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วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการท�ากิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพัฒนาความคิดเห็นทาง

คุณธรรมด้านกัลยาณมิตรในวัยรุ่น

วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ	 experimental	 controlled	 trial ในนักเรียน	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	ปีการศึกษา	 2554	จ�านวน	40	 ราย	 โดยเลือกเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	

โดยการสุม่	โดยมผีูอ้ยูใ่นกลุม่ทดลองทีต้่องเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่	8	ครัง้	และกลุม่ควบคมุอย่างละ	20	ราย		

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 คือแบบทดสอบวัดคุณธรรมด้านกัลยาณมิตร”	 (สุวรรณา	 วชิรปราการสกุล)		

จ�านวน	 80	 ข้อ	 และแผนการจัดกิจกรรมกลุ ่มโดยอาศัยหลักทางจิตวิทยาและหลักพุทธศาสนา	

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม	SPSS	version	17

ผลการศึกษา คะแนนความคิดเห็นคุณธรรมด้านกัลยาณมิตรของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อน

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน	(p=0.263)	หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธ	

คะแนนคณุธรรมด้านกลัยาณมติรของกลุม่ทดลองเพิม่ขึน้ในทกุด้านทัง้คะแนนเฉลีย่	ก่อนท�ากจิกรรมจาก	

141.8	คะแนน	หลังท�ากิจกรรมคะแนนเพิ่มเป็น	148.4	คะแนน	(p=0.016)	ในกลุ่มควบคุมวัดครั้งแรก

มีคะแนน	136.8	คะแนน	วัดครั้งที่	2	มีค่าลดลงเป็น	132.6	คะแนน	(p=0.205)	เมื่อใช้สถิติ	ANCOVA	

เปรยีบเทยีบคะแนนหลงัท�ากจิกรรมพบว่า	เมือ่ปรบัเทยีบกบัค่าคะแนน	ก่อนท�ากจิกรรม	คะแนนหลงัท�า

กจิกรรมของกลุม่ทดลอง	145.707±3.053	คะแนนครัง้ที่	2	ของกลุม่ควบคมุ	135.064	±2.894	ซึง่ค่าทีไ่ด้

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p=0.017)

สรุป คะแนนความคิดเห็นทางจริยธรรมด้านกัลยาณมิตรของนักเรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม	

พบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีคะแนน

ด้านกัลยาณมิตรเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ได้ท�ากิจกรรมไม่แตกต่างกัน	 แสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรม	
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ABSTRACT

Objective: To	 study	 the	 effectiveness	 of	Buddhist	 integrated	group	 intervention	 on	

cognition	in	good	friend	virtue	improvement	in	adolescents

Methods: An	experimental	randomized		study	was	conducted.	The	first	grade	of	high	

school	students,	in	the	academic	year	of	2011,	was	selected.	Subjects	were	randomly	

divided	into	two	groups	.	The	experimental	group	consisted	of	twenty	students	to	receive	

eight	sessions	of		Buddhist	integrated	group	intervention.	The	control	group	consisted	

of	twenty	students	with	no	intervention.	The	instruments	used	for	collecting	data	were		

the	good	friend	virtue	questionnaire	and	the		Buddhist	integrated	group	intervention.	

Data	analysis	used	SPSS	program	version	17.

Results: There	was	no	significant	difference	in		good	friend	virtue	score	between	two	

groups	prior	to	the	group	intervention	(	p=0.263)	.	Good	friend	virtue	score	of	the	study	

group	 	was	 significantly	 higher	 than	before	 receiving	group	 intervention	 (p=0.016).		

When	using	ANCOVA		to	compare	good	friend	virtue	score,	good	friend	virtue	score	of	

the	study	group		was	significantly	higher	than	control	group	(p=0.017)

Conclusion: Good	 friend	 virtue	 score	 of	 the	 experimental	 group	was	 significantly		

improved	after	having	received	Buddhist	integrated	group	intervention.	This	intervention	

may	help	to	improve		the	cognition	in	good	friend	virtue.
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บทน�า
	 สภาพสงัคมไทยในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงไป
มากโดยมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุ	เทคโนโลยี	
และการสื่อสารอย่างมาก	 ท�าให้ความเป็นอยู่ของคน	
ในสังคมสะดวกสบายมากขึ้น	 ส่งผลให้สังคมเป็น
ลักษณะวัตถุนิยมโดยเฉพาะสังคมในเมือง	 ซึ่งในทาง
ตรงข้ามเรื่องศีลธรรม	 คุณธรรม	 ในสังคมไทย	 ไม่ได้
รับความสนใจหรือไม่ได้รับการปลูกฝังในเด็ก	 ดังนั้น	
ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่11		
(2555-2559)	 ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย์
ให้มภีมูคิุม้กนัในการด�ารงชวีติและปรบัตวัให้เท่าทนักบั
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่	 21	มีเป้าหมาย	
ให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการด�ารงชีวิต		
มีคุณธรรมจริยธรรม	มีส�านึกความเป็นพลเมือง	กล้าคิด
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์1

	 เพือ่นเป็นสิง่ทีส่�าคญัในชวีติของวยัรุน่	โดยความ
สมัพนัธ์แสดงออกในด้าน	ความเชือ่ถอืไว้วางใจ	การพดู
คุยสื่อสาร	และความสนิทสนมใกล้ชิด	 เพื่อนมีอิทธิพล
ต่อเด็กวัยรุ่นในเรื่องความคิด	 อารมณ์	 วิธีการในการ	
แก้ปัญหาต่างๆ	พฤติกรรม	 การแสดงออกทางสังคม2	
โดยในเด็กผู ้หญิงจะให ้ความส�าคัญในตัวเพื่อน		
ความคาดหวัง	และความใกล้ชิดกับเพื่อนมากกว่าเด็ก
ผู้ชาย3	การที่เด็กได้อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ดี	 ย่อมท�าให้เด็ก	
มพีฤตกิรรมทีด่	ีแต่ในทางกลบักนัถ้าเดก็อยูใ่นกลุม่เพือ่น	
ที่ก้าวร้าวเกเร	 เด็กก็มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมเช่นนี	้
ตามมา4	 ป ัญหาส�าคัญที่พบในเด็กวัยรุ ่น 	 ได ้แก ่		
เด็กติดเกมส์	 มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ	จากร้อยละ	13.3		
ในปี	พ.ศ.	2551	เพิ่มเป็น	14.4	ในปี	พ.ศ.	25525	ปัญหา
การใช้ความรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 และอายุเฉลี่ย
ของเด็กที่ใช้ความรุนแรงจนถึงกระทั่งท�าผิดกฎหมาย
มีอายุน้อยลง	โดยพบมาก	อายุ	12-18	ปี1	ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	ปัญหายาเสพติด	ซึ่งปัญหา
ต่างๆ	เหล่านี้	กลุม่เพือ่นเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ปัญหา
เหล่านีเ้พิม่มากขึน้	โดยเดก็ตดิเกมส์	ร้อยละ	46.9	มกีลุม่

