การศึึกษาข้้อมููลพื้้น� ฐานและสภาพปััจจุุบันั เพื่่�อการพััฒนาหลัักสููตรชีีวิิตและครอบครััว
สำำ�หรัับนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น
รวีีวรรณ ไชยเมืือง1 และนงลัักษณ์์ เขีียนงาม2

บทคััดย่่อ
งานวิิจัยั นี้้�มี ีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาข้้อมููลพื้้�นฐานและสภาพปัั จจุุบันั เพื่่อ� การพััฒนาหลัักสููตรชีีวิติ และ
ครอบครััวสำ�ำ หรัับนักั เรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น งานวิิจัยั นี้้�อยู่่�ในระยะที่่� 1 ของโครงการ มีี 3 ขั้้�นตอน
ได้้แก่่ 1. ศึึกษาเอกสารและงานวิิจัยั ที่เ�่ กี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาหลัักสููตร 2. เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยใช้้แบบสอบถาม
ความคิิดเห็็นสำำ�หรัับผู้้�บริิหารโรงเรีียน ครููผู้ส้� อนสุุขศึึกษา นัักเรีียน และผู้้�ปกครองนัักเรีียนในระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 4 ข้้อมููลได้้มาจากโรงเรีียนในเครืือมููลนิิธิเิ ซนต์์คาเบรีียลแห่่งประเทศไทยทั้้�งสิ้้น� 11 แห่่ง 3. วิิเคราะห์์ข้อ้ มููล
ทางสถิิติ ผ
ิ ลการวิิจัยั พบว่่า 1. ครููผู้ส้� อนสุุขศึึกษา และนัักเรีียนระดัับชั้้ �นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 มีีความเห็็นสอดคล้้องกัันว่่า
ควรมีีการปรัับเนื้้�อหาสาระแกนกลาง พุุทธศัักราช 2551 ให้้น่่าสนใจ ทัันสมััยต่่อเหตุุการณ์์ และสามารถนำำ�ไป
ปรัับใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั ได้้ 2. นัักเรีียนชั้้�นดัังกล่่าวเห็็นว่่าควรจััดการเรีียนการสอนในรููปแบบเกม วััดและประเมิินผล
การเรีียนรู้้� และควรประเมิินทััศนคติิ 3. ผู้้�บริิหารโรงเรีียน ครููผู้ส้� อนสุุขศึึกษา นัักเรีียนและผู้้�ปกครองนัักเรีียน
แสดงความสนใจ และต้้องการในการพััฒนาหลัักสููตรชีีวิติ และครอบครััว
คำำ�สำ�คั
ำ ญ
ั : 1. การพััฒนาหลัักสููตร 2. ชีีวิติ และครอบครััว 3. นัักเรีียนมััธยมศึึกษาตอนต้้น
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Study of fundamental data and current condition for developing life and family
for lower secondary school students
Raweewan Chaimueng3 and Nongluck Kiengam4

Abstract
The main purposes of this research (Phase 1) are to study the fundamental data and current
conditions for life and family development for the lower secondary school students which can be divided
into 3 stages: 1. reviewing the related research papers and curriculum development; 2. collecting data
by distributing questionnaires to school administrators, health education teachers, 10th-grade students
and their parents based on 11 schools in the network of the Saint Gabriel Foundation of Thailand;
and 3. analyzing data by using statistical measures. It was found that: 1. both of health education
teachers and 10th-grade students shared their common views that the target the core curriculum (201)
and related activities should be more interesting, up-to-date, applicable for students’ daily life. 2.
Academic instructions should be promoted by using games as well as students’ attitudes should be
involved. 3. All respondents expressed their interests and demands that the development of life and
family curriculum should be executed.
Keywords: 1. The curriculum development 2. Life and family 3. Lower secondary school students
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บทนำำ�

พระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม  (ฉบัับที่่� 3) พ.ศ. 2553 ความมุ่่�งหมาย
และหลัักการในมาตรา 12 นอกเหนืือจากรััฐ เอกชน และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้บุคค
ุ ล ครอบครััว องค์์กร
ชุุมชน องค์์กรเอกชน องค์์กรวิิชาชีีพ สถาบัันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัันสัังคมอื่่�นมีีสิิทธิใิ นการ
จััดการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ทั้้�งนี้้�ให้้เป็็ นไปตามที่่กำ� �ำ หนดในกฎกระทรวง และพระราชบััญญััติส่่ิ งเสริิมการพััฒนาเด็็ก
และเยาวชนแห่่งชาติิ พ.ศ. 2550 ที่่ไ� ด้้กำ�ำ หนดคุุณลักั ษณะเด็็ก และเยาวชนที่่พึ� งึ ประสงค์์ ซึ่่ง� ถืือเป็็ นวิิสัยั ทััศน์์    
ที่ป�่ ระเทศต้้องการให้้เกิิดขึ้้น� กัับเด็็กและเยาวชน ดัังตััวอย่่างข้้อหนึ่่�งต่่อไปนี้้� คืือ ให้้เด็็กและเยาวชนมีีความผููกพััน
ต่่อครอบครััว  ภาคภููมิใิ จในความเป็็ นไทย มีวิี ถีีิ ชีีวิติ แบบประชาธิิปไตย สามารถดำำ�เนิินชีีวิติ ได้้อย่่างปลอดภััย
และรู้้�จักั เคารพสิิทธิขิ องผู้้�อื่น�่ รวมทั้้�งกฎเกณฑ์์และกติิกาในสัังคม ซึ่่�งสอดคล้้องกัับยุทุ ธศาสตร์์การพััฒนาคุุณภาพ
คนให้้เหมาะสมตามช่่วงอายุุ ตามร่่างกรอบทิิศทางของแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 11        
ที่่มี� แี นวทางการเสริิมสร้้างบทบาทครอบครััว ชุมช
