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การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการจัดการศึกษา 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 

 

ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน  าใจของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเรียนได้ ช่วงชั นที่ 3 
โดยใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย                                                                                  
Resource of development the behavior ethics for kindness 
of Educable Mentally Retarded group level 3 by using 
Yuvavaiyavajjamai activity 

ผู้วิจัย  โต้ง พรมกุล 

ผู้วิจัยร่วม  พัชรรวีรรณ ตันกุระ 

ปีที่ท าวิจัยเสร็จ พ.ศ.2551 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คนพิการเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของทุกสังคม ทุกประเทศ และทุกภูมิภาคของโลก ประเทศไทยมี
ประชากรคนพิการจ านวน 1,098,000 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของประชากรทั้งหมด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2546 : 23) คนพิการมีความส าคัญไม่แตกต่างจากคนทั่วไปในสังคม ในอดีตคนพิการถูกมองว่าเป็นบุคคลที่น่า
สมเพช ไร้ความสามารถเป็นภาระของครอบครัว ไม่สามารถท ากิจกรรมในสังคมได้เหมือนคนทั่วไป จึงถูก
ทอดทิ้งให้เผชิญชะตากรรมโดยล าพงัอยู่ในบ้าน และใช้ชีวิตไปวันๆ หนึ่งตามยถากรรม คนพิการอีกส่วนหนึ่งถูก
เก็บซุกซ่อนไว้ภายในบ้าน เพราะความรู้สึกที่อับอายสังคม ท าให้ผู้พิการเหล่านั้นไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง และมีคนพิการจ านวนไม่น้อยที่มีความพิการเกิดข้ึนภายหลังจากสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมทั้งไม่
สามารถยอมรับความพิการที่เกิดข้ึนกับตนเอง ไม่ยอมช่วยเหลือตนเอง หมดอาลัยตายอยาก ยอมแพ้ต่อ
ปัญหาอุปสรรคในชีวิต ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 

แม้ว่าปัจจุบันกระแสความคิดในการด าเนินงานด้านคนพิการทั้งในประเทศและนานาชาติได้พัฒนาไป
อย่างมาก ยอมรับคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม น าเรื่องสิทธิมนุษยชนมาใช้กับคนพิการ โดยถือว่าคนพิการ
เป็นประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่นในสังคม นโยบายด้านคนพิการในประเทศไทยหันมาเน้นการ
พัฒนาคนพิการ เพื่อให้ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพอย่างสูงสุด ให้ได้รับความเสมอภาคในการพัฒนาตนเอง    
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป จนสามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระในครอบครัว ชุมชนและสังคม ถึงกระนั้นแล้วก็ตาม 
ความเชื่อทางศาสนาและเจตคติที่ฝังลึกอยู่ในสังคมไทย และตัวคนพิการเอง ว่าความพิการเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการกระท าบาป เป็นกรรมที่คนพิการท ามาในอดีต ผลกรรมได้ส่งผลให้คนพิการไม่สมบูรณ์เช่น
บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป  
คนพิการจึงควรรับกรรมและเผชิญกับสภาพชีวิตที่พิการจนกว่าจะชดใช้กรรมให้หมดส้ิน และแม้ว่าคนในสังคมจะ
ให้ความสงสารและเห็นใจต่อคนพิการ แต่การช่วยเหลือมุ่งประเด็นไปที่การสงเคราะห์ด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือทางวัตถุมากกว่าจะมองเห็นคนพิการอย่างบุคคลที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาและช่วยเหลือตนเองและ
เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดียิ่งข้ึน (ปาริชาด สุวรรณบุบผา จตุพร ไชยทองศรี และตรีนุช พลางกูร, 2549) ท าให้คน
พิการจ านวนไม่น้อยในสังคมได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับในอดีตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 

 

