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The objectives of this research were 1) to study the conceptual framework of
secondary school academic administration strategies for preventing pregnancy and enhancing
quality of life among adolescents 2) to study the current and desirable states of secondary
school academic administration strategies for preventing pregnancy and enhancing quality of life
among adolescents 3) to develop secondary school academic administration strategies for
preventing pregnancy and enhancing quality of life among adolescents. The study applied a
mixed method approach. The population were 420 secondary schools. The participants who
gave information were school administrator and health education teacher. The instruments used
in this study were questionnaires and the strategies evaluation form to testify feasibility and
appropriateness of the strategies. The data were analyzed by frequency, percentage, standard
deviation, PNI Modified and content analysis.
The research results were elaborated that 1) In general, the current state of
secondary school academic administration strategies for preventing pregnancy and enhancing
quality of life among adolescents were performed at the high level as the whole. While
considering each aspect, the highest average was teaching learning and extra curriculum
activities The desirable state was performed at the high level as the most. While considering
each aspect, curriculum development had the highest average. The strength of secondary school
academic administration strategy was teaching learning and extra curriculum activities. The
opportunity of secondary school academic administration strategies was advance of technology.
The secondary school academic administration strategies for preventing pregnancy and enhancing
quality of life among adolescents were composed of 1) to reform the curriculum. 2) to develop
teaching learning and extra curriculum activities 3) to develop evaluation process of curriculum.
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
รายงานขององค์การอนามัยโลก )World Health Organization, WHO) ในปี พ.ศ.2551
ระบุว่า การคลอดบุตรของวัยรุ่นในช่วงอายุ 15-19 ปี มีจานวนประมาณ 16 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อย
ละ 11 ของการคลอดบุตรทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 ของการคลอดบุตรจากแม่ในช่วงอายุนี้อยู่
ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่าตามเกณฑ์ของธนาคารโลก โดยการคลอดบุตรจากแม่
วัยรุ่นในประเทศดังกล่าวมีอัตราที่สูงกว่าการคลอดบุตรจากแม่วัยรุ่นในประเทศที่มีรายได้สูงประมาณ
2-5 เท่า )World Health Organization, 2008; คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ, 2558) สาหรับในประเทศไทยการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยเรียนเป็นปัญหาสาคัญทางด้าน
สังคม การศึกษาและสาธารณสุขของประเทศไทย จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่สารวจตัวเลข
ในโรงพยาบาลของรัฐในระหว่างปี พ.ศ. 2544-2552 วัยรุ่นตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ
14 )สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2556) สอดคล้องกับข้อมูล
ขององค์การอนามัยโลกที่ระบุว่าประเทศไทยมีจานวนหญิงอายุต่ากว่า 20 ปี ตั้งครรภ์และคลอดบุตร
ถึงร้อยละ 13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทั่วโลกที่ระบุไว้ร้อยละ 10 นอกจากนั้นยังมีรายงานที่สอดคล้องกันนี้
จากอี ก หลายองค์ ก ร เช่ น ESCAP สถาบั น แห่ ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, 2556)
ข้ อ มู ล การ จดท ะเบี ยนเ กิ ด ขอ งส า นั กบ ริ ห า รกา รทะเ บี ย น กร มกา รปก ครอ ง
กระทรวงมหาดไทยพบว่า อั ตราการจดทะเบียนเกิ ดในผู้ห ญิง อายุ 15-17 ปี และ 15-19 ปี ต่อ
ประชากรหญิงในกลุม่ อายุ เดียวกัน ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2553 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 35 เป็น 38
และ 50 เป็น 52 รายต่อพันประชากรในวัยเดียวกัน ตามลาดั บ โดยสองในสามของการจดทะเบียน
เกิดในผู้หญิงอายุต่ากว่า 20 ปี เป็นการจดทะเบียนเกิดในผู้หญิงอายุต่ากว่า 18 ปี นอกจากนี้ยังพบว่า
อัตราการจดทะเบียนเกิดในผู้หญิงอายุ 10-14 ปี ในปี พ.ศ. 2549 อยู่ที่ 1.09 รายต่อพันประชากรใน
วัยเดียวกัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจ นเป็น 1.41 รายต่อพันประชากรในวัยเดียวกันในปี พ.ศ.
2553 (United Nations Population Fund, 2012) รายงานสถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่น
ไทย ปี 2556 พบว่า อัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี อยู่ที่ 41.54 ต่อ 1000
ประชากรวัยรุ่นที่มีอายุต่ากว่า20 ปี เมื่อจาแนกการคลอดเป็นรายภาค พบว่าภาคกลางมีอัตราการ
คลอดบุตรของวัยรุ่นสูงสุด อยู่ที่ 48.93 ต่อ 1000 ประชากรวัยรุ่นที่มีอายุต่ากว่า20 ปี รองลงมาเป็น
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ภาคเหนือ ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลาดับ เมื่อจาแนกอายุมารดา
วัยรุ่นและบิดาของทารกที่เกิดจากมารดาวัยรุ่นไทย ปี 2556 พบว่ามีทารกที่เกิดจากบิดาและมารดา
วัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี จ านวน 42,696 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ของทารกที่ เกิ ดจากมารดาวัยรุ่น
ทั้งหมด และเกิดจากมารดาที่มีอายุ 18 ปี มากที่สุด ร้อยละ 31 รองลงมาได้แก่ อายุ 17 ปี , 16 ปี,
15 ปี, 19 ปี และต่ากว่า 15 ปี ตามลาดับ และส่วนใหญ่บิดาจะอยู่ที่ช่ วงอายุต่ากว่า 20 ปี และช่วง
20 – 29 ปี ตามลาดับ (ศรีเพ็ญ ตันติเวสส et al., 2556) ข้อมูลทางวิชาการชี้ว่า การคลอดบุตรใน
ผู้หญิงอายุต่ากว่า 18 ปี มีผลกระทบด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจมากกว่าการคลอดบุตรในผู้หญิง
ที่มีอายุมากกว่าอย่างมีนัยสาคัญ (United Nations Population Fund, 2012) การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี ถือเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เนื่องจาก
มีรายงานวิจัยจานวนมากรายงานสอดคล้องกันว่า ปัญหาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
เช่น โรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ ภาวะแทรกซ้อนช่วงตั้งครรภ์ ปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งปัญหาสุขภาพ
เหล่านี้มีจานวนมากกว่าคนทั่วไป นอกจากนั้นหากเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจหรือไม่พึงประสงค์ก็ทา
ให้เกิดปัญหาสุขภาพจากการทาแท้ง ปัญหาทางจิตสังคมของวัยรุ่น และผู้ปกครอง ปัญหาทารกถูก
ทอดทิ้ง ทารกไม่ ได้รับ การดูแลเอาใจใส่ และทารกเติบ โตมาเป็นปัญ หาของสัง คม เป็นต้น ซึ่ง มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตชองวัยรุ่นในวัยเรียน ทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม
และสิ่ง แวดล้อมรอบตัวของวัยรุ่น )สานัก งานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2556) นอกจากนี้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังเป็นปัจจัยบั่น ทอนคุณภาพประชากร ดังที่กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ ได้ให้ข้อสรุปที่สาคัญว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัจจัยคุกคามคุณภาพ
ประชากรในระยะยาว )United Nations Population Fund, 2012) สานักงานสถิติแห่งชาติ 2556
พบว่า วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 32 ต้องออกจากการศึกษา ซึ่งการตั้งครรภ์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
วัยรุ่นต้องหยุดเรียน หันไปประกอบอาชีพที่มีรายได้ต่า สอดคล้องกับสานักเลขาธิการสภาการศึกษา
รายงานว่า ว่าอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันด้วยเหตุ สมรสในกลุ่มนักเรียนประถมศึ กษา กลุ่ม
มัธยมศึกษา และกลุ่ม มัธยมตอนปลาย เพิ่มขึ้น ระหว่างปีการศึกษา 2548-2553 )สานัก งาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2556) ในเรื่องปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จากการทบทวนงานวิจัย จากประเทศต่างๆ ทั่ ว โลก โดยเป็นการศึก ษาในประเทศก าลัง พัฒ นา
การศึก ษาในประเทศสหรัฐอเมริกาและการศึกษาในประเทศที่พัฒ นาแล้วอื่นๆพบว่า โรงเรียนมี
บทบาทที่สาคัญในการลดการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจหรือการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึง
เชื้อเอชไอวี )Kirby D, 2001; Saito MI, 1998; United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization, 2009) โดยใช้ห ลักสูตรการเรียนการสอนเป็นฐาน โดยนักเรียนวัยรุ่น
มากกว่า 1 ใน 3 ชะลอหรือเลื่อนการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ให้ช้าออกไป ประมาณ 1 ใน 3 ลดความถี่ใน
การมี เพศสัมพันธ์ และมากกว่า 1 ใน 3 ลดจานวนคู่นอน ทั้ งนี้เ พราะวัยรุ่นจานวนมากเรียนอยู่ใน
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โรงเรียนเป็นเวลาหลายปีกอ่ นที่จะเริม่ เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ และเมื่อเด็กเรานี้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โรงเรียน
ก็มีศักยภาพในการลดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของนักเรียน (Kirby D, 2001)
การแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และคณะกรรมการดังกล่าว ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
ลดปัญ หาการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น โดยนาแผนยุท ธศาสตร์เ กี่ ยวกั บ การตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่นที่ มี อยู่ของ
หน่วยงานต่างๆมาปรับรวมกันเป็นยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
2558-2567 โดยใช้เ ป็นแนวทางในการดาเนินการปูองกั นและแก้ ไขปัญหาการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น
ระดับชาติ ระดับจังหวัดและชุมชน และโรงเรียนเป็นหน่วยงานที่สาคัญหน่วยงานหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในแผนยุทธศาสตร์ที่โรงเรียนมีส่วนร่วมคือ การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
กับนักเรียน การให้ความรู้เพศศึกษากับผู้ปกครอง และการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน )คณะกรรมการส่ง เสริมการพัฒนาเด็ กและเยาวชนแห่งชาติ , 2558) อีก ทั้ งได้ออก
พระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559 มาตรา 6 กาหนดโดยสังเขป
ว่า ให้สถานศึกษาดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดให้มีการเรียนการ
สอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน
การปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ช่ ว ยลดผลกระทบต่ อ วั ย รุ่ น ทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
ความสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของวัยรุ่นดังกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งการลดผลกระทบ
ด้านต่างๆดังกล่าว เป็นการเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน 4 ด้าน คือด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัม พันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกั บองค์การอนามัยโลกได้กาหนด
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
และด้านสิ่ง แวดล้อ ม การเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นนับ ว่ามี ส่วนส าคั ญ ต่อการเสริม สร้าง
คุณภาพประชากร ดังนั้นโรงเรียนซึ่งมี ก ารบริหารวิชาการเป็นหน้าที่ ห ลัก ของโรงเรียน จึงไม่ควร
เพียงแต่สร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม แต่ต้องรับผิดชอบต่อการสร้างคุณภาพของ
ประชากรโดยการบริหารวิชาการในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้า งคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นซึ่ง
สอดคล้องกับ (Kolbe LJ, 1993) ที่กล่าวว่า การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นและลดความเสี่ยง
ต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นนั้น การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อการดังกล่าวถือเป็น
พันธกิจ หนึ่งที่ส าคัญของโรงเรียน เพราะ นักเรียนใช้เวลาในชีวิตตอนเด็กและวัยรุ่นอยู่ในโรงเรียน
โรงเรียนต้องส่ง เสริม ให้ นัก เรียนมีสุขภาพที่ แข็งแรง เพราะสุขภาพที่แข็งแรงจะเป็นหนทางให้เด็ก
สามารถเรียนหนังสือได้ และช่วยให้เด็กมีแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองได้ในอนาคต
การจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพที่มี การวางแผน มีความร่วมมือ และมีความต่อเนื่อง จะเป็น
แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น ซึ่งจะช่วยให้วัยรุ่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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และส่งเสริมสุขภาพของตนเองได้ ในหลายๆกรณีการเรียนการสอนในโรงเรียน ยังสร้างเสริมลักษณะ
นิสัยและทัศนคติให้กับนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะสร้างนิสัยซึ่งส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียน
เอง การจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพในโรงเรียนจะเป็นวิธีการที่สามารถนามาใช้ในการปูองกัน
ปัญหาสุขภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ การปูองกันปัญหาสุขภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ให้กับนักเรียน สามารถช่วยพัฒนาผลลัพธ์ทางการศึกษา ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระยะยาว นาไปสู่
การเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจ
บทบาทของโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จากการศึกษา ของ Seffin พบว่า โรงเรียนเป็นแหล่งที่ให้โอกาสที่ดีที่สุดที่จะให้การเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดที่จะเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน สุขภาพเป็น
เครื่องมือพื้นฐานที่มีความสาคัญเช่นเดียวกับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา เปูาหมายที่
สาคัญของการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสร้างสมาชิกที่ดีใน
ครอบครัว การเป็นพลเมืองที่ดี การใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า และการส่งเสริมจริยธรรม เด็กที่มีความ
สนใจกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ สามารถที่จะเรียนหนังสือได้ดีกว่า โดยได้มีการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพที่ดี กับความเป็นเลิศทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกั บ
สุขภาพให้กับเด็กนักเรียนจะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศในเรื่องการดูแลสุขภาพ สามารถ
ลดปัญ หาสุขภาพของนัก เรียนได้ และจากการศึก ษา Dryfoos พบว่ ามี ความสัม พันธ์ ร ะหว่า ง
ความสามารถทางวิชาการและสุขภาพของนักเรียน การปฏิรูปการศึกษาจะมีประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อ
นักเรียนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน
ด้านสุขภาพในโรงเรียน จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการเรียนการสอนเรื่อง
สุขภาพในโรงเรียนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนะคติของนักเรียนได้ เช่นเดียวกับความรู้และ
ทักษะของนักเรียน นอกจากนี้การตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนจะช่วยลดอัตราการเรียนซ้าชั้น
และการออกกลางคัน (Dryfoos JG, 1994)
รายงานของ Douglas Kirby พบว่าบทบาทของโรงเรียนในการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดยพบว่า การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน การให้ความรู้เรื่องเพศแก่ผู้ปกครองและครอบครัว การ
แนะนานัก เรียนถึง วิธีการคุม กาเนิดและการใช้ถุงยาง ตลอดจนการที่ ให้ชุมชนมี ส่วนร่วมในการให้
ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการปูองกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการสอนเพศศึกษาดังกล่าวในโรงเรียนจะสามารถปูองกันการตั้งครรภ์
ได้ แต่จากงานวิจัย พบว่า การสอนดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงประเด็นที่มี ความสาคัญและมี การ
จัดการเรียนการสอนเพศศึก ษาในจ านวนชั่วโมงที่ น้อยมากดัง นั้น การที่ โรงเรียนสามารถนาแนว
ทางการปูองกันการตั้งครรภ์ต่างๆดังกล่าวสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ (Kirby D, 2001)
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การบริหารวิชาการของโรงเรียนนับเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญในการนานโยบายสู่การ
ปฏิบัติ เนื่องจากจะเป็นแนวทางให้การแปลงนโยบายสู่กิจกรรมการเรียนการสอนและผลลัพธ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ซึ่งการแปลงนโยบายสู่กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาถึง
ทรัพยากรที่ โ รงเรียนมีอ ยู่ สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน เป็นต้น การบริห ารวิชาการของ
โรงเรียนจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สาคัญที่จะให้ได้คาตอบใหม่ๆสาหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เช่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นต้น )English FW & Betty SE, 1982)
เมื่อพิจารณาถึงการหากลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นให้ประสบความสาเร็จ โดยใช้แนวคิดการบริหารวิชาการ
ของปรียาภรณ์ วงศ์อนุตรโรจน์ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้ดังนี้ คือ การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล และวิธีการการหากลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียน
ในการศึกษานี้จะใช้แนวทางการวิเคราะห์ SWOT ของ (Wheelen TL & Hunger JD, 2008) และ
การกาหนดกลยุทธ์ของ (Koontz H & H, 2007) การดาเนินการหาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ เพื่ อ ใช้ เ ป็น แนวทางที่ ช่ วยในการก าหนดสภาพของการบริ ห ารวิ ชาการของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและ
ต้องการที่จะบรรลุถึงในอนาคต ทาให้ทราบถึงสภาพความรู้ ความสามารถ ความสนใจ หรือทัศนคติ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันการตั้งครรภ์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
และช่วยให้ทราบว่าสิ่งใดได้ทาแล้วและสิ่งใดยังไม่ได้ทา ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยอาศัย
ข้อมูลซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนและความสาเร็จของการดาเนินการ นอกจากนี้
การรวบรวมและการหาข้อมูลความต้องการจาเป็น ช่วยในการหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม ในการบริหารวิชาการของโรงเรียนในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ )สุวิมล ว่องวานิช, 2558) ในขณะที่ SWOT Analysis และ TOWS
Matrix (Koontz H & H, 2007) ซึ่ง เป็นเทคนิคที่ ช่วยในการวิเ คราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของ
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาส และภาวะคุก คามของสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน ขณะที่
TOWS Matrix จะช่วยในการหากลยุทธ์ในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น)กระทรวง ศึกษาธิการ, 2550; ปรียาพร วงศ์อนุตร
โรจน์, 2544)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีความจาเป็นและมีความสาคัญ เพราะ
สามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสังคม และเสริมเสริมสร้างคุณภาพประชากรวัยรุ่น ซึ่ง
เป็นวัยที่เป็นทุนทางประชากรที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการนาแนวคิดการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ไปปฏิบัติ
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ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นในสภาพปัจจุบัน การวิจัยหากลยุทธ์การ
บริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในการดาเนินตามการแนวคิดดังกล่าวให้ประสบความสาเร็จจึงมีความจาเป็นในการศึกษาครั้งนี้
นอกจากนี้การวิจัยนี้ยังเป็นการวิจัยเพื่อสร้ างความรู้ในการแก้ไขปัญหาสังคม ตามแนวคิดการวิจัย
แบบ Mode 2 Knowledge of Production ของ Gibson ในหนังสือ The New Production of
Knowledge ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมี ความส าคัญทั้ งในด้านการสร้างความรู้ใหม่ ทั้ง ในด้านการแก้ไข
ปัญหาสังคมและในด้านการนาแนวคิดดังกล่าวไปปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็จท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อม
1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1. กรอบแนวคิดของการบริห ารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นควรมีอะไรบ้าง
1.2.2. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นเป็นอย่างไร
1.2.3.กลยุท ธ์ก ารบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้ง ครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นควรเป็นอย่างไร
1.3. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3.1.เพื่อศึกษากรอบแนวคิดของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1.3.2.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1.3.3.เพื่ อพั ฒ นากลยุทธ์ก ารบริห ารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1.4 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
1.4.1 กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารวิ ช าการ หมายถึ ง แนวทางเชิ ง รุ ก ในการจั ดการศึ ก ษา ที่
ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการ
ประเมินผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
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1.4.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง สถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ พ.ศ. 2545
1.4.3 วัยรุ่น หมายถึง นักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4.4 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การตั้งครรภ์ของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.4.5 การป้องกันการตั้งครรภ์ หมายถึง แนวทางในการปูองกันการตั้งครรภ์ของนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วย
1. การปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องเพศึกษากับนักเรียน และการ
ให้ความรู้เรื่องเพศึกษากับผู้ปกครอง
2. การปูองกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจมุ่งผลส้มฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
การสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต และการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการชุมชน
1.4.6 การเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตวัยรุ่น หมายถึง การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมโดยชี้ให้เห็นผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มีผลต่อ คุณภาพชีวิตของ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 5 ด้านคือ
1. ด้านร่างกาย มีความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย
2. ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองมีความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีสัมพันธภาพที่ดีในสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
5. ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพื่อปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยการสังเคราะห์แนวคิดที่สาคัญในการวิจัยครั้งนี้
คือ
1.5.1 แนวคิด การบริหารวิช าการ โดยนาแนวคิด การบริห ารวิชาการมาวิเ คราะห์และ
สังเคราะห์ )กระทรวง ศึกษาธิการ, 2550; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544) ได้ดังนี้ คือ
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. การประเมินผล
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1.5.2 แนวคิดการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยนาแนวคิดในการปูองกันการตั้งครรภ์
ของ )Allen JP, Philliber S, Herring S, & Kuperminc GP, 1997; Allen JP, Philliber S, &
Hoggson N, 1990; Fongkaew W, Settheekul S, Fongkaew K, & Surapagdee N, 2011;
Kirby D, 2007b; Thaweesit & Boonmongkon P, 2009; Vuttanont U , Greenhalgh T,
Griffin M, & Boynton P, 2006; ประจวบ แหลมหลัก et al., 2556; องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 2555; องค์การแพธ, 2551) มาวิเคราะห์สังเคราะห์
ได้เป็นองค์ประกอบในการปูองกันการตั้งครรภ์คือ
1. การปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องเพศึกษากับนักเรียน และการให้
ความรู้เรื่องเพศึกษากับผู้ปกครอง
2. การปูองกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจมุ่งผลส้มฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
การสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต และการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการชุมชน
1.5.3 แนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยนาแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของ (World Health Organization, 1996; กนกวรรณ ทองตาลึง, 2552; จุฬาวลัย สุนทรวิภาต
, 2540; เบญจวรรณ หอมหวน, 2546; สุพรรณการ์ มาศยคง, 2549) มาวิเคราะห์สังเคราะห์ได้เป็น
องค์ประกอบในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 5 ด้าน คือ
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการศึกษา
1.5.4 แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์
จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ของ (Wheelen TL & Hunger JD, 2008) และการ
กาหนดกลยุทธ์ของ (Koontz H & H, 2007) มีสาระสาคัญที่นามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
คือ การกาหนดกลยุทธ์ )Strategic Formulation) ซึ่งเป็นกระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่
เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง จากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม )SWOT Analysis) จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวสามารถ
แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ดังนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น (Secondary School Academic Administration
Strategies for Preventing Pregnancy and Enhancing Quality of Life among
Adolescents)

การบริหารวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. การประเมินผล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,
2544)

การป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ปร กอบด้วย
1. การป้องกันทางตรง (Direct Approach)
1.1 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับนักเรียน )Sex
Education for Students)
1.2 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง )Sex
Education for Parents)
2. การป้องกันทางอ้อม (Indirect Approach)
2.1 การสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
(good performance in school)
2.2 การสร้างความความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
(future planned career)
2.3 การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการชุมชน
(community service learning)
(P. S. Allen JP, Herring S, Kuperminc GP, 1997; P. S.
Allen JP, Hoggson N, 1990; Fongkaew W, Settheekul
S, Fongkaew K, & Surapagdee N, 2011; Kirby D, 2007;
Thaweesit & Boonmongkon P, 2009; Vuttanont U ,
Greenhalgh T, Griffin M, & Boynton P, 2006; ประจวบ
แหลมหลัก, 2556; องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ )UNESCO), 2555; องค์การ
แพธ, 2551)

การเสริมสรางคุ ภาพชีวิตของวัยรุน
ประกอบดวย การเสริมสรางคุ ภาพ
ชีวิต 5 ดาน คือ
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการศึกษา

(World Health
Organization, 1996;
กนกวรรณ ทองตาลึง,
2552.; จุฬาวลัย สุนทรวิภาต

การพัฒนากลยุทธ์
1. การวิเคราะห์ SWOT (Wheelen & Hunger, 2008; พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2542)
2. การกาหนดกลยุทธ์ (Koontz & Weihrich, 2007)

กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์แล
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย
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1.6 ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่ ง ศึก ษาการบริห ารวิชาการของโรงเรียนมั ธยมศึก ษาในปูองกั นการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยทาการศึกษาแนวคิด การบริหารวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึก ษาเกี่ยวกับ การปูองกั นการตั้งครรภ์ และเสริม สร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น ด้วย
การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การปูอ งกั นการตั้ง ครรภ์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น นามาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาสและภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของโรงเรียนในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1.6.2 ขอบเขตด้านปร ชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ ได้แก่ โ รงเรียนมั ธยมศึก ษาจ านวน 2,361 โรงเรียน สัง กั ด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 1-42 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลุ่มตัวอย่าง 420 โรงเรียน โดยสุ่มตัวอย่างเขตการศึกษาละ 10 โรงเรียน
โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริห ารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครูผู้รับผิดชอบ
รายวิชาสุขศึกษา โรงเรียนละ 1 คน
1.6.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษา ปีการศึกษา 2559
1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 กลุ่มระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้
ดังนี้
1.สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาได้แนวทางในการพัฒนานโยบายการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษาได้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ เ รื่ อ งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารวิ ช าการของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
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1.7.2 หน่วยงานระดับ ปฏิ บัติก าร ได้แก่ โรงเรียนมั ธยมศึก ษาประจ าเขตพื้นที่ การศึก ษา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ดังนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถนากลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียน
ใช้ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
2. ครูผู้สอนสามารถนากลยุทธ์ การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ไปใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอน การจัดกิก รรมต่างๆที่ เป็นการปูองกั นการตั้งครรภ์ และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3. นัก เรี ยนจะได้รั บ ความรู้แ ละกิ จ กรรมต่ างๆในการปู องกั น การตั้ง ครรภ์ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1.7.3 การปูองกันการตั้งครรภ์และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น จะช่วยลดปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญของสังคมและเพิ่มคุณภาพประชากร
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บทที่ 2 เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่ อ ง “กลยุท ธ์ก ารบริห ารวิชาการของโรงเรี ยนมั ธยมศึ ก ษาในการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น”ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารวิชาการของโรงเรียน
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้ ที่มีคุณภาพ และมี มาตรฐาน จึงต้องอาศัยกระบวนการ
บริหารวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดาเนินงานของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ การประเมินผล และการบริหารวิชาการทีด่ ี
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา ไม่ผูกขาดที่เฉพาะบุคคลใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2.1.1 ความหมายของการบริหารวิชาการ
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการบริหารวิชาการได้ ไว้ดังนี้
การบริห ารวิชาการ หมายถึง การบริห ารสถานศึกษา โดยการจัดกิจ กรรมที่เ กี่ยวกั บการ
ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผ ลดี และมีประสิท ธิภาพ รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกั บ
ผู้เรียน สมาน อัศวภูมิ กล่าวว่าการบริหารวิชาการเป็นกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุความมุ่งหมายการศึกษาที่
กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตการบริหารงาน 5 ด้าน คือ 1) การวางแผนวิชาการ 2) การพัฒนา
หลัก สู ตร 3) การจัดการเรี ยนการสอน 4) การนิ เ ทศและการพัฒ นาการเรียนการสอน 5) การ
ประเมิ นผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ รุ่ง ชัชดาพร เวหะชาติ กล่าวว่า การบริห ารวิชาการ คื อ
กระบวนการหรือกิ จกรรมการดาเนินงานที่เ กี่ยวกับการปรับ ปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผลให้ดีขึ้น ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่วน
กมล ภู่ประเสริฐ 2544 กล่าวว่า การบริหารวิชาการในสถานศึกษา หมายถึงการบริหารที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเปูาหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา และอนุศักดิ์ สมิตสันต์ ได้
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ให้ความหมายของการบริหารวิชาการไว้ว่า เป็นการบริหารกิจกรรม ทุกประเภทในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อการสอนหลักสูตรรวมการพัฒ นาครู เพื่อนา
ผลแห่งการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาเอื้ออานวยและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น )ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548)
จากความหมายของการบริหารวิชาการที่นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ สามารถกล่าวโดย
สรุปว่า การบริหารวิชาการของโรงเรียน หมายถึง การบริหารกิจกรรมในโรงเรียนทีเ่ กี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
2.1.2 แนวคิดของการบริหารวิชาการ
ภารกิ จหลัก ของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม )ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุน การ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของงานบริหารวิชาการ
ประกอบด้วย (รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 2550)
1) เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
2) เพื่อให้การบริหารและการจัดการของสถานศึกษาได้มาตรฐาน มีคุณภาพสอดคล้องกั บ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก
3) เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้อ งการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เ รียนเป็นสาคัญได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4) เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
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2.1.3 ความสาคัญของการบริหารวิชาการ
การวางแผนวิชาการเป็นสิ่งสาคัญและมีประโยชน์ต่อสถานศึกษามาก ช่วยให้มองเห็นปัญหา
ต่างๆ และแก้ไขตั้งแต่เริ่มต้น การวางแผนวิชาการมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานในสถานศึกษา อุทัย
บุญประเสริฐ ได้กล่าวว่าการบริหารวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียน มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัด
การศึกษาให้บรรลุเปูาหมายที่ ตั้งไว้ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะปรากฏเด่นชัดเมื่ อการบริหาร
วิชาการประสบผลสาเร็จ นอกจากนี้ อาภา บุญช่วย ได้กล่าวว่า ไม่มีสถานศึกษาหรือโรงเรียนใดไม่จัด
ให้ มี ง านด้านวิชาการ ซึ่ง ถือ ว่าเป็นหัวใจส าคัญ หรือเรียกได้ว่าเป็นงานหลัก ของสถานศึก ษาหรื อ
โรงเรียน ส่วนไพโรจน์ ชูช่วย กล่าวว่าวิชาการเป็นงานสาคัญอันดับแรกและมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดกับ
นักเรียนเป็นสาคัญ ซึ่งผู้บริหารจะต้องปฏิบัติวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
กล่าวโดยสรุป การบริหารงานวิชาการมีความสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหารตระหนักเห็นความสาคัญของงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษา เพราะ
ความสาเร็จของสถานศึกษาส่วนหนึ่งขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2. ผู้บริหารและครูวางแผนพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
4. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาการ
เรียนการสอน )ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544)
2.1.4 หลักการบริหารวิชาการ
หลักการและวิธีการดาเนินงานของการบริหารวิชาการ ได้มีการกาหนดแนวทางเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหาร ดังนั้น การบริหารวิชาการต้องมีหลักการและวิธีการดาเนินงาน เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหาร ดังนั้นในหลักการเบื้องต้นของการบริหารจึงต้องมีข้อความชัดเจนใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้ นฐานและสอดคล้องกั บสภาพปัญ หาและความต้องการของชุมชนและสัง คมอย่าง
แท้จริง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน
2) มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
3) มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกาหนดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
4) มุ่ ง จั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐาน โดยมี ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและ
กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้
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5) มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา )กระทรวง ศึกษาธิการ, 2550)
ส่วนปรี ยาพร วงศ์ อ นุ ตรโรจน์ ได้ ก ล่ าวถึง หลั ก การในการบริห ารวิช าการตามหลัก แห่ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลคือ
1) หลักแห่งประสิทธิภาพ )Efficiency) หมายถึง การได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยไม่เพิ่มการลงทุน
กล่าวคือนักเรียนสามารถสาเร็จการศึกษาตามกาหนดของหลักสูตร โดยไม่ลาออกกลางคัน เรียนเกิน
เวลาและช้ากว่ากาหนด
2) หลักแห่งประสิทธิผล )Effectiveness) หมายถึง ผลผลิตได้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้นั่นคือ
นักเรียนคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มีความรู้ความสามารถ ทักษะคุณภาพ และการจัดการ
ได้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544)
2.1.5 ขอบข่ายของการบริหารวิชาการ
การบริห ารวิชาการเป็นงานหลั ก ของสถานศึก ษาและมี ความส าคัญ อย่างต่ อการพัฒ นา
สถานศึกษาให้บรรลุตามเปูาหมายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงมี ผู้ให้ทั ศนะเกี่ยวกั บ
ขอบข่ายการบริหารวิชาการเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับขอบข่ายของการดาเนินงาน และภาระหน้าที่
ของการบริหารวิชาการไว้ดังนี้กล่าวคือ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ในกฎกระทรวงว่า
1) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2) การวางแผนงานด้านวิชาการ
3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9) การนิเทศการศึกษา
10) การแนะแนว
11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
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14) การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน วิช าการแก่ บุค คล ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ วยงาน สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17) การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา )กระทรวง ศึกษาธิการ, 2550)
นอกจากนี้ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ได้เสนอขอบข่ายการบริหารวิชาการไว้ดังนี้
1) การวางแผนเกี่ยวกับวิชาการ เป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการนา
หลักสูตรไปใช้ การจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2) การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับ การเรียนการสอน เพื่อให้ก ารสอนในสถานศึกษาดาเนินไป
ด้วยดีและสามารถปฏิบัติได้ จึงมีการจัดเกี่ยวกับการเรียนการสอนดังนี้
3) การจัดบริการเกี่ยวกับ การเรียนการสอน เป็นการจัดสิ่งอานวยความสะดวก และการ
ส่งเสริมการจัดหลักสูตร และโปรแกรมการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ส่วนสมาน อัศวภูมิ
ได้เสนอขอบเขตของการบริหารวิชาการ โดยสรุปไว้ดังนี้
1) การวางแผนวิชาการ
2) การพัฒนาหลักสูตร
3) การจัดการเรียนการสอน
4) การนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
5) การประเมินผลวิชาการ
นอกจากนี้ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ได้เสนอว่าขอบข่ายงานบริหารวิชาการคือ
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3) การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7) การนิเทศการศึกษา
8) การแนะแนวการศึกษา
9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
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12) การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา
ส่วนอุทัย บุญประเสริฐ ได้กาหนดขอบข่ายงานวิชาการในเรื่องต่อไปนี้คือ
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนาหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน
2) การสอนและการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักการและจุดหมายของหลักสูตร
และการพัฒนาคุณภาพการสอน
3) กิจกรรมและการบริหารกิจกรรมนักเรียน ให้ตอบสนองหลักสูตรและเสริมสร้างหลักสูตร
ให้เป็นผลสมบูรณ์ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร
4) สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
โดยตรง เพื่อเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลั กสูตรกับ
ห้องสมุดและการเสริมความทันสมัยของงานวิชาการแก่ครูโดยตรง
5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ตามจุดหมาย
และหลักการของหลักสูตร กับประเมินมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียน
6) การนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพสาหรับบุ คลากรครูและบุคลากรทางวิชาการ
ของโรงเรียน
อย่างไรก็ตาม กิติมา ปรีดีดิลก ได้แบ่งขอบข่ายวิชาการออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1) แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ
2) หลักสูตรและการสอน ได้แก่ หลักสูตร โครงการสอน และประมวลการสอน
3) การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้า
สอนการจัดแบบเรียน การจัดห้องสมุด การจัดทาคู่มือ
4) สื่อการสอน
5) การปรับปรุงการเรียนการสอน ได้แก่ การนิเทศการสอน การฝึกอบรม
6) วัดประเมินผล
นอกจากนี้ สงัด อุทรานันท์ ยังได้กาหนดขอบข่ายของการบริหารวิชาการประกอบด้วย
1) งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การจัดงานบุคลากร งานพัฒนาบุคลากรและงาน
บารุงขวัญบุคลากร
2) งานที่เกี่ยวกับหลักสูตร ได้แก่ งานพัฒนาหลักสูตร งานทาแผนการสอน งานจัดตารางสอน
งานเลือกหนังสือและแบบเรียน และงานพัฒนาหลักสูตรสาหรับชุมชน
3) งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้แก่ งานเตรียมการสอน งานพัฒนาเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอน และงานนิเทศการเรียนการสอน
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4) งานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ งานระเบียบนักเรียน งานห้องสมุด
งานบริหารสื่อการสอน และงานแนะแนวการศึกษา
5) งานที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ได้แก่ งานข้อสอบ งานมาตรฐาน และ
คลังข้อสอบ งานวัดและประเมินผลการเรียน และงานประเมินโครงการ
6) งานที่เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ได้แก่ งานใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน และ
งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
ส่วนจามจุรี จาเมือง ได้เสนอขอบข่ายและภารกิจของการบริหารวิชาการประกอบด้วย
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เน้นถึง ศึกษาวิเ คราะห์เ อกสารหลักสูตรการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระ
แกนกลางของกระทรวงศึก ษาธิก าร ข้อมู ล สารสนเทศเกี่ ยวกั บ สภาพปัญ หา และความ
ต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เ อื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้และการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
3) การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส่ง เสริม ให้ ครู ศึก ษา วิ เ คราะห์ วิ จัย เพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพการเรี ยนรู้ แ ละพัฒ นา
คุณภาพการเรียนการสอน และวิชาการกับสถานศึกษา )ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544)
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ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์การบริหารวิชาการ
แนวคิดขอบข่ายการบริหารวิชาการ
ขอบข่ายการบริหารวิชาการ ของ )ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2544)
1. การวางแผนเกี่ยวกับวิชาการ
2.การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
3.การจัดบริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ขอบข่ายการบริหารวิชาการ ของ สมาน อัศวภูมิ
)2551)
1. การวางแผนวิชาการ
2.การพัฒนาหลักสูตร
3.การจัดการเรียนการสอน
4.การนิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
5.การประเมินผลวิชาการ
ขอบข่ายการบริหารวิชาการ ของ )กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2550)
1.การพัฒนาหรือดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรสาระหลักสูตรท้องถิ่น
2.การวางแผนงานด้านวิชาการ
3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
4.การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6.การวัด ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียน
7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา
8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
9.การนิเทศการศึกษา
10.การแนะแนว
11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14.การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา
16.การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา

วิเคราะห์แนวคิด
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล
การประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
การประเมินผล
การประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
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แนวคิดขอบข่ายการบริหารวิชาการ

วิเคราะห์แนวคิด

17.การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ขอบข่ายการบริหารวิชาการ ของ กิติมา ปรีดีดิลก
)2532)
1. แผนปฏิบัติงานด้านวิชาการ
2.หลักสูตรและการสอน
3.การจัดการเรียนการสอน
4.สื่อการสอน
5.การปรับปรุงการเรียนการสอน
6.การวัดประเมินผล

การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร
การประเมินผล

ขอบข่ายการบริหารวิชาการ ของ จามจุรี จาเมือง
)2552)
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3.การวัดประเมินผลการเรียนรู้
4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอบข่ายการบริหารวิชาการ ของ อุทัย บุญประเสริฐ
)2540)
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการนา
หลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน
2.การสอนและการจัดการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
และการพัฒนาคุณภาพการสอน
3.กิจกรรมและการบริหารกิจกรรมนักเรียน ให้
ตอบสนองหลักสูตรและเสริมสร้างหลักสูตรให้เป็นผล
สมบูรณ์ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมาย
ของหลักสูตร
4.สื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมห้องสมุด
5.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
6.การนิเทศการศึกษา

การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล
การประเมินผล
การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล
การประเมินผล
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์การบริหารวิชาการ
แนวคิดการบริการวิชาการ

ปรียาภรณ์ วงศ์ สมาน อัศวภูมิ
อนุตรโรจน์
(2551)
(2553)

กระทรวงศึกษา
ธิการ (2550)

กิติมา ปรีดี อุทัย บุญ
ดิลก (2532) ประเสริฐ
(2540)

จามจุรี จา
เมือง
(2552)

การพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การประเมินผล

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

จากสังเคราะห์การบริหารวิชาการ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อนามากาหนด เป็น
กรอบแนวคิด คือ การบริหารวิชาการ ของโรงเรียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนา
หลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน และ 3) การประเมินผล
2.1.6 การพัฒนาหลักสูตร
ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามความมุ่งหมายและจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ และเป็นการวาง
แผนการประเมิ นผลให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เ รียน ว่าได้บ รรลุตามความมุ่ง หมายและ
จุดประสงค์ จ ริงหรือ ไม่ เพื่ อ ผู้ที่มี ห น้าที่ รับ ผิดชอบจะได้รู้และคิดเพื่อแก้ ไขปรับ ปรุง ต่อไป ดัง นั้น
หลักสูตรที่ดีและเหมาะสมจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา
สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครองของประเทศตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีต่าง ๆ
ในอดีตนักพัฒนาหลักสูตรจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับเปูาหมาย เนื้อหาและวิธีการสอนของ
หลักสูตรโดยไม่ค่อยสนใจหรือคานึงผู้เรียนว่าจะมีความรู้สึกหรือมีผลกระทบอย่างไร ปกตินักพัฒนา
หลักการสูตรจะกาหนดจะกาหนดจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนเป็นสาคัญ และเนื้อหาสาระ
ตลอดทั้งกระบวนการเรียนการสอนก็จะต้องเป็นเรื่องของครูที่จะต้องคิดมาหา ครูมักจะหาเนื้อเรื่อง
และวิธีก ารเรียนการสอนโดยคานึง ว่าผู้เรียนคิดอย่างไร มี ความรู้สึก อย่างไร และมีความต้องการ
อย่างไร แต่ในปัจจุบันแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนไป จึงเป็นหน้าที่ของนักพัฒนาหลักสูตรที่จะต้องหาแนวทาง
ในการพั ฒนาหลัก สูตรให้มี ความถูก ต้อง ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับ ผู้เ รียนมากที่สุด ทั้ง นี้ได้มี ผู้
กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
สันต์ ธรรมบารุง ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่าการพัฒนาหลักสูตร
)curriculum development) จะมีความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลักสูตรการวางแผนหลักสูตร
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การปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ดีขึ้นทั้งระบบ
ตั้งแต่จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ส่วนบุญมี
เณรยอด กล่า วว่าการพั ฒ นาหลัก สู ตร หมายถึง การปรับ ปรุ ง โครงการที่ ป ระมวลความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและเพื่อ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
สงัด อุทรานันท์ กล่าวคาว่า “การพัฒนา” หรือ คาในภาษาอังกฤษว่า “development” มี
ความหมายที่เด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึง การทาให้ดีขึ้น หรือ ทาให้สมบูรณ์ขึ้น
และอีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง ทาให้เกิดขึ้น โดยเหตุนี้ ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรจึงอาจมี
ความหมายได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ความหมายแรก หมายถึง การทาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดี
ขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น และอีกความหมายหนึ่งก็ คือ เป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตร
เดิมเป็นพื้นฐานอยู่เลย ส่วนหัทยา เจียมศักดิ์ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตรว่า หมายถึง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒ นาหรือคิดประสบการณ์เ รียนรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิ ดความ
เหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร อย่างเป็นระบบซึ่งมีขึ้น
ตอนสาคัญสรุปได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อวินิจฉัยปัญหาและความต้องการ ซึ่งจะช่วยในการ
ตัดสินใจ
ขั้นที่ 2 การกาหนดเปูาประสงค์ จุดหมายและจุดประสงค์ หลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
แล้ว จะพิจารณาและกาหนดความมุ่งหมายของการศึกษา
ขั้นที่ 3 การเลือกและการจัดเนื้อหา จะต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่กาหนด
ไว้ในหลักสูตร มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน มีความยากง่ายสอดคล้อง
เหมาะสมกับวัย เนื้อหาต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และเนื้อหานั้นเป็นสิ่งที่สามารถจัดให้ผเู้ รียนได้ ใน
แง่ของความพร้อมด้านเวลา ผู้สอน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องสามารถ
ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว รวมไปถึงยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นความ
สนใจของผู้เรียน
ขั้นที่ 5 การกาหนดอัตราเวลาเรียน หลักเกณฑ์ในการวัดประเมินผลการเรียน กาหนดเวลาเรียนการ
สอน โดยจัดเนื้อหาวิชาตามล าดับ ก่ อนหลัง ให้สัมพันธ์กั บ จานวนชั่วโมงต่อสัป ดาห์ส่วนการวัดผล
ประเมินผล ควรกาหนดวิธีการเกณฑ์การจบหลักสูตร
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ขั้นที่ 6 การนาหลัก สูตรไปใช้ หลัง จากล่ างหลัก สูตรแล้วต้องมี ก ารตรวจสอบข้อ บกพร่องที่ ควร
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ขั้นที่ 7 การประเมินผลหลักสูตร เมื่อใช้หลักสูตรไปได้สักระยะหนึ่ง ควรมีการประเมินผลหลักสูตรใน
ด้านต่างๆว่ามีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง
ขั้นที่ 8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หลังจากที่ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร อาจจะต้องมีการศึกษา
ปัญหาเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องให้หลักสูตรเหมาะสมยิ่งขึ้น
สรุปได้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับ แต่ง เสริม เติมต่อ หรือการดาเนินงานอื่น
ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและ
สนองต่อความต้องการของผู้เรียน(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544)
2.1.7 การจัดการเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝุาย
โดยมีครูผู้สอนเป็นบุคลากรหลักในความสาเร็จ สิ่งท้าทายผู้บริหารในการบริหารวิชาการคือ การทาให้
ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร ใช้หลักสูตรในการวางแผนการสอน และจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร สู่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ
นโยบายของกระทรวง
หลักการจัดการเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วันเพ็ญ จันทรเจริญ กล่าวว่าการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกั นระหว่างการ
สอนของครูและการเรียนของผู เรียน เป็ นการกระทาหรือปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นทั้ง 2 ฝาย โดยมีเปา
หมายหลักที่จะทาใหเกิดการเรียนรูตามที่กาหนดไว้ ส่วนชุติรัตน เจริญสุข กลาวว่า องค์ประกอบที่มี
ความสาคัญต่อการจัดการเรียนการสอนไดแก่ หลักสูตรและเนื้อหาสาระ ครูผู สอน ผู เรียน กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการเรียน การสอนและการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนและได้เสนอแนว
ทางการจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนในสถานศึกษาดาเนินไปด้วยดีและ
สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
1) การจัดตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา เวลา ผู้สอน สถานที่ ตลอดจนผู้เรียนในแต่ล ะ
รายวิชา
2) การจัดชั้นเรียน เป็นงานที่ฝุายวิชาการต้องประสานกับฝุายอาคารสถานที่รวมทั้งการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ ในห้องเรียน
3) การจัดครูเ ข้าสอน การจัดครูเข้าสอนต้องพิจารณาถึง ความพร้อมของสถานศึกษาและ
ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกมาช่วยสอน
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4) การจัดแบบเรียน โดยปกติสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้แบบเรียนที่
กระทรวงกาหนด นอกจากนั้น ครูอาจใช้หนังสืออื่นเป็นหนังสือประกอบ หรือจากเอกสารที่ครูเตรียม
เอง
5) การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้ก้าวทันวิทยาการเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ความก้าวหน้าของสังคม ธุรกิจ
อุตสาหกรรม เป็นต้น
6) การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน เป็นการให้นักเรียนนักศึกษารู้จักนาเอาทฤษฎีมา
ประยุก ต์ใช้กั บชีวิตจริง ทั้งยังมุ่ งให้ผู้เรียนได้เห็นปัญหาที่แท้จ ริงในสาขาวิชา และอาชีพนั้นเพื่อให้
โอกาสผู้เรียนได้เตรียมตัวที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตจริงต่อไป
สรุปได้ว่าการจัดเรียนการสอนหมายถึง กระบวนการที่เกี่ ยวข้องกับ การนาหลักสูตรไปใช้
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยเทคนิควิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การใช้สื่อเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน )ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน์, 2548)
2.1.8 การปร เมินผล
ความหมายของการปร เมินผล
การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าตรงตามที่ได้ วางแผนไว้หรือไม่ และ
ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งกล่าวถึง อุปสรรคระหว่าง การปฏิบัติ
หน้าที่มากน้อยแค่ไหนและมี วิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร การประเมิ นจึง มีก ระบวนการในการ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลจะต้องทาควบคู่ระหว่างการดาเนินงานเสมอ(Deming WE, 1993)
นอกจากนี้ การประเมินผลยังหมายถึง การตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติที่ได้วางไว้ โดย
การหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น(Pearce A & Robinson B, 2009)
การประเมิ นผลเป็นการประเมิ นเพื่อติดตามการดาเนินงานตามแผน เพื่อ ประเมิ นความ
เหมาะสมของแผน เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานบรรลุตามที่กาหนดไว้ และเพื่อให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนที่เหมาะสมกับผู้ที่ปฏิบัติงานได้ตามแผน)พานี สฤษฎ์วานิช, 2544)และการประเมินผล คือการ
พิจารณาว่าการปฏิบัติง านว่าเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด ซึ่งอาจเปรียบเทียบจากผลงานที่ทาได้กั บ
มาตรฐานที่กาหนดไว้หรือ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ แล้วตัดสินใจว่าเป็นที่พอใจ
หรือไม่ดีเพียงไร)บวร ประพฤติดี, 2535) นอกจากนีก้ ารประเมินผลยังหมายถึง กระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริง เพื่อจะได้ข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจถูกต้องมากขึ้น การการประเมินโดย
วิธีใดนั้น ผู้ประเมินจะต้องพิจารณาของเขตขนาด ระยะเวลา ความชัดเจน และลักษณะเฉพาะของ
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ปัจจัยนาเข้า ความสลับซับซ้อน ช่วงเวลาของเปูาหมาย และความคิดริเริ่มที่มีอยู่ โดยจามจุรี จาเมื อง
ได้เสนอแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ไว้ ดังนี้
1) กาหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
2) ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3) ส่งเสริมให้ครูดาเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน โดยเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน
4) จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น
สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
5) พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
การประเมินผลการเรียนการสอน เป็นอีกภาระงานหนึ่งที่สาคัญในการบริหารวิชาการ เพราะ
การประเมิ นผลการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบสาคัญ ของการจัดการเรียนการสอน และเป็น
กระบวนการในการปูอนกลับข้อมูลที่สาคัญในการบริหารวิชาการ รวมทั้งเพื่อกากับติดตามการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดหมายการศึกษา )สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2541)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน
2.2.1. ความหมายแล ความสาคัญในวัยรุ่น
วัยรุ่นคือ วัยแตกเนื้อหนุ่มสาวหรือคนรุ่นหนุ่มสาว เป็นวัยที่เปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ เป็น
วัยที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางร่างกายเป็นสาคัญหรือผู้มีอายุ ระหว่าง 13–19 ปี กล่าวได้ว่า
วัยรุ่น )adolescents) เป็นช่วงวัยที่มี การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมี การเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย
จิตใจอารมณ์ และสติปัญญา องค์การอนามัยโลกได้ ให้ คาจากัดความของวัยรุ่นว่าเป็นบุคคลในช่วง
อายุระหว่าง 10-19 ปี และมี ลักษณะสาคัญ ดังนี้ คือ
1) มีพัฒนาการด้านร่างกายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านอวัยวะเพศ จนมีวุฒิภาวะทาง
เพศอย่างสมบูรณ์
2) มีพัฒนาการด้านจิตใจ ซึ่งเป็นระยะที่มี การเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ ใหญ่
3) มีการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเปลี่ยนจากการพึ่งพาครอบครัวมาเป็นการ
ประกอบอาชีพเพื่อมีรายได้ เลี้ยงดูตนเอง หรือมี สิทธิทางกฎหมาย เช่น ในประเทศไทยกาหนดให้
บุคคลอายุ 18 ปี ขึ้นไปใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ เป็นต้น)สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2551)
2.2.2. การแบ่งช่วงของวัยรุ่น
นักจิตวิทยาแบ่งช่วงของวัยรุ่นออกเป็น 3 ระยะ คือ
1) ระยะวัยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น )Puberty)
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เด็กหญิงจะมี อายุระหว่าง 11-13 ปี และเด็กชายจะมี อายุระหว่าง 13-15 ปี เป็นวัยที่
ร่างกายของเด็กมีการพัฒนามาก เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะพัฒนาการด้านเพศจะมีรวดเร็วมาก
ในเพศหญิงจะเห็นได้ ชัดจากการมีประจาเดือนครั้งแรก สาหรับชายจะมีปรากฏเฉพาะสภาพร่างกาย
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีเสียงแตกห้าวขึ้น ส่วนพัฒนาการด้านความคิดอ่านและความรู้สึกนั้น วัยรุ่น
ช่วงนี้ยังคิดว่าตนเป็นเด็กอยู่
2) ระยะวัยรุ่นตอนต้น )Early Adolescence)
เด็ ก หญิ ง จะมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 13-15 ปี และ เด็ ก ชายจะมี อายุ ร ะหว่ า ง 15-17 ปี การ
เจริญเติบโตทางร่างกายของวัยรุ่นในระยะนี้ก็ยังคงดาเนินต่อไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะสิ้นสุดลง
เมื่อถึงวุฒิภาวะ และการพัฒนาทางสติปัญญาก็จะพัฒนาตามการพัฒนาทางร่างกายไปเรื่อยๆ ซึ่งจะ
แตกต่างกันไปตามตัวบุคคลและสภาพแวดล้อม
3) ระยะวัยรุ่นตอนปลาย )Late Adolescence)
เด็กหญิงจะมีอายุระหว่าง 16-20 ปี และเด็กชายจะมีอายุระหว่าง 18-21 ปี วัยรุ่นตอนปลาย
เป็นวั ยที่ พั ฒ นาทางร่างกายและจิ ตใจพัฒ นามาจนถึง ขั้นสู ง สุด พัฒ นาทางร่า งกายจะคงที่ แต่
พัฒนาการทางสติปัญญาจะดาเนินต่อไป โดยเฉพาะด้านความคิดและปรัชญาชีวิต เด็กในวัยนี้จะสร้าง
เอกลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามแก้ปัญหาชีวิตของตัวเอง ไม่ชอบให้ผู้ ใหญ่มายุ่งเกี่ยว
มากนัก)ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์, 2529)
2.2.3. ความต้องการของวัยรุ่น
ความต้องการของวัยรุ่นนั้นจะขึ้นอยู่กับค่านิยมที่แต่ละคนยึดถือ และโดยส่วนใหญ่ มักจะ
ยึดตามค่านิยมของกลุ่มที่ตนเข้าร่วมด้วย ดังนั้นกลุ่มจึงมีอิทธิพลมากกับความต้องการของวัยรุ่น ซึ่ง
ความต้องการของวัยรุ่นประกอบด้วย
1) ต้ อ งการความรั ก เช่ น ความรั ก ของพ่ อ แม่ ญาติ พี่ น้ อ ง รั ก เพื่ อ น รั ก พวกพ้ อ ง ใน
ขณะเดียวกันก็ มีความต้องการให้ เพื่อนรัก รักตัวเอง อยากประสบความสาเร็จ รักเพื่อนต่างเพศ เป็น
ความรักแบบหนุ่มสาว เป็นต้น
2) ต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยส่วนมากจะออกมาในรูปของกิจกรรมกีฬาหรือ
บันเทิง
3) ต้องการความเป็นอิสระ ความต้องการจะรุนแรงมากในวัยนี้ เพราะเป็นวัยที่ อยู่ระหว่าง
วัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ จึงต้องการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง ฉะนั้นจึงไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ามา
ก้าวก่ายหรือยุ่งกับชีวิตของตน ไม่ชอบให้ ใครมาสั่งสอนตักเตือน หรือให้ความช่วยเหลือเด็กบางคนจึง
แอบทาอะไรตอนที่ผู้ใหญ่ไม่เห็น
4) ต้องการได้รับการยกย่อง ต้องการมีชื่อเสียง วัยนี้เป็นวัยที่ต้องการให้สังคมยอมรับหรือยก
ย่องชมเชยหรืออยากเด่นอยากดัง เช่น อยากเป็นนักกีฬาที่เก่ง อยากเป็นดารา เป็นต้น หรืออยาก
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แสดงออกมาในแง่การเทิดทู นนักกีฬา ศิลปิน ดารานักร้อง นักแสดง หรือก็ รวมกลุ่มตั้งชมรม เพื่อ
แสดงให้สังคมเห็นว่าเขาได้พยายามทาดีที่สุดแล้ว
5) มีอุดมคติสูง ด้วยวัยนี้อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ และไม่เคยออกไปประสบสภาพความเป็น
จริง จึงทาให้บางครั้ง มองข้ามกับความจริงไปบ้าง คือ เป็นพวกอุดมคติสูง )Idealist) มากกว่ามุ่งไป
ในทางที่สามารถทาได้ ในความเป็นจริง )Pragmatist) ซึ่งบางครั้งก็ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของผู้ที่
มีอานาจ หรือมีอิทธิพล แสวงหาผลประโยชน์ได้เพราะวัยรุ่นมักจะมีอุดมคติ แรงกล้า มีความกล้าได้
กล้าเสียสูง และมีแรงผลักดันสูง เชื่อคนง่าย โดยไม่คิดว่าผู้อื่นอาจจะหลอกใช้ หรือคิดไม่ซื่อกับตนได้
จุดอ่อนของวัยรุ่นคือ ถ้ามีความเชื่อแล้วมัก จะเชื่ออย่างจริงจัง แต่ในขณะเดียวกันก็ร ะแวงไม่ ยอม
เชื่อถืออะไรง่ายๆนอกจากว่ามีหลักฐานมาอ้างอิง และถ้าเชื่อแล้วเกิดไม่เป็นจริงก็จะสามารถเปลี่ย น
ความเชื่อได้ อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นวัยที่ชอบวีรบุรุษ
6) มีความสนใจในเรื่องเพศ และเพื่อนต่างเพศ เป็นวัยที่ต้องการความรู้ และความเข้าใจเรื่อง
เพศอย่างถูก ต้อง ถ้าถูก กีดกั นจะแสดงออกทางอ้อมโดยการปิดบัง และพูดคุยเฉพาะในกลุ่ม เพศ
เดียวกัน หาความรู้จากการได้ ยินได้ฟังจากที่คนอื่นพูด ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างหรืออาจจะอ่านจาก
หนังสือเรื่องเพศ นอกจากจะอยากรู้เรื่องเพศแล้ว ยังเป็นวัยที่สนใจเพื่อนต่างเพศ ถ้าหากถูกขัดขวาง
ทักท้วงอาจทาให้จิตใจหดหู่ ขุ่นมัว และแสดงออกโดยการขัดขวางไม่ยอมทาตามผู้ใหญ่ เพราะเป็นวัย
รักแบบหลงใหลใฝุฝัน หรือเป็นความรักแบบรุนแรง โดยมากจะรักโดยขาดอุดมการณ์ ด้วยเหตุนี้จึง
อาจกล่าวได้ว่าเป็นความรักในแง่ความรู้สึก ไม่เหมือนกับความรักแบบผู้ใหญ่ที่มีแนวโน้มยึดหลักความ
เป็นจริงเข้ามาประกอบด้วย
7) ต้องการการรวมกลุ่ม เพื่อนมีความสาคัญมากกับเด็กในวัยนี้ มีความต้องการการยอมรับ
จากเพื่อน ฉะนั้นจึงพยายามทาตามเพื่อน แม้ในบางครั้งจะขัดกับความรู้สึกส่วนตัวไปบ้างก็ตาม เช่น
การแต่งตัวผิดระเบียบของโรงเรียน การหนีเรียน เป็นต้น
8) ต้องการการยอมรับจากผู้ใหญ่ คือต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับว่าตนมีความสามารถหรือมี
ประโยชน์ต่อสังคม ดังนั้นผู้ใหญ่ไม่ควรจะนิ่งเฉย ควรให้วัยรุ่นมีความรับผิดชอบในกิจกรรมบางอย่าง
เพื่อให้วัยรุ่นรู้จักความรับผิดชอบเป็นตัวของตัวเอง หรือช่วยตัวเองได้มากขึ้น
9) ต้อ งการแบบอย่างที่ ดี วัยรุ่นในปัจ จุบันนี้แม้ จ ะต้องการอิส ระ แต่ก็ ยัง อยากได้ รับ
คาแนะนาจากผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้ใหญ่ ควรประพฤติตัวให้ เป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็ก ต้องคอยนาทาง คอย
ตักเตือน เมื่อกระทาผิด และให้รางวัลเมื่อทาดี
10) ต้องการความปลอดภัยและมั่นคง คือต้องการหลักประกันว่าเมื่อตนทาดี แล้วจะไม่ต้อง
ถูกลงโทษหรือเป็นที่พอใจของผู้ใหญ่ เพราะในบางครั้งสิ่งที่วัยรุ่นคิดว่าดี อาจจะไม่ดีในความคิดของ
ผู้ใหญ่ก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วเมื่อวัยรุ่นทาผิดก็ มักจะได้ รับการอภัยเพราะสังคมยั งถือว่าวัยรุ่นอยู่ใน
วัยเรียน
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11) ต้องการประสบการณ์ ใหม่ ๆ ความต้องการนี้อาจจะรุนแรง และหาความพอใจในทางใด
ทางหนึ่งให้ จนได้ซึ่งผู้ใหญ่บางคนก็มักจะห้ามหรือกีดกันไม่ให้ หนุ่มสาวรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ทั้งๆที่การกระทานั้นไม่ ก่อให้เกิดอันตรายแต่อย่างใด เช่น อยากแต่งกายแปลกๆเลียนแบบตามสมัย
นิยม อยากมีเพื่อนต่างเพศ เป็นต้น ผลที่ติดตามมาคือ เกิดการซ่อนเร้นหลอกหลวง ในที่สุดอาจเกิด
ความเสื่อมเสีย เพราะในวัยนี้เป็นวัยที่ความรัก ความเกลียดอยู่ใกล้กันมาก
12) ความรู้สึก รุนแรง เช่น ถ้าเกิ ดสมหวัง ก็ ชื่ นชมซาบซึ้ง ตื่นเต้น ถ้าผิดหวัง ก็ จ ะแค้นใจ
น้อยใจใน วาสนาของตน ความรู้สึกนี้จ ะรุนแรงผิดธรรมดา บางครั้งอาจก่อให้ เกิดโศกนาฏกรรม
รุนแรง เช่น การ ฆ่าตัวตาย เป็นต้น
13) ต้องการมีอนาคตและประสบความสาเร็จ เป็นวัยที่ยากรับผิดชอบ อยากพึ่งตนเองใฝุฝัน
ถึง ความส าเร็จ ในอนาคตของตนเอง เช่น อยากเป็นหมอ เป็นอาจารย์ เป็นต้น จึง สามารถสรุป
ลักษณะ ความต้องการของวัยรุ่นได้ ดังนี้
1) ความต้องการทางเพศ
2) ความต้องการอิสระ
3) ความต้องการที่จะหาเลี้ยงตนเอง
4) ความต้องการที่จะได้รับความนับถือจากสังคม
5) ความต้องการในปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ
ความต้องการต่างๆเหล่านี้ของวัยรุ่น หากได้รับการตอบสนองและสนับสนุนอย่างเหมาะสม ก็
จะเป็นการเร่งพัฒนาการของวัยรุ่นไปได้ อย่างเหมาะสม แต่หากถูกขัดขวาง วัยรุ่นมักจะแสดงการ
ต่อต้านอย่างรุนแรง และหมายถึงความล้มเหลวในการพัฒนาบุคลิกภาพของวัยรุ่น )สุพัตรา สุภาพ,
2545)
2.2.4. พัฒนาการของวัยรุ่น
พัฒนาการของวัยรุ่นแบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุคือ
1) วัยรุ่นตอนต้น อายุ 10-13 ปี หรือเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น
2) วัยรุ่นตอนกลาง อายุ 14-16 ปีหรือเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย
3) วัยรุ่นตอนปลาย อายุ 17-19 ปี หรือวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
วันดี วราวิทย์ ได้อธิบายพัฒนาการของวัยรุ่นในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้
1. ด้านพัฒนาการทางร่างกาย (Physical Development)
วัย รุ่น มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางร่ า งกาย เพื่อ เป็ น พื้น ฐานของพัฒ นาการด้ านอื่ นๆ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างและอวัยวะต่างๆ ดังนี้
)1) ส่วนสูง เพศหญิงความสูงจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงอายุ 10 - 14 ปี และหยุดสูง ส่วนเพศ
ชายความสูงจะเพิ่มขึ้น รวดเร็วในช่วงอายุ 12 -14 ปี ไปเรื่อยๆ จนอายุ 20 ปี
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)2) น้าหนัก ระยะก่อนวัยรุ่นเพศชายจะน้าหนักมากกว่าเพศหญิง ระยะกลางเพศหญิงจะมี
น้าหนักมากกว่าเพศชาย หลังจากนั้น เพศชายจะหนักกว่าเพศหญิงเล็กน้อย และมีน้าหนักมากกว่า
ตลอดไป
)3) สัดส่วนของร่างกาย กระดูกเชิงกรานของเพศหญิงจะขยายออก ตะโพกผายออก ลาตัว
กลม มี ส่วนโค้ง ส่วนเพศชายขากรรไกรขยายออก อกกว้าง ไหล่ก ว้าง มื อเท้าใหญ่ แขน ขายาว
ทรวดทรงผึ่งผาย
)4) การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศโดยในเพศชายจะเกิดอาการฝันเปียก เสียงแตกพร่าและ
ห้าวขึ้น มีหนวดเครา ส่วนเพศหญิงจะเริ่มมีประจาเดือนครั้งแรก มีขนขึ้น ที่บริเวณอวัยวะเพศและ
รักแร้ หน้าอกและตะโพกขยายขึ้น)สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2551)
2. ด้านพัฒนาการด้านอารมณ์ (Physical Development)
วัยรุ่นมักมีอ ารมณ์ที่หงุดหงิด เร่าร้อน รุนแรง และอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย
เปลี่ยนอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์ตรงกันข้ามได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะพัฒนาการทางอารมณ์ของวัยรุ่น
จะพบว่า วัยรุ่นเป็นวัยมีความรู้สึกรุนแรง แสดงความรู้สึกอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา เต็มไปด้วย
ความเชื่อมั่นในตนเอง แต่บางครั้ง ก็รู้สึกหดหู่ มีความสงสัยอยู่ตลอดเวลา ความชอบไม่ชอบของวัยรุ่น
นี้รุนแรงสูงไม่ค่อยจะยอมใครง่ายๆนักทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างต้องการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับ
ผู้ใหญ่อยู่เสมอ เมื่ออยู่บ้านบางครั้งเด็กชอบเก็บตัวอยู่ตามลาพังไม่ต้องการให้ใครรบกวน เป็นวัยที่
ชอบเข้าหาเพื่อน ชอบให้เพื่อนยอมรับและยกย่อง เด็กมักมีขัดแย้งในใจอยู่เสมอ เช่น บางคราวอยาก
เป็นผู้ใหญ่ บางคราวอยากเป็นเด็ก เด็กมีความต้องการที่จะพี่งพาตนเอง แต่ยังต้องการความสนใจจาก
พ่อแม่อยู่ เด็กวัยนี้ต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับ จึงมัก เอาใจใส่กับรูป ร่างของตนเองสูงขึ้น และมี ความ
กังวลใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของตนเองอยู่ตลอดเวลา
สาเหตุที่ทาให้วัยรุ่นมีอารมณ์ต่างจากวัยอื่นคือ
1) การเปลี่ยนแปลงทางกาย การที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งรูปร่าง สัดส่วน
และสรีระ
ภายใน ทาให้วัยรุ่นเกิดความวิตกกังวลเป็นอย่างมากว่าตนจะมีลักษณะที่ผิดปกติจากคนทั่ว ไป ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ได้
2) สภาพแวดล้อมทางสังคม โดยเกิดจากปัญหาการปรับตัวต่อสิ่งใหม่ที่ได้พบไม่ว่าจะเป็น
สิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อนต่างเพศ การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น อาจส่งผลให้วัยรุ่นขาดความมั่นใจ อารมณ์
ไม่คงที่ และเปลี่ยนแปลงง่าย)เตือนใจ เทียนทอง, 2546)
พัฒนาการด้านจิตสังคมของวัยรุ่นซึ่ง ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1. ต้องการความเป็นอิสระ ) Independence –Dependence Struggle)
2. สนใจในรูปลักษณ์ของตนเอง )Body Image Concern)
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3. ต้องการการยอมรับจากเพื่อนและเริ่มมีวิถีชีวิตของตนเอง )Peer Group Involvement)
4. การพัฒนาบุคลิกภาพ ความนับถือตนเอง จริยธรรม และความถนัดส่วนตนในด้านอาชีพ
)Identity Development) )สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2551)
3. ด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา
Piaget นักจิตวิทยาชาวสวิส ได้ทาการศึกษาเกี่ยวพัฒนาการรู้คิดและสติปัญญา ตั้งแต่วัยเด็ก
ไปจนถึงผู้ใหญ่ ได้แบ่งขั้นตอนของพัฒนาการทางสติปัญญาออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ
ขั้นที่ 2 เริ่มคิดเริ่มเข้าใจ
ขั้นที่ 3 ใช้ความคิดด้านรูปธรรม
ขั้นที่ 4 ใช้ความคิดด้านนามธรรม)จรรยา สุวรรณทัต, 2529)
และ ลักษณะพัฒนาการทางสติปัญญาของวัยรุ่นคีอ
1) ความจาดีมาก แต่มักไม่ค่อยได้ใช้ความจาให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากต้องการใช้ความคิด
ในการ
แสดงความคิดเห็นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม
2) มีสมาธิดี เกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจมากเป็นพอเศษ และพยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ
โดยไม่ยอมย่อท้อ
3) มีความคิดก้าวหน้า กว้างขวาง พยายามแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ
ของตน
4) มีจินตนาการมาก มักชอบเพ้อฝันสร้างวิมานในอากาศอยู่คนเดียวเป็นเวลานานๆ การฝัน
กลางวันของวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งเพื่อนต่างเพศ ความรัก และการการประสบความสาเร็จในชีวิตใน
อนาคตของตน
5) ความเชื่อมั่นต่างๆเป็นไปอย่างรุนแรง โดยปักใจเรื่องอะไรแล้ว มักเชื่อเรื่อ งนั้นอย่างจริงจัง
ในขณะเดียวกันก็ระแวงไม่ยอมเชื่อถืออะไรง่ายๆ นอกจากว่ามีหลักฐานมาอ้างอิง)จรรยา สุวรรณทัต,
2529)
มี ก ารอธิบ ายพั ฒ นาการด้านสติ ปัญ ญาของวั ยรุ่นว่า วัยรุ่น เป็น วัยที่ มี ก ารพัฒ นาการทาง
สติปัญญาที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีความสามารถต่างๆ เพิ่มขึ้น หลาย อย่าง ทั้งในด้านความสนใจต่อ
สิ่งต่างๆ ก็มีอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น เขาสามารถใช้ความคิด ของตนได้อย่างมีอิสระ แสดงความ
คิดเห็นต่อสิ่งต่างๆได้อย่างเสรีสงู ขึ้น แบบการคิดของวัยรุ่น แตกต่างไปจากตอนที่เขาเป็นเด็กอย่างเห็น
ได้ชัด กล่าวคือ เริ่มคิดถึงสิ่งที่ไกลออกไปจากตัว ไม่ผูก การคิดไว้กับการคิดเพียงแบบเดียว รู้จักสังเกต
ความคิดความรู้สึกที่คนอื่นมีต่อตนเองชัดเจนขึ้นทาให้การประเมินค่าตนเองของเด็กวัยนี้เป็นไปอย่าง
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ตรงต่อข้อเท็จจริงสูงขึ้น ความสามารถที่วัยรุ่นมีเพิ่มขึ้นนี้ จะช่วยให้สามารถสะสมความรู้ต่างๆ ได้ดีขึ้น
สิ่งสาคัญในการพัฒนาการด้าน สติปัญญาของวัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลง จากการคิดของเด็กที่อายุต่ากว่า
คือการพั ฒ นาการรู้คิดจากเชิง รู ป ธรรมมา เป็น เชิง นามธรรม กล่าวคือ วัยรุ่น จะกลายเป็นผู้ที่ มี
ความสามารถในการใช้เ หตุผ ลจากการ ตั้ง สมมติฐานต่างๆ สามารถพิจ ารณาสิ่ง ที่ อาจเป็นไปได้
เท่าๆกันกับพิจารณาเรื่องที่เป็นจริงและเป็นทางรูปธรรม วัยรุ่นจึงค่อยพิจารณาสูงขึ้น จากการคิดเชิง
เด็กเล็ก ในแบบที่มีการค้นหาและดูเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของกับเหตุการณ์ต่างๆ มาสู่การคิด
ที่เป็นตัวของตัวเองได้)เตือนใจ เทียนทอง, 2546)
4. ด้านพัฒนาการด้านสังคม
วัยนี้จะเริ่มห่างจากทางบ้าน ไม่ ค่อยสนิทสนมคลุกคลีกับพ่อแม่พี่น้องเหมื อนเดิม แต่จ ะ
สนใจเพื่อนมากกว่า จะใช้เวลากับเพื่อนนานๆ มีกิจกรรมนอกบ้านมาก ไม่อยากไปไหนกับทางบ้าน
เริ่มมีความสนใจเพศตรงข้าม สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม ปรับตัวเองให้เข้ากับกฎเกณฑ์กติกาของกลุม่ ของ
สังคมได้ดีขึ้น มีความสามารถในทักษะสังคม การสื่อสารเจรจา การแก้ปัญหา การประนีประนอม การ
ยืดหยุ่นโอนอ่อ นผ่อ นตามกัน และการทางานร่วมกับ ผู้อื่น พัฒนาการทางสัง คมที่ดีจะเป็นพื้นฐาน
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และบุคลิกภาพที่ดี การเรียนรู้สังคมจะช่วยให้ตนเองหาแนวทางการดาเนินชีวิตที่
เหมาะกับตนเอง เลือกวิชาชีพที่เหมาะกับตน และมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อตนเองในอนาคตต่อไป
)เตือนใจ เทียนทอง, 2546)
2.2.5 ความสาคัญแล ปัญหาของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หมายถึง การตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่นขณะที่ มีอายุไม่ ถึง 20 ปี (World
Health Organization, 2001) การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สาคัญของทั่วโลกรวมทั้งประเทศ
ไทย หากวัยรุ่นเกิดการตั้งครรภ์ ก่อนวัยที่เหมาะสม หรือก่อนที่จะมีความพร้อมในการเป็นมารดา จะ
ส่ ง ผลกระทบอย่ า งมากต่ อ ทั้ ง ตั ว วั ย รุ่ น เอง ครอบครั ว สั ง คม รวมทั้ ง ประเทศชาติ องค์ ก าร
สหประชาชาติได้กาหนดนโยบายเชิงรุก โดยกาหนดให้การลดอัตราเกิดมีชีพโดย มารดาอายุ 15-19 ปี
)Adolescent birth rate) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเปูาหมายการพัฒนาแห่ง สหัสวรรษ )Millennium
Development Goals, MDGs) ข้อมูลล่าสุดจาก World Health Statistics 2013 ได้รายงานอัตรา
เกิดมีชีพเฉลี่ยทั่วโลกในมารดาอายุ 15-19 ปี ปี พ.ศ. 2549 – 2553 อยู่ที่ 48.9 ต่อประชากรหญิงใน
กลุ่มอายุเดียวกัน 1,000 คน อย่างไรก็ตามอัตราเกิดมีชีพในมารดาอายุ 15-19 ปี มีความแตกต่างกัน
อย่างมากในแต่ละภูมิภาคของโลก โดยทวีปแอฟริกามีอัตราเกิดมีชีพเฉลี่ย สูงถึง 115 ในขณะที่ทวีป
ยุโรปมีค่าเฉลี่ยต่าเพียง 23 นอกจากนี้แล้วอัตราเกิดมีชีพโดยมารดาอายุ 15-19 ปี ยังมีความแตกต่าง
กันอย่างมากระหว่างกลุ่มประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยสูง )High Income Country) และกลุ่มประเทศที่มี
รายได้เฉลี่ยต่า )Low Income Country) โดยในกลุ่มประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยต่ามี อั ตราเกิดมีชีพโดย
มารดาอายุ 15-19 ปี เฉลี่ยสูง ถึง 112 ต่อ 1,000 ประชากรหญิง อายุ 15-19 ปี ในขณะที่ ก ลุ่ม
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ประเทศที่ มีร ายได้เ ฉลี่ยสูง มีอั ตราเกิ ดมีชีพโดยมารดาอายุ 15-19 ปี เฉลี่ยเพียง 20 ต่อ 1,000
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี ในปัจจุบันพบว่าอายุเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเร็วขึ้น และจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยในเพศชายจะมีอวัยวะเพศชายและถุงอัณฑะขยายขนาด มี
ขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศและอาจลามไปบริเวณ ต้นขาและหน้าท้อง เสียงแตกและลูกกระเดือกเห็นชัด
ขึ้น รวมทั้งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว )Growth spurt) และมีรูปร่างรวมทั้งกล้ามเนื้อแบบเพศชาย
ในขณะที่ในเพศหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่ชัดเจนกว่า โดยจะเริ่มมีพัฒนาการของเต้า
นมและอวัยวะเพศหญิง เริ่ม มีขนขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศ และที่ สาคัญคือ มีก ารกระตุ้นระบบการ
ทางานของต่อมใต้สมอง รังไข่ และมดลูก ทาให้เกิดมีประจาเดือน เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเริ่ม
เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการศึกษาจานวนมากที่แสดงให้เห็นว่า ทั้งเพศ
หญิงและเพศชายมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วัยเริ่มรุ่นเร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต (Anderson SE &
Must A, 2005; Euling SY, Herman-Giddens ME, Lee PA, Juul A, & Sorensen TI, 2008;
Herman-Giddens ME, Steffes J, Slora E, Hussey M, & Dowshen SA, 2012; McDowell
MA, Brody DJ, & Hughes JP, 2007; Steingraber S, 2007; Sun SS et al., 2005) โดยเพศชาย
จะเริ่มมีพัฒนาการทางเพศตั้งแต่อายุประมาณ 9-10 ปี ในเพศหญิงตัวแปรที่สาคัญคือ อายุเฉลี่ยเมื่อ
เริ่มมีประจาเดือนครั้งแรกก็มีการลดลงอย่างชัดเจนจากประมาณ 15-16 ปีในอดีต มาอยู่ที่ ประมาณ
12 ปี (Bellis MA, Downing J, & Ashton JR, 2006) ปัจจุบันอายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มมีประจาเดือนครั้ง
แรกในสหรัฐอเมริกาและยุโรปจะอยู่ในช่วง 12-13 ปี (Anderson SE & Must A, 2005; McDowell
MA et al., 2007; Steingraber S, 2007) เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศไทยที่พบว่าอายุเฉลี่ยเมือ่
เริ่ม มีประจาเดือ นครั้งแรกจะอยู่ในช่วง 12.1-12.5 ปี (Chompootaweep S, Tankeyoon M,
Poomsuwan P, Yamarat K, & Dusitsin N, 1997; Mahachoklertwattana P et al., 2002;
Piya-Anant M, Suvanichchati S, Bharscharirl M, Jirochkul V, & Worapitaksanond S,
1997) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย (Aekplakorn
W et al., 2010) ที่พบว่าสตรีไทยเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น โดยอายุเฉลี่ยเมื่อมีประจาเดือน ครั้งแรก
ลดลง ในกลุ่มอายุ 15-29 ปีเริ่มมีประจาเดือนครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 13.2 ปี ในขณะที่กลุ่มอายุ 30-44
ปี และ 45-59 ปีเริ่มมีประจาเดือนครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 14.1 ปี และ 14.8 ปีตามลาดับ สิ่งสาคัญ
ของแนวโน้ม ในการเข้ าสู่วัย เริ่ม หนุ่ม สาวเร็ว ขึ้นทั้ ง ในเพศหญิ ง และเพศชาย ไม่ ได้ มี เ ฉพาะ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเท่านั้น แต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และความรู้สึกด้วย
โดยในวัยนี้ทั้งหญิงและชายจะเริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้าม รวมทั้งเริ่มเกิดอารมณ์ความต้องการ
ทาง เพศตามธรรมชาติ ร่วมกับบริบททางสังคมในปัจจุบันของประเทศไทยที่มีการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้
ง่าย ความหลากหลายของสื่อและสื่อจานวนมากก็สามารถกระตุ้นให้วัยรุ่นเกิดอารมณ์ทางเพศได้ ซึ่ง
อาจจะชักนาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ได้ เมื่อวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร นอกจากจะมี
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ผลกระทบต่อมารดาทั้งทางด้านสุขภาพและ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ยังมักจะนาไปสู่การทา
แท้งและความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา องค์การอนามัยโลกได้เคยประมาณอุบัติการณ์ของ
การทาแท้งทั่วโลกทั้งหมด 3 ครั้งในปี พ.ศ. 2538,2546 และ 2551 (World Health Organization,
1990, 2007, 2010) ผลการศึกษาพบว่าอุบัติการณ์ของการทาแท้งทั่วโลกในปี พ.ศ. 2551 คือ
ประมาณ 43.8 ล้านครั้ง มีแนวโน้มคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับ 41.6 ล้านครั้งในปี พ.ศ. 2546 และ 45.6
ล้านครั้งในปี พ.ศ. 2538 ปัญหาหลักของการทาแท้งทั่วโลกคือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทา
แท้ ง ที่ ไม่ป ลอดภัย องค์ก ารอนามั ยโลกได้ให้ความหมายของการท าแท้ ง ที่ ไม่ ป ลอดภัย )Unsafe
abortion) ไว้ว่า หมายถึง การท าให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงโดยผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือทักษะที่
จาเป็น หรือกระทาใน สถานที่ที่ขาดมาตรฐานขั้นต่าที่จาเป็นทางการแพทย์ หรือทั้ง 2 อย่าง )World
Health Organization, 2010) ในประเทศที่มีข้อจากัด ทางด้านกฎหมายและการเข้าถึงบริการการ
ทาแท้งที่ปลอดภัย โดยกฎหมายไม่อนุญ าตให้มารดาที่ไม่พร้อม ตั้งครรภ์สามารถรับบริการยุติการ
ตั้งครรภ์ได้อย่างถูกกฎหมายนั้น จะทาให้การเข้าถึงบริการทาได้ยาก ดังนั้นภาวะแทรกซ้อนจากการ
ทาแท้งจากสถานบริการที่ไม่ได้มาตรฐานและที่ไม่ปลอดภัยจึงมีมากขึ้น Sedgh และคณะ )Sedgh G
et al., 2012)ได้ทาการประมาณค่าอัตราการทาแท้ง )Abortion rate: จานวนการทาแท้ง ต่อ หญิง
อายุ 15-44 ปี 1,000 คน) พบว่าอัตราการทาแท้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่การยุติ
การตั้งครรภ์ทาได้โดยการร้องขอของมารดาอยู่ที่ 24 ต่อหญิงอายุ 15-44 ปี 1,000 คน และเป็นการ
แท้งที่ไม่ปลอดภัยเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ส่วนในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่มั กจะมีข้อจากัด ในทาง
กฎหมายในการยุติการตั้งครรภ์ อัตราการทาแท้งโดยรวมอยู่ที่ 29 ต่อหญิงอายุ 15-44 ปี 1,000 คน
แต่เป็นการทาแท้งที่ไม่ปลอดภัยสูงถึงร้อยละ 56 นอกจากนี้แล้วในกลุ่มมารดาวัยรุ่นเองก็เป็นกลุ่ม
เสี่ยง ต่อการใช้บริการการทาแท้งที่ไม่ปลอดภัย Shah และ Ahman ได้ใช้ข้อมูลจากการประมาณค่า
อุบัติการณ์ การทาแท้งไม่ปลอดภัยมาแบ่งตามช่วงอายุของมารดา พบว่าการทาแท้งที่ไม่ปลอดภัย
เกือบทั้งหมดอยู่ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และร้อยละ 41 เกิดในหญิงตั้งครรภ์อายุ 15-24 ปี โดย
แบ่งเป็นหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15-19 ปีร้อยละ 15 และหญิงตั้ งครรภ์อายุ 20-24 ปีร้อยละ 26 )Shah
IH, Åhman E, & 2012) สาหรับข้อมูลของประเทศไทย ได้เคยมีการศึกษาสถานการณ์การแท้งใน
ประเทศในปี พ.ศ. 2542 (Warakamin S, Boonthai N, & Tangcharoensathien V, 2004) โดยทา
การทบทวนเวชระเบียนของโรงพยาบาลรัฐบาล 787 แห่งและสัมภาษณ์ผู้ปุวยหญิงที่เข้ารับ การรักษา
ในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งอีก 1,854 ราย ผลการศึกษาพบว่ามีผู้ปวุ ย เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการแท้ง 45,990 ราย ร้อยละ 71.5 เป็นการแท้งเอง
และร้อยละ 28.5 หรือ 13,090 รายเป็นการทาแท้ง ในจานวนนี้ร้อยละ 47 อายุต่ากว่า 25 ปี และ
ร้อยละ 21 เป็นวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปี การศึกษานี้ได้รายงานอัตราการทาแท้งอยู่ที่ 19.5 ต่อ 1,000
การเกิดมีชีพ และอัตราการแท้งเองอยู่ที่ 49.1 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ เนื่องจากการศึกษานี้เป็น
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การศึกษาจากเวชระเบียนของ โรงพยาบาล ซึ่งจะบันทึก ไว้เ ฉพาะผู้ปุวยที่มี ภาวะแทรกซ้อนและ
จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เท่านั้น ไม่ใช้ผู้ที่มีการแท้งทั้งหมด จึงทาให้ยังไม่เคยมีการ
รายงานอั ตราการแท้ ง เองและการท าแท้ ง ของ ประเทศไทยอย่างเป็นทางการมาก่ อน นอกจาก
ภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งแล้ว การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ในระหว่างการ
ตั้งครรภ์สูงกว่าการตั้งครรภ์ทั่วไป โดยมีการเกิดภาวะซีดในขณะตั้งครรภ์ การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพิ่มความเสี่ยงภาวะตกเลือดหลังคลอด ภาวะปุวยทางจิต นอกจากนี้
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังมีผลต่อสุขภาพทารกในครรภ์โดยเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกเสียชีวิตหลังคลอด
ทารกคลอดก่อนกาหนด ทารกแรกคลอดน้าหนักต่ากว่า 2,500 กรัม และทารกมีความผิดปกติแต่
กาเนิด ในขณะเดียวกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพิ่มความเสี่ยงการตายของมารดา ภาวะความดันโลหิต
สูงผิดปกติในขณะตั้งครรภ์ ระยะเวลาในการคลอดยาวนาน และการเกิดไร้ชีพ ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิ จและสัง คมพบว่า มารดาวัยรุ่นมี โ อกาสสูง ที่จ ะหยุดการศึก ษา กลางคันหรือเรียนไม่ จ บ
เนื่องจากในหลาย ๆ ประเทศการตั้งครรภ์ในขณะที่เป็นนักเรียนยังไม่เป็นที่ยอมรับ เป็นเรื่องน่าอับ
อาย ทาให้หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ถูกบังคับทั้งทางตรงหรือทางอ้อมให้ออกจาก โรงเรียน ซึ่งมีการออก
จากโรงเรียนกลางคันถึงร้อยละ 30 กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติได้สรุปความสัมพันธ์ของอายุ
มารดาเมื่ อ คลอดบุ ตรคนแรกกั บ ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมหลั ง จากคลอดบุต ร พบว่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับมารดาที่คลอดบุตรคนแรกหลังอายุ 20 ปี มารดาที่คลอดบุตรคนแรกขณะอายุ 15-19
ปี จบการศึกษาระดับมัธยมปลายร้อยละ 51 เท่านั้น ในขณะที่ มารดาที่คลอดบุตรคนแรกหลังอายุ 20
ปี จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลายถึงร้อยละ 89 ส่งผลให้หญิงวัยรุ่นเหล่านี้มีระดับการศึกษา
ต่ากว่าที่ควรจะเป็น ทาให้เสียโอกาสในการทางานที่ดี หรือแม้กระทั่งตกงาน จากการศึกษาเดียวกันยัง
พบอีกว่ามีมารดาวัยรุ่นตกงานสูงถึงร้อยละ 59 และร้อยละ 45 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในกลุ่มที่มรี ายได้เฉลี่ย
ต่าที่สุดของประเทศ สิ่งเหล่านี้ทาให้เป็น ภาระของครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติต่อไป
นอกจากนี้ เ ด็ ก ที่ เ กิ ดจากมารดาวั ยรุ่ น ยัง มี ความเสี่ ยงที่ จ ะเข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ยวข้อ งกั บ ยาเสพติ ด
อาชญากรรม ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดย พบว่าร้อยละ 50-60 ของมารดาวัยรุ่นเคยถูกกระทา
ความรุนแรงทางเพศหรือทางร่างกาย )บุญฤทธิ์ สุขรัตน์, 2557)
2.2.6 การป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
การปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสามารถทาได้โดยการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน โดยเน้น
การควบคุมพฤติกรรมทางเพศและการมีเ พศสัม พันธ์อย่างปลอดภัย โดยเป็นการพัฒนาหลัก สูตร
ภายใต้ความร่วมมื อ ระหว่างกระทรวงศึก ษาธิก ารและองค์ก รพัฒ นาเอกชนตั้ ง แต่ปี พ.ศ. 2546
(Thaweesit & Boonmongkon P, 2009)

35
หลักสูตรและวิธีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นถึงประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย และความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง แต่อย่างไรก็ตามในโรงเรียนจะ
มีบุคลากรสาธารณสุขสนับสนุนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนและทางานร่วมกับโรงเรียนในการให้
คาปรึกษาแนะนาต่อโรงเรียนในการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Vuttanont U et al., 2006) ได้มี
โครงการสอนเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยให้วัยรุ่นเป็นผู้นา )Youth-led educational
program) พบว่ามีประสิทธิผลในการเพิ่มความรู้และทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพทางเพศและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ ประเด็นเชิงบวกของการมีเพศสัมพันธ์ และการใช้ถุงยางอนามัย ในโรงเรียนในจังหวัดหนึ่ง
ทางภาคเหนือของไทย(Fongkaew W et al., 2011)
องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข ได้จัดทาโครงการ
นาร่องเพื่อทดสอบการบรรจุห ลักสูตรเพศศึก ษารอบด้านเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรีย นก่ อ นจะพั ฒ นามาเป็ นคู่มื อการจัด กระบวนการเรี ยนรู้ “เพศศึก ษา”ส าหรั บ นัก เรีย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่1 ถีง 6 รวมทั้งได้มีการจัดทาคู่มือฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้านและ
แนวทางการจัดการเรียนรู้เ พศศึก ษารอบด้านในสถานศึกษาส าหรับ ผู้บ ริหารสถานศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติสาหรับสถานศึกษาที่สนใจจะนาหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านไปใช้ ในปี พ.ศ. 2555
)องค์การแพธ, 2551)
ยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2558-2567 ได้สนับสนุน
โครงการการบูรณาการการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยกล่าวถึงการ
พัฒนากรอบหลักสูตรเพศศึกษาตามองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือยูเนสโก )United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization, UNESCO)
โดยเน้นถึงสุขภาวะทางเพศที่ดีของวัยรุ่น ความปลอดภัยจากการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ)คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2558)
การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนและโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์มี ส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการ
ปูองกั นการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึง การสร้างความร่วมมือกั บหน่วยงานอื่นที่ เ กี่ยวข้องเช่น ศูนย์
สุขภาพที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเพื่อให้บริการกับนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน เรื่อง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การพัฒนาการของวัยรุ่น และมีการดาเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ทางด้านการรักษาและปูองกั นโรค จะมี บทบาทอย่างสาคัญในการปูองกั นการตั้ง ครรภ์ )Kirby D,
2007a) นอกจากนีค้ รอบครัวมีส่วนร่วมในการสร้างสายใยสัมพันธ์ที่ดีในการสอนให้มีพฤติกรรมและ
การปฏิบัติอย่างเหมาะสมสอนให้รู้คุณค่าของความเป็นเพศหญิง ห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
และให้ความรู้ทั่วไปในการปูองกันตนเอง ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ให้
คาปรึกษา แนะนาเรื่องต่างๆ ที่วัยรุ่นควรจะรู้ เช่น การรักษาสุขภาพทางเพศ การคบเพื่อนต่างเพศ
เสริมสร้างบุตรหลานมีความตระหนักรูถ้ ึงโทษและอันตรายของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม สอนวิธีปฏิบัติตน
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เมื่ออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียพรหมจรรย์ สอนให้รู้จักการคุมกาเนิดทุกวิธีและถูกวิธี ซึ่งโรงเรียน
สามารถมีส่วนร่วมในการผลักดันการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวได้ (ประจวบ แหลมหลัก et al.,
2556) และนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของชุมชน เช่น การเป็นอาสาสมัครผู้ช่วยงาน
ในโรงพยาบาล บ้านพักคนชรา หรือสอนหนังสือเด็ก หรือเพื่อส่งเสริมให้มีแนวทางประกอบอาชืพ
สามารถลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ (Allen JP et al., 1990) นอกจากนี้การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชนสามารถที่จะเลื่อนการมีเพศสัมพันธ์ออกไปและลดการตั้งครรภ์(Allen JP
et al., 1997)
คาแนะนาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทยที่ โรงเรียนสามารถสนับสนุนไว้
ประกอบด้วย
1. การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์และสัมพันธภาพทางเพศในโรงเรียน โดยการจัดเนื้อหาการสอนให้
เหมาะกับช่วงวัย และมีครูที่ผ่านการอบรมพร้อมทางานกับพ่อแม่และเยาวชน
2. การสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มพ่อแม่และผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกันการตั้งครรภ์ให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีการใช้ภาษาและรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม
3. การสนับสนุนให้พ่อแม่พูดคุยกับลูกในเรื่องเพศ มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ครอบคลุมเรื่อง
สุขภาพทางเพศและสัมพันธภาพทางเพศ (โรเจอร์ อิงแฮม, 2557)
นอกจากนี้ยังพบว่าการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของการเรียน การส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ และ
การส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของชุม ชนจะเป็นกลไกส าคัญส่วนหนึ่ง ที่จะสามารถลดการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ (Brindis, C. and Davis L. 1998)
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์แนวคิดและการศึกษาวิจัยในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
แนวคิดแล การศึกษาวิจัย
Thaweesit and Boonmongkon
(2009)
-การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
Vuttanont แล คณ (2006)
-การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
Fongkaew, Settheekul et al.
(2011)
-โครงการสอนเพศศึกษาและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ในโรงเรียน
องค์กรแพธ (องค์การแพธ (PATH))
-การเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้านและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
คณ กรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
แล เยาวชนแห่งชาติ (2558) ยุทธศาสตร์
การป้องกันแล แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2558-2567.
-การพัฒนากรอบหลักสูตรเพศศึกษา
Douglas Kirby (2007)
-การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
-การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
ชุมชน
ปร จวบ แหลมหลัก แล คณ (2556)
-การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและครอบครัวใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
Allen JP, Philliber S, Hoggsan N.
(1990)
-อาสาสมัครในกิจกรรมของชุมชน

-ส่งเสริมให้มีแนวทางประกอบอาชีพ

วิเครา ห์แนวคิดในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
การป้องกันทางตรง
การป้องกันทางอ้อม

การสอนเรื่องเพศศึกษา
การสอนเรื่องเพศศึกษา

การสอนเรื่องเพศศึกษา

การสอนเรื่องเพศศึกษา

การสอนเรื่องเพศศึกษา

การสอนเรื่องเพศศึกษา
การส่งเสริมการเรียนรู้โดย
การบริการชุมชน
การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาแก่ผู้ปกครอง

การส่งเสริมการเรียนรู้โดย
การบริการชุมชน
การสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคต
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แนวคิดแล การศึกษาวิจัย

วิเครา ห์แนวคิดในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
การป้องกันทางตรง
การป้องกันทางอ้อม

Allen JP, Philliber S, Herring S,
Kuperminc GP. (1997)
-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
ศาสตราจารย์อิงแฮม (2557)
-การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์และสัมพันธภาพ
ทางเพศในโรงเรียน
-การสื่อสารกับกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มพ่อแม่
เรื่องเพศ
-การสนับสนุนให้พ่อแม่พูดคุยกับลูกในเรื่อง
เพศ
Brindis, C. and Davis L. (1998)
- การส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
- การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การส่งเสริมการเรียนรู้โดย
การบริการชุมชน
การสอนเรื่องเพศศึกษา
การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาแก่ผู้ปกครอง
การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาแก่ผู้ปกครอง
การสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคต
การส่งเสริมการเรียนรู้โดย
การบริการชุมชน
การสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
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Brindis, C. and Davis L. (1998)

ศาสตราจารย์อิงแฮม (2557)

ปร จวบ แหลมหลัก แล คณ
(2556)
Allen JP, Philliber S, Hoggsan N.
(1990)
Allen JP, et al. (1997)

Douglas Kirby (2007)

สสส. แล สานักงานคณ กรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น าน

Fongkaew, Settheekul et al.
(2011)
องค์กรแพธ (PATH)

Thaweesit and Boonmongkon
(2009)
Vuttanont แล คณ (2006)

ตารางที่ 4 ตารางสังเคราะห์แนวคิดและการศึกษาวิจัยในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

การป้องกันทางตรง
การสอนเรื่องเพศศึกษา

    






การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ผู้ปกครอง



การป้องกันทางอ้อม
การสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิท์ ี่ดี
ทางการเรียน
การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการ
ชุมชน
การสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต











จากการสัง เคราะห์แนวคิดการปูองกันการตั้งครรภ์ สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ได้เป็น 2 ด้าน คือ
1. การป้องกันทางตรง ซึ่งประกอบไปด้วย
1.1 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับนักเรียน
1.2 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ผู้ปกครอง
2. การป้องกันทางอ้อม ซึ่งประกอบไปด้วย
2.1 การสร้างแรงจูงใจมุง่ ผลสัมฤทธิ์ที่ดที างการเรียน
2.2 การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการชุมชน
2.3 การสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
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แนวคิดการปูองกันการตั้งครรภ์ สามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบในการปูองกันการตั้งครรภ์ได้เป็น 2
ประการ คือ
1. การปูองกันทางตรง
1.1 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับนักเรียน
1.2 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผูป้ กครอง
2. การปูองกันทางอ้อม
2.1 การสร้างแรงจูงใจมุง่ ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
2.2 การสร้างความความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
2.3 การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการชุมชน
แนวคิดในการปูองกันทางตรงโดยการให้ความรู้ เรื่องเพศศึกษา เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่
ช่วยในการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยการเพิ่มความสามารถ )capacity) ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจของวัยรุ่น ในขณะที่การปูองกันทางอ้อมเป็นการสร้างแรงจูงใจ )motivation) ให้กับวัยรุ่น
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ )Claire B & Laura D, 1998) โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. การป้องกันการตั้งครรภ์ทางตรง
เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศ
เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้และทักษะในการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเรี ยนรู้ถึงวิธีใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนาไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ที่จะนาไปสู่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีแนวทางที่ประกอบด้วย
1.1 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับนักเรียน
รูบิน และ เคิรคเคนดัล ให้คานิยามของคาว่า “เพศศึกษา” ไว้ว่า เป็นโครงการการศึกษา ที่
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของตนเองทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องเพศเมื่อเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่
และช่วยให้เข้าใจถึงบรรทัดฐานทางเพศในสังคมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เขาได้ปรับตัวให้เข้ากับ
บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังช่วยปลูกฝังความสามารถในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางด้านศีลธรรมจรรยาอีก ด้วย (Rubin ; & Kirkendall. 1964) สมาคมแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา
)The American Medical Association หรือ AMA) ได้ก ล่าวถึงความหมายของเพศศึกษาว่า
หมายถึง การสอนเพื่อช่วยเสริมสร้างชีวิตครอบครัวให้มั่นคงถาวร เพื่อให้เด็กเข้าใจและยอมรับนับถือ
ตนเองมากขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์อันดี ปลูกฝังความรับผิดชอบ
ในการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศที่มีต่อสังคม และเพื่อยกมาตรฐานความสามารถ ของการที่จะเป็น
บิดามารดาผู้ซึ่งรู้จักหน้าที่ที่ดีในอนาคต )สุชาติ โสมประยูร, 2531)
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พจนานุกรมศัพท์การศึกษา Sex Education กล่าวว่า เพศศึกษา คือ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ การปฏิบัติตนให้ถูก ต้องเกี่ยวกั บเรื่องเพศ เด็กที่ ย่างเข้าสู่วัยรุ่นควรจะได้ศึก ษาถึง เรื่องเพศให้
เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรม และถูกหลักสุขอนามัย ให้เด็กทราบว่าเป็นเรื่อง
ธรรมชาติ หรือน่าละอาย ซึ่งเป็นการศึกษาถึงเรื่องการสัมพันธ์ทางเพศ และวิธีปฏิบัติต่อเพศตรงข้าม
วิชานี้เป็นวิชาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนในชีวิตครอบครัว )family life education) การเข้าใจตนเอง
แรงขับ )drivers) ของตนเอง จุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตของตนเอง ความรับผิดชอบต่ อบุคคลอื่นและ
สังคมนั่นเอง
เพศศึกษา หมายถึงกระบวนการศึกษาที่จะช่วยให้ผู้เรียน ได้เข้าถึงความแตกต่างทางด้าน
กลไกของท างาน การเปลี่ยนแปลงความต้องการ และผลสืบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของทั้งสองเพศ ในทุกๆ ด้านเช่น ทางด้านกายวิภาค สรีรวิทยา สุขภาพจิ ตสถานภาพและ
บทบาททางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณีวัฒนธรรม และการเมือง เพื่อนาไปใช้ในครอบครัว วางแผน
ชีวิต และการตัดสินใจปฏิบัติต่อกันระหว่างเพศ และเพศเดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะมีผลทา
ให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคมและชีวิตครอบครัว )ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์, 2555)
นอกจากนี้ยังมีแนวคิดต่อเพศศึกษาในด้านการศึกษา ว่า เพศศึกษา หมายถึงกระบวนการที่
ก่ อให้เ กิ ดประสบการณ์ อั นเป็นผลท าให้บุคคลมี พฤติก รรมที่ ดีเ กี่ ยวกั บ เรื่องเพศ ทั้ ง ด้านความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ )สุชาติ โสมประยูร , 2531)
และเพศศึกษาเป็นกระบวนการศึกษา )Education process) เป็นการศึกษาทั้งระบบในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการเตรียมบุคคลแต่ละคน ในการเรียนรู้
ความจริงของชีวิต สามารถปรับตัวได้ตามขั้นตอนของชีวิตได้อย่างไม่ลาบาก และจะต้องประกอบด้วย
ส่วนประกอบที่สาคัญ คือ การมีความรู้ มีทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในเรื่องเพศ)วันทนีย์ วาสิ
กะสิน, 2537)
ในปี ค.ศ. 2008 UNESCOได้ให้ข้อเสนอแนะว่าการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา (sexuality)
ที่มีประสิทธิผลจะช่วยปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเพศวิถีศึกษา (sexuality) หมายถึง การเรียน
การสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและบริบททางวัฒนธรรม
โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน ข้อมูลที่ปราศจากการตัดสินคุณค่า บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
เพศวิถีเปิดโอกาสให้ผู้เ รียนได้ค้นหาคุณค่าและทัศนคติของตนเอง เพื่อให้มีทั กษะในการตัดสินใจ
สื่อสารและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถี แผนการเรียนการสอนที่ออกแบบและดาเนินการ
อย่างเหมาะสมนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การติดเชื้ อเอชไอวี และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สาคัญที่ช่วยให้เยาวชนจานวนมากได้เข้าถึงและได้รับความรู้
เรื่องเพศวิถีศึกษาก่อนที่เยาวชนเหล่านั้นจะเริ่มมีกิจกรรมทางเพศ รวมทั้งมีโครงสร้างที่เหมาะสมต่อ
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การให้ความรู้เรื่อ งเพศวิถีศึกษา คือหลัก สู ตรการเรียนการสอนที่ เ ป็นทางการ(United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization, 2009)
นอกจากนี้ UNESCO ยังได้เสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมสาหรับการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถี
ศึก ษาที่ ส ามารถปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ บริบ ทในแต่ล ะพื้นที่ ของโรงเรียนระดั บ ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษาเป็นหลัก โดยประกอบด้วยองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน 4 หัวข้อ คือ
1. ข้อ มูล เกี่ยวกับ เพศวิถีศึกษา คือ การให้ความรู้เ รืองเพศวิถีศึกษาที่ ถูกต้องเกี่ ยวกั บ
หัวข้อที่เด็กและเยาวชนมีความสนใจอยากรู้ และจาเป็นต้องรู้
2. ค่านิยม ทัศนคติ คือ การให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในการทบทวนค่านิยม ทัศนคติ
และบรรทัดฐานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศและทางสังคม
3. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. ความรับผิดชอบ คือการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ของตน และเคารพสิทธิผู้อื่น
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา แก่นักเรียน โดยแบ่ง
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 6 ด้าน ซึ่งผู้ปกครองสามารถใช้เป็นหลักในการสอนได้เช่นกัน สรุปได้
ดังนี้
1. การพัฒนาการทางเพศ คือ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโต พัฒนาการทางเพศ
ตามวัย ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
2. การสร้างสัมพันธภาพ คือการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม
3. การสร้างทักษะส่วนบุคคล มีความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
เช่นทักษะการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ และควบคุมความสัมพันธ์ให้อยู่ในความถูก
ต้อ งเหมาะสม ทั ก ษะการปฏิเ สธ ทั ก ษะการขอความช่วยเหลือ ทั ก ษะการจัดการกั บ
อารมณ์ และทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
4. การแสดงออกทางพฤติกรรมทางเพศ คือการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับ
เพศและวัย เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เกิดความเสี่ยงทางเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่น และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปราศจากการปูองกันการตั้งครรภ์
5. การมีสุขอนามัยทางเพศ คือความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศได้
ตามวัย เช่น การดูแ ลรั ก ษาอวัย วะในระบบสื บ พั นธุ์ อนามั ยการเจริญ พัน ธุ์ สามารถ
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง และการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบาดเจ็บ อักเสบ และติด
เชื้อ รวมถึงการถูกล่วงเกินทางเพศ
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6. การมีสัง คมและวัฒนธรรม หมายถึง การมีค่านิยมในเรื่องเพศที่เ หมาะสมสอดคล้องกั บ
สังคมและวัฒ นธรรมไทย การรักนวลสงวนตัว ไม่ ปล่อยให้เกิ ดเพศสัม พันธ์โดยง่าย การ
ปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
,2548)
1.2 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
ความหมายแล ความสาคัญของการให้ความรู้กับผู้ปกครอง
การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง หรือการจัดการศึกษาสาหรับผู้ปกครอง (Parent Education)
หมายถึง การพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะของการเป็นผู้ปกครอง เพื่อเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก
เพื่อสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว และการปฏิบัติตนในบทบาทของพ่อแม่ในครอบครัวและสังคม
การให้ความรู้แก่ ผู้ป กครอง เป็น กระบวนการจัด การศึ ก ษาที่ ส ถานศึก ษาก าหนดขึ้น เพื่อช่ วยให้
ผู้ปกครองมีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก และการเลี้ยงดูที่ ถูกต้อง ซึ่งกุลยา ตันติผลา
ชีวะ ได้ให้ความหมายว่า หมายถึงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่ถูกต้องในการ
เลี้ยงดูเด็กและช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี
Gordon ได้ให้ความหมายของการให้ความรู้ผู้ปกครองว่า หมายถึงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อพัฒนาทัก ษะ เจตคติ และพฤติก รรมของการเป็นผู้ปกครองเพื่อให้มี ความ
เข้า ใจอั นดีเ กี่ ยวกั บ พั ฒ นาการของเด็ก โดยการให้ ก ารศึก ษาที่ อ อกแบบมา เพื่อให้ผู้ป กครองมี
ความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กมากยิ่งขึ้น(Gordon AM & Browne KW, 1993) นอกจากนี้วาไร เพ็ง
สวัสดิ์ ได้ให้ความหมายของการให้ความรู้แก่ผู้ป กครองว่า หมายถึง การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ตลอดจนมีบทบาทหน้าที่ในการใช้สื่อต่างๆเพื่อการอบรมเลี้ยงดูเ ด็ก )วาไร เพ็งสวัสดิ์,
2542) ธีรภัทร เจริญดี ได้ให้ความหมายของการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองว่า หมายถึงการจัดการศึกษาที่
จะช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเด็ก วิธีการอบรมเลี้ยงดู แนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก ตลอดจนการดาเนินชีวิตครอบครัวในวิถีทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับ ศุภกุล เกียรติสุนทร ที่ได้ให้ความหมายว่า หมายถึงการให้ความรู้เพื่อช่วยให้ผู้ปกครอง
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ตลอดจนการดาเนินชีวิตของครอบครัว ในวิถีทาง
ที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาทุกด้านของเด็ก)ธีรภัทร เจริญดี, 2542)
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ความสาคัญของการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
บ้านนับเป็นสิ่งแวดล้อมแห่งแรกที่มีความสาคัญในการพัฒนาเด็ก เพราะพ่อแม่เป็นบุคคล
แรกที่เด็กมีโอกาสได้ใกล้ชิดมากที่สุด พ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นครูที่สาคัญที่สุดของเด็ก ดังนั้น
ผู้ปกครอง ที่เป็นพ่อแม่ หรือผู้ที่ทาหน้าที่เป็นผู้ปกครอง หรือเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างมากในการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา (วรา
รัตน์ นิยมไทย, 2547) แต่เนื่องจากในปัจจุบันผูป้ กครองส่วนมากมีความจาเป็นต้องออกไปทางานนอก
บ้าน เพราะความจาเป็นทางเศรษฐกิจจึงไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสม ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกั บวิธีอบรมเลี้ยงดูเด็ก ขาดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒ นาการให้ทั้ งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่จะส่งเสริมให้เด็ก
มีความพร้อมทางด้านสติปัญญา สังคม จิตใจ และร่างกาย
ด้วยเหตุนี้ก ารให้ความรู้แก่ ผู้ป กครองจึง เป็นวิธีก ารที่ ส ามารถช่วยให้ผู้ป กครองเข้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ของตนเอง และเห็นความสาคัญของตนในการอบรมเลี้ยงดูเด็กและส่งเสริมพัฒนาการ
ด้าน ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการพัฒ นาคุณภาพของเด็กได้เ ป็นอย่างดี และช่วยลดปัญหา
ต่างๆซึ่งมีสาเหตุสาคัญมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในตัวเด็ก ผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลสาคัญใน
การพัฒนาบุคลิกภาพ พฤติกรรมตลอดจนการเจริญเติบโตของเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
วัตถุปร สงค์ของการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
การให้ความรู้แก่ ผู้ป กครอง นอกจากจะช่วยให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกั บ
วิธีการเลี้ยงเด็ก และพัฒนาการของเด็กแล้ว ยังช่วยสร้างเสริมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง
อีก ทั้ ง ยัง ช่วยปูอ งกั นปั ญ หาต่างๆที่ จ ะเกิ ดขึ้น กั บ ตัวเด็ก ดัง นั้นการให้ความรู้ แก่ ผู้ ป กครองจึง มี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ )กุลยา ตันติผาชีวะ, 2542)
1.เสริมสร้างความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ซึ่งการมีความรู้ที่
ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจพฤติกรรมเด็ กและสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัยได้อย่าง
ถูกต้อง
2. เสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทของผูป้ กครอง และอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อเด็ก โดย
เนื้อหาความรู้ที่ให้แก่ผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทของผู้ปกครอง และอิทธิพลของ
ผู้ปกครอง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- การเป็นตัวอย่างแก่เด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม
- การเป็นผู้อบรมสั่งสอนเพื่อให้เด็กเป็นคนมีเหตุมีผล
- การเป็นตัวกระตุ้นและจูงใจให้เด็กได้คิด ได้เรียน มีวินัย และมีจริยธรรม
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- การเป็นผู้สร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในครอบครัว
- การเป็นผู้ให้คาปรึกษา และสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับเด็ก
3. สร้างเจตคติที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็ก
4. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการดูแลเด็ก
5. สร้างความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
ด้านโรงเรียน การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เป็นการเชื่อมระหว่างครูและผู้ปกครองในการที่จะ
เข้าใจเด็กร่วมกัน ครูเป็นผู้ส่งสารเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กให้ผู้ปกครองรับรู้ ให้คาแนะนาเพื่อ
แก้ปัญหา และมีการแนะนาหนังสือทีน่ ่าสนใจให้ผปู้ กครอง ซึ่งการให้ความรู้แก่ผู้ ปกครองนั้นอาจถูก
กาหนดเป็นแผนมาก่อนและเกิดขึ้นโดยปัจจุบันก็ได้
เดกเกอร์ ได้ให้ความเห็นว่า การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนั้นมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก
2. เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจถึงพฤติกรรม
เลี้ยงดูเด็กที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก
3. เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้วยตนเอง
4. เพื่อให้เห็นความสาคัญของการให้การศึกษา เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน (Decker CA & Decker JR, 1992)
คลิก ได้กล่าวถึงเปูาหมายของการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ดังนี้
1. ทาให้เกิดการมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนทัศนคติกันระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในเรื่อง
การศึกษาและการดูแลเด็ก
2. ช่วยให้ผู้ปกครองเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความสามารถของตนเองในการเลี้ยงเด็ก
3. ช่วยให้ผู้ปกครองมี ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพัฒ นาการของเด็ก ซึ่งความรู้เ กี่ยวกั บ
พัฒนาการของเด็กจะช่วยให้ผปู้ กครองเข้าใจพฤติกรรมพัฒนาการในแต่ละขั้นตอนของเด็กได้
ดี
4. ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจวิธีการที่เด็กเรียนรู้ ซึ่งผู้ปกครองสามารถสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
ได้ที่บ้าน (Click PM & Donal W, 1997)
ดังนั้นวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายในการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง จึ งเป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน เรือให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ พัฒนาการ
และกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมของ
การเป็นผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาการที่ดีและถูกต้องของเด็ก

46
รูปแบบการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนั้นเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งมีทั้งวัย ประสบการณ์ วุฒิภาวะทาง
การศึกษา และลักษณะต่างๆที่มีความหลากหลาย รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองจึงต้องมีความ
เหมาะสมสาหรับผู้ปกครอง และให้ประโยชน์แก่ผู้ปกครอง รูปแบบการให้ความรู้กับแก่ปกครองออก
มีหลายรูปแบบ เช่น การจัดการศึกษาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และใช้บ้านเป็นฐาน ซึ่ง แต่ล ะรูป แบบมี วิธีก ารที่ คล้ายคลึง กั น แปลแตกต่างกั นในลัก ษณะของ
กิจกรรม อาจใช้การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองแบบทางตรง ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กในเรื่องที่
ปกครองต้องการรู้และจาเป็นต้องรู้จักจากโรงเรียนโดยตรง ประกอบไปด้วย การฝึกอบรม การ
ประชุมผู้ปกครอง งานให้คาปรึกษา ห้องสมุดสาหรับผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้าน และกิจกรรมบ้าน
โรงเรียนสัมพันธ์ หรืออาจเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองทางอ้อม โดยการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง
ผ่า นทางสื่อ มวลชน ทั้ ง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ วิ ท ยุ และโทรทั ศน์ และการเผยแพร่ ผ่า นทางเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ด้วย การให้ความรู้รูปแบบนี้ค่อนข้างสะดวก ผู้ปกครองสามารถเลือกรับรู้ได้อย่างอิสระ
เหมาะสาหรับผู้ป กครองที่ไม่ชอบมาโรงเรียน หรือมีเวลาจากัด โดยสื่อสิ่งพิมพ์ที่โรงเรียนสามารถ
จัดทาได้แก่ เอกสารย่อย แผ่นพับ หรือหนังสือเล่มเล็กที่บรรจุข้อความความรู้ที่ผู้ปกครองสามารถ
หยิบอ่านได้ในขณะที่มารอรับบุตรหลาน
การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
บิดามารดาเป็นบุคคลแรกหรือเป็นแหล่งแรก ในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษากับบุตร
การสอนเรื่องเพศศึกษา เป็นกระบวนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ที่จะให้
บุคคลได้เรียนรู้ธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตและสังคม เพื่อให้บุคคลมีความรู้ มีทัศนคติ และมี
พฤติกรรมถูกต้องในเรื่องเพศ ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตอย่างเหมาะสม(กอง
วางแผนครอบครัวและประชากร,2543) ในการสอนเรื่องเพศ สามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กยังเล็ก
สอดแทรกไปกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ พ่อแม่ควรเป็นผู้สอนเบื้องต้น เมื่ อเข้าสู่โรงเรียน
บุรุษจะช่วยสอนให้สอดคล้องกับที่บ้าน เมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นควรส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองใน
แนวทางที่ถูกต้อง
การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องเพศศึกษา สามารถแบ่งเป็นระยะตามพัฒนาการทาง
เพศในช่วงอายุต่างๆ ดังต่อไปนี้
ระยะเด็ก อายุ 6-12 ปี ควรสอนเรื่องสถานการณ์เสี่ยงทางเพศ เช่น การหลอกลวงหรือ
ละเมิดทางเพศ เพื่อให้เด็กระมัดระวังตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เป็นต้น
ระยะเด็ก อายุ 12-18 ปี แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุคือ
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วัยรุ่นตอนต้น อายุ 12-15 ปี วัยนี้เ ริ่ม เข้าสู่วัยรุ่น พฤติก รรมทางเพศเห็นชัดเจนขึ้น
เนื่องจากเด็กเริม่ มีความรู้สกึ ทางเพศ จากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศ วัยนี้ต้องการความรู้เรื่องเพศ แต่
มักแสวงหาจากแหล่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ตามหนังสือ เว็บไซต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้ปกครองควรให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
1. พัฒนาการทางเพศ ควรสอนให้เด็กเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ อิทธิพล
ของฮอร์โมนที่มีต่อร่างกายและจิตใจ ความรู้สึกและความต้องการทางเพศ ในเด็กผู้หญิงควรสอนการ
ดูแลเรื่องประจาเดือน การปวดประจาเดือน การจัดการกับอารมณ์ที่แปรปรวนก่อนมีประจาเดือน
2. สัมพันธภาพ ควรสอนให้มีเพื่อนต่างเพศ ทั กษะสังคมในการคบเพื่อนต่างเพศ การ
แสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อสนใจเพศตรงข้าม ไม่ให้ความสัมพันธ์มากระทบการใช้เวลาในการเรียน
ความแตกต่างระหว่างความรู้สึกของผู้หญิงและผู้ชาย
3. ทั ก ษะส่วนบุคคล ทั ก ษะในการสื่อสารเจรจา การควบคุม ตนเอง ควบคุม อารมณ์
จัดการกับอารมณ์และความต้องการทางเพศ
4. พฤติกรรมทางเพศและทัศนคติทางเพศ ควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นกลาง สามารถ
สนใจและศึกษาเรื่องเพศได้ในกรอบที่พอเหมาะ
5. สุขอนามัยทางเพศ ได้แก่ เมื่อมีอารมณ์เพศควรสอนให้มกี ารจัดการกับอารมณ์เพศอย่าง
ถูก ต้อ ง ไม่ แนะนาให้มี เพศสัมพั นธ์ก่ อนการแต่ง งาน การรักษาความสะอาดเวลามี ประจาเดือน
นอกจากนี้ ยังมีวิธีระบายอารมณ์เพศด้วยวิธีอื่น เช่น การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรมกลุ่ม
การปูองกันการหมกมุ่นทางเพศมากเกินไป โดยการจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงสถานการณ์
เสี่ยงต่างๆ
6. สังคมและวัฒนธรรม ควรให้เด็กมีพฤติกรรมเหมาะสมกับสังคมประเพณี เช่น การแต่ง
กาย ไม่ควรยั่วยวนทางเพศ ไม่ส่งเสริมให้เด็กแต่งกายหรือมีกิริยาท่าทางผิดเพศ
วัยรุ่นตอนปลาย อายุ 15-18 ปี วัยนี้ควรช่วยให้วัยรุ่นสามารถมีชีวิตครอบครัวได้อย่างมี
ความสุข ปู อ งกั น ความเสี่ ย งต่ า งๆทางเพศได้ การสอนค่ อ ยเพิ่ม มากขึ้น ตามสภาพสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมของวัยรุ่นดังนี้คือ
1. พัฒ นาการทางเพศ มี เ อกลัก ษณ์ท างเพศแน่นอนชัดเจน วัยนี้อาจเรียนรู้เรื่องเพศมาไม่
ถูกต้องจากเพื่อนๆหรือสื่ออื่นๆ จึงควรหาโอกาสพูดคุยกับวัยรุ่นเพื่อสอบถามความรู้ ความ
เชื่อ หรือทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและแก้ไขให้ถูกต้อง
2. สัมพันธภาพ วัยนี้เริ่มสนใจทางเพศอย่างจริงจัง ต้องการมีแฟน ควรสอนให้รู้จักการเลือก
แฟน การคบกันแบบแฟน การสังเกตนิสัยใจคอ แยกแยะข้อดี ข้อเสียของตนเองและแฟน
ได้ ควรสอนพละชีวิตครอบครัว การเลือกคู่ครอง การแต่งงาน และการปรับตัวในชีวิต
สมรส
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3. ทักษะส่วนบุคคล มีทัก ษะในการปรับตัว ควรสอนการวางแผนอนาคต ควบคุม ตนเองให้
รับผิดชอบต่อครอบครัว ทาหน้าที่สามี ภรรยา พ่อแม่ที่ดีเป็นอย่างไร
4. พฤติกรรมทางเพศ ควรสอนวิธีปฏิเสธเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ผลที่จะเกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ การวางแผนครอบครัว การคุมกาเนิด
5. สุขอนามัยทางเพศ ควรสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่จะเกิดในขณะตั้งครรภ์ การ
คุมกาเนิดทั้งแบบชั่วคราวและถาวร การทาหมัน การเลี้ยงดูบุตร ความผิดปกติทางเพศ
เช่น การรักร่วมเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. สังคมและวัฒนธรรม ควรสอนให้ยับยั้งใจที่จะมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนสมรส การซื่อสัตย์
ต่อ คู่ครองของตนเอง บทบาทที่ ดีของพ่อแม่ การแสดงออกทางเพศให้เ หมาะสมอยู่ใน
ประเพณีที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องทางเพศ เช่น การแต่งงานทาได้ในอายุใด
การทาผิดทางเพศมีโทษอย่างไรบ้าง เพราะว่า วัยนี้เติบโตพอที่จะเรียนรู้เรื่องเพศได้ด้วย
ตนเอง ผู้ใหญ่ควรมี คาแนะนาในการหาความรู้เ รื่องเพศ โดยการมี เ สือที่ ถูก ต้อง เช่น
หนังสือ เทปโทรทัศน์ หรือเว็บไซต์ที่ให้ความรู้อ ย่างมีคุณภาพให้วัยรุ่นได้ศึกษาด้วยตัวเอง
แต่ก็ควรมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสารวจว่าวัยรุ่นเรียนรู้อย่างถูกต้อง
หรือไม่ หรือเปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้ซักผ้าในเรื่องเพศเป็นครั้งคราว )นิกร ดุสิตสิน, วีระ นิยม
วัน, & ไพลิน ศรีสุขโข, 2545)
พนม เกตุมาน เสนอหลักการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ผู้ปกครอง ดังนี้
1. สอนให้เด็กรับรู้ไปตามพัฒนาการทางเพศ ซึ่งผู้สอนต้องมี ความรู้ว่าวัยใดควรให้ความสนใจ
ในเรื่องใด
2. ผู้สอนควรมีความรู้ทางเพศอย่างถูกต้อง การหาความรู้ทาให้พ่อแม่มีทัศนคติที่เป็นกลางกับ
เรื่องเพศ และรู้จักสื่อที่เหมาะสม ควรเลือกสื่อที่ง่ายๆ เหมาะกับวัย
3. การสอนเรื่ อ งเพศศึ ก ษา ควรสอดแทรกไปตามการเรี ย นรู้ ป กติ ตามจั ง หวะ เวลา
สถานการณ์ที่เหมาะสม รู้จักใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้
4. สอนให้เหมาะสมกับความสนใจ ความอยากรู้ และความสามารถทางสติปัญญา ที่เด็กจะรับ
ได้และเข้าใจได้
5. สอนก่อ นที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การสอนเรื่อง
ประจาเดือนก่อนวัยมีประจาเดือน การสอนการปูองกันตัวเองทางเพศก่อนจะเกิดปัญหาถูก
ละเมิดทางเพศ
6. ผู้สอนมีท่าทีและทัศนคติเป็นกลาง ไม่ควรรังเกียจ หรืออายเวลาสอนเรื่องทางเพศ ไม่แสดง
ความรู้สึกด้านลบ เมื่อเด็กแสดงความสนใจเรือ่ งเพศ ควรเปิดใจกว้าง เป็นเรื่องปกติธรรมดา
การให้ความรู้อย่างถูกต้องไม่มีผลเสีย ดีกว่าให้รู้จากแหล่งอื่นซึ่งมีโอกาสเรียนรู้แบบผิดผิดได้