เพื่อนที่ชอบเล่นเกมส์เหมือนกัน	 เด็กที่คล้อยตามกลุ่ม
เพือ่นมาก	มโีอกาสทีจ่ะตดิเกมส์เป็น	2.5	เท่าของกลุม่ที่	
คล้อยตามเพื่อนน้อย6	หรือในเด็กที่ติดยาเสพติด	ได้รับ
ยาเสพติดจากเพื่อนร้อยละ	59	และเคยเห็นเพื่อนใช้ยา
เสพตดิถงึร้อยละ	537	ดงันัน้การทีจ่ะลดปัญหาพฤตกิรรม
เหล่านี้ได้การเลือกคบเพื่อนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	ซึ่งหลักใน
การคบเพื่อนนั้นสอดคล้องกับคุณธรรมด้านกัลยามิตร	
	 กลัยาณมติร8	หมายถงึ	บคุคลทีเ่พยีบพร้อมด้วย
คุณสมบัติที่จะสั่งสอน	แนะน�า	 ชี้แจง	 ชักจูง	 ช่วยบอก	
ช่องทาง	 หรือเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นด�าเนินไปในมรรคา	
แห่งการฝึกอบรมอย่างถกูต้อง	ตลอดจนเป็นเครือ่งอดุหนนุ	
เกื้อกูลกัน	 ให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยด	ีกัลยาณมิตร	คือ	
มิตรที่ดีแท้จริง	ประกอบไปด้วย	มิตร	4	กลุ่ม
	 ก.	 มิตรอุปการะ	 หมายถึง	 บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติต่อเพื่อนด้วยความช่วยเหลือดูแลไม่ให้ใครมา
ท�าร้ายร่างกายและทรพัย์สนิของเพือ่น	ตลอดจนการเสยี
สละทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือเพื่อนอย่างเต็มที่	มีลักษณะ	
4	อย่างคอื	ป้องกนัภยัเพือ่นผูป้ระมาทแล้ว	ป้องกนัทรพัย์
ของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว	 เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งอาศัยได้		
ให้ทรัพย์เกินกว่าที่ออกปากขอ
	 ข.		มิตรร ่วมทุกข์ร ่วมสุข	 หมายถึง	 บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อนด้วยการไม่ปิดบัง	 อ�าพราง	
สิ่งต่างๆ	 ไม่มีลับลมคมใน	 รักษาความลับของเพื่อน		
แม้ถงึคราววบิตักิพ็ยายามช่วยหาหนทางแก้ไขให้ลุล่วง
ไปด้วยด	ีมลีกัษณะ	4	อย่างคอื	เปิดเผยความลบัของตน
ให้แก่เพื่อน	ปิดบังความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย	
ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ	อาจสละชีพของตนแทนเพื่อนได้
	 ค.	 มิตรแนะน�าประโยชน์	 หมายถึง	 บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติต่อเพื่อนโดยแนะน�าให้	ประพฤติปฏิบัติ
ในสิ่งที่ดีงาม	ชี้แจงโทษของการท�าชั่ว	ตลอดจนแนะน�า
ความรู้ใหม่ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการประกอบอาชีพหรือ
ทางที่ท�าให้ไปสู่ความสงบสุข	 มีลักษณะ	 4	 อย่างคือ		
ห้ามไม่ให้ท�าชั่ว	 ให้ตั้งอยู ่ในความดี	 ให้ฟังในสิ่งที่	
ไม่เคยฟัง	บอกทางสวรรค์ให้
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	 ง.	 มติรมใีจรกั	หมายถงึ	บคุคลทีป่ระพฤตปิฏบิตัิ
ต่อเพือ่นด้วยความจรงิใจมคีวามเป็นห่วงเป็นใยอยูเ่สมอ
ไม่ว่าเพื่อนจะสุขหรือทุกข์	และช่วยพูดส่งเสริมเพื่อนใน
ทางที่ดี	มีลักษณะ	4	อย่างคือ	ทุกข์ทุกข์ด้วย	สุขสุขด้วย	
โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน	 รับรองคนที่พูดสรรเสริญ
เพื่อน
	 กระบวนการกลุ่ม	 ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการคิดแก้ไขปัญหาจาก
ประสบการณ์จริงของกันและกัน	 มองตัวเองเป็นคนที่
มีประโยชน์ต่อผู้อื่น	 สามารถแบ่งปันความรู้ของตัวเอง
ช่วยเหลอืคนอืน่	เกดิการเลยีนแบบพฤตกิรรมกนัในกลุม่	
จากเพื่อนหรือจากผู้น�ากลุ่ม	ความผูกพันระหว่างวัยรุ่น
ในกลุ่มพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ	
และท�าให้เดก็กล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลงตนเองไปในทางทีด่ี9		
ร่วมกับประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�า
ชาติและมีหลักค�าสอนที่เข้าใจง่าย	 ดังนั้นทางผู้วิจัย	
จึงได้มีแนวคิดในการท�ากิจกรรมกลุ ่มแนวพุทธเพื่อ
พัฒนาความคิดเห็นทางคุณธรรมด้านกัลยาณมิตร	
ในวัยรุ่นเพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น
ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการท�ากิจกรรมกลุ่ม
แนวพุทธต่อการพัฒนาความคิดเห็นทางคุณธรรม	
ด้านกัลยาณมิตรในวัยรุ่น