ศาสนาเป็นค าสอนที่ศาสดาน ามาเผยแพร่ส่ังสอน แจกแจงแสดงให้มนุษย์ละเว้นจากความชั่ว กระท า
แต่ความดี โดยให้ยึดถือปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ค าสอนมีลักษณะเป็นสัจธรรม ใช้เป็นแนวทางการ
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ด าเนินชีวิตเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ เป็นเครื่องดับความเร่าร้อนใจ ท าให้ใจสงบร่มเย็น เป็นบ่อเกิดแห่ง
จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เป็นหลักในการด ารงชีวิตของบุคคลใน
สังคม ช่วยก ากับพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ซ่ึงเป็นสมาชิกในสังคมมีแนวพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็น
รูปเป็นรอยเดียวกัน  เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ และหมู่มวลมนุษยชาติ (นงเยาว์ ชาญณรงค์, 2545 : 
206-207) ดังนั้นการน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตส าหรับคนพิการย่อมจะช่วยให้คนพิการ
ล่วงพ้นความทุกข์จากอุปสรรคของความพิการได้ หากคนพิการมีความเลื่อมใส ศรัทธา และน าหลักค าสอนมา
ยึดเหนี่ยวจิตใจตนเอง   

โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานกุูล สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นโรงเรียนประเภทประจ า 
เปิดท าการเรียนการสอนแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา และได้พบว่า เด็กเหล่านี้ถูกผลักออกจากสังคม ถูกละเลยในเรื่องการบ่ม
เพาะคุณธรรม เพราะเห็นว่าเป็นคนไร้ความสามารถ เป็นคนพิการ เป็นเด็กปัญญาอ่อน ไม่มีความสามารถใน
การเรียนรู้หรือเข้าถึงหลักธรรมท่ีลึกซึ้งและเป็นนามธรรมได้ และถูกมองว่าเป็นผู้ไม่มีคุณธรรม โดยเฉพาะเรื่อง
ความมีน้ าใจ เพราะถูกมองว่าคนพิการเป็นแต่เพียงผู้คอยรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยฝ่ายเดียวเท่านั้น ไม่
สามารถแสดงความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละแก่ส่วนรวมได้  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมีน้ าใจ ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเรียนได้ ช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความมีน้ าใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา กลุ่มเรียนได้ ช่วงชั้นที่ 3 หลังการใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความมีน้ าใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา กลุ่มเรียนได้ ช่วงชั้นที่ 3 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขต  ดังนี้ 

1. ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเรียนได้ 
ช่วงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา  

2. ผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีน้ าใจ  จ านวน  
2 กิจกรรม คือ กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย และกิจกรรมเข้าค่ายวิถีชีวิตไตรสิกขา เด็กปัญญาท าได้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวจิัย เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเรียนได้ ระดับสติปัญญา 
ระหว่าง 50-70 ช่วงชั้นที่ 3 ไม่มีความพิการซ้อน โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากลุ่มเรียนได้ ระดับสติปัญญา 
ระหว่าง 50-70 ไม่มีความพิการซ้อน  ช่วงชั้นที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เลือกโดยวิธีเจาะจง จ านวน 10 คน เป็นนักเรียนชาย 5 คน และนักเรียนหญิง 5 คน มีอายุและระดับ
สติปัญญา ดังนี้ 

คนที ่ อายุ (ปี ) ระดบัสติปัญญา 
1 10 57 
2 11 50 
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3 11 57 
4 12 50 
5 13 51 
6 13 54 
7 14 52 
8 15 53 
9 15 60 
10 16 57 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก ่ 

1.  กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย 2 กิจกรรม  ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมวีถีธรรม วิถีไทย 

1.2 กิจกรรมการเข้าค่ายวิถีชีวิตไตรสิกขา เด็กปัญญาท าได้ 

2.  แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจ 

แบบแผนการทดลองและการด าเนินการทดลอง 

แบบแผนการทดลอง การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนนิการทดลองตามแผนการทดลองแบบกลุ่ม
เดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One group pretest-posttest design) 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

E   แทน  กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
T1  แทน  การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) โดยการใช้แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม  

จริยธรรมด้านความมีน้ าใจ 
X  แทน  การจดักระท า หรือ การให้ตัวแปรทดลอง (Treatment) ดว้ยการใช้กิจกรรมยวุไวยาวัจมัย 
T2  แทน  การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) โดยการใช้แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม 

จริยธรรมด้านความมีน้ าใจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้  มีวิธีการด าเนินการทดลอง ดังนี้  