49
7. ควรให้ความรู้อย่างถูกต้อง ไม่บ่ายเบี่ยง หลอกเด็ก หรือพูดให้เด็กเข้าใจผิด
8. พ่อแม่ และครูช่วยกันสอนให้สอดคล้องกัน เมื่อไม่ทราบหรือไม่เข้าใจควรปรึกษาแพทย์
ดังนั้นโรงเรียนจึงควรให้ความรู้เ รื่องเพศศึก ษาแก่ ผู้ปกครองในประเด็นต่างๆที่ ได้กล่าวมา
เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนศักยภาพ ในการสอนเรื่องเพศศึกษา
แก่วัยรุ่นเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น )นิกร ดุสิตสิน et al., 2545)
2. การป้องกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม
การปูองกันทางอ้อมมีองค์ประกอบหลายประการที่มีส่วนในการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ได้ เช่น การมีบุคลิกภาพที่ดี การสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน การสร้างความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต และการส่งเสริมการเรียนรู้โ ดยการบริการชุมชน สิ่ง เหล่านี้มี ส่วนในการปูองกั น
พฤติก รรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเพราะองค์ป ระกอบเหล่านี้จ ะช่วยการพัฒนาในด้านการ
เจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม ตลอดจนจริยธรรม และคุณธรรมของวัยรุ่น โดย
ช่วยให้วัยรุ่นสามารถหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันจะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
และมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความยากจน ตลอดจนสร้างความตระหนักว่าวัยรุ่นมีความสามารถ มี
ความสาคัญ และมีความผูกพันกับชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
2.1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความสาเร็จที่ได้ รับจากการเรียนซึ่งได้ประเมินผล
จากสองวิธี คือ )1) กระบวนการที่ได้จากแบบทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยทั่วไป )2) กระบวนการที่ได้จากเกรดเฉลี่ยของสถาบันการศึกษาซึ่งต้องอาศัยกรรมวิธีที่ซับซ้อน
และช่ว งเวลาที่ ยาวนาน )อั จ ฉรา สุ ขารมณ์ , 2530) ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย น เป็ นการบอก
ความสามารถของผู้เรียน ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ ความพยายามในการเรียน ทักษะในการศึกษาเล่า
เรียนและการปฏิบัติ มีการเข้าห้องเรียน มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ )อุทุมพร จามรมาน,
2535) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังหมายถึง ความสามารถในการที่จะพยายามเข้าถึงความรู้ ซึ่งเกิด
จากการกระทาประสานกัน และต้องอาศัยความพยายามอย่างมาก ทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ
สติปัญญา และองค์ประกอบที่ไม่ใช่ สติปัญญา )สิริวรรณ พรหมโชติ , 2542) และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่ เกิดขึ้นหลัง จากได้รับการฝึกอบรมสั่งสอนทั้ งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา จึงถือได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือผลผลิตที่สาคัญของการเรียน
การสอน )มนต์รวี นันต๊ะเสน, 2543) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังหมายถึงความรู้หรือทักษะของ
บุคคลอันเกิดจากการเรียนรู้ โดยการแสดงออกซึ่งความสาเร็จของบุคคลในการเข้าถึงความรู้นั้น )สุดา
ลักษณ์ เข็มพรหมมา, 2548)
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2.1.2 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ที่ดที างการเรียน
บลูมกล่าวถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียนว่า พื้นฐานของผู้เรียนเป็นสิ่งสาคัญในการเรียน
ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้าชั้นเรียนด้วยพื้นฐานที่จะช่วยให้เขาประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ต่างกัน ถ้า
เขามีพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไม่แตกต่างกัน คุณลักษณะของแต่ละคน เช่น
ความรู้ที่จาเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจในการเรียนคุณภาพของการสอน แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ที่สาคัญใน
การเรียนการสอน ได้แก่
)1) แรงจูง ใจใฝุสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของแอทคินสัน ผู้ที่ มีแรงจูง ใจใฝุสัมฤทธิ์จ ะมี ความ
พยายามที่จ ะทางานนั้นให้สาเร็จ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ถ้ามีผลงานสูง กว่าหรือเท่ าเกณฑ์
มาตรฐานก็ จ ะประสบความผลส าเร็ จ ตามความคิด ของผู้นั้ น แรงจูง ใจใฝุสัม ฤทธิ์จ ะขึ้น อยู่กั บ 3
องค์ประกอบ คือ
)1.1) ความคาดหวัง หมายถึง การคาดล่วงหน้าถึงผลการกระทาของตน คนที่มีแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์สูงจะคาดล่วงหน้าถึงความสาเร็จของงาน
)1.2) สิ่งล่อใจ คือ ความพึงพอใจที่ได้รับจากการทางาน
)1.3) แรงจูงใจจากความพึงพอใจในการแสวงหาความสุขและหลีกเลี่ยงความผิดหวัง คนเรา
กระทาการใดก็ย่อมหวังได้รับความสุขความพอใจกับการกระทาต้องการความสาเร็จและกลัวความ
ล้มเหลว
(2) แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์ กล่าวถึง แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์เป็นความต้อ งการที่
จะท างานให้ป ระสบความส าเร็จ ถือ ว่าเป็น แรงจูง ใจที่ ส าคัญ ที่ สุดของมนุษ ย์ และมี อิ ท ธิพ ลต่ อ
ความสาเร็จของส่วนตัว อี กทั้งยังศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูง ใจใฝุสัม ฤทธิ์กับพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมของสังคม และการอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งผลของแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ที่มีต่อสั งคมด้วย เขามี
ความคิดว่าการอบรมเลี้ยงดูและวัฒนธรรมของสังคมที่เน้นความสาเร็จ คือที่มาของสังคมที่ประสบ
ความสาเร็จ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมในสังคมที่เห็นความสาเร็จ จะทาให้พ่อแม่อบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยเน้น
ความสาเร็จตามสถานของสังคม พ่อแม่จะพยายามฝึกให้เด็กช่วยตัวเอง ฝึ กการคิดแก้ปัญหา และให้
การเสริมแรงพฤติกรรมที่มุ่งความสาเร็จในการเรียนและการทางาน การอบรมเลี้ยงดูจะพัฒนาให้เด็ก
เติบโตเป็นคนที่ต้องการความสาเร็จ มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ด้วย แมคเคลแลนด์ได้พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจกับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มีค่อนข้างสูง การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในตัวของเด็กเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงดูแบบเดินทางสาย
กลาง ไม่ตามใจเด็กมากเกินไป เคี่ยวเข็ญให้เด็กทาในสิ่งที่เกินความสามารถของเขา ไม่วางมาตรฐาน
ความสาเร็จไว้สูงหรือต่าเกินไป ส่งเสริมให้เด็กช่วยตัวเองให้ทาอะไรเองตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อพ่อแม่และครู
ให้ความรักความอบอุ่นและสนับสนุนแก่เด็ก เขาจะประสบความสาเร็จด้วยตัวเอง
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)3) แรงจูงใจในการเรียนรู้ แรงจูงใจเป็นแรงเสริมที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกเป็นขวัญ
และกาลังใจในการเรียนรู้และการทางาน ครูสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง
ๆ ของนักเรียนให้เกิดผลดีจึงต้องมีการพัฒนาแรงจูงใจ สร้างกาลังใจ การจัดสภาพการเรียนและการ
ทางาน รวมทั้งการให้บทเรียนที่เหมาะสมกับสติปัญญาความสามารถของผู้เรียนดังนี้
1. แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน ครูพยายามปรับบทเรีย นและสภาพห้องเรียนที่จะ
สร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่นักเรียนด้วย
)1.1) แรงจูงใจภายนอก ได้แก่ ผลการเรียน การได้รู้ผลและความสาเร็จของสิ่งที่ได้เรียนไป
แล้ว เป็นแรงจูงใจภายนอก
)1.2) แรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น อยากสารวจตรวจตรา อยากจัดการ
มาสโลว์ )Maslow) ถือว่าเป็นความต้องการความสาเร็จในชีวิต ทาให้ม นุษย์แสวงหาสิ่ง ที่ส่วนตัว
ต้องการและพอใจที่ ส่วนตัวได้พบได้ทาครูจะพบว่าเด็กไม่ชอบความอยู่นิ่ง การให้เด็กอยู่นิ่ง ๆ และ
ไม่ให้ซักถาม จึงขัดกับความต้องการและแรงจูงใจของเด็ก เด็กเป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาด้วยความอยาก
รู้อยากเห็น หากครูได้ใช้ความรู้ อยากทดลองผู้เรียนให้ถูกทาง และเป็นการเรียนในสิ่งที่เขาสนใจก็จะ
ให้เขาได้ประสบผลสาเร็จในสิ่งที่ต้องการ
2. ลักษณะของบทเรียน บทเรียนหรืองานที่ให้ผเู้ รียนทาอาจทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนสูง
หรือต่าได้ เช่น ความยากง่ายของบทเรียน ความยากง่ายนี้อาจวัดจากทัศนะของผู้เรียนเอง ความยาก
ง่ายนี้จ ะสัม พันธ์กั บ ความสามารถ ความต้องการ ความพอใจของผู้เ รียนแต่ล ะคนบทเรียนอย่าง
เดียวกัน อาจยากไปสาหรับนักเรียนคนหนึ่ง และอาจง่ายไปสาหรับนักเรียนอีกคนหนึ่งก็ได้ นอกจากนี้
ความน่าสนใจของบทเรียนก็มีผลในด้านแรงจูงใจ บทเรียนหรืองานที่ท้าทายความสามารถ งานที่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เลือกทางานที่มีค่าตอบแทน งานที่สร้างชื่อเสียงเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความ
ต้องการที่จะทาให้สาเร็จ
3. ความคาดหวัง เป็นความคาดหวังที่มาจากกลุ่ม เช่น เพื่อน นักเรียนคาดหวังจากครู พ่อแม่
และความคาดหวังของส่วนตัวทั้ง 3 กลุ่ม จะมีลักษณะต่างกัน คือ
)3.1) ความคาดหวังจากกลุ่ม เป็นเสมือนสถานที่ ทาให้ผู้เ รียนที่ เป็นสมาชิก ของกลุ่ม ถูก
กระตุ้ นให้ค ล้อ ยตาม ถ้ าครูพ ยายามปลูก ฝัง ค่า นิย มในด้ านความเชื่ อในตน ความพยายามและ
ความสาเร็จให้แก่นัก เรียนทุกคนในชั้นเรียนก็มีผลต่อการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนให้นักเรียนได้
สนใจในบทเรียน ตั้งใจเรียนมากขึ้น
)3.2) ความคาดหวังของบุคคลสาคัญสาหรับนักเรียน เช่น พ่อแม่ ครู ถ้าพ่อแม่ ครู แสดง
ความเชื่อและชื่นชมความสามารถของเด็ก เด็กคนนั้นจะรับรู้และมีพฤติกรรมคล้อยตาม ไม่อยากให้
พ่อแม่ผิดหวัง
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)4) สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนและบรรยากาศของโรงเรียน ในชั้นเรียนมีกลุ่มเพื่อนและครู
นอกห้องเรียนมีกลุ่มเพื่อน ครู คนอื่น ๆสภาพแวดล้อมทั้งในชั้นเรียนและโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมหรือ
บั่นทอนแรงจูงใจในการเรียนและการทางานของนักเรียนได้ดังนี้
)4.1) ถ้านักเรียนได้รับรู้ว่า เวลาเรียน เวลาทางานมีเพื่อนและครูเป็น
กาลังใจและช่วยเหลือแนะนา ก็จะเกิดกาลังใจในการเรียน
)4.2) การยอมรับจากกลุ่มเพื่อนและครู ในด้านความสาเร็จของการเรียนก็เป็นกาลังใจให้
อยากเรียน
)4.3) การรู้ถึงผลของการเรียน เช่น การทดสอบ การแข่งขัน ทาให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้ใช้
ความพยายาม มีแรงจูงใจในการเรียนและการทางานได้
)4.4) ระเบียบและกฎเกณฑ์ของโรงเรียน โรงเรียนที่เข้มงวดเกินไปในด้านระเบียบ
เช่นระเบียบการแต่ง กาย โดยเฉพาะวัยรุ่นทาให้นักเรียนเกิ ดความคับ ข้องใจ เกิ ด ความขัดแย้งกั บ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่หยุมหยิมเกินไป เป็นเหตุให้แรงจูงใจลดลง เพราะบรรยากาศของโรงเรียนไม่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ โรงเรียนสกปรก เสียงยานพาหนะหนวกหู ห้องเรียนร้อนอบอ้าว ก็ไม่สร้างแรงจูงใจใน
การเรียนเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจจึงเกิดจากปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน การสร้างแรงจูงใจให้
เกิดกับนักเรียน โดยให้มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงในการเรียนและการทางานจึงต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ
ตั้งแต่ตัวผู้เรียนเองและสภาพแวดล้อมด้วย )ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548)
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น สาเหตุ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
สถานศึกษา ปัจจัยด้านส่วนตัวของนักเรียน และปัจจัยด้านครอบครัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
)1) ปัจจัยด้านสถานศึกษา เป็นสิ่งสาคัญเพราะเวลาส่วนใหญ่
นักเรียนจะอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนมีหน้าที่ให้การศึกษาแก่เด็ก รวมถึงการจัดการด้านบริหาร ด้า น
วิชาการ และการบริการตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬา รวมถึง
สภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสพัฒนาส่วนตัวอย่างเต็มที่
)2) ปัจจัยทางด้านส่วนตัวของนักเรียน
)2.1) บุคลิกภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการกล่อมเกลาและหล่อหลอมมาจากครอบครั วและรับ
การขัดเกลาจากโรงเรียนก่อให้เกิดปัญหาในการปกครองและเป็นผลกระทบต่อการเรียนเช่น นิสัย
ก้าวร้าว ชอบทาลายสิ่งของ อวดดี เลินเล่อ ฝุาฝืนระเบียบ ชอบทาตัวเด่น เป็นคนขี้อาย
(2.2) สุขภาพ หากเด็กมีโรคประจาตัวก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและอาจทาให้เด็กเกิด
ปมด้อยเกิดความท้อถอยในการเรียนได้
)2.3) การปรับตัวให้เข้ากับระบบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ระบบการเรียนการสอนใหม่ ๆ
เพื่อน ครูผู้สอน
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)2.4) การวางแผนการเรียน เด็กค้นหาความชอบของส่วนตัวยังไม่เจอ จะเรียนอะไรดี เพื่อจะ
นาไปใช้ในการประกอบอาชีพ ยังไม่มีเปูาหมายชีวิตอย่างไร
(2.5) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
สื่อทางโทรทัศน์ทางอินเตอร์เน็ต
)2.6) การคบเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อน กลุ่มเพื่อนมีผลต่อเจตคติและ พฤติกรรมการเรียนการสอน
ตามลักษณะของกลุ่มเพื่อน เช่น การเลือกวิชาเรียน และแผนการเรียน
(2.7) นิสัยในการเรียนและทัศนคติต่อการเรียน และการปรับตัวทางการเรียนมีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
)3) ปัจจัยด้านครอบครัว โดยปัญหาที่จะพบอยู่เสมอ ได้แก่
)3.1) ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว หากพ่อแม่แยกกันอยู่หรือทะเลาะกัน พ่อแม่ลุ่มหลง
ในอบายมุข ย่อมมีส่วนทาให้เด็กขาดความอบอุ่น
)3.2) พื้นความรู้ของพ่อแม่ พ่อแม่บางคนขาดความเข้าใจนักเรียน ขาดความรู้เรื่องจิตวิทยา
ก็อาจทาให้เด็กเกิดความคับข้องใจได้
)3.3) ฐานะทางเศรษฐกิจ ครอบครัวที่ยากจนไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่จาเป็น
ให้แก่เด็ก บางครอบครัวที่ร่ารวยอาจส่งเสริมให้เด็กทาในทางที่ผิด ทาให้มีนิสัยฟุูงเฟูอ )สุรัตน์ เตียว
เจริญ, 2543)
2.2 การสร้างความความใฝ่ฝันถึงอาชีพในอนาคต
การประกอบอาชีพมี ความสาคัญ ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์เ ป็นอันมาก ทั้ง นี้เ พราะการ
ส่ง เสริม ให้มี แนวทางในการประกอบอาชีพนอกจากจะสนองตอบความต้องการของมนุษย์ด้า น
เศรษฐกิจเท่านั้น อีกทั้งยังสนองความต้องการด้านอื่น เช่น ด้านสังคม และจิตใจ เป็นต้น การส่งเสริม
ให้มีแนวทางในการประกอบอาชีพจึงมีความสาคัญต่อชีวิตของบุคคล ถ้ามีแนวทางในการประกอบ
อาชีพ ที่ เ หมาะสม วัยรุ่นก็ มี แนวโน้ม ที่ จ ะประสบความส าเร็จ ในการประกอบอาชีพ และมี ความ
เจริญก้าวหน้าในชีวิต
การสร้างความความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต ได้นาทฤษฏีของ ซุปเปอร์ (Super DE, 1957)
“ทฤษฎีการพัฒนาอาชีพ ” (theory of vocational development) มาประยุกต์ใช้ โดย “การ
พัฒนา”หมายถึง การพิจารณาตัดสินใจ และการเข้าประกอบอาชีพ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล )individual differences) โดยยึดหลักทฤษฎีของความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลักส าคัญ ทั้งด้านที่เกี่ยวกับการศึกษา และจิตวิท ยาทางอาชีพเพราะ
บุคคลย่อมแตกต่างกันทั้งในด้านความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ ดังนั้นการพัฒนาอาชีพ
ของบุคคลก็ควรต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
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2. ความสามารถที่ ห ลากหลายในตัวบุคคล )multi-potentiality) บุคคลแต่ล ะคนมี ขี ด
ความสามารถประจาตัวของแต่ละบุคคล ที่จะทาให้ประสบความสาเร็จในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
พอใจในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง การที่ จ ะนาเอาคนหนึ่ง ไปเปรียบกั บ อีก คนหนึ่ง ไม่ ได้ ทุ ก คนจะมี
ความสามารถเฉพาะตัว แต่มีคนละอย่าง
3. รูปแบบของความสามารถในอาชีพ )occupational ability patterns) อาชีพแต่ละอาชีพ
มีรูปแบบของความสามารถเฉพาะแตกต่างกัน เช่น ความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ อาชีพ
หนึ่ง ๆ ก็ต้องการบุคคลที่มีความสามารถ ความสนใจและบุคลิกภาพต่างไปจากอีกอาชีพหนึ่ง
4. การเลียนแบบบทบาทของรูป แบบ )identification and role of models) บุคคล
ส่วนมากจะเลียนแบบบิดามารดาหรือบุคคลอื่น ในด้านการประกอบอาชีพ วัยรุ่นจะสนใจโดยการ
เลียนแบบอาชีพจากผู้ใหญ่ ดังนั้นผู้ใหญ่ก็ควรจะเป็นรูปแบบที่ดีให้แก่เด็ก
5. ความต่ อ เนื่ อ งของการตั ด สิ น ใจพั ฒ นาอาชี พ จะต้ อ งจั ด เป็ น กระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ ง
(continuous process) ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่บุคคลอาศัยอยู่ หรือทางานอยู่ย่อม
เปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา และประสบการณ์ ดั ง นั้ น การตั ด สิ น ใจพั ฒ นาอาชี พ ต้ อ งเป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่องกัน
6.ช่วงของชีวิต )life stage) กระบวนการพัฒนาอาชีพเป็นกระบวนการต่อเนื่องตามช่วงชีวิต
7. รูปแบบของอาชีพ )career patterns) รูปแบบของอาชีพขึ้นอยู่กับระดับสังคม เศรษฐกิจ
และโอกาสที่บุคคลได้รับ
8. การพัฒนาอาชีพควรได้รับการแนะนาแนวในทางที่ถูกต้ อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ
อย่างเหมาะสม
9. การพั ฒ นาอาชี พ เป็ น ผลของการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งบุ ค คลกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(development of the result of interaction) สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูจากบ้าน การ
ได้รับการศึกษาจากโรงเรียน และจากสังคม ซึ่งจะเป็นสิ่งทีช่ ่วยประเมินแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพและทดลองวางแผนเกี่ยวกั บอาชีพ เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจตนเอง ซึ่งนับว่าเป็นการสร้าง
ความคิดเกี่ยวกั บตนเอง เช่น รู้จักความสนใจ รู้จักความถนัด และความสามารถของตนเอง ที่จ ะ
เป็นไปได้จริง
10. การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประกอบอาชีพ )the dynamics of career patterns)
. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการประกอบอาชีพนี้ขึ้นอยู่กั บระดับสังคม เศรษฐกิจ ของบิดามารดา
สติปัญญา ความสามารถ และความสนใจ ของบุคคลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของบุคคล
11. ความพึงพอใจในอาชีพขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคล ตาแหน่ง และบทบาทของ
บุคคล )job satisfaction: individual differences, status and role) บุคคลจะพึงพอใจในอาชีพ
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ถ้าอาชีพนั้นไปกับวิถีชีวิต ความสามารถ ระดับของความพอใจขึ้นอยู่กับระดับของการพัฒนาความคิด
เกี่ยวกับตนเองของบุคคล
12. งานคือวิถีทางของชีวิต )work is a way of life) งานเป็นวิถีทางที่บุคคลใช้แสดง
ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ค่านิยมของบุคคลนั้น ๆ
ไทด์แมน และโอฮารา กล่าวถึงการพัฒนาการอาชีพว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้การทางาน
เป็นวิธีการแสดงออกทางบุคลิกภาพ และเป็นการปรับตัวทางสังคม การแสดงออกทางบุคลิกภาพนี้
หมายถึง การที่บุคคลได้แสดงออกซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และเป็นการปรับตัวทางสังคม
การทีบ่ ุคคลพยายามปรับตัวเองเข้ากับผู้อื่น เพือ่ ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ไทด์แมน ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและอาชีพ ที่จะเห็นได้ชัดเจนจากการที่บุคคลต้องผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจ เขาได้เน้นเรื่องของการตัดสินใจว่าเป็นหัวใจของพัฒนาการทางอาชีพ การตัดสินใจไม่ว่าจะ
เป็นในด้านของการเรียน การทางานหรือกิจกรรมประจาวัน ล้วนมีส่วนเสริมสร้างที่จะทาให้เป็น
รูปแบบของพัฒนาอาชีพของบุคคลผู้นั้น )สมคิด พรมจุ้ย, 2540)
2.3 การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการชุมชน
การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
เพื่อจูงใจวัยรุ่นในการทางาน การเรียน และกิจกรรมต่างๆ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีลาดับความต้องการของมาสโลว์ )Hieratchy of needs theory) เป็นทฤษฎีดัง
เกี่ยวกับการจูงใจให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุความสาเร็จด้วยการจูงใจ
บุคลากรในองค์การ โดยคานึงถึงความจาเป็นขั้นพื้น ฐานของมนุษย์เป็นหลัก Abraham H. Maslow
กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์จามีความต้องการปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดตามลาดับ ได้แก่
1.1 ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ ถือว่าเป็นปัจจัยในขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ทุกคน เพื่อการดารงอยู่และความอยู่ร อดของชีวิ ต ได้แก่ อาหาร น้า ความอบอุ่น ที่ อยู่อาศัย การ
พักผ่อน การนอน การขับถ่าย และเรื่องเพศ
1.2 ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย เป็นความต้องการที่เป็นอิสระ จากภัยอันตราย
ทางด้านร่างกาย ความกลัวต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สินต่าง ๆ อาหารและที่อยู่อาศัย ความต้องการ
ทางสังคม ความรักใคร่ และความเป็นเจ้าของ เนื่องจากอยู่ในสังคมก็ยังต้องการความรัก การเป็น
เจ้าของบุคคลอื่น รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นคนที่มีคุณค่าของกลุ่มเป็นสมาชิกนั้น ๆ
1.3 ความต้องการได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับจากสังคม ซึ่งเป็นความต้องการของ
บุคคลที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสายตาคนอื่น และได้รับการยอมรับทั่วไปว่า ตนเองมีความก้าวหน้า
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และประสบผลสาเร็จในสิง่ ที่ปรารถนา โดยตระหนักถึงศักยภาพ ทักษะ ความสามารถของตนเอง และ
เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
1.4 ความต้องการมีฐานะในสังคม )Esteem or Status Needs) ความต้องการขั้นต่อมาจะ
เป็นความต้องการที่จะประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
1.5 ความต้องการที่จะประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวิต หมายถึง แนวโน้มของบุคคลที่จะเป็น
หรืออยู่ในสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นความปรารถนาที่จะเป็นอย่างที่
ตนเองเป็นมากขึ้น สูงขึ้น โดยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะเป็นได้และประสบความสาเร็จ เพื่อที่จะ
มีศักยภาพบรรลุในระดับสูงสุด
2 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบอร์ก )Herzbert’s two – factors theory) ได้นาประเด็น
ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสุขอนามัยร่วมกัน เรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจัย นาเสนอปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจในการทางานให้แก่บุคคล เพื่อให้การเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเปูาหมายที่วางไว้ทาให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพประกอบด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ
2.1 ปัจจัยรักษาหรือปัจจัยสุขอนามัย )Maintenance factor or Hygiene factors) เป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิผลในการสร้างความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย
และการบริหาร เงินเดือน ความมั่นคงในการงาน การบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพ
การทางานและสถานภาพ
2.2 ปัจจัยจูงใจ )Motivation factors) นับเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยภายใน ปัจจัยเหล่านี้มผี ลต่อบุคคลคล้ายกับการรักษาอนามัยของคน ได้แก่
ความก้าวหน้าส่วนตัว ลักษณะงานที่ท้าทาย ความสาเร็จ การยกย่องชมเชย ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน )ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2545)
3. ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยงของไลเครท )Linking Pin function theory) ค.ศ.1967 เรนเซส ไล
เครท )Rensis Likkert) ผู้อานวยการสถาบันทางสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวถึง ทฤษฎี
การจัดรูปองค์การเชิงมนุษย์สัมพันธ์ เรียกว่า “ทฤษฎีหมุดเชื่อมโยง” ได้สรุปว่า กิจกรรมของชุมชนจะ
ดาเนินไปได้ดีที่สุด ก็ต่อเมื่อสมาชิกจะต้องไม่ปฏิบัติงานในลักษณะคนเดียว แต่การปฏิบัติงานร่วมกัน
ในลักษณะกลุ่มคนที่มีประสิทธิภาพ มีเปูาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
4. เสริมศิกดิ์ วิศาลาภรณ์ ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมว่า เป็นการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้า
มาช่วยเหลือสนับสนุนการทาประโยชน์ในเรื่องต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ และการดาเนินงาน ดังนั้นประสิทธิผลของกิจกรรมของชุมชนจึงขึ้นอยู่กับการมี
ส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชุมชนนั้นเพื่อให้การดเนินงานดังกล่าวบรรลุเปูาหมาย
การที่บุคคลมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนั้น จะทาให้บุคคลมีส่วนเกี่ยวข้อง )involvement) ใน
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสร้างความผูกพัน )commitment) ชุมชนในที่สุด ดังแสดงในภาพ 1
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รูปที่ 2 ผลของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
2.2.7 บทบาทของโรงเรียนในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เนื่องจากวัยรุ่นจานวนมากเรียนอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญ
พันธุ์ และเมื่อเด็กเรานี้เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โรงเรียนก็มีศักยภาพในการลดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
ของนักเรียน โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมที่เยาวชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิก ก ล่าวคือเกื อบ 95
เปอร์เซ็นต์ของเด็ก อายุร ะหว่าง 5 ถึง 20 ปีเ ข้าศึก ษาในโรงเรียนระดับ ประถมและมัธยมศึก ษา
นอกจากนี้เยาวชนยังใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์
มีหลักฐานหลายประเภทที่สนับสนุนว่าการที่เด็กเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนช่วยลดความเสี่ยง
ในด้านพฤติกรรมทางเพศของเด็กนักเรียน ในประเทศกาลังพัฒ นาทั้งหลายได้พบว่าถ้าเด็กผู้หญิง
เรียนจบระดับประถมศึกษาในจานวนมากขึ้นเท่าใด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจะลดจานวนลงด้วย ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเด็ก นัก เรียนที่ ออกกลางคันจะมี แนวโน้ม ที่จ ะมี เ พศสัม พันธ์เ ร็วขึ้น มี ก าร
ตั้งครรภ์และคลอดบุตร นอกจากนี้ยังพบว่าจานวนเด็กที่อยู่ในโรงเรียนถ้านักเรียนที่มีความสนใจใน
การศึกษาเล่าเรียนจะมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์น้อยลง ดังนั้นหลักการโดยทั่วไปคือ การลงทุนใน
การศึกษา การที่เด็กสนใจในการศึกษาเล่าเรียนและมี ผลการเรียนที่ดีมีความสัมพันธ์กับ อายุที่จ ะ
เริ่มต้นการมีเพศสัมพันธ์และการตั้ง ครรภ์ นอกจากนี้การที่นัก เรียนมีก ารวางแผนที่จะศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ก็มีความสัมพันธ์กับการปูองกันการตั้งครรภ์

58
นักสังคมวิทยาได้ศึกษาว่าโรงเรียนมีกลไกอย่างไรในการปูองกันการตั้งครรภ์ โดยได้นาเสนอ
ว่า
1. โครงสร้างเวลาของโรงเรียนที่นักเรียนใช้เวลาอยู่ในโรงเรียน ช่วยจากัดการใช้เวลาของ
นักเรียนที่จะอยู่โดยลาพังซึ่งเป็นสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์
2. โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งนั กเรียนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับครุซึ่งเป็นผุ้ ใหญ่ที่จะสามารถให้คา
เสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ และโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมการมี
เพศสัมพันธ์
3. โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งช่วยในการคัดเลือกเพื่อนและกลุ่มเพื่อนซึ่งมีความสาคัญต่อวัยรุ่น
เนือ่ งจากบรรทัดฐานของเพื่อนและกลุ่มเพื่อนมีความสาคัญต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน
4. โรงเรียนเป็นสถานที่ ซึ่ง ช่วยให้นัก เรียนสามารถตั้ง ความหวัง ถึง อนาคตของตนเองใน
การศึกษาที่สูงขึ้นและการมีงานทา ความหวังเช่นนี้จะเป็นแรงจูงใจให้เด็กหลีกเลี่ยงและปูองกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5. โรงเรียนเป็นสถานที่ซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ความรู้สึก
เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ตลอดจนสร้างทักษะในการสื่อสารที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์
ถ้าการที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน มีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนที่ดี และมี
แผนของอนาคตของตนเองในการทางาน และลดการออกกลางคันของนักเรียน มีความสัมพันธ์กับกับ
การปูองกันการตั้งครรภ์ ดังนั้นโครงการในโรงเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ พูนความสามารถต่างๆควรที่
จะได้รั บการส่งเสริม เพื่อใช้ในการปูองกันการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น จากการศึก ษาของ The Seattle
Social Development Project ที่ทาการศึกษาว่า 5 ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษามีความผูกพัน
และสนใจการเรียนในโรงเรียน โดยใช้วิธีการเรีย นการสอนจะช่วยปูองกันการตั้งครรภ์ได้จนถึงเด็ก
เหล่านี้มีอายุ 18 ปี
2.3 แนวคิดการเสริมสรางคุ ภาพชีวิตของวัยรุน
2.3.1. ความหมาย แล ความสาคัญของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น หมายถึง คุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น ที่
สามารถดาเนินชีวิตได้ มีความพึงพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง มีปัจจัยด้านวัตถุที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิต ได้แก่ อาหาร เสื้อ ผ้า ที่ อยู่อาศัย สุขภาพ มีสาธารณูปโภคที่ดี เป็นผู้มี คุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม )เบญจวรรณ หอมหวน, 2546) นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
หมายถึง ความรู้สึกพอใจหรือความรู้สกึ ทางบวกของวัยรุ่น นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาการศึกษา
อบรมและดูแลวัยรุ่นอายุ13-18 ปี ได้มีเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นไว้ดังนี้
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1. มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ มีการพัฒนาการเจริญเติบโตสมเพศสมวัย ร่าเริง แจ่มใส มีความ
สมบูร ณ์ แข็ ง แรงทั้ ง ร่า งกายและจิ ต ใจ รู้ จั ก รั ก ษาสุข ภาพอนามั ย ความสะอาดของตนเองและ
สิ่งแวดล้อม มีนิสัยการบริโภคที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงสิ่งอบายมุขและสิ่งเสพย์ติด ต่างๆ รวมทั้งรู้จัก
ควบคุมจนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. มี การใฝุรู้ ใฝุเ รียน รัก ความจริง มี โลกทั ศน์ก ว้าง รู้จักการปรับ ตัวและวางตัวได้อย่าง
เหมาะสม รู้จักการคิดเคราะห์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
3. มีคุณธรรมและมีน้าใจ มีความเอื้ออาทร รู้จักคิดชอบ ทาชอบ สามารถแยกแยะ ถูกผิดชั่ว
ดีได้ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นคนมีคุณธรรมและน้าใจ มี ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญู มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย
เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
5. รักประเทศไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน สนใจที่
จะทาประโยชน์เพื่อท้องถิ่น มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความสามารถใน
การติดต่อสื่อสาร มีความเข้าใจวัฒนธรรม และมีทักษะด้านการต่างประเทศ
6. รู้จักการพึ่งตนเอง มีความรู้ ความสามารถมีทักษะที่จะช่วยให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมี
นิสัยรัก การทางาน มี ความขยัน อดทน ประณีต ประหยัด รู้จัก คุณค่าของเงินและเวลา มีความคิด
สร้างสรรค์ เป็นผู้นา และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม )กนกวรรณ ทอง
ตาลึง, 2552)
องค์การอนามัยโลกนาเสนอเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตชุดย่อ )WHOQOL – BRIEF) สาหรับ
ประเมินตนเองในคนที่มีอายุ 15 – 60 ปี ไม่จากัดเพศ ประกอบด้วย
ด้านร่างกาย )physical domain)
ด้านจิตใจ )psychological domain)
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม )social relationships)
ด้านสิ่งแวดล้อม )environment) (World Health Organization, 1996)
สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ ได้พัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL –BREF –
THAI ประกอบด้วยข้อคาถาม 2 ประเภท คือ แบบภาวะวิสัย )perceived objective) และอัตวิสัย
)self-report subjective) จะประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน โดยอธิบายตัวบ่งชี้
ด้านร่างกายไว้ดังนี้คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
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9.3.2. องค์ปร กอบของคุณภาพชีวิต
สรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นว่าประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านร่างกาย ได้แก่ ความเจริญเติบโตของร่างกาย การรับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ
การได้ออกกาลังกาย การได้อยู่ในที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความปลอดภัย
2) ด้านวิชาการ ได้แก่ ผลการเรียน การได้แสดงออกทางวิชาการ การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน
3) ด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ การมีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม ได้บาเพ็ญประโยชน์ตลอดจน
ได้รับการยอมรับ
4) ด้ านสั ง คม ได้แ ก่ การได้ มี โ อกาสเข้าร่ วมกิ จ กรรม ได้ส ร้า งความสั ม พันธ์ กั บ คนที่ อ ยู่
รอบๆตัวเด็ก และการได้รับการช่วยเหลือจากสังคม
5) ด้านสิ่ง แวดล้อ มในโรงเรียน อันได้แก่ บริก ารต่างๆ ที่ ท างโรงเรียนจัดให้ เช่นบริก าร
ห้องสมุด ห้องน้า ห้องส้วม บริการสหกรณ์ ทุนการศึกษา เป็นต้น )จุฬาวลัย สุนทรวิภาต, 2540)
เบญจวรรณ หอมหวน กล่ าวถึ ง องค์ ป ระกอบของคุ ณภาพชี วิ ต ของวั ย รุ่น ไว้ 9 ด้ า น
ประกอบด้วย
1) ด้านการเรียน หมายถึง สภาพที่ วัยรุ่น รับ รู้ และประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับ โอกาสในการ
แสดงออกทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้ทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร งานที่ได้รับมอบหมาย การสอนของครูอาจารย์ ผล
การเรียน และความรู้ความสามารถในการเรียน
2) ด้านความพอใจในโรงเรียน หมายถึง พฤติกรรมและความรู้สึกของวัยรุ่นที่มีต่อโรงเรียนซึ่ง
เกิดจากการได้รับประสบการณ์ในโรงเรียนรวมทั้งการจัดการต่างๆ ในโรงเรียน
3) ด้านความพอใจในสภาพความเป็นอยู่ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของวัยรุ่นต่อบริการ
ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดให้ทั้งด้านการสงเคราะห์ในด้านอาหาร เครื่องใช้ส่วนตัว สิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไฟฟูา ประปา การจัดที่พักอาศัย หรือสถานที่สาหรับพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
4) ด้านความเครียด หมายถึง ภาวะที่ร่างกายและจิตใจของวัยรุ่นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่ง
ที่มาจากภายใน หรือภายนอกร่างกายที่คุกคามขัดขวางความต้องการของตนเอง
5) ด้านสัม พั นธภาพทางสัง คม หมายถึง สภาพที่ วัยรุ่น รับ รู้และประเมิ นตนเองเกี่ ยวกั บ
พฤติกรรมและความรู้สึกของตนเองที่แสดงออกต่อเพื่อน ครู และบุคลากรแวดล้อม
6) ด้านความรู้สึก ต่อตนเอง หมายถึง การรับ รู้ สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่นการรับ รู้
ความรู้สึก ทางบวกที่ รัก เรียนมี ต่อ ตนเอง การรับ รู้ ภาพลัก ษณ์ของตนเอง การรับ รู้ถึง ความรู้ สึ ก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นในตนเอง การรับรู้ ถึงความคิด ความจา สมาธิ การตัดสินใจ
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และความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของตน และการรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับ
ความเศร้าหรือความกังวล
7) ด้านบูร ณาการทางสัง คม หมายถึง สภาพที่ วัยรุ่น รับ รู้ และประเมิ นตนเอง เกี่ ยวกั บ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
8) ด้านนั นทนาการ หมายถึง สภาพที่ วัยรุ่น รับ รู้ และประเมินตนเองเกี่ย วกับ โอกาสหรือ
พฤติกรรมของวัยรุ่นในการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาว่าง เช่น การเล่นดนตรี กีฬา การทากิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุขในด้านที่พึง
ประสงค์ของสังคม
9) ด้านสุขภาพ หมายถึง การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของวัยรุ่นซึ่งมีผลต่อชีวิตประจาวัน
เช่น การรับ รู้ส ภาพความสมบูร ณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับ รู้ถึงความรู้สึก สุขสบาย ไม่ มี ความ
เจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละกาลังใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน การรับรู้เรือ่ งการนอนหลับและพักผ่อนซึ่งการรับรู้เหล่านี้มีผลต่อการดาเนิ น
ชีวิตประจาวัน )เบญจวรรณ หอมหวน, 2546)
กนกวรรณ ทองตาลึงเสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นประกอบด้วย 3 ด้าน คือ
1) ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากรและสถานที่
อยู่อาศัย
2) ด้านสัง คม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการศึก ษา สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของ
ครอบครัว
3) ด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความพึง พอใจ ความส าเร็จ ความผิดหวัง และ
ความคับข้อง ใจในชีวิต )กนกวรรณ ทองตาลึง, 2552)
สุ พ รรณการ์ มาศยคง ได้ แ บ่ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านร่างกาย
2) ด้านอารมณ์และจิตใจ
3) ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4) ด้านวิชาการ
5) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
6) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพีอ่ นในโรงเรียน )สุพรรณการ์ มาศยคง, 2549)
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สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ อธิบายองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 4 ด้าน ไว้ดังนี้ คือ
1. ด้ า นร่ า งกาย จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ รู้ ส ภาพทางร่ า งกายของบุ ค คล ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
ชีวิตประจาวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึกสุขสบาย
ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ การรับรู้ถึง
พละกาลังในการดาเนินชีวิตประจาวัน การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น การรับ รู้ถึง
ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันของ
ตน การรับรู้ถึงความสามารถในการทางาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพึ่งพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทาง
การแพทย์อื่น ๆ จะส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวัน เป็นต้น
2.ด้านจิตใจ เป็นการรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคล
มีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความ
มั่นใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจา สมาธิ การตัดสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้
เรื่องราวต่าง ๆ ของตน การรับรู้ถึง ความสามารถในการจัดการกับ ความเศร้า หรือกังวล การรับ รู้
เกี่ยวกับ ความเชื่อต่าง ๆ ของตน ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น การรับ รู้ถึงความเชื่อด้านวิญญาณ
ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่น ๆ ที่มีผลในทางที่ดีต่อการดาเนินชีวิต มีผลต่อ
การเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นการรับรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอื่น การรับรู้ถึง
การที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นใน
สังคมด้วย รวมทั้งการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์
4. ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่า
ตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถาน
บริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนมีโอกาสที่จะ ได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะ
ต่างๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมใน เวลาว่าง เป็นต้น
Edwards CT et al. อธิบายองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นไว้ 4 ด้าน คือ
1. ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง หมายถึง การที่วัยรุ่นมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับ
ตนเองใน การมี ความเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตนเอง การมีสุขภาพจิตที่ดี และการมีสุขภาพทาง
ร่างกายที่แข็งแรง
2. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง การที่วัยรุ่นมีสัมพันธภาพที่ดีในสังคม
ในการใส่ใจกับความรู้สึกของผู้อื่น การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมีส่วนร่วมในสังคม และ
การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน
3. ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การที่วัยรุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม มี
การศึกษาที่ดีและคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความปลอดภัยส่วน
บุคคล
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4. คุณภาพชีวิตด้านทั่วไป หมายถึง การที่ วัยรุ่น รู้สึกสนุก สนานกับ ชีวิต และมี
ความรู้สึกพอใจในชีวิตและเห็นว่าตนเองมีคุณค่า
2.3.3. บทบาทของโรงเรียนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
บทบาทและหน้าที่ในการสร้างเสริมเสริมคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นของโรงเรียนประกอบด้วย
1. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย โรงเรียน ควรให้ความดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย และภาวะโภชนาการของเด็ก และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพ
อนามัยดี เจริญเติบโตได้สมวัย
2. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ โรงเรียนควรส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตดีมีอารมณ์สดชื่น
แจ่มใส พยายามลดหรือขจัดอารมณ์ที่ไม่ดี ขุ่นมัวให้หมดสิ้นไป หากเด็กมีอารมณ์คับข้องใจ เพราะไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ เด็กจะเกิดความเบื่อหน่าย ท้อถอยและไม่อยากเรียน โรงเรียน
จึงต้องทาการขจัดอุปสรรคนั้น โดยต้องคานึงถึงการจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมแก่
เด็ก เช่น ให้เด็กมี ส่วนร่วมในกิจ กรรมต่างๆของโรงเรียนเรียน เพื่อให้เด็กสามารถปรับตัวและลด
ความเครียดหรือวิตกกังวลลงได้
3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โรงเรียนเป็นสถาบันที่เด็กจะเรียนรู้
พฤติกรรมต่างๆ ทางสังคม เด็กจะสามารถปรับตัวเข้ากับ ครู เพื่อน และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้
เพียงไรนอกจากจะขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูทางบ้านแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
4. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆในโรงเรียน
หรือบริการต่างๆ ให้สอดคล้องหรือสนองต่อความต้องการพื้นฐานของเด็ก ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการใน
ด้านต่างๆ ของเด็กด้วยได้แก่ อาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ สื่อ อุปกรณ์การสอนต่างๆ รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่
อยู่ตามธรรมชาติได้แก่ ต้นไม้ พืช ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เป็นต้น สภาพแวดล้อมทางการเรียนด้าน
กายภาพ จะส่งผลต่อการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน )สุพรรณการ์ มาศย
คง, 2549)
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ตารางที่ 5 ตารางวิเคราะห์แนวคิดและการศึกษาวิจัยในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
แนวคิด
สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล แล คณ (2540)
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
World Health Organization (WHO)
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540)
1) ด้านร่างกาย
2) ด้านวิชาการ
3) ด้านอารมณ์และจิตใจ
4) ด้านสังคม
5) ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เบญจวรรณ หอมหวน (2546)
1) ด้านการเรียน
2) ด้านความพอใจในโรงเรียน
3) ด้านความพอใจในสภาพความเป็นอยู่
4) ด้านความเครียด
5) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
6) ด้านความรู้ สึกต่อตนเอง
7) ด้านบูรณาการทางสังคม
8) ด้านนันทนาการ
9) ด้านสุขภาพ

วิเครา ห์แนวคิดการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านร่างกาย
ด้านการศึกษา
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านจิตใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านร่างกาย
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แนวคิด
กนกวรรณ ทองตาลึง (2552)
1) ด้านกายภาพ
2) ด้านสังคม
3) ด้านจิตวิทยา
สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554)
1) ด้านร่างกาย
2) ด้านอารมณ์และจิตใจ
3) ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4) ด้านวิชาการ
5) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู
6) ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพือ่ นใน
โรงเรียน
Edwards CT et al. (2002)
1. ด้านความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง
2.ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
4. คุณภาพชีวิตด้านทั่วไป

วิเครา ห์แนวคิดการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ด้านร่างกาย
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านจิตใจ
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการศึกษา
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม

ด้านร่างกาย
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านจิตใจ
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สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และ
คณะ(2540)
World Health Organization
(WHO)
จุฬาวลัย สุนทรวิภาต (2540)

เบญจวรรณ หอมหวน (2546)

กนกวรรณ ทองตาลึง (2552)

สุพรรณิการ์ มาศยคง (2554)

Edwards CT et al. (2002)

ตารางที่ 6 ตารางสังเคราะห์แนวคิดและการศึกษาวิจัยในการการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
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ด้านการศึกษา

2.4) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์
2.4.1 ความหมายแล ความสาคัญของกลยุทธ์
กลยุท ธ์ )Strategy) มี ร ากศัพท์ มาจากภาษากรีก )Greek) ว่า “Strategos” กลยุท ธ์
)Strategy) เป็นแนวทางเชิงรุกในการบรรลุเปูาหมาย Strategy ประกอบด้วย Tactic กล่าวคือ
วิธีการเชิงรุกหลาย ๆ วิธีการ รวมกันเป็นกลุ่มหรือชุดของวิธีการเชิงรุก ซึ่งทางทหารเรียก Strategy
ว่ายุทธศาสตร์ ส่วนทางบริหารธุรกิจนิยมเรียก Strategy ว่ากลยุทธ์ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2552)
กลยุทธ์หมายถึง แผนรวม แผนสรุป หรือแผนบูรณาการแบบผสมผสานที่เกี่ยวข้องกับความ
ได้เปรียบของธุรกิจในการท้าทายต่อ สภาพแวดล้อมและเป็นสิ่งที่กาหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การที่ได้วางไว้ (Hampton DR, 1986)
Certo & Peter กล่าวว่า กลยุท ธ์ หมายถึง วิธี ดาเนินงานที่ นาไปสู่ความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของ องค์การ (Certo SC & Peter JP, 1995) Mintzberg H & Quinn JB กล่าวว่า กล
ยุทธ์ เป็นรูปแบบของการตัดสินใจและวิธีการดาเนินงานเพื่อให้ องค์ก ารบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ต้องการ (Mintzberg H & Quinn JB, 1996)
Katsioloudes MI กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นวิธีการในการบรรลุผลสาเร็จของแผนปฏิบัติการใน
การบริห ารโครงการ โดยเป็นการจับ คู่ความสัม พั นธ์ร ะหว่างสภาพแวดล้อมภายในองค์ก ารกั บ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (Katsioloudes MI, 2006) ส่วน David ให้ความหมายของกลยุทธ์
ว่าเป็นวิธีการที่จะทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาว (David FR, 2009)
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ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ กล่าวว่า กลยุทธ์ เป็นรูปแบบหรือเป็นการที่มงุ่ สร้างองค์การให้
ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่ง ด้วยการสร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์ )ณัฎฐพันธ์ เขจร
นันทน์, 2552) ส่วนเสนาะ ติเยาว์กล่าวว่ากลยุทธ์ คือ แผนรวม )Comprehensive plan) ของการ
ดาเนินการที่ กาหนดทิศทางของการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ บรรลุ เปูาหมายในระยะยาวขององค์การ
)เสนาะ ติเยาว์, 2552)
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่า กลยุทธ์ )Strategy) คือ แนวทางเชิงรุกหรือ
วิธีการที่มุ่งไปสู่เปูาหมายขององค์การที่ได้กาหนดไว้ทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย
2.4.2 ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์
สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีทิศทาง
ที่ไม่แน่นอน ทาให้การบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ทวีความสาคัญต่อการดารงอยู่และการเจริญเติบโตของ
กิ จ การ ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งมี ค วามสามารถ และเข้ า ใจในการปรั บ ตั ว ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารในฐานะผู้นาจะต้องสามารถก าหนดทิศทางและนาพา
องค์การไปสู่จุดหมาย ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารเชิงกลยุทธ์ จึง เป็นงาน
สาคัญของ ผู้บริหารในทุกองค์กร )ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552)
การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ จึ ง เป็ น ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ข องการก าหนดกลยุ ท ธ์ ) Strategic
formulating) การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ )Strategic implementing) และการประเมินกลยุทธ์
)Strategic evaluating) โดยเน้นการบริหารเชิงบูรณาการ การตลาด การบัญชีและการเงิน การผลิต
และการปฏิบัติก าร การวิจัยและพัฒ นา และระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้องค์ก าร
บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการบริห ารเชิงกลยุท ธ์ )David FR, 2009) ซึ่ง ความหมาย
ดังกล่าวสอดคล้องกับ (Wheelen TL, Hunger JD, Hoffman AN, & Bamford C, 2015) ที่ให้
ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ว่าเป็นการกาหนดการดาเนินการและการตัดสินใจด้านการ
บริห ารองค์ก าร เพื่ อ ให้บ รรลุผ ลการดาเนินงานในระยะยาวขององค์ก ร โดยจะต้องมี ก ารศึก ษา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การกาหนดกลยุทธ์ )การวางแผนกลยุทธ์หรือแผน
ระยะยาว) การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ ซึ่งการศึกษาการบริหารเชิงกล
ยุทธ์นั้นจาเป็นต้องมีการตรวจสอบและประเมินของสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและภาวะ
คุกคาม รวมทั้งต้องมีการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนด้วย
การบริห ารเชิง กลยุท ธ์ เป็นการมุ่ ง ตรวจสอบและ ประเมิ น ทั้ ง โอกาสและอุป สรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก และจุดแข็งและจุดอ่อนสภาพแวดล้อม ภายในขององค์กร )สมยศ นาวีการ,
2543)
นอกจากนี้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจและดาเนินการเพื่อให้ได้ผลตามที่
องค์การกาหนดไว้ ซึ่งเน้นกระบวนการตั้งแต่กาหนดกลยุทธ์ การนาเอากลยุทธ์ไปใช้ และประเมินผล
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กลยุทธ์ )เสนาะ ติเยาว์, 2552) และการบริหารเชิงกลยุทธ์ )Strategic Management) ยังหมายถึง
วิธีการจัดการแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการกาหนดทิศทาง ภารกิจ และ กลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กรให้
ชัดเจน และสอดคล้อ งกั บ กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ใน สภาพแวดล้อมภายนอก และ
สภาพการณ์ภายในขององค์กร โดยการดาเนินการพัฒนาปรับปรุงส่วน ต่างๆ ขององค์กรให้สามารถ
นากลยุท ธ์ที่ กาหนดไว้ไปสู่ก ารปฏิบัติให้เ กิ ดผลเป็นรูป ธรรมและการติดตามก ากั บ ควบคุม และ
ประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์ เพื่อเรียนรู้ผลความก้าวหน้า ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ
เพื่อนาไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป Miller 1998 กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ มีกระบวนการที่สาคัญ
อยูเ่ พียง 3 ประการ ได้แก่ การวิเคราะห์กลยุทธ์ )Strategic analysis) การกาหนดกลยุทธ์ )Strategic
formulation) และการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ )Strategic implementation) ซึ่งยังขาดในเรื่อง
ของการควบคุมและประเมินกลยุทธ์ )ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2554)
จากความหมายที่ ก ล่ าวมาในข้า งต้น อาจสรุป ได้ ว่า การบริห ารเชิง กลยุท ธ์ ) Strategic
management) เป็นหัวใจหลักสาคัญต่อความสาเร็จขององค์การที่มีกระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อ มทั้ งภายในและภายนอกองค์การ การกาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การ
ควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์
2.4.3 กร บวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นาและอาศัย
การวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมิ นแล้วว่าเหมาะกับองค์ก าร และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง อันจะนาความสาเร็จมาสู่องค์การได้ ดังนั้น การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารกาหนดทิศทางขององค์การ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ ช่วยกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับองค์การ เพื่อนากลยุทธ์เหล่านั้นไป
ประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุมและประเมินผลการดาเนินงานขององค์การได้ ซึ่งกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์มีรายละเอียดดังนี้ )วรางคณา ผลประเสริฐ)
1) การวิเครา ห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในแล ภายนอกองค์การ
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ )Strategic analysis) เป็นกระบวนการเริ่มแรกที่สาคัญ ของการ
บริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์การ โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง )Strengths)
และจุดอ่อน )Weaknesses) ขององค์การ จากการประเมินจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ และ
วิเคราะห์ โอกาส )Opportunities) และภาวะคุกคาม )Threats) จากการประเมินจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์ก ร ซึ่ง การวิเ คราะห์ ดัง กล่า วเรี ยกว่า การวิ เ คราะห์ SWOT (Strengths-จุ ดแข็ง ,
Weaknesses-จุด อ่ อ น, Opportunities-โอกาส และ Threats-ภาวะคุ ก คาม) ซึ่ง รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้ (Stueart RD & Moran BB, 2007)
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1. จุดแข็ง )Strengths) คือ ลักษณะเด่นของการดาเนินงานหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์การ
ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จขององค์การ
2. จุดอ่อ น )Weaknesses) คือ การดาเนินงานขององค์ก ารที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ดี เป็น
อุปสรรคต่อความสาเร็จขององค์การ จึงจาเป็นจะต้องหาทางแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
3. โอกาส )Opportunities) คือ ช่องทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์การที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
4. ภาวะคุก คาม )Threats) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เ ป็นภัยคุก คามต่อการ
ดาเนินงานขององค์การจนทาให้องค์การไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร มีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ )Internal environment analysis) เป็นสิ่ง
ที่ใช้ก าหนดจุดแข็ง )จุดเด่น) และจุดอ่อน )จุดด้อย) ขององค์ก าร องค์ก ารจะไม่ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ถ้าไม่ทาการวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร ซึ่งอาจจะเป็นข้อจากัด หรือ
สิ่ง สนับสนุนองค์การ ซึ่ง ผู้บริหารจะต้องพยายามเพิ่ม จุดแข็ง และพยายามลดจุดอ่อนต่าง ๆ ให้
น้อยลง ดังนั้นผู้บริหารต้องกาหนดขอบเขตของการดาเนิน งานขององค์การอย่างเหมาะสมภายใต้
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ บุคลากร )Man) การเงินและ
งบประมาณ )Money) วัสดุอุปกรณ์ )Material) และการบริหารจัดการ )Management) (พฤทธิ์ ศิริ
บรรณพิทักษ์, 2552)
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ )External environment analysis) คือ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกองค์การ ซึ่งอาจเป็นทั้ง โอกาส )Opportunities) และภาวะคุกคาม
)Threats) ต่อการดาเนินงานขององค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารขององค์กรไม่สามารถควบคุมได้
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรสามารถจาแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ไม่ มีผลกระทบ โดยตรงต่อการดาเนินงานในระยะสั้นขององค์การ แต่จะมีอิท ธิพลต่อการ
ตัดสินใจในระยะยาวของ องค์ก าร ได้แก่ การเมือง )Politicis) เศรษฐกิ จ (Economics) สัง คม
)Social) ที่รวมถึงบรรทัดฐาน และค่านิยมที่อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมท้องถิ่น และเทคโนโลยี
)Technology) เป็นผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (Stueart RD &
Moran BB, 2007) และสภาพแวดล้อมของการดาเนินงาน คือสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการ
ดาเนินงานขององค์การ แต่เป็นสิ่งที่อยู่นอกองค์การ เช่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน คู่แข่งขัน ลูกค้า
สมาคม การค้า เป็นต้น
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น สภาพแวดล้ อ มภายนอกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ความสัม พันธ์กันอย่างซับ ซ้อน จึงเป็นการยากที่ จ ะก าหนดทิศทางขององค์ก ารได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามขั้นตอนจะช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงผลกระทบของ
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ )ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552) ได้จาแนก
ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การตรวจสอบ )Scanning) ผู้วิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมจะท าการศึกษาถึง สภาวะแวด
ล้อมรอบ ๆ องค์การในประเด็นต่าง ๆ ที่สามารถบอกถึงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้ นใน
อนาคต แต่ยังไม่ทราบผลลัพธ์ที่ชัดเจน
2. การติดตามและตรวจสอบ )Monitoring) เป็นการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อต่อองค์กรอย่างไร
3. การพยากรณ์ )Forecasting) เป็นการคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบและติดตาม ซึ่งจะทาให้ทราบถึงแนวโน้มในอนาคตว่าเป็น
อย่างไร
4. การประเมิน )Assessing) เป็นการประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและอิทธิพลและ
ระยะเวลาของผลกระทบนั้น
นอกจากจะทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยใช้หลักการ
ของ SWOT Analysis เพื่อกาหนดกลยุทธ์ให้กับองค์การโดยการนาปัจจัยแต่ละประการมาจับคู่กัน
และกาหนดเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ ขึ้นใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้แก่องค์กร โดยนาหลักการของ
“TOWS Matrix”มาใช้ในวิเ คราะห์
ดัง นั้น TOWS Matrix จึง เป็นการจับ คู่กั นระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อกาหนดกลยุทธ์ให้แก่องค์การ โดยแบ่งออกเป็น 4
ส่วนดังนี้
1. จุดแข็งกับโอกาส )S-O) เป็นการนาข้อได้เปรียบของจุดแข็งภายในและโอกาสภายนอก
มาใช้
2. จุดแข็งกับภาวะคุกคาม )S-T) เป็นการแก้ไขหรือลดภาวะคุกคามภายนอกโดยนาจุดแข็ง
ภายในมาใช้
3. จุดอ่อนกับโอกาส )W-O) เป็นการแก้ไขจุดอ่อนภายใน โดยการพิจารณาจากโอกาส
ภายนอกที่เป็นผลดีต่อองค์กร
4. จุดอ่อนกับภาวะคุกคาม)W-T) เป็นการแก้ไขหรือลดความเสียหายของกิจการอันเกิดจาก
จุดอ่อนภายในองค์กรและภาวะคุกคามภายนอก
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ตารางที่ 7 TOWS Matrix
ปัจจัย
ภายใน
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)