วิธีการศึกษา
	 การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบ	 experimental		
controlled	 trial	 ศึกษาผลของการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่อาศัยหลักการทางจิตวิทยาและหลักการทาง	
พุทธศาสนา	ซึ่งมีเนื้อหาทางจริยธรรมด้านกัลยาณมิตร	
ต่อการพฒันาความคดิเหน็ทางจรยิธรรมด้านกลัยาณมติร	
และใช้แบบทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลัง
ท�ากิจกรรมกลุ่ม	 8	ครั้ง	 และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัสิน้สดุกจิกรรม	ตัง้แต่เดอืน
กรกฎาคม	ถึง	กันยายน	รวมทั้งสิ้น	3	เดือน
	 ประชากรที่ศึกษา	 คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	
ปีที่	1	ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	
2554	 จ�านวน	 40	 ราย	 โดยเลือกเข้ากลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุโดยการสุม่	จากนกัเรยีนทีส่นใจเข้าร่วมวจิยั		
40	ราย	ได้รบัซองแบบสอบถามทีม่รีหสั	A	และ	B	อย่างละ		
20	 ซอง	 โดยกลุ่ม	A	คือกลุ่มทดลอง	กลุ่ม	B	คือกลุ่ม
ควบคมุ	โดยมผีูอ้ยูใ่นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุอย่างละ		
20	ราย	
	 เกณฑ์การคัดเลือกผู ้เข ้าร ่วมการศึกษา  
(inclusion criteria)
	 •	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1	 ที่ยินดีเข้าร่วม
การศึกษา	
	 •	 นับถือศาสนาพุทธ
	 •	 ได้รับอนุญาตจากผู ้แทนโดยชอบธรรมให	้
เข้าร่วมโครงการศึกษา
	 เกณฑ์การคัดออกผู ้ เข ้าร ่วมการศึกษา  
(exclusion criteria)
	 •	 มีปัญหาสุขภาพ	 เช่นเจ็บป่วยจนไม่สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้	 หรือปัญหาด้านการสื่อสารที่ไม่
สามารถท�ากิจกรรมได้	 เช่น	 มีปัญหาด้านสติปัญญา	
(mental	retardation,	autistic)	พูดไม่ได้	ไม่ได้ยินเสียง	
เป็นต้น
	 	 ผู ้ เข ้าร ่วมการศึกษาสามารถถอนตัวได	้
ตลอดเวลา	 โดยข้อมูลที่ได้ก่อนการถอนตัว	จะไม่น�าไป
ใช้ในการศึกษาในกรณีที่ถอนตัวก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย	4	ครั้ง

ขนาดของกลุ่มที่ใช้ในกิจกรรมกลุ่ม
	 กลุ่มที่ดีและมีคุณภาพนั้นควร	มีจ�านวนสมาชิก		
12-15	คน	โดยเฉพาะกบักลุม่ทีต้่องการการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม		เพราะสมาชกิทกุคนในกลุม่ต้องมสีมัพนัธภาพ	
ที่ใกล้ชิด	 จึงจะส่งผลให้ทุกคนกล้าแสดงความคิด		
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ความรู้สึกได้อย่างเต็มที่	 นอกจากนี้สมาชิกทุกคนจะได้
มีเวลาและโอกาสในการร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิด10-12	
โดยเมือ่คดิรวมจ�านวนทีค่าดว่าจะออกจากการวจิยัก่อน
หมดกิจกรรม	 (drop	 out)	 ร้อยละ	 30	สมาชิกในกลุ่ม
ทดลองที่ท�ากิจกรรมกลุ่มควรมี	16-20	ราย
	 ดังนั้นรวมแล้วจะมีผู ้เข้าโครงการวิจัยทั้งกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองโดยรวม	 ประมาณ	 40	 ราย		
ซึ่งเป็นจ�านวนที่ใกล้เคียงกับการศึกษาเรื่องการท�า
กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านอื่นๆ	ที่เคยท�ามา
ก่อนหน้านี้13,14	แล้วสามารถน�าไปประเมนิและวดัผลได้ดี	

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 1.	 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทาง
คุณธรรมด้านกัลยาณมิตร	 “การสร้างแบบทดสอบวัด
คณุธรรมด้านกลัยาณมติร”15	จ�านวน	80	ข้อ	โดยแบ่งเป็น		
4	 ชุดๆ	 ละ	 20	 ข้อ	 คะแนนเต็ม	 80	 ข้อ	 160	คะแนน		
ใน	4	หวัข้อประกอบด้วยด้าน	มติรอปุการะ	มติรร่วมทกุข์	
ร่วมสุข	มิตรแนะน�าประโยชน์	มิตรมีความรักใคร่	โดยม	ี
ค่าความเชื่อมั่นของแต่ละชุดเท่ากับ	 0.767,	 0.797,	
0.845,	0.832	และค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ	0.93	
เป็นแบบสอบถามสถานการณ์	มี	3	ตัวเลือก	ให้นักเรียน
เลือกตอบได้	 1	 ตัวเลือกเท่านั้น	 เกณฑ์การให้คะแนน	
ถ้าเลือกค�าตอบที่ตรงกับค�าตอบที่แสดงถึงความมี
กัลยาณมิตรมากที่สุด	 ให้คะแนน	 2	 ค�าตอบที่แสดง	
ความมีกัลยาณมิตรบ้างให้	 1	 คะแนน	และค�าตอบที่
แสดงความไม่มีกัลยาณมิตรได้	0	คะแนน
 2.		แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยอาศัยหลักทาง
จิตวิทยาและหลักพุทธศาสนา	 อาศัยกิจกรรมเกมส์	
บทบาทสมมต	ิละคร	กรณตีวัอย่าง	เพือ่เรยีนรูก้ารท�างาน
ร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง	กิจกรรมกลุ่มได้
ออกแบบให้มีการเรียนรู้ตามล�าดับขั้นตอนดังนี้	16

	 กิจกรรมที่	 1	break the ice จุดประสงค์เพื่อ
ท�าความรู้จักกันของสมาชิกในกลุ่ม	 โดยผ่านกิจกรรม
พาสปอต	ตามล่าหาชื่อ