1. ข้ันก่อนเริ่มการทดลอง 

1.1   ผู้วิจัยน าแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ซ่ึงเป็นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบประเมินกับระดับพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่มเรียนได้ ช่วงชั้นที่ 3 โดยหาค่า IOC หรือ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง แล้วน าแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเป็นแบบ
ประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจ ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 10 ข้อ 

1.2  ผู้วิจัยท าการประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจของกลุ่มตัวอย่าง 
(Pretest) ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจ 

2. ข้ันด าเนินการทดลอง      

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แบ่งเป็น  
2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
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2.1  กิจกรรมวิถีธรรม วิถีไทย ด าเนินการ 7 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทุกวันพระ (วันที่ 5, 12, 27 
พฤศจิกายน 2551 และวันที่ 5, 12, 20, 26 ธันวาคม 2551) 

2.2 กิจกรรมการเข้าค่ายวิถีชีวิตไตรสิกขา เด็กปัญญาท าได้  ระยะเวลาด าเนินการ3วัน  
2 คืน (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลอง ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 – 26 ธันวาคม 2551 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

ครั้งท่ี วันที ่ เวลา แผนการฝึก 
1 5 พฤศจิกายน 2551 07.25 - 09.15 

น. 
กิจกรรมวิถธีรรม วิถีไทย 

2 12 พฤศจิกายน 2551 07.25 - 09.15 
น. 

กิจกรรมวิถธีรรม วิถีไทย 

3 18- 20 พฤศจิกายน 
2551 

3 วัน 2 คืน กิจกรรมการเข้าค่ายวิถีชวีิตไตรสิกขา เด็กปัญญาท า
ได ้

4 27 พฤศจิกายน 2551 07.25 - 09.15 
น. 

กิจกรรมวิถธีรรม วิถีไทย 

5 5 ธันวาคม 2551 07.25 - 09.15 
น. 

กิจกรรมวิถธีรรม วิถีไทย 

6 12 ธันวาคม 2551 07.25 - 09.15 
น. 

กิจกรรมวิถธีรรม วิถีไทย 

7 20 ธันวาคม 2551 07.25 - 09.15 
น. 

กิจกรรมวิถธีรรม วิถีไทย 

8 26 ธันวาคม 2551 07.25 - 09.15 
น. 

กิจกรรมวิถธีรรม วิถีไทย 

3. ข้ันหลังการทดลอง 

3.1  ผู้วิจัยท าการประเมินกลุ่มตัวอย่าง (Posttest) ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรม 
จริยธรรมด้านความมีน้ าใจ 

3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจมาวิเคราะห์ตาม
วิธีการทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาค่าพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจทั้งก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติ
พื้นฐาน ซ่ึงได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ 

2. เปรียบเทียบพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจก่อนและหลังการทดลองโดยใช้การ
ทดสอบของวิลคอกซัน (Wilcoxon Matched Pairs Singed – Ranks Test) 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา กลุ่ม
เรียนได้ ช่วงชั้นที่ 3 หลังการฝึกโดยใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย อยู่ในระดับดี และสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

การอภิปรายผล 
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จากการศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา กลุ่มเรียนได้ช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา กลุ่มเรียนได้ช่วงชั้นที่ 3 มีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจหลังการฝึกโดยใช้
กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย สูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ อัมพร ชนะทอง (2546: 
55) ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ด้าน
ความมีน้ าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนวัดพลับพลา จังหวัดจันทบุรี จ านวน 30 คน พบว่า 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวที่สร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้     2) นักเรียนมีความก้าวหน้าในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม 
ด้านความมีน้ าใจสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ   3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมแนะแนวอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับเอษณีย์ ฉัตรวิทยานนท์ (2537: 80) ได้ศึกษาผลของการเข้ากลุ่มฝึกความรู้สึกไวที่
มีต่อความมีน้ าใจ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ภายหลังการเข้ากลุ่มฝึกความรู้สึกไว นักเรียนมีน้ าใจมากข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับอาคม หงษ์ทอง (2539) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความมีน้ าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนบ้านแบนชะโด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมี
การพัฒนาความมีน้ าใจมากกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยความคงทนของพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีน้ าใจของนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา หลังจากการฝึกโดยใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัย 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมด้านอื่นๆ โดยการใช้กิจกรรมยุวไวยาวัจมัยของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 


