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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนีม้ีวตัถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ในจังหวัดก าแพงเพชร  การวิจัยในครั้งนี้ ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ตอน ได้แก ่ตอนท่ี 1 การสร้างความ
เข้าใจเรื่องรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตอนที่ 2 พัฒนารปูแบบการ
เรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร ตอนท่ี 3 ทดลองใช้รูปแบบ
การเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2555 ใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
ผลการวิจัย พบว่า ตอนท่ี 1 การสร้างความเข้าใจและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร ได้จ านวนโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ 30 แห่ง แบ่งออกเป็น 
4 รูปแบบ ได้แก่ 1. เครือข่ายกลุ่ม A มีกิจกรรมได้แก ่1) กิจกรรมการสอนเรื่องเพศศึกษา 2) กิจกรรมสาระนา่รู้  
3) กิจกรรมกีฬายามว่าง 4) กิจกรรม Fourteen Problem by face book และ 5) กิจกรรมเดินสายฉายหนัง  
2. เครือข่ายกลุม่ B มีกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมมหัศจรรย์วัยทีนวัยใสเราท าได้  3. เครือข่ายกลุม่ C มีกิจกรรมได้แก่ 
1) กิจกรรมการอบรมเพศศึกษารอบด้านตามโครงการ “สร้างวัยสดใส ใส่ใจเพศศึกษา” 2) กิจกรรมตวัฉันเป็น
ของฉัน 3) กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน  4. เครือข่ายกลุ่ม D มีกิจกรรมได้แก ่1) กิจกรรมการอบรมนักเรียน
แกนน าการสอนเพศศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  2) กิจกรรมปรับความคดิ เปลีย่นพฤติกรรมท าเพื่อพ่อ  
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินทุกรูปแบบมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้  และตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบ
การเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอยีด ดังนี ้   
ผลการเปรยีบเทียบความรู้เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร หลงัเข้าร่วม
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบเจตคติเรื่อง
เพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร หลังเข้าร่วมกจิกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการตดัสินใจเรื่องเพศศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม   
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน / เพศศึกษา 
 
 
 
          *อาจารย์พิเศษประจ าคณะบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
42

ABSTRACT 
 

The purpose of the development of sex education patterns for Mattayom 2 students in 
Kamphaengphet was to develop sex education patterns for Mattayom 2 students in 
Kamphaengphet.  This study was divided into 3 parts; 1) making understanding sex education 
patterns for Mattayom 2 students and recruiting schools that were interested in this project   
2) developing sex education patterns for Mattayom 2 students in Kamphaengphet 3) trying out 
sex education patterns for Mattayom 2 students in Kamphaengphet.  The subjects of the 
study were Mattayom 2 students in Kamphaengphet Academic year 2012.  Mean, standard 
deviation, T-test Dependent, and content analysis were employed in this study. To make 
understanding and develop sex education patterns for Mattayom 2 students in 
Kamphaengphet, there were 30 schools participating in this project; divided into 4 patterns 
e.g.1. Group A Network; e.g. 1) Sex education activity, 18 weeks taught every Wednesday       
2) Interesting activity  3) Sports for free time activity 4) Fourteen problem by facebook  and   
5) Moving movie. 2. Group B Network; e.g. “Wonderful teenager, We can do it.” 3. Group C 
Network; e.g. 1) Sex education seminar (according to ‘Young teenager interested in sex 
education’) 2) Myself is myself activity 3) Saving up for the future activity. 4. Group D Network; 
e.g. 1) Seminar for Mattayom 2 master students on sex education 2) Adjusting idea, changing 
behavior, doing good for dad activity. The results of all patterns were suitable and possible. 
The details of sex education patterns for Mattayom 2 students in Kamphaengphet were; The 
comparison of sex education knowledge for Mattayom 2 students in Kamphaengphet after 
participating in this project was higher then before at the statistical significance .05. The 
comparison of sex education attitude for Mattayom 2 students in Kamphaengphet after 
participating in this project was higher then before at the statistical significance .05. The 
comparison of sex education decision for Mattayom 2 students in Kamphaengphet after 
participating in this project was higher then before at the statistical significance .05. The 
extending the results of sex education patterns for Mattayom 2 students in Kamphaengphet 
which were best practise found that all 4 patterns such as Group A Network, Group B Network, 
Group C Network and Group D Network were practical and could be a guideline to develop 
sex education patterns for Mattayom 2 students in Kamphaengphet. 
 

