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การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียนการสอนปรับฐานคิดเชิงบวก 

เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

โรงเรียนจระเข้วิทยายน  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 
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Problems at Jawrakhe Wittayayon School in Nongruea District, Khon Kaen Province 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาสถานการณ ์มุมมอง  ฐานคิด

เชิงบวก  เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูในโรงเรียน   เพื่อวิเคราะห์ เชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศ          

ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องเพศ  และผลกระทบและปัญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ        

และทัศนคติเชิงบวก  เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูในโรงเรียน เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู  ต่อระบบ

กลไกการเรียนการสอน  เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทำการวิจัย คือ ครูผู้สอนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในโรงเรียนจระเข้วิทยายน  จำนวน 35 คนกิจกรรมประกอบด้วยการอบรม การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group)   การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์สถิต ิPaired 

Sample t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มค่าคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิต ิIndependent Sample t-test กำหนดนัยสำคัญ

ทาง สถิติที่ 0.05 และค่าความเชื่อมั่นที่ 95%CI   

 ผลการวิจัยพบว่า  หลังการพัฒนากลุ่มเป้าหมายมีคะแนนความรู ้ทักษะ และทัศนคติครูในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้าง

ศักยภาพการเรียนการสอน เร่ืองเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน ค่า Sig . (2 tailed) มีค่า .000 ซ่ึงน้อยกว่า ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 แสดงว่าคะแนนก่อน และหลังอบรมฯมีความสัมพันธ์กัน และเมื่อครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิด  เร่ืองเพศสำหรับ

คุณครูแล้วมีคะแนนหลังการอบรมเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value <0.001) 
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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 องค์การสหประชาชาต ิ ได้กำหนดให้การลด

อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ15-19 ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development 

Goals, MDGs) และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 

Development Goals, SDGs)กำหนดให้การลดอัตราคลอด

ในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-19 ปี เป็นส่วนหนึ่งของ

ตัวช้ีวัดในการบรรลุเป้าหมายท่ี 3 ว่าด้วยการสร้างหลักประกัน 

ให ้คนมีช ีว ิตท ี่ม ีค ุณภาพและส่งเสริมสุขภาวะที่ด ีของคน 

ทุกเพศทุกวัยที่นานาชาติต้องการบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ. 

2573 

 สำหร ับการเร ียนการสอน เพศว ิถ ีศ ึกษาใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญในประเทศไทย มักเป็นส่วน

หนึ่งของวิชาบังคับอื่นๆ โดยเฉพาะวิชาสุขศึกษาและพล

ศึกษาโดยสอนในทุกระดับชั้น ส่วนในโรงเรียนสายอาชีพ      

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

จัดบริการสุขภาพทางเพศที่เป ็นมิตรแก่วัยรุ่น กระทรวง

สาธารณสุขได้มีนโยบาย  ส่งเสริมการพัฒนาบริการสุขภาพที่

เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 โดย
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วิถีศึกษา  ยังมีช่องว่างเชิงคุณภาพ เช่น วิธีสอนส่วนใหญ่เน้น

การบรรยาย ขาดสื่อการสอนที่น่าสนใจ ครูสอนเพศวิถีศึกษา  

ไม่ได้รับการอบรมการสอนเพศวิถีศึกษา การเรียนการสอน

ยังไม่ครอบคลุมรอบด้านในทุกประเด็น  และยังเป็นการสอน

จากมุมมองเชิงลบ นอกจากนั้น การสอนยังไม่เอื้อให้นักเรียน

นำความรู้จากชั้นเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ในด้านการ

จัดบริการสุขภาพทางเพศที่เป ็นมิตรแก่วัยรุ่น กระทรวง

สาธารณสุขได้มีนโยบาย  ส่งเสริมการพัฒนาบริการสุขภาพที่

เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 โดย
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ปัจจุบันมีการจัดบริการแก่วัยรุ่นทุกกลุ่มในบริบทต่างๆ ได้แก ่

สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษาและชุมชน  อย่างไรก็

ตามพบว่ายังมีจำนวนวัยรุ่นเข้ามาใช้บริการอยู่น้อย 

 ข้อมูลอนามัยมารดาในกลุ่มหญิงอายุน้อยกว่า 

20 ปี ในอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน  พบว่า 

การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ปีงบประมาณ 

2560 ร้อยละ 26.92 เพ ิ่มข ึ้นจากป ีงบประมาณ  2559  

ร้อยละ 12.63  (ระบบข้อมูล Health Data Center สสจ.

ขอนแก ่น , 2560 )  รวมถ ึงกระบวนการทำงานของ

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ระดับอำเภอและระดับตำบลยังมีการทำงานไม่บูรณาการกัน  

รวมถึงยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง  และยังทำงานแยก

ส่วนกัน ทำให้กระบวนการดำเนินงานป้องกัน  และแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ตัวชี้วัด 

 จากปัญหาที่พบผู้วิจัยในฐานะกรรมการ บริหาร

โครงการระดับจังหวัด มีหน้าที่เป็นผู้ประสานในระดับอำเภอ  

จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำการศึกษาถึง  สภาพและปัญหากลไก

สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ  การเรียนการสอนเรื่องเพศวิถี

ศึกษารอบด้านในโรงเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น      

โดย เล ือก โรงเร ียนจระเข ้ว ิทยายน  อำเภอหนองเร ือ   

จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ  เพื่อสนับสนุนให้เกิด

การเรียนการสอน หรือจัดให้มีหลักสูตรเรื่องทักษะชีวิตและ

เร ื่อ งเพศศ ึกษารอบด ้าน  (Comprehensive Sexuality 

Education) วัยรุ่นในทุกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพครูสอนเพศศึกษา โดยจัด

อบรมเตรียมความพร้อม พร้อมกับสร้างความเข้าใจแนวคิด 

ความจำเป็น และวิธีดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน มีการ

จัดระบบ Coaching ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเน ื่อง จนสามารถเป ็นต้นแบบให้โรงเรียนทั้งใน

อำเภอเดียวกันและอำเภออื่น  ที่เริ่มดำเนินการสามารถนำ

วิธีการ  และแนวคิดต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1)  เพ ื่อศ ึกษาสถานการณ ์ ม ุมมองฐานค ิด      

เชิงบวก  เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครู

ในโรงเรียน 

  2) เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาเรื่อง

เพศที่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องเพศผลกระทบและปัญหา

เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  

 3)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

เชิงบวกเกี่ยวกับการสอนเรือ่งเพศสำหรับนักเรียน ของครูใน

โรงเรียน  

 4)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูต่อระบบ

กลไกการเร ียนการสอนเร ื่องเพศว ิถ ีศ ึกษารอบด ้านใน

โรงเรียน  

 

3 .สมมุติฐาน 

 1)  สถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศ  ที่เกี่ยวข้องกับ

การสอนเรื่องเพศและผลกระทบมีความสัมพันธ์กับปัญหา

เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  

 2)  ความร ู้ ท ักษะ  และท ัศนคต ิเช ิงบ วกม ี

ความสัมพันธ์กับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูใน

โรงเรียน  

 3)  ระดบัความพึงพอใจของครูต่อระบบกลไกมี

ความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบ

ด้านในโรงเรียน  

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากร 

  ศึกษาครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1-6 โรงเรียนจระเข้ว ิทยายน  อำเภอหนองเรือ  จังหวัด

ขอนแก่น  จำนวน 35 คน 
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ปัจจุบันมีการจัดบริการแก่วัยรุ่นทุกกลุ่มในบริบทต่างๆ ได้แก ่

สถานบริการสาธารณสุข สถานศึกษาและชุมชน  อย่างไรก็

ตามพบว่ายังมีจำนวนวัยรุ่นเข้ามาใช้บริการอยู่น้อย 

 ข้อมูลอนามัยมารดาในกลุ่มหญิงอายุน้อยกว่า 

20 ปี ในอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นในปัจจุบัน  พบว่า 

การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ปีงบประมาณ 

2560 ร้อยละ 26.92 เพ ิ่มข ึ้นจากป ีงบประมาณ  2559  

ร้อยละ 12.63  (ระบบข้อมูล Health Data Center สสจ.