ุ น ศาสนาสถานให้้เข้้มแข็็ง มีีสััมพันั ธภาพที่่ดีีต่่
� อกััน
เยาวชนโดยเฉพาะช่่วงมััธยมศึึกษาตอนต้้นเป็็ นวััยช่่วงหััวเลี้้ย� วหััวต่่อที่กำ�่ �ลั
ำ งั มีีพััฒนาการเปลี่่ย� นแปลง
ทางด้้านร่่างกาย อารมณ์์ และความคิิด  โดยจะมีีวุุฒิภิ าวะทางเพศอย่่างสมบููรณ์์ ทำ�ำ ให้้วัยั รุ่่น� ที่่ไ� ม่่ได้้รับั การเตรีียมตััว    
มาก่่อนรู้้�สึึกวิิตกกัังวลกัับการเปลี่่ย� นแปลงนี้้� ประกอบกัับต้อ้ งเผชิิญกัับความคาดหวัังของสัังคมและผู้้�ใหญ่่ที่่มี� ี
ต่่อวััยรุ่่�น ช่่วงนี้้�จึงึ เป็็ นช่่วงสำำ�คัญ
ั ของวััยรุ่่�นที่จ�่ ะต้้องดำำ�เนิินชีวิี ติ ให้้ผ่่านไปอย่่างราบรื่่�น เพื่่อ� พััฒนาไปสู่่คว
� าม    
เป็็ น ผู้้�ใหญ่่ในแบบที่พึ�่ งึ ประสงค์์ วัยั รุ่่�นมีีความอยากรู้้�อยากเห็็นอยากทดลองทำำ�ให้้วัยั รุ่่�นมีีความกระตืือรืือร้้น                     
และกล้้าเสี่่ย� งที่จ�่ ะเผชิิญกัับสิ่่ง� แปลกใหม่่อัันจะนำำ�ไปสู่่พ� ฤติิกรรมและการกระทำำ�หลายอย่่างของวััยรุ่่น�  ซึ่่�งอาจจะ
ก่่อให้้เกิิดผลดีีหรืือผลเสีียแก่่ตััววัยั รุ่่น� เองและผู้้�อื่น�่ ได้้ วัยั รุ่่น� มีีพฤติิกรรมทางสัังคมมากขึ้้น� และกว้้างขึ้้น� เริ่่ม� แยกตััว
เป็็ นอิิสระจากครอบครััว และให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเพื่่อ� นมากขึ้้น� การแสดงออกให้้เห็็นถึึงความต้้องการที่่จ� ะเรีียนรู้้�
ทัักษะ บทบาท และหน้้าที่่ข� องตนในสัังคม การที่วั�่ ยั รุ่่น� มีีความยุ่่�งยากสัับสน และวุ่่น� วายใจ เป็็ นเหตุุให้้ใจมีีความ
ละเอีียดอ่่อน และมีีความเสี่่ย� งสููงต่่อการเกิิดปััญหาทางจิิตใจที่อ�่ าจนำำ�ไปสู่่ปั� ัญหาอื่่น� ๆ ที่มี�่ ีผลกระทบต่่อวััยรุ่่น� ได้้
เช่่น ปััญหาติิดเกม ปััญหาสารเสพติิด ปััญหาเรื่่อ� งเพศ การมีเี พศสััมพันั ธ์์ก่่อนวััยอัันควร และปััญหาการตั้้�งครรภ์์ เป็็นต้้น
(Hongsanguansri, 2017: 436)
ผลของการสำำ�รวจเด็็กและเยาวชน ปีี 2551 (National Statistical Office, 2010: 21) พบว่่ามีเี ด็็กไทย      
ร้้อยละ 61.8 ไม่่ได้้อยู่่กั� บพ่่
ั อแม่่ และที่่อ� ยู่่กั� บพ่่
ั อหรืือแม่่คนใดคนหนึ่่�งมีีร้้อยละ 20.1 ซึ่่�งสภาวการณ์์ด้า้ นครอบครััว
ปีี 2555 พบว่่าเด็็กไทยในปัั จจุบัุ นั ไม่่ได้้อาศััยอยู่่�กับพ่่
ั อแม่่หรืือพ่่อแม่่แยกทางกัันสููงถึึงร้้อยละ 36 ขณะเดีียวกััน
พบเด็็กที่่ไ� ด้้ทำ�กิ
ำ จิ กรรมหรืือใช้้เวลาร่่วมกัันกัับครอบครััว เช่่น ท่่องเที่่ย� ว ปลููกต้้นไม้้ เล่่นกีีฬา ทำำ�งานบ้้าน ฯลฯ
ในระดัับบ่่อยครั้้�งถึึงเป็็ นประจำำ�เพีียงร้้อยละ 45 (Ramajitti Institute, 2013: 9) ในการดำำ�เนิินชีีวิติ ของครอบครััว
มีีการเปลี่่ย� นแปลง คืือ ทั้้�งพ่่อและแม่่ต้้องแสวงหารายได้้ ทำ�ำ ให้้ไม่่สามารถอบรมเลี้้ย� งดููบุุตรได้้เท่่าที่คว
�่ ร ส่่งผลให้้
เด็็กไม่่ได้้รับั การดููแลที่่เ� พีียงพอ จึึงถููกดึึงดููดจากสิ่่�งจููงใจภายนอกครอบครััวได้้โดยง่่าย ครอบครััวได้้ลดบทบาท
สํําคััญต่่อสมาชิิกลงหลายด้้าน ความห่่างเหิินระหว่่างเด็็กและผู้้�ใหญ่่มีีมากขึ้้น� ในขณะเดีียวกััน เด็็กมีโี อกาส        
ที่่จ� ะเรีียนรู้้�เรื่่อ� งต่่าง ๆ จากแหล่่งอื่่น� ๆ มากกว่่าในบ้้านจนบางครั้้�งผู้้�ใหญ่่ตามไม่่ทััน และคาดไม่่ถึึงว่่าเด็็กจะรู้้�ได้้
ประกอบกัับความเจริิญก้้าวหน้้าทางด้้านวััตถุุในสัังคมมีีมากขึ้้น� ได้้ดึงึ ดููดให้้เยาวชนก้้าวสู่่�โลกภายนอกมากกว่่า
การอยู่่�กับบ้
ั า้ น การเลี้้ย� งดููเยาวชนนั้้�นหากปล่่อยเป็็ นภาระของครอบครััวเพีียงอย่่างเดีียวคงไม่่ได้้ จึงึ ทำำ�ให้้
โรงเรีียน ชุุมชน และสื่่อ� มวลชนได้้เข้้ามามีีอิิทธิพิ ลต่่อการดํําเนิินชีีวิติ ของเยาวชน (Somprayoon, 1998: 157)
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หลัักสููตรแกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา (Ministry
of Education, 2010: 164-165) ระบุุว่่า สุุขภาพ หรืือสุุขภาวะเป็็ นเรื่่อ� งสำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวโยงกัับทุกุ มิิติขิ องชีีวิติ  ซึ่่�ง
ทุุกคนควรจะได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องสุุขภาพเพื่่อ� จะได้้มี ีความรู้้� ความเข้้าใจที่่ถู� ูกต้้อง มีีเจตคติิ คุุณธรรม และค่่านิิยม       
ที่เ�่ หมาะสมรวมทั้้�งมีีทัักษะปฏิิบัติั ด้ิ า้ นสุุขภาพจนเป็็ นกิิจนิสัิ ยั อัันจะส่่งผลให้้สังั คมโดยรวมมีีคุุณภาพ วิิชาสุุขศึึกษา
มุ่่�งเน้้นให้้ผู้เ้� รีียนพััฒนาพฤติิกรรมด้้านความรู้้�  เจตคติิ  คุณ
ุ ธรรม ค่่านิิยมและการปฏิิบัติั เิ กี่่�ยวกัับสุขุ ภาพควบคู่่�                 
ไปด้้วยกััน สาระที่เ�่ ป็็ นกรอบเนื้้�อหา หรืือขอบข่่ายองค์์ความรู้้�ของกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา
ประกอบด้้วย 5 สาระ ได้้แก่่ 1. การเจริิญเติิบโตและพััฒนาการของมนุุษย์์ 2. ชีวิี ติ และครอบครััว 3. การเคลื่่อ� นไหว
การออกกำำ�ลังั กาย การเล่่นเกม กีีฬาไทย และกีีฬาสากล 4. การสร้้างเสริิมสุขุ ภาพสมรรถภาพและการป้้ องกััน
5. ความปลอดภััยในชีีวิติ  ซึ่่�ง ชลดา เถื่่อ� นเนาว์์ (Thuennao, 2005) ได้้ทำ�ำ การวิิจัยั เรื่่อ� ง การใช้้หลัักสููตรสถานศึึกษา
