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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนีเ้ พื่อเปรียบเทียบความรู ความเขาใจ ทัศนคติและความคิดเห็นในเรื่องเอดส เพศศึกษาและ
ทักษะชี วิตของผูเขารับการอบรมในเรื่ องเอดส เพศศึกษา และทั กษะชีวิต เพื่ อนํามาเปนแนวทางในการพั ฒนา
การจัดเนื้อหา/องคความรูในหลักสูตรการอบรมเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต เก็บขอมูลโดยใชแบบประเมิน
กอนและหลังการอบรม กลุ มเปาหมาย คือ เจาหนาที่เขตพื้นที่การศึกษา เจาหนาที่สํานักงานปองกันควบคุมโรค
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยอนามัย และศูนยสุขภาพจิต เก็บขอมูลกอนการอบรม จํานวน 239 คน และ
เก็บขอมูลหลังการอบรม จํานวน 212 คน ผลการประเมิน พบวา ความรู ความเขาใจในเรื่องเอดส เพศศึกษา และ
ทักษะชีวติ มีคะแนนอยูในระดับสูง เพิม่ จากรอยละ 48.54 เปนรอยละ 74.53 ความตองการดานความรูข องผูเ ขารับ
การอบรมมากที่สุดคือ อนามัยการเจริญพันธุ รอยละ 21.97 รองลงมาคือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รอยละ 20.20
ทองและแทง รอยละ 19.32 ตามลําดับ การสอนเพศศึกษาใหได 16 ชั่วโมงตอปการศึกษา เปนเรื่องที่สามารถทําได
เพิ่มเปนรอยละ 93.85 เพราะสามารถบูรณาการในหลักสูตรได เปนนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเปนประโยชนตอนักเรียน ตามลําดับ และกลุมที่ทําไมได เพราะมีภาระงานมาก ขาดบุคลากร นโยบาย
ไมชัดเจน ขาดงบประมาณ ตามลําดับ สถานศึ กษา/หนวยงานส วนใหญ มี การเรี ยนการสอน การอบรมในเรื่ อง
โรคติ ด ต อทางเพศสั มพั นธ รวมทั้ งเอดส มากที่ สุ ด สรุ ปป ญหาที่ พบในการสอนนั กเรี ยนหรื อวั ยรุ นในเรื่ องเอดส
เพศศึกษา หรือทักษะชีวิต เกิดจากเนื้อหาหลักสูตรมาก ขาดกิจกรรมที่จะชวยสรางเสริมความเขาใจ รองลงมาปญหา
เกิดจากดานผูสอน เชน ผูสอนขาดทักษะในการสอน ขาดความรูและขอมูล เปนตน และดานนโยบาย เชน นโยบาย
ของกระทรวงฯ ไมชัดเจน ผูบริหารไมใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง

Abstract
The objective of this study was to compare knowledge, perception, attitude and concept about AIDS,
sex education and life skills among participants of the training course. The results of this study will develop
the training guideline of AIDS, sex education and life skills. Questionnaires were used for this study and
collected before and after training with the participants who were officer of Education Service Area Office,
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ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวการจัดการเรียนรูเรื่องเอดส

Disease Prevention and Control Office, Provincial Public Health Office, Region Health Promotion Center,
and Region Mental Health Center. The total of available questionnaires were 239 at the beginning (pretest) and 212 at the end (post-test). The data were analyzed using frequency distribution, percentage, mean
and standard deviation. The results found that the knowledge and perception about AIDS, sex education and
life skills at the end was higher than the beginning (percentage were 74.53 %, and 48.54 %). Knowledge
needs assessment; participants need to know about reproductive health, STIs, and unwanted pregnancy and
abortion (percentage were 21.97 % , 20.20 %, and 19.32 % respectively). The results from qualitative
data found that the idea for teaching sex education16 hours per year can be done by giving a policy from
Educational Ministry and Office of Basic Education Commission. It also can be integrated with school
curriculum because it is useful curriculum for their students. Some of them disagree; the reasons are having
many jobs, lack of teacher, unclear policy and lack of budget or less. Most of education institutes and
organizations both have an AIDS and STIs curriculum to teach or train their clients. In addition, it found the
problems of AIDS, sex education and life skills learning activities were having more contents in curriculum,
lack of learning activities that enhancing understanding AIDS, sex education and life skills. The problems that
occurred from teacher were teaching skills, lack of knowledge and information. Unclear policy from Educational Ministry and not supported continuity from the executive of each academic institute is one factor that
effecting to success.
ประเด็นสําคั ญ
เอดส, เพศศึกษา
เยาวชนในสถานศึกษา

บทนํา
ข อมู ล จากระบบเฝ าระวั ง พฤติ กรรมเสี่ ยงใน
ป พ.ศ.2554 พบวา เยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง
ต อการติดเชื้ อเอดส ดั งนี้ นักเรียนมัธยมศึกษาป ที่ 2
นักเรียนชาย รอยละ 4.2 และนักเรียนหญิง รอยละ 3.0
เคยมี เพศสั มพั นธ แล ว การใช ถุงยางอนามั ยในการมี
เพศสัมพันธ ครั้งลาสุดกับแฟนหรือคนรัก ในเพศชาย
รอยละ 69.0 ในเพศหญิงรอยละ 36.6 ความรูเกี่ยวกับ
โรคเอดสตามตัวชี้วัด UNGASS จํานวน 5 ขอ พบวา
นักเรียนชายตอบถู กทั้ ง 5 ขอ รอยละ 11.0 ส วนใน
นักเรียนหญิง ตอบถูก 5 ขอ รอยละ 12.9 (ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปที่ผานมา) นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5
นักเรียนชายมีเพศสัมพันธแลวรอยละ 28.0 นักเรียน