Keywords : Model learning / Sex Education 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สถานการณ์ปัญหาเด็ก และเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงสูงขึ้นเกือบทุกด้าน 

ประกอบกับการมีทัศนคติ และพฤติกรรมเบี่ยงเบน บริโภคนยิมอย่างฟุ่มเฟือย เหินห่างศาสนา น าไปสูก่าร
ทะเลาะวิวาท ติดยาเสพตดิ การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม เป็นต้น ซึ่งปัญหาหนึ่งท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น และ
เป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน คอืการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จากการส ารวจ และรายงานการวจิัยที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กและเยาวชนไทย (องค์การแพธ (PATH), 2550, หน้า 9)  พบว่า  
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1) วัยรุ่นไทยโดยเฉลีย่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุ 13-18 ปี และยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแตง่งานมาก
ขึ้น 2) อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทยคือ 16 ปี 3) วัยรุ่นไทยมักไม่ใช้ถุงยางอนามัย โดยเฉพาะกับ
แฟนหรือคูร่ัก เนื่องจากมองว่าท าให้เกิดความไมไ่ว้วางใจ และขาดความใกล้ชิด 4) วัยรุ่นทั้งชายและหญิง มองว่า
การมีคู่หลายคนหรือมี “กิ๊ก” เป็นเรื่องทันสมัย 5) ผู้ตดิเช้ือเอช ไอ วี รายใหม่เกดิขึ้นในกลุ่มที่มีอายุน้อยลง กลุ่ม
อายุ 15-24 ปี มีอัตราการติดเชื้อสูงที่สุด และส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ในกลุ่มอายุ 
10-19 ปี เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 6) วัยรุ่นอายุต่ ากว่า 19 ปี มาท าคลอดจ านวนเพิ่มขึ้น เฉลีย่วันละเกือบ 200 
คน ในจ านวนนี้มีเด็กอายตุ่ ากว่า 14 ปี ราว 2,000 คนหรือเฉลี่ยวันละ 5 คน  

ซึ่งสอดคล้องกับรายงานสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่น ประมวลผลจากข้อมูลการจดทะเบยีนเกิดของ
ส านักบริหารงานทะเบยีน กรมการปกครอง (กรมการปกครอง, 2553) พบว่าจังหวัดก าแพงเพชรมีจ านวน และ
ร้อยละของมารดาวัยรุ่นที่มีอายตุ่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ท่ีคลอดบตุรมสีถิติสูงที่สดุในประเทศ 3 ปีซ้อนได้แก่ ปี พ.ศ.
2550 จ านวน 1,395 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.45 ปี พ.ศ. 2551 จ านวน 1,196 คน คิดเป็นร้อยละ 18.25 และปี 
พ.ศ. 2552 จ านวน 1,322 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.40  ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยสูงกว่าเกณฑ์การตั้งครรภ์ 
และคลอดบุตรของมารดาวัยรุ่นทีม่ีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ทั่วโลก (WHO) ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 10 จาก
การศึกษาของส านักงานสาธารณสขุจังหวัดก าแพงเพชร (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชร, 2553) 
พบว่าสถานการณ์การคลอดบตุรของมารดาวัยรุ่นที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ระหวา่ง 1 ตุลาคม  2552- 
30 กันยายน 2553 จ านวนทั้งสิ้น 1,375 คน เก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น 604 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 ในจ านวนนี้เป็น
มารดาวยัรุ่นท่ีมีอายตุ่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และก าลังศึกษาในระดับต่างๆ จ านวน 74 คน โดยศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 และหากจ าแนกระดบัการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ
ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะพบว่าจ านวนมารดาวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาอยู่
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 และก าลังศึกษาในระดับมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4-6) มีจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และจากสถิติที่เป็นจดุเริม่ต้นของอัตราการคลอดบุตร
ของมารดาวัยรุ่นท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ในจังหวัดก าแพงเพชร ในกลุ่มของมารดาที่มีอายุ 14-15 ปี (อายุอยู่ในช่วง
ระดับการศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2) มีจ านวนร้อยละ 10.1 ซึ่งแตกต่างจาก มารดาวัยรุ่นที่มีอายุ 13 ปี ซึ่งมี
จ านวนเพียงร้อยละ 0.3 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัก าแพงเพชร, 2553)  