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษาของครููโรงเรีียนในเครืือมููลนิิธิเิ ซนต์์คาเบรีียลแห่่งประเทศไทย           
ซึ่่�งจากการสอบถาม และสััมภาษณ์์ครูผูู้ ส้� อน พบว่่าการเขีียนพุุทธพิิสัยั  ทัักษะพิิสัยั และจิิตพิิสัยั ไม่่ชััดเจน และ
ผลการเรีียนรู้้�ที่ค�่ าดหวัังไม่่สอดคล้้องกัับสาระการเรีียนรู้้� การเขีียนจุุดประสงค์์ไม่่สอดคล้้องกัับผลการเรีียนรู้้�             
ที่ค�่ าดหวััง การเลืือกกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ไม่่เหมาะสมกัับผู้้�เรีียน การสอนไม่่มีีประสิิทธิภิ าพเพราะครููสอนหลายวิิชา
สอดคล้้องกัับจินิ ตนา สรายุุทธพิิทักั ษ์์ (Sarayuthpitak, 2012: 19) ซึ่่�งกล่่าวว่่า ปัั ญหาของการสอนวิิชาสุุขศึึกษา
ในปัั จจุุบันั ที่่�ไม่่สามารถปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมสุุขภาพของนัักเรีียนได้้เท่่าที่�คว
่ ร เนื่่�องจากผู้้�สอนส่่วนใหญ่่             
ไม่่ส่่งเสริิมให้้ผู้เ้� รีียนเกิิดเจตคติิในการตระหนัักถึึงปััญหาสุุขภาพ และนำำ�ไปปฏิิบัติั เิ พื่่อ� แก้้ไขปััญหาสุุขภาพเท่่าที่คว
�่ ร
ครููมักั ใช้้วิธีีิ การสอนแบบบรรยาย หรืืออธิิบายโดยให้้นักั เรีียนฟัั ง และจดบัันทึึกเนื้้�อหาตามที่มี�่ อี ยู่่�ในหนัังสืือเรีียน
มากกว่่าเน้้นเจตคติิ ทักั ษะกระบวนการ และการปฏิิบัติั  ครู
ิ เู ป็็ นศููนย์์กลางในการถ่่ายทอดเนื้้�อหาวิิชาแต่่เพีียง
ฝ่่ ายเดีียว โดยสอดคล้้องกัับข้้อมููลความพอใจของเด็็กกัับการสอนเพศศึึกษาในโรงเรีียน ซึ่่�งพบว่่ามีีเด็็กเฉลี่่ย�
เพีียงร้้อยละ 39 เท่่านั้้�นที่่พ� อใจกัับการสอนเพศศึึกษาในโรงเรีียน และปรััชญาทางการศึึกษาที่่ผ่่� านมาของไทย
มุ่่�งเน้้นการจััดการเรีียนรู้้�ที่มุ่่�่ ง� สร้้างทัักษะทางวิิชาการให้้กับั เด็็ก มากกว่่าการสร้้างทัักษะชีีวิติ ให้้สัมพั
ั นั ธ์์กับคว
ั ามรู้้�ได้้      
ทํําให้้การสอนทัักษะชีีวิติ  ซึ่่�งรวมไปถึึงการสอนชีวิี ติ และครอบครััวกลายเป็็ นวิิชาแขนงในกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
หลััก มีีเนื้้�อหาการเรีียนรู้้�ที่ต�่ ายตััวเป็็ นวิิชาการ ไม่่สอดรัับกับคว
ั ามสนใจของผู้้�เรีียนและสภาพความเป็็ นจริิง
(Ramajitti Institute, 2013: 11) และผลจากการนิิเทศการสอนภายในโรงเรีียนอััสสััมชัญ
ั ลำำ�ปาง โดยหััวหน้้ากลุ่่ม�
สาระการเรีียนรู้้� และหััวหน้้างานนิิเทศการสอน พบว่่าครููผู้ส้� อนวิิชาสุุขศึึกษาเน้้นสอนเนื้้�อหาตามในหนัังสืือ   
สาระชีีวิติ และครอบครััวในระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้นไม่่ตรงกัับปััญหาวััยรุ่่น� ในปัั จจุบัุ นั ไม่่ทัันสมััย ไม่่ตอบสนอง
ความอยากรู้้�อยากเห็็นของวััยรุ่่น�  ทำำ�ให้้นักั เรีียนไม่่สนใจและไม่่ตั้้�งใจเรีียน
จากข้้อมููลดัังกล่่าวข้้างต้้นทำำ�ให้้เห็็นว่่า หลัักสููตรเป็็ นศููนย์์กลางหรืือเป็็ นหััวใจของการศึึกษาในโรงเรีียน
ครููหรืือผู้้�บริิหารการศึึกษาจึึงต้้องอาศััยหลัักสููตรเป็็ นหลััก และเป็็ นแนวทางในการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่อ� ให้้ผู้เ้� รีียน
เกิิดการเรีียนรู้้� และได้้รับั ประสบการณ์์ตามความมุ่่�งหมายของการศึึกษา เนื่่�องจากการพิิจารณาคุุณภาพการ
ศึึกษาของสถาบัันการศึึกษาใดว่่าจะดีีหรืือไม่่ ดููได้้จากหลัักสููตรของสถาบัันนั้้�น ๆ โดยสุุชาติิ โสมประยููร และ
เอมอััชฌา วััฒนบุุรานนท์์ (Somprayoon, & Wattanaburanon, 2010: 76) ได้้กล่่าวว่่า หลัักสููตรที่่ดีี 
� หมายถึึง
หลัักสููตรที่่�ทันั สมััย และสามารถแก้้ปััญหาปัั จจุุบันั ของสัังคมได้้ เมื่่�อสภาพของสัังคม  หรืือเหตุุการณ์์ และ             
สิ่่�งแวดล้้อมต่่าง ๆ เปลี่่ย� นแปลง หลัักสููตรก็็ต้อ้ งเปลี่่ย� นแปลงปรัับปรุุงพััฒนาตามไปด้้วยอยู่่�เสมอ มิิฉะนั้้�น
หลัักสููตรนั้้�นจะล้้าสมััย และไม่่อาจแก้้ปััญหาของสัังคมได้้ การปรัับปรุุงหรืือพััฒนาหลัักสููตรจึึงต้้องกระทำำ�           
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อยู่่�เรื่่อ� ย ๆ ตามช่่วงระยะเวลาที่่เ� หมาะสม ซึ่่�งนัับได้้ว่่าเป็็ นกระบวนการที่่ต่่� อเนื่่�องกัันตลอดไป
จากสภาพปัั ญหาที่่ก� ล่่าวมาเป็็ นการศึึกษาวิิจัยั ในระยะที่่� 1 ซึ่่�งผู้้�วิจัิ ยั สนใจที่่จ� ะศึึกษาข้้อมููลพื้้�นฐานและ
สภาพปัั จจุบัุ นั ของกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษาในสาระที่่� 2 ชีีวิติ และครอบครััว มาตรฐานที่่� 2.1
เพื่่อ� การนำำ�ไปสู่่ก� ารพััฒนาหลัักสููตรชีีวิติ และครััวในการวิิจัยั ในระยะ 2 ต่่อไป
วััตถุุประสงค์์ของการวิิ จัยั
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มี ีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาข้้อมููลพื้้�นฐานและสภาพปัั จจุุบันั เพื่่�อการพััฒนาหลัักสููตรชีีวิติ
และครอบครััวสำ�ำ หรัับนักั เรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น
วิิ ธีีการศึึกษา
การวิิจัยั ในระยะที่่� 1 นี้้� เป็็ นการวิิจัยั เชิิงปริิมาณ (quantitative research) ได้้กำ�ำ หนดวิิธีีการวิิจัยั โดยมีี
รายละเอีียดดัังนี้้�
1. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารโรงเรีียน จำำ�นวน 33 คน ครููผู้ส้� อนสุุขศึึกษาระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษา      
ตอนต้้น จำำ�นวน 33 คน นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่�่ 4 จำำ�นวน 3,000 คน ผู้้�ปกครองนัักเรีียนระดัับ           
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 จำำ�นวน 3,000 คน สัังกััดโรงเรีียนในเครืือมููลนิิธิเิ ซนต์์คาเบรีียล
กลุ่่มตั
� วั อย่่างได้้แก่่ ผู้้�บริิหารโรงเรีียน ครููผู้ส้� อนสุุขศึึกษาระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น นัักเรีียนระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 และผู้้�ปกครองนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 จาก 11 โรงเรีียนในเครืือมููลนิิธิิ
เซนต์์คาเบรีียลแห่่งประเทศไทย กำำ�หนดขนาดของกลุ่่�มตัวั อย่่างจากตารางสำำ�เร็็จรููปของเฮนเดลที่�ร่ ะดัับ          
ความเชื่่อ� มั่่�น 99% และใช้้วิธีีิ การเลืือกกลุ่่มตั
� วั อย่่างแบบเจาะจง ได้้ผู้้�บริิหารโรงเรีียนจำำ�นวน 33 คน ครููผู้ส้� อน
สุุขศึึกษาระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้นจำำ�นวน 33 คน นัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 4 จำำ�นวน 550 คน และผู้้�ปกครอง
นัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 4 จำำ�นวน 550 คน รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 1,166 คน
2. วิิ ธีีดำ�ำ เนิิ นการวิิ จัยั
        
2.1 ผู้้�วิจัิ ยั เตรีียมเอกสารเพื่่�อศึึกษาวิิเคราะห์์ประเด็็นเนื้้�อหาและรวบรวม  ได้้แก่่  หลัักสููตร         
แกนกลางการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน พุุทธศัักราช 2551 กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา วิิเคราะห์์เนื้้�อหา
ในสาระการเรีียนรู้้�ที่�่ 2 ชีวิี ติ และครอบครััว มาตรฐานและตััวชี้วั�้ ดั ในระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้น ศึึกษาหนัังสืือและ
เอกสารเกี่่�ยวข้้องกัับวิิธีีการสร้้างแบบสอบถามความคิิดเห็็น
2.2 ผู้้�วิจัิ ยั สร้้างแบบสอบถามความคิิดเห็็นสำำ�หรัับผู้้�บริิหารโรงเรีียน ครููผู้ส้� อนสุุขศึึกษาระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 และผู้้�ปกครองนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4
ประกอบด้้วย ตอนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไป ตอนที่่� 2 ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการพััฒนาหลัักสููตร และตอนที่�่ 3 ข้้อคิิดเห็็น
และข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิม
2.3 นำำ�แบบสอบถามความคิิดเห็็นที่�ผู้่ ้�วิจัิ ยั สร้้างขึ้้น� เสนอต่่ออาจารย์์ที่�ป่ รึึกษาวิิทยานิิพนธ์์       
เพื่่�อพิิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม และความถููกต้้องของการตั้้�งประเด็็นคำำ�ถาม และการใช้้ภาษา และ        
นำำ�ข้้อเสนอแนะมาทำำ�การปรัับปรุุงแก้้ไข
2.4 นำำ�แบบสอบถามความคิิดเห็็นที่่ป� รัับปรุุงแก้้ไขแล้้วนำำ�เสนอต่่อผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ จำิ �ำ นวน 5 ท่่าน
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พิิจารณาตรวจสอบหาความสอดคล้้องระหว่่างข้้อคำำ�ถามกัับเนื้้�อหา (ค่่า IOC) ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการพััฒนา
หลัักสููตร และนำำ�ข้้อเสนอแนะของผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ มิ าทำำ�การปรัับปรุุงแก้้ไข
2.5 นำำ�แบบสอบถามความคิิดเห็็นที่่ป� รัับปรุุงแก้้ไขแล้้วไปสอบถาม ผู้้�บริิหารโรงเรีียน จำำ�นวน
33 คน ครููผู้ส้� อนสุุขศึึกษา จำำ�นวน 33 คน นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 จำำ�นวน 550 คน และผู้้�ปกครอง
นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 จำำ�นวน 550 คน จากโรงเรีียนอััสสััมชัญ
ั โรงเรีียนเซนต์์คาเบรีียล  โรงเรีียน
อััสสััมชัญ
ั ธนบุุรีี  โรงเรีียนอััสสััมชัญ
ั สมุุทรปราการ โรงเรีียนอััสสััมชัญ
ั ศรีีราชา โรงเรีียนเซนต์์หลุุยส์์ฉะเชิิงเทรา
โรงเรีียนอััสสััมชัญ
ั ระยอง โรงเรีียนมงฟอร์์ตวิิทยาลััย โรงเรีียนอััสสััมชัญ
ั ลำำ�ปาง โรงเรีียนอััสสััมชัญ
ั อุุบลราชธานีี
และโรงเรีียนอััสสััมชัญ
ั นครราชสีีมา   
3. เครื่่�องมืือวิิ จัยั
เครื่่อ� งมืือในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ได้้แก่่ แบบสอบถามความคิิดเห็็นข้้อมููลพื้้�นฐานและสภาพปัั จจุบัุ นั เกี่่�ยวกัับ
การพััฒนาหลัักสููตรชีีวิติ และครอบครััวสำ�ำ หรัับผู้้�บริิหารโรงเรีียน ครููผู้ส้� อนสุุขศึึกษา นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษา
ปีีที่�่ 4 และผู้้�ปกครองนัักเรีียนระดัับชั้้ �นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� งมืือโดยผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ จำิ �ำ นวน 5 ท่่าน
พิิจารณาตรวจสอบหาความสอดคล้้องระหว่่างข้้อคำำ�ถามกัับเนื้้�อหา (ค่่า IOC) มีีค่่าอยู่่�ระหว่่าง 0.93 ซึ่่�งมีี            
ค่่าความเที่่ย� งตรงใช้้ได้้
4. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
เก็็บรวบรวมข้้อมููลจากการตอบแบบสอบถามความคิิดเห็็นข้้อมููลพื้้�นฐานและสภาพปัั จจุบัุ นั เกี่่�ยวกัับการ
พััฒนาหลัักสููตรชีีวิติ และครอบครััว จากผู้้�บริิหารโรงเรีียน จำำ�นวน 33 ฉบัับ ครูผูู้ ส้� อนสุุขศึึกษา จำำ�นวน 33 ฉบัับ
นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่�่ 4 จำำ�นวน 550 ฉบัับ  และผู้้�ปกครองนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่�่ 4
จำำ�นวน 550 ฉบัับ รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้น� 1,166 ฉบัับ
5. ระยะเวลาที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ผู้้�วิจัิ ยั เก็็บรวบรวมข้้อมููลตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึึงเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็็ น      
ระยะเวลา 4 เดืือน
6. การวิิ เคราะห์์ข้้อมููล
วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากการตอบแบบสอบถามข้้อมููลทั่่�วไป และความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการพััฒนาหลัักสููตร
ใช้้สถิิติเิ ชิิงพรรณาได้้แก่่ ค่่าความถี่่�คิดิ เป็็ นร้้อยละ ส่่วนข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะเพิ่่�มเติิมใช้้การวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
ผลการศึึกษา
ตอนที่่� 1 ผลการศึึกษาข้้อมููลพื้้น� ฐานเพื่่�อการพััฒนาหลัักสููตรชีีวิิตและครอบครััว พบว่่า ผู้้�บริิหารโรงเรีียน
ให้้การสนัับสนุุนการจััดหลัักสููตร ได้้แก่่ การอบรมครูู การพััฒนาหลัักสููตร และเห็็นว่่าการพััฒนาหลัักสููตรชีวิี ติ และ
ครอบครััวสำ�คั
ำ ญ
ั  จำำ�นวน 33 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 100 เห็็นว่่าทางโรงเรีียนไม่่มีข้ี อ้ กำำ�หนดสำำ�หรัับครูทีู่ จ�่ ะสอน    
กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา จำำ�นวน 24 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 72.73 เห็็นว่่าเรื่่อ� งที่เ�่ หมาะสมต่่อ
ความสนใจและความต้้องการของนัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้นในสาระตนเอง เรื่่อ� งบทบาทความหลากหลาย     
ทางเพศ ในสาระครอบครััว เรื่่อ� งความสััมพันั ธ์์ในครอบครััว เรื่่อ� งการปรัับตัวั และการอยู่่ร่่วมกั
� นั ในสาระเพศศึึกษา
เรื่่อ� งทางเลืือกในภาวะการท้้องไม่่พร้้อม และในสาระทัักษะในการดำำ�เนิินชีีวิติ เรื่่อ� งทัักษะการสื่่อ� สาร เพื่่อ� ป้้ องกััน
การถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ จำำ�นวน 33 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 100 เห็็นว่่าการสอนควรเน้้นสาระตนเอง จำำ�นวน 13 คน        
24
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คิิดเป็็ นร้้อยละ 39.39 เห็็นว่่าผู้้�บริิหารมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาหลัักสููตรชีีวิติ และครอบครััว  ได้้แก่่ การส่่งเสริิม
สนัับสนุุนด้้านการกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ การสนัับสนุุนด้้านงบประมาณ การให้้ข้อ้ เสนอแนะอย่่างเป็็ นกััลยาณมิิตร     
และมีีความเป็็ นประชาธิิปไตย จำำ�นวน 33 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 100   
ตอนที่่� 2 ผลการศึึกษาสภาพปััจจุุบันั เพื่่�อการพััฒนาหลัักสููตรชีีวิิตและครอบครััว  พบว่่า
2.1 ครููผู้ส้� อนสุุขศึึกษามีีประสบการณ์์ในการพััฒนาหลัักสููตร จำำ�นวน 33 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 100
มีีคาบสอนที่่เ� ป็็ นเนื้้�อหาสาระชีวิี ติ และครอบครััวจำ�ำ นวน 5 - 10 คาบ จำำ�นวน 24 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 72.73            
มีีการจััดการเรีียนการสอนในสาระการเรีียนรู้้�ชีวิี ติ และครอบครััวตามหลัักสููตรแกนกลางพุุทธศัักราช  2551            
ในระดัับชั้้ �นมััธยมศึึกษาตอนต้้น ได้้แก่่ เรื่่อ� งความเสมอภาคทางเพศ เรื่่อ� งปััจจััยที่่มี� ีอิิทธิพิ ลที่่มี� ีต่่อเจตคติิในเรื่่อ� งเพศ 
เรื่่อ� งการวางตััวต่่อเพศตรงข้้าม เรื่่อ� งลัักษณะการเปลี่่ย� นแปลงทางร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ เรื่่อ� งการยอมรัับและ
การปรัับตัวต่่
ั อการเปลี่่ย� นแปลงทางร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ และพััฒนาการทางเพศ เรื่่อ� งทัักษะปฏิิเสธเพื่่อ� ป้้ องกััน
การถููกล่่วงละเมิิดทางเพศจำำ�นวน 33 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 100 เห็็นว่่าควรปรัับเนื้้�อหาสาระการเรีียนรู้้�ชีวิี ติ และ
ครอบครััว  และเห็็นว่่าเนื้้�อหาสาระการเรีียนรู้้�ชีวิี ติ และครอบครััวตามหลัักสููตรแกนกลางพุุทธศัักราช  2551         
เป็็ นที่่น่่� าสนใจและทัันสมััยต่่อเหตุุการณ์์ในยุุคปััจจุุบันั สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั และแก้้ไขปัั ญหา   
ได้้จริงิ จำำ�นวน 33 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 100 เห็็นว่่าเรื่่อ� งที่่เ� หมาะสมต่่อความสนใจและความต้้องการของนัักเรีียน
ระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้นในสาระตนเอง เรื่่อ� งบทบาทความหลากหลายทางเพศ ในสาระครอบครััว เรื่่อ� งความสััมพันั ธ์์
ในครอบครััว  ในสาระเพศศึึกษา เรื่่อ� งสุุขอนามััยทางเพศ จำำ�นวน 33 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 100 ในสาระทัักษะในการ  
ดำำ�เนิินชีีวิติ เรื่่อ� งทัักษะการตััดสินิ ใจในการเลืือกการมีหี รืือไม่่มีเี พศสััมพันั ธ์์ จำ�ำ นวน 24 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 72.73  
ครููใช้้หรืือเคยใช้้วิธีีิ การจััดการเรีียนการสอนในคาบเรีียนสาระการเรีียนรู้้�ชีวิี ติ และครอบครััวเป็็ นการบรรยาย
จำำ�นวน 33 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 100 วิิธีีการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้� มีกี ารตรวจผลงาน การสัังเกต การทำำ�งานกลุ่่ม�
การตอบคำำ�ถาม การร่่วมอภิิปรายซัักถาม ประเมิินทััศนคติิ การสอบวััดความรู้้� และการทำำ�แบบฝึึกหััด จำ�ำ นวน 33 คน
คิิดเป็็ นร้้อยละ 100 เห็็นด้้วยเกี่่�ยวกัับการพััฒนาหลัักสููตรชีวิี ติ และครอบครััวสำ�ำ หรัับนักั เรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษา
ตอนต้้น จำำ�นวน 24 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 72.73
2.2 นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 มีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับสาระการเรีียนรู้้�ชีวิี ติ และ
ครอบครััวปานกลาง จำำ�นวน 234 คน  คิิดเป็็ นร้้อยละ 42.55 ในคาบเรีียนมีีการจััดการสอนเรื่่อ� งโรคติิดต่่อทาง
เพศสััมพันั ธ์์ จำ�ำ นวน 481 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 87.45 คิิดว่่าเนื้้�อหาสาระการเรีียนรู้้�ชีวิี ติ และครอบครััวตามหลัักสููตร
แกนกลาง พุุทธศัักราช  2551 เป็็ นที่น่่�่ าสนใจและทัันสมััยต่่อเหตุุการณ์์ในยุุคปััจจุุบันั สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้            
ในชีวิี ติ ประจำำ�วันั และแก้้ไขปัั ญหาได้้จริงิ  จำำ�นวน 286 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 52 วิิธีีการจััดการเรีียนการสอน         
ในคาบเรีียน อยากให้้จัดั การเรีียนการสอนเป็็ นเกม จำำ�นวน 91 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 16.55 วิิธีีการวััดและประเมิิน
ผลการเรีียนรู้้�สาระการเรีียนรู้้�ชีวิี ติ และครอบครััวอยากให้้ประเมิินทััศนคติิจำ�ำ นวน 550 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 100
ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับเรื่่อ� งที่่เ� หมาะสมต่่อความสนใจและความต้้องการของนัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้น
ในสาระทัักษะในการดำำ�เนิินชีีวิติ เรื่่อ� งทัักษะการสื่่อ� สารเพื่่อ� ป้้ องกัันการถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ ในสาระเพศศึึกษา
เรื่่อ� งย่่างเข้้าสู่่วั� ยั แรกรุ่่น�  จำำ�นวน 308 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 56 ในสาระครอบครััวเรื่่อ� งความสััมพันั ธ์์ในครอบครััว 
จำำ�นวน 242 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 44 ในสาระตนเองเรื่่อ� งบทบาทความหลากหลายทางเพศ จำำ�นวน 198 คน       
คิิดเป็็ นร้้อยละ 36 เห็็นด้้วยที่่จ� ะมีีการพััฒนาหลัักสููตรชีวิี ติ และครอบครััวสำ�ำ หรัับนักั เรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษา
ตอนต้้น จำำ�นวน 487 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 68.54
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2.3 ผู้้�ปกครองนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 ทราบว่่ามีีการจััดการเรีียนการสอนและ
เนื้้�อหาสาระการเรีียนรู้้�ชีวิี ติ และครอบครััวในระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้นตามหลัักสููตรสาระแกนกลางพุุทธศัักราช 
2551 จำำ�นวน 313 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 56.90 ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องที่�เ่ หมาะสมต่่อความสนใจและ               
ความต้้องการของนัักเรีียนระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้นในสาระครอบครััว เรื่่อ� งความสััมพันั ธ์์ในครอบครััว จำ�ำ นวน 450 คน
คิิดเป็็ นร้้อยละ 81.82 ในสาระเพศศึึกษา เรื่่�องทางเลืือกในภาวะการท้้องไม่่พร้้อม จำำ�นวน 280 คน คิิดเป็็ น      
ร้้อยละ 50.90 ในสาระตนเอง เรื่่อ� งสััมพันั ธภาพที่่ดีี� ระหว่่างเพื่่อ� น แฟน จำำ�นวน 275 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 50       
ในสาระทัักษะในการดำำ�เนิินชีวิี ติ เรื่่�องทัักษะการเข้้าถึึงแหล่่งข้้อมููลสุุขภาพทางเพศ  เรื่่�องทัักษะการสื่่�อสาร        
เพื่่อ� การพััฒนาสััมพันั ธภาพที่่ดีี จำ
� �ำ นวน 270 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 49.10 การสอนหลัักสููตรชีีวิติ และครอบครััว
สำำ�หรัับนักั เรีียนมััธยมศึึกษาตอนต้้นในโรงเรีียนให้้เน้้นสาระตนเอง จำำ�นวน 275 คน คิิดเป็็ นร้้อยละ 50 เห็็นด้้วยที่่จ� ะ    
มีกี ารพััฒนาหลัักสููตรชีวิี ติ และครอบครััวสำ�ำ หรัับนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น จำำ�นวน 510 คน              