Keywords
AIDS, Sex education
Youth in Academic Institute
หญิงมีเพศสัมพันธแลว รอยละ 16.4 การใชถงุ ยางอนามัย
ในการมี เ พศสั มพั น ธ ค รั้ งล าสุ ด กั บ แฟน หรื อคนรั ก
ในเพศชาย ร อยละ 51.2 ในเพศหญิงร อยละ 46.5
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดสตามตัวชี้วัด UNGASS จํานวน
5 ขอ พบวานักเรียนชายตอบถูกทั้ง 5 ขอ รอยละ 21.9
นักเรียนหญิงตอบถูกทั้ง 5 ขอ รอยละ 23.9 นักเรียน
อาชี วศึ กษาชั้ น ประกาศนี ยบั ตรวิ ช าชี พ ป ที่ 2 การใช
ถุ งยางอนามั ยในรอบป ที่ผ านมากับคนที่ รูจักผิ วเผิ นใน
เพศชาย รอยละ 58.8 ในเพศหญิง รอยละ 70.8 ความรู
เกี่ยวกับโรคเอดสตามตัวชี้วัด UNGASS จํานวน 5 ขอ
พบว านั กเรี ยนชายตอบถู กทั้ ง 5 ข อ ร อยละ 19.0
นักเรียนหญิงตอบถูกทั้ง 5 ขอ รอยละ 18.1(1)
จากข อมู ล ของสํ านั กโรคเอดส วั ณ โรคและ
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โรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบว าวั ยรุ นเปนโรคติดตอ
ทางเพศสั มพั น ธ เ พิ่ มขึ้ น ในป 2550 มี ผู ป วยด ว ย
โรคติ ด ต อทางเพศสั มพั น ธ ที่ เข ารั บ การตรวจรั กษา
จํานวน 16,072 ราย โรคทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ โรคหนองใน
5,129 ราย คิดเปนรอยละ 31.9 รองลงมา หนองใน
เทียม รอยละ 18.7 และซิฟลิส รอยละ 8.9 ในปจจุบันนี้
พบวา เยาวชนติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยเฉพาะ
โรคหนองในมีแนวโนมสูงขึ้นเกือบ 2 เทา จากป 2548
มี อัตราป วย 22.4 ต อประชากรแสนคน เพิ่ มขึ้ นเป น
42.3 ต อประชากรแสนคน ในป 2553(2) จากข อมู ล
ดั งกล าวจึงมี ความจําเป นที่ จะตองมี การให ความรู เรื่ อง
เพศศึกษาในเยาวชนอยางเรงดวนซึ่งจากรายงานตัวชี้วัด
ที่ 11 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ มีการจั ดเก็ บขอมู ล
รอยละของโรงเรียนที่ใหการศึกษาบนฐานของทักษะชีวิต
ในปการศึกษาที่ผานมาอยางนอย 30 ชั่วโมง ผลการ
จัดเก็บขอมูลในป 2552 พบวา ไมมีขอมูล สําหรับการ
เรี ยนการสอนเรื่ องเอดส และเพศศึ กษาในสถานศึ กษา
โรงเรี ยนมั ธยมศึ กษาและอาชี ว ศึ กษา และมี การปรั บ
กลยุ ทธ การดํ า เนิ น งานป องกั น ในกลุ มเยาวชนใหม
เนื่องจากผลการประเมินโครงการที่ ไดรับการสนั บสนุน
จากกองทุนโลกฯ ในชวงป พ.ศ. 2546-2551 พบวา
ผลกระทบของโครงการฯ มีผลต อการเปลี่ ยนแปลงใน
ระดับความรูของเยาวชนในพื้นที่เปาหมายเทานั้น ยังไม
สามารถสร างทั กษะการป องกั นเอดส และมี ผลต อการ
เปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนไปสูเปาหมายที่ตองการได
ดั งนั้ น กลยุทธ ใหมที่ นํามาใช จึ งมุ งเน นไปที่ การสร าง
ทั กษะในการป องกั น ที่ จําเพาะกั บ เยาวชนแต ล ะกลุ ม
และใหสอดคลองกับ ทัศนคติ ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่
แตกตางของเยาวชน(3)
ประเทศไทยมี การเรียนการสอนในเรื่ องเอดส
เพศศึกษาและทักษะชีวติ ใน 3 รูปแบบ คือ 1.สอดแทรก
ในสาระวิชาอยางน อย 5 ชั่ วโมงต อป ในระดับประถม
ศึกษา 2. สอนทักษะชีวติ และเพศศึกษาอยางนอย 10 ชัว่ โมง
ต อป การศึ กษาในระดั บมั ธ ยมศึ กษา และอาชี วศึ กษา
3. จั ดการเรียนการสอนเรื่ องเอดส และเพศศึกษาแบบ
เข มข น ในระดั บ มั ธ ยมศึ กษา อย างน อย 16 ชั่ ว โมง
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ตอปการศึกษา 4. มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเกี่ยว
กั บเอดส เพศ ทั กษะชี วิ ต ประมาณป ละ 2 ครั้ ง (4)
จากผลการรายงานดั งกล าว กรมควบคุ มโรคได เร งรั ด
แนวทาง เพื่ อให เยาวชนได มี ความรู ความเข าใจ
มี ทักษะและพฤติ กรรมที่ เ หมาะสม สามารถใช ในการ
ดํารงชี วิ ตในสั งคมป จจุ บั น โดยมี ภาคี เครื อข ายที่ รวม
ดําเนินงาน ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศู นย อนามั ยเขต กรมอนามั ย ศู น ย สุ ขภาพจิ ต กรม
สุ ขภาพจิ ต และองค การแพธ ในการอบรมผู เกี่ ยวของ
ให มี ค วามรู ความสามารถให ก ารหนุ น เสริ มและให
คําแนะนําทางวิชาการ ตลอดจนติดตามดานเนื้อหาและ
การบริ หารจั ดการ การเรียนการสอนเรื่ องเอดสบนพื้ น
ของทักษะชีวิตในสถานศึกษา สํานักโรคเอดส วัณโรคและ
โรคติ ดต อทางเพศสั มพั นธ จึ ง ได จั ดการอบรมให กั บ
กลุ มเป าหมาย โดยใช คู มื อการอบรมภายใต โครงการ
“กาวยางอยางมั่นใจ” (5) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็น ทัศนคติของผูเ กีย่ วของทีม่ ตี อ กระบวน
การจัดการเรียนรูในเรื่องเอดส เพศศึกษาและทักษะชีวิต