จากข้อมูลเกี่ยวกับปญัหาของมารดาวัยรุ่นท่ีมีอายตุ่ ากว่า 20 ในจังหวัดก าแพงเพชร ที่มีสถิติเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในช่วงอายุ 14-15 ปี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2) และแนวคิดของรูปแบบหลักสตูรที่
ยึดกิจกรรมและประสบการณ์ น่าจะเป็นกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในกลุ่ม
นี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวจิัยและพัฒนาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชรโดยการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนเพศสัมพันธ์ จะเป็นกลไกส าคญัทีใ่ช้ในการจัดการเรยีนการสอน โดยผู้วิจัยจะเป็นทีม
ประสานงาน และสนับสนุนให้เกดิการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาที่สอดคล้องกับความสนใจของ
เด็กและเยาวชน และพัฒนาเครือข่ายส าหรับโรงเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในฐานะที่
เป็นสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการเตรยีมคนที่มีคณุภาพ เป็นก าลังส าคญัในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
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ขั้นตอน กิจกรรม ผลที่ได้รับจากการด าเนินการ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้ด าเนินการเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ภาพประกอบ  1  แสดงขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 1 การสร้างความเข้าใจเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 ด้านเนื้อหา 
  ความเป็นมาของโครงการ สรุปสถานการณ์ ปญัหาในปัจจุบันและสรา้งความตระหนักถึง
ความส าคญัของการให้ความรู้ในฐานะของสถานศึกษา ร่วมกันวางแผนและก าหนดขั้นตอน รายละเอยีดการ
ด าเนินงาน 
 

การสร้างความเข้าใจเรื่อง
รูปแบบการเรียนการสอน
เพศศึกษาส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และ
รับสมคัรโรงเรียนทีส่นใจ
เข้าร่วมโครงการ 

จัดประชุมผู้บรหิาร
โรงเรียน ครูผูส้อน และ
ผู้เกี่ยวข้อง และรวบรวม
รายชื่อโรงเรียนท่ีสนใจเข้า
ร่วมโครงการ 

- ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการ
สอนเพศศึกษาและบทบาทหน้าท่ี
ในการด าเนินงาน 
 

การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพศศึกษา
ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

1. จัดประชุม Workshop เพื่อ
อบรมให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องฯ 
2. จัดประชุมให้แต่ละกลุ่ม
พัฒนารูปแบบฯ 
3. จัดประชุมเพื่อน าเสนอ
รูปแบบฯของแต่ละกลุ่มฯ และ
น าข้อเสนอแนะไปแก้ไข 
ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอนฯ และเขียนโครงการพร้อม
งบประมาณส่งให้กับทีมวิจยั 

- ความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนฯ 
- รูปแบบการเรียนการสอน
เพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 

การทดลองใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนเพศศึกษา
ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใน
จังหวัดก าแพงเพชร 

1 การทดลองใช้รูปแบบฯ 
2 ติดตามการใช้รูปแบบฯ 
3 ประเมินรปูแบบฯ 
4 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและ
คัดเลือก Best Practice 