ขอนแก ่น , 2560 )  รวมถ ึงกระบวนการทำงานของ

คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ระดับอำเภอและระดับตำบลยังมีการทำงานไม่บูรณาการกัน  

รวมถึงยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง  และยังทำงานแยก

ส่วนกัน ทำให้กระบวนการดำเนินงานป้องกัน  และแก้ไข

ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

ตัวชี้วัด 

 จากปัญหาที่พบผู้วิจัยในฐานะกรรมการ บริหาร

โครงการระดับจังหวัด มีหน้าที่เป็นผู้ประสานในระดับอำเภอ  

จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำการศึกษาถึง  สภาพและปัญหากลไก

สนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ  การเรียนการสอนเรื่องเพศวิถี

ศึกษารอบด้านในโรงเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น      

โดย เล ือก โรงเร ียนจระเข ้ว ิทยายน  อำเภอหนองเร ือ   

จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ  เพื่อสนับสนุนให้เกิด

การเรียนการสอน หรือจัดให้มีหลักสูตรเรื่องทักษะชีวิตและ

เร ื่อ งเพศศ ึกษารอบด ้าน  (Comprehensive Sexuality 

Education) วัยรุ่นในทุกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพครูสอนเพศศึกษา โดยจัด

อบรมเตรียมความพร้อม พร้อมกับสร้างความเข้าใจแนวคิด 

ความจำเป็น และวิธีดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน มีการ

จัดระบบ Coaching ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาบุคลากร

อย่างต่อเน ื่อง จนสามารถเป ็นต้นแบบให้โรงเรียนทั้งใน

อำเภอเดียวกันและอำเภออื่น  ที่เริ่มดำเนินการสามารถนำ

วิธีการ  และแนวคิดต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1)  เพ ื่อศ ึกษาสถานการณ ์ ม ุมมองฐานค ิด      

เชิงบวก  เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครู

ในโรงเรียน 

  2) เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาเรื่อง

เพศที่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องเพศผลกระทบและปัญหา

เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  

 3)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

เชิงบวกเกี่ยวกับการสอนเรือ่งเพศสำหรับนักเรียน ของครูใน

โรงเรียน  

 4)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูต่อระบบ

กลไกการเร ียนการสอนเร ื่องเพศว ิถ ีศ ึกษารอบด ้านใน

โรงเรียน  

 

3 .สมมุติฐาน 

 1)  สถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศ  ที่เกี่ยวข้องกับ

การสอนเรื่องเพศและผลกระทบมีความสัมพันธ์กับปัญหา

เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  

 2)  ความร ู้ ท ักษะ  และท ัศนคต ิเช ิงบ วกม ี

ความสัมพันธ์กับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูใน

โรงเรียน  

 3)  ระดับความพึงพอใจของครูต่อระบบกลไกมี

ความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบ

ด้านในโรงเรียน  

 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากร 

  ศึกษาครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1-6 โรงเรียนจระเข้ว ิทยายน  อำเภอหนองเรือ  จังหวัด

ขอนแก่น  จำนวน 35 คน 

  

 

 

 

 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา   

 ตัวแปรต้น  

  1) ข้อมูลทั่วไปด้านบุคคล ประกอบด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ทำงาน   

  2)  ความร ู้ ท ักษะและท ัศนคต ิเช ิงบวก     

ในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพ  การเรียนการ

สอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน 

  3)  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอบรม   

 ตัวแปรตาม   

  การพัฒนาระบบกลไกสนับสนุนเสริมสร้าง

ศักยภาพการเรียนการสอนปรับฐานคิด   เชิงบวกเรื่องเพศ

ว ิถ ีศ ึกษารอบด ้านในโรงเร ียน        เพ ื่อลดป ัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 ขอบเขตด้านเวลา 

  ในการศ ึกษาครั้งน ี้  ใช ้เวลาเก ็บรวบรวม

ข ้อม ูลระหว ่างว ันท ี่ 1  กรกฎาคม  2559 ถ ึงว ันท ี่ 31 

กรกฎาคม 2560 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. รูปแบบการวิจัย 

  การวิจ ัยครั้งน ี้เป ็นการวิจ ัยเช ิงปฏิบ ัต ิการ 

(Action Research)  ท ี่ใช ้ว ิธ ีการเก ็บข ้อม ูล เช ิงค ุณภาพ 

(Qualitative method) และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) 

ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 2. พ้ืนท่ีทำการวิจัย 

  การเลือกพื้นที่ศึกษา ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) โดยเล ือกโรงเรียนจระเข ้ว ิทยายน  

ตำบลจระเข้  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  เน่ืองจากเป็น

โรงเรียนต้นแบบในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์

ในวัยรุ่น มีการจัดการเรียนการสอนเร่ืองเพศวิถีศึกษาแบบรอบ

ด้านมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ครูและนักเรียนมีเวลาใน

การร่วมกิจกรรม ท่ีสำคัญกว่าน้ันผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้มี

ความสนใจและยินดีให้ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมจนครบ

ระยะของการทำวิจัย  เพ่ือให้พัฒนาระบบกลไกการเรียนการ

สอนเร ื่องเพศวิถ ีศ ึกษารอบด้านในโรงเร ียน  ให้ประสบ

ความสำเร็จจนเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบ  ให้โรงเรียนทั้งใน

อำเภอเดียวกันและอำเภออื่น  ที่เริ่มดำเนินการสามารถนำ

วิธีการ  และแนวคิดต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้ 

 3. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 

   3.1 ประชากรที่ศึกษา  คือ  ครูผู้สอน ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่1 – 6 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนอง

เรือ จังหวัดขอนแก่น 

  3.2 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่ครูผู้สอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทั้งหมด 35 คน เลือกแบบ

เจาะจงจากโรงเรียนต้นแบบ 1 แห่ง คือ โรงเรียนจระเข้

วิทยายน อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  

 4. ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

  การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2  

ระยะ คือ ระยะเตรียมการ (Pre-Research Phase) และระยะ

ดำเนินการวิจัย (Research Phase) ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีสำคัญดังน้ี 

   4 .1  ระยะ เตร ียมการ  (Pre-Research  

Phase)  มีกิจกรรมดำเนินงานท่ีสำคัญ  ดังน้ี 

    1) ผู้วิจัยได้ทำการเตรียมความพร้อม

ก่อนดำเนินการวิจัย โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการ  และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น 

เอกสารทางว ิช าการ  บทความ  วารสาร  ข ้อม ูลจาก

อินเทอร์เน็ต และทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    2) สร ้างแนวทางการส ัมภาษณ  ์   

แบบเชิงลึก (In-depth Interview guild line) และการสนทนา

กลุ่ม (Focus Group Discussion) สำหรับครูผู้วิจัยสร้างขึ้น

เองโดยศ ึกษาแนวค ิดทฤษฎ ีและงานว ิจ ัยท ี่เก ี่ยวข ้อง  

ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการ

วิจัย  แล้วนำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง  และเหมาะสมก่อนนำไปเก็บข้อมูล 

   4.2 ระยะดำเน ินการว ิจ ัย  (Research 

Phase) ประกอบด้วย  2 ระยะ  มีกระบวนการ 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
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    ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการปรับ

ฐานคิดเรื่องเพศสำหรับคุณครู 

    ข้ันตอนท่ี 1 ร่วมกันวางแผน (Planning) 

ดำเนินการจัดประชุมการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผุ้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

1 – 6 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

    ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติ (Acting)  

นำแผนจากขั้นตอนที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติตามโครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  จังหวัดขอนแก่น  มี

การพัฒนาระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา

รอบด้าน  ในโรงเรียนจระเข้ว ิทยายน  อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

    ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผล 

(Observation) เป็นขั้นตอนการควบคุมกำกับ  ติดตาม และ 

ประเมินผล นิเทศติดตาม คือ การประเมินผลระหว่างดำเนินการ 

โดยผู้วิจัยทำการติดตามประเมินผลทุก 1 เดือน เป็นระยะเวลา 3 

เดือน 

    ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสะท้อนผล 

(Reflextion) เป ็นข ั้นตอนการประเม ินผล  สรุปเม ื่อครบ

กำหนดเวลาการศึกษา คือ การประเมินผลสรุปรวมการศึกษา 

การประเมินในข้ันน้ี เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากมีการ

พัฒนาจัดระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบ

ด้านในโรงเรียนจระเข้วิทยายน  

     ระยะท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ

การสื่อสารและการสอนเรื่องเพศ   

    ข้ันตอนท่ี 1 ร่วมกันวางแผน (Planning) 

ดำเน ินการจัดประชุมวางแผนระดมความคาดหวังและ

กำหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน เพื่อระดมความคาดหวังของ

ผู้เข้าร่วมต่อกิจกรรมครั้งนี้และให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมใน

การสร้างระเบียบและข้อตกลงร่วมกันที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน 

    ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติ (Acting)  

นำแผนจากขั้นตอนที่ 1 เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ

ให้ถูกต้องและรอบด้านสำหรับการเรียนการสอนเรื่องเพศให้

เหมาะสมตามช่วงวัย 

    ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผล 

(Observation) ประเมินผลการอบรมรายวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

อบรมได้ประเมินผลการอบรมรายวัน 

     ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสะท้อนผล 

(Reflection) สร ุปการประเม ินรายว ัน   สรุปขั้นตอนการ

ดำเนินการวิจัย  การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2  

ระยะ คือ ระยะเตรียมการ (Pre-Research Phase) และระยะ

ดำเนินการวิจัย (Research Phase) ดังน้ี 

 

 
 

ภาพสรุปข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

 

6. ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยสถานการณ์ มุมมองฐานคิดเชิง

บวกเกี่ยวกับเรื่องการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครู

ใน โรงเร ียน  พบว ่า   ผ ู้เข ้าร ่วมฯ  เก ิดการแลกเปล ี่ยน

ประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

เพศ  ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้  ของหลักสูตรตลอด

กระบวนการ จึงทำให้ผู้เข้าร่วมฯ เปิดใจในการเรียนรู้เรื่อง

เพศ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ  เป็นเรื่องธรรมชาติ 

และเรื่องเพศ ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น เรื่องเพศมีความเกี่ยวข้องกันในหลายประเด็น 

เช่น การเข้าถึงข้อมูล  ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศในทุกๆ มิติ 

การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

การดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศ การเข้าถึงการบริการ

การรักษาต่างๆ  สิทธิทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ 

ความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น ดังนั้นจึงทำใหผู้้เข ้าร่วมได้
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    ระยะที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการปรับ

ฐานคิดเรื่องเพศสำหรับคุณครู 

    ข้ันตอนท่ี 1 ร่วมกันวางแผน (Planning) 

ดำเนินการจัดประชุมการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผุ้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

1 – 6 โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

    ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติ (Acting)  

นำแผนจากขั้นตอนที่ 1 ไปสู่การปฏิบัติตามโครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  จังหวัดขอนแก่น  มี

การพัฒนาระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา

รอบด้าน  ในโรงเรียนจระเข้ว ิทยายน  อำเภอหนองเรือ 

จังหวัดขอนแก่น 

    ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผล 

(Observation) เป็นขั้นตอนการควบคุมกำกับ  ติดตาม และ 

ประเมินผล นิเทศติดตาม คือ การประเมินผลระหว่างดำเนินการ 

โดยผู้วิจัยทำการติดตามประเมินผลทุก 1 เดือน เป็นระยะเวลา 3 

เดือน 

    ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสะท้อนผล 

(Reflextion) เป ็นข ั้นตอนการประเม ินผล  สรุปเม ื่อครบ

กำหนดเวลาการศึกษา คือ การประเมินผลสรุปรวมการศึกษา 

การประเมินในข้ันน้ี เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากมีการ

พัฒนาจัดระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบ

ด้านในโรงเรียนจระเข้วิทยายน  

     ระยะท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ

การสื่อสารและการสอนเรื่องเพศ   

    ข้ันตอนท่ี 1 ร่วมกันวางแผน (Planning) 

ดำเน ินการจัดประชุมวางแผนระดมความคาดหวังและ

กำหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน เพื่อระดมความคาดหวังของ

ผู้เข้าร่วมต่อกิจกรรมครั้งนี้และให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมใน

การสร้างระเบียบและข้อตกลงร่วมกันที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน 

    ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติ (Acting)  

นำแผนจากขั้นตอนที่ 1 เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ

ให้ถูกต้องและรอบด้านสำหรับการเรียนการสอนเรื่องเพศให้

เหมาะสมตามช่วงวัย 

    ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินผล 

(Observation) ประเมินผลการอบรมรายวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

อบรมได้ประเมินผลการอบรมรายวัน 

     ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการสะท้อนผล 

(Reflection) สร ุปการประเม ินรายว ัน   สรุปขั้นตอนการ

ดำเนินการวิจัย  การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2  

ระยะ คือ ระยะเตรียมการ (Pre-Research Phase) และระยะ

ดำเนินการวิจัย (Research Phase) ดังน้ี 

 

 
 

ภาพสรุปข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

 

6. ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยสถานการณ  ์มุมมองฐานคิดเชิง

บวกเกี่ยวกับเรื่องการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครู

ใน โรงเร ียน  พบว ่า   ผ ู้เข ้าร ่วมฯ  เก ิดการแลกเปล ี่ยน

ประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง

เพศ  ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้  ของหลักสูตรตลอด

กระบวนการ จึงทำให้ผู้เข้าร่วมฯ เปิดใจในการเรียนรู้เรื่อง

เพศ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ  เป็นเรื่องธรรมชาติ 

และเรื่องเพศ ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น เรื่องเพศมีความเกี่ยวข้องกันในหลายประเด็น 

เช่น การเข้าถึงข้อมูล  ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศในทุกๆ มิติ 

การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

การดูแลรักษาความสะอาดอวัยวะเพศ การเข้าถึงการบริการ

การรักษาต่างๆ  สิทธิทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ 

ความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น ดังนั้นจึงทำใหผู้้เข ้าร่วมได้

 

เข้าใจและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ  และให้คำปรึกษา

กับนักเรียนมากขึ้น โดยไม่ได้เน้นเพียงเรื่องการห้ามหรือการติ

เตียนเม่ือเกิดปัญหาเท่าน้ัน  นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมฯ ยังมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของสังคมไทย  เกี่ยวกับเรื่องท้องใน

วัยรุ่น ไม่ใช่ นักเรียนเป็นตัวปัญหาที่สร้างขึ้น แต่ นักเรียน

กำลังเผชิญปัญหา เพราะฉะนั้นคุณครูจะเป็นส่วนหนึ่งในการ

ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ  ให้กับนักเรียนของตนเองให้อยู่

รอดปลอดภัยจากปัญหาเรื่องท้องในวัยรุ่น  และปัญหาเรื่อง

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้  โดยการเปิดใจและสอนเรื่อง

เพศแบบรอบด้านมากขึ้น   

  2. ผลการวิจัย วิเคราะห์ เชื่อมโยงสถานการณ์

ปัญหาเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องเพศผลกระทบ  

และปัญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  พบว่า ผู้เข้าร่วม

โครงการ เกิดการทบทวน รูปแบบการเรียนการสอนเรื่อง

เพศที่ผ่านมา การเรียนการสอนเรื่องเพศ ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา 

เป็นรูปแบบลักษณะการบรรยายให้ความรู้เรื่องเพศ  เพื่อให้

นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลด้านการป้องกัน  และแก้ปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และยังพบว่าคุณครูบางท่าน ยังมีความ