	 กิจกรรมที่	 2	กัลยาณมิตร	 จุดประสงค์เพื่อให้
รู้ความหมาย	ความส�าคัญ	 ของกัลยาณมิตร	 ยอมรับ	
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล	และสามารถอยูร่่วมกนั
ได้	ฝึกสติและสมาธิ	โดยผ่านกิจกรรมแบ่งรวมแบ่งแยก	
และเกมรถไฟ
	 กิจกรรมที่	 3	มิตรอุปการะ	 จุดประสงค์เพื่อให้
เข้าใจลักษณะของการเป็นมิตรอุปการะ	 และการน�า
คุณธรรมไปใช้	 โดยผ่านกิจกรรม	ละครบทบาทสมมติ	
และเกมผ้าเอื้อเฟื้อ
	 กิจกรรมที่	 4	มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข	 จุดประสงค์
เพื่อให้เข้าใจลักษณะของการเป็นมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข	
และการน�าคุณธรรมไปใช้	โดยผ่านกิจกรรม	ละคร	และ	
เกมปิดตาวาดรูป
	 กิจกรรมที่	 5	มิตรแนะน�าประโยชน์	 จุดประสงค์
เพือ่ให้เข้าใจลกัษณะของการเป็นมติรแนะน�าประโยชน์	
และการน�าคุณธรรมไปใช้	 โดยผ่านกิจกรรม	 แสดง
บทบาทสมมติ
	 กจิกรรมที	่6	มติรมใีจรกั	จดุประสงค์เพือ่ให้เข้าใจ
ลักษณะของการเป็นมิตรมีใจรัก	 และการน�าคุณธรรม
ไปใช้	โดยผ่านกิจกรรม	ละครเรื่องช่วยด้วยท�าไงดี	และ
เกมส์ส่งน�้า
	 กิจกรรมที่	 7-8	สรุปกิจกรรมทั้งหมด	 และเน้น
การน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
	 โดยทกุครัง้ทีท่�ากจิกรรม	จะมกีจิกรรมเดนิจงกลม	
และนั่งสมาธิด้วย	เพื่อให้นักเรียนมีสติและสมาธิซึ่งเป็น	
หลักส�าคัญในการมีกัลยาณมิตร	 และจะมีการบ้าน
หลังกิจกรรมทุกครั้ง	 โดยแต่ละกิจกรรมใช้เวลาครั้งละ	
1	 ชั่วโมง	 30	 นาที	 โดยท�ากิจกรรมสัปดาห์ละครั้งทุก
วันเสาร์ช่วงบ่ายที่ห้องแนะแนวของโรงเรียน	ติดต่อกัน	
จนครบ	8	ครั้ง

กระบวนการเก็บข้อมูล (data collection process)	
	 -		 กลุ ่มทดลองได้ท�าแบบสอบถาม	 pre	 test		
ที่สัปดาห์ที่	 1	 หลังจากนั้นเข้าร่วมกิจกรรม	 8	 ครั้ง	
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หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมครบแล้ว	 ท�าแบบสอบถาม	
post	test	ที่สัปดาห์ที่	8
	 -		 กลุ ่มควบคุมท�าแบบสอบถาม	 pre	 test		
ทีส่ปัดาห์ที	่1	และแบบสอบถาม	post	test	ทีส่ปัดาห์ที	่8	
โดยในระหว่างสัปดาห์ที่	1-8	ไม่มีกิจกรรมใดๆ
	 -		 เก็บข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมทาง
ศาสนาในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่สัปดาห์ที่	 1	
โดยใช้
	 	 1)	 แบบสอบถามความคิดเห็นทางคุณธรรม
ด้านกัลยาณมิตร(สุวรรณา	วชิรปราการสกุล)
	 	 2)	 แบบเก็บข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรม
ทางศาสนา

การวดัผล/การวเิคราะห์ผลการการศกึษา (outcome 
measurement / data analysis)
	 ผลลัพธ์หลักของการศึกษานี้คือผลสัมฤทธิ์ของ
การท�ากจิกรรมกลุม่แนวพทุธต่อการพฒันาความคดิเหน็
ทางคุณธรรมด้านกัลยาณมิตรของวัยรุ่น	 โดยพิจารณา
จาก	 เปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบทั้ง	 4	ที่เพิ่ม
ขึ้นก่อนและหลังการท�ากิจกรรม

การวิเคราะห์ทางสถิติ
	 1.		สถิติเชิงพรรณนาใช้ความถี่ 	 และร้อยละ	
เพื่อการน�าเสนอข้อมูลทั่วไป
	 2.		สถิติเชิงเปรียบเทียบ	 ระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง	 เพื่อศึกษาความแตกต่างของข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมทางศาสนา	ด้วย	t-test	และ	
chi-square
	 3	 สถิติเชิงเปรียบเทียบ	 ระหว่างกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง	 เพื่อศึกษาความแตกต่างกันระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม	 โดยใช้	 ค่าเฉลี่ย		
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และหาความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยด้วย	 t-test	 โดยถือว่ามีนัยส�าคัญทาง

สถิติเมื่อ	 p<	 0.05	 และใช้ค่าสถิติ	 ANCOVA	 ในการ	
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทั้ง	2	กลุ่ม	
โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	SPSS	version	17

