทำ
ให้เด็กได้รับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง
7) ควรสนับ สนุน ให้เกิด การเรีย นการสอน
หรือจัดให้มีหลักสูตรเรื่องทักษะชีวิตและเรื่องเพศศึกษารอบ
ด้า น (Comprehensive Sexuality Education) วัย ร ุ่น ใน
ทุกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
8) ควรสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนนอกเหนือ
จากการเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดกิจกรรมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
เกิด ความยั่ง ยืน ให้ม ีร ะบบสนับ สนุน งบปร ะมาณ และ
ทรัพ ยากรการดำเนิน งานดัง กล่า ว ผ่า นองค์ก รปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นที่
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรทำวิจ ัย เชิงคุณ ภาพ เน้น การมีส ่วน
ร่วมของภาคีเครือ ข่าย ครอบครัววัย รุ่น ชาย หญิง เพื่อ หา
ปัจจัยการสนับสนุนการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
2) ควรทำวิจ ัย ในรูป แบบ Research and
Development เพื่อ หาแนวทางในการพัฒ นารูป แบบการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้เป็นรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น

3) ควรเพิ่มช่องทางระบบส่งต่อ ให้คำปรึกษา
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องยั่งยืน
4) ควร มีก าร ค้น ห ากลุ่ม เป ร าะบ างใน
โรงเรีย นและที่อ ยู่ในชุม ชน เพื่อ ป้อ งกัน การตั้งครรภ์ซ ้ำใน
วัยรุ่นที่มีอายุ19 ปีหรือน้อยกว่า
5) ควรสนับ สนุน ให้ม ีก ลุ่ม แกนนำวัย รุ่น ใน
โรงเรียนและชุมชน โดยคัดเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนเข้า
มาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่าย “มิตรช่วยมิตร”
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