ภาว คุกคาม (Threat)

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

กลยุทธ์ S-O
ใช้ประโยชน์จากโอกาสโดย
อาศัยจุดแข็ง
กลยุทธ์ S-T
การหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดย
อาศัยจุดแข็ง

กลยุทธ์ W-O
การลบจุดอ่อนโดยการสร้าง
โอกาส
กลยุทธ์ W-T
การลดจุดอ่อนและ
หลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม
ภายนอก

ที่มา: พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ )2552)
2) การกาหนดกลยุทธ์
การกาหนดกลยุทธ์ )Strategy formulation) เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ โดยการนาข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มาจัดทาเป็นกล
ยุทธ์ในระดับและรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดมีความเหมาะสมกับองค์กร
มากที่สุด ผลจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะนาไปสู่การวางแผนกล
ยุทธ์ )Strategic planning) การกาหนดกลยุทธ์ จึงมีความสาคัญมากต่อจุดหมายปลายทางในอนาคต
การประมวลผลทั้งหมดจากการการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix จะนามาใช้กาหนดเป็นกล
ยุทธ์ในระดับ องค์การโดยรวม )Corporate-level strategy) โดยถือว่าเป็นกลยุท ธ์ห ลัก )Grand
strategy) ที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรนากลยุทธ์ใดไปดาเนินการ ซึ่งในการตัด สินใจ
เลือกกลยุทธ์ควรต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ความเพียงพอของทรัพยากร การเผชิญกับความ
เสี่ยง สมรรถนะขององค์การโดยรวม ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบ การ
ติดต่อผู้รับบริการ และความรวดเร็วในการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่นอกเหนือความ คาดหมาย เป็น
ต้น ดังนั้น การกาหนดกลยุทธ์สามารถ แบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี้ )พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, 2552)
1. การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ )Corporate strategies) หรือกลยุทธ์หลัก )Grand
strategies) เป็นกลยุทธ์ระดับองค์การโดยรวม ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางของการดาเนินงาน
ขององค์การ และเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน ได้แก่ กลยุทธ์การเจริญเติบโต เป็นกล
ยุทธ์การขยายตัวให้มากขึ้นจากผลิตภัณฑ์เดิม )same product) ตลาดเดิม )same market) อาจทา
ได้โดยการกาหนดกลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน กลยุทธ์การเจาะตลาด กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
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กลยุท ธ์ก ารไม่ล งทุ น กลยุทธ์ก ารล้ม ละลาย กลยุท ธ์ก ารเลิก ดาเนินงาน และก าหนดกลยุท ธ์
ผสมผสาน
2. การกาหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ )Business strategies) เป็นการกาหนดตามกลยุทธ์หลัก
ขององค์การ ซึ่งจะต้องแปลงกลยุทธ์หลักในระดับนโยบายให้เป็นกลวิธีในการบริหาร มีอยู่ 3 ลักษณะ
ได้แก่ กลยุทธ์ความแตกต่าง เช่น รูปร่างผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขาย เป็นต้น กลยุทธ์การเป็นผู้นา
ด้านต้นทุน เช่น ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน การวิจัยและพัฒนา เป็นต้น และกลยุทธ์การตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ การปรับปรุงสินค้าเดิม การส่งมอบสินค้า เป็ นต้น
3. การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ )Functional strategies) เป็นการดาเนินการ โดยมีการ
พิจารณาจากหน้าที่ ของหน่วยงานย่อยภายในองค์การ ประกอบไปด้วย การตลาด การบัญชี การ
จัดซื้อ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. การกาหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ )Operational strategies) ประกอบด้วย กลยุทธ
การควบคุม กลยุทธ์การผลิตให้ทันเวลาพอดี และกลยุทธ์ระบบการผลิตที่มีความยืดหยุ่น
3) การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์
และเลือกกลยุทธ์ขององค์การแล้ว ต่อมาเป็นขั้นตอนของการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเน้นการ
วางแผนดาเนินงานและการนาแผนงานต่าง ๆ นั้นไปปฏิบัติ แต่การดาเนินงานตามขั้นตอนนี้ให้ บรรลุ
จะต้องเตรียมความพร้อมของปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น ปัจจัยทางด้านบุคลากร โครงสร้างของ องค์กร
ระบบงานต่าง ๆ เทคโนโลยีที่จาเป็น เพื่ออานวยให้การนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบไปด้วยกระบวนงานย่อย 2 ส่วน ได้แก่
1. การจัดท าแผนปฏิบัติก าร )Action plan) เป็นแผนที่ถูก ก าหนดขึ้นโดยมี การระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ กิจกรรม เวลา ผู้ปฏิบัติ และงบประมาณที่มีเปูาหมายของ
ผลงานที่สอดคล้องกับเปูาประสงค์ของแผนกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน
2. การปฏิบัติการ )Take action) เป็นกระบวนการดาเนินการตามแผนงาน งาน หรือ
โครงการและกิจกรรมที่ได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ โดยจะมีด้วยกันอยู่ 2 ส่วน ดังนี้
2.1 การปฏิบัติตามแผนงาน หรือโครงการตามกลยุทธ์ขององค์การ
2.2 การปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นพันธกิจสนับสนุน
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม )Environment analysis)
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภาวะคุกคาม รวมทั้งต้องมี
การกาหนดทิศทางขององค์การ )Establishing organizing direction) ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเปูาหมายในภาพรวม จากนั้นจึงกาหนดกลยุทธ์ )Strategic formulation)
ให้เป็นแนวทางหรือวิธีการทางานที่ดีที่สุด เพื่อให้บรรลุผลตามที่กาหนด แล้วจึงนากลยุทธ์ไปสู่การ
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ปฏิบัติ )Strategic implementation) เพื่อเป็นการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ ตลอดจนมี
การการควบคุม เชิงกลยุทธ์ ) Strategic control) ติดตามผล )Monitoring) และประเมิ นผล
)Evaluation) (Certo SC & Peter JP, 1995)
นอกจากนี้ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การกาหนดกลยุทธ์ )Strategic formulation) การนา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ )Strategic implementation) และการประเมินกลยุทธ์ )Strategic evaluation)
(Katsioloudes MI, 2006)
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดกลยุทธ์ )Strategy formulation) จะรวมถึงการพัฒนาวิสัยทัศน์ พันธกิจ
การ วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกองค์ ก าร ได้ แ ก่ โอกาสและอุ ป สรรค การวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ จุดแข็งและจุดอ่อน การกาหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว การเลือก
กลยุทธ์ และการจัดวางกลยุทธ์
2. การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ )Strategy implementation) เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานประจาปี การกาหนดนโยบาย การจูงใจบุคลากร และการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อให้กลยุทธ์ต่างๆสามารถดาเนินการได้เป็นผลส าเร็จ นอกจากนั้นการนากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติยังรวมถึง การพัฒนาโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์การ ความพยายามในการเปลี่ยนเส้นทาง
ทางการตลาด การจัดเตรียมงบประมาณ การพัฒนาและการใช้ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมโยง
ค่าตอบแทนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การ
3. การประเมินกลยุท ธ์ )Strategy evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีกิจกรรมพื้นฐานอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ทบทวนปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ในปัจจุบัน การประเมินผลการดาเนินงาน และการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกลยุทธ์
(David FR, 2009)
Wheelen TL นาเสนอรูปแบบพื้นฐานของการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีอยู่ 4 องค์ประกอบ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม )Environmental scanning) เป็นการตรวจสอบ การ
ประเมิ น และการเผยแพร่ของสารสนเทศสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์ก าร โดยมี
วัตถุป ระสงค์เ พื่ อก าหนดกลยุท ธ์ที่ จะนาไปสู่ก ารก าหนดอนาคตขององค์ก ร ซึ่งวิธีก ารตรวจสอ บ
สภาพแวดล้อ มนั้นจะใช้ก ารวิเคราะห์ SWOT (SWOT analysis) เพื่อเป็นการอธิบ ายถึงจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามขององค์การ โดยการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร
)External environment) เพื่อหาโอกาสและภาวะคุกคาม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและกฏหมาย เทคโนโลยี สาหรับการวิเคราะห์สภาพสภาพแวดล้อม
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ภายในองค์การ )Internal environment) เพื่อหาจุดแข็ง และจุดอ่อน ได้แก่ โครงสร้าง วัฒนธรรม
และทรัพยากรขององค์กร
2. การกาหนดกลยุทธ์ )Strategy formulation) เป็นขั้นตอนการพัฒนาแผนระยะยาว
ภายใต้ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีทั้งโอกาสและภาวะคุกคาม และสภาพแวดล้อมภายในที่มีทั้งจุด
แข็งและจุดอ่อน นอกจากนั้นยังรวมถึงการกาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และการพัฒนากลยุทธ์
3. การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ )Strategy implementation) เป็นขั้นตอนการกาหนด
วัตถุประสงค์ของแผนงานประจาปี การกาหนดนโยบาย การจูงใจบุคลากร และการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้กลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นประสบความสาเร็จ นอกจากนั้นการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติยังรวมถึง การ
พัฒนาโครงสร้างและวัฒนธรรมขององค์การ ความพยายามในการเปลี่ยนเส้นทางทางการตลาด การ
จัดเตรียมงบประมาณ การพัฒ นาและการใช้ระบบสารสนเทศ และการเชื่อมโยงค่าตอบแทนของ
พนักงานที่ปฏิบัติงานในองค์การ
4. การควบคุมและประเมิ นผลกลยุทธ์ )Evaluation and Control) เป็นกระบวนการ
ติดตาม และตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมและการดาเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้น (Wheelen TL et al., 2015)
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ กล่าวถึง กระบวนการบริหารกลยุทธ์ )Strategic management
process) ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อม )Environment analysis) ผู้บ ริห ารจะต้องศึก ษาและ
วิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานขององค์การ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น
2 ระดับ คือ สภาพแวดล้อมภายนอก )External environment) และสภาพแวดล้อมภายในของ
องค์การ )Internal environment) โดยทาการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง )Strength) จุดอ่อน )Weakness)
โอกาส )Opportunity) และภาวะคุก คาม )Threat) หรือที่ เ รียกว่ า “การวิเ คราะห์ SWOT”
(SWOT analysis) ว่าแต่ละปัจจัยมีส่วนเอื้ออานวยหรือขัดขวางการดาเนินงานขององค์การอย่างไร
บ้าง
2. การกาหนดทิศทางขององค์การ )Set organization direction) ผู้บริหารจะนาข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์โอกาสและข้อจากัดมาทาการประมวลผล เพื่อใช้กาหนดทิศทางเชิงกล
ยุทธ์ขององค์การ โดยที่การกาหนดทิศทางขององค์การสามารถกระทาได้ในลักษณะของการกาหนด
ภารกิจ และการตั้งเปูาหมายขององค์การ )Mission and goal establishment)
3. การกาหนดกลยุทธ์ )Strategy formulation) เป็นการนาทิศทางขององค์การที่กาหนดไว้
มาพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์การ โดยมักจะกาหนดกลยุทธ์ตามระดับ
ขั้นภายในองค์การ ตั้งแต่กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตามหน้าที่
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4. การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ )Strategy implementation) เป็นการนากลยุทธ์ที่ถูกกาหนดไป
ใช้ในการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านการจัดโครงสร้างบุคลากรและการประสานงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ
5. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ )Strategy evaluation and control) เป็นการ
ติดตามและตรวจสอบ )Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา กาหนดแนวทาง ปรับปรุงและพัฒนาให้กลยุทธ์
ที่กาหนดมีความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อช่วยองค์การให้ได้คุณค่าสูงสุดจากการดาเนินงาน
ตลอดจนทาการประเมินผลการดาเนินการตามกลยุทธ์ว่าประสบผลสาเร็จตามเปูาหมายทีต่ ั้งไว้เพียงใด
เพื่อนาไปพิจารณาในการพัฒนากลยุทธ์ต่อไป )ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552)
กระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การก าหนดกลยุท ธ์ )Strategy formulation) หรือการวางแผนกลยุท ธ์ )Strategic
planning) เป็นการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภัยคุกคาม โดยพิจารณา
องค์ประกอบต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การต่างประเทศ ตลาด ลูกค้า คู่แข่ง
ผู้สนับสนุน วัตถุดิบ และตลาดแรงงาน เป็นต้น และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็ง
และจุดอ่อน เช่น ความสามารถด้านการตลาด การผลิต การเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจัดการ
และ ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยมีการกาหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การ เพื่อ
กาหนดให้แน่ชัดว่าองค์ก ารของจะมีลักษณะเช่นใด มีหน้าที่บริการอะไร แก่ใครบ้าง โดยมีปรัชญา
หรือค่านิยมหลัก ในการดาเนินการเช่นใด ตลอดจนมี ก ารก าหนดวัตถุป ระสงค์ขององค์ก าร การ
วิเคราะห์และเลือกกาหนดกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาองค์การ เป็นต้น
2. การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ )Strategic implementation) เป็นการกาหนดเปูาหมาย
การ ดาเนินงาน การวางแผนปฏิบัติการ )Action plan) ที่ระบุกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการ
และการปรับปรุงพัฒนาองค์กร ในด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรมองค์กร และ
ปัจจัยการบริการต่างๆ ในองค์การ เป็นต้น
3. การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ )Strategic control and evaluation) เป็นการ
ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และการติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ที
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทาให้ต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์ )ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความสาคัญหรือความล้มเหลวของการบริหารเชิงกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับหลาย
สาเหตุ ประเด็นทั่วไปที่ควรพิจารณาคือ องค์ประกอบของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นได้กระทา
อย่างเหมาะสมในขั้นตอนของการวางแผนได้มีการประเมินสภาพแวดล้อมอย่างเพียงพอ บุคคลที่
เกี่ยวข้องเช่น ผู้บริหารฝุายต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น สาหรับในขั้นตอนการนาแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิ บั ติ ได้ พิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้ อ งของกลยุ ท ธ์ โครงสร้ า งองค์ ก ร วัฒ นธรรมองค์ ก ร และ
ผลประโยชน์ตอบแทน เพื่องใจผู้ปฏิบัติงาน ถ้าปัจจัยต่าง ๆเหล่านี้ไม่สอดคล้องกัน การนาแผนกล
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ยุทธ์มาปฏิบัติก็จะเกิดปัญหา ตลอดจนมีการควบคุมและติดตามผล และได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ดังนั้นการบริหารเชิงกลยุทธ์จะประสบ ผลสาเร็จได้ จึงขึ้นอยู่กั บ
ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารระดับสูงเป็นสาคัญ ผู้บริหาร ต้องมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ )Strategic
thinking) ที่เหมาะสม เข้าใจในแนวความคิด หลักการเชิงกลยุทธ์ เข้าใจในสถานการณ์และสามารถ
ประเมินสถานการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและพยายาม ผลักดันให้ผู้บริหารทุกคนโดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับล่างขององค์การเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากผู้บริหารเหล่านั้น )สุ
พานี สฤษฎ์วานิช, 2553)
จากการศึก ษาแนวคิ ดและทฤษฎีก ารพัฒ นากลยุท ธ์ใ นข้ า งต้ น ผู้วิ จัย ได้ วิเ คราะห์แ ละ
สังเคราะห์แนวคิดดังกล่าวมากาหนดเป็นกรอบแนวคิดกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม
ภายในและภายนอกองค์การ หรือ ที่เรียกว่า SWOT analysis เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง )Strengths)
จุดอ่อน )Weaknesses) โอกาส )Opportunities) และภาวะคุกคาม )Threats) และกาหนดกลยุทธ์
ด้วยการจัดคู่รายการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและพัฒนาพัฒนากลยุทธ์จากสถานการณ์ทั้ง 4 รูปแบบ
หรือที่เรียกว่า TOWS Matrix
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.5.1 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ศิริพร จิรวัฒน์กุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่าง
และผู้ให้ข้อมูลรวม 3,623 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์ทุกคนที่มีอายุต่ากว่า 20 ปีนับถึงกาหนด
คลอด ที่มาฝากครรภ์หรือ คลอดบุตรและผู้หญิงทุกคนที่มีอายุต่ากว่า 20 ปีที่มาขอรับบริการด้านสูติ
นรีเวชที่โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลศูนย์ของ 7 จังหวัดคือ ภาคเหนือที่จังหวัดกาแพงเพชร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัง หวัดนครราชสีมา ภาคกลางจังหวัดสมุท รสงคราม สมุท รสาคร และ
ประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้จังหวัดสุราษฏร์ธานี และนราธิวาส และผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 509
คนเป็นวัยรุ่นหญิงและชาย อายุ 9-19 ปี ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
ที่พบในการศึกษาครั้งนี้พบว่าแม่อายุน้อยที่สุด 12 ปีมีสามีอายุ 15 ปี มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อย
ที่สุดคือ 11 ปี และส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 15 ปี เด็กวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ
น้อยที่สุดพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม่วัยรุ่นในภาคใต้ ไม่ได้คุมกาเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
มากที่สุ ส่วนแม่วัยรุ่นในภาคอีสานใช้ถุงยางอนามัยคุมกาเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกมากที่สุด แม่
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วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจตั้งครรภ์ ทั้งนี้แม่วัยรุ่นภาคอีสานตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อเพราะไม่มีทางเลือก
มากที่สุด
ในประเด็นเพศศึกษาพบว่าวัยรุ่นทั้งหญิงและชายคาดหวังว่า พ่อ แม่ และครูจะเป็นที่พึ่งเรื่ อง
เพศสาหรับวัยรุ่นได้ แต่ช่องว่างของการไม่เข้าใจกัน การรับรู้เรื่องเพศที่ต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก
ทาให้เด็กวัยรุ่นทั้งหญิงชายพึ่งเพื่อนเรื่องเพศมากที่สุด แต่ในที่สุดเมื่อเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ ทั้งวัยรุ่นหญิง
และวัยรุ่นชายต้องกลับมาพึ่งพ่อ -แม่ ประเด็นเรื่องการคุมกาเนิดพบว่า เด็กวัยรุ่นรู้ว่าการใส่ถุงยาง
อนามัยและการใช้ยาคุมกาเนิดปูองกันการตั้งครรภ์ได้ แต่ไม่อยากใช้โดยมีเหตุผลด้านความรู้สึกและ
อารมณ์เป็นเรื่องหลัก )ศิริพร จิรวัฒน์กุล et al., 2556)
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สารวจกลุ่มวัยรุ่นทั่วประเทศไทย
จานวน 1,000 คน พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าการขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาเป็นสาเหตุหนึ่งที่สาคัญ
ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษาและการคุมกาเนิด พบว่า
วัยรุ่นที่มีการศึกษาสูงมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยคิดเป็นอัตราที่สงู กว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ากว่า วัยรุ่น
ที่ตั้งครรภ์บางรายขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและการคุมกาเนิด และแม้ว่าบางรายจะมี
ความรู้เกี่ยวกับการคุมกาเนิดและตระหนักถึงโอกาสที่จะตั้งครรภ์และติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ แต่ก็ไม่
สามารถโน้มน้าวหรือต่อรองให้ฝุายชายใช้ถุงยางอนามัยได้ และมีบางรายที่ตั้งใจไม่ใช้วิธีการคุมกาเนิด
เพราะต้องการตั้งครรภ์ )อภิญญา มัตเดช, 2556)
เจษฎา สุระแสง, รุ่งนภา เอกตาแสง และนัยนา กล้าขยัน ได้ศึกษาเปรียบเทียบความรู้และ
ทัศนคติเกี่ยวกับเพศศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในอาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จาน
วน 307 คน เป็นชาย 144 คน และเป็นหญิง 163 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครือ่ งมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อ มู ล เป็นแบบทดสอบและแบบสอบถาม วิเ คราะห์ข้อมู ล โดยการหาค่าร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที )t - test) และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน )Pearson product moment correlation coefficient) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในอาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนทั ศนคติเ กี่ยวกั บเพศศึกษาอยู่ในระดับดี นักเรียนที่มี เพศต่างกั น มี ความรู้และทั ศนคติ
เกี่ยวกับเพศศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.000) ความรู้กับทัศนคติ
เกี่ยวกับเพศศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = 0.000)
วันวิสาข์ บัวลอย, มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, นิรัตน์ อิมามี ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
ของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 2 อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเป็น การวิจัยกึ่งทดลองเพื่อ
ศึก ษาประสิท ธิผ ลของโปรแกรมการเรียนรู้เ รื่องเพศศึก ษา เพื่อปูองกั นพฤติก รร มเสี่ยงต่อการมี
เพศสัม พั นธ์ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 2 จังหวัดนครปฐม กลุ่ม ตัวอย่างคือ นัก เรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 54 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 29 ราย และ กลุ่มเปรียบเทียบ 25 ราย กลุ่ม
ทดลองได้รับโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาพัฒนาขึ้นโดยใช้ แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิต ส่วน
กลุ่มเปรียบเทียบได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรปกติของ โรงเรียน ระยะเวลาในการทดลองใช้
เวลา 12 สัปดาห์ เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองก่อนและหลังการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน independent t-test
และ paired t-test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการตระหนักรู้ในตนเรื่องการ
มีพฤติกรรมเสี่ยงที่นาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ความสามารถด้านการคิดและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
เพื่อปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อปูองกันการมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมปูองกันสถานการณ์
เสี่ยงที่นาไปสู่การมี เพศสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โปรแกรมการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษาในการปูองกันพฤติก รรมเสี่ยงต่อการ มีเพศสัมพันธ์มีประสิทธิผลทาให้กลุ่มทดลองมีการ
ตระหนักรู้ในตน การคิดและการตัดสินใจรวมทั้ ง มี ทัก ษะในการสื่อสารเรื่องเพศที่ดีขึ้น ดัง นั้น
สถานศึก ษาในระดับ มัธยมศึก ษาอาจนาโปรแกรมนี้ไป ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีการตระหนักรู้เรื่องเพศที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้เกิดการปูองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
อนงค์ ประสาธน์วนกิจ และคณะ ได้ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และรูปแบบของ
พฤติกรรมทางเพศตามทัศนะของวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็น
วัยรุ่นจานวน 1,156 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามสาหรับวัยรุ่นหญิงและชาย เกี่ยวกับความคิด
ความเชื่อและรูปแบบพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งพัฒนาแนวคาถามจากข้อมูลเชิง คุณภาพที่ได้จากการ
สนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เจาะลึกวัยรุ่นและเยาวชนในสถานศึกษา การทบทวนวรรณกรรมแล ะ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นร้อยละ 66.2 เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเพศสัมพันธ์
กับคนรัก ร้อยละ 48.6 เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเพศสัมพันธ์กับ "กิ๊ก" แม้จะมีคนรักอยู่แล้ว
รวมทั้งเชื่อว่าการใช้ถุงยางอนามัยทาให้มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นเพราะไม่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ อายุเฉลี่ย
ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ 15.9 ปี โดยเพศชายมีอายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยกว่า
เพศหญิง ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกวัยรุ่นชายร้อยละ 29.9 และหญิงร้อยละ 35.2 เท่านั้นที่ใช้
ถุงยางอนามัย วิเคราะห์ความเชื่อมั่นต่อ การมีเพศสัมพันธ์และการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้ง
ความเชื่อมั่นในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเปรียบเทียบระหว่างวัยรุ่นชายและหญิง พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.001
Allen JP ได้ท าการวิจัย เรื่อง Preventive Teen Pregnancy and Academic
Failure: Experimental Evaluation of a Developmentally โดย การวิจัย (Teen Outreach
Program) นี้ใช้อาสาสมัครวัยรุ่นซึ่งเรียกว่า Teen Outreach เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่งเปูาหมายของการ
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วิจัยคือ การปูองกันปัญหาด้านพฤติกรรมในกลุ่มวัยรุ่นโดยเพิ่มการกาหนดทิศทางในการพัฒนาสังคม
ในกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมัธยม ซึ่งการประเมินผลนี้สามารถระบุปัญหาทางพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น
ได้อยู่สองปัญหาคือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ การผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไม่ดี ซึ่งสองปัญหานี้เป็นหา
ที่ไม่ประสบความสาเร็จในการแก้ไข การวิจัยนี้ได้ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจากวัยรุ่นอยู่ 695 คน และ ถูกแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม Teen Outreach และ กลุ่มควบคุม และการทดลองกับสองกลุ่มนี้เป็น
เวลาเก้าเดือน ผลปรากฏว่ากลุ่ม Teen Outreach มีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่ากว่ากลุ่มควบคุม
และ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนดีกว่า กลุ่มควบคุม ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปว่า การวิจัยใน Teen
Outreach โปรแกรมประสบผลสาเร็จ และสามารถแก้ไขปัญหาของวัยรุ่นได้ในวงกว้าง และ ดีกว่า
การมุ่งแก้ไขปัญหาส่วนตัวของเด็กเพียงอย่างเดียว (Allen JP et al., 1997)
2.5.2 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
สุพรรณการ์ มาศยคง ได้ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนัก เรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายในกรุง เทพมหานครที่มีคุณลักษณะของนัก เรียนและข้อมูล พื้นฐานของโรงเรียนแตกต่างกั น
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็นนัก เรียนมั ธยมศึก ษาตอนปลายในกรุง เทพมหานครที่ ก าลัง ศึก ษาใน
โรงเรีย นสั ง กั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึ ก ษาในกรุ ง เทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึ ก ษา 2553 จานวน 470 คน ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายใน
กรุง เทพมหานครมี คุณภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกล าง โดยมี คุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนในโรงเรียนอยู่ในระดับดี ส่วน
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านวิชาการ และด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอยู่ในระดับไม่ ดี เมื่อเปรียบเที ยบคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูล
พื้นฐานของโรงเรียนแตกต่างกัน พบว่า เพศ จานวนเงินที่นักเรียนได้รับจากผู้ปกครองต่อวัน อาชีพ
ของบิดา อาชีพของมารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ปกครอง ขนาดโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เป็ น ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลต่ อ ความแตกต่ า งของคุ ณ ภาพชี วิ ต ในโรงเรี ย นของนั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างของคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ อายุ ระดับชั้น ระดับผลการ
เรียน บุคคลที่ นัก เรียนอาศัยอยู่ด้วยในปัจ จุบัน สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง และสัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง (สุพรรณการ์ มาศยคง, 2549)
สุขศรี สงวนสัตย์ ได้ทาการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนัก ศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน และศึกษา
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ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภาคปกติ ชั้น ปีที่
1 – 4 จานวน 391 คน ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีคุณภาพ
ชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านอาหารและโภชนาการ
ด้านที่ อ ยู่ อ าศัย ด้านสุข อนามั ย ด้านการรับ บริ ก ารพื้นฐาน และด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน อยู่ในระดับปานกลาง ทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกั น พบว่า ชั้นปีที่ กาลัง ศึกษาและระดับ ผลการศึก ษา เป็นปัจ จัยที่ ไม่ส่ง ผลต่อความ
แตกต่างของคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ได้แก่ เพศของ
นักศึกษา คณะที่นักศึกษาสังกัด ที่พักอาศัย ส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา )สุขศรี สงวน
สัตย์, 2550)
สุเมธ พงษ์เภตรา ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่าง นักเรียนกับ
เพื่อนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุง เทพมหานคร” ผล
การศึก ษา พบว่า ปัจ จัยที่ มี ความสัม พันธ์ท างบวกกั บ สัม พันธภาพระหว่างนัก เรียนกั บ เพื่อนของ
นักเรียนช่วงชั้น 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก กับสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนช่วงชั้น 4โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ทัศนคติต่อการคบเพื่อน สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับผู้ปกครอง สั มพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ ส่วน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเรียงลาดับจากปัจจัยที่ส่งผล มากที่สุดไปหาปัจจัยที่ส่งผลน้อย
ที่สุด คือ ทั ศนคติต่อการคบเพื่ อ น การเลียนแบบการปฏิบัติตน ของเพื่อน สัม พันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ ปกครอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และบุคลิกภาพ
ซึ่งปัจจัยทั้ง 6 สามารถร่วมกันอภิปรายความแปรปรวน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน ได้ร้อ ย
ละ 46.60 )สุเมธ พงษ์เภตรา, 2553)
กนกวรรณ ทองตาลึง ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตใน โรงเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง” ผลการวิจัย
พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง มีความคิดเห็น
ต่อสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ และนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง สาหรับ
คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้านสังคม และด้านจิตวิทยาอยู่ในระดับดี ส่วน ด้านกายภาพอยู่ในระดับ ปาน
กลาง รวมถึง พบว่า เพศ ระดับ ชั้นที่ ก าลัง ศึ ก ษา ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น อาชี พของผู้ ป กครอง
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สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับ ผู้ปกครองแตกต่างกัน มีคุณภาพ
ชีวิตในโรงเรียนไม่แตกต่างกันในทางสถิติ )p>0.05) ส่วนนักเรียน ที่ผู้ปกครองมีรายได้เท่ากับหรือ
มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือนมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้าน จิตวิทยาดีกว่านักเรียนที่ผู้ปกครองมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาทและยังพบอีกว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตในโรงเรียน )กนกวรรณ ทองตาลึง, 2552)
ชมพูนุช หิริโกกุล ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนิสิต ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับ คุณภาพชีวิต
ของนิสิต ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกับคุณภาพชีวิตนิสิตมากที่สดุ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต
กับผู้ปกครอง บริการที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยด้านบริการเสริม การศึกษา คุณลักษณะของนิสิต ที่อยู่
อาศัย โดยอาศัยที่หอพัก สถานภาพทางการเงิน บริการที่ ได้รับจากมหาวิทยาลัยด้านบริการกิจการ
นิสิต และสวัสดิการ ที่อยู่อาศัยโดยอาศัยอยู่ที่บ้าน และ อาชีพของผู้ปกครองนิสิตที่ทาธุรกิจส่วนตัว
)ชมพูนุช หิริโกกุล, 2550)
รจนา คงคาลับ ได้ทาการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและสัมพันธภาพในครอบครัวกับ คุณภาพ
ชีวิตของนัก เรียนชั้นมั ธยมศึก ษาตอนปลายในส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาชลบุรี เขต 1 จัง หวัด
ผลการวิจัย พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักเรียนมีสัมพันธภาพในครอบครัวด้านความรักใคร่ผูกพัน ด้านการ ติดต่อสื่อสาร
ระหว่างสมาชิก ในครอบครัว ด้านความคล้ายคลึงกันในด้านความคิดเห็น ด้านความ เข้าใจและใช้
เหตุผลในครอบครัว ด้านการรับรู้ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง และด้านการแก้ไข ปัญหาร่วมกันอยู่
ในระดับ สูง ส่วนด้านการพั ก ผ่อ นหย่อนใจร่วมกั นในครอบครัว และความขัดแย้ง อยู่ในระดับ ต่า
คุณภาพชีวิตของนัก เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ สูง เมื่ อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้าน สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง
ทั้ง 4 ด้าน และพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวก กับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
ส่วนเพศ อายุของบิดา อายุของมารดา ระดับการศึก ษาของบิดา ระดับการศึกษาของมารดา และ
รายได้ร วมของครอบครัวไม่มีความความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (รจนา คงคาลับ 2550)
อาจารีย์ ช่างประดับ ได้ท าการศึก ษาเรื่อง “องค์ป ระกอบที่ มี อิท ธิพลต่อ สัม พันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพื่อนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ”
ผลการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่าง นักเรียนกับเพื่อน
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และสภาพครอบครัวซึ่ง บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
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ส่วนองค์ประกอบที่มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน กับเพื่อนของนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทร์บรุ ี อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีอย่างมีนัยทาง สถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ เพศ
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน บุคลิกภาพ อัตมโนทั ศน์ ทั ศนคติต่อการคบเพื่อน สัม พันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และลักษณะกายภาพด้านการเรียน และ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน กับเพื่อนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียน
อินทร์บุรี อ าเภออิ นทร์บุรีจัง หวัดสิง ห์บุรี อย่า งมี นัยทาง สถิ ติที่ ร ะดับ 0.01 โดยเรียงล าดับ จาก
องค์ป ระกอบที่ มีอิท ธิพลมากที่สุดคือ ทัศนคติต่อการคบ เพื่ อน อัตมโนทัศน์ สัมพันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับผู้ป กครอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และลักษณะกายภาพด้านการเรียน ซึ่ง
องค์ประกอบทั้ง 5 สามารถร่วมกันอภิปรายความแปรปรวน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนอินทร์บุรี อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ร้อยละ 51.4 )อาจารีย์
ช่างประดับ, 2550)
สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล ได้ทาการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตของนักศึกษามุสลิมที่ศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ” ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 เมื่ อจ าแนกรายด้าน พบว่าทุ ก ด้านมี คุณภาพชีวิ ตในระดับ ปานกลาง โดย
คุณภาพชีวิตด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ ทางสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อ ม ตามลาดับ และพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ชั้นปี ที่กาลัง ศึก ษา สาขาวิชา
ระดับผลการเรียน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ไม่พบว่ามีความสัมพั นธ์ต่อระดับคุณภาพ ชีวิตของนักศึกษา
มุสลิมระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ส่วนปัจจัยด้านครอบครัวที่ ได้แก่ รายได้ของผู้ปกครอง
)ต่อเดือน) อาชีพของผู้ป กครอง สถานภาพสมรสของผู้ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากั บ
สมาชิกในครอบครัว ไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อระดับคุณภาพ ชีวิตของนักศึกษา )สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล ,
2550)
สุพล อนามัย ได้ทากรศึกษาเรื่อง “การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ นักเรียน
โรงเรียนเอกชน สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาเพชรบุรี เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า การ จัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อม ทาง
กายภาพ และสภาพแวดล้อมทางวิชาการ มีการปฏิบัติอยู่ในลาดับมาก ส่วนการรวบรวม ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะสรุป ได้ว่า ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมที่สาคัญที่ สุดคือ มี จานวนนักเรียนมากเกินไป
โรงเรียนมีอุปกรณ์การเล่นกีฬาน้อย กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้ส่งเสริมให้ นักเรียนกล้าแสดงออก
โรงเรียนขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยครูมีข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณารับนักเรียน
ในปริมาณที่พอเหมาะ จัดหามุมสนามหญ้าเพื่อให้นักเรียนพักผ่อน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
ส่งเสริมส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และควรมีกิจกรรมที่พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
เพื่อเปิดโลกทรรศน์ของนักเรียน )สุพล อนามัย, 2549)
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ปลูก พรมรัตน์ ได้ทาการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ
นักเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านวิชาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน
ตามขนาดของโรงเรียนพบว่า คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้านวิชาการและด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ ร ะดับ .05 โดยในโรงเรียนขนาดใหญ่มี คุณภาพชีวิตในโรงเรียน ด้าน
วิชาการและด้านสิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนใน โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนของนักเรียนโดยภาพรวม คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ และด้านสังคม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 )ปลูก พรมรัตน์, 2545)
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บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยเรื่ อ ง กลยุท ธ์ก ารบริห ารโรงเรีย นมั ธ ยมศึก ษาในการปู องกั นการตั้ ง ครรภ์ และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในครั้งนี้ มีการดาเนินการวิจัยโดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน
)Mixed Methods) ระหว่างวิธีวิจัยเชิงปริมาณ )Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
)Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ
1.เพื่อศึกษากรอบแนวคิดของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
2.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3.เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3.1 ระเบียบวิธีวิจัย
การดาเนินการวิจัยโดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน )Mixed Methods) ระหว่างวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ )Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ )Qualitative Research)
ปร ชากรแล กลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
มัธยมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร ทั้ง หมด 42 เขต
จานวน 2,361 โรงเรียน และกาหนดจานวนโรงเรียนจากตารางของเครซี่และมอร์แกน )R.V.Krejcie &
D.W.Morgan) ซึ่งเป็นตารางกาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้
คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 331 แห่ง เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 25 จานวน 85 แห่ง รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 420 แห่ง การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ) Simple random
sampling) โดยสุ่มตัวอย่างเชตละ 10 โรงเรียน รวมทั้ง สิ้น 42 เขต เป็นจานวนโรงเรียนทั้งหมดที่
ทาการศึกษา 420 โรงเรียน โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารโรงเรี ยน โรงเรียนละ 1
คน และครูผู้รับผิดชอบรายวิชาสุขศึกษา โรงเรียนละ 1 คน
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ เ กี่ยวข้องกับ สภาพปัจ จุบันและสภาพที่ พึงประสงค์ของการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น สถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการ
จาเป็น )Priority Needs Index, PNI) โดยใช้สูตร PNI modified = (I-D)/D เมื่อ I คือค่าคะแนน
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เฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์ (Importance) และ D คือค่าคะแนนเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน (Degree
of Success)
3.2 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิดการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
1.3 ประเมินกรอบแนวคิดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันแล สภาพที่พึงปร สงค์ของการบริหารโรงเรียนในการป้องกัน
การตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย และกาหนดกลุ่มประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ตลอดจนสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดการ
วิจัย ดังนี้
1. ปร ชากรแล กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ใ นการวิ จัย ครั้ ง นี้ ได้แ ก่ โ รงเรีย นมั ธยมศึ ก ษา สั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
มัธยมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร ทั้ง หมด 42 เขต
จานวน 2,361 โรงเรียน และกาหนดจานวนโรงเรียนจากตารางของเครซี่และมอร์แกน )R.V.Krejcie &
D.W.Morgan) ซึ่งเป็นตารางกาหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้
คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 331 แห่ง เพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 25 จานวน 85 แห่ง รวมกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้นจานวน 420 แห่ง การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ) Simple random
sampling) โดยสุ่มตัวอย่างเชตละ 10 โรงเรียน รวมทั้ง สิ้น 42 เขต เป็นจานวนโรงเรียนทั้งหมดที่
ทาการศึกษา 420 โรงเรียน โดยกาหนดผู้ให้ข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนละ 1
คน และครูผู้รับผิดชอบรายวิชาสุขศึกษา โรงเรียนละ 1 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยมีกระบวนการในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1) กาหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามให้มีความชัดเจนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย
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2) ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยพัฒนาประเด็นคาถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแบบสอบถามได้ดังนี้ คือ
2.1) ร่างข้อคาถามตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและตามนิยามศัพท์
2.2) นาร่างข้อคาถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงด้าน
เนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวิจัยและตามนิยาม
ศัพท์
2.3) ปรับปรุงร่างข้อคาถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.4) สร้างแบบสอบถามในการวิจัยประกอบด้วย ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนในการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดยมีประเด็นคาถามในเครื่องมือ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม โดยใช้แ บบตรวจสอบรายการ
)Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทางาน
ตอนที่ 2 สอบถามสภาพปัจ จุบันและสภาพที่ พึง ประสงค์ของการบริห ารวิชาการของ
โรงเรียนในการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า )Rating
scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1-5 โดยมีค่าตัวเลขที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาระดับคะแนนของ สภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนมนช่อง “สภาพปัจจุบัน”
ระดับ 5
หมายถึง
มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง
มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับมาก
ระดับ 3
หมายถึง
มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง
มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับน้อย
ระดับ 1
หมายถึง
มีการปฏิบัติในสภาพปัจจุบันในระดับน้อยที่สุด
เกณฑ์ค่าระดับคะแนนมนช่อง “สภาพที่พึงประสงค์”
ระดับ 5
หมายถึง มีความต้องการ/มีความพึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับมาก
ที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความต้องการ/มีความพึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3
หมายถึง มีความต้องการ/มีความพึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับปาน
กลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความต้องการ/มีความพึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับน้อย
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ระดับ 1 หมายถึง มีความต้องการ/มีความพึงประสงค์ให้มีการปฏิบัติในระดับมน้อย
ที่สุด
3) การตรวจสอบความตรง )Validity) ของเครื่องมือวิจัย
3.1) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและ
ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความตรงด้านเนื้อหา )Content Validity) และความชัดเจนของภาษาเพื่อให้
แบบสอบถามครอบคลุมและเหมาะสมกับเนื้อหาการวิจัยตามกรอบแนวคิด
3.2) ผู้ วิจัย นาแบบสอบถามมาปรั บ ปรุง แก้ ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
3.3) ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ผา่ นมาปรับปรุงให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ตรงด้านเนื้ อ หาและพิ จ ารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม โดยก าหนดเกณฑ์ ก ารคัดเลือ ก
ผู้ทรงคุณวุฒิคือเป็นผู้มี ความรู้ด้านการบริหารวิชาการของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
3.4) นาผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาคานวณหาค่าความตรงด้านเนื้อหา )Content
Validity) โดยการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง )Index of Consistency: IOC) โดยใช้สูตรของโร
วิเนลลี และแฮมเบลตัน )ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) ดังนี้
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1
∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
3.5) คัดเลือกข้อคาถามที่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อคาถามที่เหมาะสมและมีความ
เที่ยงตรงทางเนื้อหาที่ใช้ได้คือ ค่าดัชนี IOC รายข้อต้องมีค่ามากกว่า 0.50 (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552)
3.6) ปรับปรุงภาษาของข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และนาไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนาไปทดลองใช้
4) การตรวจสอบความเที่ ยงของแบบสอบถาม )Reliability) ของเครื่องมื อผู้วิจัยนา
แบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาไปทดลองใช้กั บผู้บริ ห ารสถานศึก ษา ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 30 คน นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ
เที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค )Cronbach’s Alpha Coefficient)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิท ยาลัย ถึงโรงเรียนมัธยมศึก ษาในสังกัดสานัก งานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 1-42 สานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจานวน 420 โรงเรียน โดยผู้วิจัยใช้การส่ง
และการรับทางไปรษณีย์
4. การวิเครา ห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows
เพื่อวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งได้แก่ ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 วิเครา ห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส แล ภาว คุกคามของการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ
1. การวิเครา ห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น โดยการใช้สถิติค่าดัชนี PNI Modified โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
1) การประเมินความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์โดยการวิเคราะห์การจัดลาดับความสาคัญ )Priority Setting)
ของความต้องการจาเป็นโดยวิธี Priority Needs Index (PNI) ตามสูตรการคานวณ คือ
PNI Modified = (I-D)/D
โดย PNI
เป็นค่า ดัชนีลาดับความต้องการจาเป็น Priority Needs Index
D (Degree of success) เป็นค่า ระดับความสาเร็จของการปฏิบัติหรือสภาพที่มีการปฏิบัติ
จริงในปัจจุบัน
I (Importance)
เป็นค่า ระดับความมุง่ หวังให้มีการปฏิบัตหิ รือสภาพพึงประสงค์ที่
ต้องการให้มีการปฏิบัติ
2) กาหนดเกณฑ์การพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตัง้ ครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดย
ใช้การอิงเกณฑ์และแปลผลตามเกณฑ์ดังนี้
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2.1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่าดัชนี PNI
Modified
นาค่าดัชนี PNI Modified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNI Modified ต่าที่สุด แล้วนาระยะห่างที่ได้มาจัด
กลุ่มค่า PNI Modified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI Modified สูงเป็นจุดอ่อน และ
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI Modified ต่าเป็นจุดแข็ง
2.2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่าดัชนี นา
ค่าดัชนี PNI Modified สูงที่สุด ลบด้วยค่าดัชนี PNI Modified ต่าที่สุด นาระยะห่างที่ได้มาจัดกลุ่ม
ค่า PNI Modified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI Modified สูงและกลุ่มที่มีค่าดัชนี
PNI Modified ต่า โดยกาหนดให้ กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNI Modified สูง เป็นภาวะคุกคาม ส่วนกลุ่มที่มี
ค่าดัชนี PNI Modified ต่า เป็นโอกาส
ขั้นตอนที่ 4 ร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
จัดทาร่างกลยุทธ์การการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยดาเนินการดังนี้
1.) ผู้วิจัยจัดทาตาราง TOWS Matrix แล้วนา S-W-O-T มาใส่ในตารางเมตริกซ์ โดยเรียงค่า
ดัชนี PNI modified ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามจากมากไปหาน้อย
2.) ดาเนินการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน กับสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
2.1) จับคู่จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม )WT) เพื่อกาหนดกลยุทธ์เชิงปูองกัน )Defensive Strategy)
โดย พยายามลดจุดอ่อน หลีกเลี่ยงภาวะคุกคาม และหาแนวทางดาเนินการที่จะทาให้การการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
2.2) จับคู่จุดอ่อน-โอกาส )WO) เพื่อกาหนดกลยุทธ์การพลิกตัว )Turnaround-Oriented
Strategy) โดยแก้ไขจุดอ่อนและนาโอกาสที่มีมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
2.3) จั บ คู่ จุ ด แข็ ง -ภาวะคุ ก คาม )ST) เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ ข ยายขอบข่ า ยกิ จ การ
)Diversification Strategy) โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง หลีกเลี่ยงภาวะคุกคามและหาแนวทาง
ดาเนินการที่จะทาให้โรงเรียนเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
2.4) จับคู่จุดแข็ง-โอกาส )SO) เพื่อกาหนดกลยุทธ์เชิงรุก )Aggressive Strategy) โดยนาจุด
แข็งที่มีมาเสริมสร้างและนาโอกาสที่มีให้มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
3.) ร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง วิธีดาเนินการ และ
เปูาหมายความสาเร็จ
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ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความเหมา สมแล ความเป็นไปได้ข องร่างกลยุ ทธ์ การบริหาร
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1. ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่เกี่ยวข้อง )Stakeholders) ผู้บริหารด้านการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น จานวน 12-15 คน ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง )Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินกลยุทธ์ โดยผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบประเมิน
กลยุทธ์ ดังนี้
2.1 ประยุก ต์แนวคิดการประเมิ นผลนโยบายของ (Owen JM, 2006) และปรึก ษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแบบประเมินกลยุทธ์
2.2 จัดทาร่างแบบประเมิ นกลยุท ธ์ที่ ครอบคลุม กลยุท ธ์ ก ารบริห ารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้ง ครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนากลยุทธ์ไปใช้ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ หลัก/กลยุทธ์
รองของการการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า )Rating Scale)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนิน การบริหาร
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดย
ใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า )Rating Scale) ทั้งนี้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณ
ค่าใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้
ความเหมา สม
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากและมีความจาเป็นเร่งด่วนในการนาไปปฏิบัติ
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมค่อนข้างมาก ควรนาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสาเร็จ
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง ปฏิบัติได้ก็ดีปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เกิดความเสียหาย
ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสมค่อนข้างน้อยสามารถนาไปปฏิบัติได้ตามสถานการณ์
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยอาจไม่คุ้มค่าในการนาไปปฏิบัติ
ความเป็นไปได้
ระดับ 5 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจนมาก สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงจนประสบความสาเร็จ
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ระดับ 4 หมายถึง แนวปฏิบัติมีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจนประสบ
ความสาเร็จ
ระดับ 3 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรมีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจนประสบ
ความสาเร็จในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควรแต่มีความยากลาบากในการนาไปปฏิบัติ
ระดับ 1 หมายถึง แนวปฏิบัติไม่ชัดเจน เมื่อนาไปปฏิบัติอาจไม่ประสบความสาเร็จ
2.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมิน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนาไป
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เ นื้อหาโดยมี
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.50-5.00 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.50-4.49 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.50-3.49 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.50-2.49 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00-1.49 มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับน้อยที่สุด
4. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุท ธ์ ก ารบริห ารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 ดังนี้
4.1 นากลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษามัธยมศึกษา ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น
รายบุคคลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนากลยุทธ์ไปใช้ โดยผู้วิจัยส่งและรับ
แบบประเมินด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
4.2 วิเ คราะห์ผ ลจากคาถามปลายเปิดและแบบประเมิ นกลยุทธ์ ก ารบริห ารวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 ด้วย
การวิเคราะห์เนื้อหา และปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฉบับที่ 1 ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายบุคคล
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และพัฒนาเป็นร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 2
ขั้นตอนที่ 6 พัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1. ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่เกี่ยวข้อง )Stakeholders) ผู้บริหาร ด้านการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น จานวน 12-15 คน โดยผู้วิจัยได้ โดยเลือกแบบเจาะจง
)Purposive Sampling)
2. การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
2.1 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12-15 คน มาร่วม สนทนากลุ่ม )Focus Group Discussion)
2.2 นาเสนอกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ฉบับที่ 2
2.3 เปิดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการบริหาร
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ฉบับที่ 2
3. ปรับ ปรุงร่างกลยุท ธ์ การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกั นการ
ตั้ง ครรภ์แ ละเสริม สร้า งคุณ ภาพชีวิต ของวัยรุ่ น ฉบับ สมบูร ณ์ โดยการปรับ ปรุง ร่ างกลยุท ธ์ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกี่ยวข้อง )Stakeholders) และผู้บริหารด้านการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และพัฒนาเป็นกลยุทธ์
การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น ฉบับสมบูรณ์
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ตารางที่ 8 ขั้นตอนการวิจัย การดาเนินการ และผลที่ได้รับ
ขั้นตอนการวิจัย

การดาเนินการ

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาหนังสือและ 1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
2. สังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัย
เพื่อนามาพัฒนากรอบแนวคิด
การบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
ขั้นตอนที่ 2
ศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและ
สภาพที่พึง
ประสงค์ของการ
บริหารวิชาการ
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาการ
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งหมด
42 เขต
2. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ
รายวิชาสุขศึกษา
3. สร้างเครื่องมือ 1 ฉบับ คือ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน
และสภาพพึงประสงค์
4. วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
ความตรง โดย IOC และความ
เที่ยงโดย สัมประสิทธิ์ครอนบาด
แอลฟุา
5. สถิติ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลที่ได้รับ

ตอบ
วัตถุปร สงค์

กรอบแนวคิดการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น

เพื่อศึกษากรอบ
แนวคิดของการ
บริหารวิชาการ
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาใน
การปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

สภาพปัจจุบันและสภาพพึง
ประสงค์ของการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น

เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและ
สภาพที่พึง
ประสงค์ของ
การบริหาร
วิชาการของ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาใน
การปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
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ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3
วิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส
และภาวะคุกคาม
ของการบริหาร
วิชาการของ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น

ขั้นตอนที่ 4
พัฒนากลยุทธ์การ
บริหารวิชาการ
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพ

การดาเนินการ

ผลที่ได้รับ

ตอบวัตถุปร สงค์

1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค จาก
ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 โดย
PNI Modified
2. วิเคราะห์ PNI เพื่อ
จัดลาดับความสาคัญของ
ความต้องการจาเป็นโดย
- เลือก S-W-O-T ที่มี
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยใน
ด้านนั้น
- เรียง S-W-O-T จากมาก
ไปหาน้อย

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามของการบริหาร
วิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น

เพื่อพัฒนากลยุทธ์
การบริหารวิชาการ
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น

ร่างกลยุทธ์ การบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น ฉบับที่ 1

เพื่อพัฒนากลยุทธ์
การบริหารวิชาการ
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น

1.จัดทาตาราง TOWS
Matrix
2.วิเคราะห์ TOWS
Matrixs โดย
- นา S-W-O-T ที่มีคะแนน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยเรียงลาดับ
จากมากไปน้อยใส่ตาราง
TOWS Matrix
ชีวิตของวัยรุ่น
4.1 ร่างกลยุทธ์ - จับคู่ (WT) (WO) (ST)
(SO)
การบริหาร
3. จัดทาร่างกลยุทธ์ /
วิชาการของ
ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก
โรงเรียน
มัธยมศึกษาในการ กลยุทธ์รอง และ
วิธีดาเนินการ
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
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ขั้นตอนการวิจัย
นาเสนอกลยุทธ์

การดาเนินการ
3. นาเสนอกลยุทธ์การบริหาร
วิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น

ผลที่ได้รับ

ตอบวัตถุปร สงค์
ของวัยรุ่น

3.3 แผนการดาเนินงานวิจัย
ในการวิจัยเรื่อ งกลยุท ธ์ ก ารบริห ารวิชาการของโรงเรียนมั ธยมศึก ษาในการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ผู้วิจัยกาหนดเวลาศึกษาวิจัย โดยมีกิจกรรม ดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ส.ค

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ. มี.ค.

เม.ษ.

2559 2559 2559 2559 2559 2560 2560 2560 2560
ขั้นตอนการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการกาหนดองค์ประกอบ
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
ขั้นตอนการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์
ขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์
ขั้นตอนการประเมินความ
เหมาะสม และความเป็นไปได้
ของกลยุทธ์
ขั้นตอนการนาเสนอกลยุทธ์
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอมูล
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่องกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การป้องกันการตังครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ได้ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย จากแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์
4.3 ผลการพั ฒนากลยุทธ์กลยุทธ์ การบริห ารวิชาการของโรงเรียนมั ธยมศึกษาในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

4.1 ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสรางคุ ภาพชีวิตของวัยรุน
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการของโรงเรียนเพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยการสังเคราะห์แนวคิดที่สาคัญในการวิจัยครัง้ นี้
คือ
1. แนวคิดการบริหารวิชาการ โดยนาแนวคิดการบริหารวิชาการมาวิเคราะห์และสังเคราะห์
(กระทรวง ศึกษาธิการ, 2550; ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544) ได้ดังนี้ คือ
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. การประเมินผล
2. แนวคิดการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยนาแนวคิดในการป้องกันการตั้งครรภ์ ของ
(Allen JP et al., 1997; Allen JP et al., 1990; Fongkaew W et al., 2011; Kirby D, 2007b;
Thaweesit & Boonmongkon P, 2009; Vuttanont U et al., 2006; ประจวบ แหลมหลัก et
al., 2556; องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 2555; องค์การแพธ,
2551) มาวิเคราะห์สงั เคราะห์ได้เป็นองค์ประกอบในการป้องกันการตัง้ ครรภ์คือ
1. การป้องกันการตั้งครรภ์ทางตรง ได้แก่ การให้ความรู้เรือ่ งเพศึกษากับนักเรียน และการให้
ความรู้เรื่องเพศึกษากับผู้ปกครอง
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2. การป้องกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจมุ่งผลส้มฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
การสร้างความใฝ่ฝันถึงอาชีพในอนาคต และการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการชุมชน
3. แนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยนาแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของ (World Health Organization, 1996; กนกวรรณ ทองตาลึง, 2552; จุฬาวลัย สุนทรวิภาต,
2540; เบญจวรรณ หอมหวน, 2546; สุพรรณการ์ มาศยคง, 2549) มาวิเคราะห์สังเคราะห์ได้เป็น
องค์ประกอบในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 5 ด้าน คือ
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการศึกษา
4. แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์
จากการศึกษาแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์ของ (Wheelen TL & Hunger JD, 2008) และการ
กาหนดกลยุทธ์ของ (Koontz H & H, 2007) มีสาระสาคัญที่นามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครัง้ นี้
คือ การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) ซึ่งเป็นกระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่
เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง จากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) (Wheelen TL & Hunger JD, 2008) (Koontz H
& H, 2007)
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอมูลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบัน
และสภาพทีพ่ ึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น (Priority Needs Index, PNI) โดย
ใช้สูตร PNI modified = (I-D)/D เมื่อ I คือค่าคะแนนเฉลี่ยของสภาพที่พงึ ประสงค์ (Importance)
และ D คือค่าคะแนนเฉลี่ยของสภาพปัจจุบัน (Degree of Success) และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ด้วยการวิเคราะห์ เนื้อหา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
4.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
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4.2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
รายละเอียดแต่ละตอนมีดังต่อไปนี้
4.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสรางคุ ภาพชีวิตของวัยรุน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น แบ่งเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
4.2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
4.2.1.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
4.2.1.3 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การป้อ งกั นการตั้ง ครรภ์และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยการวิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ ม
ภายนอก
รายละเอียดของแต่ละส่วน มีดังนี้
4.2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของประชากรและผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่สง่ และได้รับคืนของกลุ่มตัวอย่าง(N=420)
โรงเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่มัธยมศึกษา
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
รวม

จานวนโรงเรียนที่ส่ง จานวนแบบสอบถาม
แบบสอบถามไป
ทีโ่ รงเรียนส่งกลับคืน

ร้อยล

420

259

61.67

420

259

61.67

จากตารางที่ 9 พบว่า จ านวนโรงเรียนมั ธยมศึก ษา สังกั ดส านักงานเขตพื้นที่มั ธยมศึกษา
ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึก ษาธิก ารที่ ส่ง แบบสอบถามไป 420
โรงเรียน มีจานวนแบบสอบถามที่โรงเรียนส่งกลับคืน 259 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.67
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับคืน จาแนกตามระดับของโรงเรียนและขนาด
ของโรงเรียน
ร ดับของโรงเรียน
จานวน
ร้อยล
มัธยมศึกษาต้น
2
0.8
มัธยมศึกษาปลาย
3
1.1
มัธยมศึกษาต้น และ ปลาย
254
98.1
รวม
259
100
จากตารางที่ 10 พบว่ า จ านวนและร้ อ ยละของแบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ คื น จากโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาต้น 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.8 โรงเรียนมัธยมศึกษาปลาย 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
1.1 และโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นและปลาย 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.1

100
ตารางที่ 11 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม n=)518)
จานวนรวม n = 518 ผู้บริหารโรงเรียน n =
259
จานวน ร้อยล
จานวน
เพศ
ชาย
385
74.3
228
หญิง
133
25.7
31
อายุ
น้อยกว่า 40 ปี
40
7.7
15
41 - 45 ปี
59
11.4
18
46 - 50 ปี
172
33.2
10
51 ปีขึ้นไป
247
47.7
216
ร ดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
166
32
11
ปริญญาโท
314
60.6
210
ปริญญาเอก
34
6.6
34
อื่นๆ
4
0.8
4

ครู n = 259
จานวน
157
102
65
13
36
145
155
104
0
0

จากตารางที่ 11 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม 518 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนจานวน 259 คน
และครูจานวน 259 คน เป็นชาย จานวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 หญิง จานวน 133 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.7 อายุ น้อยกว่า 40 ปีจานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 อายุ 40-45 ปี จานวน 59
คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 อายุ 46-50 ปี จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 อายุ 51 ปีขึ้นไป
จานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ
32 มีการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 มีการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6
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4.2.1.2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ตารางที่ 12 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
โดยภาพรวม
สภาพปัจจุบัน

สภาพพึงปร สงค์

ค่าเฉลี่ย S.D.