1. ความรู ้เจตคติและทักษะการ
ตัดสินใจเรื่องเพศศึกษา 
2. ปัญหา อุปสรรค 
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบฯ 
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 ด้านแหล่งข้อมลู  
  ผู้บริหารและครผูู้สอนจากโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรยีนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 151 คน ได้มาโดยวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  แบบบันทึกข้อมูลการประชุมส าหรับผู้จดบันทึกการสนทนา (Note taker)  
 ด้านตัวแปร 
  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาและบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานเกีย่วกับการ
สอนเพศศึกษาของผู้ที่รับผิดชอบและผูเ้กี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครผูู้สอน เพื่อช้ีแจงความเป็นมาของโครงการ สรุปสถานการณ์ 
ปัญหาในปัจจุบันและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการใหค้วามรู้ในฐานะที่เป็นสถานศึกษาในวันศุกร์ที่ 
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจดัการ ช้ัน 1 คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  
  2. โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1ร่วมกันวางแผนและก าหนดขั้นตอน รายละเอียดการด าเนนิงาน 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) ที่ได้จากการประชุม 
ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัด
ก าแพงเพชร  
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เพื่ออบรมให้ความรู้ครผูู้สอนและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 2. จัดประชุมให้แตล่ะกลุ่มพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และ
บริบทของพื้นที่ โดยผนวกให้เข้ากับระบบการเรียนการสอนในโรงเรยีน  
 3. จัดประชุมเพื่อน าเสนอรูปแบบการเรยีนการสอนของแต่ละกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของรูปแบบการเรยีนการสอนฯ โดยผู้ทรงคณุวุฒิ 
 4. ให้แต่ละกลุม่น าข้อเสนอแนะไปแก้ไข ปรับปรุงรปูแบบ และเขียนโครงการ  
 ด้านเนื้อหา 
  รูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ด้านแหล่งข้อมลู  
  1. โรงเรียนทีส่มัครเข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาจากโรงเรียน
ขยายโอกาส และโรงเรยีนมัธยมศกึษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 1 โรงเรียนละ 2 คนรวม 60 คน 
  2. วิทยากร จ านวน 1 คน 
  3. ผู้ช่วยวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาจากโรงพยาบาลจาก      
5 อ าเภอ อ าเภอละ 1 คน จ านวน 5 คน 
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 ด้านตัวแปร  
  1. รูปแบบการเรียนการสอนเพศศกึษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
  2. ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ รูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชรเป็นการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรบันักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยจัดประชุมในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
  2. จัดประชุมให้แตล่ะกลุ่มพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร ให้เหมาะสมกับผูเ้รียน และบริบทของพื้นที่ ของกลุ่มเครือข่าย A และ 
B ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร และจัดประชุมของแต่ละกลุ่มเพื่อ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของพื้นที่ ของกลุ่มเครือข่าย C และ D ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
  3. น าเสนอรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัด
ก าแพงเพชรของแต่ละกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอนฯ โดยผู้ทรงคณุวุฒิ ใน
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2555 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
  4. การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใน
จังหวัดก าแพงเพชร และเขียนโครงการพร้อมงบประมาณ  
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  การวิเคราะห์เนื้อหา(Content  Analysis)  
ตอนท่ี 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนท่ี 1 การทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ในจังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้การทดลอง กลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง (One Group Pretest-Posttest Design) 
 ด้านเนื้อหา 
  รูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ด้านแหล่งข้อมลู 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 
30 โรงเรียนๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  1. แบบทดสอบความรู้ เรื่องเพศศกึษา 
  2. แบบวัดเจตคติเรื่องเพศศึกษา 
  3. แบบวัดทักษะการตัดสินใจเรื่องเพศศึกษา 
 มีขั้นตอนการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ดังนี ้
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  1. ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) น าแบบสอบถามที่ไดส้ร้างขึ้น ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  2. หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบความรู้ แบบวัดเจตคต ิแบบวัดทักษะการ
ตัดสินใจ โดยน าเครื่องมือที่ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองใช้ 
(Try out) จ านวน 60 คน ด้วยวิธีการของคูเดอร-์ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) สูตร KR-20 ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบความรู้ เทา่กับ 0.76  แบบวัดเจตคติ จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดทักษะการตดัสินใจ 
จ านวน 10 ข้อ วิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้ค่าความสัมพันธ์ ด้วยวิธีการสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency)ได้คา่ความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติเท่ากับ 0.78  
 ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น 
     รูปแบบการเรยีนการสอนเพศศกึษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ฯ 
  ตัวแปรตาม 
     1. ความรู้เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
     2. เจตคตเิรื่องเพศศึกษาของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
     3. ทักษะการตัดสินใจเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
    1. โรงเรียนในแต่ละเครือข่ายกลุ่ม A B C และD ประชุมวางแผนร่วมกันก าหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดการจดักิจกรรมโดยสอดแทรกในหลักสตูร ระหว่างผู้วิจยัและผู้เกี่ยวข้อง โดยก าหนดปฏิทนิในการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ การติดตามประเมินผลในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2555 
จ านวนทั้งสิ้น 30 โรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
    2. ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ในจังหวัดก าแพงเพชร ตามปฏิทินที่ก าหนดไว ้
    3. น าเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้ เรือ่งเพศศึกษา 2) แบบสอบถาม
เรื่องเพศศึกษา 3) แบบวัดการตดัสินใจเรื่องเพศศึกษา ส าหรับนักเรยีน ไปใช้ในการเก็บข้อมูลก่อนด าเนินการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนฯ (Pre-test) และใช้เก็บข้อมลูหลังด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนฯ (Post - test) โดยโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  1. การวิเคราะห์แบบทดสอบความรู้เรื่องเพศศึกษา และแบบวัดทักษะการตดัสินใจ โดยตรวจให้
คะแนน ให้คะแนนผูต้อบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การทดสอบ ความมี
นัยส าคญัแห่งความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนและค่าเฉลี่ยหลังการเข้าร่วมโครงการ โดยใช้สูตรใน
การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
  2. การวิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติเรื่องเพศศึกษาของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัด
ก าแพงเพชร น าไปวิเคราะห์หาคา่ทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  3. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
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 ขั้นตอนท่ี 2 การตดิตามการใช้รูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ด้านเนื้อหา 
  การใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
 ด้านแหล่งข้อมลู 
  เป็นผู้บรหิาร ครูผูร้ับผดิชอบและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียน 
มัธยมศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1จ านวน 30 โรงเรียน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (Semi-structure 
Interview) ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
 ด้านตัวแปร 
  ปัญหา อุปสรรคพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในระหวา่งการด าเนินงานของรูปแบบการ
เรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. โรงเรียนในแตล่ะเครือข่ายกลุ่ม A B C และ D ประชุมวางแผนร่วมกันก าหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดการจดักิจกรรมในสถานศึกษาในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2555 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการตดิตามการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร 
  3. การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของรูปแบบการเรยีนการสอน
เพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร   
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใน
จังหวัดก าแพงเพชร 
 ด้านเนื้อหา 
  ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ด้านแหล่งข้อมลู  
  แหล่งข้อมูลได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหารทีโ่รงเรียน จ านวน 30 คน  
  2. ครูผู้รับผิดชอบรูปแบบการเรียนการสอนฯ จ านวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม    
60 คน 
  3. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรยีนมัธยมศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 (สพป.กพ.1) จ านวน 30 โรงเรยีน โรงเรียนละ 15 คน รวม  
450 คน 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า  
 ด้านตัวแปร 
 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใน
จังหวัดก าแพงเพชรของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ผลทีไ่ด้รับ 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. โรงเรียนในแตล่ะเครือข่าย A B C และD ประชุมวางแผนร่วมกันก าหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดการจดักิจกรรมในสถานศึกษาในระหว่างวันท่ี 20-24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 จ านวน 30 โรงเรียน 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการประเมินผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร 
  3. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษา
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร 
  4. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 540 ฉบับ มี
รายละเอียดเกี่ยวกับ ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านกระบวนการ ด้านผลที่ไดร้ับและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  1. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชร น าไปวิเคราะหห์าค่าทางสถิต ิโดยใช้ค่าเฉลีย่ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในส่วนของค าถามปลายเปิด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ผลการสร้างความเข้าใจเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีรายละเอียดดงันี้ 
