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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์  พฒันาโปรแกรมทกัษะการป้องกนัตนเองทางเพศ ส าหรับผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการ

และสติปัญญา อาย ุ 12-15 ปี  

วัสดุและวิธีการ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาระดบัปานกลางที่มารับ

บริการในกลุ่มงานการศึกษาพเิศษของสถาบนัราชานุกูล ในช่วงเวลาวนัที่ 15 กรกฎาคม- 31 กรกฎาคม พ .ศ. 

255 7 ไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาระดบัปานกลาง  อาย ุ 12-15 ปี   

เคร่ืองมือทดลองคือโปรแกรมสอนเพศศึกษาทกัษะการป้องกนัตนเองทางเพศส าหรับ ผูบ้กพร่องดา้น

พฒันาการและสติปัญญาอาย ุ12-15 ปี  รวบรวมขอ้มูล  ดว้ย แบบประเมินทกัษะการป้องกนัตนเองท างเพศ  

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติ พรรณนาและเปรียบเทียบก่อน-หลงั    

ผล ทกัษะการป้องกนัตนเองทางเพศของผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาหลงัการเขา้ร่วม

โปรแกรมสูงกวา่  

สรุป  ทกัษะการป้องกนัตนเองทางเพศ ส าหรับผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและเป็นส่ิงจ าเป็นแมจ้ะ

เป็นเร่ืองยาก แต่ เม่ือมีกระบวนการสอนที่ดีสามารถท าใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาสามารถ

เรียนรู้ได ้

ค าส าคญั    สอนเพศศึกษา  ทกัษะการป้องกนัตนเองทางเพศ  ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา 
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The sexual self-defense skills program  for  children with intellectual disabilities  
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Abstract  
Objective :To develop the sexual self-defense skills program  for  children with intellectual 

disabilities aged 12-15 years.           
Material and methods : The sample consisted of children with moderate intellectual disabilities 

who attended at the special educational section in Rajanukul Institute on 15 July - 31 July 2014  and they 
were diagnosed with moderate intellectual disabilities , both female and male aged 12-15 years old 
.Instrument  was  sex education programs with sexual self defense skills for children with intellectual 
disabilities aged 12-15 years, and  tools used to gather data was assessment  of  sexual self-defense skills. 
Data were analyzed by using the descriptive statistic and comparing before and after the program. 

Results : The result of this study founded that  self-defense skills of children with intellectual 
disabilities after attended the program was higher than before. 

Conclusion : Sexual self-defense skills for  children with intellectual disabilities are necessary to 
teach to them . They can understand and learn these skills easily if we have the good processes of  
teaching.   

Key words:  teaching of sex education, sexual self-defense skills, children with intellectual 
disabilities aged 12-15 years.           
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บทน า 

ปัญหาเร่ืองเพศนบัวา่เป็นปัญหารุนแรงและมีแนวโนม้เพิม่ขึ้น มีการถูกท าร้าย 1 คนในทุกๆ 15 นาที 

หรือเกือบ 4 คนในทุกชัว่โมง โดยร้อยละ 60 เป็นเด็ก และเกือบ 9 ใน 10 ของเด็กที่ถูกกระท ารุนแรงเป็น

เด็กหญิง ส่วนใหญ่อาย ุ10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคืออาย ุ15-18 ปี  ร้อยละ 40 และพบอายตุ  ่ากวา่ 5 

ขวบ ร้อยละ 5 หรือราว 1,000 คน  ลกัษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้น อนัดบั 1 คือ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ

72 บางรายเกิดปัญหาตั้งครรภท์ี่ไม่พงึประสงคด์ว้ย รองลงมาเป็นการท าร้ายร่างกาย ร้อยละ 21 ผูก้ระท าการ

ล่วงละเมิดส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เด็กรู้จกั ไวว้างใจ และมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ด เช่น เพือ่น แฟน   เป็นตน้ 1  

ผูห้ญิงพกิารถูกล่วงละเมิดทางเพศมากกวา่ผูห้ญิงที่ไม่พกิาร  ซ่ึงการศึกษาของ Strickler HLไดศ้ึกษา

ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งความรุนแรงในครอบครัวและปัญญาอ่อน พบวา่มีความสมัพนัธร์ะหวา่งครอบครัวและ

บุคคลปัญญาอ่อนซ่ึงท าใหผู้ท้ี่มีความพกิารทางสมองมีความเส่ียงต่อการเกิดความรุนแรงในครอบครัว 2     

จากการศึกษาของวลัยลิ์กา สงัขท์องและคณะไดท้  าการศึกษาสาเหตุและปัญหาการตั้งครรภท์ี่ไม่พงึประสงค์

ของบุคคลปัญญาอ่อนที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลราชานุกูล พบวา่ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา  