ร ดับ

ลาดับ

ค่าเฉลี่ย S.D.

ร ดับ

การพัฒนาหลักสูตร

3.89

0.91

มาก

การจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
การประเมินผล

3.95

0.84

3.77

0.9

ลาดับ

2

4.50

0.76

มากที่สุด

1

มาก

1

4.49

0.76

มาก

2

มาก

3

4.39

0.83

มาก

3

จากตาราง 12 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้ง ครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น จากการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในโดย
ภาพรวม มี ก ารจั ดการเรียนการสอนและกิ จ กรรมเสริม หลัก สูต ร มี ค่ าเฉลี่ ย 3.95 ค่ าเบี่ย งเบน
มาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 และการประเมินผลมีค่าเฉลี่ย 3.77 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.9 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับที่ 3 ส่วนสภาพพึงประสงค์ของการบริห ารวิชาการของ
โรงเรียนมั ธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น จากการ
วิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในโดยภาพรวม มีก ารพัฒ นาหลัก สูตร มีค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับมากที่ สุด เป็นลาดับที่ 1 การจัดการเรียนการสอนและกิ จกรรมเสริม
หลัก สูตร มีค่าเฉลี่ย 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับ ที่ 2 และการ
ประเมินผลมีค่าเฉลี่ย 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3

2.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
2.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง
รวมเฉลี่ย

1. หลักสูตรของโรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2 หลักสูตรของโรงเรียน มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
2.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

การพัฒนาหลักสูตร
2
1
(1)
(3)
(4)
(5)
(2)

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

0.77
0.65
0.75
0.80
0.85
0.81
0.76

4.50
4.57
4.52
4.49
4.41
4.53
4.50

1
(1)
(2)
(4)
(5)
(3)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.92
0.81
0.88
0.94
1.00
0.96

0.91977 มาก

3.91
4.06
3.94
3.91
3.69
3.93
3.89

ลาดับ
มาก

ร ดับ

0.72

S.D.

4.47

ค่าเฉลี่ย

2

ลาดับ

มาก

ร ดับ

0.93

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

3.81

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

ตารางที่ 13 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพ ชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน ด้านการพัฒนาหลักสูตร

102

103
จากตาราง 13 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน ด้านการ
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย
3.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 และหลักสูตรของโรงเรียน มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกั นการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยชี้ให้เ ห็นถึง ผลของการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 3.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 และเมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายมีค่าเฉลี่ย 4.06 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเองมีค่าเฉลี่ย
3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ท างสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.91
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 5 และด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน ด้านการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.47
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 และหลักสูตรของโรงเรียน มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เป็นลาดับที่ 1 และเมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นเป็นรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายมีค่าเฉลี่ย 4.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็น
ลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเ กี่ ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเองมีค่าเฉลี่ย
4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.49
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 5 และด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึ งถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2

0.79
0.87

4.31
3.92
3.39

3.3 โรงเรียนมีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง

0.78

4.05
4.02
4.01
3.84
4.03

4.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

4.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม

4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน

4.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

0.82

0.90

0.78

0.82

0.82

3.99

4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
4.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

1.08

0.91

3.87

3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางตรง
3.1 โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น
3.2 โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ

การจัดการเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตร

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

(2)

(5)

(4)

(3)

(1)

2

(3)

(2)

(1)

4

ลาดับ

4.53

4.49

4.54

4.52

4.52

4.52

4.21

4.56

4.74

4.50

0.79

0.81

0.76

0.74

0.67

0.75

0.95

0.71

0.55

0.74

S.D.

ค่าเฉลี่ย

ร ดับ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

สภาพปัจจุบัน

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

ร ดับ

(2)

(5)

(1)

(4)

(3)

1

(3)

(2)

(1)

3

ลาดับ

ตารางที่ 14 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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6.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของ
รวมเฉลี่ย

มาก
มาก

0.86
0.84

3.95

มาก

3.89

0.89

(3)

(5)

(4)

มาก
มาก
0.76
4.49

มาก

มาก

0.80

0.82

0.78

4.44

4.38

4.43

(3)

(5)

(4)

(2)

3.7

มาก

มาก

6.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน

0.81

0.72

3.86

4.47

6.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม

(2)

3.98

6.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
มาก

(1)
มาก
0.74
4.49

(1)

มาก

0.80

4.06
0.81

4
มาก
0.77

(3)

4.44

มาก

3

0.83

มาก

4.44

0.83

(3)

(1)

3.90

มาก

มากที่สุด

6. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่ างๆ
6.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน

0.88

0.76

3.88

4.56

5.3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน

(2)

4.07

5.2 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
มาก

(2)
มากที่สุด

0.72

4.54

(1)

มาก

0.78

4.15
0.80

2

มากที่สุด

ลาดับ

0.77

ร ดับ

4.51

S.D.

1

ค่าเฉลี่ย

มาก

ลาดับ

0.82

ร ดับ

4.03

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

5. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม
5.1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
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จากตาราง 14 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในเรื่องที่โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน
เรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่าเฉลี่ย 3.87 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 เมือ่ พิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า โรงเรียนมีการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.31 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.92 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 2 โรงเรียนมีการให้ความรูเ้ รือ่ งเพศศึกษากับผูป้ กครอง มีค่าเฉลี่ย 3.39 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ส่วนเรื่องที่โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.99 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.05 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.02 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสั งคม มีค่าเฉลี่ย 4.01 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
เรื่องที่โรงเรียนมีการจัดกิจ กรรมเสริม หลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยพบว่า โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 4.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 โรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความใฝุฝนั ถึงอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.07 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มี
ค่าเฉลี่ย 3.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ย 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ใ นระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 3 เมื่ อพิจ ารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีค วามเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.98 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
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ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.86 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ในด้านสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายใน ด้าน
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในเรื่องที่โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่าเฉลี่ย 4.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.74 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 4 เมื่อพิจารณา องค์ประกอบย่อยพบว่า โรงเรียนมีการสอน
เพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.74 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 1 โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการ
สอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 2 โรงเรียนมีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.21 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.95 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ส่วนเรื่องที่โรงเรียนการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 1 เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลาดับ
ที่ 3 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.52
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.54
และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เป็ น ล าดั บ ที่ 1 ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม มี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.49 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการ
เรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ในระดับ
มากที่สุด เป็นลาดับที่ 2
เรื่องที่โรงเรียนมีการจัดกิจ กรรมเสริม หลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 2 เมื่อ
พิจ ารณาองค์ป ระกอบย่อ ยพบว่า โรงเรียนมีก ารจัดกิ จ กรรมเพื่อสร้างแรงจูง ใจมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ที่ ดี
ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.54 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 2
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.56 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับ
ที่ 3
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เรื่องที่โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่ างๆ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 4 เมื่ อพิจ ารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3

0.80

3.82
3.70

8.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

9.1 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาทุกระดับชั้น

8.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
9 โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง

8.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน มีส่วนร่วมในสังคม
8.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน

0.86

3.73

0.89

0.91

3.88
4.00

0.88

0.91

3.67
3.72

0.89

3.74

0.81

0.86

3.59

S.D.

การปร เมินผล
7. โรงเรียนมีการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
8. โรงเรียนมีการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
8.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(1)

1

(3)

(5)

(2)

(4)

(1)

5

6

4.52

4.43

4.39

4.39

4.42

4.40

4.45

4.41

4.29

ลาดับ ค่าเฉลี่ย

0.70

0.77

0.90

0.87

0.82

0.83

0.72

0.83

0.82

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(1)

1

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

2

6

ลาดับ

ตารางที่ 15 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายในด้านการประเมินผล
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3.91

10.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

11.1โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน

10.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
10.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
10.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
11. โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม

1.05

3.46

0.95
0.90

3.78
3.80

0.93

0.94

3.82

3.84

0.93

3.80

0.89

0.95

1.06

3.44
3.75

0.94

3.76

S.D.

10. โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
10.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

9.2 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาที่มีการสอนสอดแทรกใน
กลุ่มสาระอื่นๆ
9.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้บ กครอง

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(1)

2

(4)

(2)

(3)

(1)

(5)

4

(3)

(2)

4.43

4.37

4.39

4.40

4.37

4.45

4.23

4.37

4.23

4.33

ลาดับ ค่าเฉลี่ย

0.78

0.84

0.88

0.86

0.84

0.72

0.96

0.85

0.97

0.85

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(1)

4

(3)

(2)

(4)

(1)

(5)

5

(3)

(2)

ลาดับ
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12.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
รวมเฉลี่ย

12.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
12.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
มาก
มาก

0.89
0.90

3.77

(4)

มาก
มาก

0.86
0.83

4.43
4.39

(1)

(5)
มาก
0.88
4.34
(3)

มาก

0.92

3.81
3.72

(3)
มาก
0.85
4.41

(2)

(4)

มาก

มาก

0.85

0.80

3.85

4.40

3.89

12.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
(1)

(2)
มาก
0.74

4.42

(5)

มาก

0.96

3.65
มาก

3
มาก

0.83

4.40

3

มาก

0.89

3.78

11.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
12. โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
12.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
0.84

(2)
(3)
มาก
มาก

ลาดับ

0.78
0.96

ร ดับ

4.43
4.24

S.D.

(3)
(2)

ลาดับ ค่าเฉลี่ย

มาก
มาก

ร ดับ

0.86
0.91

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

3.77
3.80

11.2 โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

111
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จากตาราง 15 พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายในด้าน
การประเมินผล เรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 6 ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
5 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.82 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
3.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.74
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรงพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 1 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอน
เพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาที่มีการ
สอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 2 และโรงเรียนมีการประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้บ กครอง มีค่าเฉลี่ย
3.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 5 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.80
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.82 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
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ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นโดยทางอ้อมพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับ
ที่ 2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย พบว่า โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ ที่
ดีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.77 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 3 และโรงเรียนมี ก ารประเมิ นผลการจัด
กิจกรรมที่มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ต่างๆพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5
ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.89 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.85 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 3 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
เมื่อพิจารณาถึงสภาพพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูอง
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายในด้าน
การประเมิ นผลพบว่า เรื่ อ งโรงเรี ยนมี ก ารประเมิ นผลหลัก สู ตรของโรงเรี ยนว่ามี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82
อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 6 ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน่ โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 2 เมื่อพิ จารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้าน
ร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ใน
ระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่ น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 3 ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้าน
สิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน
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มีผลการเรียนทีด่ ี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่
ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรงพบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับมาก
เป็นล าดับ ที่ 1 เมื่ อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า โรงเรียนมีก ารประเมินผลการเรียนการสอน
เพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.70 อยู่ในระดับมากที่สุด เป็นลาดับที่ 1 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาที่มี
การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับ
มาก เป็นล าดับที่ 2 และโรงเรียนมี การประเมิ นผลการให้ความรู้เ รื่องเพศศึก ษากับ ผู้บ กครอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ในเรื่อง โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 5 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.37
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นโดยทางอ้อมพบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับ
ที่ 4 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย พบว่า โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ที่
ดีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 2 และโรงเรี ยนมี ก ารประเมิ นผลการจัด
กิจกรรมที่มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ต่างๆพบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.41 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
4.2.1.3 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ตารางที่ 16 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อม
ภายนอกโดยภาพรวม

สภาพการเมือง
สภาพเศรษฐกีจ
สภาพสังคม
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
3.77 0.91
3.70 0.88
3.71 0.87
3.91 0.86

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับ
2
4
3
1

สภาพพึงประสงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.
4.41
0.85
4.34
0.88
4.35
0.85
4.44
0.80

ระดับ ลาดับ
มาก
2
มาก
4
มาก
3
มาก
1

จากตาราง 16 แสดงสภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองในการปูอ งกันการตั้ง ครรภ์และเสริม สร้างคุ ณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเ คราะห์แวดล้อม
ภายนอกโดยภาพรวม พบว่าสภาพการเมือง มีค่าเฉลี่ย 3.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 สภาพเศรษฐกีจ มีค่าเฉลี่ย 3.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 สภาพสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 3 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
เมี่อพิจารณาถึงสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูอง
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก
โดยภาพรวม พบว่า สภาพการเมือง มีค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 2 สภาพเศรษฐกีจ มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 4 สภาพสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
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3 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 1

0.90

3.73
3.75

14.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

14.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
14.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
14.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
15. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง

0.96

3.70

0.97
0.96
0.97
0.92

3.72
3.60
3.72
3.79

0.98

0.91

S.D.

3.65

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

13. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
14. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
14.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

สภาพการเมือง

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

5

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

9

12

4.45

4.41

4.41

4.43

4.43

4.46

4.43

4.42

ลาดับ ค่าเฉลี่ย

0.79

0.91

0.89

0.89

0.85

0.75

0.86

0.80

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

1

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

3

4

ลาดับ

ตารางที่ 17 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก ด้านสภาพการเมือง
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16.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
16.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
16.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

16.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

15.1 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
15.2 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการ
สอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
15.3 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
ผู้ปกครอง
16. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
16.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

สภาพการเมือง

0.96
0.89
0.85

3.68
3.81
3.85

0.93
0.88
0.91

3.83
3.74
3.81

0.92

0.92

3.81

3.81

0.89

S.D.

3.87

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(3)

(5)

(2)

(4)

(1)

1

(3)

(2)

(1)

4.39

4.36

4.41

4.40

4.46

4.40

4.44

4.46

4.45

ลาดับ ค่าเฉลี่ย

0.93

0.90

0.91

0.90

0.79

0.89

0.81

0.79

0.78

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

5

(3)

(1)

(2)

ลาดับ
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18.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
18.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
18.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

18.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
18.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

17. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
17.1 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ทางการเรียน
17.2 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต
17.3 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีการเรียนรู้โดย
การให้บริการชุมชน
18. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ

สภาพการเมือง

0.91

3.80

0.91
0.92
0.92

3.80
3.77
3.78

0.90

0.86

3.73

3.80

0.85

3.79

0.87

0.89

3.79

3.85

0.87

S.D.

3.77

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

2

(3)

(1)

(2)

7

4.36

4.35

4.40

4.38

4.47

4.39

4.39

4.42

4.36

4.39

ลาดับ ค่าเฉลี่ย

0.94

0.94

0.91

0.91

0.80

0.90

0.81

0.76

0.80

0.79

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

6

(2)

(1)

(3)

9

ลาดับ
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20. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อ การประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามี
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
20.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
20.2 ด้านจิตใจ คือ การมี ความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
20.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสัง คม
20.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
20.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง

19 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อ การประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามี
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

สภาพการเมือง

0.93
0.88
0.91
0.93
0.97
0.95

3.70
3.67
3.65
3.60
3.71

0.86

S.D.

3.67

3.73

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

11

8

4.30

4.24

4.29

4.33

4.34

4.30

4.39

ลาดับ ค่าเฉลี่ย

0.98

0.99

1.00

0.96

0.89

0.96

0.81

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

11

7

ลาดับ
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21.3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
22. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
22.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
22.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
22.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสัง คม
22.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
22.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง

21 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผล การจัดการเรียนการสอน
เรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรงในเรื่อง
21.1 การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
21.2 การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ

สภาพการเมือง

(3)
8
(1)
(3)
(2)
(5)
(4)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.81
0.90
0.80
0.91
0.91
0.94
0.94

4.44
4.39
4.47
4.38
4.40
4.35
4.36

(3)
3
(1)
(3)
(2)
(5)
(4)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.91
0.87
0.90
0.91
0.92
0.92

3.80
3.85
3.80
3.80
3.77
3.78

(2)
มาก

0.79

4.46

(2)

มาก

0.92

3.81
0.96

(1)

มาก

0.78

4.45

(1)

มาก

0.89

3.87
3.68

2

มาก

ลาดับ

0.79

ร ดับ

4.45

S.D.

4

ลาดับ ค่าเฉลี่ย

มาก

ร ดับ

0.92

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

3.79

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
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3.79
3.73

23.2 มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต

23.3 มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน

24. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
24.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
24.2 ด้านจิตใจ คือ การมี ความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
24.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสัง คม
24.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
24.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง
รวมเฉลี่ย

0.89

3.79

0.93
0.88
0.91
0.93
0.97
0.95
0.91

3.67
3.70
3.67
3.65
3.60
3.71
3.77

0.86

0.85

0.87

S.D.

3.77

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

23. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม ในเรี่อง
23.1 มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน

สภาพการเมือง

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

10

(3)

(2)

(1)

6

4.41

4.30

4.24

4.29

4.33

4.34

4.30

4.39

4.42

4.36

4.39

ลาดับ ค่าเฉลี่ย

0.85

0.98

0.99

1.00

0.96

0.89

0.96

0.81

0.76

0.80

0.79

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

12

(2)

(1)

(3)

10

ลาดับ
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จากตารางที่ 17 แสดงสภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองในการปูอ งกันการตั้ง ครรภ์และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเ คราะห์แวดล้อม
ภายนอก ด้านสภาพการเมืองพบว่า เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.65 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 12 เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อ
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.70
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 9 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้าน
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย
3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านจิตใจ มี ความรู้สึกที่ ดี
เกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98
อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 1 ด้านความสัม พันธ์ท างสัง คม มี ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.97 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มี ส ภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรงพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่ อ
การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 3.87 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.81 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการ ให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 3
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 3.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย
มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.85 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
3.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.83
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม มีส ภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.74 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ใน
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ระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 3.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
7 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 2 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
มีค่าเฉลี่ย 3.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับที่ 1 นโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.73
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ เอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลัก สูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.85 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
3.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.80
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
เรื่องนโยบายด้านการศึก ษาของรัฐเอื้อต่อ การประเมินผลหลัก สูตรของโรงเรียนว่ามี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86
อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 8
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มี
ค่าเฉลี่ย 3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับ ที่ 11 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.67 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.65 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก
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เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
เรื่อ งนโยบายด้ านการศึก ษาของรั ฐเอื้อ ต่อ การประเมิ น ผลการจั ดการเรีย นการสอนเรื่อ ง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่าเฉลี่ย 3.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า นโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มี
ค่าเฉลี่ย 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุม่ สาระอื่นๆ มี
ค่าเฉลี่ย 3.81 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 3.68 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่อ งนโยบายด้านการศึก ษาของรัฐเอื้อต่อการประเมิ นผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อ ง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.85 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.80 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมี ส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.80 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 3.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นล าดับที่ 6 เมื่ อพิจ ารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า มี ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 3.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 มีความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 มีการ
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 3
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลั กสูตรเพื่อ
ปูองกั นการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย
3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 10 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มี
ค่าเฉลี่ย 3.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึก
ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.93 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มี ส ภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
เมื่อพิจารณาถึงสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูอง
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก
ด้านสภาพการเมือง พบว่า เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
ที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึง
ผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.46
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับ
ตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับ ที่ 4 ด้าน
การศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย
4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรือ่ งเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรงพบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อ
การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการ ให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 3
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อ
การปูองกั นการตั้ง ครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึง ผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 เมื่อ พิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่า งๆพบว่า ด้าน
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ร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ใน
ระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่ น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดั บ มาก เป็นล าดับที่ 3 ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้าน
สิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน
มีผลการเรียนทีด่ ี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่
ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
9 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 3 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 1 นโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.39
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 6
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.40
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อ การประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.81 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 7 เรื่องนโยบายด้านการศึก ษาของรัฐเอื้อต่อ การประเมินผล
หลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึง
ผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 11 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้าน
ร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ใน
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ระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่ น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 3 ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้าน
สิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน
มีผลการเรียนทีด่ ี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 อยู่
ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
เรื่อ งนโยบายด้านการศึ ก ษาของรัฐ เอื้อต่ อการประเมิ นผลการจัด การเรียนการสอนเรื่อ ง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.79 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า นโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มี
ค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุม่ สาระอื่นๆ มี
ค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.44 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่อ งนโยบายด้านการศึก ษาของรัฐเอื้อต่อการประเมิ นผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อ ง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 8 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมี ส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 10 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า มีผลสัม ฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 มีความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 มีการ
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยูใ่ นระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 2
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เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกั นการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย
4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 12 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มี
ค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึก
ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.96 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.00 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มี ส ภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
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11

1

ลาดับ

มาก
มาก

มาก

มาก

ร ดับ

0.89
0.96

0.96

0.90

S.D.

4.34
4.33

4.30

4.38

ค่าเฉลี่ย

(2)
(3)

11

6

ลาดับ

มาก
มาก

มาก

มาก

ร ดับ

0.88
0.91

0.93

0.92

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

3.70
3.67

3.67

26. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

26.1 ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
26.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
26.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม
26.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
26.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
27. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง

3.70

ค่าเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

25. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

สภาพเศรษ กิจ

ตารางที่ 18 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก ด้านสภาพเศรษฐกิจ
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28.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
28.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
28.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
28.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
28.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

28. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ

27.1 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
27.2 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
27.3 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง

สภาพเศรษ กิจ

0.86

3.62

0.77
0.87
0.88
0.87
0.86

3.76
3.72
3.72
3.71
3.73

0.85

0.83

3.76

3.73

0.86

3.82

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

(2)

(5)

(4)

(1)
(3)

3

(3)

(2)

(1)

ลาดับ

4.38

4.35

4.39

4.36
4.31

4.36

4.32

4.32

4.39

0.85

0.87

0.92

0.82
0.93

0.88

0.89

0.86

0.79

S.D.

ค่าเฉลี่ย

ร ดับ

ค่าเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงปร สงค์

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ร ดับ

(2)

(4)

(1)

(3)
(5)

3

(3)

(2)

(1)

ลาดับ
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3.72
3.63

30.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน

0.91

0.95

มาก

มาก

(5)

(1)

4.32

4.38

0.92

0.89

0.89

มาก

มาก

มาก

(5)

(2)

(4)

(1)
มาก
0.80
4.38
(2)

มาก

0.86

3.71

4.34

5
มาก
0.87
4.35
10

มาก

0.91

3.68

(3)

(2)
มาก
0.81
4.34

(3)

มาก

0.84

3.66

มาก

(3)
มาก
0.81

4.33

(2)

มาก

0.83

3.69

0.91

(1)
มาก

0.76

4.34

(1)

มาก

0.83

3.72

3.68

9

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.79

S.D.

4.34

คาเฉลี่ย

8

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.83

S.D.

สภาพพึงประสงค์

3.69

คาเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน

30.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างเพื่อน มีส่วนร่วมในสังคม

30.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

29. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
29.1 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ทางการเรียน
29.2 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต
29.3 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีการเรียนรู้โดย
การให้บริการชุมชน
30. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
30.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

สภาพเศรษฐกิจ
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30.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
31. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
32. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
32.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
32.2 ด้านจิตใจ คือ การมี ความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่า
ในตนเอง
32.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสัง คม
32.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
32.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง

สภาพเศรษฐกิจ

0.93
0.92
0.93
0.88
0.91
0.93
0.97
0.95

3.66
3.70
3.67
3.70
3.67
3.65
3.60
3.71

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

12

5

(4)

ลาดับ

4.30

4.24

4.29

4.33

4.34

4.30

4.38

4.34

0.98

0.99

1.00

0.96

0.89

0.96

0.90

0.87

S.D.

คาเฉลี่ย

ระดับ

คาเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

(3)

(5)

(4)

(2)

(1)

12

2

(3)

ลาดับ
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34. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
เพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
34.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
34.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่า
ในตนเอง
34.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสัง คม
34.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
34.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง

33.3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง

33.2 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ

33. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
เพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง
33.1 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น

สภาพเศรษฐกิจ

0.85
0.77
0.87
0.88
0.87
0.86

3.76
3.72
3.72
3.71
3.73

0.86

3.73

3.62

0.83

0.86

3.82
3.76

0.85

3.73

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

(2)

(5)

(3)

(4)

(1)

4

(3)

(2)

(1)

2

ลาดับ

4.38

4.35

4.39

4.31

4.36

4.36

4.32

4.32

4.39

4.34

0.85

0.87

0.92

0.93

0.82

0.88

0.89

0.86

0.79

0.84

S.D.

คาเฉลี่ย

ระดับ

คาเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

(2)

(4)

(1)

(5)

(3)

4

(2)

(3)

(1)

8

ลาดับ
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35. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
35.1 มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
35.2 มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
35.3 มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
36. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
36.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
36.2 ด้านจิตใจ คือ การมี ความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่า
ในตนเอง
36.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสัง คม
36.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
36.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง
รวมเฉลี่ย

สภาพเศรษฐกิจ

10
(2)
(3)
(1)
6
(2)
(3)
(1)
(5)
(4)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.76
0.81
0.81
0.87
0.80
0.89
0.89
0.92
0.87
0.85

4.34
4.33
4.34
4.35
4.38
4.34
4.38
4.32
4.34
4.41

(1)
(2)
(3)
9
(2)
(3)
(1)
(5)
(4)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.83
0.83
0.84
0.91
0.86
0.91
0.95
0.91
0.93
0.91

3.72
3.69
3.66
3.68
3.71
3.68
3.72
3.63
3.66
3.77

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.79

S.D.

4.34

คาเฉลี่ย

7

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.83

S.D.

สภาพพึงประสงค์

3.69

คาเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
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จากตารางที่ 18 แสดงสภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองในการปูอ งกันการตั้ง ครรภ์และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเ คราะห์แวดล้อม
ภายนอก ด้านด้านสภาพเศรษฐกิจ พบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
ที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.70 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 6ด้านสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกั นการตั้ง ครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.67 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 11 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.70 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มี
ความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
เพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย
3.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถ
ในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง อนาคตของตนเอง มี ค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.95 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
ด้านสภาพเศรษฐกิ จเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรงพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 1 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 3.82 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86
อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 2 ด้านสภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 3.62
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านสภาพเศรษฐกิ จเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.72
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ใน
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ระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
ด้านสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดย
ทางอ้อ ม มี ค่าเฉลี่ย 3.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 8 เมื่ อ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.69 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสภาพเศรษฐกิจต่อการจัดกิจกรรมที่ทา
ให้มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปู องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ย 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับที่ 10 เมื่อพิจ ารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.68 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
ด้ า นสภาพเศรษฐกิ จ เอื้ อ ต่ อ การประเมิ น ผลหลั ก สู ต รของโรงเรี ย นว่ า มี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.70และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่
ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 12 เมื่ อ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.67 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.65 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
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ด้านสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านสภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการประเมินผล
การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 3.82 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านสภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการประเมินผล
การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มี ค่าเฉลี่ย 3.76 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการประเมินผล
การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 3.62 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านสภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน่ ทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.73
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้าน
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย
3.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ ดี
เกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87
อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 4 ด้านความสัม พันธ์ท างสัง คม มี ความสัม พันธ์ที่ ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.88 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 3 ด้านสิ่ง แวดล้อม มี สภาพแวดล้อ มและความเป็นอยู่ที่ ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
ด้านสภาพเศรษฐกิจ เอื้ อ ต่อการประเมินผลการจัดกิ จกรรมเสริม หลัก สูตรเพื่อปูองกั นการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 3.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 7 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ที่ ดีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.72
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มี
ค่าเฉลี่ย 3.69 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 มีการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านสภาพเศรษฐกิจ เอื้ อ ต่อการประเมินผลการจัดกิ จกรรมเสริม หลัก สูตรเพื่อปูองกั นการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.68 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 9 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.71
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับ
ตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
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การเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับ ที่ 5 ด้าน
การศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย
3.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
เมื่อพิจารณาถึงสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูอง
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก
ด้านสภาพเศรษฐกิจพบว่า เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90
อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน่ โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 11 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้าน
ร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ใน
ระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่ น เห็ นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 2 ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้าน
สิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.24 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน
มีผลการเรียนทีด่ ี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 อยู่
ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรงพบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 7 เมื่อพิ จารณาองค์ป ระกอบย่อยพบว่า สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79
อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 2 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 3 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่ าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
4.31 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.39
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และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดย
ทางอ้อ ม มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับที่ 9 เมื่ อ
พิจ ารณาองค์ป ระกอบย่อ ยพบว่า สภาพเศรษฐกิ จ เอื้อต่อการจัดกิ จ กรรมที่ ทาให้มีผ ลสัมฤทธิ์ที่ ดี
ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 สภาพ
เศรษฐกิจเอื้อ ต่อการจัดกิจกรรมที่ท าให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทา
ให้มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 2
เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับ
มาก เป็นล าดับ ที่ 2 สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการประเมินผลหลัก สูตรของโรงเรียนว่ามี การกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับ ที่ 12 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 อยู่ในระดับมาก
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เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องสภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 8 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการประเมินผลการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการประเมินผลการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่ มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 2
เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน่ ทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.36
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้า น
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย
4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านจิตใจ มี ความรู้สึกที่ ดี
เกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.31 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93
อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 5 ด้านความสัม พันธ์ท างสัง คม มี ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.92 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม มี ส ภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
4 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
เรื่อ งสภาพเศรษฐกิ จ เอื้อ ต่อการประเมินผลการจัดกิจ กรรมเสริมหลัก สูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 10 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.34 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 2 มีความใฝุฝันถึง อาชีพในอนาคต มี
ค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 มีการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
เรื่องสภาพเศรษฐกิ จ เอื้อ ต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลัก สูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 6 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.38
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเ กี่ยวกับ
ตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพ

142
ที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับ ที่ 5 ด้าน
การศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย
4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4

38.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
38.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างเพื่อน มีส่วนร่วมในสังคม
38.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
38.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
39. สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง

37. สภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
38. สภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกัน
การตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
38.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

สภาพสังคม

0.89
0.86
0.88
0.84

3.72
3.70
3.75
3.74

0.86

3.73
0.90

0.88

3.72

3.72

0.88

3.64

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

1

(1)

(5)

(3)

(4)

(2)

5

12

ลาดับ

4.35

4.34

4.31

4.36

4.33

4.40

4.35

4.32

0.81

0.85

0.87

0.92

0.93

0.80

0.87

0.88

S.D.

คาเฉลี่ย

ระดับ

คาเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

7

(3)

(5)

(2)

(4)

(1)

6

11

ลาดับ

ตารางที่ 19 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก ด้านสภาพสังคม
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40.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
40.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
40.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
40.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

39.1 สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
39.2 สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการ
สอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
39.3 สภาพสังคมเอื้อต่อการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
40. สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์
ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
40.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย

สภาพสังคม

(4)
(3)
(5)
(2)

มาก
มาก
มาก
มาก

0.86
0.90
0.89
0.87

4.35
4.36
4.34
4.36

(3)
(5)
(4)

มาก
มาก
มาก

0.89
0.93
0.88

3.71
3.62
3.70

(1)
มาก
0.78
4.39

(1)

มาก

0.83

3.80
(2)

3
มาก
0.86

4.36

4

มาก

0.89

3.72

มาก

(3)
มาก
0.87

4.30

(3)

มาก

0.87

3.66

0.91

(2)
มาก

0.78

4.36

(2)

มาก

0.88

3.73

3.76

(1)

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.77

S.D.

4.39

คาเฉลี่ย

(1)

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.76

S.D.

สภาพพึงประสงค์

3.83

คาเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
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41. สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นโดยทางอ้อม
41.1 สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ทางการเรียน
41.2 สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้มีความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต
41.3 สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน
42. สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
42.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
42.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
42.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่
ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
42.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
42.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

สภาพสังคม

1
(1)
(2)
(3)
9
(1)
(4)
(2)
(5)
(3)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.78
0.80
0.81
0.89
0.80
0.94
0.91
0.92
0.87

4.39
4.37
4.34
4.34
4.38
4.32
4.36
4.31
4.34

(1)
(3)
(2)
8
(1)
(5)
(3)
(4)
(2)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.82
0.83
0.87
0.86
0.85
0.87
0.87
0.89
0.86

3.72
3.64
3.68
3.72
3.76
3.67
3.73
3.68
3.75

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.80

S.D.

4.37

คาเฉลี่ย

9

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.84

S.D.

สภาพพึงประสงค์

3.68

คาเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
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43. สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
44. สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
44.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
44.2 ด้านจิตใจ คือ การมี ความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่า
ในตนเอง
44.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสัง คม
44.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
44.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง
45. สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
เพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง
45.1 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
45.2 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
45.3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง

สภาพสังคม

0.88
0.88
0.86
0.90
0.89
0.86
0.88
0.84
0.76
0.88
0.87

3.64
3.72
3.73
3.72
3.72
3.70
3.75
3.74
3.83
3.73
3.66

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

(1)
(2)
(3)

2

(1)

(5)

(4)

(3)

(2)

6

11

ลาดับ

4.39
4.36
4.30

4.35

4.34

4.31

4.36

4.33

4.40

4.35

4.32

0.77
0.78
0.87

0.81

0.85

0.87

0.92

0.93

0.80

0.87

0.88

S.D.

คาเฉลี่ย

ระดับ

คาเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

(1)
(3)
(2)

8

(3)

(5)

(4)

(2)

(1)

5

12

ลาดับ
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46. สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
เพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
46.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
46.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่า
ในตนเอง
46.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสัง คม
46.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน
46.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง
47. สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
47.1 มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
47.2 มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
47.3 มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน

สภาพสังคม

0.89
0.83
0.91
0.89
0.93
0.88
0.84
0.82
0.83
0.87

3.72
3.80
3.76
3.71
3.62
3.70
3.68
3.72
3.64
3.68

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

(1)
(2)
(3)

10

(2)

(5)

(3)

(4)

(1)

3

ลาดับ

4.39
4.37
4.34

4.37

4.36

4.34

4.36

4.35

4.39

4.36

0.78
0.80
0.81

0.80

0.87

0.89

0.90

0.86

0.78

0.86

S.D.

คาเฉลี่ย

ระดับ

คาเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน

มาก
มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

(2)
(3)
(1)

2

(2)

(4)

(1)

(5)

(3)

4

ลาดับ
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48. สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
48.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
48.2 ด้านจิตใจ คือ การมี ความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่า
ในตนเอง
48.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสัง คม
48.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
48.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง
รวมเฉลี่ย

สภาพสังคม

0.86
0.85
0.87
0.87
0.89
0.86
0.87

3.72
3.76
3.67
3.73
3.68
3.75
3.71

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

(4)

(5)

(1)

(3)

(2)

7

ลาดับ

4.35

4.34

4.31

4.36

4.32

4.38

4.34

0.85

0.87

0.92

0.91

0.94

0.80

0.89

S.D.

คาเฉลี่ย

ระดับ

คาเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

(4)

(5)

(1)

(3)

(2)

10

ลาดับ

148
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จากตารางที่ 19 แสดงสภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองในการปูอ งกันการตั้ง ครรภ์และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเ คราะห์แวดล้อม
ภายนอก ด้านสภาพสังคมพบว่า ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 12 ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการ
กาหนดวัตถุป ระสงค์ในการปูอ งกั นการตั้ง ครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88
อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
พบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้าน
สิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.70 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน
มีผลการเรียนทีด่ ี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่
ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางตรงพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.74 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับ
ที่ 1 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้ นักเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 3.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ใน
ระดับ มาก เป็น ล าดั บ ที่ 1 ด้า นสภาพสั ง คมเอื้ อต่ อการสอนเพศศึก ษาให้นั ก เรี ยนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 2 ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 3.66 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ต่างๆมีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่ าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.76 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.71 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.62 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก
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เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
ด้านสภาพสภาพสังคมต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดย
ทางอ้อ ม มี ค่าเฉลี่ย 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 9 เมื่ อ
พิจ ารณาองค์ป ระกอบย่อยพบว่า ด้านสภาพสัง คมเอื้อต่อการจัดกิ จกรรมที่ท าให้มี ผลสัม ฤทธิ์ที่ ดี
ทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.64 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านสภาพสังคมต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มี
การเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 2
ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อ การการจัดกิจกรรมเสริมหลัก สูตรเพื่อปูองกันการตั้ง ครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 8 เมื่ อพิจ ารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.67 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.75 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 4 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก
เป็นล าดับ ที่ 11 ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อ การประเมิ นผลหลัก สูตรของโรงเรียนว่ามี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มี
ค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 6 เมื่อพิจ ารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
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ด้านสภาพสัง คมเอื้ อต่อการประเมิ นผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึก ษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่าเฉลี่ย 3.74 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 3.83 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 3.66 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 3
ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.72 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 3 เมื่ อพิจ ารณาองค์ป ระกอบย่อยด้าน
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย
3.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับ ที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ ดี
เกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.76 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91
อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 4 ด้านความสัม พันธ์ท างสัง คม มี ความสัม พันธ์ที่ ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.71 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.89 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดั บ ที่ 3 ด้านสิ่ง แวดล้อม มี สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.62 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 3.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่น โดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
10 เมื่ อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย
3.64 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 มีการเรียนรู้โดยการให้บริ การ
ชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่น ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.72 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 7 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.76 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มี
ความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.67 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
เพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย
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3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถ
ในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง อนาคตของตนเอง มี ค่าเฉลี่ย 3.75 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4
เมื่อพิจารณาถึงสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูอง
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวั ยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก
ด้านสภาพสัง คมพบว่า เรื่อ งสภาพสัง คมเอื้อต่อการพัฒ นาหลัก สูตรของโรงเรียนที่ มี การก าหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88
อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 11 สภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน่ โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 6 เมื่อ พิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้าน
ร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ใน
ระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่ น เห็นคุ ณค่าใน
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 4 ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็ นลาดับที่ 2 ด้าน
สิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.31 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน
มีผลการเรียนทีด่ ี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่
ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องสภาพสัง คมเอื้ อ ต่อ การการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรงพบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 7 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า สภาพสังคมเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 สภาพสังคมเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกใน
กลุ่มสาระอื่ นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
สภาพสังคมเอื้อต่อการ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.36
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และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดั บที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดย
ทางอ้อ ม มีค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นล าดับที่ 1 เมื่ อ
พิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการ
เรียน มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 สภาพสังคม
เอื้อต่อการจัดกิจ กรรมที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มี ค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีการเรียนรู้
โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับ
ที่ 3
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้ งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มี
ค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 9 เมื่ อพิจ ารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.31 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 12 สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.35
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้าน
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย
4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มี ความรู้สึกที่ ดี
เกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93
อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 2 ด้านความสัม พันธ์ท างสัง คม มี ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.92 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มี ส ภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.31 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
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5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 8 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษา
ให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.77 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียน
โดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับ
มาก เป็นลาดับที่ 3 สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรือ่ งเพศศึกษาเพือ่ การปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.36 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 4 เมื่อพิจารณาองค์ป ระกอบย่อยด้าน
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย
4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านจิตใจ มี ความรู้สึกที่ ดี
เกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86
อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดั บ ที่ 5 ด้านความสัม พันธ์ท างสัง คม มี ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.90 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม มี ส ภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
4 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 4.37 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.37 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มี
ค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.89 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 10 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มี
ความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
เพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.36 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็น

155
ลาดับที่ 1 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย
4.31 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถ
ในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง อนาคตของตนเอง มี ค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4

49. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
50. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
50.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
50.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
50.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
50.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
50.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
51. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
เพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

0.92
0.88
0.84
0.88
0.88
0.90
0.91
0.87

3.95
3.87
3.94
3.85
3.90
3.77
3.87
3.97

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

1

(3)

(5)

(2)

(4)

(1)

11

4

4.45

4.44

4.40

4.38

4.39

4.40

4.40

4.41

0.80

0.81

0.84

0.88

0.85

0.77

0.83

0.76

S.D.

คาเฉลี่ย

ลาดับ

คาเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน
ระดับ

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

6

(1)

(3)

(5)

(4)

(2)

11

10

ลาดับ

ตารางที่ 20 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการตัง้ ครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
จากการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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52.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
52.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
52.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
52.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
52.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

51.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
51.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดการเรียนสอนเพศศึกษาให้
นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
51.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดการ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
กับผู้ปกครอง
52. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ลาดับ

0.83
0.88
0.92
0.88

3.87
3.83
3.88

0.86

3.91

3.92

0.92

3.91

0.80

0.88

3.98

4.03

0.83

4.03

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

(3)

(5)

(4)

(2)

(1)

6

(3)

(2)

(1)

4.46

4.45

4.43

4.43

4.48

4.45

4.42

4.46

4.47

0.82

0.85

0.87

0.84

0.71

0.82

0.81

0.81

0.77

S.D.

คาเฉลี่ย

ระดับ

คาเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

(2)

(3)

(5)

(4)

(1)

5

(3)

(2)

(1)

ลาดับ
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53. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
53.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
53.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มี
ความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
53.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มี
การเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
54. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์
ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
54.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
54.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
54.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

1
(2)
(3)
(1)
3
(1)
(5)
(30

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.72
0.72
0.72
0.82
0.74
0.83
0.84

4.47
4.47
4.48
4.46
4.49
4.44
4.46

(3)
(1)
(2)
10
(1)
(2)
(4)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.84
0.82
0.81
0.85
0.78
0.82
0.87

3.88
3.96
3.90
3.90
3.96
3.91
3.89

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.72

S.D.

4.47

คาเฉลี่ย

7

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.82

S.D.

สภาพพึงประสงค์

3.91

คาเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
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54.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
54.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
55. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามี
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
56. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามี
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่
มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
56.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
56.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่า
ในตนเอง
56.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม
56.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
56.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ลาดับ

0.88
0.88
0.92
0.88
0.84
0.88
0.88
0.90
0.91

3.83
3.90
3.95
3.87
3.94
3.85
3.90
3.77
3.87

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

(3)

(5)

(2)

(4)

(1)

12

5

(3)

(5)

4.44

4.40

4.38

4.39

4.40

4.40

4.41

4.48

4.45

0.81

0.84

0.88

0.85

0.77

0.83

0.76

0.86

0.84

S.D.

คาเฉลี่ย

ระดับ

คาเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ระดับ

(1)

(2)

(5)

(4)

(3)

12

9

(2)

(4)

ลาดับ
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57.3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
58. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่
มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
58.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
58.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่า
ในตนเอง
58.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม
58.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน
58.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง

57 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง
57.1 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
57.2 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

(3)
8
(1)
(2)
(5)
(4)
(3)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.81
0.80
0.77
0.81
0.81
0.87
0.85

4.42
4.45
4.47
4.46
4.42
4.43
4.45

(3)
3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.92
0.87
0.83
0.88
0.92
0.88
0.92

3.97
4.03
3.98
3.91
3.87
3.83

(1)
(2)
มาก
มาก

0.77
0.81

4.47
4.46

(1)
(2)

มาก
มาก

0.83
0.88

4.03
3.98
3.91

7

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.80

S.D.

4.45

คาเฉลี่ย

2

ลาดับ

มาก

ระดับ

0.87

S.D.

สภาพพึงประสงค์

3.97

คาเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
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59. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
59.1 มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
59.2 มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
59.3 มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
60 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
60.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
60.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่า
ในตนเอง
60.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม
60.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
60.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง
รวมเฉลี่ย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ลาดับ

0.82
0.84
0.82
0.81
0.85
0.78
0.82
0.87
0.88
0.88
0.86

3.91
3.88
3.96
3.90
3.90
3.96
3.91
3.89
3.83
3.90
3.91

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก

(3)

(5)

(4)

(2)

(1)

9

(3)
(1)
(2)

8

4.44

4.48

4.45

4.46

4.44

4.49

4.46

4.47
4.47
4.48

4.47

0.80

0.86

0.84

0.84

0.83

0.74

0.82

0.72
0.72
0.72

0.72

S.D.

คาเฉลี่ย

ระดับ

คาเฉลี่ย

S.D.

สภาพพึงประสงค์

สภาพปัจจุบัน

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
มาก
มาก

มาก

ระดับ

(2)

(4)

(3)

(5)

(1)

4

(2)
(3)
(1)

2

ลาดับ
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จากตารางที่ 20 แสดงสภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองในการปูอ งกันการตั้ง ครรภ์และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเ คราะห์แวดล้อม
ภายนอก ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พบว่า ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุป ระสงค์ในการปูองกั นการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย
3.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 4 ด้านความก้ าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเ อื้อต่อการพัฒ นาหลักสูตรของโรงเรียนที่มี การกาหนดวัตถุป ระสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 11 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.85 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.90 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.77 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัด การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรงพบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.97 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อ
ต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.03 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.98 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับ ที่ 2 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการ ให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 3
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 6 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย
มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
3.92 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.87
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ใน
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ระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
7 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทา
ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 3 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต มี ค่าเฉลี่ย 3.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 1 ด้าน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย
3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
ด้านความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดกิ จกรรมเสริม หลักสูตรเพื่อปูองกั นการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดั บมาก เป็นลาดับที่ 10
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.89
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เ อื้อต่อ การประเมิ นผลหลัก สูตรของโรงเรียนว่ามี ก าร
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.92 อยู่ในระดับ มาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เ อื้อต่อ การประเมิ นผล
หลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึง
ผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 12 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้าน
ร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 3.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ใน
ระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเ กี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่ น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.85 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 4 ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้าน
สิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.77 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน
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มีผลการเรียนทีด่ ี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่
ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่าเฉลี่ย 3.97 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ใ นระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
ความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี เ อื้ อ ต่อการประเมินผลการสอนเพศศึก ษาให้นัก เรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 3.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 2 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
ผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี เ อื้อ ต่อการประเมิ น ผลการจัดการเรีย นการสอนเรื่อ ง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้ เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 3.97 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.03 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.98 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.91 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 4 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 8 เมื่ อพิ จารณาองค์ป ระกอบย่อยพบว่า มีผ ลสัมฤทธิ์ที่ดีท างการเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 3.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 มีความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 3.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 มีการ
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 2
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย
3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 9 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย
ด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มี
ค่าเฉลี่ย 3.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึก
ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.87 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีส ภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 3.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 3.90 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เมื่อพิจารณาถึงสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูอง
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พบว่า ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตร
ของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.41 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 10 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อ
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.40
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 11 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้าน
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย
4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านจิตใจ มี ความรู้สึกที่ ดี
เกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85
อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 4 ด้านความสัม พันธ์ท างสัง คม มี ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.88 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม มี ส ภาพแวดล้อมและความเป็น อยู่ที่ ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรงพบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 6 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อ
ต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่ นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการ ให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 3
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อ
การปูองกั นการตั้ง ครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึง ผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆมีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับ มาก
เป็นลาดับที่ 5 เมื่อ พิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้าน
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ร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 อยู่ใน
ระดับ มาก เป็นลาดับ ที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่ อมั่ น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 4 ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้าน
สิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน
มีผลการเรียนทีด่ ี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีคา่ เฉลี่ย 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่
ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
1 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทา
ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 2 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มี ความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับ มาก เป็นลาดับที่ 3 ด้าน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มี
ค่าเฉลี่ย 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.46
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76
อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 9 ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของ
โรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
12 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ในระดับมาก เป็น
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ลาดับที่ 3 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย
4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.38
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อม
และความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.40 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
ด้า นความก้ า วหน้ าทางเทคโนโลยี เ อื้อ ต่อ การประเมิ น ผลการจัด การเรี ยนการสอนเรื่ อ ง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 7 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า ด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ใ นระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
ความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี เ อื้ อ ต่อการประเมินผลการสอนเพศศึก ษาให้นัก เรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 2 สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย
4.42 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี เ อื้อ ต่อการประเมิ น ผลการจัดการเรีย นการสอนเรื่อ ง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุ ณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 8 เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 อยู่ ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.46 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.42 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.43 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก
เป็นลาดับที่ 4 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นล าดับที่ 2 เมื่ อพิจ ารณาองค์ประกอบย่อยพบว่า มี ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มี
ค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 มี ความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคต มีค่าเฉลี่ย 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 มีการ
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับที่ 1
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ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกั นการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีค่าเฉลี่ย
4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย
ด้านคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มี
ค่าเฉลี่ย 4.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 ด้านจิตใจ มีความรู้สึก
ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 5 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.84 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม มี ส ภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ ดี มี
เสถียรภาพทางการเงิน มีค่าเฉลี่ย 4.45 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่
4 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ย 4.48 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2
4.2.2 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสรางคุ ภาพชีวิตของวัยรุน
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภาวะคุกคามของการ
บริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ของการบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
4.2.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ของบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในการปูองในการปูองกันการตัง้ ครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
4.2.2.1 -การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้อง
ในการป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จากการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่า
ดัชนี PNIModifiedโดยการนาค่าดัชนี PNIModified สูงทีส่ ุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด แล้วหาร
ด้วย 2 แล้วนาระยะห่างที่ได้มาจัดกลุม่ ค่า PNIModified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง
2. กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า
กาหนดให้กลุ่มทีม่ ีค่าดัชนี PNIModified สูง เป็น จุดอ่อนของบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น เพื่อเป็นข้อมูล
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ในการนาเสนอกลยุทธ์ในการขจัดหรือลดจุดอ่อน สาหรับกลุม่ ที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เป็นจุดแข็ง
ของบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ที่จะเสริมจุดแข็งแล้วและลดจุดอ่อน นา
ผลมาสังเคราะห์ เป็นข้อมูลในการจัดทาร่างกลยุทธ์ฯ (ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป เมื่อนาค่าดัชนี
PNIModified ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยภาพรวมและรายด้านมาจัดกลุ่มค่าดัชนี
PNIModified ดังนี้
1. องค์ปร กอบของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ในภาพรวม
[(0.1645 - 0.1367) / 2 = 0.0139]
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.1645 - 0.1506
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.1505 - 0.1367
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมดังตารางที่
ตารางที่ 21 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภาพรวม
การบริหารวิชาการ
สภาพปัจจุบัน
ในการปูองในการ ค่าเฉลี่ย
S.D.
ปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
การพัฒนาหลักสูตร 3.89
0.92
การจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรม
3.95
0.84
เสริมหลักสูตร
การประเมินผล
3.77
0.90
รวมเฉลี่ย
3.87
0.89

สภาพพึงประสงค์
ค่าเฉลี่ย
S.D.

ความต้องการจาเป็น การวิเคราะห์
ค่า PNI
ผล สภาพแวดล้อม
modified การจัด
กลุ่ม.

4.50

0.76

0.1568

สูง

จุดอ่อน

4.49

0.76

0.1367

ต่า

จุดแข็ง

สูง

จุดอ่อน

4.39
4.46

0.83
0.78

0.1645
0.1525

จากตารางที่ 21 แสดงการจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหาร
วิ ช าการในการปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ แ ละเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของวั ย รุ่ น จากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในภาพรวม พบว่า การพัฒนาหลักสูตร มีค่าความต้องการจาเป็น 0.1568 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าสูง ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น จุดอ่อน การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
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หลักสูตร มีค่าความต้องการจาเป็น 0.1367 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
จุดแข็ง การประเมินผล มีค่าความต้องการจาเป็น 0.1645 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง ผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็น จุดอ่อน
2. องค์ปร กอบของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเครา ห์สภาพแวดล้อมภายในรายด้าน
[(0.2425 - 0.0939) / 2 = 0.0743]
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.2425 - 0.1682
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.1681 - 0.0939
ผลการวิเคราะห์ในรายด้านดังตารางที่

การพัฒนาหลักสูตร
1. หลักสูตรของโรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2 หลักสูตรของโรงเรียน มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
2.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
2.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
2.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
การจัดการเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางตรง
3.1 โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
3.2 โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
3.3 โรงเรียนมีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.92
0.81
0.88
0.94
1.00
0.96
0.84
0.9103
3
0.79
0.87
1.08

3.91
4.06
3.94
3.91
3.69
3.93
3.95
4.31
3.92
3.39

3.87

0.92
0.93

3.89
3.81

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.74
4.56
4.21

4.50

4.49

4.53

4.41

4.49

4.57
4.52

4.50

4.50
4.47

0.55
0.71
0.95

0.737

0.76

0.81

0.85

0.80

0.65
0.75

0.77

0.76
0.72

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.0998
0.1633
0.2419

0.1628

0.1367

0.1527

0.1951

0.1483

0.1256
0.1472

0.1509

ต่า
ต่า
สูง

ต่า

ต่า

ต่า

สูง

ต่า

ต่า
ต่า

ต่า

จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน

จุดแข็ง

จุดแข็ง

จุดแข็ง

จุดอ่อน

จุดแข็ง

จุดแข็ง
จุดแข็ง

จุดแข็ง

ความต้องการจาเป็น การวิเครา ห์
ค่า PNI
ผล สภาพแวดล้อม
modifie การจัด
d
กลุ่ม
0.1568
สูง
จุดอ่อน
0.1732
สูง
จุดอ่อน

ตารางที่ 22 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในรายด้าน
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5.2 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
5.3 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
6. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม
โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ต่างๆ
6.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
6.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

4. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในด้านต่างๆ
4.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
4.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
4.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
4.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง
5. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม
5.1 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.78

4.15

0.80
0.81

0.82

4.03

4.06
3.98

0.82

4.03

0.83

0.902

3.84

3.89

0.784

4.01

0.80
0.88

0.78
0.82

4.05
4.02

4.07
3.88

0.82

3.99

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.49
4.47

4.44

4.56
4.44

4.54

4.51

4.53

4.49

4.54

4.52
4.52

4.52

0.74
0.72

0.77

0.76
0.83

0.72

0.77

0.79

0.81

0.76

0.67
0.74

0.75

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.1059
0.1231

0.1414

0.1204
0.1443

0.0939

0.1191

0.1241

0.1693

0.1322

0.1160
0.1244

0.1328

ต่า
ต่า

ต่า

ต่า
ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

สูง

ต่า

ต่า
ต่า

ต่า

จุดแข็ง
จุดแข็ง

จุดแข็ง

จุดแข็ง
จุดแข็ง

จุดแข็ง

จุดแข็ง

จุดแข็ง

จุดอ่อน

จุดแข็ง

จุดแข็ง
จุดแข็ง

จุดแข็ง

ความต้องการจาเป็น การวิเครา ห์
ค่า PNI
ผล สภาพแวดล้อม
modifie การจัด
d
กลุ่ม
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6.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
6.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
6.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
การปร เมินผล
7. โรงเรียนมีการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
8. โรงเรียนมีการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
8.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
8.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
8.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน มีส่วนร่วมในสังคม
8.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
8.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน
จุดอ่อน

ต่า
สูง
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง

0.1477
0.1838
0.1414
0.1645
0.1950
0.1823
0.1650
0.1892
0.1818
0.1962
0.1801

0.78
0.82
0.80
0.83
0.82
0.83
0.72
0.83
0.82
0.87
0.90

4.43
4.38
4.44
4.39
4.29
4.41
4.45
4.40
4.42
4.39
4.39

0.89
0.86
0.90
0.86
0.86
0.80
0.81
0.89
0.91
0.88

3.70
3.89
3.77
3.59
3.73
3.82
3.70
3.74
3.67
3.72

ความต้องการจาเป็น การวิเครา ห์
ผล สภาพแวดล้อม
ค่า PNI
modifie การจัด
กลุ่ม
d

0.81

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

3.86

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
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9 โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง
9.1 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ทุกระดับชั้น
9.2 โรงเรียนมีการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาที่มีการสอนสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ
9.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้บกครอง
10. โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
10.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
10.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
10.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
10.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
10.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง

ต่า
ต่า
ต่า
สูง
ต่า
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

0.1418
0.1300
0.1516
0.2296
0.1653
0.2225
0.1381
0.1500
0.1518
0.1614

0.77
0.70
0.85
0.97
0.85
0.96
0.72
0.84
0.86
0.88

4.43
4.52
4.33
4.23
4.37
4.23
4.45
4.37
4.40
4.39

0.89
0.94
1.06
0.95
1.05
0.89
0.93
0.94
0.95

4.00
3.76
3.44
3.75
3.46
3.91
3.80
3.82
3.78

ความต้องการจาเป็น การวิเครา ห์
ผล สภาพแวดล้อม
ค่า PNI
modifie การจัด
กลุ่ม
d

0.91

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

3.88

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
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11. โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นโดยทางอ้อม
11.1โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
11.2 โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
11.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
12. โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ
12.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
12.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
12.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
12.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
12.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดแข็ง
จุดอ่อน

สูง
ต่า
สูง
ต่า
ต่า
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
สูง

0.2425
0.1536
0.1751
0.1158
0.1640
0.2109
0.1311
0.1455
0.1391
0.1909

0.84
0.78
0.78
0.96
0.83
0.74
0.80
0.85
0.88
0.86

4.37
4.43
4.43
4.24
4.40
4.42
4.40
4.41
4.34
4.43

0.93
0.86
0.91
0.89
0.96
0.84
0.85
0.92
0.89

3.84
3.77
3.80
3.78
3.65
3.89
3.85
3.81
3.72

ความต้องการจาเป็น การวิเครา ห์
ผล สภาพแวดล้อม
ค่า PNI
modifie การจัด
กลุ่ม
d

0.90

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

3.80

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
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ตารางที่ 22 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการในการ
ปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในรายด้านพบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีค่า PNI เท่ากับ 0.1568 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
จุดอ่อน เมื่อวิเคราะห์ในองค์ประกอบย่อย พบว่า หลักสูตรของโรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นมีค่า PNI เท่ากับ 0.1732 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน
ในเรื่องหลักสูตรของโรงเรียน มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ ของวัยรุ่น
โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1509 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง เมื่อวิเคราะห์ในรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย มี
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI เท่ากับ 0.1256 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1472 อยู่
ในกลุ่มที่ มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้านความสัมพันธ์ท างสังคม มีความสัม พันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1483 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า
และเป็นจุดแข็ง ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1951 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน
มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1527 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และ
เป็นจุดแข็ง
ในด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีค่า PNI เท่ากับ 0.1367 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง เมื่อวิเคราะห์ในองค์ประกอบย่อย พบว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1628 อยู่
ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง โดยโรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่า PNI เท่ากับ 0.0998 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง โรงเรียนมีการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1633 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง โรงเรียนมีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่า PNI เท่ากับ
0.2419 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน
ในเรื่องโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน่
ทางตรง โดยชี้ให้เ ห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่ มีต่อคุณภาพชี วิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
พบว่า มีค่า PNI เท่ากับ 0.1328 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง เมื่อวิเคราะห์ในรายด้าน พบว่า
ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI เท่ากับ 0.1160 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และ
เป็นจุดแข็ง ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่ อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1244 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดี
ในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1332 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ ง ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน มี ค่า PNI เท่ากั บ 0.1693 อยู่ในกลุ่มที่มี ค่าสูง และเป็นจุดอ่อน ด้านการศึกษา มี
ความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1241
อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง
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ในเรื่อ งโรงเรียนมี การจัดกิจกรรมเสริมหลัก สูตรเพื่อปูองกั นการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม
พบว่า มีค่า PNI เท่ากับ 0.1191 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่า PNI เท่ากับ 0.0939 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และ
เป็นจุดแข็ง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่า PNI เท่ากั บ
0.1204 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1443 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง
ในเรื่อง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆพบว่า มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1414 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง เมื่อวิเคราะห์ในรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย
มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI เท่ากับ 0.1059 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็ นจุดแข็ง
ด้านจิตใจ มี ความรู้สึก ที่ดีเกี่ ยวกับ ตนเอง มี ความเชื่อมั่ น เห็นคุณค่าในตนเอง มี ค่า PNI เท่ ากั บ
0.1231 อยู่ในกลุ่ม ที่ มี ค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้านความสัม พันธ์ท างสัง คม มี ความสัม พันธ์ที่ ดีใน
ครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1477 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน มี ค่า PNI เท่ากั บ 0.1838 อยู่ในกลุ่มที่มี ค่าสูง และเป็นจุดอ่อน ด้านการศึกษา มี
ความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1414
อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง
ในด้านการประเมินผล พบว่า มีค่า PNI เท่ากับ 0.1645 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน
เมื่อวิเคราะห์ในองค์ประกอบย่อย พบว่า โรงเรียนมีการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1950 อยู่ในกลุ่มที่มีค่า
สูง และเป็นจุดอ่อน โรงเรียนมีการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1823 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน เมื่อวิเคราะห์ใน
รายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI เท่ากับ 0.1650 อยูใ่ นกลุ่ม
ที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเ กี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1892 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพั นธ์ที่ดีในครอบครัว มี สัม พันธภาพที่ดีระหว่างเพื่ อน และมี ส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1818 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1962 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน
ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรี ยน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1801 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพือ่ การปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1418 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง โดย
โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่า PNI เท่ากับ
0.1300 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1516 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง โรงเรียนมี
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การให้ความรูเ้ รือ่ งเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.2296 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
จุดอ่อน
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ พบว่า มีค่า PNI เท่ากับ 0.1653 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง เมื่อวิเคราะห์
ในรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI เท่ากับ 0.2225 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1381 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพั นธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัม พันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมี ส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1500 อยู่ในกลุ่ม ที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความ
เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1518 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน
ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1614 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่า PNI เท่ากับ 0.2425 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน โดยโรงเรียนมีการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1536 อยู่ในกลุ่มที่มีค่า
ต่า และเป็นจุดแข็ง โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1751 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน โรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่
มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1158 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง
ในเรื่องโรงเรียนมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสู ตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ต่างๆ พบว่า มีค่า PNI เท่ากับ 0.1536 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง เมื่อวิเคราะห์ในรายด้าน
พบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI เท่ากับ 0.2109 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง
และเป็นจุดอ่อน ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1311 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1455 อยู่
ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพ
ทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1391 อยู่ในกลุ่ม ที่มีค่าต่า และเป็นจุดแข็ง ด้านการศึกษา มี
ความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1801
อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นจุดอ่อน
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4.2.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้อง
ในการป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ผู้วิจัยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จากการนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่มค่า
ดัชนี PNIModifiedโดยการนาค่าดัชนี PNIModified สูงทีส่ ุด ลบด้วยค่าดัชนี PNIModified ต่าที่สุด แล้วหาร
ด้วย 2 แล้วนาระยะห่างที่ได้มาจัดกลุม่ ค่า PNIModified โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง
2. กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า
กาหนดให้กลุ่มทีม่ ีค่าดัชนี PNIModified สูง เป็น ภาวะคุกคามของบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น เพื่อเป็นข้อมูล
ในการนาเสนอกลยุทธ์ในการขจัดหรือลดภาวะคุกคาม สาหรับกลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เป็น
โอกาสของบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตัง้ ครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอกลยุทธ์ทจี่ ะเสริมโอกาสแล้วและลด
ภาวะคุกคาม นาผลมาสังเคราะห์ เป็นข้อมูลในการจัดทาร่างกลยุทธ์ฯ (ฉบับที่ 1) ในลาดับต่อไป เมื่อ
นาค่าดัชนี PNIModified ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยภาพรวมและรายด้านมาจัด
กลุ่มค่าดัชนี PNIModified ดังนี้
1. องค์ประกอบของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตัง้ ครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ในภาพรวม
[(0.1730 - 0.1355) / 2 = 0.0188]
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.1730 - 0.1542
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.1541 - 0.1355
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ตารางที่ 23 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกรายในภาพรวม
การบริหารวิชาการ
ในการปูองในการ
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
สภาพการเมือง
สภาพเศรษฐกีจ
สภาพสังคม
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
รวมเฉลี่ย

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

สภาพพึงประสงค์ ความต้องการจาเป็น
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่า PNI ผล
modified การจัด
กลุ่ม.