ผลการศึกษา
	 การศึกษานี้มีผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด	40	 ราย	
โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย	 ออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 โดยการ	
สุ ่ม	 โดยมีกลุ ่มเข้าร่วมกิจกรรมกลุ ่ม	 20	 ราย	 และ	
กลุ่มควบคุม	20	ราย	โดยในกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม		
มีผู้เข้าร่วมการศึกษา	 2	 รายที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง	 4	
ครั้ง	จึงไม่ได้น�าข้อมูลมาใช้ในการศึกษาตามที่ได้กล่าว
มาขั้นต้น	 (เข้าร่วม	 1-2	 ครั้งแรก)	 จึงเหลือผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม	18	ราย	ผลการศึกษาเป็นดังนี้
	 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 ประชากรที่ศึกษาของกลุ ่มควบคุมและกลุ ่ม
ทดลองทั้งหมดเป็นเพศหญิง	 โดย	มีอายุเฉลี่ยในกลุ่ม
ควบคมุ	12.5	ปี	ในกลุม่วจิยั	12.2	ปี	เกรดเฉลีย่	3.00-4.00		
จ�านวนพีน้่องเฉลีย่	ในกลุม่ควบคมุ	1.7	ราย	ในกลุม่วจิยั	
1.8	 ราย	 สถานภาพสมรสของบิดามารดาของทั้งสอง
กลุ่มส่วนใหญ่	สถานภาพคู่	อายุเฉลี่ยของบิดา	ในกลุ่ม
ควบคมุ	38.5	ปี	ในกลุม่วจิยั	42.7	ปี	อายเุฉลีย่ของมารดา	
ในกลุ่มควบคุม	39.2	ปี	ในกลุ่มวิจัย	37.1	ปี	อาชีพของ
บดิาและมารดา	ส่วนใหญ่	ในกลุม่ควบคมุ	ธรุกจิส่วนตวั/
ค้าขาย	 ในกลุ่มวิจัย	 รับจ้าง/พนักงานบริษัท	การศึกษา
ของบิดา	ส่วนใหญ่ในกลุ่มควบคุม	อนุปริญญา	ในกลุ่ม
วิจัย	มัธยมปลาย/ปวส.	การศึกษาของมารดา	ส่วนใหญ่
ทั้งในกลุ่มควบคุม	 และ	 กลุ่มวิจัย	 มัธยมปลาย/ปวส.		
ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบิดามารดา	 รายได้
เฉลี่ย	 ในกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่	 10,001-50,000	บาท	
ต่อเดือน	 ในกลุ่มวิจัย	 8,001-50,000	 บาทต่อเดือน		
พบว่าไม่มีความแตกต่างของข้อมูลทั่วไปของทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p>0.05)	(ตารางที่	1)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

	 	 กลุ่มควบคุม n=20 
จ�านวน (ร้อยละ)

กลุ่มทดลอง n=18 P

อายุเฉลี่ย	(ปี) 	 12.5±0.5 12.2±0.4 0.095
เกรดเฉลี่ย 3.00-4.00 (100) (100) N/A
จ�านวนพี่น้องเฉลี่ย	(คน) 	 1.7±0.5 1.8±0.9 0.622
สถานภาพสมรสของบิดามารดา คู่ 12	(70.6) 10	(58.8) 0.757
	 หม้าย 1	(5.9) 2	(5.9) 	
	 หย่า 3	(17.6) 3	(17.6) 	
	 ถึงแก่กรรม 1	(5.9) 3	(17.6) 	
อายุเฉลี่ยบิดา	(ปี) 	 38.5±10.8 42.7±8.3 0.224
อาชีพของบิดา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร 3	(17.6) 2	(14.3) 0.539
	 รับจ้าง/พนักงานบริษัท 9	(52.9) 5	(35.7) 	
	 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 5	(29.4) 6	(42.9) 	
	 งานบ้าน/พ่อบ้าน 0 0 	
	 ว่างงาน 0 1	(7.1) 	
การศึกษาสูงสุดของบิดา ประถมศึกษา 3	(17.6) 1	(6.7) 0.518
	 มัธยมต้น/ปวช. 2	(11.8) 2	(13.3) 	
	 มัธยมปลาย/ปวส. 3	(17.6) 7	(46.7) 	
	 อนุปริญญา 6	(35.3) 4	(26.7) 	
	 ปริญญาตรี 2	(11.8) 1	(6.7) 	
	 สูงกว่าปริญญาตรี 1	(5.9) 0 	
อายุเฉลี่ยมารดา	(ปี) 	 39.2±6.5 37.1±5.9 0.346
อาชีพของมารดา รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ธนาคาร 2	(12.5) 2	(12.5) 0.896
	 รับจ้าง/พนักงานบริษัท 5	(31.3) 6	(37.5) 	
	 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 5	(31.3) 5	(31.3) 	
	 งานบ้าน/พ่อบ้าน 3	(18.8) 3	(18.8) 	
	 ว่างงาน 1	(6.3) 0 	
การศึกษาสูงสุดของมารดา ประถมศึกษา 0 3	(18.8) 0.359
	 มัธยมต้น/ปวช. 1	(7.7) 1	(6.3) 	
	 มัธยมปลาย/ปวส. 7	(53.8) 6	(37.5) 	
	 อนุปริญญา 1	(7.7) 3	(18.8) 	
	 ปริญญาตรี 4	(30.8) 2	(12.5) 	
	 สูงกว่าปริญญาตรี 0 1	(6.3) 	
อาศัยอยู่กับ บิดา/มารดา 11	(61.1) 12	(71) 0.55
	 ญาติ 7	(38.9) 5	(29) 	
รายได้ครอบครัว	(บาท) 3,001-8,000 1	(6.3) 0 0.105
	 8,001-10,000 2	(12.5) 8	(50.0) 	
	 10,001-50,000 10	(62.5) 7	(43.8) 	
	 50,001-1000,000 3	(18.8) 1	(6.3) 	



ประสทิธผิลการท�ากจิกรรมกลุม่แนวพทุธต่อการพฒันาความคดิเหน็ทางคณุธรรม
ด้านกัลยาณมิตรของวัยรุ่น

ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 57 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555420

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านกิจกรรมทางพุทธศาสนา

	 จากตารางที่	2	พบว่าไม่มคีวามแตกต่างของข้อมลูพืน้ฐานด้านกจิกรรมทางพทุธศาสนาอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	(P>	0.05)	(ตารางที่	2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานด้านกิจกรรมทางพุทธศาสนากลุ่มควบคุม	และกลุ่มทดลอง

กิจกรรมทางพุทธศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มควบคุม n=20

จ�านวน (ร้อยละ)

กลุ่มทดลอง 

n=18

P

สวดมนต์ที่บ้านโดยเฉลี่ย ทุกวัน 7	(35) 3	(17.6) 0.623

4-6	วัน	/	สัปดาห์ 2	(10) 2	(11.8)

1-2	วัน	/	สัปดาห์ 7	(35) 9	(52.9)