ระดบัรุนแรงตั้งครรภไ์ม่พงึประสงคก์บัสมาชิกในครอบครัวเดียวกนั ร้อยละ 6   ตั้งครรภโ์ดยไม่ทราบวา่ใคร

เป็นบิดาของลูก ร้อยละ 94   ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาระดบัรุนแรง  ตั้งครรภไ์ม่พงึประสงค ์

อายนุอ้ยกวา่  20 ปี ร้อยละ 37 3  การศึกษาของ  Levy H, Packman W พบวา่ผูท้ี่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศอยา่ง

นอ้ย ร้อยละ10  ของกลุ่มมีภาวะปัญญาอ่อน4ส่วนมากเร่ืองที่เกิดขึ้นกบัผูพ้กิารไม่เคยเขา้ถึงกระบวนการทาง

ศาลเลย  เน่ืองจากทศัคติเชิงลบของสงัคมต่อผูห้ญิงพกิารเองมองวา่ความพกิารเป็นเร่ืองต ่าตอ้ย  เลวร้าย ไม่ดี 

เป็นส่ิงที่เสียหายไปแลว้ ท าใหก้ารล่วงละเมิดต่อผูห้ญิงพกิารเป็นเร่ืองที่ยอมความกนัได้  ไม่เสียหายร้ายแรง 

หรือถูกบงัคบัใหย้อมความ  ต ารวจไม่รับแจง้ความ หรือญาติพีน่อ้งเพกิเฉยและตอ้งอยูใ่นภาวะจ ายอม

เน่ืองจากไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้  5 ในดา้นเป็นผูก้ระท า  Langevin R และ Curnoe Sไดศึ้กษากลุ่มตวัอยา่ง  

2,286  ราย ที่เป็นเพศชายและกระท าผดิในเร่ืองเพศ พบวา่ 241 ราย มีภาวะ บกพร่องดา้นพฒันาการและ

สติปัญญา และมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในเร่ืองการเรียนรู้ เขา้ใจถึง สภาพทางเพศ

ของตนเอง 6ไม่พบ วา่มีโปรแกรมการสอนเร่ืองเพศกบัเด็กพเิศษในประเทศไทยผูว้จิยัจึงประชุมกลุ่ม

ผูป้กครองของผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา ถึงความตอ้งการการสอนเร่ืองเพศส าหรับผูบ้กพร่อง

ดา้นพฒันาการและสติปัญญา สรุปความตอ้งการ ไดแ้ก่ การแสดงออกเร่ืองเพศที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถ

ดูแลตนเองในการป้องกนัตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ   ไม่รู้จกัพื้นที่ส่วนตวัและการแต่งกายที่ไม่

เหมาะสม  ผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันาโปรแกรมเพือ่ฝึกใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญามีทกัษะการป้องกนั

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strickler%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11714383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Levy%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15604631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Packman%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15604631
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Curnoe%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17717332


ตนเองทางเพศใหส้ามารถป้องกนัตนเอง  วตัถุประสงคข์องวจิยั  เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรมสอนทกัษะการ

ป้องกนัตนเองทางเพศ ส าหรับผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา อาย ุ 12-15 ปี 

  วัสดุและวิธีการ 

การวจิยัน้ี เป็นการวจิยัแบบก่ึงทดลอง กลุ่มเดียววดัสองคร้ัง ก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรม    

กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาระดบัปานกลาง เขา้รับบริการในโปรแกรม

การศึกษาพเิศษ ของสถาบนัราชานุกูล  ระหวา่งวนัที่ 15 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน  อาย ุ12-15 ปี สามารถพดูคุย  หรือฟังค าสัง่ไดรู้้เร่ืองและ

สามารถเขา้ร่วมในโปรแกรมไดค้รบทุกคร้ัง ในกรณีขาดหรือลาผูว้จิยัไดท้  าการสอนชดเชยเพิม่เติมซ่ึง

ด าเนินการภายในระยะเวลาของการท าวจิยั  โดยขอความสมคัรใจจากผูบ้กพร่องฯและผูป้กครอง ทั้งน้ีโครง

ร่างวจิยัผา่นคณะกรรมการพจิารณาจริยธรรมการวจิยัในคนของสถาบนัราชานุกูลเม่ือวนัที่ 14  กรกฎาคม  

2557 

เคร่ืองมือที่ใช ้ประกอบดว้ย  เคร่ืองมือในการเก็บรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล

ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา  และแบบประเมินความสามารถทกัษะการป้องกนัตนเองทางเพศ   

เคร่ืองมือในการทดลองไดแ้ก่โปรแกรมทกัษะการป้องกนัตนเองทางเพศเป็นโปรแกรมที่ผูว้จิยัพฒันาขึ้น    