3.77
3.70
3.71
3.91

0.91
0.88
0.87
0.86

4.41
4.34
4.35
4.44

0.85
0.88
0.85
0.80

0.1698
0.1730
0.1725
0.1355

3.77

0.88

4.39

0.85

0.1645

สูง
สูง
สูง
ต่า

การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
โอกาส

จากตารางที่ 23 แสดงการจัดลาดับความส าคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหาร
วิชาการในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกในภาพรวม พบว่า สภาพการเมือง มีค่าความต้องการจาเป็น 0.1698 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าสูง ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น ภาวะคุกคาม สภาพเศรษฐกีจ มีค่าความต้องการ
จาเป็น 0.1730 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น ภาวะคุกคาม สภาพสังคม มี
ค่าความต้องการจาเป็น 0.1725 อยู่ในกลุ่มที่มี ค่าสูง ผลการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น ภาวะ
คุกคาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีค่าความต้องการจาเป็น 0.1355 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า ผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นโอกาส
2. องค์ปร กอบของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเครา ห์สภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน
[(0.2111 - 0.0909) / 2 = 0.0601]
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ดังนี้
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified สูง เท่ากับ 0.2111 - 0.1510
กลุ่มที่มีค่าดัชนี PNIModified ต่า เท่ากับ 0.1509 - 0.0909
ผลการวิเคราะห์ในรายด้านดังตารางที่

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
โอกาส
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
โอกาส

สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
สูง
ต่า

0.2111
0.1973
0.1957
0.1813
0.0909
0.2250
0.1854
0.1741
0.1499

0.80
0.86
0.75
0.85
0.89
0.89
0.91
0.79
0.78

4.42
4.43
4.46
4.43
4.43
4.41
4.41
4.45
4.45

0.91
0.96
0.90
0.98
0.97
0.96
0.97
0.92
0.89

3.65
3.70
3.73
3.75
3.72
3.60
3.72
3.79
3.87

ภาวะคุกคาม

0.85

4.41

0.91

3.77

สภาพการเมือง
13. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
14. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
14.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
14.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
14.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
14.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
14.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
15. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อ
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง
15.1 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม
สูง
0.1698

ตารางที่ 24 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน
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15.2 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
15.3 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
16. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อ
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์
ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
16.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
16.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
16.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
16.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
16.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
17. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
17.1 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการ
เรียน
17.2 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.92
0.96
0.89
0.85
0.92
0.93
0.88
0.91
0.87
0.89
0.85

3.81
3.68
3.81
3.85
3.81
3.83
3.74
3.81
3.77
3.79
3.79

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.42

4.36

4.39

4.39

4.36

4.41

4.46
4.40

4.40

4.44

4.46

0.76

0.80

0.79

0.93

0.90

0.91

0.79
0.90

0.89

0.81

0.79

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.1662

0.1504

0.1545

0.1522

0.1658

0.1514

0.1584
0.1549

0.1549

0.2065

0.1706

สูง

ต่า

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง
สูง

สูง

สูง

สูง

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

ภาวะคุกคาม

โอกาส

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม
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17.3 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน
18. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
18.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
18.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
18.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
18.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
18.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
19 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
20. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
20.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
20.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

0.1769
0.1553
0.1610
0.1526
0.1579
0.1538
0.1534
0.1769
0.1717
0.1729
0.1798

0.81
0.90
0.80
0.91
0.91
0.94
0.94
0.81
0.96
0.89
0.96

4.39
4.47
4.38
4.40
4.35
4.36
4.39
4.30
4.34
4.33

0.91
0.87
0.90
0.91
0.92
0.92
0.86
0.93
0.88
0.91

3.80
3.85
3.80
3.80
3.77
3.78
3.73
3.67
3.70
3.67

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม

4.39

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

0.86

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

3.73

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
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20.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม
20.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
20.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
21 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง
21.1 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
21.2 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
21.3 การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
22. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
22.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
22.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
22.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.93
0.97
0.95
0.92
0.89
0.92
0.96
0.91
0.87
0.90
0.91

3.65
3.60
3.71
3.79
3.87
3.81
3.68
3.80
3.85
3.80
3.80

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.40

4.38

4.47

4.39

4.45
4.46
4.44

4.45

4.30

4.24

4.29

0.91

0.91

0.80

0.90

0.78
0.79
0.81

0.79

0.98

0.99

1.00

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.1579

0.1526

0.1610

0.1553

0.1499
0.1706
0.2065

0.1741

0.1590

0.1777

0.1753

สูง

สูง

สูง

สูง

ต่า
สูง
สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

โอกาส
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม
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22.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
22.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
23. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
23.1 มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
23.2 มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
23.3 มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
24. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ
24.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
24.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
24.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม
24.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
24.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.92
0.92
0.87
0.89
0.85
0.86
0.93
0.88
0.91
0.93
0.97
0.95

3.77
3.78
3.77
3.79
3.79
3.73
3.67
3.70
3.67
3.65
3.60
3.71

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.30

4.24

4.29

4.34
4.33

4.30

4.36
4.42
4.39

4.39

4.36

4.35

0.98

0.99

1.00

0.89
0.96

0.96

0.80
0.76
0.81

0.79

0.94

0.94

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.1590

0.1777

0.1753

0.1729
0.1798

0.1717

0.1504
0.1662
0.1769

0.1545

0.1534

0.1538

สูง

สูง

สูง

สูง
สูง

สูง

ต่า
สูง
สูง

สูง

สูง

สูง

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

โอกาส
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม
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ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

0.1717
0.1729
0.1798
0.1753
0.1777
0.1590
0.1635

0.96
0.89
0.96
1.00
0.99
0.98
0.84

4.30
4.34
4.33
4.29
4.24
4.30
4.34

0.93
0.88
0.91
0.93
0.97
0.95
0.85

3.67
3.70
3.67
3.65
3.60
3.71
3.73

27.1 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
27.2 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการ
สอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
27.3 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง

ภาวะคุกคาม

สูง

0.1838

0.90

4.38

0.92

3.70

โอกาส
โอกาส
ภาวะคุกคาม

ต่า
ต่า
สูง

0.1492
0.1489
0.1934

0.79
0.86
0.89

4.39
4.32
4.32

0.86
0.83
0.86

3.82
3.76
3.62

ภาวะคุกคาม

0.88

4.34

0.88

3.70

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม

สภาพเศรษ กิจ
25. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
26. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
26.1 ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
26.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
26.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม
26.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
26.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
27. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม
สูง
0.1729

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
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28. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
28.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
28.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
28.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
28.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
28.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
29. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นโดยทางอ้อม
29.1 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการ
เรียน
29.2 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต
29.3 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

0.1689
0.1596
0.1586
0.1801
0.1725
0.1743
0.1762
0.1666
0.1734
0.1858

0.88
0.82
0.93
0.92
0.87
0.85
0.79
0.76
0.81
0.81

4.36
4.31
4.39
4.35
4.38
4.34
4.34
4.33
4.34

0.77
0.87
0.88
0.87
0.86
0.83
0.83
0.83
0.84

3.76
3.72
3.72
3.71
3.73
3.69
3.72
3.69
3.66

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม

4.36

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

0.85

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

3.73

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
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30. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
ด้านต่างๆ
30.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
30.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
30.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน มีส่วนร่วมในสังคม
30.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
30.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
31 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
32. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
32.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
32.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
32.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

0.1821
0.1806
0.1793
0.1774
0.1901
0.1858
0.1838
0.1717
0.1729
0.1798
0.1753

0.87
0.80
0.89
0.89
0.92
0.87
0.90
0.96
0.89
0.96
1.00

4.38
4.34
4.38
4.32
4.34
4.38
4.30
4.34
4.33
4.29

0.86
0.91
0.95
0.91
0.93
0.92
0.93
0.88
0.91
0.93

3.71
3.68
3.72
3.63
3.66
3.70
3.67
3.70
3.67
3.65

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม

4.35

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

0.91

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

3.68

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
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32.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
32.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
33 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง
33.1 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
33.2 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้
นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
33.3 สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง
34. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อ
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในด้านต่างๆ
34.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
34.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
34.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.97
0.95
0.85
0.86
0.83
0.86
0.85
0.77
0.87
0.88

3.60
3.71
3.73
3.82
3.76
3.62
3.73
3.76
3.72
3.72

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.39

4.31

4.36

4.36

4.32

4.32

4.39

4.34

4.30

4.24

0.92

0.93

0.82

0.88

0.89

0.86

0.79

0.84

0.98

0.99

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.1801

0.1586

0.1596

0.1689

0.1934

0.1489

0.1492

0.1635

0.1590

0.1777

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

ต่า

ต่า

สูง

สูง

สูง

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

โอกาส

โอกาส

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม
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36.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม
36.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
36.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

34.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
34.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
35. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อมโดย
35.1 ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
35.2 ให้นักเรียนมีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
35.3 ให้นักเรียนมีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
36. สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
36.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
36.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.93

0.86
0.91

3.71
3.68

3.66

0.91

3.68

0.91

0.83
0.83
0.84

3.72
3.69
3.66

3.63

0.83

3.69

0.95

0.86

3.73

3.72

0.87

3.71

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.34

4.32

4.38

4.38
4.34

4.35

4.34
4.33
4.34

4.34

4.38

4.35

0.87

0.92

0.89

0.80
0.89

0.87

0.76
0.81
0.81

0.79

0.85

0.87

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.1858

0.1901

0.1774

0.1806
0.1793

0.1821

0.1666
0.1734
0.1858

0.1762

0.1743

0.1725

สูง

สูง

สูง

สูง
สูง

สูง

สูง
สูง
สูง

สูง

สูง

สูง

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม
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0.88
0.86
0.90
0.89
0.86
0.88

3.72
3.73
3.72
3.72
3.70
3.75
0.84

0.88

3.64

3.74

0.87

3.71

สภาพสังคม
37. สภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
38. สภาพสังคมเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
38.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
38.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
38.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน มีส่วนร่วมในสังคม
38.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
38.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง

39. สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

4.35

4.34

4.31

4.36

4.40
4.33

4.35

4.32

4.35

0.81

0.85

0.87

0.92

0.80
0.93

0.87

0.88

0.85

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.1631

0.1573

0.1649

0.1720

0.1796
0.1639

0.1694

0.1868

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง
สูง

สูง

สูง

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม
0.1725
สูง

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม
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39.1 สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
39.2 สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
39.3 สภาพสังคมเอื้อต่อการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
40. สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
40.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
40.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
40.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
40.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
40.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
41. สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
โดยทางอ้อม
41.1 สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
41.2 สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.76
0.88
0.87
0.89
0.83
0.91
0.89
0.93
0.88
0.84
0.82
0.83

3.83
3.73
3.66
3.72
3.80
3.76
3.71
3.62
3.70
3.68
3.72
3.64

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.37

4.39

4.37

4.36

4.34

4.36

4.39
4.35

4.36

4.30

4.36

4.39

0.80

0.78

0.80

0.87

0.89

0.90

0.78
0.86

0.86

0.87

0.78

0.77

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.2005

0.1801

0.1875

0.1784

0.1989

0.1752

0.1553
0.1569

0.1720

0.1749

0.1689

0.1462

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง
สูง

สูง

สูง

สูง

ต่า

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

โอกาส

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม
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41.3 สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน
42. สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
ด้านต่างๆ
42.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
42.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
42.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
42.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
42.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
43 สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
44. สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
ด้านในด้านต่างๆ
44.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
44.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.87
0.86
0.85
0.87
0.87
0.89
0.86
0.88
0.88
0.86
0.90

3.68
3.72
3.76
3.67
3.73
3.68
3.75
3.64
3.72
3.73
3.72

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.40
4.33

4.35

4.32

4.34

4.31

4.36

4.38
4.32

4.34

4.34

0.80
0.93

0.87

0.88

0.87

0.92

0.91

0.80
0.94

0.89

0.81

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.1796
0.1639

0.1694

0.1868

0.1573

0.1712

0.1689

0.1649
0.1771

0.1667

0.1793

สูง
สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง

สูง
สูง

สูง

สูง

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม
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44.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม
44.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
44.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
45 สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง
45.1 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
45.2 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
45.3 สอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
46. สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
ด้านต่างๆ
46.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
46.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
46.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
โอกาส
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

สูง
สูง
สูง
สูง
ต่า
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

0.1720
0.1649
0.1573
0.1631
0.1462
0.1689
0.1749
0.1720
0.1553
0.1569
0.1752

0.92
0.87
0.85
0.81
0.77
0.78
0.87
0.86
0.78
0.86
0.90

4.31
4.34
4.35
4.39
4.36
4.30
4.36
4.39
4.35
4.36

0.86
0.88
0.84
0.76
0.88
0.87
0.89
0.83
0.91
0.89

3.70
3.75
3.74
3.83
3.73
3.66
3.72
3.80
3.76
3.71

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม

4.36

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

0.89

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

3.72

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
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46.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
46.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
47. สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
47.1 มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
47.2 มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
47.3 มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
48 สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
48.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
48.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
48.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม
48.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
48.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม

สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

0.1989
0.1784
0.1875
0.1801
0.2005
0.1793
0.1667
0.1649
0.1771
0.1689
0.1712
0.1573

0.89
0.87
0.80
0.78
0.80
0.81
0.89
0.80
0.94
0.91
0.92
0.87

4.36
4.37
4.39
4.37
4.34
4.34
4.38
4.32
4.36
4.31
4.34

0.88
0.84
0.82
0.83
0.87
0.86
0.85
0.87
0.87
0.89
0.86

3.70
3.68
3.72
3.64
3.68
3.72
3.76
3.67
3.73
3.68
3.75

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม

4.34

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

0.93

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

3.62

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
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โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
ภาวะคุกคาม
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส

ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

0.1165
0.1370
0.1168
0.1403
0.1231
0.1671
0.1473
0.1209
0.1092
0.1206

0.76
0.83
0.77
0.85
0.88
0.84
0.81
0.80
0.77
0.81

4.41
4.40
4.40
4.39
4.38
4.40
4.44
4.45
4.47
4.46

0.92
0.88
0.84
0.88
0.88
0.90
0.91
0.87
0.83
0.88

3.95
3.87
3.94
3.85
3.90
3.77
3.87
3.97
4.03
3.98

โอกาส

0.80

4.44

0.86

3.91

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
49. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
50. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
50.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
50.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
50.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
50.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
50.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
51. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง
51.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
51.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดการเรียนสอนเพศศึกษาให้นักเรียน
โดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม
ต่า
0.1355

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
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51.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดการ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
ผู้ปกครอง
52. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อ
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
52.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
52.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
52.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
52.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
52.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
53. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
53.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
53.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีความ
ใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
53.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีการ
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.92
0.86
0.80
0.83
0.88
0.92
0.88
0.82
0.84
0.82
0.81

3.91
3.91
4.03
3.92
3.87
3.83
3.88
3.91
3.88
3.96
3.90

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.48

4.47

4.47

4.47

4.46

4.45

4.43

4.48
4.43

4.45

4.42

0.72

0.72

0.72

0.72

0.82

0.85

0.87

0.71
0.84

0.82

0.81

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.1487

0.1521

0.1521

0.1432

0.1495

0.1619

0.1447

0.1117
0.1301

0.1381

0.1304

ต่า

สูง

สูง

ต่า

ต่า

สูง

ต่า

ต่า
ต่า

ต่า

ต่า

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

โอกาส

ภาวะคุกคาม

ภาวะคุกคาม

โอกาส

โอกาส

ภาวะคุกคาม

โอกาส

โอกาส
โอกาส

โอกาส

โอกาส

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม
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54. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
54.1 ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
54.2 ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
54.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม
54.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
54.5 ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคต
ของตนเอง
55. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
56. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
56.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
56.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
56.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
ภาวะคุกคาม
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส
โอกาส

ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
สูง
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

0.1436
0.1338
0.1355
0.1465
0.1619
0.1487
0.1165
0.1370
0.1168
0.1403
0.1231

0.82
0.74
0.83
0.84
0.84
0.86
0.76
0.83
0.77
0.85
0.88

4.49
4.44
4.46
4.45
4.48
4.41
4.40
4.40
4.39
4.38

0.78
0.82
0.87
0.88
0.88
0.92
0.88
0.84
0.88
0.88

3.96
3.91
3.89
3.83
3.90
3.95
3.87
3.94
3.85
3.90

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม

4.46

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

0.85

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

3.90

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
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56.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
56.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
57 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง
57.1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
57.2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียน
โดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
57.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง
58. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
58.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
58.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง
58.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

0.90
0.91
0.87
0.83
0.88
0.92
0.87
0.83
0.88
0.92

3.77
3.87
3.97
4.03
3.98
3.91
3.97
4.03
3.98
3.91

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.

4.42

4.46

4.47

4.45

4.42

4.46

4.47

4.45

4.44

4.40

0.81

0.81

0.77

0.80

0.81

0.81

0.77

0.80

0.81

0.84

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

0.1304

0.1206

0.1092

0.1209

0.1304

0.1206

0.1092

0.1209

0.1473

0.1671

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

ต่า

สูง

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

โอกาส

ภาวะคุกคาม

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม
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60.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
60.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง

58.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การมีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทาง
การเงิน
58.5 ด้านการศึกษา คือ การมีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง
59. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม
59.1 มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
59.2 มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
59.3 มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
60 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
ด้านต่างๆ
60.1 ด้านร่างกาย คือ มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
60.2 ด้านจิตใจ คือ การมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง
60.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และการมีส่วนร่วมในสังคม

การบริหารวิชาการในการป้องในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

ภาวะคุกคาม
โอกาส
ต่า
0.1487
0.86
4.48
0.88
3.90

โอกาส
ต่า
0.1465
0.84
4.46
0.87

3.89

สูง

โอกาส
โอกาส
ต่า
ต่า
0.1338
0.1355
0.74
0.83
4.49
4.44

0.78
0.82

3.96
3.91

0.1619

โอกาส
ต่า
0.1436
0.82

4.46

0.85

3.90

0.84

ภาวะคุกคาม
ภาวะคุกคาม
โอกาส
สูง
สูง
ต่า
0.1521
0.1521
0.1487

0.72
0.72
0.72

4.47
4.47
4.48

0.84
0.82
0.81

3.88
3.96
3.90

4.45

โอกาส
ต่า

0.1432

0.72

4.47

0.82

3.91

0.88

ภาวะคุกคาม
สูง

0.1619

0.85

4.45

0.92

3.83

3.83

โอกาส

ต่า

0.1447

0.87

การวิเครา ห์
สภาพแวดล้อม

4.43

ความต้องการจาเป็น
ค่า PNI
ผล
modified การจัด
กลุ่ม

0.88

สภาพพึงปร สงค์
ค่าเฉลี่ย S.D.

3.87

สภาพปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ย S.D.
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ตารางที่ 24 การจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการในการ
ปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกรายด้าน พบว่า สภาพการเมือง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1698 อยู่ในกลุ่มที่ มีค่าสูง และเป็น
สภาวะคุกคาม เมื่อ วิเคราะห์ในองค์ประกอบย่อย พบว่า นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการ
พัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้ งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่า
PNI เท่ากับ 0.2111 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม
ในเรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน่ โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1973 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะ
คุกคาม เมื่อวิเคราะห์ในรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1957 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มี
ความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1813 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมี
ส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.0909 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านสิ่งแวดล้อม มี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.2250 อยู่ในกลุ่มที่มี
ค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึก ษา มีความสามารถในการเรียน มีผ ลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1741 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
ในเรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อ
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1741 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม โดยนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1499 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส นโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มี
ค่า PNI เท่ากับ 0.1706 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อ
ต่อการ ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.2065 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อ
การปูองกั นการตั้ง ครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึง ผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆมี ค่า PNI เท่ากับ 0.1549 อยู่ในกลุ่มที่ มีค่าสูง และเป็นภาวะ
คุกคาม เมื่อวิเคราะห์ในรายด้าน พบว่า ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1584 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มี
ความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1549 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมี
ส่วนร่วมในสั ง คม มี ค่า PNI เท่ ากั บ 0.1514 อยู่ในกลุ่ม ที่ มี ค่าสูง และเป็นภาวะคุก คาม ด้า น
สิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1658
อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่
ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1522 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
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เรื่อ งนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจ กรรมเสริม หลักสูตรเพื่ อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1545 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1504 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่า PNI เท่ากับ 0.1662 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และ
เป็นภาวะคุกคาม นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1769 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1553 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมื่อวิเคราะห์
ในรายด้าน พบว่าด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI เท่ากับ 0.1610 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าในตนเอง มี ค่า PNI เท่ ากั บ 0.1526 อยู่ ในกลุ่ม ที่ มี ค่า สูง และเป็น ภาวะคุก คาม ด้า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1579 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1538 อยู่ในกลุ่มที่มี
ค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึก ษา มีความสามารถในการเรียน มีผ ลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1534 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
ในเรื่อ งนโยบายด้านการศึก ษาของรัฐเอื้ อต่อการประเมิ นผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อ ง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน่ ทางตรง พบว่า มีค่า PNI เท่ากับ 0.1741 อยู่ในกลุ่มที่
มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม โดยนโยบายด้านการศึก ษาของรัฐเอื้อต่อ การประเมินผลการสอน
เพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1499 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษา
ให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1706 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง
และเป็นภาวะคุก คาม นโยบายด้านการศึก ษาของรัฐเอื้อต่อ การประเมิ นผลการให้ความรู้เ รื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.2065 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่อ งนโยบายด้ านการศึก ษาของรัฐเอื้อต่อการประเมิ นผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อ ง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1553 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมื่อวิเคราะห์
ในรายด้าน พบว่าด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI เท่ากับ 0.1610 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าในตนเอง มี ค่า PNI เท่ ากั บ 0.1526 อยู่ ในกลุ่ม ที่ มี ค่ า สูง และเป็น ภาวะคุก คาม ด้า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1579 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1538 อยู่ในกลุ่มที่มี
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ค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึก ษา มีความสามารถในการเรียน มีผ ลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1534 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม พบว่า มีค่า PNI เท่ากับ 0.1545 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และ
เป็นภาวะคุก คาม นโยบายด้านการศึก ษาของรัฐเอื้อต่อ การประเมินผลการจัดกิ จกรรมที่ ทาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1504 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส นโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ทาให้มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มี
ค่า PNI เท่ากับ 0.1662 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อ
ต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ท าให้มีก ารเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่า PNI เท่ากั บ
0.1769 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องนโยบายด้านการศึกษาของรัฐเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มี
ค่า PNI เท่ากับ 0.1553 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมื่อวิเคราะห์ในรายด้าน พบว่า
ด้านร่างกาย มีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย มีค่า PNI เท่ากับ 0.1729 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และ
เป็นภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า
PNI เท่ ากั บ 0.1798 อยู่ในกลุ่ม ที่ มีค่าสูง และเป็นภาวะคุก คาม ด้านความสัม พันธ์ท างสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มี ค่า PNI
เท่ากั บ 0.1753 อยู่ในกลุ่ม ที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุก คาม ด้านสิ่งแวดล้อม มี สภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1777 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1590 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
ด้านสภาพเศรษฐกิจ พบว่า มีค่า PNI เท่ากั บ 0.1729 อยู่ในกลุ่มที่มี ค่าสูง และเป็นสภาวะ
คุกคาม เมื่อ วิเคราะห์ ในองค์ประกอบย่อย พบว่า สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อการพัฒนาหลัก สูตรของ
โรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1838
อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่
มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1717 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และ
เป็นสภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1729 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้าน
จิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1798 อยู่
ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1753 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง
และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน
มีค่า PNI เท่ากับ 0.1777 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถใน
การเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1590 อยู่ในกลุ่มที่มี
ค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
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เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1635 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม โดย
สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรีย นรู้สุข
ศึกษาทุกระดับชั้น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1492 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส สภาพเศรษฐกิจเอื้อ
ต่อการการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1489 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส สภาพเศรษฐกิจเอื้ อต่อการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1934 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อ ต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกั นการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1689 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณา
ในรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1596อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับ
ตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1586 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
เพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1801 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ
0.1725อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรี ยน มีผล
การเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1743 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม
เรี่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
โดยทางอ้อม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1762 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม โดยสภาพเศรษฐกิจ
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1666
อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้
มีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่า PNI เท่ากับ 0.1734 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1858 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรี่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุน่
ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1821 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้าน
ร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1806 อยู่
ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่ น เห็น
คุณค่าในตนเอง มี ค่า PNI เท่ ากั บ 0.1793 อยู่ ในกลุ่ม ที่ มี ค่า สูง และเป็น ภาวะคุก คาม ด้า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1774 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุ กคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1901 อยู่ในกลุ่มที่มี
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ค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึก ษา มีความสามารถในการเรียน มีผ ลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1858 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1838 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะ
คุกคาม สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1717 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้าน
ร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1729 อยู่
ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าในตนเอง มี ค่า PNI เท่ ากั บ 0.1798 อยู่ ในกลุ่ม ที่ มี ค่า สูง และเป็น ภาวะคุก คาม ด้า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1753 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1777อยู่ในกลุ่มที่มี
ค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึก ษา มีความสามารถในการเรียน มีผ ลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1590 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องสภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1635 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะ
คุกคาม โดยสภาพเศรษฐกิจเอื้อ ต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นัก เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1492 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส สภาพ
เศรษฐกิจเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระ
อื่นๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1489 อยู่ในกลุ่ม ที่มี ค่าต่า และเป็นโอกาส สภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การ
ประเมินผลการจัดการเรียนการการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1934
อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องสภาพเศรษฐกิจ เอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มี
ค่า PNI เท่ากับ 0.1689อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้าน
ร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1596 อยู่
ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าในตนเอง มี ค่า PNI เท่ ากั บ 0.1586 อยู่ ในกลุ่ม ที่ มี ค่า สูง และเป็น ภาวะคุก คาม ด้า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1801 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1725 อยู่ในกลุ่มที่มี
ค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึก ษา มีความสามารถในการเรียน มีผ ลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1743 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่อ งสภาพเศรษฐกิ จ เอื้ อ ต่อ การประเมินผลการจัดกิ จกรรมเสริม หลัก สูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1762 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม โดย
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ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1666 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะ
คุกคาม ให้นักเรียนมีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่า PNI เท่ากับ 0.1734 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง
และเป็นภาวะคุกคาม ให้นักเรียนมีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1858 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่อ งสภาพเศรษฐกิ จ เอื้ อ ต่อ การประเมินผลการจัดกิ จกรรมเสริม หลัก สูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อ ม โดยชี้ให้เ ห็นถึง ผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1821 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1806 อยู่ในกลุ่มที่
มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1793 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1774 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1901 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1858 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
ด้านสภาพสังคม พบว่า มีค่า PNI เท่ากับ 0.1725 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม
เมื่อวิเคราะห์ในองค์ประกอบย่อย พบว่า เมื่อวิเคราะห์ในองค์ประกอบย่อย พบว่า สภาพสังคมเอื้อต่อ
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนทีม่ ีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1868 อยู่ในกลุ่มที่ มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม สภาพสัง คมเอื้อต่อการพัฒ นา
หลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึง
ผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1694
อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์
แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1796 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และ
เป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า
PNI เท่ ากั บ 0.1639 อยู่ในกลุ่ม ที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มี ค่า PNI
เท่ากั บ 0.1720 อยู่ในกลุ่ม ที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุก คาม ด้านสิ่งแวดล้อม มี สภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1649 อยู่ในกลุ่ม ที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1573 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่อ งสภาพสัง คมเอื้ อ ต่ อ การการจัดการเรีย นการสอนเรื่องเพศศึก ษาเพื่อการปูอง กั นการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1631 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม โดย
สภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ทุกระดับชั้น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1462 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็ นโอกาส สภาพสังคมเอื้อต่อการ
การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มี ค่า PNI
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เท่ากับ 0.1689 อยู่ในกลุ่มที่ มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม สภาพสัง คมเอื้อต่อการให้ความรู้เ รื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1749 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1720 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่า ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ
0.1553 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความ
เชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1569 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1752 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1989 อยู่ในกลุ่มที่มี
ค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึก ษา มีความสามารถในการเรียน มีผ ลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1784 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรี่องสภาพสังคมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดย
ทางอ้อม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1875 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม โดยสภาพสังคมเอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1801 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม สภาพสังคมเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีความ
ใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่า PNI เท่ากับ 0.2005 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม สภาพ
สังคมเอื้อต่อ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการให้บริก ารชุม ชน มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1793 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรี่องสภาพสังคมเอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1667 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้าน
ร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1649 อยู่
ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็น
คุณค่าในตนเอง มี ค่า PNI เท่ ากั บ 0.1771 อยู่ ในกลุ่ม ที่ มี ค่า สูง และเป็น ภาวะคุก คาม ด้า น
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1689 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1712 อยู่ในกลุ่มที่มี
ค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึก ษา มีความสามารถในการเรียน มีผ ลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1573 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ ของวัยรุ่น มีค่า PNI เท่ากั บ 0.1868 อยู่ในกลุ่ม ที่มีค่าสูง และเป็นภาวะ
คุกคาม สภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1694 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย
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ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1796 อยู่ในกลุ่มที่
มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1639 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1720 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1649อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะ
คุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง
มีค่า PNI เท่ากับ 0.1573 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรือ่ งเพศศึกษาเพือ่ การปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1631 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
โดยสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ทุกระดับชั้น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1462 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส สภาพสังคมเอื้อต่อการ
ประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่า PNI เท่ากับ
0.1689 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส สภาพเศรษฐกิจเอื้อต่อ การประเมินผลการจัดการเรียน
การการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1749 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1720 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1553 อยู่ในกลุ่มที่
มีค่าสูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1569 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1752 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1989 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1784 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางอ้ อม มี ค่า PNI เท่ ากั บ 0.1875 อยู่ในกลุ่ม ที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุก คาม โดยให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1801 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะ
คุกคาม ให้นักเรียนมีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่า PNI เท่ากับ 0.2005 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง
และเป็นภาวะคุกคาม ให้นักเรียนมีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1793 อยู่ใน
กลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องสภาพสังคมเอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกั นการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางอ้อ ม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่ มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากั บ
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0.1667 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ความ
สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1649 อยู่ในกลุ่มที่มีค่า
สูง และเป็นสภาวะคุกคาม ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1771 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครั ว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า
PNI เท่ากับ 0.1689 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1712 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1573 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พบว่า มีค่า PNI เท่ากับ 0.1355 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และ
เป็นโอกาสเมื่อวิเคราะห์ในองค์ประกอบย่อย พบว่า เมื่อวิเคราะห์ในองค์ประกอบย่อย พบว่า ด้าน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1165 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้าน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1370 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นสภาวะคุกคาม เมี่อ
พิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
มีค่า PNI เท่ากับ 0.1168 อยู่ในกลุ่ม ที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกั บ
ตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1403 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็น
โอกาส ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน
และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1231 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านสิ่งแวดล้อม
มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1671 อยู่ในกลุ่มที่
มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1473 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1209 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1092 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่ม สาระอื่ น ๆ มี ค่ า PNI เท่ า กั บ 0.1206 อยู่ ใ นกลุ่ม ที่ มี ค่ า ต่า และเป็น โอกาส
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้ อต่อการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่า PNI เท่ากั บ
0.1304 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นภาวะโอกาส
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มี ค่า PNI เท่ากั บ 0.1381 อยู่ในกลุ่ม ที่ มีค่าต่า และเป็นโอกาส เมี่ อ
พิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน
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มีค่า PNI เท่ากับ 0.1117 อยู่ในอยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับ
ตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1301 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็น
โอกาส ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน
และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1447 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านสิ่งแวดล้อม
มีสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1619 อยู่ในกลุ่มที่
มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผ ลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1495 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
เรื่อ งความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการจัดกิ จ กรรมเสริม หลัก สูตรเพื่อปูองกั นการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1432 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส โดย
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการ
เรียน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1521 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เรื่องความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มี ความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1521 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่ อ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทาให้มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1487
อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
ด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1436 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส เมี่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่า ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ
0.1338 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น
เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1355 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มี
ค่า PNI เท่ากับ 0.1465 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมและ
ความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1619 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของ
ตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1487 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1165 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และ
เป็นโอกาส เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมินผลหลักสูตรของโรงเรียนว่ามีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1370 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส เมี่อพิจารณาในราย
ด้านพบว่า ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1168 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความ
เชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1403 อยู่ในกลุ่มที่ มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มี ค่า PNI เท่ ากั บ 0.1231 อยู่ในกลุ่มที่ มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านสิ่ง แวดล้อม มี
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สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1671 อยู่ในกลุ่มที่มี
ค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม ด้านการศึก ษา มีความสามารถในการเรียน มีผ ลการเรียนที่ดี และ
คานึงถึงอนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1473 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมิ นผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1209 อยู่ในกลุ่มที่มีค่า
ต่า และเป็นโอกาส โดยเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมินผลการสอนเพศศึกษาให้
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีค่า PNI เท่ากับ 0.1092 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า
และเป็นโอกาส เรื่อ งความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมิ นผลการสอนเพศศึกษาให้
นักเรียนโดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1206 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และ
เป็นโอกาส เรื่องความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อ การประเมิ นผลการจัดการเรียนการการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1304 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
เรื่ อ งความก้ าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมิ นผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ มีค่า PNI เท่ากับ 0.1209 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส เมี่อพิจารณาในราย
ด้านพบว่า ด้านร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1092 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความ
เชื่อมั่น เห็นคุณค่าในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1206 อยู่ในกลุ่มที่ มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วน
ร่วมในสังคม มี ค่า PNI เท่ ากั บ 0.1304 อยู่ในกลุ่มที่ มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านสิ่ง แวดล้อม มี
สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1447 อยู่ในกลุ่มที่มี
ค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึง
อนาคตของตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1619 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะคุกคาม
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม มีค่า PNI เท่ากับ 0.1432 อยูใ่ นกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
โดยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1521 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็น
ภาวะคุกคาม ให้นักเรียนมีความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีค่า PNI เท่ากับ 0.1521 อยู่ในกลุ่มที่มีค่า
สูง และเป็นภาวะคุกคาม ให้นักเรียนมีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1487
อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เอื้อต่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มี
ค่า PNI เท่ากับ 0.1436 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส เมี่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้าน
ร่างกาย ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในการดาเนินชีวิตประจาวัน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1338 อยู่
ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านจิตใจ มีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง มีความเชื่อมั่น เห็นคุณค่า
ในตนเอง มีค่า PNI เท่ากับ 0.1355 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อน และมีส่วนร่วมในสังคม มีค่า PNI
เท่ากับ 0.1465 อยู่ในกลุ่มที่ มีค่าต่า และเป็นโอกาส ด้านสิ่ง แวดล้อม มีส ภาพแวดล้อมและความ
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เป็นอยู่ที่ดี มีเสถียรภาพทางการเงิน มีค่า PNI เท่ากับ 0.1619 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าสูง และเป็นภาวะ
คุกคาม ด้านการศึกษา มีความสามารถในการเรียน มีผลการเรียนที่ดี และคานึงถึงอนาคตของตนเอง
มีค่า PNI เท่ากับ 0.1487 อยู่ในกลุ่มที่มีค่าต่า และเป็นโอกาส
4.3 การพัฒนากลยุทธ์กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสรางคุ ภาพชีวิตของวัยรุน
ผู้วิจัยพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
4.3.1 ร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1
4.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตัง้ ครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
4.3.3 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 2
4.3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตัง้ ครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 2
4.3.5 ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นเป็นฉบับสมบูรณ์
รายละเอียดของแต่ละส่วนมีดังนี้
4.3.1 ร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 โดยนาข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix ตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามโดยใช้วิธี
SWOT Matrix จะได้ จุดแข็ง –โอกาส (SO) , จุดอ่อน –โอกาส (WO), จุดแข็ง –ภาวะคุกคาม (ST)
และ จุดอ่อน –ภาวะคุกคาม (WT)
ขั้นที่ 2 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิธี SWOT Matrix มาจาแนกตามองค์ประกอบของ การ
บริหารวิชาการการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 25 SWOT Matrix ของการบริห ารวิชาการในการปูองในการปูองกั นการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
จุดแข็ง - จุดอ่อน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

1.การจัดการเรียนการสอนแล
กิจกรรมเสริมหลักสูตร PNI
Modified0.1367
1.1 การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางอ้อม PNI modified 0.1191
1.1.1.การสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
PNI modified0.0939
1.1.2.การสร้างความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต PNI modified
0.1204
1.1.3.การส่งเสริมการเรียนรู้โดย
การให้บริการชุมชน PNI
modified 0.1443
1.2 การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงโดยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
PNI modified 0.1328
1.2.1ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1160
1.2. 2ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1241
1.2.3. ด้านจิตใจ PNI modified
0.1244
1.2 .4ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified 0.1322
1.3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น PNI modified0.1414
1.3.1ด้านร่างกาย PNI modified
0.1059
1.3.2. ด้านจิตใจ PNI modified
0.1231

1. การปร เมินผล PNI
modified 0.1645
1.1 การประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม
PNI modified 0.2425
1.1.1 การสร้างความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต PNI modified
0.1751
1.2 การประเมินผลวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่น PNI modified 0.1950
1.3 การประเมินผลวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต PNI
modified 0.1823
1.3.1 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1962
1.3.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1892
1.3.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified 0.1818
1.3.4 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1801

โอกาส – ภาวะคุกคาม

1.4 การประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงด้วยการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
นักเรียน และ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
PNI modified0.1653
1.4.1 ด้านร่างกาย PNI
modified0. 2225

214
จุดแข็ง - จุดอ่อน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

1.3.ด้านการศึกษา PNI modified
0.1414
1.3. .4ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
PNI modified 0.1477
1.4 การจัดการเรียนการสอนในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงด้วยการ
ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับนักเรียน
PNI modified 0.1628
1.4.1.การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
กับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาทุกระดับชั้น PNI
modified 0.0998
1.4.2.การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
กับนักเรียนโดยการสอนสอดแทรก
ในกลุ่มสาระอื่นๆ PNI modified
0.1633

1.5 การประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น PNI modified 0.1640
1.5.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.2109
1.5.2 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1909
1.6 การประเมินผลการจัดการ
เรียนการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของทางตรง
ในด้านต่างๆ PNI modified
0.1418
1.6.1 การประเมินผลการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้บก
ครอง PNI modified 0.2296

โอกาส – ภาวะคุกคาม

2.การพัฒนาหลักสูตร
PNI modified 0.1568
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI
modified 0.1509
2.1.1 ด้านร่างกาย
2.1.2 ด้านจิตใจ
2.1.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
2.1.4 ด้านสภาพแวดล้อง
2.1.5 ด้านการศึกษา
3.การปร เมินผล PNI modified
0.1645
3.1 การประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงด้วยการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียน PNI
modified 0.1418
3.1.1.การประเมินผลการให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษากับนักเรียนในกลุ่ม

2. การพัฒนาหลักสูตร
PNI modified 0.1568
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่น PNI modified0.1732

3.การจัดการเรียนการสอนแล
กิจกรรมเสริมหลักสูตร PNI
modified 0.1367
3.1.การจัดการเรียนการในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงใน
ด้านต่างๆ PNI modified
0.1628
3.1.1 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง PNI
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จุดแข็ง - จุดอ่อน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น PNI modified 0.1300
3.1.2 การประเมินผลการให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษากับนักเรียนโดยการ
สอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
PNI modified 0.1516
3.2 การประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อม และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI
modified0.1640
3.2..1ด้านจิตใจ PNI modified
0.1311
3.2.2.ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1391
3.2.3 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
PNI modified 0.1455
3.3 การประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงด้วยการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียน และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
PNI modified 0.1653
3.3.1. ด้านจิตใจ PNI modified
0.1381
3.3.2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
PNI modified 0.1500
3.3.3. ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1518
3.3.4 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1614
3.4 การประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม PNI
modified 0.2425
3.4.1 การสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน PNI
modified 0.1536

modified0. 2419
3.2.การจัดการเรียนการสอน
เรื่องเพศศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรง และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้าน
ต่างๆ PNI modified 0.1328
3.2.1ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1693
3.3 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อม และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI
modified 0.1414
3.3.1ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1838

โอกาส – ภาวะคุกคาม
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จุดแข็ง

จุดอ่อน
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3.4.2 การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
บริการชุมชน PNI modified
0.1158
3.5 การประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อม และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI
modified 0.1640
3.5.1 ด้านจิตใจ PNI modified
0.1131
3.5.2 ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
PNI modified 0.1455
3.5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1391
โอกาส
จุดแข็ง-โอกาส (SO)
1. ความก้าวหน้าทาง
(SO1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งของการ
1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ บริหารวิชาการในการปูองในการ
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
ของวัยรุ่น PNI modified
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในเรื่อง
0.1165
ต่อไปนี้
1.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ 1. การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ เพศศึกษาในการปูองกันการ
ของวัยรุ่นและเสริมสร้าง
ตั้งครรภ์ทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผล
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI ของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
modified0.1370
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1.2.1ด้านร่างกาย PNI
2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
modified1168
เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
1.2.2ด้านความสัมพันธ์ทาง ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
สังคม PNI modified
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อ
0.1211
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1.2.3 ด้านจิตใจ PNI
3. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนใน
modified 0.1403
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
1.2.4 ด้านการศึกษา PNI ระดับชั้น
modified 0.1473
4. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียน
1.2 การจัดการเรียนการ
โดยการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระ
สอนในการปูองกันการ
อื่นๆ
ตั้งครรภ์ทางตรงด้วยการให้ 5. การพัฒนาหลักสูตร โดยการ

จุดอ่อน-โอกาส (WO)
(WO1) ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็นโอกาสที่ช่วยลด
จุดอ่อนของการบริหารวิชาการ
ในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2. การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
กับผู้ปกครอง
3. การประเมินผลหลักสูตรของ
โรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
4. การประเมินผลหลักสูตรของ
โรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
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ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
นักเรียน PNI modified
0.1209
1.2.1 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น PNI modified
0.1092
1.2.2 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ PNI modified
0.1206
1.2.3 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง PNI
modified 0.1306
1.3 การจัดการเรียนการ
สอนในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรง และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น PNI modified
0.1381
1.3.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1117
1.3.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1301
1.3.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1447
1.3.4 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1495
1.4 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น PNI modified
0.1432
1.4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้

จุดแข็ง

จุดอ่อน

กาหนดวัตถุประสงค์ในการปูองกัน
5. การประเมินผลการให้ความรู้
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ที่ชี้ให้เห็นถึง เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
ผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
6.การประเมินผลการเรียนการสอน
เพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาทุกระดับชั้น
7. การประเมินผลการเรียนการสอน
เพศศึกษาที่มีการสอนสอดแทรกใน
กลุ่มสาระอื่นๆ
8.การประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
9. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่
มีการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
10. การประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
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โดยการให้บริการชุมชน PNI
modified 0.1487
1.5 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น PNI modified
0.1436
1.5.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1338
1.5.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1355
1.5.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1465
1.5.4 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1487
1.6 การประเมินผล
วัตถุประสงค์ในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น PNI
modified 0.1165
1.7 การประเมินผล
วัตถุประสงค์ในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต PNI modified
0.1370
1.7.1ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1168
1.7.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1403
1.7.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1231
1.7.4 ด้านการศึกษา PNI
modified0.1473
1.8 การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกัน

จุดแข็ง

จุดอ่อน
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การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางตรง ดังต่อไปนี้เพียงใด
1.8.1 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น PNI
modified0.1092
1.8.2 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ PNI
modified0.1206
1.8.3 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง PNI
modified 0.1304
1.9 การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงโดยเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI
modified 0.1209
1.9.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1092
1.9.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1206
1.9.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1304
1.9.4 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1447
1.10 การประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางอ้อม PNI modified
0.1432
1.10.1 การส่งเสริมการ
เรียนรู้โดย
การให้บริการชุมชน PNI
modified 0.1487
1.11 การประเมินผลการจัด

จุดแข็ง

จุดอ่อน
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

(SO2) นโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งของ
การบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
เรื่องต่อไปนี้
1.การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
2. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น
3. การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน
ที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
4. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่
มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน

(WO2) นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐเป็นโอกาสที่ช่วยลด
จุดอ่อนของการบริหารวิชาการ
ในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
กับผู้ปกครอง

โอกาส – ภาวะคุกคาม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางอ้อม และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI
modified 0.1436
1.11.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1338
1.11.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1355
1.11.3 ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม PNI modified
0.1465
1.11.4 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1487
2. สภาพการเมือง PNI
modified 0.1698
2.1การกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นPNI modified
0.1973
2.1.1 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.0909
2.2 การจัดการเรียนการ
สอนในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงด้วยการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
นักเรียน PNI modified
0.1741
2.2.1 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น PNI modified
0.1499
2.3 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
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ตั้งครรภ์ทางอ้อม PNI
modified 0.1545
2.3.1 การสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
PNI modified 0.1504
3.สภาพเศรษ กิจ PNI
modified 0.1725
3.1 การจัดการเรียนการ
สอนในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงด้วยการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
นักเรียน PNI modified
0.1635
3.1.1 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น PNI modified
0.1492
3.1.2 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ PNI modified
0.1489
4.สภาพสังคม PNI
modified 0.1730
4.1 การจัดการเรียนการ
สอนในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงด้วยการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
นักเรียน PNI modified
0.1631
4.1.1การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น PNI modified
0.1462

จุดแข็ง

(SO3) สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งของการบริหาร
วิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น
2.การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
3. การประเมินผลการเรียนการสอน
เพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาทุกระดับชั้น
4. การประเมินผลการเรียนการสอน
เพศศึกษาที่มีการสอนสอดแทรกใน
กลุ่มสาระอื่นๆ
(SO4) สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อ
ต่อจุดแข็งของการบริหารวิชาการใน
การปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น
2. การประเมินการเรียนการสอน
เพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น

จุดอ่อน
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จุดแข็ง-ภาว คุกคาม (ST)
(ST1) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดแข็งของการบริหาร
วิชาการในการปูองในการปูองกั น
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1.การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
2.การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
3.การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
4. การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

จุดอ่อน-ภาว คุกคาม (WT)
(WT1) สภาพเศรษฐกิจเป็น
ภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของการ
บริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2. การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกัน
การตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึง
ผลของการปูองกันการตั้งครรภ์
ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
5. การประเมินผลหลักสูตรของ

โอกาส – ภาวะคุกคาม

ภาว คุกคาม
1. สภาพเศรษ กิจ PNI
modified 0.1730
1.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่น PNI modified
0.1838
1.2 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น PNI modified
0.1821
1.2.1ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1901
1.2.2ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1858
1.2.3 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1806
1.2. 4ด้านจิตใจ PNI
modified0.1793
1.2.5ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
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0.1774
1.3 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อม PNI
modified0.1762
1.3.1การส่งเสริมการเรียนรู้
โดย
การให้บริการชุมชน PNI
modified0.1858
1.3.2การสร้างความใฝุฝัน
ถึงอาชีพในอนาคต PNI
modified0.1734
1.3.3 การสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
PNI modified0.1666
1.4 การกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น PNI modified
0.1717
1.4.1 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1798
1.4.2 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1777
1.4.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1753
1.4.4 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1729
1.4.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1590
1.5 การจัดการเรียนการ
สอนในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรง และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต PNI
modified0.1689
1.5.1 ด้านจิตใจ PNI
modified0.1801

จุดแข็ง

จุดอ่อน

6. การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ในการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่น โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
7. การประเมินผลหลักสูตรของ
โรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผล
ของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
8. การประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
9. การประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มี
การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มี
ความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
10. การประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น

โรงเรียน ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
6. การประเมินผลการจัด
กิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคต
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1.5.2 ด้านการศึกษา PNI
modified0.1743
1.5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified0.1725
1.5.4 ด้านร่างกาย PNI
modified0.1596
1.5.5 ด้านจิตใจ PNI
modified0.1586
1.6 การจัดการเรียนการ
สอนในการปูองกันการ
ทางตรง ดังต่อไปนี้เพียงใด
PNI modified 0.1635
1.6.1 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง PNI
modified 0.1934
1.7 การประเมินผล
วัตถุประสงค์ในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต PNI modified
0.1717
1.7.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1729
1.7.2 ด้านจิตใจ คือ PNI
modified 0.1798
1.7.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1753
1.7.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
1.7.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1590
1.8 การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
โดยการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียน PNI
modified 0.1635
1.8.1 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนโดย

จุดแข็ง
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โอกาส – ภาวะคุกคาม
การสอนสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ PNI modified
0.1934
1.8.2 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น PNI modified
0.1777
1.9 การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรง และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต PNI
modified 0.1689
1.9.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1596
1.9.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1586
1.9.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1801
1.9.4 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1725
1.9.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1743
1.10 การประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางอ้อม PNI modified
0.1762
1.10.1 การสร้างแรงจูงใจ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการ
เรียน PNI modified
0.1666
1.10.2 การสร้างความใฝุฝัน
ถึงอาชีพในอนาคต PNI
modified 0.1734
1.10.3 การส่งเสริมการ

จุดแข็ง
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โอกาส – ภาวะคุกคาม
เรียนรู้โดยการให้บริการ
ชุมชน PNI modified
0.1858
1.11 การประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางอ้อมและ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI
modified 0.1821
1.11.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1806
1.11.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1793
1.11.3 ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม PNI modified
0.1774
1.11.4 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1901
1.11.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1858
2. สภาพสังคม PNI
modified 0.1725
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่น PNI modified
0.1868
2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
PNI modified 0.1694
2.2.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1796
2.2.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1639
2.2.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1720
2.2.4 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI

(ST2) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคาม
ต่อจุดแข็งของการบริหารวิชาการใน
การปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
4. การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

(WT2) สภาพสังคมเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนของการ
บริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2. การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
กับผู้ปกครอง
3. การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกัน
การตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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modified 0.1649
2.2.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1573
2.3 การจัดการเรียนการ
สอนในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรง PNI
modified 0.1631
2.3.1 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ PNI modified
0.1689
2.3.2 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง PNI
modified 0.1749
2.4 การจัดการเรียนการ
สอนในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรง และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต PNI
modified 0.1720
2.4.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1553
2.4.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1569
2.4.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1752
2.4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1989
2.4.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1784
2.5 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อม PNI
modified 0.1875
2.5.1 การสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
PNI modified 0.1801
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เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
6. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
7. การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่น โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
8. การประเมินผลหลักสูตรของ
โรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
9. การประเมินผลหลักสูตรของ
โรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผล
ของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
10. การประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยทางอ้อม มี
การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
11. การประเมินผลการจัดกิจกรรม
ที่มีการเรียนรู้โดยการให้บริการ
ชุมชน

เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึง
ผลของการปูองกันการตั้งครรภ์
ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
5. การประเมินผลหลักสูตรของ
โรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นมากน้อย
เพียงใด
6. การประเมินผลหลักสูตรของ
โรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
7. การประเมินผลการจัด
กิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคต
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2.5.2 การสร้างความใฝุฝัน
ถึงอาชีพในอนาคต PNI
modified 0.2005
2.5.3 การส่งเสริมการเรียนรู้
โดยการให้บริการชุมชน PNI
modified 0.1793
2.6 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นPNI
modified 0.1667
2.6.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1649
2.6.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1771
2.6.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1689
2.6.4 ด้านสิ่งแวดล้อม ม
PNI modified 0.1712
2.6.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1573
2.7 การประเมินผล
วัตถุประสงค์ในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น PNI
modified 0.1868
2.8 การประเมินผล
วัตถุประสงค์ในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตขงวัยรุ่น PNI
modified 0.1694
2.8.1ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1796
2.8.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1639
2.8.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1720

จุดแข็ง

จุดอ่อน

229
จุดแข็ง - จุดอ่อน
โอกาส – ภาวะคุกคาม
2.8.4 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1649
2.8.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1573
2.9 การจัดการเรียนการ
สอนในการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
PNI modified 0.1631
2.9.1 ให้นักเรียนโดยการ
สอนสอดแทรกในทุก
ระดับชั้น PNI modified
0.1689
2.9.2การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ PNI modified
0.1749
2.10 การจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI
modified 0.1720
2.10.1ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1553
2.10.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1569
2.10.3 ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม PNI modified
0.1752
2.10.4 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1989
2.10.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1784
2.11การประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์

จุดแข็ง

จุดอ่อน

230
จุดแข็ง - จุดอ่อน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

(ST3) สภาพการเมืองเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดแข็งของการบริหาร
วิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

(WT3) สภาพการเมืองเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนของการ
บริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในการปูองกันการ

โอกาส – ภาวะคุกคาม
ทางอ้อม PNI modified
0.1875
2.11.1 การสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
PNI modified 0.1801
2.11.2 การสร้างความใฝุฝัน
ถึงอาชีพในอนาคต PNI
modified 0.2005
2.11.3 การส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยการให้บริการ
ชุมชน PNI modified
0.1793
2.12 การประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางอ้อม และ เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI
modified 0.1667
2.12.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1649
2.12.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1771
2.12.3 ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม PNI modified
0.1689
2.12.4 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1712
2.12.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1573
3. สภาพการเมือง
)นโยบายของรัฐ) PNI
modified 0.1698
3.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่น PNI modified
0.2111
3.2 การกาหนดวัตถุประสงค์
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โอกาส – ภาวะคุกคาม
ในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น PNI modified
0.1973
3.2.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1957
3.2.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1813
3.2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.2250
3.2.4 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1854
3.3 การจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
PNI modified 0.1741
3.3.1 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ PNI modified
0.1706
3.3.2 ให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครอง PNI
modified 0.2065
3.4 การจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น PNI modified
0.1549
3.4.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1584
3.4.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 0.1549
3.4.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1514
3.4.4 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI

เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
3. การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
5. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
6. การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่น โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
7. การประเมินผลการ เรียนการ
สอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
8. การประเมินผลการเรียนการสอน
เพศศึกษาที่มีการสอนสอดแทรกใน
กลุ่มสาระอื่นๆ
9. การประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
10. การประเมินผลการจัดกิจกรรม
ที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
11. การประเมินผลการจัดกิจกรรม
ที่มีการเรียนรู้โดยการให้บริการ
ชุมชน
12. การประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ

ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2. การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
กับผู้ปกครอง
3. การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกัน
การตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึง
ผลของการปูองกันการตั้งครรภ์
ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
5. การประเมินผลหลักสูตรของ
โรงเรียนว่ามีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
6. การประเมินผลหลักสูตรที่มี
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
7. การประเมินผลการให้ความรู้
เรื่องเพศศึกษากับผู้บกครอง
8. การประเมินผลการจัด
กิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคต
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modified 0.1658
3.4.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1522
3.5 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของทางอ้อม PNI
modified 0.1545
3.5.1 การสร้างความใฝุฝัน
ถึงอาชีพในอนาคต PNI
modified 0.1662
3.5.2 การส่งเสริมการเรียนรู้
โดยการให้บริการชุมชน PNI
modified 0.1769
3.6 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อม และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น PNI modified
0.1553
3.6.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1610
3.6.2 ด้านจิตใจ PNI
modified PNI modified
3.6.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1579
3.6.4 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1538
3.6.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1534
3.7 การประเมินผล
วัตถุประสงค์ในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น PNI
modified 0.1769
3.8 การประเมินผลการ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่น และเสริมสร้าง