วัสดุและวิธีการศึกษา
ในการประเมิ นครั้ งนี้ ใช แบบสอบถาม ผู เ ข า
รั บการอบรมทั้ งกอนและหลั งการอบรม ซึ่ งได ผานการ
พิจารณาของผูเ ชีย่ วชาญ เกีย่ วกับเนือ้ หา ความสอดคลอง
และความครอบคลุ มประเด็ นที่ ต องการถามกลุ ม
เป าหมายในการประเมิ นคื อ เจ าหน าที่ เขตพื้ นที่
การศึ กษา เจ าหน า ที่ สํ านั กงานป องกั น ควบคุ มโรค
ศูนยอนามัย ศูนยสุขภาพจิต และสํานักงานสาธารณสุข
(ในพื้นที่นอกเหนือโครงการกองทุนโลก ไดแก นนทบุรี
สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อางทอง ตราด สระแกว
จันทบุรี ประจวบคีรขี ันธ กาญจนบุรี นครปฐม บุรีรัมย
รอยเอ็ด หนองบัวลําภู ยโสธร อํานาจเจริญ นครพนม
สกลนคร กําแพงเพชร พิ จิตร อุ ทัยธานี ตาก สุโขทัย
เพชรบูรณ เชียงราย แมฮองสอน ชุมพร สุราษฎรธานี
ภูเก็ต ปตตานี นราธิวาส ตรัง )
เครื่ องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลครั้ งนี้เปน
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แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ชุด ประกอบดวย
1. แบบประเมินกอนการอบรม
2. แบบประเมินหลังการอบรม
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป แบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคล ประกอบดวย อายุ เพศ สถานภาพ การมีบุตร
หนวยงาน ที่สังกัด และระดับการศึกษา
ส ว นที่ 2 ประสบการณ ก ารเรี ยนการสอน
และการใหคําปรึกษา เปนการสอบถามถึงประสบการณ
ในการเรี ยนการสอนและการให คํ าปรึ กษาเรื่ องเอดส
เพศศึกษา และทักษะชีวิตของผูเขารับการอบรม
ส วนที่ 3 ความคิ ดเห็นต อการเรี ยนการสอน
เรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต ลักษณะคําถามมี
9 ขอ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ให
ผู ตอบเลื อกตอบได 4 ตัวเลือก คื อ เห็นด วยอยางยิ่ ง
เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ส วนที่ 4 ความรู ค วามเข าใจในเรื่ องเอดส
เพศศึ กษา และทั กษะชี วิต ลั กษณะคําถามมี 12 ข อ
มี ลั กษณะเป นคําถามถู กผิ ด ให ผู ตอบเลื อกตอบได 3
ตัวเลือก คือ ใช ไมใช หรือ ไมแนใจ/ไมทราบ
ส วนที่ 5 ความคิ ดเห็นและทั ศนคติ เกี่ ยวกั บ
เรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต ลักษณะคําถามมี
14 ข อ เป นมาตราส วนประมาณค า (Rating scale)
ใหผูตอบเลือกตอบได 4 ตัวเลือก คือ เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
การวิ เคราะห ขอมู ล นําข อมู ลที่ ได ทั้ งหมดจะ
นํามาตรวจความสมบู รณและถู กต องก อนนํามาลงรหั ส
และทํ า การวิ เคราะห ด วยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ซึ่ งมี
รายละเอียดในการวิเคราะหดังนี้
1. ข อมู ล ทั่ วไปและความพึ ง พอใจต อการ
จั ดการอบรม โดยการแจกแจงความถี่ หาค าร อยละ
และคาเฉลี่ย
2. เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยของผู ตอบ
แบบสอบถาม ทั้ งก อนและหลั งการอบรมในเรื่ อง
ความคิ ดเห็ นตอการเรียนการสอน ความรู ความเขาใจ
และทั ศนคติ เกี่ ยวกั บเรื่ องเพศศึ กษา เอดส และ

ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวการจัดการเรียนรูเรื่องเอดส

ทักษะชีวิตดวยการทดสอบคา t (Paired Samples t-test,
One way ANOVA)

ผลการศึกษา
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ผู ตอบแบบสอบถาม
กอนอบรม จํานวน 239 คน อยูในภาคกลางมากที่สุด
73 คน รองลงมาคือภาคเหนือ 66 คน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 57 คน และภาคใต 43 คน คิดเปนรอยละ
30.54 27.62 23.85 และ 17.99 ตามลําดั บ และ
ตอบแบบสอบถามหลังอบรม จํานวน 212 คน อยู ใน
ภาคกลางมากที่สุด 63 คน รองลงมาคือภาคเหนือ 57
คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51 คน และภาคใต 41
คน คิดเปนรอยละ 29.72 26.89 24.06 และ 19.34
ตามลําดับ เปนเพศหญิง รอยละ 65.69 และเพศชาย
รอยละ 33.89 มีอายุเฉลีย่ 45 ป และอายุอยูในชวง 4150 ป มากที่สุด รองลงมามีอายุอยูระหวาง 51-60 ป
มี สถานภาพสมรสมากที่ สุด รองลงมาโสด มีบุ ตรที่ มี
อายุ ตั้ งแต 12 ป ขึ้ นไป จํานวนบุตรเฉลี่ ย 1.78 คน
ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ สั ง กั ด หน วยงาน คณะ
กรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวงศึ กษาธิ การ
รองลงมาสังกัดหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข สวนใหญ
สําเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาโท รองลงมาสําเร็ จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี
สวนที่ 2 ประสบการณการเรียนการสอนและ
การใหคําปรึกษาในเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต
พบวาสถานศึกษา/หนวยงาน มีการเรียนการสอน การ
อบรมในเรื่ องโรคติ ดต อทางเพศสั มพั นธ รวมทั้ งเอดส
มากที่ สุ ด ร อ ยละ 89.04 รองลงมาคื อสอนเรื่ อง
เพศศึกษา รอยละ 82.91 และสอนทักษะชีวิต รอยละ
82.35 ตามลําดับ
จากตารางที่ 1 แสดงวามีการใหคําปรึกษาแก
นั กเรี ย นหรื อ วั ย รุ น ก อ นการอบรมร อยละ 89.29
หลังการ อบรมรอยละ 81.95 และไมมีการใหคําปรึกษา
กอนการอบรมรอยละ 10.71 หลังอบรมรอยละ 18.05
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของการใหคําปรึกษาแกนกั เรียนหรือวัยรุน ในเรือ่ งเพศศึกษา โรคติดตอทางเพศสัมพันธ รวมทัง้ เอดส
และทักษะชีวิต การอบรม กอนการอบรมและหลังการอบรม
เรือ่ ง
การใหคําปรึกษาแก
นักเรียนหรือวัยรุน

หลังการอบรม (N=205)
กอนการอบรม (N=224)
มี
ไมมี
ไมมี
มี
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
200 89.29
24 10.71 168 81.95 37 18.05

ตามลําดับ สถานศึกษา/หนวยงานมีกิจกรรมรณรงคใน
เรื่ องโรคติ ดต อทางเพศสั มพั นธ รวมทั้ งเอดส มากที่ สุ ด
รองลงมารณรงค ใ นเรื่ องเพศศึ กษา และทั กษะชี วิ ต
การเข ารั บ การอบรมเกี่ ยวกั บการจั ดการเรี ยนการสอน