ไม่ได้สวดมนต์ 4	(20) 3	(17.6)

ท�าบุญตักบาตร บางวันทุกสัปดาห์/ทุกวันพระ 8	(40) 2	(11.8) 0.152

น้อยกว่า	4	ครั้ง/เดือน 2	(10) 2	(11.8)

เฉพาะวันส�าคัญทางศาสนา/วันเกิด/

วันที่โรงเรียนก�าหนด

10	(50) 13	(76.5)

ฟังเทศนาธรรมที่วัด น้อยกว่า	4	ครั้ง/เดือน 3	(15) 1	(5.9) 0.479

บางเดือนหรือทุกวันส�าคัญทางศาสนา 1	(5) 0

1-2	ครั้ง	/ปี 9	(45) 12	(70.6)

ไม่เคยท�าตลอด	1	ปีที่ผ่านมา 5	(25) 2	(11.8)

มากกว่า	4	ครั้ง	/	เดือน 2	(10) 2	(11.8)

ชม/ฟังรายการธรรมเทศนาทางสื่อ

โทรทัศน์/วิทยุ/เทปธรรมะ

น้อยกว่า	4	ครั้ง/เดือน 5	(25) 3	(17.6) 0.848

บางเดือนหรือทุกวันส�าคัญทางศาสนา 5	(25) 5	(29.4)

1-2	ครั้ง	/ปี 4	(20) 5	(29.4)

ไม่เคยท�าตลอด	1	ปีที่ผ่านมา 3	(15) 1	(5.9)

มากกว่า	4	ครั้ง	/	เดือน 3	(15) 3	(17.6)

อ่านหนังสือธรรมะหรือเกี่ยวกับ

ศาสนา(มิใช่ต�าราเรียนในหลักสูตร)

น้อยกว่า	4	ครั้ง/เดือน 6	(30) 4	(23.5) 0.608

บางเดือนหรือทุกวันส�าคัญทางศาสนา 5	(25) 7	(41.2)

1-2	ครั้ง	/ปี 2	(10) 3	(17.6)

ไม่เคยท�าตลอด	1	ปีที่ผ่านมา 4	(20) 1	(5.9)

มากกว่า	4	ครั้ง	/	เดือน 3	(15) 2	(11.8)

นั่งสมาธิ น้อยกว่า	4	ครั้ง/เดือน 16	(84.2) 11	(64.7) 0.43

บางเดือนหรือทุกวันส�าคัญทางศาสนา 3	(15.8) 3	(17.6)

1-2	ครั้ง	/ปี 0 1	(5.9)

ไม่เคยท�าตลอด	1	ปีที่ผ่านมา 0 1	(5.9)

มากกว่า	1	ครั้ง 0 1	(5.9)
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กิจกรรมทางพุทธศาสนา การเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มควบคุม n=20

จ�านวน (ร้อยละ)

กลุ่มทดลอง 

n=18

P

ถือศีลที่วัด/สถานปฏิบัติธรรม 1	ครั้ง 8	(42.1) 7	(41.2) 0.952

ไม่เคย 4	(21.1) 3	(17.6)

ทุกวันส�าคัญทางศาสนา 7	(36.8) 7	(41.2)

เวียนเทียนที่วัดในวันส�าคัญทางศาสนา บางวันส�าคัญทางศาสนาแต่มากกว่า	

2	ครั้ง	/	ปี

8	(42.1) 12	(70.6) 0.275

1-2	ครั้ง	/ปี 5	(26.3) 2	(11.8)

ปฏิบัติบางปี 0 1	(5.9)

ไม่เคย 4	(21.1) 1	(5.9)

ทุกวันส�าคัญทางศาสนา 2	(10.5) 1	(5.9)

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนจัด	

เช่น	ฟังเทศน์	ตักบาตร	แห่เทียน

บางวันส�าคัญทางศาสนาแต่มากกว่า	

2	ครั้ง	/	ปี

11	(57.9) 12	(70.6) 0.938

1-2	ครั้ง	/ปี 3	(15.8) 2	(11.8)

ปฏิบัติบางปี 1	(5.3) 1	(5.9)

ไม่เคย 2	(10.5) 1	(5.9)

สมัครเป็นสมาชิกและได้ร่วมกิจกรรม

ในชมรม

2	(10.5) 1	(5.9)

เข้าร่วมชมรม/วิชาเลือก	พระพุทธศาสนา

ในโรงเรียน

สมัครเป็นสมาชิกแต่ไม่ได้ร่วม

กิจกรรมในชมรม

4	(22.2) 3	(18.8) 0.518

เคยเป็นสมาชิกในอดีต 2	(11.1) 5	(31.3)

เคยคิดจะสมัครเป็นสมาชิก	แต่ยังไม่

ได้สมัคร

8	(44.4) 6	(37.5)

ไม่สนใจสมัครเข้าชมรม 4	(22.2) 2	(12.5)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบคุณธรรมด้านกัลยาณมิตรของนักเรียน	

	 กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนและหลังท�ากิจกรรมโดยเทียบกันภายในกลุ่ม

ก่อนเข้ากลุ่ม หลังเข้ากลุ่ม Different P

กลุ่ม	ควบคุม 136.8±14.1 132.6±25 4.200±14.307 0.205

กลุ่มทดลอง 141.8±13 148.4±7.4 6.611±10.522  0 .016

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานด้านกิจกรรมทางพุทธศาสนากลุ่มควบคุม	และกลุ่มทดลอง	(ต่อ)



ประสทิธผิลการท�ากจิกรรมกลุม่แนวพทุธต่อการพฒันาความคดิเหน็ทางคณุธรรม
ด้านกัลยาณมิตรของวัยรุ่น

ฐิตวี แก้วพรสวรรค์ และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 57 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555422

	 ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนความคิดเห็น

ทางจริยธรรมด้านกัลยาณมิตร ก่อนเข้ากลุ่ม และ 

หลงัเข้ากลุม่ จากแบบทดสอบระหว่างกลุม่ควบคมุ

และกลุ่มทดลอง

 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังท�า

กิจกรรมของนักเรียนทั้ง	 2	 กลุ่ม	 พบว่าคะแนนเฉลี่ย

คุณธรรมด้านกัลยาณมิตรของกลุ ่มทดลอง	 หลังท�า

กิจกรรมเพิ่มขึ้น	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p=0.016)	