ก ังวลใจ  สำหร ับการส ื่อสาร   หร ือการสอนเร ื่อ งเพศ 

เนื่องจากมีความกังวล ความเขิน และความอาย สำหรับการ

ให ้ความรู้เร ื่องเพศ แต ่เม ื่อได ้เข ้าส ู่กระบวนการเร ียนร ู้  

ทักษะการสื่อสาร  และการสอนเรื่องเพศแบบรอบด้าน ที่

เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ผ่านการปฏิบัติเรียนรู้ 

เช่น การเรียนรู้ผ่านเกมส์ กิจกรรม ต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วม

โครงการ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ เนื้อหา และสร้างสื่อ

ให้สอดคล้อง  และเหมาะสมต่อการเรียน การสอนนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้  ทำให้ผ ู้เข ้าร่วม เก ิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห ็น

ร่วมกัน   

 3. เปร ียบเท ียบความร ู ้ท ักษะ ค ่าน ิยมและ

ท ัศนคติเช ิงบวกเก ี่ยวก ับเร ื่องการสอนเรื่องเพศสำหรับ

น ัก เร ีย น  ขอ งค ร ูใน โรง เร ีย น  พบ ว ่าข ้อ ม ูล จ ากก าร

เปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่อง

การสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูในโรงเรียน โดย

ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 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

การเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศ ึกษารอบด้านในโรงเรียน 

พบว่า คุณครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี

ความความพึงพอใจในการการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐาน

คิดเรื่องเพศสำหรับคุณครูเพื่อพัฒนาระบบกลไกการเรียน

การสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียนในภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่ามี ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุดเรียงตามลําดับ 

คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม   ( x  = 4.81) ด้าน

บริการ ( x  = 4.71) ด้านวิทยากร   ( x  = 4.70)  และระดับ

มาก คือ ด้านหลักสูตร  ( x  = 4.38)   

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 

 1 . สถานการณ  ์ม ุมมอ งฐานค ิด  เช ิงบ วก  

เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของคุณครูใน

โรงเรียนจระเข้วิทยายน  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  

พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ41-50 ปี  

มีสถานภาพสมรสมากที่สุด  มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ ์ในการ

ทำงาน มากท ี่ส ุดอย ู่ในช ่วงอาย ุการทำงาน 10 – 20 ปี 

คุณครูมีมุมมองฐานคิด เชิงบวก  เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศ

สำหรับนักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความ

ค ิด เห ็น  ความร ู้ ความ เข ้าใจ เก ี่ยวก ับ เร ื่อ งเพศ   ผ ่าน

กระบวนการในการเรียนรู้  ของหลักสูตรตลอดกระบวนการ 

จึงทำให้ผู้เข้าร่วมฯ เปิดใจในการเรียนรู้เรื่องเพศ และมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ  เป็นเรื่องธรรมชาติ และเรื่องเพศ 

ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
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สอดคล้องกับการศึกษาของบุรเทพ โชคธนานุกุล  กมลชนก       

ขำสุวรรณ  (2559) ศึกษาเรี่อง “การตั้งครรภ ์ในวัยรุ่น” 

ผลกระทบทางสังคมจากมุมมองเรื่องเพศของแม่ต ่างรุ่น 

พบว่า  แม่วัยรุ่นในแต่ละรุ่นอายุมีวิธีคิด ทัศนคต ิและความ

เชื่อเรื่องเพศที่ แตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของ

ประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดู สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ต่างกันในรุ่นอายุต่างๆ ทำให้เกิด

ทัศนคติ รูปแบบพฤติกรรมและการใช  ้ชีวิตที่แตกต่างกัน 

แสดงถึงช่องว่างในแต่ละรุ่นอายุที่มีความขัดแย้งกันระหว่าง

จารีตประเพณีและการยอมรับหลักการปฏิบัติในเพศจาก

เพื่อน โฆษณา และสื่อต่างที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ 

เรื่องเพศมีความเกี่ยวข้องกันในหลายประเด็น เช ่น การ

เข้าถึงข้อมูล  ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศในทุกๆ มิติ การเข้าถึง

การบริการการรักษาต่างๆ  สิทธิทางเพศ ความหลากหลาย

ทางเพศ  ความร ุนแรงทางเพศ  เป ็นต ้น  สอดคล ้องก ับ

การศ ึกษาของสำน ักงานคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชน

แห่งชาติ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัญหาเยาวชนหญิง ที่ตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน พบว่า “เพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควร” ในสังคมไทย และ เพศสัมพันธ์ของเยาวชนเป็น

เรื่องผิดบรรทัดฐานทางสังคม ทำให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์

เป็นกลุ่มที่ เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

อนามัยเจริญพันธุ์ จากทั้งกฎหมาย องค์กร หน่วยงาน ต่างๆ 

ของรัฐ เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล แม้แต่ในชุมชนและ

ครอบครัวของเยาวชนหญิงเอง ไม่ว่า สิทธิการมีชีวิตอยู่อย่าง

มีศักดิ์ศรี ไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก การรับบริการรอบด้านที่

เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยุติการ

ตั้งครรภ์  ดังนั้นจึงทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและพร้อมที่จะ

เป็นผู้ให้คำแนะนำ  และให้คำปรึกษากับนักเรียนมากขึ้น 

โดยไม่ได ้เน ้นเพ ียงเรื่องการห้ามหรือการติเต ียนเมื่อเก ิด

ปัญหาเท่านั้น  มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของสังคมไทย  

เกี่ยวกับเรื่องท้องในวัยรุ่น ไม่ใช่ นักเรียนเป็นตัวปัญหาที่

สร้างขึ้น แต ่นักเรียนกำลังเผชิญปัญหา เพราะฉะนั้นคุณครู

จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ  ให้ก ับ

นักเรียนของตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาเรื่องท้อง

ในวัยรุ่น  และปัญหาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้  โดย

การเปิดใจและสอนเรื่องเพศแบบรอบด้านมากขึ้น สอดคล้อง

กับการศึกษาของเอ็มวิกา แสงชาติ รุจิรา ดวงสงค์ (2559) ที่

ศ ึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมสุขศ ึกษาร่วมกับการใช ้ส ื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (Facebook) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น สำหรับนักเรียนหญิงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท ี่ 1 

พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ป ้องก ันการต ั้งครรภ ์ การค ิดอย่างม ีว ิจารณญาณและมี

ความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ความ

ตระหนักในตนเองและ ความเห็นอกเห็นใจในผู้อ ื่น การ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทักษะการสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล การจัดการกับอารมณ์และความเครียดความ

ตั้งใจในการส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่า

ก่อนการทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p-value 0.001) 

  2. วิเคราะห์ เชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาเรื่อง

เพศ  ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องเพศผลกระทบและปัญหา

เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  พบว่า  รูปแบบการเรียนการ

สอนเรื่องเพศที่ผ่านมา การเรียนการสอนเรื่องเพศ ส่วนใหญ่

ที่ผ่านมา เป็นรูปแบบลักษณะการบรรยายให้ความรู้เรื่องเพศ  

เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลด้านการป้องกัน  และแก้ปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และยังพบว่าคุณครูบางท่าน ยังมีความ

ก ังวลใจ  สำหร ับการส ื่อสาร   หร ือการสอนเร ื่อ งเพศ 

เนื่องจากมีความกังวล ความเขิน และความอาย สำหรับการ

ให ้ความรู้เร ื่องเพศ แต ่เม ื่อได ้เข ้าส ู่กระบวนการเร ียนร ู้  

ทักษะการสื่อสาร  และการสอนเรื่องเพศแบบรอบด้าน ที่

เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ผ่านการปฏิบัติเรียนรู้ 

เช ่น การเรียนรู้ผ ่านเกมส์ กิจกรรม ต่างๆ สอดคล้องกับ

การศ ึกษาของ กระทรวงศ ึกษาธ ิการ UNICEP (2559)  

พบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบการบรรยายซึ่งอาจไม่

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และตั้งคำถาม มีครู

เพียงส่วนน้อยที่ใช้รูป แบบการเรียนการสอน (Pedagogy) 

ผ่านกิจกรรม และพบว่ามีครูมัธยมศึกษาครึ่งหนึ่ง และครู

อาชีวศึกษามากกว่าครึ่งที่ระบุว่า ไม่ได้รับ การอบรมการ

 

สอนเพศวิถีศึกษา โดยครูที่ผ่านการอบรมมีแนวโน้มที่จะสอน

ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้มากกว่า และใช้กิจกรรมในการ

สอน มากกว่าครูท ี่ไม ่ได ้ร ับการอบรมซึ่งทำให ้ผ ู้เข ้าร ่วม

โครงการ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ เนื้อหา และสร้างสื่อ

ให้สอดคล้อง  และเหมาะสมต่อการเรียน การสอนนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้  ทำให้ผ ู้เข ้าร่วม เก ิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห ็น

ร่วมกัน   

 3.  เปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และทัศนคติเชิง

บวก  เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูใน

โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 

พบว่า ก่อนทำกิจกรรม  ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู ้ทักษะ และ

ทัศนคติครูในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการ

เรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียนก่อนการ

อบรม คะแนนเต็ม 50  ประเมินครูได้คะแนนเฉลี่ย 45.80  

และม ีส ่วนเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน  4.75  หล ังทำก ิจกรรม 

หลังจากที่ได้รับการอบรมและให้ทำแบบทดสอบความรู ้

ทักษะครูหลังการอบรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น คือ 

47.63  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.57 สอดคล้องกับ

การศึกษาของ วาเลรี ตาตอน (2560) พบว่า โรงเรียนไทย

สอนเพศวิถีศ ึกษาแทบทุกแห่ง แต่ไม่รอบด้าน เน้นสรีระ 

พัฒนาการทางเพศ เลี่ยงการมีเซ็กซ์ก่อนแต่ง เน้นบรรยาย

แทนจัดกิจกรรม ขาดการสอนทักษะคิดวิเคราะห์ ต่อรอง

ปฏิเสธ ครูเกินครึ่งไม่ผ่านการอบรม 

 ผลจากการพิจารณารายข้อความรู้ ทักษะและ

ทัศนคติในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียน

การสอน เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน ก่อนการ

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดเรื่องเพศสำหรับคุณคร ูเพื่อ

พัฒนาระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบ

ด้านในโรงเรียน  หัวข้อที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ การ

ติดต่อสื่อสารทาง Internet เช่น LINE หรือ FACEBOOK ใน

กลุ่มนักเรียนทำให้การติดต่อสื่อสารนัดหมาย พบเจอกันกับ

เพศตรงข้ามมีความรวดเร็วมากขึ้นในปัจจุบัน สอดคล้องกับ

การศึกษา ฐิตินันทน ์ผิวนิล (2558)  ได้ศึกษา พฤติกรรมการ

สื่อสารผ่านเทคโนโลยีกับภาวะสุขภาพใจของ นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า  เทคโนโลยีการ

สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนมีบทบาทใน

ชีวิตประจำวันต่อ เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่

การต ิดต ่อส ื่อสาร การแสดงออกทางด ้านความคิดและ

สภ าวะจ ิต ใจ  บทความน ี้ม ีว ัต ถ ุป ระส งค ์เพ ื่อ ศ ึกษ า

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารเทคโนโลยีกับ

สุขภาพจิต ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยวิเคราะห์

ข้อมูลจากโครงการวิจัย “การสื่อสารโทรคมนาคมกับสุขภาพ 

ใจของวัยรุ่น” ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักเรียน

อายุ 15-19 ปีในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 1,074 คน ในปี

การศึกษา 2555 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้

โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน ็ตเพ ื่อ การสร้างความสุข ความ

สบายใจ เพิ่มพูนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นเป็น

ประจำ น ักเร ียนหญ ิงม ีแนวโน ้มอาการเสพต ิดการใช ้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะที่นักเรียนชายจะมีอาการเสพติดการ

ใช ้อ ิน เทอร ์เน ็ต  มากกว ่า  อย ่างไรก ็ตาม  เม ื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารเทคโนโลยีกับภาวะ

ซึมเศร้า ของน ักเร ียนพบว่า ปริมาณเวลาในการใช ้การ

สื่อสารไม่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า แต่ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ 

การเสพติดการสื่อสารทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผลทำ

ให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้น ข้อค้นพบ นี้แสดงให้เห็นว่า 

ปริมาณการใช้งานในการสื่อสารมากหรือน้อยอาจไม่สำคัญ

เท่ากับภาวะความรู้สึก ต้องการในลักษณะ “เสพติด” อัน

เป็นตัวแปรสำคัญที่สะท้อนการให้คุณค่าความสำคัญ และ

ผูกมัดการสื่อสารเทคโนโลยีกับชีวิตของตนเองอยู่ตลอดเวลา 

เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ สำคัญที่

ช่วยลดและสร้างปัญหาทางจิตใจให้คนในยุคปัจจุบันได้ใน

เวลาเดียวกัน (วารสารธรรมศาสตร ์ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 

2558) ผลจากการพ ิจารณารายข ้อความร ู้ ท ักษะและ

ทัศนคติในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียน

การสอน เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน หลังเข้ารับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดเรื่องเพศสำหรับคุณครู 
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สอดคล้องกับการศึกษาของบุรเทพ โชคธนานุกุล  กมลชนก       

ขำสุวรรณ  (2559) ศึกษาเรี่อง “การตั้งครรภ ์ในวัยรุ่น” 

ผลกระทบทางสังคมจากมุมมองเรื่องเพศของแม่ต ่างรุ่น 

พบว่า  แม่วัยรุ่นในแต่ละรุ่นอายุมีวิธีคิด ทัศนคต ิและความ

เชื่อเรื่องเพศที่ แตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของ

ประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดู สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ต่างกันในรุ่นอายุต่างๆ ทำให้เกิด

ทัศนคติ รูปแบบพฤติกรรมและการใช  ้ชีวิตที่แตกต่างกัน 

แสดงถึงช่องว่างในแต่ละรุ่นอายุที่มีความขัดแย้งกันระหว่าง

จารีตประเพณีและการยอมรับหลักการปฏิบัติในเพศจาก

เพื่อน โฆษณา และสื่อต่างที่เป็นสิ่งกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ 

เรื่องเพศมีความเกี่ยวข้องกันในหลายประเด็น เช ่น การ

เข้าถึงข้อมูล  ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศในทุกๆ มิติ การเข้าถึง

การบริการการรักษาต่างๆ  สิทธิทางเพศ ความหลากหลาย

ทางเพศ  ความร ุนแรงทางเพศ  เป ็นต ้น  สอดคล ้องก ับ

การศ ึกษาของสำน ักงานคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชน

แห่งชาติ (2559) ศึกษาเรื่อง ปัญหาเยาวชนหญิง ที่ตั้งครรภ์

ก่อนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน พบว่า “เพศสัมพันธ์ก่อน

วัยอันควร” ในสังคมไทย และ เพศสัมพันธ์ของเยาวชนเป็น

เรื่องผิดบรรทัดฐานทางสังคม ทำให้เยาวชนหญิงตั้งครรภ์

เป็นกลุ่มที่ เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

อนามัยเจริญพันธุ์ จากทั้งกฎหมาย องค์กร หน่วยงาน ต่างๆ 

ของรัฐ เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล แม้แต่ในชุมชนและ

ครอบครัวของเยาวชนหญิงเอง ไม่ว่า สิทธิการมีชีวิตอยู่อย่าง

มีศักดิ์ศรี ไม่ถูกกีดกัน แบ่งแยก การรับบริการรอบด้านที่

เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยุติการ

ตั้งครรภ์  ดังนั้นจึงทำให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจและพร้อมที่จะ