จุดแข็ง
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
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โอกาส – ภาวะคุกคาม
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI
modified 0.1717
3.8.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1729
3.8.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 1798
3.8.3 ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม PNI modified
0.1753
3.8.4 ด้านสิ่งแวดล้อม มี
PNI modified 0.1777
3.8.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1590
3.9 การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนในการ
ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
นักเรียนในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรง PNI
modified 0.1741
3.9.1 สอนเพศศึกษาให้
นักเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
PNI modified 0.1499
3.9.2 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ PNI modified
1706
3.9.3 การให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับนักเรียนโดย
การสอนสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ PNI modified
2065
3.10 การประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น PNI

จุดแข็ง
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โอกาส – ภาวะคุกคาม
modified 0.1533
3.10.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1610
3.10.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 1526
3.10.3 ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม PNI modified
0.1579
3.10.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
PNI modified 0.1538
3.10.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1534
3.11 การประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม
PNI modified 0.1545
3.11.1 การสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
PNI modified 0.1504
3.11.2 การสร้างความใฝุฝัน
ถึงอาชีพในอนาคต PNI
modified 0.1662
3.11.3 การส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยการให้บริการ
ชุมชน PNI modified
0.1769
3.12 ประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น PNI modified
0.1717
3.12.1 ด้านร่างกาย PNI
modified 0.1729
3.12.2 ด้านจิตใจ PNI
modified 1798
3.12.3 ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม PNI modified

จุดแข็ง

จุดอ่อน
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จุดแข็ง

จุดอ่อน

(ST4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของการ
บริหารวิชาการในการปูองในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในเรื่อง
ต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ
ใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
3. การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
5. การประเมินผลการจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ทางการเรียน

(WT4) ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเป็นภาวะคุกคามต่อ
จุดอ่อนของการบริหารวิชาการ
ในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกัน
การตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
2. การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดย
ชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกัน
การตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3. การประเมินผลการจัด
กิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคต

โอกาส – ภาวะคุกคาม
0.1753
3.12.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
เสถียรภาพทางการเงิน PNI
modified 0.1777
3.12.5 ด้านการศึกษา PNI
modified 0.1590
4. ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี PNI modified
0.1355
4.1 การกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น PNI modified
0.1370
4.1.1 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1671
4.2 การจัดการเรียนการ
สอนเรื่องเพศศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น PNI modified
0.1381
4.2.1 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1619
4.3 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อม PNI
modified 0.1432
4.3.1 การสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
PNI modified 0.1521
4.3.2 การสร้างความใฝุฝัน
ถึงอาชีพในอนาคต PNI
modified 0.1521
4.4 การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางอ้อม และ
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โอกาส – ภาวะคุกคาม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น PNI modified
0.1436
4.4.1 ด้านสิ่งแวดล้อม PNI
modified 0.1619
4.5 การประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางอ้อม PNI modified
0.1209
4.5.1 การสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
PNI modified 0.1521
4.5.2 การสร้างความใฝุฝัน
ถึงอาชีพในอนาคต PNI
modified 0.1521

จุดแข็ง
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ตารางที่ 26 SO / ST / WO / WT ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
การบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
การพัฒนาหลักสูตร

SO / ST / WO / WT
จุดแข็ง-โอกาส (SO)
(SO1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยชี้ให้เห็นถึง
ผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
(SO2) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผล
ของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
จุดแข็ง-ภาว คุกคาม (ST)
(ST1) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยชี้ให้เห็นถึงผล
ของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
(ST2) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของ
การบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
เรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยชี้ให้เห็นถึงผล
ของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ

238
การบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

SO / ST / WO / WT
วัยรุ่น
(ST3) สภาพการเมืองเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น โดยชี้ให้เห็นถึงผล
ของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
จุดอ่อน-โอกาส (WO)
(WO1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่
ช่วยลดจุดอ่อนของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
จุดอ่อน-ภาว คุกคาม (WT)
(WT1) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อน
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
(WT2) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของ
การบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
เรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
(WT3) สภาพการเมืองเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อน
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการ
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SO / ST / WO / WT
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

การจัดการเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริม
หลักสูตร

จุดแข็ง-โอกาส (SO)
(SO1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
3. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
4. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
(SO2) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1.การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
ดีทางการเรียน
2. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
(SO3) สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2.การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
(SO4) สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งของ
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การบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
เรื่องต่อไปนี้
1. โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
จุดแข็ง-ภาว คุกคาม (ST)
(ST1) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1.การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
ดีทางการเรียน
2.การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต
3.การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน
4. การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
(ST2) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของ
การบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
เรื่องต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
ดีทางการเรียน
2. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต
3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน
4. การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
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ชีวิตของวัยรุ่น
5. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
6. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
(ST3) สภาพการเมืองเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต
2. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน
3. การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
5. การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนโดยการสอน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
(ST4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดแข็งของการบริหารวิชาการในการปูอง
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
ดีทางการเรียน
2.การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต
3. การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
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4. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
จุดอ่อน-โอกาส (WO)
(WO1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่
ช่วยลดจุดอ่อนของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
(WO2) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเป็นโอกาสที่
ช่วยลดจุดอ่อนของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
จุดอ่อน-ภาว คุกคาม (WT)
(WT1) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อน
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
(WT2) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของ
การบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
เรื่องต่อไปนี้
1. การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
2. การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็น
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ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
(WT3) สภาพการเมืองเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อน
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครอง
2. การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
(WT4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนของการบริหารวิชาการในการ
ปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเพื่อการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางตรง โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
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จุดแข็ง-โอกาส (SO)
(SO1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2. การประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาที่มี
การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีการเรียนรู้โดย
การให้บริการชุมชน
4. การประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
(SO2) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐเป็นโอกาสที่
เอื้อต่อจุดแข็งของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ทางการเรียน
(SO3) สภาพเศรษฐกิจเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็ง
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2. การประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาที่มี
การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
(SO4) สภาพสังคมเป็นโอกาสที่เอื้อต่อจุดแข็งของ
การบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
เรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินการเรียนการสอนเพศศึกษาให้
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้น
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SO / ST / WO / WT
จุดแข็ง-ภาว คุกคาม (ST)
(ST1) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นโดยชี้ให้เห็นถึงผลของ
การปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
2. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต
4. การประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
(ST2) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็งของ
การบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
เรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินผลหลักสูตรที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2. การประเมินผลหลักสูตรที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ทางการเรียน
4. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีการเรียนรู้โดย
การให้บริการชุมชน
(ST3) สภาพการเมืองเป็นภาวะคุกคามต่อจุดแข็ง
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
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SO / ST / WO / WT
1. การประเมินผลการ เรียนการสอนเพศศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2. การประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาที่มี
การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษาเพื่อการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางตรง โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
4. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ทางการเรียน
5. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีการเรียนรู้โดย
การให้บริการชุมชน
6. การประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม โดยชี้ให้เห็น
ถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
(ST4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดแข็งของการบริหารวิชาการในการปูอง
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ทางการเรียน
จุดอ่อน-โอกาส (WO)
(WO1) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสที่
ช่วยลดจุดอ่อนของการบริหารวิชาการในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินผลหลักสูตรที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2. การประเมินผลหลักสูตรที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3. การประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
ผู้ปกครอง
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ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

SO / ST / WO / WT
จุดอ่อน-ภาว คุกคาม (WT)
(WT1) สภาพเศรษฐกิจเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อน
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินผลหลักสูตรที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
2. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต
(WT2) สภาพสังคมเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อนของ
การบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
เรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินผลหลักสูตรที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2. การประเมินผลหลักสูตรที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต
(WT3) สภาพการเมืองเป็นภาวะคุกคามต่อจุดอ่อน
ของการบริหารวิชาการในการปูองในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ในเรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินผลหลักสูตรที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
2. การประเมินผลหลักสูตรที่มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
โดยชี้ให้เห็นถึงผลของการปูองกันการตั้งครรภ์ที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3. การประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับ
ผู้ปกครอง
4. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต
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SO / ST / WO / WT
(WT4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นภาวะ
คุกคามต่อจุดอ่อนของการบริหารวิชาการในการ
ปูองในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในเรื่องต่อไปนี้
1. การประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต

จากตารางที่ 26 การวิเคราะห์ SO / ST / WO / WT การบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น พบว่า 1) การพัฒนา
หลักสูตร มีจุดแข็ง –โอกาส (SO) 2 ข้อ จุดแข็ง –ภาวะคุกคาม (ST) 2 ข้อ จุดอ่อน – โอกาส (WO)
1 ข้อ และ จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม(WT) 3 ข้อ 2) การจัดการเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริม
หลักสูตร มีจุดแข็ง –โอกาส (SO) 4 ข้อ จุดแข็ง – ภาวะคุกคาม (ST) 4 ข้อ จุดอ่อน – โอกาส (WO)
2 ข้อ และ จุดอ่อน –ภาวะคุกคาม (WT) 4 ข้อ 3) ด้านการปร เมินผล มีจุดแข็ง –โอกาส (SO) 4 ข้อ
จุดแข็ง –ภาวะคุกคาม (ST) 4 ข้อ จุดอ่อน – โอกาส (WO) 1 ข้อ และ จุดอ่อน-ภาวะคุกคาม(WT) 4
ข้อ
ขั้นที่ 3 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก SWOT Matrix มาร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1
ดาเนินการร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 โดยใช้ผลการวิจยั ที่พบ คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคามที่เชื่อมโยงกับค่าดัชนี PNI Modified โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3.1 กาหนดกลยุทธ์หลักจากกรอบแนวคิดการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยจัดลาดับความสาคัญตามความต้องการจาเป็น
ตามลาดับดังนี้ 1) ด้านการประเมินผล 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.2 กาหนดกลยุทธ์รองจากกรอบแนวคิดการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น โดยจัดลาดับความสาคัญ ตามความต้องการจาเป็น
3.3 กาหนดวิธีดาเนินการจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย
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3.3.1 สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ด้านสภาพการเมือง ด้านสภาพเศรษฐกิจ ด้านสภาพสังคม
และด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3.3.2 สภาพแวดล้อมภายใน คือ การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3) การประเมินผล ดังตารางที่ 25
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ตารางที่ 27 ร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ผลสรุป
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
SWOT
Matrix
SO,ST

1. พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนแล กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่สร้างคุณค่าต่อ
วัยรุ่น

WO,WT

2. พัฒนาการปร เมินผล
หลักสูตร การจัดเรียนการ
สอนแล กิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้าน

1 ) ใช้นโยบายการศึกษาที่สนับสนุนจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดาเนินชีวิต
ของวัยรุ่น
2 ) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการ
สนับสนุนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับการ
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
3 ) สร้างภาคีเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ที่
ขับเคลื่อนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับ
การดาเนินชีวิตของนักเรียน
4) ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
1 ) ปรับใช้นโยบายการศึกษาให้เอื้อต่อการ
ประเมินผลหลักสูตร การจัดเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่
มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
2) กระตุ้นให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการ
ประเมินผลหลักสูตรการจัดเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่
มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
3 ) สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มที่ให้การสนับสนุนใน
การประเมินผลหลักสูตร การจัดเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่
มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
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ผลสรุป
SWOT
Matrix
WO,WT

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

3. พัฒนาหลักสูตรที่เหมา สม 1) ปรับนโยบายการศึกษา ที่ให้การสนับสนุน การ
กับความต้องการของวัยรุ่น
พัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึง
ความต้องการของวัยรุ่น
2) เพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความ
ต้องการของวัยรุ่น
3) สร้างความเชื่อมโยงผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต ที่เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น
4) สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตร
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อม
ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น

จากตารางที่ 27 พบว่า กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น จากการใช้วิธี SWOT Matrix ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก 3
กลยุทธ์ และกลยุทธ์รอง 11 กลยุทธ์ โดยเป็นกลยุทธ์ WO –WT จานวน 7 กลยุทธ์ และ SO – ST
จานวน 4 กลยุทธ์
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ตารางที่ 28 ร่างกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินงาน การบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1
SWOT
กลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง
Matrix
SO,ST 1. พัฒนาการจัดการ 1 ) ใช้นโยบายการศึกษา
เรียนการสอนแล
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่สร้าง
คุณค่าต่อวัยรุ่น

วิธีดาเนินการ

1. โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้
ที่สนับสนุนจัดการเรียน
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
การสอนหลักสูตรและ
ศึกษาทุกระดับชั้นและสอดแทรกใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน กลุ่มสาระอื่นๆ
การการปูองกันการ
2.โรงเรียนมีแนวทางในการจัดกิจกรรม
ตั้งครรภ์ทางตรงและ
เสริมหลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ทางอ้อมและเสริม
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริม
เพื่อยกระดับการดาเนิน หลักสูตรเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพ
ชีวิตของวัยรุ่น
ในอนาคตให้แก่นักเรียน
2 ) เพิ่มประสิทธิภาพการ 1. โรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์และ
ใช้เทคโนโลยีในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการ
สนับสนุนจัดการเรียนการ สอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระ
สอนและกิจกรรมเสริม
การเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้นและ
หลักสูตรในการปูองกัน
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
การตั้งครรภ์ทางตรงและ 2. โรงเรียนจัดกิจกรรมการให้ความรู้
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครองโดยใช้
คุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดาเนินชีวิตของวัยรุ่น 3. ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆจากการวิจัย
เกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น
3 ) สร้างภาคีเครือข่าย
1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริม
ผู้บริหารโรงเรียน ครู
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ให้บริการชุมชน
ผู้ปกครองและชุมชน ที่
2. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ขับเคลื่อนจัดการเรียนการ แก่ชุมชนเรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์
สอนหลักสูตรและ
ของวัยรุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นด้าน
การปูองกันการตั้งครรภ์ ต่างๆผ่านเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน
ทางตรงและทางอ้อมและ ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครอง
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และชุมชน
เพื่อยกระดับการดาเนิน
ชีวิตของนักเรียน
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SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง
4) ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

WO,WT 2. พัฒนาการ

ปร เมินผลหลักสูตร
การจัดเรียนการสอน
แล กิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้
ครอบคลุมทุกด้าน

วิธีดาเนินการ

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องการพึ่งพา
ตนเอง ความพอประมาณและความมี
เหตุผล
3. โรงเรียนกาหนดให้นักเรียนนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
1 ) ปรับใช้นโยบาย
1. โรงเรียนมีแบบแผนและแนวทางการ
การศึกษาให้เอื้อต่อการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษา
ประเมินผลในการปูองกัน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
การตั้งครรภ์ทางตรงและ ระดับชั้น
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
2. โรงเรียนมีแบบแผนและแนวทางการ
คุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการ ประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษา
ยกระดับการดาเนินชีวิต ที่มีการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
ของวัยรุ่น
3. โรงเรียนมีแบบแผนและแนวทางการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในเรื่องความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต
4. โรงเรียนมีแบบแผนและแนวทางการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆของวัยรุ่น
2) กระตุ้นให้มีการใช้
1) โรงเรียนสนับสนุนให้นาคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีในการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
สนับสนุนการประเมินผล ประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการ
ในการปูองกันการ
สอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตั้งครรภ์ทางตรงและ
สุขศึกษาทุกระดับชั้น
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
2. โรงเรียนสนับสนุนให้นาคอมพิวเตอร์
คุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
ยกระดับการดาเนินชีวิต ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีการ
ของวัยรุ่น
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
3. โรงเรียนสนับสนุนให้นาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
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SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

WO,WT 3. พัฒนาหลักสูตรที่
เหมา สมกับความ
ต้องการของวัยรุ่น

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ

วัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น
3 ) สร้างความสัมพันธ์กับ 1. โรงเรียนมีแนวทางการประเมินผล
กลุ่มที่ให้การสนับสนุนใน หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
การประเมินผลในการ
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
ปูองกันการตั้งครรภ์
ด้านต่างๆโดยเครือข่ายผู้บริหาร
ทางตรงและทางอ้อมและ โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ ผู้ปกครองและชุมชน
มุ่งเน้นการยกระดับการ 2.โรงเรียนมีแนวทางการประเมินผล
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียนของ
นักเรียนโดยเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน
3. โรงเรียนมีแนวทางการประเมินผล
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดย
การให้บริการชุมชน โดยเครือข่าย
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชา
สุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
1) ปรับนโยบายการศึกษา 1.โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดทา
ที่ให้การสนับสนุนการ
โครงงาน )Project based Learning)
พัฒนาหลักสูตรในการ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ปูองกันการตั้งครรภ์
การปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางตรงและทางอ้อมและ ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่ ของวัยรุ่นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
เข้าถึงความต้องการของ บริบทของพื้นที่
วัยรุ่น
2. โรงเรียนกาหนดระยะเวลาให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
2) เพิ่มประสิทธิภาพใช้ 1. โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีในการพัฒนา สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
หลักสูตรในการปูองกัน
พัฒนาหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์
การตั้งครรภ์ทางตรงและ ของวัยรุ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ทางอ้อมในการเสริมสร้าง ด้านต่างๆของวัยรุ่น
คุณภาพชีวิต ที่เข้าถึง
2. โรงเรียนนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ความต้องการของวัยรุ่น จัดทาหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์
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กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

3) สร้างความเชื่อมโยง
ผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ที่เข้าถึง
ความต้องการของวัยรุ่น
4) สอดแทรกแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
หลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมตลอดจนการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

วิธีดาเนินการ
ของวัยรุ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ด้านต่างๆของวัยรุ่น
1.โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดทา
หลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

1. โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมตลอดจนการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตโดยสอดแทรกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนปรับปรุงกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น ที่
เชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในเรื่องการพึ่งพาตนเอง ความ
พอประมาณและความมีเหตุผล
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4.3.2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธการบริหารวิชาการของโรงเรียน
มั ธยมศึ ก ษาในการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ และเสริ ม สร้ างคุณ ภาพชี วิตของวัย รุ่น ฉบับ ที่ 1 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคล
นาเสนอผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนาร่างกลยุทธ์การบริหาร
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ฉบับที่ 1 ไปให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึ กษา) Stakeholders) ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้เป็นรายบุคคล ดังแสดงในตารางที่
ตารางที่ 29 สถานภาพของผู้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหาร
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตัง้ ครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ฉบับที่ 1
/
1
2
3
4
5
6

นักวิชาการด้านการพัฒนากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์
นักวิชาการด้านการบริหารวิชาการ หรือการบริหารการศึกษา
นักวิชาการด้านการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
นักวิชาการด้านคุณภาพชีวิต
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา

4
4
2
2
4
4

20
20
10
10
20
20

ตารางที่ 29 แสดงสถานภาพของผู้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกล
ยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 พบว่ามี นักวิชาการด้านการพัฒนากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 นักวิชาการด้านการบริหารวิชาการ หรือการบริหารการศึกษา 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 20
นักวิชาการด้านการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 10 นักวิชาการด้านคุณภาพ
ชีวิต 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 10 ผู้บริหารสถานศึกษา 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 20 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
4 คน คิดเป็น ร้อยละ 20
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ตารางที่ 30 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง
ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น ฉบับที่ 1
กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง

ความเหมา สม
ค่าเฉลี่ยS.D.

แปลผล

ความเป็นไปได้
ค่าเฉลี่ย

แปลผล

S.D.
กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ 1. พั ฒ นาการจั ด การ
เรี ยนการส อนแล ะกิ จกรร มเ สริ ม
หลักสูตร ที่เสริมสร้างคุณค่าต่อวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 1.1 ใช้นโยบายการศึกษา
ที่ ส นั บส นุ นจั ด การ เรี ย นการส อน
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การการปู อ งกั นการตั้ ง ครรภ์ ท างตรง
และทางอ้ อ มและเสริ ม เสริ ม สร้ า ง
คุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดาเนิ น
ชีวิตของวัยรุ่น
กลยุ ท ธ์ ร องที่ 1.2 เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพ
การใช้ เ ทคโนโลยี ในการสนับ สนุน การ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลั ก สู ต รในการปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์
ทางตรงและทางอ้ อมและเสริ ม สร้ า ง
คุ ณภาพชี วิต เพื่ อยกระดั บ การด าเนิ น
ชีวิตของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 1.3 สร้างภาคีเครือข่าย
ผู้บ ริห ารโรงเรี ยน ครู ผู้ รับ ผิ ดชอบวิ ช า
สุ ข ศึ ก ษา ผู้ ป กครองและชุ ม ชน ที่
ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นการสอน
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปู องกั นการตั้ ง ครรภ์ ท างตรงและ
ทางอ้ อมและเสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต
เพื่ อ ยกระดั บ การด าเนิ น ชี วิ ต ของ
นักเรียน
กลยุทธ์รองที่ 1.4 ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

4.60/0.74

มากที่สุด

4.13/0.64

มาก

4.67/0.49

มากที่สุด

4.20/0.77

มาก

4.60/0.74

มากที่สุด

4.13/0.64

มาก

4.53/0.74

มากที่สุด

3.60/0.91

มาก

4.60/0.51

มากที่สุด

3.73/0.76

มาก
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กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง

ความเหมา สม
ค่าเฉลี่ยS.D.

แปลผล

ความเป็นไปได้
ค่าเฉลี่ย

แปลผล

S.D.
พอเพี ย งในการจั ด การเรี ย นการสอน
และกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รในการ
ปู อ งกั น การ ตั้ ง ครรภ์ ท างตรงแล ะ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ 2. พั ฒ นาการ 4.53/0.52
ประเมินผลหลั กสู ตร การจัด เรี ยนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
ครอบคลุมทุกด้าน
กลยุทธ์รองที่ 2.1 ใช้นโยบายการศึกษา
ให้เอื้อต่อการประเมินผลในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิต ที่ มุ่ง เน้ นการ
ยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
กลยุ ท ธ์ ร องที่ 2.2 กระตุ้ นให้ มีการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น กา ร ส นั บ ส นุ นก า ร
ประเมิ นผลในการปูองกันการตั้ งครรภ์
ทางตรงและทางอ้ อมและเสริ ม สร้ า ง
คุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการ
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
กลยุ ทธ์ รองที่ 2.3 สร้ างความสัมพันธ์
กั บ กลุ่ มที่ ใ ห้ ก าร สนั บ สนุ นใ นการ
ประเมิ นผลในการปูองกันการตั้ งครรภ์
ทางตรงและทางอ้ อมและเสริ ม สร้ า ง
คุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการ
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
กลยุ ทธ์ หลั ก ที่ 3. พัฒ นาหลั กสู ตรที่
เหมา สมกับความต้องการของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 3.1 ใช้นโยบายการศึกษา
ที่ใ ห้การสนั บสนุน การพัฒ นาหลั กสู ต ร
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ ทางตรงและ

มากที่สุด

3.80/0.86

มาก

4.47/0.52

มาก

3.87/0.74

มาก

4.47/0.64

มาก

4.06/0.80

มาก

4.60/0.51

มากที่สุด

3.86/0.74

มาก

4.87/0.35

มากที่สุด

4.20/0.77

มาก

4.80/0.56

มากที่สุด

4.13/0.74

มาก
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กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง

ความเหมา สม
ค่าเฉลี่ยS.D.

แปลผล

ความเป็นไปได้
ค่าเฉลี่ย

แปลผล

S.D.
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่
เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่3.2 เพิ่มประสิทธิภาพใช้ 4.60/0.63
เทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตรในการ
ปู อ งกั น การ ตั้ ง ครรภ์ ท างตรงแล ะ
ทางอ้อมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น
กลยุ ท ธ์ร องที่3 .3 สร้างความเชื่อมโยง 4.73/0.46
ผู้บ ริห ารโรงเรี ยน ครู ผู้ รับ ผิ ดชอบวิ ช า
สุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วน
ร่ ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รในการ
ปู อ งกั น การ ตั้ ง ครรภ์ ท างตรงแล ะ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่
เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น
กลยุท ธ์ รองที่ 3.4 สอดแทรกแนวคิ ด 4.87/0.38
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง ในหลั กสูต รในการ
ปู อ งกั น การ ตั้ ง ครรภ์ ท างตรงแล ะ
ทาง อ้ อ มตล อด จนการ เสริ มส ร้ า ง
คุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น

มากที่สุด

3.80/0.85

มาก

มากที่สุด

4.20/0.67

มาก

มากที่สุด

3.80/0.86

มาก
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จากตารางที่ 30 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์หลัก
กลยุทธ์รอง ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 พบว่าความเหมาะสมและความเป็นไปไดของกลยุทธ์ในภาพรวมมี
ความ เหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 4.04 อยู่ในระดับความ
เป็นไปได มาก
กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒ นาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เ สริมสร้าง
คุณค่าต่อวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.60 อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 4.13
อยูในระดับความเป็นไปไดมาก กลยุทธ์รองที่ 1.1 ใช้นโยบายการศึกษาที่สนับสนุน จัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการการปูองกันการตั้งครรภ์ ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.67 อยูใน
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 4.2 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก กลยุทธ์รองที่
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับการ
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.60 อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได
4.13 อยู่ ในระดับความเป็นไปไดมาก กลยุทธ์รองที่ 1.3 สร้างภาคีเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ที่ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เพื่อยกระดับการดาเนินชีวิตของนักเรียน มีความเหมาะสม 4.53 อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากที่สุด
และความเป็นไปได 3.60 อยู่ในระดับความเป็นไปไดมาก กลยุทธ์รองที่ 1.4 ใช้แนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีความเหมาะสม 4.60 อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากที่สุด
และความเป็นไปได 3.73 อยูในระดับความเป็นไปไดมาก
กลยุท ธ์หลักที่ 2 พัฒ นาการประเมินผลหลัก สูตร การจัดเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้าน มีความเหมาะสม 4.53 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และ
ความเป็นไปได 3.80 อยู่ในระดับความเป็นไปไดมาก กลยุทธ์รองที่ 2.1 ใช้นโยบายการศึกษาให้เอื้อต่อ
การประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้น
การยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.47 อยู่ ในระดับความเหมาะสมมาก และ
ความเป็นไปได 3.87 อยู่ในระดับความเป็นไปไดมาก กลยุทธ์รองที่ 2.2 กระตุ้นให้มีการใช้เทคโนโลยี
ในการสนับ สนุนการประเมินผลในการปูองกั นการตั้ง ครรภ์ท างตรงและทางอ้อมและเสริม สร้าง
คุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.47 อยูใ่ นระดับความ
เหมาะสมมาก และความเป็นไปได 4.06 อยู่ในระดับความเป็นไปไดมาก กลยุทธ์รองที่ 2.3 สร้าง
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ความสัมพันธ์กับกลุ่มที่ให้การสนับสนุนในการประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ท างตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น มีความเหมาะสม
4.60 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 3.86 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก
กลยุทธ์ห ลัก ที่ 3. พัฒนาหลักสูตรที่ เ หมาะสมกับความต้องการของวัยรุ่น มี ความเหมาะสม
4.87 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 4.20 อยู่ในระดับความเป็นไปไดมาก
กลยุทธ์ร องที่ 3.1 ใช้นโยบายการศึกษา ที่ ให้ก ารสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น มีความ
เหมาะสม 4.80 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 4.13 อยู่ในระดับความ
เป็นไปไดมาก กลยุทธ์รองที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น มี
ความเหมาะสม 4.60 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สดุ และความเป็นไปได 3.80 อยูใ่ นระดับความ
เป็นไปไดมาก กลยุทธ์รองที่ 3.3 สร้างความเชื่อมโยงผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ป กครองและชุม ชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลัก สูตรในการปูองกันการตั้ง ครรภ์ท างตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.73 อยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมากที่สดุ และความเป็นไปได 4.20 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก กลยุทธ์รองที่
3.4 สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อม
ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพชี วิต ของวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.87 อยู่ในระดับความเหมาะสม
มากที่สุด และความเป็นไปได 3.80 อยู่ในระดับความเป็นไปไดมาก
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ตารางที่ 31 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการของร่างกลยุทธ์
การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตัง้ ครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น ฉบับที่ 1
ความเหมา สม

ความเป็นไปได้

วิธีดาเนินการ
ค่าเฉลี่ย
S.D.

แปลผล

ค่าเฉลี่ย
S.D.

แปลผล

1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เสริมสร้างคุณค่าต่อวัยรุ่น
1.1 ใช้นโยบายการศึกษาที่สนับสนุน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการ
การปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดาเนิน
ชีวิตของวัยรุ่น
1) ให้มีการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนใน 4.67/0.4
มากที่สุด
4.27/0.70
มาก
กลุ่ มส าร ะ การ เ รี ย นรู้ สุ ข ศึ กษาทุ ก 9
ระดั บ ชั้ น และสอดแทรกในกลุ่ ม สาระ
อื่นๆ
2) ให้มีแ นวทางในการจั ดกิจกรรมเสริ ม 4.67/0.4
มากที่สุด
4.27/0.70
มาก
หลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ 9
ที่ดีทางการเรียน
3) ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ 4.80/0.4
มากที่สุด
4.47/0.74
มาก
สร้างความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคตให้แก่ 1
นักเรียน
1.2 เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการสนั บ สนุ น จั ด การเรี ย นการสอนและกิ จกรรมเสริ ม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการ
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1) ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี 4.33/0.72
มาก
4.07/0.80
มาก
สาร สนเ ท ศใ นการ เ รี ย นการ ส อน
เพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู้ สุ ข ศึ ก ษาทุ กระ ดั บ ชั้ น แ ล ะ
สอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
2) จั ด กิ จ กรรมการให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง 4.00/0.84
มาก
3.73/0.76
มาก
เ พ ศ ศึ ก ษ า กั บ ผู้ ป ก ค ร อ ง โ ด ย ใ ช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ให้ครูใ ช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ 4.47/0.52
มาก
4.13/0.83
มาก
สื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ จากการวิ จั ย
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ความเหมา สม

ความเป็นไปได้

วิธีดาเนินการ
ค่าเฉลี่ย
S.D.

แปลผล

ค่าเฉลี่ย
S.D.

แปลผล

เกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น การตั้ ง ครร ภ์
ทางตรงและทางอ้ อมและเสริ ม สร้ า ง
คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น
1.3 สร้ างภาคี เครื อข่ ายผู้ บริ ห ารโรงเรี ย น ครู ผู้ รับ ผิ ด ชอบวิ ชาสุ ข ศึ กษา ผู้ ป กครองและชุ มชน ที่
ขับเคลื่อนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ ทางตรง
และทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดาเนินชีวิตของนักเรียน
1) ให้ มีการจั ดกิ จกรรมเสริ มหลั กสู ต ร 4.20/0.68
มาก
3.67/0.98
มาก
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการ
ชุมชน
2) ให้ มี การจั ด กิ จกรรมให้ ค วามรู้ แ ก่ 4.20/0.86
มาก
3.60/0.55
มาก
ชุมชนเรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วั ย รุ่ น ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อม และ
เสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิต ของวั ย รุ่น ด้ าน
ต่ างๆผ่ านเครื อข่ า ยผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน
1.4 ใช้แนวคิดเศรฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1) จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
4.40/0.63
มาก
3.73/0.96
มาก
เข้าใจในปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
2) จั ด กิ ก รรมเสริ ม หลั ก สู ต รเพื่ อ ให้ 4.47/0.64
มาก
3.60/0.55
มาก
นั ก เ รี ย น พึ่ ง พ า ต น เ อ ง มี ค ว า ม
พอประมาณและมีเหตุผล
2. พัฒนาการปร เมินผลหลักสูตร การจัดเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครอบคลุมทุก
ด้าน
2.1 เสนอให้มีนโยบายการศึกษาให้เ อื้อต่อ การประเมิ นผลในการปูองกันการตั้ง ครรภ์ ท างตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1) จัด ให้มี แบบแผนและแนวทางการ 4.60/0.62
มากที่สุด 3.93/0.96
มาก
ประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษา
ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาทุ ก
ระดับชั้น
2) จัด ให้มี แบบแผนและแนวทางการ 4.67/0.49
มากที่สุด 3.73/0.96
มาก

264
ความเหมา สม

ความเป็นไปได้

วิธีดาเนินการ
ค่าเฉลี่ย
S.D.

แปลผล

ค่าเฉลี่ย
S.D.

แปลผล

ประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษา
ที่มีการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
3) จัด ให้มี แบบแผนและแนวทางการ 4.60/0.51
มากที่สุด 4.06/0.89
มาก
ปร ะเ มิ นผ ล การ จั ด กิ จ กรร มเส ริ ม
หลักสูตรในเรื่องความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคต
4) จัด ให้มี แบบแผนและแนวทางการ 4.47/0.52
มาก
4.00/0.85
มาก
ปร ะเ มิ นผ ล การ จั ด กิ จ กรร มเส ริ ม
หลั กสู ต รเพื่ อปู องกันการตั้ ง ครรภ์ ข อง
วัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ
2.2 กระตุ้นให้มีการใช้ เทคโนโลยีในการสนับสนุนการประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ ทางตรง
และทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1) สนั บ สนุ นให้ นาคอมพิ วเตอร์ แ ละ 4.60/0.63
มากที่สุด
4.13/0.92
มาก
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ การ
ประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2) สนั บ สนุ นให้ นาคอมพิ วเตอร์ แ ละ 4.47/0.64
มาก
3.87/0.92
มาก
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ การ
ประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมที่ มี ก าร
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
3) สนั บ สนุ นให้ นาคอมพิ วเตอร์ แ ละ 4.40/0.63
มาก
3.87/0.92
มาก
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื่ อ การ
ประ เมิ นผล การจั ด กิ จ กรร มเ สริ ม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น
2.3 สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มที่ให้การสนับสนุนในการประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ ทางตรง
และทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1) จั ด ให้ มี แ นวทางการประเมิ น ผล 4.47/0.52
มาก
3.87/0.92
มาก
หลั ก สู ต รในการปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์
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และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นใน
ด้ า นต่ าง ๆโ ดย เค รื อ ข่ า ยผู้ บริ หาร
โรงเรีย น ครู ผู้รั บผิ ดชอบวิช าสุ ขศึ กษา
ผู้ปกครองและชุมชน
2) จัดให้มีแนวทางการประเมินผลการ 4.53/0.52
มากที่สุด
3.87/0.92
มาก
จัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรเพื่ อส่ งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียนของนักเรียน
โดยเครื อ ข่ า ยผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู
ผู้รับผิ ดชอบวิชาสุ ขศึกษาของโรงเรีย น
มัธยมศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
3) จัดให้มีแ นวทางการประเมินผลการ 4.47/0.52
มาก
3.73/0.96
มาก
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน โดยเครือข่ายผู้บริหาร
โรงเรีย น ครู ผู้รั บผิ ดชอบวิช าสุ ขศึ กษา
ผู้ปกครองและชุมชน
3. พัฒนาหลักสูตรที่เหมา สมกับความต้องการของวัยรุ่น
3.1 ปรับ ใช้นโยบายการศึ กษา ที่ใ ห้ การสนับ สนุน การพั ฒ นาหลั กสู ต รในการปู องกั นการตั้ งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น
1) สนั บ สนุ น ให้ ค รู จั ด ท าโครงงาน 4.53/0.6
มากที่สุด
3.87/0.92
มาก
) Project based Learning) เ พื่ อ กา ร 4
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อม
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มา
ประยุ กต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของ
พื้นที่
2) กาหนดระยะเวลาให้ มีการปรั บปรุ ง 4.68/0.6
มากที่สุด
3.80/0.82
มาก
หลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง 4
และทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3.2 เพิ่ มประสิ ทธิภ าพใช้เทคโนโลยี ในการพัฒนาหลั กสูต รในการปูองกันการตั้งครรภ์ ทางตรงและ
ทางอ้อมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น
1) จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 4.67/0.6
มากที่สุด
3.87/0.99
มาก
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การสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรการ 4
ปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ข องวั ย รุ่ น และ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ านต่ างๆของ
วัยรุ่น
2) มี การนาคอมพิ วเตอร์ มาใช้ ใ นการ 4.40/0.6
มาก
3.93/0.80
มาก
จัดท าหลักสู ตรการปูองกั นการตั้ งครรภ์ 3
ของวั ย รุ่ น และเสริ มสร้ า งคุ ณภาพชี วิ ต
ด้านต่างๆของวัยรุ่น
3.3 สร้างความเชื่อมโยงผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น
1) สนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชนให้ 4.40/0.91
มาก
3.93/0.99
มาก
มีส่วนร่วมในการจัดทาหลั กสูตรในการ
ปู อ งกั น การ ตั้ ง ครรภ์ ท างตรงแล ะ
ทางอ้ อมและเสริ ม สร้ างคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของวัยรุ่น
3.4 พัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
1. ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรในการ
4.47/0.64
มาก
3.60/0.55
มาก
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมตลอดจนการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตโดยสอดแทรกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดทาหลักสูตรให้มีกิจกรรมเสริม
4.33/0.72
มาก
3.73/0.96
มาก
หลักสูตรที่เชื่อมโยงกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องความ
พอประมาณและความมีเหตุผล
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ตารางที่ 31 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการของร่างกล
ยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 พบว่า กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์รองที่ 1.1 มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี 1) โรงเรียนมีการ
สอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้นและสอดแทรกในกลุ่มสาระ
อื่นๆ มีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 4.27 อยู่ใน
ระดับความเป็นไปไดมาก 2) โรงเรียนมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ สร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน มีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความ
เป็นไปได 4.27 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก 3) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้าง
ความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคตให้แก่นักเรียน มีความเหมาะสม 4.80 อยูในระดับความเหมาะสมมาก
ที่สุด และความเป็นไปได 4.47 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธรองที่ 1.2 มีวิธีดาเนินการ 3 วิธี 1) โรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุก
ระดับชั้นและสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีความเหมาะสม 4.33 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก
และความเป็นไปได 4.07 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก 2) โรงเรียนจัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครองโดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสม 4.00 อยู่ใน
ระดับ ความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได 3.73 อยู่ใ นระดับ ความเป็นไปไดมาก 3) ครูใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆจากการวิจัยเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.47 อยูใ่ นระดับความ
เหมาะสมมาก และความเป็นไปได 4.13 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์รองที่ 1.3 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน มีความเหมาะสม 4.20 อยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากและความเป็นไปได 3.67 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก 2) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัย รุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิ ตของวัย รุ่น ด้านต่า งๆผ่า นเครื อข่ ายผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยน ครูผู้รั บ ผิ ดชอบวิช าสุ ขศึ ก ษา
ผู้ปกครองและชุมชน มีความเหมาะสม 4.20 อยู่ ในระดับความเหมาะสมมากและความเป็นไปได
3.60 อยู่ในระดับความเป็นไปไดมาก
กลยุทธ์หลักที่ 1 กลยุทธ์รองที่ 1.4 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม 4.40 อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมาก และ ความ
เป็นไปได 3.73 อยู่ในระดับความเป็นไปไดมาก 2) จัดกิกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนพึ่ งพา
ตนเอง มีความพอประมาณและมีเหตุผล มีความเหมาะสม 4.47 อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากและ
ความเป็นไปได 3.60 อยู่ในระดับความเป็นไปไดมาก
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กลยุท ธ์หลัก ที่ 2 กลยุทธ์รองที่ 2.1 มีวิธีดาเนินการ 4 วิธี 1) โรงเรียนมี แบบแผนและแนว
ทางการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น มีความ
เหมาะสม 4.60 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 3.73 อยู่ในระดับความ
เป็นไปไดมาก 2) โรงเรียนมีแบบแผนและแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาที่มีการ
สอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ มีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และ
ความเป็นไปได 3.73 อยู่ ในระดับความเป็นไปไดมาก 3) โรงเรียนมี แบบแผนและแนวทางการ
ประเมิ นผลการจัดกิจ กรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต มีความเหมาะสม
4.60 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 4.06 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก
4) โรงเรียนมีแบบแผนและแนวทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆ มีความเหมาะสม 4.47
อยุใ่ นระดับความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได 4.00 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก
กลยุท ธ์ห ลัก ที่ 2 กลยุท ธ์ร องที่ 2.2 มี วิธีดาเนินการ 3 วิธี 1) โรงเรียนสนับ สนุนให้นา
คอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เ พื่อการประเมินผลหลัก สูตรและการเรียนการสอน
เพศศึก ษาในกลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึก ษาทุ กระดับชั้น มี ความเหมาะสม 4.60 อยู่ ในระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 4.13 อยู่ในระดับความเป็นไปไดมาก 2) โรงเรียนสนับสนุนให้
นาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีการเรียนรู้โดย
การให้บริการชุมชน มีความเหมาะสม 4.47 อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได 3.87
อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก 3) โรงเรียนสนับสนุนให้นาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เพื่อการประเมินผลการจัดกิจ กรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกั นการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.40 อยู่ในระดับความเหมาะสม
มาก และความเป็นไปได 3.87 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก
กลยุทธ์หลักที่ 2 กลยุทธ์รองที่ 2.3 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) โรงเรียนมีแนวทางการประเมินผล
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆโดยเครือข่าย
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีความเหมาะสม 4.47 อยู่ใน
ระดับความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได 3.87 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก 2) โรงเรียนมีแนว
ทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียนของนักเรียน
โดยเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน มีความเหมาะสม 4.53 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และความเป็นไปได 3.87 อยู่ใน
ระดับความเป็นไปไดมาก
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์รองที่ 3.1 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดท า
โครงงาน )Project based Learning) เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในการปูองกันการ
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ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อ มและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกั บ
บริบทของพื้นที่ มีความเหมาะสม 4.53 อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากที่สดุ และความเป็นไปได 3.87
อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก 2) โรงเรียนกาหนดระยะเวลาให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มี
ความเหมาะสม 4.68 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได 3.80 อยู่ในระดับความ
เป็นไปไดมาก
กลยุทธ์ห ลักที่ 3 กลยุทธ์ร องที่ 3.2 มี วิธีดาเนินการ 2 วิธี 1) โรงเรียนมีก ารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.67 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และ
ความเป็นไปได 3.87 อยู่ ในระดับความเป็นไปไดมาก 2) โรงเรียนนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดทา
หลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น มีความ
เหมาะสม 4.40 อยูใ่ นระดับความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได 3.93 อยูใ่ นระดับความเป็นไปได
มาก
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์รองที่ 3.3 มีวิธีดาเนินการ 1 วิธี 1) โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครอง
และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ ท างตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น มีความเหมาะสม 4.40 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และความ
เป็นไปได 3.93 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก
กลยุทธ์หลักที่ 3 กลยุทธ์รองที่ 3.4 มีวิธีดาเนินการ 2 วิธี 1. ปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยสอดแทรกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสม 4.47 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได 3.60
อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก 2. จัดทาหลักสูตรให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องความพอประมาณและความมีเหตุผล มีความเหมาะสม 4.33 อยู่ ในระดับ
ความเหมาะสมมาก และความเป็นไปได 3.73 อยูใ่ นระดับความเป็นไปไดมาก
จากตารางที่ 29 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา )Stakeholders) มี
ข้อเสนอแนะเพื่ อปรับปรุงร่างกลยุท ธ์ การบริห ารวิชาการโรงเรียนมั ธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 สรุปไดดังนี้
1. กลยุทธ์หลัก
1.1 กลยุทธ์หลัก1 ควรใช้คาว่า“พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น”
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1.2 กลยุทธ์หลักที่ 3 ควรใช้คาว่า “ปรับหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของ
วัยรุ่น”
2. กลยุทธ์รอง
2.1 ควรใช้คาว่า “ภาคีเครือข่ายการเรียนรู”
2.2 ควรใช้คาว่า “กระตุ้นให้ครู”
2.3 ควรใช้คาว่า “กาหนดนโยบายการศึกษา”
2.4 ควรใช้คาว่า “ความร่วมมือ” แทนคาว่า “ความสัมพันธ์”
3. วิธีดาเนินการ
3.1 ควรใช้คาว่า “กาหนดให้ใช้” แทนคาว่า “ใช้”
3.2 ควรใช้คาว่า “พัฒนา” แทนคาว่า “ปรับ”
3.3 ควรใช้คาว่า “ร่วมมือระหว่าง” แทนคาว่า “เชื่อมโยง”
3.4 ควรใช้คาว่า “บูรณาการ” แทนคาว่า “จัดทา”
3.5 ควรใช้คาว่า “กระตุ้นให้ครู” แทนคาว่า “ครูใช้”
3.6 ควรใช้คาว่า “จัดให้มี”แทนคาว่า “มี”
4.3.3 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น เป็นฉบับที่ 2
ผู้วิจัยไดนาข้อเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิและผู้มีสวนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในส่วนที่
2 มาปรับปรุงกลยุทธ์หลัก / กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการของกลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 1 เพื่อพัฒนา
เป็นร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึก ษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 30 ดังนี้
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ตารางที่ 32 ร่างกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินงาน การบริหารวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 2
SWOT
Matrix
SO,ST

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

1. พัฒนาการจัดการ 1 ) กาหนดนโยบาย
เรียนการสอนแล
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น

การศึกษาที่สนับสนุน
จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในการการ
ปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเพื่อยกระดับการ
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น

วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนจัดให้มีการสอนเพศศึกษา
ให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาทุกระดับชั้นและสอดแทรกใน
กลุ่มสาระอื่นๆ
2.โรงเรียนจัดให้มีแนวทางในการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้าง
แรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
3. โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพ
ในอนาคตให้แก่นักเรียน

2 ) เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้เทคโนโลยีในการ
สนับสนุนจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับ
การดาเนินชีวิตของวัยรุ่น

1. โรงเรียนกาหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนเพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
และสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
2. โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครองโดย
ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. กระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆ
จากการวิจัยเกี่ยวกับการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของ
วัยรุ่น

3 ) สร้างภาคีเครือข่าย
การเรียนรู้ ระหว่าง
ผู้บริหารโรงเรียน ครู

1. โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน
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ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน ที่
ขับเคลื่อนจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เพื่อยกระดับการดาเนิน
ชีวิตของนักเรียน

2. โรงเรียนจัดให้กิจกรรมให้ความรู้แก่
ชุมชนเรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นด้าน
ต่างๆผ่านเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน

4) ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
1 ) กาหนดนโยบาย
การศึกษาให้เอื้อต่อการ
ประเมินผลในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับการดาเนินชีวิต
ของวัยรุ่น

1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องการพึ่งพา
ตนเอง ความพอประมาณและความมี
เหตุผล
1. โรงเรียนจัดให้มีแบบแผนและแนว
ทางการประเมินผลการเรียนการสอน
เพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาทุกระดับชั้น
2. โรงเรียนจัดให้มีแบบแผนและแนว
ทางการประเมินผลการเรียนการสอน
เพศศึกษาที่มีการสอนสอดแทรกใน
กลุ่มสาระอื่นๆ
3. โรงเรียนจัดให้มีแบบแผนและแนว
ทางการประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในเรื่องความใฝุฝันถึง
อาชีพในอนาคต
4. โรงเรียนจัดให้มีแบบแผนและแนว
ทางการประเมินผลการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านต่างๆของ
วัยรุ่น

2) กระตุ้นให้ครูมีการใช้
เทคโนโลยีในการ

1) โรงเรียนสนับสนุนให้นาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
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สนับสนุนการประเมินผล
ในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับการดาเนินชีวิต
ของวัยรุ่น

ประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2. โรงเรียนสนับสนุนให้นาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีการ
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
3. โรงเรียนสนับสนุนให้นาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น

3 ) สร้างความร่วมมือกับ
กลุ่มที่ให้การสนับสนุนใน
การประเมินผลในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่
มุ่งเน้นการยกระดับการ
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น

1. โรงเรียนจัดให้มีแนวทางการ
ประเมินผลหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นในด้านต่างๆโดยเครือข่าย
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชา
สุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
2.โรงเรียนจัดให้มีแนวทางการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ทางการเรียนของนักเรียนโดยเครือข่าย
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชา
สุขศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน
3. โรงเรียนจัดให้มีแนวทางการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน โดย
เครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน

1) ปรับนโยบายการศึกษา
ที่ให้การสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์

1.โรงเรียนสนับสนุนให้ครูบูรณาการ
โครงงาน )Project based) เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
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ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่
เข้าถึงความต้องการของ
วัยรุ่น

ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
2. โรงเรียนกาหนดระยะเวลาให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง

2) เพิ่มประสิทธิภาพใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา
หลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ที่เข้าถึง
ความต้องการของวัยรุ่น

3) สร้างความร่วมมือ
ผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ที่เข้าถึง
ความต้องการของวัยรุ่น
4) สอดแทรกแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
หลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมตลอดจนการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น

1. โรงเรียนจัดให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น
2. โรงเรียนนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของวัยรุ่น
1.โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดทา
หลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

1. โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมตลอดจนการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตโดยสอดแทรกปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนปรับปรุงกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการ

275
SWOT
Matrix

กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น ที่
เชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในเรื่องการพึ่งพาตนเอง ความ
พอประมาณและความมีเหตุผล

4.3.4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาในการปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ แ ละเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ของวั ย รุ่ น ฉบั บ ที่ 2 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกลุ่ม
นาเสนอผลการวิเ คราะห์ข้อมูล จากการแสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกั บ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการนาร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น เป็นฉบับที่ 2 ไปใช้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จากการประชุมสนทนากลุ่ม ) Focus Group) สรุปผลได้ดังนี้
1. ความเหมาะสมของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา มีความเห็นสอดคลองกันว่า กลยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองมีความเหมาะสมดี แตมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในภาพรวม ดังนี้
สวนของกลยุท ธ์หลัก ในร่างกลยุทธการบริห ารวิชาการของโรงเรียนมั ธยมศึก ษาในการ
ปูองกั นการตั้ง ครรภ์และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ยังไมการเรียงล าดับ ตามกระบวนการ
บริหารวิชาการ แต่เรียงกลยุทธ์ตามความต้องการจาเป็น ซึ่งไม่เป็นไปตามลาดับกระบวนการบริหาร
วิชาการ จึงเสนอให้เรียงลาดับกลยุทธ์ใหม่ ตามกระบวนการบริหารวิชาการคือ 1) การพัฒนาหลักสูตร
2) การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3) ด้านการประเมินผล
สวนของกลยุทธ์รอง ผู้วิจัยใช้ชื่อกลยุทธ์รองที่คล้ายคลึงกันทั้งที่เป็นจุดแข็งและโอกาส จุด
แข็ง และภาวะคุกคาม จุดอ่อ นและโอกาส จุดอ่อนและภาวะคุก คาม จึง เสนอให้ตั้งชื่อกลยุทธรอง
สอดคล้องกั บจุดแข็งและโอกาส จุดแข็งและภาวะคุก คาม จุดอ่อนและโอกาส จุดอ่อนและ ภาวะ
คุกคาม เพื่อสื่อถึงการนาจุดแข็งมาลดภาวะคุกคามด้านโยบายของรัฐ สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และแก้ไขจุดอ่อน โดยอาศัยโอกาส ทางด้านนโยบายของรัฐ สภาพ
สังคม สภาพเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อให้ครอบคลุมตามตาราง SWOT Matrix
ที่วิเคราะห์เอาไว
2. ความเป็นไปไดของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ผูทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความเห็นสอดคล้ องกันว่า กล
ยุทธ์หลักและกลยุทธ์รองมีความเป็นไปไดในทางปฏิบัติ แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
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สวนของกลยุทธ์รองและวิธีดาเนินการ เสนอให้ผู้วิจัยไปเพิ่มเติมข้อความของคุณภาพชีวิต
ในด้านต่างๆว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อความชัดเจน และวิธีการดาเนินการให้เป็นการกระทา
3. ขอเสนอแนะของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา มีความเห็นสอดคลองกันโดยมี ขอเสนอ
แนะในการปรับปรุงกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และวิธีดาเนินการของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นดังนี้
3.1 กลยุทธ์หลักที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3.1.1 กลยุทธ์รองที่ 1.1 เสนอปรับชื่อกลยุทธ์รองเป็น เน้นนโยบายพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
เสนอปรับวิธีการดาเนินงานดังนี้
วิธีการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาคัญกับนโยบายการจัดทาหลักสูตรการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการศึกษา
2. ผู้บริหารโรงเรียนดาเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
3.1.2 กลยุทธ์รอง ที่ 1.2 เสนอปรับชื่อกลยุทธ์รองเป็น เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น เสนอปรับวิธีการดาเนินงานดังนี้
วิธีการดาเนินงาน
1. โรงเรียนจัดให้มกี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบข้อมูลเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
2. โรงเรียนนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
3.1.3 กลยุทธ์รองที่ 1.3 เสนอปรับชื่อกลยุทธ์รองเป็น สร้างความร่วมมือผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้รบั ผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น เสนอปรับวิธีการ
ดาเนินงานดังนี้
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วิธีการดาเนินงาน
1. โรงเรียนจัดทาข้อตกลงกับผูป้ กครองและชุมชนให้มสี ่วนร่วมในการจัดทา
หลักสูตรการปูองกันการตัง้ ครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
2. โรงเรียนดาเนินการให้ตัวแทนของผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทาหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
3.1.4 กลยุทธ์รองที่ 1.4 เสนอปรับชื่อกลกลยุทธ์รองเป็น สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง ในหลักสูตรในการปูองกันการตัง้ ครรภ์ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
เสนอปรับวิธีการดาเนินงานดังนี้
วิธีการดาเนินงาน
1. โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อม
ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตัง้ ครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
เรื่องการพึ่งพาตนเอง ความพอประมาณและความมีเหตุผล
3.2 กลยุทธ์หลักที่ 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการป้องกัน
การตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3.2.1 กลกลยุทธ์รองที่ 2.1 เสนอปรับชื่อกลยุทธรองเป็น เน้นนโยบายสถานศึกษาที่
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และทางอ้อมและเสริมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น เสนอปรับวิธีการดาเนินงานดังนี้
วิธีการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาคัญกับนโยบายการบูรณาการการสอนเพศศึกษาให้
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาทุกระดับชั้นและสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ และสร้างทักษะ
ชีวิต ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
2. ผู้บริหารโรงเรียนกาหนดให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจมุง่
ผลสัมฤทธิ์ที่ดที างการเรียน สร้างทักษะชีวิต ด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์
3. ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีกจิ กรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคตให้แก่นักเรียน สร้างทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
3.2.2 กลกลยุทธ์รองที่ 2.2 เสนอปรับชื่อกลยุทธรองเป็น 2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีในการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น เสนอปรับวิธีการดาเนินงานดังนี้
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วิธีการดาเนินงาน
1. โรงเรียนจัดให้มีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอนเพศศึกษาให้นกั เรียนในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาทุกระดับชั้นและสอดแทรกในกลุม่ สาระ
อื่นๆ
2. พัฒนาและกระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆ
จากการวิจัยเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการศึกษา ของวัยรุ่น
3. โรงเรียนกาหนดให้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครองโดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2.3 กลยุทธ์รองที่ 2.3 เสนอปรับชื่อกลยุทธรองเป็น สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้
ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รบั ผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ที่ขับเคลือ่ นจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น เสนอปรับวิธีการดาเนินงานดังนี้
วิธีการดาเนินงาน
1.โรงเรียนก าหนดให้จัดกิ จ กรรมเสริม หลัก สูตรเพื่อส่ง เสริม การเรียนรู้โ ดยการ
ให้บริการชุมชน และสร้างทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. โรงเรียนกาหนดให้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัม พันธ์ท างสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ผ่านเครือข่ายผู้บริห ารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
3. โรงเรียนขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3.2.4 กลยุทธ์รองที่ 2.4 เสนอปรับชื่อกลยุทธรองเป็น ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เสนอปรับวิธีการดาเนินงานดังนี้
วิธีการดาเนินงาน
1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ ให้นักเรียนเข้าใจในเรือ่ งการพึ่งพาตนเอง
ความพอประมาณและความมีเหตุผล
3. โรงเรียนกาหนดให้นักเรียนนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
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3.3 กลยุทธ์หลักที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถการปร เมินผลหลักสูตรตลอดจนการจัดเรียนการสอน
แล กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3.3.1 กลยุทธ์รองที่ 3.1 เสนอปรับชื่อกลยุทธรองเป็น เสนอนโยบายให้สถานศึกษามีการ
ประเมินผลหลักสูตรตลอดจนการจัดเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
เสนอปรับวิธีการดาเนินงานดังนี้
วิธีการดาเนินงาน
1. โรงเรียนจัดทาแผนและแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2. โรงเรียนจัดทาแผนและแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาทีม่ ี
การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
3. โรงเรียนจัดทาแบบแผนและแนวทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในเรื่องความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
4. โรงเรียนจัดทาแผนและแนวทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ของวัยรุ่น
3.3.2 กลยุทธ์รองที่ 3.2 เสนอปรับชื่อกลยุทธรองเป็น กระตุ้นให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีใน
การสนับสนุนการประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต ของวัยรุ่น
เสนอปรับวิธีการดาเนินงานดังนี้
วิธีการดาเนินงาน
1. โรงเรียนจัดหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การประเมินผล
หลักสูตรและการเรียนการสอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2. โรงเรียนจัดหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การประเมินผลการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
3. โรงเรียนจัดหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการศึกษา ของวัยรุ่น
3.3.3 กลยุทธ์รองที่ 3.3 เสนอปรับชื่อกลยุทธรองเป็น สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผรู้ ับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการประเมินผลในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
เสนอปรับวิธีการดาเนินงานดังนี้
วิธีการดาเนินงาน
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1. โรงเรียนประสานร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อกาหนดให้มีแนวทางการ
ประเมินผลหลักสูตรในการปูองกันการตัง้ ครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยเครือข่ายผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้รบั ผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
2. โรงเรียนกาหนดแนวทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ที่ดที างการเรียนของนักเรียนโดยเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครูผรู้ ับผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน
3. โรงเรียนประสานเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รบั ผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผูป้ กครอง
และชุมชน กาหนดแนวทางการ ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการ
ชุมชน
4.3.5 ปรับปรุงร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นฉบับสมบูรณ์
นาข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ในส่ วนที่ 4.3.4 มา
พัฒนาเป็นกลยุทธ์ การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับสมบูรณ์ ดังตารางที่ 33
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ตารางที่ 33 กลยุทธ์การบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ฉบับสมบูรณ์
กลยุทธ์หลัก
1. ปรับปรุง
หลักสูตรใน
การป้องกัน
การตั้งครรภ์
แล
เสริมสร้าง
คุณภาพ
ชีวิตของ
วัยรุ่น

กลยุทธ์รอง
1. เน้นนโยบายพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาคัญกับ
นโยบายการจัดทาหลักสูตรการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และ
ด้านการศึกษา
2. ผู้บริหารโรงเรียนดาเนินการตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และ
ด้านการศึกษาของวัยรุ่น

2) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

1. โรงเรียนจัดให้มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดระบบข้อมูลเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการปูองกันการตัง้ ครรภ์ของวัยรุ่น
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
2. โรงเรียนนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
1. โรงเรียนจัดทาข้อตกลงกับผูป้ กครองและ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม
และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
2. โรงเรียนดาเนินการให้ตัวแทนของ

3) สร้างความร่วมมือ

ผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รบั ผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและ
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กลยุทธ์รอง
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น

4) สอดแทรกแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ใน
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมตลอดจนการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของ
วัยรุ่น

2.
พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอน
แล
กิจกรรม
เสริม
หลักสูตร ใน
การป้องกัน
การตั้งครรภ์
แล
เสริมสร้าง
คุณภาพ
ชีวิตของ
วัยรุ่น

1) เน้นนโยบายสถานศึกษา
ที่สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้

วิธีดาเนินการ
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทาหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และ
ด้านการศึกษาของวัยรุ่น
1. โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมตลอดจน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยสอดแทรก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อม
ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของ
วัยรุ่น ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในเรื่องการพึง่ พาตนเอง ความพอประมาณ
และความมีเหตุผล
1.ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาคัญกับนโยบาย
การบูรณาการการสอนเพศศึกษาให้นักเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
และสอดแทรกในกลุม่ สาระอื่นๆ และสร้าง
ทักษะชีวิต ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น และการจัดการกับอารมณ์
และความเครียด
2.ผู้บริหารโรงเรียนกาหนดให้จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ที่ดีทางการเรียน สร้างทักษะชีวิต ด้านการคิด
วิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปญ
ั หา
อย่างสร้างสรรค์
3. ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคตให้แก่นักเรียน สร้างทักษะชีวิตด้าน
การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น
1. โรงเรียนจัดให้มกี ารใช้คอมพิวเตอร์และ
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เทคโนโลยีในการสนับสนุน
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของ
วัยรุ่น

วิธีดาเนินการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
เพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาทุกระดับชั้นและสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ
2. พัฒนาและกระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆจาก
การวิจัยเกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และ
ด้านการศึกษา ของวัยรุ่น
3. โรงเรียนกาหนดให้จัดกิจกรรมการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษากับผู้ปกครองโดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ) สร้างภาคีเครือข่ายการ
เรียนรู้ ระหว่างผูบ้ ริหาร
โรงเรียน ครูผู้รบั ผิดชอบวิชา
สุขศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน ที่ขับเคลื่อนจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
การปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของ
วัยรุ่น

1.โรงเรียนกาหนดให้จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน และสร้างทักษะชีวิตด้านการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. โรงเรียนกาหนดให้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ชุมชนเรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ผ่านเครือข่าย
ผู้บริหารโรงเรียน ครูผรู้ ับผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน
3. โรงเรียนขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น
1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
เข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ส่งเสริมการปูองกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม

4) ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมเสริม
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3. เพิ่มขีด
ความสามา
รถการ
ปร เมินผล
หลักสูตร
ตลอดจน
การจัดเรียน
การสอน
แล
กิจกรรม
เสริม
หลักสูตรใน
การป้องกัน
การตั้งครรภ์
แล
เสริมสร้าง
คุณภาพ
ชีวิตของ
วัยรุ่น

กลยุทธ์รอง
หลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

วิธีดาเนินการ
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
นักเรียนเข้าใจในเรื่องการพึง่ พาตนเอง ความ
พอประมาณและความมีเหตุผล เพื่อส่งเสริม
การปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อม
3. โรงเรียนกาหนดให้นักเรียนนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อส่งเสริมการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และทางอ้อม
1. เสนอนโยบายให้
1. โรงเรียนจัดทาแผนและแนวทางการ
สถานศึกษามีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาใน
ประเมินผลหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
ตลอดจนการจัดเรียนการ
2. โรงเรียนจัดทาแผนและแนวทางการ
สอนและกิจกรรมเสริม
ประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาทีม่ ี
หลักสูตรในการปูองกันการ การสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
3. โรงเรียนจัดทาแบบแผนและแนวทางการ
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
เรื่องความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
4. โรงเรียนจัดทาแผนและแนวทางการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการศึกษา
ของวัยรุ่น
2) กระตุ้นให้ครูมกี ารใช้
1. โรงเรียนจัดหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีในการสนับสนุน สารสนเทศมาใช้เพื่อการประเมินผลหลักสูตร
การประเมินผลในการ
และการเรียนการสอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง การเรียนรูส้ ุขศึกษาทุกระดับชั้น
และทางอ้อมและเสริมสร้าง 2. โรงเรียนจัดหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
คุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น
สารสนเทศมาใช้เพื่อการประเมินผลการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการ
ชุมชน
3.โรงเรียนจัดหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการ
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กลยุทธ์รอง

วิธีดาเนินการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และ
ด้านการศึกษา ของวัยรุ่น
3 ) สร้างความร่วมมือกับ
1. โรงเรียนประสานร่วมมือกับผูป้ กครองและ
เครือข่ายผูบ้ ริหารโรงเรียน ชุมชนเพื่อกาหนดให้มีแนวทางการประเมินผล
ครูผู้รบั ผิดชอบวิชาสุขศึกษา หลักสูตรในการปูองกันการตัง้ ครรภ์และ
ผู้ปกครองและชุมชนในการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ประเมินผลในการปูองกัน ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
การตั้งครรภ์ทางตรงและ
สังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการศึกษา
ทางอ้อมและเสริมสร้าง
โดยเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครู
คุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น
ผู้รบั ผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน
2.โรงเรียนกาหนดแนวทางการประเมินผล
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ที่ดที างการเรียนของนักเรียนโดย
เครือข่ายผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผรู้ ับผิดชอบ
วิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
3. โรงเรียนประสานเครือข่ายผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้รบั ผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน กาหนดแนวทางการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการ
เรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
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บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์เ พื่อ 1) ศึก ษากรอบแนวคิดของการบริห ารวิชาการของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น 2) ศึกษาสภาพ
ปัจ จุบันและสภาพที่ พึ งประสงค์ ของการบริห ารวิชาการโรงเรียนมั ธยมศึกษาในการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น 3) วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น และ 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกั นการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จานวน 420 แห่ง การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ าย ) Simple random sampling) โดย
สุ่มตัวอย่างเขตละ 10 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 42 เขต เป็นจานวนโรงเรียนทั้งหมดที่ทาการศึกษา 420
โรงเรีย น โดยก าหนดผู้ใ ห้ข้อ มู ล เป็น 2 กลุ่ม คื อ ผู้บ ริห ารโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และครู
ผู้รับผิดชอบรายวิชาสุขศึกษา โรงเรียนละ 1 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบ
ตรวจสอบร่างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี PNI และวิเ คราะห์ข้อมู ลเชิง คุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา )content analysis) สาหรับบทนี้ นาเสนอเกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 กรอบแนวคิดของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1 แนวคิดการบริหารวิชาการ ได้ดังนี้ คือ
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. การประเมินผล
2. แนวคิดการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ได้องค์ประกอบในการปูองกันการตัง้ ครรภ์คือ
1. การปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง ได้แก่ การให้ความรู้เรือ่ งเพศึกษากับนักเรียน และการให้
ความรู้เรื่องเพศึกษากับผู้ปกครอง
2. การปูองกันการตั้งครรภ์ทางอ้อม ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจมุ่งผลส้มฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
การสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต และการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการชุมชน
3. แนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ได้องค์ประกอบในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 5 ด้าน
คือ
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1. ด้านร่างกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
5. ด้านการศึกษา
4. แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์
การกาหนดกลยุทธ์ )Strategic Formulation) โดยกระบวนการออกแบบและเลือกกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภาวะคุกคาม )SWOT Analysis)
5.1.2 สภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่ ึงประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1. สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นสภาพแวดล้อมภายใน ภาพรวมอยู ในระดับ มาก จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในรายด้าน พบว่า การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ย 3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร มี
ค่าเฉลี่ย 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับ มาก เป็นลาดับที่ 2 และการประเมิ นผลมี
ค่าเฉลี่ย 3.77 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.9 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
ส่วนสภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นสภาพแวดล้อมภายนอก ภาพรวมอยูในระดับมาก จาก
การวิเ คราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกรายด้าน พบว่า สภาพการเมื อง มีค่าเฉลี่ย 3.77 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 สภาพเศรษฐกีจ มีค่าเฉลี่ย 3.70 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 4 สภาพสัง คม มีค่าเฉลี่ย 3.71 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3 และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย
3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
2. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นสภาพแวดล้อมภายใน ภาพรวมอยูในระดับมาก จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในรายด้านพบว่า การพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.50 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เป็นลาดับที่ 1 การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 และการ
ประเมินผลมีค่าเฉลี่ย 4.39 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 3
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่ นจากการวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกรายด้านพบว่า สภาพการเมือง มี
ค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดั บมาก เป็นลาดับที่ 2 สภาพเศรษฐกิ จ มี
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ค่าเฉลี่ย 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 4 สภาพสังคม มีค่าเฉลี่ย
4.35 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับ ที่ 3 และความก้ าวหน้าทาง
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ย 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับที่ 1
5.1.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1. จุดแข็งของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น คือ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีค่าความ
ต้องการจาเป็น 0.1367 เป็น จุดแข็ง
2. จุดอ่อนของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น คือ การประเมินผล มีค่าความต้องการจาเป็น 0.1645 เป็น จุดอ่อน
และ การพัฒนาหลักสูตร มีค่าความต้องการจาเป็น 0.1568 เป็น จุดอ่อน
3. โอกาสของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีค่าความต้องการจาเป็น 0.1355
เป็นโอกาส
4. ภาวะคุกคามของบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น คือ สภาพการเมือง มีค่าความต้องการจาเป็น 0.1698 เป็น ภาวะ
คุกคาม สภาพเศรษฐกิจ มีค่าความต้องการจาเป็น 0.1730 เป็น ภาวะคุกคาม และสภาพสังคม มีค่า
ความต้องการจาเป็น 0.1725 เป็น ภาวะคุกคาม
5.1.4. กลยุท ธ์ก ารบริหารวิชาการโรงเรียนมั ธยมศึก ษาในการปูองกั นการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
มี 3 กลยุทธ์หลัก 11 กลยุทธ์รอง นาเสนอกลยุทธ์ในรายละเอียดดังนี้
กลยุทธ์หลักที่ 1. ปรับปรุงหลักสูตรในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 1.1 เน้นนโยบายพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการปูองกันการตัง้ ครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาคัญกับนโยบายการจัดทาหลักสูตรการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
2. ผู้บริหารโรงเรียนดาเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรการปูองกันการตัง้ ครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
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วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนจัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
2. โรงเรียนนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ
ด้านการศึกษาของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 1.3 สร้างความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน ครูผรู้ ับผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชนให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนจัดทาข้อตกลงกับผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
การปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
2. โรงเรียนดาเนินการให้ตัวแทนของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทา
หลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 1.4 สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิ จ พอเพียง ในหลัก สูตรในการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อม
ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น ที่เชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการ
พึ่งพาตนเอง ความพอประมาณและความมีเหตุผล
กลยุทธ์หลักที่ 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการป้องกัน
การตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 2.1 เน้นนโยบายสถานศึกษาที่ส นับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
กิจ กรรมเสริม หลัก สูตรในการการปูองกั นการตั้ง ครรภ์ท างตรงและทางอ้ อมและเสริม เสริม สร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการ
1. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาคัญ กับนโยบายการบูรณาการการสอนเพศศึก ษาให้
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาทุกระดับชั้นและสอดแทรกในกลุม่ สาระอื่นๆ และสร้างทักษะ
ชีวิต ด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
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2. .ผู้บ ริห ารโรงเรี ยนก าหนดให้ จั ดกิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต รเพื่อ สร้ างแรงจูง ใจมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน สร้างทัก ษะชีวิต ด้านการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
3. ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มี กิจ กรรมเสริมหลัก สูตรเพื่อสร้างความใฝุฝันถึง อาชีพใน
อนาคตให้แก่นักเรียน สร้างทักษะชีวิตด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
กลยุทธ์รองที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนจัดให้มี การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรียนการสอน
เพศศึกษาให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้นและสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
2. พัฒนาและกระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ใหม่ๆจากการวิจัย
เกี่ยวกับการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ของวัยรุ่น
3. โรงเรี ย นก าหนดให้ จั ด กิ จ กรรมการให้ ค วามรู้ เ รื่ องเพศศึก ษากั บ ผู้ป กครองโดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์รองที่ 2.3 สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ
วิชาสุขศึกษา ผู้ป กครองและชุม ชน ที่ ขับ เคลื่อนจัดการเรีย นการสอนหลักสูตรและกิ จกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการ
1.โรงเรียนกาหนดให้จดั กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
และสร้างทักษะชีวิตด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
2. โรงเรียนกาหนดให้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม และเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ตของวั ย รุ่ น ด้ านร่ า งกาย ด้ า นจิ ต ใจ ด้ า น
ความสัม พันธ์ท างสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ผ่านเครือข่ายผู้บริห ารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
3. โรงเรียนขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 2.4 ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องการพึ่งพาตนเอง ความ
พอประมาณและความมีเหตุผล
3. โรงเรียนกาหนดให้นักเรียนนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
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กลยุทธ์หลักที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถการปร เมินผลหลักสูตรตลอดจนการจัดเรียนการ
สอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 3.1 เสนอนโยบายให้สถานศึกษามีการประเมินผลหลักสูตรตลอดจนการ
จัดเรียนการสอนและกิจกรรมเสริ มหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนจัดทาแผนและแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2. โรงเรียนจัดทาแผนและแนวทางการประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาที่มีการ
สอนสอดแทรกในกลุม่ สาระอื่นๆ
3. โรงเรียนจัดทาแบบแผนและแนวทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในเรื่องความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
4. โรงเรียนจัดทาแผนและแนวทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 3.2 กระตุ้นให้ครูมีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการประเมินผลในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรียนจัดหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เ พื่อการประเมิ นผล
หลักสูตรและการเรียนการสอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2. โรงเรียนจัดหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการชุมชน
3.โรงเรียนจัดหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการประเมินผลการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ของวัยรุ่น
กลยุทธ์รองที่ 3.3 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครูผรู้ ับผิดชอบวิชาสุข
ศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
วิธีดาเนินการ
1. โรงเรี ยนประสานร่วมมื อกั บ ผู้ป กครองและชุ ม ชนเพื่อก าหนดให้มี แ นวทางการ
ประเมินผลหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยเครือข่ายผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
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2. โรงเรียนกาหนดแนวทางการประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียนของนักเรียนโดยเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน
3. โรงเรียนประสานเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน กาหนดแนวทางการ ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการให้บริการ
ชุมชน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
5.2.1.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกั น
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการประเมินผล ภาพรวมอยู ในระดับมาก
องค์ประกอบของการบริหารวิชาการดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ (สมาน อัศวภูมิ 2551) ที่
กล่าวว่าการบริหารวิชาการเป็นกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุความมุ่งหมายการศึกษาที่กาหนดไว้ ซึ่ง มีการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ การประเมินผลงานทางวิชาการ และการศึกษาของ (รุ่งชัชดา
พร เวหะชาติ 2550) กล่าวว่า การบริห ารวิชาการ คือกระบวนการหรือกิจ กรรมการดาเนินงานที่
เกี่ยวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลให้ดีขึ้น ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับความหมายของการ
ปริหารวิชาการของ (กมล ภู่ประเสริฐ 2544 และ อนุศักดิ์ สมิตสันต์ 2540) ที่ว่าการบริหารวิชาการ
เป็นการบริหารกิจกรรม ทุกประเภทในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การปรับปรุงกิจกรรมการ
เรียนการสอนสื่อการสอนหลักสูตรรวมการพัฒนาครู เพื่อนาผลแห่งการพัฒนาทั้งหลายทั้งปวงนั้นมา
เอื้ออานวยและปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.2.1.2 สภาพปัจจุบัน ของการบริห ารวิชาการโรงเรียนมั ธยมศึกษาในการปูองกั นการ
ตั้ง ครรภ์และเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น สภาพแวดล้อม ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร จากการศึกษานี้พบว่า มีค่าเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับมาก และเป็นลาดับที่ 1
การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น นั บ ว่ามี ความส าคัญ ในการแก้ ไ ขปัญ หาการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น จากการศึ ก ษาของ )นภาพร
มัธยมางกูร , 2529) และ (Rubin, & Kirkendall. 1964) ว่า เพศศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนา
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต และช่วย
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ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องเพศเมื่อเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ และช่วยให้เข้าใจถึงบรรทัด
ฐานทางเพศในสัง คมที่ แตกต่างกั น ซึ่ง จะช่ วยให้เ ขาได้ป รับ ตัว ให้เ ข้ากั บ บุ คคลอื่นได้ เ ป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังช่วยปลูกฝังความสามารถในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านศีลธรรมจรรยา
อีกด้วย สมาคมแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา )The American Medical Association) กล่าวว่า การสอน
เพศศึกษาจะช่วยเสริมสร้างชีวิตครอบครัวให้มั่นคงถาวร ทาให้เด็กเข้าใจและยอมรับนับถือตนเองมาก
ขึ้น และพัฒนาความสามารถในการสร้างเสริม มนุษยสัม พันธ์อันดี ปลูกฝังความรับผิดชอบในการ
แสดงออกเกี่ยวกับเรือ่ งเพศที่มีต่อสังคม และยกมาตรฐานความสามารถของการที่จะเป็นบิดามารดาที่
ดีในอนาคต )สุชาติ โสมประยูร , 2531) จากการศึกษาของ (วันทนีย์ วาสิ กะสิน , 2537) พบว่า
เพศศึกษา เป็นการศึกษาทั้งระบบในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิด
จนตาย เป็นการเตรียมบุคคลแต่ละคน ในการเรียนรู้ความจริงของชีวิต สามารถปรับตัวได้ตามขั้นตอน
ของชีวิตได้อย่างไม่ลาบาก และจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบที่สาคัญ คือ การมีความรู้ มีทัศนคติ
และมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในเรื่องเพศ ซึ่ง สอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการศึกษานี้ที่กล่าวถึงการ
ปูองกันทางตรงคือ การให้ความรู้เ รื่องเพศศึกษากับ นัก เรียนและการให้ความรู้เ รื่องเพศศึกษากั บ
ผู้ปกครอง และ การปูองกันทางอ้อม คือ การสร้างแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน การสร้าง
ความความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต และการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการบริการชุมชน เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ (Kirby D, 2007a) ที่ได้รายงานว่า การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน การให้ความรู้เรื่อง
เพศแก่ผู้ปกครองและครอบครัว การแนะนานักเรียนถึงวิธีการคุมกาเนิด และการใช้ถุงยาง ตลอดจน
การที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีส่วนสาคัญ
อย่างยิ่งในการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
5.2.1.3 สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นสภาพแวดล้อม ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.89 อยู่ใน
ระดับมาก เป็นลาดับที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรนับว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารวิชาการ (สันต์
ธรรมบ ารุง 2527) ได้ก ล่าวถึง การพัฒ นาหลัก สูตร )curriculum development) ว่าการพัฒนา
หลักสูตรซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรให้ดีขึ้นทั้งระบบ เช่นเดียวกับ การศึกษาของ (บุญมี
เณรยอด 2531) ที่ว่า การพั ฒนาหลัก สูตร หมายถึง การปรับ ปรุง โครงการที่ป ระมวลความรู้และ
ประสบการณ์ทั้งหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมและเพื่อ
บรรลุตามจุดมุ่ง หมายที่วางไว้ และ (สงัด อุท รานันท์ 2532) ที่ ว่าการพัฒ นาหลัก สูตร คือ การท า
หลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น หรือเป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ โดยไม่มี หลักสูตร
เดิม เป็นพื้ นฐานอยู่เ ลย ส่ว น(หัท ยา เจียมศัก ดิ์ 2539) ใด้ให้ความหมายว่า การพัฒ นาหลัก สูต ร
หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น ผลการศึกษานี้สอดคล้อง รายงานของ (United Nations Educational
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Scientific and Cultural Organization, 2009) มี่ ได้พัฒ นาการเรียนการสอนเพศศึกษา ที่ มี
ประสิทธิผลจะช่วยปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเพศศึกษาเป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่อง
เพศและความสัมพั นธ์ที่เหมาะสมกั บวัยของผู้เ รียนและบริบ ททางวัฒ นธรรม โดยการให้ความรู้ที่
ถูก ต้อ ง ชัดเจนเปิดโอกาสให้ผู้เ รียนได้ค้นหาคุณค่าและทัศนคติของตนเอง เพื่อให้มี ทั กษะในการ
ตัด สิน ใจ สื่ อ สารและลดความเสี่ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เพศ แผนการเรี ย นการสอนที่ อ อกแบบและ
ดาเนินการอย่างเหมาะสมนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การติดเชื้อเอชไอวี และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ โรงเรียนมีส่วนสาคัญที่ช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็น
ทางการ นอกจากนี้ UNESCO ยังได้เสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรมสาหรับการพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษา
ที่ส ามารถปรับให้เ หมาะสมกั บ บริบทในแต่ล ะพื้น ที่ ของโรงเรียนระดับ มั ธยมศึก ษาเป็นหลัก โดย
ประกอบด้วยองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน 4 หัวข้อ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเพศศึกษา ค่านิยมและทัศนคติ
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบของวัยรุ่น ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ของการศึกษานี้
5.2.1.4 สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 3.77 อยู่ในระดับมาก เป็นลาดับ
ที่ 3 ซึ่ง Deming (Deming WE, 1993) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ว่าตรงตามที่ ได้ วางแผนไว้ห รือ ไม่ และปฏิบัติตามวัตถุป ระสงค์ที่ ได้กาหนดไว้ได้ม ากน้อยเพียงใด
(Pearce A & Robinson B, 2009) กล่าวว่า การประเมินผลเป็นการตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
แผนปฏิบัติที่ได้วางไว้ โดยการหาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ )พานี สฤษฎ์วานิช, 2544)
ที่ว่าการประเมินผลเป็นการประเมินเพื่อติดตามการดาเนินงานตามแผน เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของแผน เพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานบรรลุตามที่กาหนดไว้ และเพื่อให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่
เหมาะสมกับผูท้ ี่ปฏิบัติงานได้ตามแผน เช่นเดียวกับ )บวร ประพฤติดี, 2535) และ )สุชาติ ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ์, 2541) การศึกษาทั้งหมดนี้เน้นให้เห็นถึงความสาคัญของการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกั บ
การศึกษานี้ที่ พบว่าการประเมินผลของ สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น อยู่ในระดับมาก
5.2.1.5 สภาพที่พึ งประสงค์ก ารบริห ารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น สภาพแวดล้อม ด้านการพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับ
มากที่สุด เป็นลาดับที่ 1 การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร อยู่ในระดับมาก เป็น
ลาดับ ที่ 2 และการประเมินผล อยู่ในระดับ มาก เป็นล าดับที่ 3 ซึ่ง สภาพที่พึงประสงคการบริหาร
วิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับรายงานขององค์กรแพธ )PATH –
องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข) ได้จัดทาโครงการนาร่องเพื่อ
ทดสอบการบรรจุหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน ก่อน
จะพัฒนามาเป็นคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้“เพศศึกษา”สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถีง 6
รวมทั้งได้มีการจัดทาคู่มือฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้านและแนวทางการจัดการ
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เรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษาสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับ
สถานศึ ก ษาที่ ส นใจจะน าหลั ก สู ต รเพศศึ ก ษารอบด้ า นไปใช้ ในปี พ.ศ. 2555
นอกจากนี้
)คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ , 2558) ได้จัดทายุทธศาสตร์การปูองกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ในวัย รุ่ น พ.ศ. 2558-2567 ได้ก ล่า วถึ ง การพั ฒ นากรอบหลั ก สู ต ร
เพศศึกษาตามองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก )United
Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization, UNESCO) โดยเน้นถึงสุขภาวะ
ทางเพศที่ดีของวัยรุ่น ความปลอดภัยจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัจจัย
เสี่ยงอื่นๆ นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษายังครอบคลุมถึงคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นเพื่อปูองกัน
การตั้งครรภ์และส่งเสริม คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นเช่นเดียวกับการศึกษาของ )กนกวรรณ ทองตาลึง ,
2552) และคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและดูแลวัยรุ่นอายุ13-18 ปี )2535) ที่ได้มีเปูาหมาย
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของวั ย รุ่ น ไว้ ด้ ว ย สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาชอง )World Health
Organization, 1996; จุฬาวลัย สุนทรวิภาต, 2540; สุพรรณการ์ มาศยคง, 2549; สุวัฒน์ มหัตนิ
รันดร์กุล, ปริทรรศ ศิลปกิจ, & วนิดา พุ่มไพศาลชัย, 2541) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร
วิชาการโรงเรี ยนมั ธยมศึก ษาในการปูอ งกั นการตั้ง ครรภ์แ ละเสริม สร้ างคุ ณภาพชี วิตของวั ยรุ่ น
สภาพแวดล้อม ในด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการประเมินผล อยู่
ในระดับ มาก ซึ่ ง ผลการศึ ก ษา ไม่ แตกต่ างจากสภาพปั จ จุ บัน ของการบริ ห ารวิ ช าการโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น การอภิปรายผลจึงเป็นไป
เช่นเดียวกันกับสภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่ได้กล่าวมาแล้ว
5.2.2 ความต้อ งการจ าเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุก คามของการบริห าร
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
5.2.2.1 ความต้องการจาเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นด้านปัจจัยภายใน พบว่า การประเมินผล มีค่าความ
ต้องการจาเป็นสูงสุด และเป็นจุดอ่อน ซี่ง การประเมิ นผลในเรื่องการบริห ารวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ยังมีน้อย และส่วนใหญ่
เป็นการประเมินผลที่เป็นการศึกษาวิจัยขนาดเล็ก เช่นการศึกษาของ วันวิสาข์ บัวลอย, มณีรัตน์ ธีระ
วิวัฒน์, ภรณี วัฒนสมบูรณ์, นิรัตน์ อิมามี ได้ทาการวิจัยเรื่อง การประเมินผลของโปรแกรมการเรียนรู้
เรื่องเพศศึกษาเพื่อปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเป็น การวิจัยกึ่งทดลองเพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้
เรื่องเพศศึกษา เพื่อปูองกันพฤติก รรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 54 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
29 ราย และ กลุ่ม เปรียบเที ยบ 25 ราย กลุ่ม ทดลองได้รับโปรแกรมการเรียนรู้เ รื่องเพศศึก ษา
พัฒนาขึ้น ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรปกติของ โรงเรียน ระยะเวลา
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ในการทดลองใช้เวลา 12 สัปดาห์ เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองก่อน
และหลังการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
independent t-test และ paired t-test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการ
ตระหนักรู้ในตนเรื่องการมีพฤติกรรมเสี่ยงที่นาไปสูก่ ารมีเพศสัมพันธ์ความสามารถด้านการคิดและการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพื่อปูองกันการมีเพศสัมพันธ์ ความสามารถด้านการสื่อสารเพื่อปูองกันการมี
เพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่ม เปรียบเทียบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แต่ทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรม
ปูองกันสถานการณ์เสี่ยงที่นาไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โปรแกรม
การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในการปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ มีเพศสัมพันธ์มีประสิทธิผลทาให้กลุ่ ม
ทดลองมีการตระหนักรู้ในตน การคิดและการตัดสินใจรวมทั้ง มีทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศที่ดีขึ้น
ดังนั้น สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอาจนาโปรแกรมนี้ไป ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน
เรื่องเพศศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีการตระหนักรู้เรื่องเพศที่ถูก ต้อง ส่ งเสริมให้เกิดการ
ปูองกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ )สุพรรณการ์ มาศยคง, 2549) ได้ศึกษาประเมินคุณภาพ
ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่กาลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จานวน 470 คน ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตในโรงเรียนโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี คุณภาพชีวิตในโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสัม พันธภาพระหว่าง
นักเรียนกับเพื่อนในโรงเรียนอยู่ในระดับดี ส่วนด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านวิชาการ และ
ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครูอยู่ในระดับปานกลาง และด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอยู่ใน
ระดับไม่ดี )ปลูก พรมรัตน์, 2545) ได้ทาการประเมินคุณภาพชีวิตของนักเรียน สังกัดกรมสามั ญ
ศึกษา ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านวิชาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสิ่ง แวดล้อมในโรงเรียน ผลการประเมิ นพบว่า นัก เรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตใน
โรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน ตามขนาดของ
โรงเรียนพบว่า คุณภาพชีวิตในโรงเรียนด้านวิชาการและด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ร ะดับ .05 โดยในโรงเรียนขนาดใหญ่มี คุณภาพชีวิตในโรงเรียน ด้านวิชาการและด้าน
สิ่งแวดล้อมสูงกว่านักเรียนใน โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของ
นักเรียนโดยภาพรวม คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนด้ านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ และ
ด้านสังคม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน )สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล , 2550) ได้
ทาการประเมิ นคุณภาพชีวิตของนัก ศึกษามุ สลิมที่ศึกษา ระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนอร์ทกรุง เทพ
พบว่า คุณภาพชีวิตในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 เมื่อจาแนกรายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีคุณภาพชีวิตในระดับ ปานกลาง โดยคุณภาพชีวิตด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
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ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ตามลาดับ ซึ่งการประเมินผลในเรือ่ งการ
บริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
ยังไม่มีการประเมินทั้งระบบ
5.2.2.1.2 ความต้อ งการจาเป็น ของการบริห ารการความต้องการจ าเป็น ของการบริหาร
วิชาการโรงเรียนมัธยมศึก ษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ด้าน
ปัจจัยภายนอก พบว่า สภาพเศรษฐกิจ มีค่าความต้องการจาเป็น สูงสุด ลาดับรองลงมาเป็น สภาพ
สังคม ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น ภาวะคุกคาม ด้วยข้อจากัดของงบประมาณภาครัฐ ภาวะ
เศรษฐกิจของผู้ปกครอง ตลอดจนการยอมรับเรื่องเพศศึกษาของผู้ปกครองและสังคม จึงเป็นปัจจัยที่
เป็นปัญหาในเรื่องการบริหารวิชาการวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น จากการศึก ษาของ )วรารัตน์ นิยมไทย, 2547) พบว่าปัจจุบัน
ผู้ปกครองส่วนมากมีความจาเป็นต้องออกไปทางานนอกบ้าน เพราะความจาเป็นทางเศรษฐกิจ จึงไม่
มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างเหมาะสม การไม่ยอมรับในเรื่องเพศศึกษา การขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกั บ วิธีอบรมเลี้ยงดูเด็ก การขาดความรู้เ กี่ ยวกับ การส่งเสริม พัฒ นาการให้ทั้ง ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่จะส่งเสริมให้เด็ก
มีความพร้อมทางด้านสติปัญญา สังคม จิตใจ และร่างกาย จึงเป็นปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
5.2.2.2 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม
5.2.2.2.1 จุดแข็งของของการบริหารวิชาการโรงเรียนมั ธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น พบว่า การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็น จุดแข็ง (Thaweesit & Boonmongkon P, 2009) พบว่า การปูองกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นสามารถทาได้โดยการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน โดยเน้นการควบคุมพฤติกรรมทางเพศและการ
มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (Vuttanont U et al., 2006) พบว่า การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนใน
ประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีบุคลากรสาธารณสุขสนับสนุนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนและทางาน
ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นในการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าต่ อ โรงเรี ย นในการปู อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น
(Fongkaew W et al., 2011) พบว่า การสอนเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยให้วัยรุ่นเป็น
ผู้นา )Youth-led educational program) มี ประสิทธิผลในการเพิ่ม ความรู้และทัศนคติที่ ดีต่อ
สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ประเด็นเชิงบวกของการมีเพศสัมพันธ์ และการใช้ถุงยาง
อนามัย ในโรงเรียนในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของไทย (องค์การแพธ, 2551) ได้จัดทาโครงการนา
ร่องเพื่อทดสอบการเรียนการสอนของโรงเรียนในเรื่อง เพศศึกษา สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ถีง 6 รวมทั้ ง ได้มี ก ารจัดท าคู่มื อ ฝึก อบรมครู ผู้จัดการเรียนรู้เ พศศึก ษาแบบรอบด้านและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษาสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติสาหรับสถานศึกษาที่ สนใจจะนาหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านไปใช้ ในปี พ.ศ. 2555 พบว่า
ได้ผลดี (Kirby D, 2007b) กล่าวว่าการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีส่วน
สาคัญอย่างยิ่งในการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่น ศูนย์สุขภาพที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนเพื่อให้บริการกับนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ
ของนักเรียน เรื่อ งโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ การพัฒนาการของวัยรุ่น และมี ก ารดาเนินงานโดย
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เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านการรักษาและปูองกันโรค จะมีบทบาทอย่างสาคัญในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ การศึกษาที่กล่าวมาสอดคล้องกับการศึกษานี้ที่พบว่าการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเรื่องเพศศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นเป็นจุดแข็ง
5.2.2.2.2 จุดอ่อนของของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น พบว่า การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผล เป็น
จุดอ่อน )ศิริพร จิรวัฒน์กุล et al., 2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น พบว่าในประเด็นเพศศึกษาพบว่านักเรียนวัยรุ่นคาดหวังว่า ครูและพ่อ แม่ จะเป็นที่
พึ่งเรื่องเพศสาหรับวัยรุ่นได้ แต่หลักสูตรเพศศึกษาไม่สามารถที่จะทาให้บรรลุความคาดหวังดังกล่าวได้
ทาให้เกิดช่องว่างของการไม่เข้าใจกัน การรับรู้เรื่องเพศที่ต่างกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก ทาให้เด็กวัยรุ่น
ทั้งหญิงชายพึ่งเพื่อนเรื่องเพศมากที่สุด แต่ในที่สุดเมื่อเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ ทั้งวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชาย
ต้องกลับมาพึ่งครูและพ่อแม่ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สารวจกลุ่มวัยรุ่น
ทั่วประเทศไทยจานวน 1,000 คน พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่เห็นว่าการขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาเป็น
สาเหตุหนึ่งที่สาคัญของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เนื่องจากหลักสูตรเพศศึกษาไม่เอื้อที่จะก่อให้เกิดความรู้
เรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น )พิมพวัลย์ บุญมงคล, เพชรรัตน์
พรหมนาทร, & ณัฐรัชต์ สาเมาะ, 2559) ได้รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาใน
สถานศึกษาไทยพบว่า เพศวิถีศึกษาขาดระบบการติดตาม และประเมิ นผล ซึ่ง สอดคล้องกั บการ
ศึกษาวิจัยนี้ที่พบว่า การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผล เป็น จุดอ่อน
5.2.2.2.3 โอกาสของของการบริห ารวิชาการโรงเรียนมั ธยมศึก ษาในการปูองกั นการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น )โรเจอร์ อิงแฮม, 2557) พบว่า การแก้ไข
ปัญ หาการตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่นไทยที่ โ รงเรียนสามารถสนับ สนุนได้คือ การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มพ่อแม่และครูผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกันการตั้งครรภ์ให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีการใช้ภาษาและรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม เดกเกอร์ และ เดกเกอร์ (Decker CA &
Decker JR, 1992) พบว่า การให้ความรู้แก่ ผู้ปกครอง โดยการให้ความรู้แก่ ผู้ปกครองผ่านทาง
สื่อมวลชน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ และการเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะ
ทาให้ ผู้ปกครองสามารถเลือกรับรู้ องค์ความรู้ได้อย่างอิส ระ เหมาะสาหรับ ผู้ปกครองที่ไม่ชอบมา
โรงเรียน หรือมีเวลาจากัด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของคลิกและคลิก (Click PM & Donal W,
1997)
5.2.2.2.4 ภาวะคุกคามของของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น พบว่า สภาพการเมือง สภาพเศรษฐกิจ และสภาพ
สังคม เป็น ภาวะคุกคาม )พิมพวัลย์ บุญมงคล et al., 2559) ได้รายงานผลการวิจัยเพื่อทบทวนการ
สอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย พบว่า สภาพการเมือง สภาพเศรษฐกิจ เป็น ภาวะคุกคาม แม้ว่า
นโยบายและกลไกต่างๆในระดับกระทรวงจะสนับสนุนการสอนเพศศึกษาโดยผ่านนโยบาย กฎหมาย
และแผนพั ฒ นาต่ างๆ แต่ก็ ยัง มี ข้ อจ ากั ดขององค์ก รในระดั บ ปฏิ บัติ เช่น ขาดกลไกติดตามและ
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สนับสนุน กระบวนการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา ขาดกลไกตามติดตามและสนับสนุนเพื่อ
กระตุ้นให้ ส ถานศึกษาสอนเพศศึก ษาอย่างจริง จังทั่ วประเทศ และการสอนเพศศึก ษายัง ไม่ ได้รับ
ความสาคัญมากเท่ากับวิชาอื่นๆ นอกจากนี้การสอนเพศศึกษายังขาดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งเป็นการปูองกันการตั้งครรภ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ วัยรุ่น
สภาพสังคม เป็น ภาวะคุก คาม จากการศึก ษาของ )กุล ยา ตันติผ าชีวะ, 2542) พบว่า
ผู้ป กครองไม่ ยอมรับ และไม่ ส นใจเรื่องเพศศึก ษา นอกจากนี้ยัง ขาดความรู้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกั บ
พัฒ นาการของวัยรุ่น จากการวิจัยดัง กล่าวพบว่า การเสริม สร้างความรู้ของผู้ป กครองเกี่ ยวกั บ
ธรรมชาติและพัฒนาการของวัยรุ่นที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจพฤติกรรมวัยรุ่นและสามารถ
ส่งเสริมพัฒนาการของวัยรุ่นได้อย่างถูกต้อง นอกจากนีก้ ารทีโ่ รงเรียน ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เป็นการ
เชื่อมระหว่างครูและผู้ปกครองในการที่จะเข้าใจเด็กร่วมกัน ครูเป็นผู้ ส่งสารเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักเรียนให้ผู้ปกครองรับรู้ ให้คาแนะนาเพื่อแก้ปัญหาการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
5.2.3 กลยุท ธ์ก ารบริห ารวิชาการโรงเรียนมั ธยมศึก ษาในการปูองกั นการตั้ง ครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นมี 3 กลยุทธ์หลัก 12 กลยุทธ์ รอง ซึ่งการกาหนดกลยุทธ์ )Strategy
formulation) ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยการนาข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มาจัดทาเป็นกลยุทธ์ในระดับและรูปแบบต่าง ๆ
รวมทั้งประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดมีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด ผลจากการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์และการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะนาไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ )Strategic planning)
การกาหนดกลยุทธ์ จึงมีความสาคัญมากต่อจุดหมายปลายทางในอนาคต การประมวลผลทั้งหมดจาก
การการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix มาใช้กาหนดเป็นกลยุทธ์กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง
และวิธีดาเนินการ ตามแนวทางของ Certo, Peter, David, Katsioloudes, และ Wheelen )Certo
SC & Peter JP, 1995; David FR, 2009; Katsioloudes MI, 2006; Wheelen TL et al., 2015;
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552; ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา, 2554; พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ , 2552; สุ
พานี สฤษฎ์วานิช, 2553)
5.2.3.1 กลยุทธ์หลักที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ สันต์ ธรรมบารุง, บุญมี เณรยอด , สงัด
อุทรานันท์, หัทยา เจียมศักดิ์ (สันต์ ธรรมบารุง 2527 ; บุญมี เณรยอด 2531 ;สงัด อุทรานันท์ 2532
; หัทยา เจียมศักดิ์ 2539) และ UNESCO (United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization, 2009)
5.2.3.1.1 กลยุทธ์รองที่ 1.1 เน้นนโยบายพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ
กนกวรรณ ทองตาลึง คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จุฬาวลัย สุนทร
วิภาต เบญจวรรณ หอมหวน สุพรรณการ์ มาศยคง และ สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล (กนกวรรณ ทอง
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ตาลึง, 2552; คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ , 2558; จุฬาวลัย สุนทร
วิภาต, 2540; เบญจวรรณ หอมหวน, 2546; สุพรรณการ์ มาศยคง, 2549; สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล et
al., 2541)
5.2.3.1.2 กลยุท ธ์ร องที่ 1.2 เพิ่ม ประสิท ธิภาพการใช้เ ทคโนโลยีในการพัฒ นา
หลัก สูตรในการปูอ งกั นการตั้ง ครรภ์ท างตรงและทางอ้อมและเสริม สร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพวัลย์ บุญมงคล )พิมพวัลย์ บุญมงคล et al., 2559)
5.2.3.1.3 กลยุทธ์รองที่ 1.3 สร้างความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชา
สุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ สิริวรรณ พรหมโชติ
อัจฉรา สุขารมณ์ และ อุทุมพร จามรมาน )สิริวรรณ พรหมโชติ , 2542; อัจฉรา สุขารมณ์ , 2530;
อุทุมพร จามรมาน, 2535)
5.2.3.1.4 กลยุทธ์รองที่ 1.4 สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรใน
การปูอ งกั นการตั้ง ครรภ์ ท างตรงและทางอ้อ มตลอดจนการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิต ของวั ย รุ่ น
สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพวัลย์ บุญมงคล )พิมพวัลย์ บุญมงคล et al., 2559)
5.2.3.2 กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของสันต์ ธรรม
บารุง บุญมี เณรยอด สงัด อุทรานันท์ 2532 หัทยา เจียมศักดิ์ )สันต์ ธรรมบารุง 2527 ; บุญมี เณร
ยอด 2531 ;สงัด อุทรานันท์ 2532 ; หัทยา เจียมศักดิ์ 2539) และรายงานขององค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ 2555)
5.2.3.2.1 กลยุทธ์รองที่ 2.1 เน้นนโยบายสถานศึกษาที่สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนและกิ จ กรรมเสริม หลัก สูตรในการการปูองกั นการตั้ง ครรภ์ท างตรงและทางอ้อมและเสริ ม
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ Kirby D, นภาพร มัธยมางกูร พิมพ
วัลย์ บุญมงคล วันทนีย์ วาสิกะสิน และ สุชาติ โสมประยูร ,)Kirby D, 2007b; นภาพร มัธยมางกูร ,
2529; พิมพวัลย์ บุญมงคล et al., 2559; วันทนีย์ วาสิกะสิน, 2537; สุชาติ โสมประยูร, 2531)
5.2.3.2.2 กลยุทธ์รองที่ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนจัดการ
เรียนการสอนและกิ จ กรรมเสริม หลัก สูตรในการปูองกั นการตั้ง ครรภ์ท างตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ Click PM & Donal W, Decker และ
โรเจอร์ อิงแฮม )Click PM & Donal W, 1997; Decker CA & Decker JR, 1992; โรเจอร์ อิงแฮม,
2557)
5.2.3.2.3 กลยุทธ์รองที่ 2.3 สร้างภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ที่ ขับเคลื่อนจัดการเรียนการสอนหลัก สูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
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วัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของเสริมศิกดิ์ วิศาลาภรณ์ และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (เสริมศิกดิ์ วิศาลา
ภรณ์ 2537; ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2545) และ Kirby (Kirby D, 2007b)
5.2.3.2.4 กลยุทธ์รองที่ 2.4 ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพวัลย์ บุญมงคล )พิมพวัลย์ บุญมงคล et al., 2559)
5.2.3.3 กลยุทธ์หลักที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถการประเมินผลหลักสูตรตลอดจนการจัด
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ Deming W. E, Pearce A & Robinson B, พิมพวัลย์ บุญมงคล
)Deming WE, 1993; Pearce A & Robinson B, 2009; พิมพวัลย์ บุญมงคล et al., 2559)
5.2.3.3.1 กลยุทธ์รองที่ 3.1 เสนอนโยบายให้สถานศึกษามี การประเมินผลหลักสูตร
ตลอดจนการจัดเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของพิมพวัลย์ บุญมงคล )พิมพวัลย์ บุญมงคล et al.,
2559)
5.2.3.3.2 กลยุท ธ์ รองที่ 3.2 กระตุ้นให้ครูมี ก ารใช้เ ทคโนโลยีในการสนับ สนุนการ
ประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น
สอดคล้องกับการศึกษาของDecker & Decker, โรเจอร์ อิงแฮม (Decker CA & Decker JR, 1992;
โรเจอร์ อิงแฮม, 2557)
5.2.3.3.3 กลยุท ธ์ ร องที่ 3.3 สร้างความร่วมมื อกั บ เครือข่ายผู้บ ริห ารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรง
และทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น สอดคล้องกับการศึกษาของกุลยา ตันติผาชีวะ
และพิมพวัลย์ บุญมงคล )กุลยา ตันติผาชีวะ, 2542; พิมพวัลย์ บุญมงคล et al., 2559)
5.3 ข้อเสนอแน
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
5.3.1.1 กลยุทธ์หลักที่ 1 ปรับปรุงหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรเพศศึกษาของโรงเรียน โดยไม่
จาเป็นต้องมุ่งให้ความรู้ระดับลึกซึง้ ในทุกแง่ทุกมุม แต่เพิ่มเนื้อหาที่จะทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แ ละ
นาไปใช้ได้ในชีวิตประจาวันมากขึ้น และให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงในการเสริมสร้า งคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
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เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาหลักสูตรในภาพรวมมีค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็นที่สูง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของของการบริหารวิชาการในการปูองกั นการตั้งครรภ์ และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
5.3.1.2 กลยุทธ์หลักที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใน
การปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
1. ผู้บ ริ ห ารโรงเรีย นควรพั ฒ นาครู โดยการจัด อบรมเพื่อ ให้ ครู มี ความรู้เ รื่อ ง
เพศศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
เนื่อ งจากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมมี ค่าดัชนีความ
ต้องการจ าเป็น ที่ ต่า ซึ่ง เป็นจุด แข็ง ของของการบริห ารวิชาการในการปูองกั น การตั้ง ครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
2. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นควรน าความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิ ว เตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น มาใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในภาพรวมมีค่าดัชนีความ
ต้องการจาเป็นที่ต่า ซึ่งเป็นโอกาสที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
การบริหารวิชาการในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3. โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและชุมชน ควรสร้าง
ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า สภาพสังคมในภาพรวมมีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นที่
สูง ซึ่งเป็นภาวะคุกคามต่อการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของการบริหารวิชาการ
ในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
5.3.1.3 กลยุทธ์หลักที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถการประเมินผลหลักสูตรตลอดจนการจัด
เรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
1. ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาระบบการประเมินผลหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาพรวม มี ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นที่สูง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของของการ
บริหารวิชาการในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น

303
2. ผู้บริหารโรงเรียนควรปรับปรุงตัวชี้วัดและประเมินผลการเรียนเพศศึกษาโดยให้
ความสาคัญกับการวัดความสามารถในทักษะการคิดวิเคราะห์และการนาความรู้ไปใช้ของนักเรียน
เนือ่ งจากผลการวิจัยพบว่า การประเมินผลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาพรวม มี ค่าดัชนีความต้องการจาเป็นที่สูง ซึ่งเป็นจุดอ่อนของของการ
บริหารวิชาการในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
3. ผู้บ ริหารโรงเรียนควรนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีม าใช้เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประสิทธิภาพของการประเมินผล เช่น การประเมินผลออนไลน์
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในภาพรวม มีค่าดัชนีความ
ต้องการจาเป็นที่ต่า ซึ่งเป็นโอกาสที่เอือ้ ต่อการประเมินผลหลักสูตร การจัดเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรในภาพรวมของการบริหารวิชาการในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การประเมินผลหลักสูตร และประเมินการ
จัดเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การพัฒนาหลักสูตร และการประเมินผลเป็นจุดอ่อน
ของการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของวัยรุ่น
5.3.2.2 ควรมีก ารเก็ บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น เช่น ครูพยาบาล ครู
แนะแนว ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้นาชุมชน
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูเท่านั้น ทาให้
ขาดมุมมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.3.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงพื้นที่และขนาดของโรงเรียน
เนื่องจากการวิจัยครั้ง นี้เ ป็นการศึกษาในภาพรวม ไม่ ได้ แยกพื้นที่ และขนาดของ
โรงเรียน
5.3.2.4 การศึ ก ษาครั้ง ต่อไปควรศึก ษาในแนวทางเพศวิ ถีศึก ษาให้เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
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แบบปร เมินความเหมา สมแล ความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในการป้องกันการตั้งครรภ์แล เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
คาชี้แจง
1.แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกล
ยุทธ์การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นรายบุคคล
2. แบบประเมินนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์
รองการบริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของวัยรุ่น โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า )Rating scale) และคาถามปลายเปิด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวิธีดาเนินการ การ
บริหารวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในการปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า )Rating scale) และคาถามปลายเปิด
3. ขอความกรุณาโปรดพิจารณากลยุท ธ์ก ารบริห ารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นที่ส่งมาพร้อมกับแบบประเมินนี้ แล้วตอบ
แบบประเมินแต่ละข้อโดยทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
4. ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสาคัญต่อการวิจัย เพื่อผู้วิจัยสามารถนาข้อมูล
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
5. ขอความกรุณาให้ความอนุเคราะห์ส่งแบบประเมินกลับคืนผู้วิจัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2560

นางจันทิรา ฐานีพานิชสกุล
เลขประจาตัว 578 42430 27
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
e-mail : tchantira@hotmail.com โทร. 089-927-8540
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบปร เมิน
ชื่อ ............................................................................ นามสกุล
...........................................................................
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สาขาวิชา
.............................................................................................................................................................
ตาแหน่งปัจจุบัน
...............................................................................................................................................................
สังกัด
................................................................................................................................................................
คาชี้แจงสาหรับตอนที่ 2-3 แบบประเมินนีเ้ ป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า )Rating Scale) 5 ระดับ
โปรดทาเครื่องหมาย √ ในระดับคะแนนซึ่งตรงกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามเกณฑ์การ
ให้คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ความเหมา สม
ร ดับ
5
4
3

2
1

หมายถึง

ความเป็นไปได้
ร ดับ

หมายถึง

มีความเหมาะสมมากและมีความจาเป็น
เร่งด่วนในการปฏิบัติ
มีความเหมาะสมค่อนข้างมากควรนาไป
ปฏิบัติให้เกิดความสาเร็จ
มีความเหมาะสมปานกลางปฏิบัติได้ก็ดีไม่
ปฏิบัติก็ไม่เกิดความเสียหาย

5

มีความเหมาะสมค่อนข้างน้อยสามารถ
นาไปปฏิบัติได้ตามสถานการณ์
มีความเหมาะสมน้อยอาจไม่คุ้มค่าในการ
นาไปปฏิบัติ

2

แนวปฏิบัติชัดเจนมาก สามารถนาไปปฏิบัติ
ได้จริงจนประสบความสาเร็จ
แนวปฏิบัติชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติจนประสบความสาเร็จ
แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควร มีความเป็นไป
ได้ในการนาไปปฏิบัติจนประสบความสาเร็จ
ในระดับปานกลาง
แนวปฏิบัติชัดเจนพอสมควร แต่มีความ
ยากลาบากในการนาไปปฏิบัติ
แนวปฏิบัติไม่ชัดเจนเมื่อนาไปปฏิบัติอาจไม่
ประสบความสาเร็จ

4
3

1
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและเป็นไปได้ของกลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง
กลยุทธ์หลัก/
กลยุทธ์รอง

ความเหมา สม

ความเป็นไปได้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เสริมสร้าง
คุณค่าต่อวัยรุ่น
1.1 ใช้นโยบายการศึกษาที่สนับสนุน
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับ
การดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีใน
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับการ
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1.3 สร้างภาคีเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชน ที่ขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดาเนินชีวิต
ของนักเรียน
1.4 ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต

ข้อเสนอแน
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2. พัฒนาการปร เมินผลหลักสูตร การ

จัดเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริม
หลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้าน
2.1 ใช้นโยบายการศึกษาให้เอื้อต่อการ

ประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการ
ดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
2.2 กระตุ้นให้มีการใช้เทคโนโลยีในการ
สนับสนุนการประเมินผลในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
2.3 สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มที่ให้การ

สนับสนุนในการประเมินผลในการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
3. พัฒนาหลักสูตรที่เหมา สมกับความ
ต้องการของวัยรุ่น
3.1 ใช้นโยบายการศึกษา ที่ให้การ

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อม
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความ
ต้องการของวัยรุ่น
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3.2 เพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความ
ต้องการของวัยรุ่น
3.3 สร้างความเชื่อมโยงผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครอง
และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความต้องการของ
วัยรุ่น
3.4 สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมา สมแล เป็นไปได้ของวิธีดาเนินการ
วิธีการดาเนินการ

ความเหมา สม

ความเป็นไปได้

ข้อเสนอแน

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เสริมสร้างคุณค่าต่อวัยรุ่น
1.1 ใช้นโยบายการศึกษาที่สนับสนุนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการการปูองกัน
การตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1) โรงเรียนมีการสอนเพศศึกษาให้
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ทุกระดับชั้นและสอดแทรกในกลุ่มสาระ
อื่นๆ
2) โรงเรียนมีแนวทางในการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อสร้างแรงจูงใจมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียน
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3) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อสร้างความใฝุฝันถึงอาชีพใน
อนาคตให้แก่นักเรียน
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1) โรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเรียนการสอนเพศศึกษา
ให้นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาทุกระดับชั้นและสอดแทรกในกลุ่ม
สาระอื่นๆ
2) โรงเรียนจัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษากับผู้ปกครองโดยใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้น
องค์ความรู้ใหม่ๆจากการวิจัยเกี่ยวกับการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อม
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของ
วัยรุ่น

1.3 สร้างภาคีเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ที่ขับเคลื่อนจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดาเนินชีวิตของนักเรียน
1) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน
2) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่
ชุมชนเรื่องการปูองกันการตั้งครรภ์ของ
วัยรุ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นด้าน
ต่างๆผ่านเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน
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1.4 ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
1) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2) โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องการพึ่งพา
ตนเอง ความพอประมาณและความมี
เหตุผล
3) โรงเรียนกาหนดให้นักเรียนนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2. พัฒนาการปร เมินผลหลักสูตร การจัดเรียนการสอนแล กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ครอบคลุมทุกด้าน
2.1 ปรับใช้นโยบายการศึกษาให้เอื้อต่อการประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1) โรงเรียนมีแบบแผนและแนวทางการ

ประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาทุกระดับชั้น
2) โรงเรียนมีแบบแผนและแนวทางการ

ประเมินผลการเรียนการสอนเพศศึกษาที่
มีการสอนสอดแทรกในกลุ่มสาระอื่นๆ
3) โรงเรียนมีแบบแผนและแนวทางการ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในเรื่องความใฝุฝันถึงอาชีพในอนาคต
4) โรงเรียนมีแบบแผนและแนวทางการ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่นในด้านต่างๆ
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วิธีการดาเนินการ

ความเหมา สม

ความเป็นไปได้

ข้อเสนอแน

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
2.2 กระตุ้นให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1) โรงเรียนสนับสนุนให้นาคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การ
ประเมินผลหลักสูตรและการเรียนการ
สอนเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาทุกระดับชั้น
2) โรงเรียนสนับสนุนให้นาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมที่มีการเรียนรู้
โดยการให้บริการชุมชน
3) โรงเรียนสนับสนุนให้นาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
ทางอ้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้าน
ต่างๆของวัยรุ่น
2.3 สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มที่ให้การสนับสนุนในการประเมินผลในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ

ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นการยกระดับการดาเนินชีวิตของวัยรุ่น
1) โรงเรียนมีแนวทางการประเมินผล
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นในด้าน
ต่างๆโดยเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและ
ชุมชน
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2) โรงเรียนมีแนวทางการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการเรียนของนักเรียน
โดยเครือข่ายผู้บริหารโรงเรียน ครู
ผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
3) โรงเรียนมีแนวทางการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้โดยการ
ให้บริการชุมชน โดยเครือข่ายผู้บริหาร
โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา
ผู้ปกครองและชุมชน

3. พัฒนาหลักสูตรที่เหมา สมกับความต้องการของวัยรุ่น
3.1 ปรับนโยบายการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น
1) โรงเรียนสนับสนุนให้ครูจัดทาโครงงาน
(Project based Learning) เพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงหลักสูตรในการปูองกันการ
ตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของวัยรุ่นมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่
2) โรงเรียนกาหนดระยะเวลาให้มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
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3.2 เพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความต้องการของวัยรุ่น
1) โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การปูองกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านต่างๆของ
วัยรุ่น
2) โรงเรียนนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

จัดทาหลักสูตรการปูองกันการตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้าน
ต่างๆของวัยรุ่น
3.3 สร้างความเชื่อมโยงผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบวิชาสุขศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เข้าถึงความ
ต้องการของวัยรุ่น
1) โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร
ในการปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและ
ทางอ้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
วัยรุ่น
3.4 สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในหลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น
1) โรงเรียนปรับปรุงหลักสูตรในการ
ปูองกันการตั้งครรภ์ทางตรงและทางอ้อม
ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโดย
สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2) โรงเรียนปรับปรุงกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในการปูองกันการตั้งครรภ์
ทางตรงและทางอ้อมตลอดจนการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ของวัยรุ่น ที่
เชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
เรื่องการพึ่งพาตนเอง ความพอประมาณ
และความมีเหตุผล

ลงชื่อ....................................................................................
(……………………………………………………………………..)
ผู้ปร เมิน
ขอขอบคุณในความอนุเครา ห์ของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ภาคผนวก ข รายนามผูทรงคุ วุฒิ
1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 1
3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปร ชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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1. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒริ ับรองกรอบแนวคิดและตรวจสอบเครือ่ งมือวิจัย
1. ด้านการวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ลีกิจวัฒน
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ด้านการบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญภักดิ์
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. ด้านโรงเรียน
ดร. กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา )สิงห์ สิงหเสนี)
4. ด้านสาธารณสุข
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี.
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา. คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
5. ด้านสุขศึกษา
ดร.สุรัติ จีร พงษ์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ด้านกลยุทธ์
6.1 ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์
อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบร่างกลยุทธ์ ฉบับที่ 1
นักวิชาการด้านการพัฒนากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์
1. ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการทั่วไป
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม
2. ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา )สิงห์ สิงหเสนี)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการบริหารอาชีวศึกษา
ตาแหน่ง
อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4. ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา
ตาแหน่ง
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
นักวิชาการด้านการบริหารวิชาการ หรือการบริหารการศึกษา
1. นางสาวณัฐฐินันท์ เข้าพรหม
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ตาแหน่ง
ครู ประจาโรงเรียนบ่อสวดวิทยาการ
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 37)
2. นางสาวมยุรี นาคดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ตาแหน่ง
ครู ประจาโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 19)
3. ดร.สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก )Development Communication)
ตาแหน่ง
นักจิตวิทยาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นายสงบ ชัยวิเชียร
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
ตาแหน่งผู้ช่วยผู้อานวยการบริหารวิชาการ
ประจาโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30)
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นักวิชาการด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
1. พ.ญ.นันทา อ่วมกุล
วุฒิการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต
Master of Public Health (Maternal and Child Health)
ตาแหน่ง
ที่ปรึกษาสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ
วุฒิการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต
Master of Sciences (Sexual Education)
ตาแหน่ง
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา. คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
นักวิชาการด้านคุณภาพชีวิต
1. พ.ญ.นิพรรณพร วรมงคล
วุฒิการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์
ตาแหน่ง
ที่ปรึกษาสานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. รองศาสตรจารย์ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษา
ตาแหน่ง
อาจารย์พเิ ศษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. นายสราวุฒิ พัฒรากุบล
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1)
2. นางพลอยไพลิน สว่างพล
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32)
3. นางรพีพร คาบุญมา
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต1)
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4. นางสุมลรัตน์ อัศตรกุล
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่ง
อดีตผูอ้ านวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1)
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
1. นางจันทิพา ยี่กะแพทย์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
ตาแหน่ง
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7)
2.นายสุรัติ จีระพงษ์
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
3. นางสาวรุจริ า ประกายบดี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
ตาแหน่ง
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
4. นางจริญ สราชุ่ม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา
ตาแหน่ง
ครู ประจาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 38)
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3. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิร่วมปร ชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group)
1. ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ลีกิจวัฒน
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญภักดิ์
อาจารย์ประจาภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อทางนรีเวชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สตรี.
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา. คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล
5. ดร.สุรัติ จีร พงษ์
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ.ดร.สรายุทธ กันหลง
อาจารย์พเิ ศษ หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
7. นางสุมลรัตน์ อัศตรกุล
อดีตผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1)
8. ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9.นายสราวุฒิ พัฒรากุบล
รองผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1)
10. นางรพีพร คาบุญมา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
)สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต1)
11. อ.ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
อาจารย์ประจาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. ดร.สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
นักจิตวิทยาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์
อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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ภาคผนวก ค ตารางของ Krejcie & Morgan
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ์

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย นวิท ย านิพนธ์

นางจันทิรา ฐานีพานิชสกุ ล เกิ ดเมื่ อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2501 ที่ก รุงเทพมหานคร
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี อั ก ษรศาสตร์ บั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 2 สาขาวิ ช า
ภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2523 และบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2550 ระดับปริญญาโท
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อปี พ.ศ.2555 ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัทสิรี คอมเมอร์เชียล
จากัด