ส ่ วนกลุ ่ มควบคุม 	 คะแนนเฉลี่ ยคุณธรรมด ้ าน

กัลยาณมิตรสองครั้งไม่มีความแตกต่างกัน	 (p=0.205)

(ตารางที่	3)

	 การเปรยีบเทยีบคะแนนของนกัเรยีนกลุม่ทดลอง

และกลุ่มควบคุมวัดก่อนท�ากิจกรรม	คะแนนเฉลี่ย	ไม่มี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p=0.263)	

หลงัท�ากจิกรรมกลุม่บรูณาการวถิพีทุธ	คะแนนคณุธรรม

ด้านกัลยาณมิตรของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นแต่ของกลุ่ม

ควบคุมลดลง	 เมื่อเทียบคะแนนหลังท�ากิจกรรมของ

ทั้ง	 2	 กลุ่มพบว่า	 กลุ่มทดลองมีคะแนนคุณธรรมด้าน

กัลยาณมิตรทุกด้านคือ	 มิตรมีอุปการะ	 	 มิตรร่วมทุกข์	

ร่วมสุข	มิตรแนะน�าประโยชน์	 และมิตรมีใจรักเพิ่มขึ้น	

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p=0.054,	 0.013,	 0.015,	

0.04)	ขณะที่กลุ่มควบคุม	มีคะแนนลดลงเล็กน้อย

	 เมือ่เทยีบผลต่างของคะแนนครัง้ที	่1	และครัง้ที	่2		

กลุ่มทดลองมีผลต่างของคะแนน	 เพิ่มขึ้น	 6.6±10.5		

กลุ ่มควบคุมคะแนนลดลง	 4.2±14.3	 คะแนน	 ทั้ง

สองกลุ่มมีคะแนนต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p=0.013) (ตารางที่	4)

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบคุณธรรมด้านกัลยาณมิตรของนักเรียน	

	 กลุ่มทดลองก่อนท�ากิจกรรมกลุ่มบูรณาการวิถีพุทธเทียบกับกลุ่มควบคุมวัดครั้งแรกและวัดครั้งที่สอง	

	 ห่างกันแปดสัปดาห์และไม่มีกิจกรรม

 คะแนนแต่ละด้านของ

กัลยาณมิตร 

กลุ่ม ควบคุม กลุ่มทดลอง P

ก่อนเข้ากลุ่ม มิตรมีอุปการะ 34.85±2.1 35.56±2.9 0.395

	 มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข 34.65±3.9 34.78±4.4 0.925

	 มิตรแนะประโยชน์ 34.4	±6.2 37.3±4.4 0.111

	 มิตรมีใจรัก 32.9	±5 34.2	±4.4 0.399

	 รวม 136.8±14.1 141.8±13 0.263

หลังเข้ากลุ่ม มิตรมีอุปการะ 33.1±6.6 36.4±2.8 0.054

	 มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข 33.9±7.7 37.7±2 0.013

	 มิตรแนะประโยชน์ 33.9±7.7 38.6±1.5 0.015

	 มิตรมีใจรัก 32.8±5.6 35.8±2.6 0.04

	 รวม 132.6±25 148.4±7.4 0.016

Mean Different -4.2±14.3 6.6±10.5 0.013
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลังปรับให้คะแนนก่อนเข้ากลุ่มเท่ากัน	

คะแนนหลังเข้ากลุ่ม P-value

กลุ่มควบคุม 135.064	±2.894a 0.017

กลุ่มทดลอง 145.707±3.053	a

a	โดยมีค่าความแปรปรวนร่วมของคะแนนก่อนเข้ากลุ่ม	139.18

	 เมื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมโดยใช้สถิติ	

ANCOVA	ปรับเทียบคะแนนก่อนท�ากิจกรรมให้เท่ากัน

แล้ว	 เปรียบเทียบคะแนนหลังท�ากิจกรรม	คะแนนหลัง

ท�ากิจกรรมของกลุ่มทดลอง	 145.707±3.053	คะแนน

ครั้งที่	 2	 ของกลุ่มควบคุม	 135.064±2.894	ซึ่งค่าที่ได้

มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p=0.017)	

(ตารางที่	5)

วิจารณ์
 คะแนนความคดิเหน็ทางจรยิธรรมด้านกลัยาณมติร

ของนกัเรยีนหลงัจากเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่พบว่าคะแนน

เฉลี่ยของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ		

ในขณะที่กลุ ่มควบคุมมีคะแนนด้านกัลยาณมิตร	

เมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ได้ท�ากิจกรรมไม่แตกต่างกัน	

แสดงให้เห็นว่า	 การใช้กิจกรรมกลุ ่มบูรณาการทาง	

พุทธศาสนาเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถท�าให้นักเรียนมี

คะแนนคุณธรรมด้านกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น

	 โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาได้แก่	 การศึกษา

ผลของกิจกรรมกลุ ่ม	 ต ่อการพัฒนาความคิดเห็น

ทางจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ของวัยรุ ่น	 ซึ่งพบว่า		

หลงัจากเข้ากจิกรรมกลุม่	กลุม่ทดลองมคีะแนนความคดิ	

ทางจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สูงกว่ากลุ ่มควบคุม

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p=0.003)14	และการศึกษา

การศึกษาผลของกิจกรรมกลุ่ม	ต่อการพัฒนา	ความคิด

เห็นทางจริยธรรมด้านความมีวินัยของวัยรุ่น	 ซึ่งพบว่า

คะแนนความคิดทางจริยธรรมด้านความมีวินัยสูงกว่า

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p=0.01)13

	 จะเหน็ได้ว่าการศกึษาทีผ่่านมารวมถงึการศกึษา

ในเรื่องประสิทธิผลการท�ากิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อ	

การพัฒนาความคิดเห็นทางคุณธรรมด้านกัลยาณมิตร

ของวัยรุ่นพบว่าผลการศึกษาที่ได้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกันคือ	 กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจะมีคะแนน

ความคิดเห็นทางจริยธรรมเพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้

เข้าร่วมกิจกรรม

	 การใช้กจิกรรมกลุม่ทีอ่งิหลกัการทางพทุธศาสนา	

เป็นวิธีหนึ่งที่ท�าให้เด็กนักเรียนมีความคิดเห็นทาง

คุณธรรมทางกัลยาณมิตรสูงขึ้นเนื่องจากค�าสอนใน	

พุทธศาสนาได้สอนหลักธรรมค�าสอนที่ได้สอดแทรก

ความคิดต่างๆรวมทั้งการปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตร

ตามหลักทางพุทธศาสนา	ซึ่งได้ท�าให้มีความเข้าใจใน

หลักธรรมค�าสอนของพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะ	

ลักษณะและการปฏิบัติตนให้เป็นกัลยาณมิตรที่ด	ี โดย

เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกลุ ่มทดลองจะได้รับการสอน

โดยผ่านกระบวนการกลุ่มและกิจกรรมต่างๆ	 ซึ่งช่วย

ให้นักเรียนได้เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมกัลยาณมิตรใน

รูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย	 เป็นรูปธรรม	 น�าไปใช้ได้จริง	

ประกอบกับในกิจกรรมกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิด

เห็นต่างๆ	 ระดมความคิดและวิเคราะห์	 รวมทั้งการยก
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ตัวอย่างเหตุการณ์ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ใน

ชีวิตจริง	 ด้วยเนื้อหาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมและ

ปัญหาต่างๆ	ของวยัรุน่ท�าให้หลงัจบการเข้ากจิกรรมกลุม่	

กลุม่ทดลองจงึมคีะแนนความคดิเหน็ทางจรยิธรรมด้าน

กัลยาณมิตรสูงกว่ากลุ่มควบคุม

ข้อเสนอแนะในการน�าไปประยุกต์ใช้

	 1.		การพฒันากจิกรรมกลุม่บรูณาการวถิพีทุธต่อ

การพัฒนาความคิดเห็นทางจริยธรรมด้านกัลยาณมิตร	

นีพ้ฒันาโดยองิทฤษฏกีารท�ากจิกรรมกลุม่และหลกัทาง

พุทธศาสนา	เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจและส่งเสริม

ให้มคีวามคดิเหน็ทางจรยิธรรมด้านกลัยาณมติรมากขึน้	

	 2.		 รูปแบบของกิจกรรมนี้สามารถประยุกต์เป็น

รูปแบบที่ครูในโรงเรียนสามารถน�าไปใช้ได้จริง	 และ	

ใช้ช่วงเวลาในการเรียนของชั้นเรียนปกติท�าได้	

	 3.		 กิจกรรมนี้เป็นแนวทางส�าหรับครู	 ผู้ปกครอง	

หรอืหน่วยงานทีส่นใจในการส่งเสรมิการพฒันาคณุธรรม

จริยธรรม	 ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความคิดเห็นทาง

จริยธรรมด้านกัลยาณมิตร

	 4.		การศึกษานี้แสดงให ้เห็นว ่าการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมสามารถปลูกฝังได้โดยการส่งเสริม	

และให้ความส�าคัญ

จุดแข็งของการศึกษา

	 1.		 เป ็นการศึกษารูปแบบ	 exper imen t		

controlled	trial

	 2.		 เป็นการพฒันาการท�ากจิกรรมกลุม่บรูณาการ

วิถีพุทธเพื่อพัฒนาจริยธรรมด้านกัลยาณมิตร

ข้อจ�ากัดของการศึกษา

 1.		การศึกษานี้ท�าในโรงเรียนเพียงแห่งเดียว

และผู้เข้าร่วมมีเฉพาะเพศหญิง	 เนื่องจากโรงเรียนเป็น

โรงเรยีนมธัยมทีอ่ยูใ่น	school	mental	health	program	

เป็นโรงเรียนหญิงล้วน	 ทางผู้วิจัยไม่ได้เจาะจงเลือก

เพศในการศึกษา	 โดยการจะน�าไปใช้ในประชากรอื่นๆ	

อาจได้ผลแตกต่าง	 จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่ม

ประชากรที่แตกต่างกันต่อไป	

	 2.		การศึกษานี้เป็นการวัดผ่านความคิดเห็น

ทางจริยธรรมด้านกัลยาณมิตรซึ่งไม่ได้หมายถึงความม	ี

กัลยาณมิตรของประชากรที่แสดงออกได้ทั้งหมด	

(ทัศนคติ	หรือ	พฤติกรรม)

	 3.		แบบสอบถามทีใ่ช้พบว่ามจี�านวนข้อค่อนข้าง	

มาก	80	ข้อ	ซึ่งบางข้อมีค�าถามคล้ายๆ	กัน	 ใช้เวลาใน

การท�าแบบทดสอบนาน	 อาจท�าให้ผู้ท�าแบบทดสอบ

เกิดความเบื่อหน่าย	 รีบท�าให้เสร็จ	 โดยค�าตอบอาจไม่

ได้มาจากความคิดเห็นจริงๆ	อาจพัฒนาแบบสอบถาม

โดยการตัดบางค�าถามที่คล้ายกันออกเพื่อให้จ�านวน

ข้อลดลงแล้วน�าแบบสอบถามมาเปรียบเทียบกับ

แบบสอบถามเดิม	 เพื่อให้แบบทดสอบมีประสิทธิภาพ

เหมือนกัน

	 4.		ผลของการท�ากิจกรรมกลุ่มนอกจากขึ้นกับ	

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว	 ผู ้น�ากลุ่มมีส่วนส�าคัญที่ช่วย

ด�าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย	และช่วยสรุป

กิจกรรมในแต่ละครั้ง	ดังนั้นก่อนน�ากิจกรรมไปใช้ควรมี

การฝึกผูน้�ากลุม่ให้ท�าความเข้าใจในกจิกรรม	ซึง่ตวัผูท้�า	

การศึกษานี้ได้มีการท�าความเข้าใจ	 และปรึกษากับ

อาจารย์ผู้ควบคุมทุกครั้งก่อนท�ากิจกรรม
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