แกนกั เรียน หรือวัยรุน ในปทผี่ า นมาในเรือ่ งเอดสมากทีส่ ดุ
รองลงมาเคยเข ารั บการอบรมในเรื่ องเพศศึ กษา และ
เคยเข ารั บการอบรมในเรื่ องทั กษะที่ เน นนั กเรี ยนหรื อ
วัยรุนเปนศูนยกลาง

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของลักษณะการเคยเขารวมการอบรม

ลักษณะการเขารวมการอบรม
1. เนนการใหความรูทางวิชาการ
2. เนนกิจกรรมเพือ่ กระตุน การมีสว นรวม
3. เนนการเรียนการสอนทีน่ ักเรียน หรือวัยรุน เปนศูนยกลาง
4. เนนใหนกั เรียนหรือวัยรุน รูจ กั ปองกันการลวง ละเมิดทางเพศ
5. เนนใหนกั เรียนหรือวัยรุน ปฏิญาณตนวาจะ ไมมเี พศสัมพันธ
กอนแตงงาน
6. อื่น ๆ เชน ทักษะการใหคําปรึกษา สิทธิ ทางเพศ เปนตน
รวม

จากตารางที่ 2 พบวาลักษณะการอบรมที่เคย
ได รั บเน น การให ค วามรู ทางวิ ชาการมากที่ สุ ด รองลง
มาเน น กิ จกรรมเพื่ อกระตุ นการมี ส ว นร ว ม และเน น
การเรี ยนการสอนที่ นั กเรี ยนหรื อวั ยรุ นเป นศู นย กลาง
ประสบการณการจัดอบรมหรือสอน พบวามี ประสบการณ
ในการจัดอบรมหรือสอนในเรื่องเอดสมากที่สุด รองลง
มามีการจัดการอบรมหรือสอนในเรื่องทักษะชีวิต และมี
การจั ด การอบรมหรื อสอนในเรื่ องเพศศึ ก ษาในป ที่
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กอนการอบรม
(N=129)
จํานวน รอยละ
30.00
82
27.50
75
17.90
49
17.60
48
5.50
15
4
273

1.50
100.00

หลังการอบรม
(N=119)
จํานวน
รอยละ
91
30.64
76
25.59
62
20.88
49
16.50
18
6.06
1
297

0.34
100.00

ผ านมา พบว ามี การจั ดอบรมหรื อสอนในเรื่ องเอดส
มากที่สุด รองลงมาทักษะชีวิต และเพศศึกษา ตามลําดับ
สาเหตุ การไม ได จั ดอบรมหรื อสอนในเรื่ องเอดส
เพศศึกษาและทักษะชีวิตในปที่ผานมา สวนใหญพบวา
ไม ได รับผิ ด ชอบงานโดยตรง สาเหตุ รองลงมาคื อไม มี
งบประมาณสนั บ สนุ น และกํ า ลั งเริ่ มเข ามาทํ า งาน
ตามลําดับ
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ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวการจัดการเรียนรูเรื่องเอดส

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของปญหาที่พบในการสอนนักเรียนหรือวัยรุนในเรื่องเอดส เพศศึกษา ทักษะชีวิต

ปญหาที่พบในการสอนนักเรียนหรือวัยรุนในเรื่องเพศศึกษา
เอดสหรือทักษะชีวิต
1. ดานเนือ้ หาหลักสูตร
1.1 ขาดกิจกรรมทีจ่ ะชวยสรางเสริมความเขาใจ
1.2 ไมสอดคลองกับวัฒนธรรม
1.3 ไมเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
1.4 ซ้ําซอนกับวิชาหลักทีน่ กั เรียนเรียนอยูแ ลว
1.5 อื่น ๆ เชน ขาดงบประมาณ ขาดสื่อการสอน เปนตน
2. ดานผูสอน
2.1 ขาดทักษะในการสอน
2.2 ขาดความรูและขอมูล
2.3 อื่น ๆ เชน ขาดกิจกรรมที่ทันสมัย ทีมวิทยากร
ไมพรอม เปนตน
3. ดานผูเรียน
3.1 ไมกลาแสดงออก
3.2 ไมใหความสนใจ
3.3 อื่น ๆ เชน มีจํานวนผูเขาอบรมมาก อยากลอง เปนตน
4. ดานนโยบาย
4.1 นโยบายของกระทรวงฯ ไมชัดเจน
4.2 ผูบ ริหารไมใหการสนับสนุน
4.3 อื่น ๆ เชน นโยบายไมตอเนื่อง และไมทําอยาง
จริงจัง ขาดงบประมาณ เปนตน
5. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
5.1 ขาดวัสดุอปุ กรณและสือ่ การสอน
5.2 อื่น ๆ เชน ขาดงบประมาณ
ขาดเทคนิคและวิธกี ารเปนตน
6. ดานอื่น ๆ เชน ขาดการประชาสัมพันธระดับประเทศ
ขาดความรวมมือจากครูผูสอน เปนตน

กอนการอบรม
(N=121 )
จํานวน รอยละ
188
119
26
16
16
11
160
95
53
12
148
110
28
10
152
75
65
12
134
129
5
9

63.30
13.83
8.51
8.51
5.85
59.38
33.13
7.50

หลังการอบรม
(N=105)
จํานวน
รอยละ
158
100
25
10
21
2
157
91
61
5

49.34
42.76
7.89

133
99
31
3
149
73
73
3

96.27
3.73

111
111
-

74.32
18.92
6.76

63.29
15.82
6.33
13.29
1.27
57.96
38.85
3.18

74.44
23.31
2.26
49.00
49.00
2.00

100.00
-

4

จากตารางที่ 3 พบว าป ญ หาเกิ ด จากด าน เพศศึ กษา หรื อทั กษะชี วิ ต ป ญหาที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ
เนื้ อหาหลั กสู ต รมากที่ สุ ด รองลงมาป ญ หาเกิ ด จาก การขาดทักษะ รองลงมาคือขาดนโยบายสนับสนุน และ
ดานผูส อน และดานนโยบาย ตามลําดับ ปญหาหลัก ทีพ่ บ ขาดความรู ขอมูล ตามลําดับ
ในการใหคําปรึกษาแกนักเรียนหรือวัยรุน ในเรื่องเอดส
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต

หลังการอบรม

กอนการอบรม

แผนภูมิที่ 1 การวิ เคราะหเปรียบเทียบระดับ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การเรี ย นการสอนเรื่ องเอดส
เพศศึกษา และทักษะชีวิต ของผูเ ขารับการอบรมทั้ง 6 รุน
พบว าก อนการอบรมผู เข ารั บ อบรมส วนใหญ มีค ะแนน
ของระดั บความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บการเรี ยนการสอนเรื่ อง
เอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต อยูในระดับ ปานกลาง
ทั้ งกอนและหลังการอบรม และมี ระดับความคิดเห็นใน
ระดั บ ดี เพิ่ มมากขึ้ น จากร อยละ 24.37 เป นร อยละ
37.26 เมื่อผานการอบรม
ประเด็ นความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ การเรี ยน การ
สอนเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต
หลังการอบรมระยะเวลา 4 วัน กลุมเปาหมาย

มีการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปในทางที่ตองการ เชน
 รู สึ กลํ า บากใจที่ จะต องพู ด เรื่ องเพศใน
กลุมผูฟงวัยรุนที่มีทั้งเพศชาย และเพศหญิงปนกันลดลง
 รู สึ กอึ ดอั ดใจที่ จะต องตอบคํ า ถามแก
นักเรียน หรือวัยรุนเรื่องเพศ
 ผู สอนเพศศึ กษาควรชี้ ถู กชี้ ผิ ดให แก
นักเรียน หรือวัยรุนได
 การสอนเพศศึ กษาทํ า ให นั กเรี ยนหรื อ
วัยรุน มีเพศสัมพันธเร็วขึน้
 การกระตุนใหนักเรียนหรือวัยรุนมีสวนรวม
ในการเพศศึกษาเปนเรื่องยาก

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องเอดส
เพศศึกษา และทักษะชีวิต
กอนการอบรม
หลังการอบรม
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N

Mean

SD

df

t

p-value

205
205

16.05
17.80

3.65
3.80

204

-6.16

0.000
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การวิ เ คราะห เ ปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยของ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การเรี ยนการสอนเรื่ องเอดส
เพศศึกษา และทั กษะชีวิ ต ของผู เขารับการอบรมกอน
และหลั ง การอบรมด ว ยการทดสอบหาค า t ที่ ระดั บ
ความเชื่อมั่น รอยละ 95 พบวา กอนการอบรมผูเขารับ
การอบรมมี ค ะแนนเฉลี่ ยของความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ
การเรียน การสอนเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต
2.55 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 และ

ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวการจัดการเรียนรูเรื่องเอดส

หลั ง การอบรมมี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.78 ส วน เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 เมื่ อเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยของ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การเรี ยนการสอน เรื่ องเอดส
เพศศึกษา และทักษะชีวิต กอนและหลังการอบรมพบวา
แตกต างกั นอย างมี นั ยสํ า คั ญทางสถิ ติ (p<0.05)
กลาวคือหลังการอบรม ผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็น
เกี่ ยวกั บการเรี ยนการสอนเรื่ องเอดส เพศศึ กษา และ
ทักษะชีวิตที่ดีขึ้น

สวนที่ 4 ความรู ความเขาใจในเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต

หลังการอบรม

กอนการอบรม

กราฟแสดงระดับความรูความเขาใจในเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต

แผนภู มิ ที่ 2 การวิ เคราะห เปรี ยบเที ยบ
ระดับความรูความเขาใจในเรื่ องเอดส เพศศึกษา และ
ทั กษะชี วิ ต ของผู เ ข ารั บ การอบรม ก อนและหลั งการ
อบรมทั้ ง 6 รุ น พบว าก อนการอบรมผู เข ารั บ อบรม
สวนใหญ มีคะแนนของความรูความเขาใจในเรื่องเอดส
เพศศึกษา และทักษะชีวิต อยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ
48.54 และภายหลังการอบรม พบวา สวนใหญมีคะแนน
ของความรู ความเข าใจในเรื่ องเอดส เพศศึ กษา และ
ทั กษะชี วิ ต อยู ใ นระดั บ สู ง เช น เดี ยวกั น และเพิ่ มขึ้ น
เปนรอยละ 74.53 เชน ในประเด็น
 การเปลีย
่ นแปลงทางรางกายและจิตใจ ของ
วัยรุน เกิดจากฮอรโมนเพศ
 การคุ มกํ า เนิ ด โดยการนั บ ระยะปลอดภั ย

คือหนา 7 และหลัง 7 คือ 7 วันกอนมีประจําเดือน
 ควรใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉินเมือ
่ จําเปน เทานัน้
ไมควรใชพร่ําเพรือ่ เพราะประสิทธิภาพในการคุมกําเนิด
จะลดลงและอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
 เอดส ส ามารถป องกั น ได 100เปอร เ ซนต
โดยการมีเพศสัมพันธกับคูเพียงคนเดียวเทานั้น
 การใส ถุ งยางอนามั ย 2 ชั้ นไม ได เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ ในการปองกันโรคเอดสและการตั้งครรภ
เพราะการเสี ยดสี กั น อาจทําให ถุ ง ยางอนามั ยฉี กขาด
ไดงาย
 การหลั่ งภายนอกเป น วิ ธี ก ารป อ งกั น การ
ติดโรคทางเพศสัมพันธวิธีหนึ่ง
 โรคเอดส เ ป น โรคที่ เ กิ ด ในกลุ มเสี่ ยง เช น
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หญิงบริการ นักเที่ยว ผูใชยาเสพติดที่ฉีดยาเขาเสน ฯลฯ
เทานั้น
 คนที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีสวนใหญจะดูปกติ
เหมือนคนที่มีสุขภาพสมบูรณทั่วไป
 แมวา คนนัน
้ จะเปนผูท ตี่ ดิ เชือ้ ไวรัสเอชไอวีแลว
มีโอกาสเปนไปไดวาเมื่อตรวจเลือดยังแสดงผลเปนลบ
 การสํ า เร็ จ ความใคร ด ว ยตั ว เองไม ดี ต อ

สุขภาพ เพราะทําใหสมรรถภาพทางเพศเสื่อมได
 พฤติ กรรมเบี่ ยงเบนทางเพศ รั กร ว มเพศ
เปนโรคทางจิตชนิดหนึ่งซึ่งตองไดรับการบําบัดรักษา
 การล า งอวั ย วะเพศภายนอกด ว ยสบู แ ละ
น้ําสะอาด เพียงพอแลว ไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะตองใช
น้ํายาทําความสะอาด

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู ความเขาใจในเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต
ความรู ความเขาใจในเรื่องเพศศึกษา เอดส
และทักษะชีวิต
กอนการอบรม
หลังการอบรม