คิิดเป็็ นร้้อยละ 92.72  
อภิิ ปรายผล
การวิิจัยั นี้้�มี ีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษาข้้อมููลพื้้�นฐานและสภาพปัั จจุุบันั เพื่่อ� การพััฒนาหลัักสููตรชีีวิติ และ
ครอบครััวสำ�ำ หรัับนักั เรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น นำำ�เสนอผลการอภิิปรายดัังต่่อไปนี้้�
ตอนที่่� 1 ผลการศึึกษาข้้อมููลพื้้น� ฐานเพื่่�อการพััฒนาหลัักสููตรชีีวิิตและครอบครััว ผลการศึึกษาพบว่่า   
ผู้้�บริิหารโรงเรีียนเห็็นความสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนาหลัักสููตร และมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาหลัักสููตรโดยให้้การ      
ส่่งเสริิม  สนัับสนุุ นด้้านการกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ การสนัับสนุุ นด้้านงบประมาณการให้้ข้อ้ เสนอแนะอย่่างเป็็ น
กััลยาณมิิตร และมีีความเป็็ นประชาธิิปไตย ผู้้�ปกครองนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 เห็็นด้้วยที่่จ� ะมีีการ
พััฒนาหลัักสููตรชีีวิติ และครอบครััว  และการแสดงความคิิดเห็็นถืือว่่าเป็็ นการมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาหลัักสููตร
ทั้้�งนี้้�อาจเป็็ นเพราะว่่าในการพััฒนาหลัักสููตรนั้้�นจำำ�เป็็ นต้้องมีีผู้มี้� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย (stakeholder) มีีส่่วนร่่วมใน
การจััดการศึึกษาสอดคล้้องกัับหลัักการและทฤษฎีีของหลัักสููตรและกระบวนการสร้้างหลัักสููตร Ornstein, &
Hunkins (1993: 289-291) ได้้กล่่าวถึึงผู้้�บริิหารแม้้ว่่าไม่่มีีบทบาทโดยตรงในการใช้้หลัักสููตร แต่่ก็็ควรมีีบทบาท
ในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนในด้้านการกำำ�หนดวิิสัยั ทััศน์์ การแสดงผู้้�นำำ�ทางวิิชาการ การสนัับสนุุนด้้านงบประมาณ
ตลอดจนการให้้กำ�ลั
ำ งั ใจ ให้้ข้อ้ เสนอแนะอย่่างเป็็ นกััลยาณมิิตรและมีีความเป็็ นประชาธิิปไตย สอดคล้้องกัับ     
พระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 ได้้กำ�ำ หนดให้้ประชาชนในชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการจััดการ
ศึึกษา
ตอนที่่� 2 ผลการศึึกษาสภาพปััจจุุบันั เพื่่�อการพััฒนาหลัักสููตรชีีวิิตและครอบครััว ผลการศึึกษาพบว่่า      
ครููผู้ส้� อนสุุขศึึกษาระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้น และนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 เห็็นว่่าควรมีีการปรัับ
เนื้้�อหาสาระแกนกลางพุุทธศัักราช 2551 ให้้เป็็ นที่่น่่� าสนใจและทัันสมััยต่่อเหตุุการณ์์ในยุุคปััจจุบัุ นั และสามารถ
นำำ�ไปปรัับใช้้ในชีวิี ติ ประจำำ�วันั และแก้้ไขปัั ญหาได้้ ทั้้ง� นี้้�อาจเป็็ นเพราะว่่าครููเป็็ นผู้้�ที่มี�่ ีบทบาทมากที่่สุ� ุดในการ
ตััดสินิ ใจเกี่่�ยวกัับหลัักสููตรในระดัับสถานศึึกษา ครููมี ีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดทิิศทาง จุุดประสงค์์ของหลัักสููตร และ
เป็็ นผู้้�คััดเลืือกเนื้้อ� หาและประสบการณ์์เรีียนรู้้� ตลอดจนการกำำ�หนดแนวทางในการวััดและประเมิินผล Doll (1996:
362; cited in Nilwichian, 2003: 13) กล่่าวว่่าครููมี ีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการปฏิิบัติั กิ ารด้้านหลัักสููตร 3 ประการ คืือ
การวางแผน และทำำ�งานกัับนักั เรีียนทุุกคน ศึึกษานัักเรีียนเป็็ นรายบุุคคลและแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับ
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หลัักสููตรกัับครูคู นอื่่�น ๆ สอดคล้้องกัับนักั เรีียนที่่มี� ีบทบาทมากขึ้้น� ในการแสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับหลัักสููตร
อย่่างเป็็ นทางการและไม่่เป็็ นทางการ นัักเรีียนควรมีีส่่วนร่่วมในการตั้้�งเป้้ าหมาย จุุดประสงค์์ ตลอดจน              
สาระการเรีียนรู้้�และประสบการณ์์เรีียนรู้้�ที่ส�่ อดคล้้องกัับความสนใจของนัักเรีียน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับคำ�ำ กล่่าวของ Doll
(cited in Ornstein, & Hunkins, 1993: 289) ที่่ว่่� า ผู้้�เรีียนคืือผู้้�บริิโภคทางการศึึกษา ดัังนั้้�นจึึงมีีสิิทธิ์์ �ที่่จ� ะแสดง               
ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับหลัักสููตรที่เ�่ ขาต้้องการ นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 เห็็นว่่าในคาบเรีียนอยากให้้
จััดการเรีียนการสอนเป็็ นเกม และการวััดและประเมิินผลการเรีียนรู้้�เป็็ นการประเมิินทััศนคติิ ทั้้ �งนี้้� อาจเป็็ นเพราะว่่า      
วััยรุ่่น� เริ่่ม� เป็็ นตััวของตััวเอง รู้้�จักั คิิด และตััดสินิ ใจเองได้้ และเด็็กวััยนี้้�ต้อ้ งการอิิสรภาพในทางความคิิด มากกว่่า
ที่่จ� ะปฏิิบัติั ติ ามคำำ�สั่่ �งหรืือคำำ�แนะนำำ� การที่เ�่ ด็็กจะปฏิิบัติั ใิ นสิ่่�งใดก็็ต่่อเมื่่อ� ตััวเองเชื่่อ� และศรััทธาในสิ่่�งนั้้�น ๆ เสีียก่่อน
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับเป้้ าหมายของการสอนสุุขศึึกษา คืือ การสอนให้้นักั เรีียนเกิิดความรู้้� (knowledge) เจตคติิ (attitude)