เป็นผู้ให้คำแนะนำ  และให้คำปรึกษากับนักเรียนมากขึ้น 

โดยไม่ได ้เน ้นเพ ียงเรื่องการห้ามหรือการติเต ียนเมื่อเก ิด

ปัญหาเท่านั้น  มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของสังคมไทย  

เกี่ยวกับเรื่องท้องในวัยรุ่น ไม่ใช  ่นักเรียนเป็นตัวปัญหาที่

สร้างขึ้น แต่ นักเรียนกำลังเผชิญปัญหา เพราะฉะนั้นคุณครู

จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ  ให้ก ับ

นักเรียนของตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาเรื่องท้อง

ในวัยรุ่น  และปัญหาเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้  โดย

การเปิดใจและสอนเรื่องเพศแบบรอบด้านมากขึ้น สอดคล้อง

กับการศึกษาของเอ็มวิกา แสงชาต ิรุจิรา ดวงสงค์ (2559) ที่

ศ ึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมสุขศ ึกษาร่วมกับการใช ้ส ื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(Facebook) ในการป้องกันการตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่น สำหรับนักเรียนหญิงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท ี่ 1 

พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ป ้องก ันการต ั้งครรภ ์ การค ิดอย่างม ีว ิจารณญาณและมี

ความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ความ

ตระหนักในตนเองและ ความเห็นอกเห็นใจในผู้อ ื่น การ

สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและทักษะการสร้างสัมพันธภาพ

ระหว่างบุคคล การจัดการกับอารมณ์และความเครียดความ

ตั้งใจในการส่งเสริมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่า

ก่อนการทดลองและกลุ่ม เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ (p-value 0.001) 

  2. วิเคราะห์ เชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาเรื่อง

เพศ  ที่เกี่ยวข้องกับการสอนเรื่องเพศผลกระทบและปัญหา

เรื่องเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  พบว่า  รูปแบบการเรียนการ

สอนเรื่องเพศที่ผ่านมา การเรียนการสอนเรื่องเพศ ส่วนใหญ่

ที่ผ่านมา เป็นรูปแบบลักษณะการบรรยายให้ความรู้เรื่องเพศ  

เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลด้านการป้องกัน  และแก้ปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และยังพบว่าคุณครูบางท่าน ยังมีความ

ก ังวลใจ  สำหร ับการส ื่อสาร   หร ือการสอนเร ื่อ งเพศ 

เนื่องจากมีความกังวล ความเขิน และความอาย สำหรับการ

ให ้ความรู้เร ื่องเพศ แต ่เม ื่อได ้เข ้าส ู่กระบวนการเร ียนร ู้  

ทักษะการสื่อสาร  และการสอนเรื่องเพศแบบรอบด้าน ที่

เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ผ่านการปฏิบัติเรียนรู้ 

เช ่น การเรียนรู้ผ ่านเกมส์ กิจกรรม ต่างๆ สอดคล้องกับ

การศ ึกษาของ กระทรวงศ ึกษาธ ิการ UNICEP (2559)  

พบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบการบรรยายซึ่งอาจไม่

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และตั้งคำถาม มีครู

เพียงส่วนน้อยที่ใช้รูป แบบการเรียนการสอน (Pedagogy) 

ผ่านกิจกรรม และพบว่ามีครูมัธยมศึกษาครึ่งหนึ่ง และครู

อาชีวศึกษามากกว่าครึ่งที่ระบุว่า ไม่ได้รับ การอบรมการ

 

สอนเพศวิถีศึกษา โดยครูที่ผ่านการอบรมมีแนวโน้มที่จะสอน

ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ได้มากกว่า และใช้กิจกรรมในการ

สอน มากกว่าครูท ี่ไม ่ได ้ร ับการอบรมซึ่งทำให ้ผ ู้เข ้าร ่วม

โครงการ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ เนื้อหา และสร้างสื่อ

ให้สอดคล้อง  และเหมาะสมต่อการเรียน การสอนนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้  ทำให้ผ ู้เข ้าร่วม เก ิดการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห ็น

ร่วมกัน   

 3.  เปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และทัศนคติเชิง

บวก  เกี่ยวกับการสอนเรื่องเพศสำหรับนักเรียน ของครูใน

โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 

พบว่า ก่อนทำกิจกรรม  ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู ้ทักษะ และ

ทัศนคติครูในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการ

เรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียนก่อนการ

อบรม คะแนนเต็ม 50  ประเมินครูได้คะแนนเฉลี่ย 45.80  

และม ีส ่วนเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน  4.75  หล ังทำก ิจกรรม 

หลังจากที่ได้รับการอบรมและให้ทำแบบทดสอบความรู ้

ทักษะครูหลังการอบรม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น คือ 

47.63  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.57 สอดคล้องกับ

การศึกษาของ วาเลรี ตาตอน (2560) พบว่า โรงเรียนไทย

สอนเพศวิถีศ ึกษาแทบทุกแห่ง แต่ไม่รอบด้าน เน้นสรีระ 

พัฒนาการทางเพศ เลี่ยงการมีเซ็กซ์ก่อนแต่ง เน้นบรรยาย

แทนจัดกิจกรรม ขาดการสอนทักษะคิดวิเคราะห์ ต่อรอง

ปฏิเสธ ครูเกินครึ่งไม่ผ่านการอบรม 

 ผลจากการพิจารณารายข้อความรู้ ทักษะและ

ทัศนคติในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียน

การสอน เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน ก่อนการ

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดเรื่องเพศสำหรับคุณคร ูเพื่อ

พัฒนาระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษารอบ

ด้านในโรงเรียน  หัวข้อที่มีระดับคะแนนมากที่สุด คือ การ

ติดต่อสื่อสารทาง Internet เช่น LINE หรือ FACEBOOK ใน

กลุ่มนักเรียนทำให้การติดต่อสื่อสารนัดหมาย พบเจอกันกับ

เพศตรงข้ามมีความรวดเร็วมากขึ้นในปัจจุบัน สอดคล้องกับ

การศึกษา ฐิตินันทน ์ผิวนิล (2558)  ได้ศึกษา พฤติกรรมการ

สื่อสารผ่านเทคโนโลยีกับภาวะสุขภาพใจของ นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า  เทคโนโลยีการ

สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนมีบทบาทใน

ชีวิตประจำวันต่อ เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่

การต ิดต ่อส ื่อสาร การแสดงออกทางด ้านความคิดและ

สภ าวะจ ิต ใจ  บทความน ี้ม ีว ัต ถ ุป ระส งค ์เพ ื่อ ศ ึกษ า

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารเทคโนโลยีกับ

สุขภาพจิต ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยวิเคราะห์

ข้อมูลจากโครงการวิจัย “การสื่อสารโทรคมนาคมกับสุขภาพ 

ใจของวัยรุ่น” ซึ่งดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักเรียน

อายุ 15-19 ปีในจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 1,074 คน ในปี

การศึกษา 2555 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้

โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน ็ตเพ ื่อ การสร้างความสุข ความ

สบายใจ เพิ่มพูนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความคิดเห็นเป็น

ประจำ น ักเร ียนหญ ิงม ีแนวโน ้มอาการเสพต ิดการใช ้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะที่นักเรียนชายจะมีอาการเสพติดการ

ใช ้อ ิน เทอร ์เน ็ต  มากกว ่า  อย ่างไรก ็ตาม  เม ื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารเทคโนโลยีกับภาวะ

ซึมเศร้า ของน ักเร ียนพบว่า ปริมาณเวลาในการใช ้การ

สื่อสารไม่มีผลต่อภาวะซึมเศร้า แต่ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ 

การเสพติดการสื่อสารทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผลทำ

ให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้มากขึ้น ข้อค้นพบ นี้แสดงให้เห็นว่า 