N

Mean

SD

df

t

p-value

206
206

7.96
9.38

2.55
1.81

205

-8.27

0.000

การวิ เ คราะห เ ปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยของ 3.78 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เมื่อเปรียบเทียบ
ความรู ความเขาใจในเรือ่ งเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวติ คะแนนเฉลี่ ยของความรู ความเข าใจในเรื่ องเอดส
ของผูเขารับการอบรม กอนและหลังการอบรม ดวยการ เพศศึกษา และทักษะชีวิต กอนและหลังการอบรมพบวา
ทดสอบหาคา t ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 พบวา ความรู ความเขาใจในเรือ่ งเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวติ
ก อนการอบรมผู เข ารั บ การอบรมมี ค ะแนนเฉลี่ ยของ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กลาวคือ
ความคิ ด เห็ นเกี่ ยวกั บการเรี ย นการสอนเรื่ องเอดส หลังการอบรม ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ
เพศศึกษา และทักษะชีวิต 2.55 คะแนน สวนเบี่ยงเบน ในเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิตที่สูงขึ้น
มาตรฐานเทากับ 0.67 และหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต

หลังการอบรม
กอนการอบรม

แผนภู มิ ที่ 3 การวิ เคราะห เปรี ยบเที ยบ เพศศึ ก ษา และทั กษะชี วิ ต ของผู เข า รั บ การอบรม
ระดั บ ความคิ ด เห็ น และทั ศ นคติ เ กี่ ยวกั บ เรื่ องเอดส ก อนและหลั งการอบรมทั้ ง 6 รุ น พบว าทั้ ง ก อนและ
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ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวการจัดการเรียนรูเรื่องเอดส

หลั งการอบรมผู เข ารั บการอบรมส วนใหญ มี คะแนน
ของความคิ ด เห็ น และทั ศ นคติ อยู ในระดั บปานกลาง
และมี ระดั บความคิ ด เห็ นในระดั บ ดี เ พิ่ มมากขึ้ น เมื่ อ
ผานการอบรม เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายขอของ
ความคิดเห็น และทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเอดส เพศศึกษา
และทั กษะชี วิ ต ก อนและหลั งการอบรม ของผู เ ข ารั บ
การอบรม พบว า ร อยละรายข อของความคิ ดเห็ นและ
ทัศนคติที่ดีเกีย่ วกับเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต
ส ว นใหญ เ พิ่ มมากขึ้ นกว า ก อนการอบรม ทั้ งที่ เป น
ขอความทางบวก และขอความทางลบ เชน
 การที่ นั กเรี ยนหรือวัยรุ น มี แฟนเป น เรื่ องที่
ยอมรับได
 การมี เ พศสั ม พั น ธ ก อ นการแต ง งานเป น
เรื่องที่ผิด
 โอกาสติด เชื้ อไวรั ส เอชไอวี ของนั กเรี ยนไม
แตกตางจากประชาชนทั่ วไป
 คนที่ ติ ดเชื้ อไวรั สเอชไอวี เป นคนชอบ
เปลี่ยนคูนอนบอย
 ทานรู สึ กไมส บายใจ ถ าจะตองรับประทาน

อาหารรวมกับผูที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
 ผู ชายควรหาประสบการณ ทางเพศมาก
กวาผูหญิง
 การพูดคุยเรื่ องเพศเปน เรื่องที่ไมเหมาะสม
ในสังคมไทย
 ผู หญิงบอกรักผู ช ายกอนได
 การแต ง กายล อ แหลมเป น สาเหตุ สํ า คั ญ
ของการลวงละเมิดทางเพศ
 ผู หญิ งที่ พกถุ งยางอนามั ยเป นผู หญิ ง
ที่เจนจัดในเรื่องเพศ
 ทุ ก คนควรมี ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ ง
เรื่ อง การคุมกําเนิ ด แมว าจะขั ดกั บหลั กความเชื่ อของ
บางศาสนาก็ตาม
 การเบี่ยงเบนทางเพศเปน ตุด แตว ทอม ดี้
เปนตัวอยางที่ไมดีใหแก เยาวชน
 ใครๆ ก็ เ ป น แฟนได แต ค นที่ จะเป น แม
ของลูกไดตองเปนสาวพรหมจารี
 นั กเรี ยนหรื อ วั ยรุ นบางคนอาจมี ทั ก ษะ
ชีวิตมากกวาผูใหญได

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต
ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา
เอดส และทักษะชีวิต
กอนการอบรม
หลังการอบรม

N

Mean

SD

df

t

p-value

200
200

26.03
27.61

3.82
4.03

199

5.28

0.000

การวิ เ คราะห เ ปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยของ
ความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเอดส เพศศึกษา
และทั กษะชี วิ ต ของผู เข ารั บการอบรม ก อนและ
หลั งการอบรม ดวยการทดสอบหาค า t ที่ ระดับความ
เชื่อมั่น รอยละ 95 พบวา กอนการอบรม ผูเขารับการ
อบรมมีคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยว
กับเรือ่ งเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต 26.03 คะแนน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.82 และหลังการอบรม
มีคะแนนเฉลี่ ย 27.61 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.03
เมื่ อเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ยของความคิ ด เห็ นและ
ทัศนคติเกี่ยว กับเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิต

กอนและหลังการอบรมพบวา ความคิดเห็นและทัศนคติ
เกีย่ วกับเรือ่ งเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวติ แตกตางกัน
อย างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) กล าวคื อหลั ง
การอบรม ผูเขารับการอบรมมีความคิดเห็นและทัศนคติ
เกี่ยวกับเรื่องเอดส เพศศึกษา และทักษะชีวิตที่ดีขึ้น
ผู เข ารั บ การอบรมต องการความรู เพิ่ มเติ ม
สําหรั บใช ในการสอนเรื่ องเพศศึ กษาแก นั กเรี ยนหรื อ
วัยรุนมากที่สุดคือ อนามัยการเจริญพันธุ รอยละ 21.97
รองลงมาคือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ รอยละ 20.20
ทองและแทง รอยละ 19.32 ตามลําดับ
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ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาใหได 16 ชั่วโมงตอปการศึกษา
เรื่อง
การสอนเพศศึกษาใหได
16 ชั่วโมงตอปการศึกษา
เปนเรือ่ งทีส่ ามารถทําได
ทําได เพราะ
- สามารถบูรณาการในหลักสูตรได
- เปนนโยบายของสพฐ.
- เปนประโยชนตอ นักเรียน
ทําไมได เพราะ
- เวลาเรียนไมพอ
- มีภาระงานมาก ขาดบุคลากร
- นโยบายไมชัดเจน ขาดงบประมาณ

กอนการอบรม (N=216)
หลังการอบรม (N=195)
ทําได
ทําไมได
ทําได
ทําไมได
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
196 90.74 20
6.15
9.26 183 93.85 12