และการปฏิิบัติั ิ (practice) ที่่ดีีท
� างสุุขภาพ ดัังนั้้�นการสอนวััยรุ่่�นจึึงเปลี่่ย� นมาเน้้นด้้านเจตคติิเป็็ นอัันดัับแรก
(Somprayoon, & Wattanaburanon, 2010: 178) ผู้้�บริิหารโรงเรีียนและผู้้�ปกครองนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษา
ปีีที่่� 4 เห็็นว่่าควรเน้้นการสอนสาระตนเอง สาระครอบครััว  สาระทัักษะในการดำำ�เนิินชีวิี ติ ในโรงเรีียน ทั้้�งนี้้�          
อาจเป็็ นเพราะว่่าวััยรุ่่น� มีีพฤติิกรรมทางสัังคมมากขึ้้น� และกว้้างขึ้้น� เริ่่ม� แยกตััวเป็็ นอิิสระจากครอบครััว  และให้้              
ความสำำ�คัญ
ั กัับเพื่่อ� นมากขึ้้น� การแสดงออกให้้เห็็นถึึงความต้้องการที่่จ� ะเรีียนรู้้�ทัักษะบทบาทและหน้้าที่่ข� องตน
ในสัังคม สอดคล้้องกัับคุุณภาพผู้้�เรีียนในหลัักสููตรกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา (Ministry of
Education, 2010: 166) เมื่่�อเรีียนจบชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 3 ผู้้�เรีียนเข้้าใจ ยอมรัับ  และสามารถปรัับตัวต่่
ั อ            
การเปลี่่ย� นแปลงทางร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ ความรู้้�สึึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สร้้างและรัักษาสััมพันั ธภาพ
กัับผู้้�อื่น�่ และตััดสินิ ใจแก้้ปััญหาชีวิี ติ ด้้วยวิิธีีการที่เ�่ หมาะสม ผู้้�บริิหารโรงเรีียน ครูู ผู้้�สอนสุุขศึึกษาระดัับมัธั ยมศึึกษา
ตอนต้้น นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 และผู้้�ปกครองนัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 มีีความเห็็น
สอดคล้้องว่่าเรื่่อ� งที่เ�่ หมาะสมต่่อความสนใจและความต้้องการในการพััฒนาหลัักสููตรชีีวิติ และครอบครััว ในสาระตนเอง
เรื่่อ� งบทบาทความหลากหลายทางเพศ ในสาระครอบครััว  เรื่่อ� งความสััมพันั ธ์์ในครอบครััว  ในสาระเพศศึึกษา
เรื่่�องทางเลืือกในภาวะการท้้องไม่่พร้้อม ในสาระทัักษะในการดำำ�เนิินชีีวิติ เรื่่�องทัักษะการสื่่อ� สาร เพื่่อ� ป้้ องกััน   
การถููกล่่วงละเมิิดทางเพศ ทั้้�งนี้้�อาจเป็็ นเพราะว่่าสถานการณ์์ปััญหาเด็็กและเยาวชนในสัังคมไทยในยุุคปััจจุบัุ นั
ได้้ทวีีความรุุนแรงสููงมากขึ้้น� เกืือบทุุกด้้าน ไม่่ว่่าจะเป็็ นด้้านทััศนคติิและพฤติิกรรมเบี่่�ยงเบนทางเพศ การทะเลาะวิิวาท
การเสพสื่่อ� ลามก อนาจาร การมีเี พศสััมพันั ธ์์ก่่อนวััยอัันควร และขาดความรู้้�ความเข้้าใจในการคุุมกำ�ำ เนิิดความรุุนแรง
ทางเพศเป็็ นปััญหาสำำ�คัญ
ั ที่่ต้� อ้ งให้้ความสนใจมุ่่�งเน้้นการป้้ องกัันและแก้้ไข ซึ่่�งสอดคล้้องกัับสาระที่่เ� ป็็ นกรอบเนื้้�อหา
หรืือขอบข่่ายชีีวิติ และครอบครััวของหลัักสููตรกลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา (Ministry of Education,
2010: 172-173) ผู้้�เรีียนจะได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องคุุณค่่าของตนเองและครอบครััว  การปรัับตัวต่่
ั อการเปลี่่ย� นแปลง          
ทางร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ ความรู้้�สึึกทางเพศ การสร้้างและสััมพันั ธภาพกัับผู้้�อื่่น�  สุุขปฏิิบัติั ทิ างเพศ และทัักษะ
ในการดำำ�เนิินชีีวิติ  ซึ่่�งสอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม  (ฉบัับที่่� 3)                  
พ.ศ. 2553 ในมาตรา 24 ให้้สถานศึึกษาดำำ�เนิินการจััดเนื้้�อหาสาระ และกิิจกรรมให้้สอดคล้้องกัับความสนใจ และ
ความถนััดของผู้้�เรีียน โดยคำำ�นึงึ ถึึงความแตกต่่างระหว่่างบุุคคล ซึ่่�งสอดคล้้องกัับงานวิิจัยั ของ Figen, & Lizbeth
(2007) ทำำ�การวิิจัยั เรื่่อ� งการพััฒนาโปรแกรมเพศศึึกษาสำำ�หรัับวัยั รุ่่น� ชาวตุุรกีี  มีเี นื้้�อหาประกอบด้้วยวััยแรกรุ่่�น              
อััตลัักษณ์์ทางเพศและการปรัับตัว คว
ั ามสััมพันั ธ์์ในครอบครััวการคบเพื่่อ� นต่่างเพศ การสื่่อ� สาร การเจรจาต่่อรอง
ต้้องการความช่่วยเหลืือ การงดมีีเพศสััมพันั ธ์์ การล่่วงละเมิิดทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ 
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จากการศึึกษาข้้อมููลพื้้�นฐานและสภาพปััจจุบัุ นั เพื่่อ� การพััฒนาหลัักสููตรชีวิี ติ และครอบครััวสำ�ำ หรัับนักั เรีียน
ระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น ทำำ�ให้้ผู้วิ้� จัิ ยั ได้้มีข้ี อ้ มููลพื้้�นฐานและสภาพปัั จจุบัุ นั ในประเด็็นสาระการเรีียนรู้้�และ
ประสบการณ์์เรีียนรู้้�ที่ส�่ อดคล้้องกัับความสนใจของผู้้�เรีียน ซึ่่�งจะนำำ�ไปสร้้างหลัักสููตรชีีวิติ และครอบครััวสำ�ำ หรัับ
นัักเรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้นในการวิิจัยั ระยะที่่� 2 ต่่อไป
ข้้อเสนอแนะในการวิิ จัยั ครั้้�งต่่อไป
1. ควรมีีการสร้้างหลัักสููตรชีีวิติ และครอบครััว สำ�ำ หรัับนักั เรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น
2. ควรมีีการศึึกษาผลการใช้้หลัักสููตรชีวิี ติ และครอบครััว สำ�ำ หรัับนักั เรีียนระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น
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