    1. ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศกึษา พบว่าครูไดร้ับความรู้ด้านวิธีการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในโรงเรียนในเรื่องของการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กอ่นวัยอันควรของนักเรียน และมีความ
ตระหนักว่าเพศศึกษาเป็นสิ่งจ าเปน็จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแกน่ักเรียนในโรงเรียนเพราะนักเรียนยังมีความรู้
ความเข้าใจค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในเรื่องทักษะชีวิต การน าตนเองให้ปลอดภัย การครองตนในสังคม และการ
ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ  
    2. ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนในโรงเรียนการสอน
เพศศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญในเรื่องเพศศึกษาของนักเรยีนเพราะ
ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการในเรื่องเพศได้อย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ที่ได้
จากการประชุมไปจดัการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งของตนเองและ
คณะครูได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งน าไปสู่การจดัท าแผนการเรียนรู้   
    3. การน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียน พบว่า 
ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เป็นอย่างมาก สามารถน าเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้
ในการจัดการสอนเพศศึกษาส าหรบันักเรียน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและหากได้รับการ
อบรมเพิ่มมากข้ึนก็จะท าให้เกดิความมั่นใจในการสอนเพศศึกษามากขึ้น  
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    4. การให้ความรู้ของวิทยากร พบว่า เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์จริง ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ได้อย่างชัดเจน หากผู้บริหารและครผูู้สอนได้น าความรูท้ี่ได้ไปขยายผลและปฏิบตัิ ย่อมท าให้เกิดผล
ดีต่อการจดัการศึกษาเรื่องเพศศึกษาของจังหวัดก าแพงเพชร 
 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2    
ในจังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอยีดดังนี ้
    1. ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบตัิการรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศกึษาส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 รายละเอียดดังนี้ 1. ครูมเีจตคติที่ดีเกีย่วกับการสอนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียน เหน็
ความส าคญั และเกิดความตระหนกัเปลี่ยนทัศนคติในการสอน และเปิดกว้างด้านความคดิของครูผูส้อนมากขึ้น 
2. มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการจัดการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนในโรงเรยีน สอนโดยยดึ
บรรยากาศทางวิชาการ ครูควรน าเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการสอนใหเ้กิดการเรียนรู้ในตัวของนักเรียนและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง 3. ความรู้ที่จะน าไปใช้กับผู้เรียน ทั้งทางด้านพัฒนาการของร่างกาย ครอบครัว ที่มผีลต่อการเรยีนรู้  
ข้อจ ากัดในด้านต่างๆ รู้และเข้าใจวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ การปอ้งกันเช้ือ HIV โดยใช้ถุงยางอนามัย ฯลฯ   
4. ความรู้ที่ไดร้ับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียน ใช้เนื้อหาท่ีจะ
น าไปสอนใหส้อดคล้องเหมาะสมกบัผู้เรยีน เข้าใจผูเ้รียน มสีื่อท่ีกระตุ้นความสนใจ และเป็นท่ีปรึกษา 5. ความรู้
ต่างๆ ที่จะน ามาใช้ประกอบการสอนเพศศึกษา ได้แก่ ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงท่ี
ควรออกพ้ืนท่ีให้ความรู้กับนักเรยีนในโรงเรียนต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ การเข้าใจในตัวนักเรยีน ผู้ปกครองให้มากขึ้น   
    2. ผลการจัดประชุมให้แตล่ะกลุม่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
และบริบทของพื้นที่ มีการรวมกลุม่แบ่งออกเป็น 4 เครือข่ายมีรายละเอียดดังนี้ 1. เครือข่ายกลุม่ A รปูแบบการ
เรียนการสอนที่มีกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการเรียนการสอนเพศศกึษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
2) กิจกรรมการเดินสายฉายหนัง 2. เครือข่ายกลุม่ B รูปแบบการเรยีนการสอนที่มีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม
มหัศจรรย์วัยทีนวัยใสเราท าได้ 3. เครือข่ายกลุ่ม C รูปแบบการเรียนการสอนที่มีกิจกรรม ได้แก ่1) กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “สรา้งวัยสดใส ใส่ใจเพศศึกษา” 2) กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน 3) กิจกรรม       
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 4. เครือข่ายกลุ่ม D รูปแบบการเรียนการสอนที่มีกิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการอบรม
นักเรียนแกนน า การสอนเพศศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) กิจกรรมปรับความคดิ เปลี่ยนพฤติกรรม ท าเพื่อ
พ่อ 3) ผลการจัดประชุมเพื่อน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่ม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนการสอนฯ โดยผูท้รงคุณวุฒิ พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการสอนของเครือข่ายกลุม่ 
A เครือข่ายกลุ่ม B เครือข่ายกลุ่ม C และเครือข่ายกลุ่ม D มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้  
 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ในจังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอยีดดังนี้ 1. ผลการเปรียบเทียบความรู้เรื่องเพศศึกษาของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05   
2. ผลการเปรียบเทียบเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเรื่องเพศศึกษาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ในจังหวัดก าแพงเพชร  อยู่ในระดบัมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัด
ก าแพงเพชร สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้ ด้านการสร้างความเข้าใจเรือ่งรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศกึษา
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อช้ีแจงความ
เป็นมาของโครงการ สรุปสถานการณ์ ปัญหาในปัจจุบันและให้ตระหนักถึงความส าคัญ และร่วมกันวางแผนและ
ก าหนดขั้นตอน พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและไดร้ับความรู้ด้านวิธีการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรยีนในโรงเรียนในเรื่องของการป้องกันปัญหาการมีเพศสมัพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียน 
และมีความตระหนักว่าเพศศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรยีนในโรงเรียน ด้านความรู้ 
ด้านความเข้าใจเรื่องการจดัการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนในโรงเรียนการสอนเพศศึกษา พบว่า 
ผู้เข้าร่วมการประชุมมองเห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัในเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนเพราะถือว่าเป็นการ
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติการในเรื่องเพศได้อย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการประชุม
ไปจัดการเรยีนการสอนเรื่องเพศศกึษา ด้านการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน
เพศศึกษาส าหรับนักเรียน พบว่า ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เป็นอย่างมาก สามารถน าเทคนิคต่างๆ ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและประยุกตใ์ช้ในการจัดการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการสอน จากข้อค้นพบอาจจะสรุปได้ว่าหลังการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องรูปแบบการเรยีนการ
สอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจทีถู่กต้องจาก
วิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์อยา่งแท้จริง และแนวทางที่ไดร้ับจากวิทยากรยงั
สอดคล้องกับปญัหาที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนท่ีท าให้มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก สอดคล้องกับ
แนวทางของทฤษฎีติดดิน (Grounded Theory) ที่ช้ีให้เห็นว่าการเอาเรื่องราวสถานการณ์ชีวิต เหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นในชุมชนมาวิเคราะห์ข้อมูลตามบริบทท่ีมีอยู ่หรือปัจจัยแวดลอ้มอ่ืนๆ  
เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิต จะท าให้ทุกคนเข้าใจเรื่องราวชีวิตพอที่จะตัดสินใจจ าแนกแยกแยะและคัดเลือกปัญหา
ที่ส าคัญที่สดุเพิ่มมิติในการมองสมรรถนะทางสังคมไดร้อบด้าน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาแนวทางในการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกับปัญหาได้อย่างแท้จริง (พิทักษ์  ศิริวงศ,์ 2547) 
 ผลการพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัด
ก าแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้ ผลการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้ความรู้ครผูู้สอนและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษา
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ให้แต่ละกลุ่มออกแบบรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษา พบว่า ความรู้ 
ความเข้าใจจากการอบรมของผูเ้ข้ารับการอบรม ได้แก ่เจตคติที่ดีเกีย่วกับการสอนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียน 
และผลการจัดประชุมให้แตล่ะกลุม่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบท
ของพื้นที่ โดยผนวกให้เข้ากับระบบการเรยีนการสอนในโรงเรยีน พบว่า มีการรวมกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 เครือข่าย 
คือ เครือข่ายกลุม่ A เครือข่ายกลุม่ B กลุ่ม C เครือข่ายกลุม่ D และผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรยีนการสอนโดยผู้ทรงคณุวฒุิ พบว่า รูปแบบการสอนของเครอืข่ายกลุ่ม A เครือข่ายกลุม่ B เครอืข่ายกลุ่ม 
C และเครือข่ายกลุ่ม D มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้  ทั้งนี้อาจจะเกิดจากแตล่ะ
เครือข่ายที่มาร่วมกันท างานเป็นผูป้ฏิบัติจริงในพ้ืนท่ีมีความรู้และเขา้ใจปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีอย่างดี เมื่อมี
ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพศศึกษา จึงเกดิความมั่นใจ เมื่อมโีอกาสได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับปญัหาการเรียนการสอนเพศศึกษาที่ผา่นมาพร้อมทั้งถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบตัิงานในโรงเรียนต่างๆ ภายในเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับ
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ข้อเสนอแนะของปาจรีย ์ผลประเสริฐ และคนอ่ืนๆ (2554, หน้า 118) ที่ได้ศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส และการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ในจังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้เสนอแนะไว้ว่า
การบูรณาการความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสและการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นในจังหวัดก าแพงเพชรนั้น ตอ้งอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ในจังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอยีดดังนี้ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เรื่องเพศศึกษาของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกจิกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากกิจกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นของรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 
ทั้ง 4 เครือข่าย มีทั้งกิจกรรมการอบรมให้ความรู้  การถ่ายทอดจากวิทยากร ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรือ่งเพศศึกษา  