ปริมาณการใช้งานในการสื่อสารมากหรือน้อยอาจไม่สำคัญ

เท่ากับภาวะความรู้สึก ต้องการในลักษณะ “เสพติด” อัน

เป็นตัวแปรสำคัญที่สะท้อนการให้คุณค่าความสำคัญ และ

ผูกมัดการสื่อสารเทคโนโลยีกับชีวิตของตนเองอยู่ตลอดเวลา 

เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ สำคัญที่

ช่วยลดและสร้างปัญหาทางจิตใจให้คนในยุคปัจจุบันได้ใน

เวลาเดียวกัน (วารสารธรรมศาสตร ์ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 

2558) ผลจากการพ ิจารณารายข ้อความร ู้ ท ักษะและ

ทัศนคติในเรื่องกลไกสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพการเรียน

การสอน เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในโรงเรียน หลังเข้ารับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับฐานคิดเรื่องเพศสำหรับคุณครู 
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เพื่อพัฒนาระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา

รอบด้านในโรงเรียน พบว่า หัวข้อที่มีระดับคะแนนมากที่สุด 

คือ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะป้องกันได้ผล โดยใช้ความ

ร่วมมือของครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งนักเรียน 

สอดคล้องกับการศึกษา สุชาติ รัตถาและคณะ(2558) ได้

ศึกษา การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา การ

ตั้งครรภ์ก ่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร 

พบว ่า สภาพ  ได ้แก ่ พ ัฒนาการของว ัยร ุ่น  ป ัจจ ัยด ้าน

การศึกษา ด้านการสาธารณสุขและด้าน สื่อสารเทคโนโลยีมี

ผลต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นและทำให้เกิด

ปัญหาด้านสุขภาพ และวัยรุ่นต้องการรับความช่วยเหลือใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ครอบครัวและชุมชน 

 4. ประเมินความพึงพอใจของครู  ต่อระบบกลไก

การเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศ ึกษารอบด้านในโรงเรียน

จระเข้วิทยายน  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น ในแง่

ทัศนคติ ยังพบว่า ครูที่ผ่านการอบรมหลายคน ยังมองเรื่อง

เพศวิถีด้วยอคติ เช่น ประเด็นการยุติการตั้งครรภ์ การรัก

นวลสงวนตัวของผู้หญิง หรือมองความหลากหลายทางเพศ

ว่าเกิดจากความผิดปกติของร่างกายและจิตใจหรือการเลี้ยงดู 

มากกว ่าจะเป ็น เร ื่องของรสน ิยมส ่วนต ัว  ข ้อค ้นพบน ี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของมลฤดี  ลาพิมลและคณะ (2551) 

ซึ่งชี้ว่าครูบางคนที่ได้รับการอบรมยังมีระบบความเชื่อเดิมซึ่ง

เป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตัว เช่น มองเรื่องเพศในแง่

ลบ และให้หลักศีลธรรมมาเสริมอคติเรื่องเพศสิ่งเหล่านี้ยัง

เป ็นความท ้าทายของการเร ียนการสอนเพศว ิถ ีศ ึกษา 

โดยเฉพาะการสอนเรื่องเพศภาวะ สิทธิ ความเท่าเทียม การ

เปลี่ยนมุมมองเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมชาติ การมองเรื่อง

เพศในด้านบวก และการตระหนักในศักยภาพของเด็กในการ

คิดวิเคราะห์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ไม่ได้รับการเน้นย้ำในการ

สอนของครูที่ผ่านการอบรมจำนวนหนึ่ง แต่เนื้อหาหลักยังคง

เน้นการสอนนักเรียนให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ทักษะ

การปฏิเสธ และการป้องกันการตั้งครรภ์มากกว่า ซึ่งมลฤดี 

ลาพิมล และคณะ (2551) วิเคราะห์ว่า แม้การอบรมได้เน้น

ย้ำเรื่องสิทธิและเพศภาวะและความเท่าเทียมทางเพศ แต่

การอบรมไม่ได้ตั้งคำถามกับที่มาของชุดความคิดที่มีอิทธิพล

ต่อทัศนคติของครู (มลฤดี ลาพิมล และคณะ, 2551) 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

  1)  ควรพัฒนาศักยภาพครูสอนเพศศึกษา 

โดยจัดอบรมเตรียมความพร้อม พร้อมกับสร้างความเข้าใจ

แนวคิด ความจำเป็น และวิธีดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน 

ม ีการจ ัดระบบ  Coaching ภายในโรงเร ียน  เพ ื่อพ ัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

  2) ในการจัดอบรมควรเพิ่มระยะจัดอบรม

จากเดิม 2 วัน เป็น 3 วัน (18 ชั่วโมง)  เพื่อให้ครูได้ทบทวน

ทัศนคติและอคติเรื่องเพศ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสอน

เพศวิถีศึกษาโดย1)ควรเน้นความสำคัญของเรื่องเพศภาวะ

และสิทธิทางเพศ และส่งเสริมการเร ียนการสอนท ี่เน ้น

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 ูควรประเม ินความร ู้เร ื่องเพศและ

อนามัยเจริญพันธุ์ของนักเรียนในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาและ

เร่งแก้ไขความเข้าใจผิดในประเด็นต่างๆ เช่น การใช้ถุงยาง

อนามัยจะทำให้ความสุขทางเพศลดลง การใช้ยาคุมฉุกเฉินที่

ไม ่ถ ูกต ้อง การฝ ่าไฟแดง (การม ีเพศส ัมพ ันธ ์ระหว ่างม ี

ประจำเดือน) และการหลั่งนอกไม่ทำให้ท้อง ผลเสียของการ

สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้ ควรแก้ไขความ

เข้าใจผิดของครูในประเด็นเหล่านี้ด้วย 

 

  4) ครูควรห้ามการล้อเลียนในชั้นเรียนเพศวิถี

ศึกษาทุกครั้ง พร้อมทั้งให้เหตุผลของการห้าม โดยอธิบายบน

ฐานคิดของเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งนี้ ควรมี

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้เรื่องสิทธิและเคารพสิทธิผู้อื่น 

  5) ในการสอน ครูควรลดอคติของตนเองต่อ

นักเรียนที่มีประสบการณ์ทางเพศ หรือตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย

ระมัดระวังการใช้คำพูด เช่น หลีกเลี่ยงการเรียกนักเรียนกลุ่ม

นี้ว่า “นักเรียนที่พลาด” หรือ “นักเรียนที่ไม่รักนวลสงวน

ตัว”  

  6) หากมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลตกอยู่ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมาด้วย

กับเด็กก็คือ ผู้ปกครอง, ผู้นำชุมชน, เพื่อน, ครู, เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขและอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างเด็ก ดังนั้น หากต้องการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับการทำงาน ก็ควรต้อง

เป็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อทำ

ให้เด็กได้รับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 

  7) ควรสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอน 

หรือจัดให้มีหลักสูตรเรื่องทักษะชีวิตและเรื่องเพศศึกษารอบ

ด ้าน  (Comprehensive Sexuality Education) ว ัยร ุ่นใน

ทุกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

 8) ควรสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนนอกเหนือ 

จากการเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดกิจกรรมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

กรรมการสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และ

เก ิดความย ั่งย ืน ให ้ม ีระบบสน ับสน ุนงบประมาณและ

ทรัพยากรการดำเน ินงานดังกล่าว ผ่านองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นในพื้นที่ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1)  ควรทำวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่าย ครอบครัววัยรุ่นชาย หญิง เพื่อหา

ปัจจัยการสนับสนุนการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

  2) ควรทำวิจ ัยในรูปแบบ Research and 

Development เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้เป็นรูปธรรม

มากยิ่งขึ้น 

  3) ควรเพิ่มช่องทางระบบส่งต่อ ให้คำปรึกษา

เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องยั่งยืน 

  4 ) ควรม ีก ารค ้นห ากล ุ่ม เป ราะบ างใน

โรงเรียนและที่อยู่ในชุมชน เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำใน

วัยรุ่นที่มีอายุ19 ปีหรือน้อยกว่า  

  5) ควรสนับสนุนให้มีกลุ่มแกนนำวัยรุ่นใน

โรงเรียนและชุมชน โดยคัดเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนเขา้

มาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่าย “มิตรช่วยมิตร”  
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เพื่อพัฒนาระบบกลไกการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา

รอบด้านในโรงเรียน พบว่า หัวข้อที่มีระดับคะแนนมากที่สุด 

คือ ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะป้องกันได้ผล โดยใช้ความ

ร่วมมือของคร ูผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งนักเรียน 

สอดคล้องกับการศึกษา สุชาติ รัตถาและคณะ(2558) ได้

ศึกษา การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา การ

ตั้งครรภ์ก ่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร 

พบว ่า สภาพ  ได ้แก ่ พ ัฒนาการของว ัยร ุ่น  ป ัจจ ัยด ้าน

การศึกษา ด้านการสาธารณสุขและด้าน สื่อสารเทคโนโลยีมี

ผลต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นและทำให้เกิด

ปัญหาด้านสุขภาพ และวัยรุ่นต้องการรับความช่วยเหลือใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ครอบครัวและชุมชน 

 4. ประเมินความพึงพอใจของครู  ต่อระบบกลไก

การเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศ ึกษารอบด้านในโรงเรียน

จระเข้วิทยายน  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น ในแง่

ทัศนคต ิยังพบว่า ครูที่ผ่านการอบรมหลายคน ยังมองเรื่อง

เพศวิถีด้วยอคติ เช่น ประเด็นการยุติการตั้งครรภ์ การรัก

นวลสงวนตัวของผู้หญิง หรือมองความหลากหลายทางเพศ

ว่าเกิดจากความผิดปกติของร่างกายและจิตใจหรือการเลี้ยงดู 

มากกว ่าจะเป ็น เร ื่องของรสน ิยมส ่วนต ัว  ข ้อค ้นพบน ี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของมลฤดี  ลาพิมลและคณะ (2551) 

ซึ่งชี้ว่าครูบางคนที่ได้รับการอบรมยังมีระบบความเชื่อเดิมซึ่ง

เป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตัว เช่น มองเรื่องเพศในแง่

ลบ และให้หลักศีลธรรมมาเสริมอคติเรื่องเพศสิ่งเหล่านี้ยัง

เป ็นความท ้าทายของการเร ียนการสอนเพศว ิถ ีศ ึกษา 

โดยเฉพาะการสอนเรื่องเพศภาวะ สิทธิ ความเท่าเทียม การ

เปลี่ยนมุมมองเรื่องเพศให้เป็นเรื่องธรรมชาติ การมองเรื่อง

เพศในด้านบวก และการตระหนักในศักยภาพของเด็กในการ

คิดวิเคราะห์ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ไม่ได้รับการเน้นย้ำในการ

สอนของครูที่ผ่านการอบรมจำนวนหนึ่ง แต่เนื้อหาหลักยังคง

เน้นการสอนนักเรียนให้หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ ทักษะ

การปฏิเสธ และการป้องกันการตั้งครรภ์มากกว่า ซึ่งมลฤดี 

ลาพิมล และคณะ (2551) วิเคราะห์ว่า แม้การอบรมได้เน้น

ย้ำเรื่องสิทธิและเพศภาวะและความเท่าเทียมทางเพศ แต่

การอบรมไม่ได้ตั้งคำถามกับที่มาของชุดความคิดที่มีอิทธิพล

ต่อทัศนคติของครู (มลฤดี ลาพิมล และคณะ, 2551) 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

  1)  ควรพัฒนาศักยภาพครูสอนเพศศึกษา 

โดยจัดอบรมเตรียมความพร้อม พร้อมกับสร้างความเข้าใจ

แนวคิด ความจำเป็น และวิธีดำเนินงานแก่ผู้บริหารโรงเรียน 

ม ีการจ ัดระบบ  Coaching ภายในโรงเร ียน  เพ ื่อพ ัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

  2) ในการจัดอบรมควรเพิ่มระยะจัดอบรม

จากเดิม 2 วัน เป็น 3 วัน (18 ชั่วโมง)  เพื่อให้ครูได้ทบทวน

ทัศนคติและอคติเรื่องเพศ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสอน

เพศวิถีศึกษาโดย1)ควรเน้นความสำคัญของเรื่องเพศภาวะ

และสิทธิทางเพศ และส่งเสริมการเร ียนการสอนท ี่เน ้น

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 ูควรประเม ินความร ู้เร ื่องเพศและ

อนามัยเจริญพันธุ์ของนักเรียนในชั้นเรียนเพศวิถีศึกษาและ

เร่งแก้ไขความเข้าใจผิดในประเด็นต่างๆ เช่น การใช้ถุงยาง

อนามัยจะทำให้ความสุขทางเพศลดลง การใช้ยาคุมฉุกเฉินที่

ไม ่ถ ูกต ้อง การฝ ่าไฟแดง (การม ีเพศส ัมพ ันธ ์ระหว ่างม ี

ประจำเดือน) และการหลั่งนอกไม่ทำให้ท้อง ผลเสียของการ

สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้ ควรแก้ไขความ

เข้าใจผิดของครูในประเด็นเหล่านี้ด้วย 

 

  4) ครูควรห้ามการล้อเลียนในชั้นเรียนเพศวิถี

ศึกษาทุกครั้ง พร้อมทั้งให้เหตุผลของการห้าม โดยอธิบายบน

ฐานคิดของเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งนี้ ควรมี

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้เรื่องสิทธิและเคารพสิทธิผู้อื่น 

  5) ในการสอน ครูควรลดอคติของตนเองต่อ

นักเรียนที่มีประสบการณ์ทางเพศ หรือตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย

ระมัดระวังการใช้คำพูด เช่น หลีกเลี่ยงการเรียกนักเรียนกลุ่ม

นี้ว่า “นักเรียนที่พลาด” หรือ “นักเรียนที่ไม่รักนวลสงวน

ตัว”  

  6) หากมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลตกอยู่ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามมาด้วย

กับเด็กก็คือ ผู้ปกครอง, ผู้นำชุมชน, เพื่อน, ครู, เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขและอื่นๆ ที่อยู่รอบข้างเด็ก ดังนั้น หากต้องการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับการทำงาน ก็ควรต้อง

เป็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการช่วยเหลือและส่งต่อเพื่อทำ

ให้เด็กได้รับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 

  7) ควรสนับสนุนให้เกิดการเรียนการสอน 

หรือจัดให้มีหลักสูตรเรื่องทักษะชีวิตและเรื่องเพศศึกษารอบ

ด ้าน  (Comprehensive Sexuality Education) ว ัยร ุ่นใน

ทุกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

 8) ควรสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนนอกเหนือ 

จากการเรียนรู้ในชั้นเรียน จัดกิจกรรมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

กรรมการสถานศึกษาและชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และ

เก ิดความย ั่งย ืน ให ้ม ีระบบสน ับสน ุนงบประมาณและ

ทรัพยากรการดำเน ินงานดังกล่าว ผ่านองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นในพื้นที่ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  1)  ควรทำวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่าย ครอบครัววัยรุ่นชาย หญิง เพื่อหา

ปัจจัยการสนับสนุนการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

  2) ควรทำวิจ ัยในรูปแบบ Research and 

Development เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้เป็นรูปธรรม

มากยิ่งขึ้น 

  3) ควรเพิ่มช่องทางระบบส่งต่อ ให้คำปรึกษา

เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องยั่งยืน 

  4 ) ควรม ีก ารค ้นห ากล ุ่ม เป ราะบ างใน

โรงเรียนและที่อยู่ในชุมชน เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำใน

วัยรุ่นที่มีอายุ19 ปีหรือน้อยกว่า  

  5) ควรสนับสนุนให้มีกลุ่มแกนนำวัยรุ่นใน

โรงเรียนและชุมชน โดยคัดเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนเขา้

มาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่าย “มิตรช่วยมิตร”  
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