85
28
18

จากตารางที่ 7 แสดงการสอนเพศศึกษาใหได
16 ชั่ วโมงต อป การศึ กษาเป น เรื่ องที่ สามารถทํ า ได
พบวาผู เข ารั บการอบรมเห็ นวาสามารถทําได โดยระบุ
เหตุผลวา สามารถบูรณาการในหลักสูตรได เปนนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน และ
เปนประโยชนตอนักเรียน ตามลําดับ และเห็นวาทําไมได
เนื่องจากเวลาเรียนไมพอ มีภาระงานมาก ขาดบุคลากร
นโยบายไมชัดเจน ขาดงบประมาณ เปนตน ตามลําดับ
ความมั่นใจในการสอนเพศศึกษา ของผูเขารับการอบรม
หลั งการอบรม พบว าผู เข ารั บ การอบรมมี ความมั่ นใจ
มากที่ สุ ด ร อยละ59.33 รองลงมาคื อมี ความมั่ น ใจ
อย างยิ่ ง ร อยละ26.32 และไม แน ใจ ร อยละ 11.96
ตามลําดั บ แนวทางในการขยายผลการอบรม ของผู
เข ารั บ การอบรม พบว า ผู เข ารั บ การอบรมได ระบุ
แนวทางในการขยายผลการอบรมโดยการจั ด อบรม
ใหกับครูผูสอน มากที่สุด รอยละ 27.78 รองลงมาคือ
ชี้แจงผูบริหาร ผลักดันใหมีการสอนเพศศึกษา รอยละ
25 และสรางทีมงานและเครือขาย ระดับจังหวัด รอยละ
19.44 ตามลําดับ

วิจารณ
การสอนเพศศึ กษาจะแตกต างกั นตามบริ บท
ของสถานศึกษา(6) ในแตละประเทศ เพราะมีเรือ่ งคานิยม
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ความเชือ่ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมเขามาเกีย่ วของ
ในบางประเทศ เชน เดนมารก เนเธอรแลนด ยอมรับและ
สนับสนุนเรื่ องเพศศึกษา แต ในประเทศที่ อนุรักษนิยม
จะมีขอโตแยงและเกิดการตอตาน เชน ประเทศโปแลนด
การสอนเพศศึกษาจะเริ่มในอายุที่แตกตางกัน ประเทศ
ยุโรปสวนมาก เริ่มสอนเมื่ออายุ 11.6-13 ป ในสาระ
ที่ แตกต างกั น ในประเทศโปรตุ เกส สอนในสาระวิ ชา
เพศศึกษาและความสัมพันธ (Relationship and sexual
education) ในเรื่ องสรี ระวิ ท ยา อารมณ สั ง คมและ
ความสั มพั นธ บางประเทศสอนในสาระ วิ ถี ชี วิ ต
ครอบครัว(family life education) องคการอนามัยโลก
สหภาพยุ โรป ได มีคําแนะนําในการจั ดการเรียนรู เรื่ อง
เพศศึกษาใหแกเยาวชนในโครงการ SAFE Project ดังนี้
ใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ
ขอมูลในการขจัดความเชื่อทีผ่ ิด ใหขอมูลแหลงสนับสนุน
และหนวยบริการและการพัฒนาทักษะชีวิต เชน การคิด
วิ เ คราะห การสื่ อสาร การพั ฒ นาคน การตั ด สิ น ใจ
การสรางความมั่ นใจ การแสดงสิทธิ ความรั บผิ ดชอบ
เป น ต น รวมทั้ งการสอดแทรกทั ศ นคติ และค านิ ยม
ทางบวก เชน เปดใจรับความคิดเห็น เคารพตนเอง และ
ผูอื่น ใหคุณคาแกตนเอง เปนตน(7) ในหลายทศวรรษ
ที่ ผ านมา รั ฐบาลสหรั ฐอเมริ กาได ทุ มเทงบประมาณ
อยางมากมายในการจัดการเรี ยนรู เพศศึกษาเพื่ อชะลอ
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การมีเพศสัมพันธเพียงอยางเดียว (abstinence only
education) แต ผ ลการวิ จั ย ประเมิ น โครงการพบว า
ได ผลไม ดี เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บโครงการจัดการเรียนรู
เพศศึกษา แบบรอบดาน(8) จากขอมูลในครั้งนี้ พบวา
สถานศึกษาสวนใหญ มีการเรียนการสอน การอบรมใน
เรื่ องโรคติ ดต อทางเพศสั มพั นธ รวมทั้ งเอดส มากที่ สุ ด
รองลงมาคือสอนเรื่องเพศศึกษาและสอนเรื่องทักษะชีวิต
ซึง่ รายงานความกาวหนาระดับประเทศตามปฏิญญาวาดวย
พันธกรณีเรื่องเอชไอวี/เอดส(4) ประเทศไทย มกราคม
2551-ธั น วาคม 2552 พบว าการเรี ยนรู เรื่ องเอดส
บนฐานของทักษะชีวิตในประเทศไทย มี 3 รูปแบบ คือ
สอดแทรกในสาระวิชา อยางนอย 5 ชั่วโมง สอนทักษะ
ชีวิ ตและเพศศึกษาอยางน อย 10-16 ชั่ วโมง และจัด
การเรี ยนการสอนเข มข น อย างน อย 16 ชั่ ว โมงต อป
ข อมู ลพบว าส วนใหญ ไม เคยเข ารั บการอบรม เกี่ ยวกั บ
การจัดการเรียนการสอน แก นักเรี ยนหรื อวั ยรุ นในปที่
ผ านมา ในเรื่ องทั กษะที่ เ น น นั กเรี ยนหรื อวั ยรุ น เป น
ศู นย กลางสําหรั บ คนที่ เคยได รับ การอบรมในลั กษณะ
ที่ เ น น การ ให ค วามรู ทางวิ ชาการมากที่ สุ ด รองลงมา
เนนกิจกรรม เพือ่ กระตุน การมีสว นรวม และเนนการเรียน
การสอนที่นักเรียนหรือวัยรุนเปนศูนยกลาง จากผลการ
ประเมิ นโครงการฯ (4)ที่ ไดรับสนั บสนุ นจากกองทุนโลก
ในช วงป พ.ศ. 2546-2551 พบว า ผลกระทบของ
โครงการฯ มี ผ ลต อการเปลี่ ยนแปลงในระดั บความรู
ของเยาวชน ยั ง ไม ส ามารถสร างทั กษะการป อ งกั น
เอดส และมี ผ ลต อ การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของ
เยาวชน ไปสู เป า หมายที่ ต อ งการได กลยุ ท ธ ใ หม
จึ งมุ งเน นไป ที่ การสร างทั กษะในการป องกั นที่ จําเพาะ
กั บ เยาวชนแต ล ะกลุ มและให ส อดคล องกั บ ทั ศ นคติ
ความเชื่ อและวิ ถีชีวิ ตที่ แตกต างของเยาวชน ป ญหา
เกิดจากดานเนื้อหาหลักสูตรมากที่สุด เชน ขาดกิจกรรม
ที่จะชวยสรางเสริมความเขาใจ รองลงมาปญหาเกิดจาก
ดานผูสอน เชน ผูสอนขาดทักษะในการสอน ขาดความรู
และขอมูล เปนตน และดานนโยบาย เชน นโยบายของ
กระทรวงฯ ไม ชั ด เจน สอดคล องกั บ ผลงานวิ จั ยของ
นุชนารถ แกวดําเกิง(9) ที่พบวา ดานนโยบาย และแนว
ทางการปฏิบัติในสวนกลาง สวนภูมิภาค ในเรื่องการจัด

ทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวการจัดการเรียนรูเรื่องเอดส

การเรียนการสอนเรือ่ งเอดสและเพศศึกษา มีการถายทอด
นโยบาย ไปสู สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา 185 เขต
(โครงสร างเดิ มมี 185 สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
แตปจจุบัน มีการปรับเปลี่ ยนโครงสราง เปนสํานักงาน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา และสํ านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) แตไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
ขาดการติดตามประเมินผลที่ตอเนื่ อง ทําใหการดําเนิน
งานในพื้นที่ ไมครอบคลุม รูปแบบและวิธีการดําเนินงาน
ในเรื่ องการจัดการเรียนการสอน ขึ้นอยูกับสถานศึกษา
เปนผูกําหนดเอง การศึกษาขององคการแพธ(10) พบวา
ถึงแมวา การประกาศเปนนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ
ใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีการเรี ยนการสอน แต ยัง
ไม มีผ ลการนําไปปฏิ บั ติ อย างจริ ง จั ง การจั ดการเรี ยน
การสอนเรื่ องเอดส และเพศศึ กษาในสถานศึ กษายั งไม
ครอบคลุม และยังไมเปนการจัดการเรียนรู ที่รอบดาน
ซึ่ งเน น การพั ฒ นาเยาวชนเกิ ด ทั กษะที่ จําเป น ในการ
ดําเนินชีวิต ไดแก การใหคุณคากับสิ่งตางๆ การสื่อสาร
การั บฟง การแลกเปลี่ ยนความรู สึ กนึ กคิดที่ สอดคลอง
หรือแตกตาง การตัดสินใจ การตอรอง การรักษาหรือ
ยื น ยั นในความเป น ตั ว เอง สามารถแสดงความรู สึ ก
ความต องการของตนเองโดยเคารพในสิ ทธิ์ ของผู อื่ น
การจั ดการกั บแรงกดดั นจากเพื่ อน สิ่ งแวดล อม
และอคติ ทางเพศ รวมไปถึ ง การแสวงหาคํ า แนะนํา
ความช ว ยเหลื อ การจําแนกแยกแยะข อมู ลที่ ถู กต อง
ออกจากที่ ไม ถู กต อง ซึ่ ง องค การแพธ ได ศึ กษาและ
กําหนดเปนแนวทางไววานักเรียนทุกคนในทุกระดับชั้น
ให เรี ยนเพศศึ กษาป การศึ กษาละไม น อยกว า 16
ชั่วโมงอยางตอเนื่อง(11)

ขอเสนอแนะ
1. ควรมี น โยบายในเรื่ องการจั ดการเรี ยนรู
เรื่องเอดส เพศศึกษาและทักษะชีวิตที่ตอเนื่อง และเนน
เนือ้ หาทีม่ คี วามสอดคลองและเหมาะสมกับกลุม เปาหมาย
และเนนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รวมทั้ง ควรมีกิจกรรม
เพื่ อส ง เสริ มการสื่ อสารระหว างผู ป กครองกั บเด็ กใน
ปกครอง เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมใน
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สหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จํ า กั ด.
กลุ มเยาวชนอย างยั่ งยื น ควรมีการดําเนิ นงานรวมกัน
กรุงเทพมหานคร, 2550.
ระหวางเครือขายในระดับพื้นที่ เพื่อทําใหไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู ประสบการณ รวมกัน สามารถนํามาวางแผนเชิ ง 4. คณะกรรมกรรมแห ง ชาติ ว าด วยการป องกั น และ
แก ไขป ญ หาเอดส . รายงานความก าวหน าระดั บ
นโยบาย กํ า หนดทิ ศ ทางในการจั ด ทํ า โครงการเพื่ อ
ประเทศตามปฏิญญาวาดวยพันธกรณีเรือ่ งเอชไอวี/
พัฒนางาน ในอนาคตตอไป
เอดส . พิ มพ ครั้ งที่ 2 โรงพิ มพ สํ า นั กงาน
2. ที มวิ ทยากรกระบวนการเพื่ อให เกิ ด
พระพุทธศาสนแหงชาติ.บริษทั เฟอ งฟาพริน้ ติง้ จํากัด.
ปรับเปลี่ยน ทัศนคติของกลุมที่เกี่ยวของกับเยาวชน เชน
จังหวัดปทุมธานี,2552
ผู บริ หาร ครู ผู สอน ต อ งมี ป ระสบการณ แ ละความ
เชี่ ยวชาญ และเน นกระบวนการเรี ยนรู แบบมี ส วนร วม 5. องคการแพธ.โครงการ "กาวยางอยางมั่นใจ" คูมือ
ฝ กอบรมผู จัดการเรี ยนรู เพศศึ กษาแบบรอบดาน.
อยางแทจริง การอบรมวิทยากรในระดับพื้นที่ ตองใช
กรุ ง เทพฯ : องค การแพธ (Path) ภายใต การ
ระยะเวลาในการสั่ งสมประสบการณ เพื่ อจะได นํา
สนับสนุ นของกองทุ นโลก กระทรวงสาธารณสุข.
กระบวนการไปขยายงานและต อ งมี เ วที แลกเปลี่ ยน
บริ ษั ทเออร เจนท แทค จํากั ด.กรุ งเทพมหานคร,
เรี ยนรู ร วมกั น และมี การอบรมฟ นฟู เป นระยะๆ
2553
เพื่ อแกไขกระบวนการอบรมต อไป
6. เบญจพร ป ญ ญายง. การทบทวนองค ค วามรู :
การตั้งครรภในวัยรุน. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
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