เหตุผลข้างต้นจึงน่าจะท าให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้น 
ผลการศึกษาพบว่า เจตคติเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากเจตคติเกีย่วกับเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนเป็นการรับรู้ที่แสดงออกว่าดี
หรือไมด่ ีควรหรือไม่ควรและความโน้มเอียงท่ีจะกระท าหรือจะปฏบิัติต่อการแสดงพฤติกรรมเกีย่วกบัเรื่องเพศ  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เทธและบูรเนธ (Tett, R.P., & Burnett, D.D., 2005, pp.500-517) ที่พบว่า 
สาเหตุด้านจติใจ เป็นสาเหตุหนึ่งทีอ่ยู่ภายในตัวบุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม จึงน่าจะท าให้เจตคตเิรื่องเพศศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกจิกรรมสูงขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการตัดสินใจเรือ่ง
เพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม ทั้งนี้อาจจะเกิด
จาก ทักษะการตัดสินใจเรื่องเพศศกึษา เป็นความสามารถในการประเมินการแก้ปญัหาและการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีท่ีสุดของนักเรยีนภายใต้เหตุการณ์หรือสถานการณต์่างๆ ที่อาจน านักเรียนไปสู่พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเกี่ยวกับปัญหาทางเพศ ที่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของ
นักเรียนได้ดียิ่งข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา  
ควรจะเป็นผู้รเิริ่มและประสานงานในการส่งเสริม ก ากับตดิตามการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเดก็และเยาวชนท้ังในและนอกโรงเรยีน 
    2. โรงเรยีน หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ปกครอง สามารถน าความรูห้รือกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก
การวิจัย ไปใช้เป็นข้อมลูในการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของที่แท้จริงของตน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชรโดยน าไปทดลองใช้กับโรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร 
    2. ควรมีการศึกษาปัญหาและพฒันารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรทีเ่กิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนทีส่อดคล้องกับปญัหาของพื้นที่  
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ข้อเสนอแนะของปาจรีย ์ผลประเสริฐ และคนอ่ืนๆ (2554, หน้า 118) ที่ได้ศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส และการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ในจังหวัดก าแพงเพชร ที่ได้เสนอแนะไว้ว่า
การบูรณาการความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสและการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นในจังหวัดก าแพงเพชรนั้น ตอ้งอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ในจังหวัดก าแพงเพชร มีรายละเอยีดดังนี้ ผลการศึกษาพบว่า ความรู้เรื่องเพศศึกษาของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกจิกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากกิจกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นของรูปแบบการเรยีนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 
ทั้ง 4 เครือข่าย มีทั้งกิจกรรมการอบรมให้ความรู้  การถ่ายทอดจากวิทยากร ซึ่งเป็นการให้ความรู้เรือ่งเพศศึกษา  
เหตุผลข้างต้นจึงน่าจะท าให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้น 
ผลการศึกษาพบว่า เจตคติเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการ
เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากเจตคติเกีย่วกับเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนเป็นการรับรู้ที่แสดงออกว่าดี
หรือไมด่ ีควรหรือไม่ควรและความโน้มเอียงท่ีจะกระท าหรือจะปฏบิัติต่อการแสดงพฤติกรรมเกีย่วกบัเรื่องเพศ  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เทธและบูรเนธ (Tett, R.P., & Burnett, D.D., 2005, pp.500-517) ที่พบว่า 
สาเหตุด้านจติใจ เป็นสาเหตุหนึ่งทีอ่ยู่ภายในตัวบุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม จึงน่าจะท าให้เจตคตเิรื่องเพศศึกษา
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกจิกรรมสูงขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการตัดสินใจเรือ่ง
เพศศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม ทั้งนี้อาจจะเกิด
จาก ทักษะการตัดสินใจเรื่องเพศศกึษา เป็นความสามารถในการประเมินการแก้ปญัหาและการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีท่ีสุดของนักเรยีนภายใต้เหตุการณ์หรือสถานการณต์่างๆ ที่อาจน านักเรียนไปสู่พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเกี่ยวกับปัญหาทางเพศ ที่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาทีเ่กิดขึน้จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของ
นักเรียนได้ดียิ่งข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ผู้บริหารในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา  
ควรจะเป็นผู้รเิริ่มและประสานงานในการส่งเสริม ก ากับตดิตามการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของเดก็และเยาวชนท้ังในและนอกโรงเรยีน 
    2. โรงเรยีน หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ปกครอง สามารถน าความรูห้รือกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก
การวิจัย ไปใช้เป็นข้อมลูในการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของที่แท้จริงของตน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในจังหวัดก าแพงเพชรโดยน าไปทดลองใช้กับโรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร 
    2. ควรมีการศึกษาปัญหาและพฒันารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรทีเ่กิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนทีส่อดคล้องกับปญัหาของพื้นที่  
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