การทดลองใชเ้วลาด าเนินการทั้งหมด 10 คร้ัง  คร้ังละ  1 ชัว่โมง ในเวลา 12.00 -13.00 น. ทุกวนัท าการ   โดย

สอนเป็นกลุ่มจ านวน 1 กลุ่ม   ผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี     คร้ังที่ 1- 3 สอนเร่ืองพื้นที่ส่วนตวั โดยนางสาวจิรภทัร 

เปล้ืองนุช   คร้ังที่ 4 - 5 สอนเร่ืองการแต่งกายที่เรียบร้อย ไม่ล่อแหลม โดยนางสาวนิลชร เยน็ยาซนั   คร้ังที่ 6 

- 9 สอนเร่ือง การส่ือสารในการปฏิเสธคนแปลกหนา้ โดยนางสาวชดั  ยงุสนัเทียะ  

หมายเหตุ  ขั้นตอนการสอนในเร่ืองส่ือสารในการปฏิเสธคนแปลกหนา้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใหผู้บ้กพร่องฯอยูใ่น

หอ้งตามล าพงักบัคนแปลกหนา้  จึงใชว้ธีิการถ่ายวดีิทศัน์เพือ่น ามาพจิารณาการใหค้ะแนน  เพือ่ป้องกนัความ

เส่ียง ผูว้จิยัจดั คนแปลกหนา้หรือ ผูล่้อลวงเป็นเพศเดียวกบัผูบ้กพร่องฯ และผูว้จิยัตอ้งสงัเกตเหตุการณ์ใน

หอ้งวงจรปิดตลอดเวลาที่ด  าเนินการทดลอง ระยะห่างจากหอ้งที่ทดลองไม่เกิน  5  เมตร หากพบวา่มี

เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดความเส่ียงตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือผูบ้กพร่องฯทนัที    การใหค้ะแนน ใชว้ธีิการบนัทึก

คะแนน จากการชมวดีิทศัน์ที่บนัทึกไวใ้นขณะท าการทดลอง  ใหค้ะแนนตามแบบฟอร์มที่ผูว้จิยัจดัท าขึ้นซ่ึง 

โดยผูใ้หค้ะแนนเป็นบุคคลอ่ืนที่ไม่ไดร่้วมในงานวจิยัจ  านวน  3 คน   น าคะแนนที่บนัทึกของทุกคนมาคิด

คะแนน โดยตอ้งไดค้ะแนนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่  6.4 คะแนน จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ ์(80%ของคะแนนเตม็)    



วิธีการให้คะแนนมีดังนี ้ ก่อนเร่ิมการสอนคร้ังที่ 1 และหลงัจากจบการสอนคร้ังที1่0   ผูว้จิยัทั้ง 3 คน  

ร่วมกนัประเมินผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา โดยใชแ้บบประเมินความสามารถทกัษะการป้องกนั

ตนเองทางเพศซ่ึงเป็นแบบประเมินที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น มีขอ้ค  าถามทั้งหมด  14 ขอ้ แบ่งเป็นเร่ืองพื้นที่ส่วนตวั 8  

ขอ้  การแต่งการเรียบร้อย ไม่ล่อแหลม 2 ขอ้ และการส่ือสารในการปฏิเสธคนแปลกหนา้  4  ขอ้   

ในขณะด าเนินการวจิยัทุกคร้ัง  มีการสงัเกตและบนัทึกผลการปฏิบติัรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  โดย

คณะผูว้จิยัสบัเปล่ียนกนัสงัเกตและบนัทึกพร้อมทั้งถ่ายภาพไวเ้ป็นหลกัฐาน 

เร่ืองพืน้ที่ส่วนตัว  ผูว้จิยัใชค้  าถามวา่ “อวยัวะส่วนใดที่ไม่ใหใ้ครจบัตอ้ง”  ใหเ้ด็กตอบหรือช้ีอวยัวะ

ของตนเอง  ถา้ตอบหรือช้ีอวยัวะร่างกายใน  8 ส่วนไดแ้ก่ ปาก,ซอกคอ,หนา้อก,ทอ้ง,สะโพก,กน้,อวยัวะเพศ ,

หนา้ขา  ไดถู้ก ใหส่้วนละ 1 คะแนน  ถา้เด็กตอบ/ช้ี ผดิให้= 0 คะแนน  (คะแนนเตม็  8 คะแนน)     

การแต่งการเรียบร้อย ไม่ล่อแหลม  ประเมิน 2 คร้ัง  คร้ังที่  1 ผูว้จิยัน าภาพการแต่งกายเรียบร้อยและ

การแต่งกายล่อแหลม ผสมกนัอยา่งละ 5 ภาพ เป็นรูปภาพทั้งหมด 10 ภาพ  และใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการ

และสติปัญญาเลือกเฉพาะภาพแต่งกายล่อแหลม  คร้ังที่ 2 ผูว้จิยัน าภาพทั้ง 2 ประเภทผสมกนัอยา่งละ 5 ภาพ

ซ่ึงไม่ซ ้ ากบัรูปภาพในการทดสอบคร้ังที่ 1  ใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาเลือกเฉพาะภาพภาพ

แต่งกายเรียบร้อย   การทดสอบแต่ละคร้ัง  ใหค้ะแนน  2 คะแนนในการเลือกภาพถูกทั้ง 5 ภาพ   ถา้ผดิให้ = 0 

คะแนน  (คะแนนเตม็ 4 คะแนน)    

การส่ือสารในการปฏิเสธคนแปลกหน้า จดัสถานการณ์จ าลอง 4 สถานการณ์   โดยผูว้จิยัใหค้นแปลก

หนา้มาใหข้นม ชวนไปเที่ยว  ชวนไปหาพอ่แม่  หรือดึงมือใหไ้ปดว้ย  ผูบ้กพร่องฯ จะพดูหรือแสดงท่าทาง

อยา่งไร  ถา้มีพฤติกรรมตามที่ก  าหนด โดยพดูปฏิเสธ “ไม่ไป  ไม่เอา” ไดถู้กตอ้งจะไดข้อ้ละ  2  คะแนน  ,  

ถา้เด็กไม่แสดงพฤติกรรมดงักล่าว ได ้ 0 คะแนน   (คะแนนเตม็  8 คะแนน)   วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติพรรณา

และเปรียบเทียบก่อนหลงั 

ผล 

ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาจ านวน 10 คนเป็นชาย ร้อยละ 50  อายเุฉล่ีย 13.4(S.D= 1.3)  
ร้อยละ 60 อยูใ่นกลุ่มของภาวะบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา ( Intellectual Disability) ที่เหลือเป็น 
Down’s syndrome และAustistic disorder คะแนนเฉล่ียก่อนเขา้โปรแกรมเท่ากบั 7.9(SD = 5.4) ลกัษณะ
ทัว่ไปก่อนเขา้โปรแกรมไม่แตกต่างกนั  หลงัผา่นโปรแกรมกลุ่มตวัอยา่งมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นเท่ากบั 
14.6(SD=4.8), p value < .01  



ตารางที่  1 ความแตกต่าง ระหวา่งค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลงัการเขา้โปรแกรมสอนเพศศึกษาดา้นทกัษะ

การป้องกนัตนเองทางเพศแต่ละดา้น (n =10)    

ตวัแปร 
ก่อน 

คะแนนเฉล่ีย(SD) 
คะแนนเฉล่ีย
หลงั (SD) 

คะแนน
เฉล่ียที่
เพิม่ขึ้น 
(SD) 

P –valuea 

1. พื้นที่ส่วนตวั 
1.6 (0.8) 3.2(0.6) 1.6( 1.0 ) .01** 

2.การแต่งกายที่เรียบร้อย ไม่
ล่อแหลม 

1.6(1.3) 2.2(1.5) 0.6(1.2) .08 

3. การรู้จกัส่ือสารในการ
ปฏิเสธ 

2.5(1.4) 3.6 (1.0) 1.1( 1.2) .05* 

4.ภาพรวม 
1.8(0.9) 2.6(0.7) 0.8( 0.9 ) .05* 

a Wilcoxon matched pairs signed ranks test 

 (ตารางที่1) เม่ือทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียของทกัษะการป้องกนัตนเองของผูบ้กพร่องดา้น

พฒันาการ และสติปัญญาก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมในแต่ละดา้น  พบวา่ ดา้นพื้นที่ส่วนตวัมีคะแนนเฉล่ีย

แตกต่างกนัสูงกวา่ทุกดา้น  (x = 1.6, S.D. =  1.0 ) รองลงมาดา้นการรู้จกัส่ือสารในการปฏิเสธมีคะแนนเฉล่ีย

แตกต่างกนั (x = 1.1, S.D. =1.2) ส่วนดา้นการแต่งกายที่เรียบร้อยไม่ล่อแหลมมีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนั (x = 

0.6 , S.D. = 1.2 )  ตามล าดบั  จากตาราง 1 พบวา่ หลงัเขา้โปรแกรมสอนเพศศึกษาดา้นทกัษะการป้องกนั

ตนเองของผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา   กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียเพิม่ขึ้นทุกดา้น  และเม่ือ

ทดสอบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียของทกัษะการป้องกนัตนเองของผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา

ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรมในแต่ละดา้น พบวา่ดา้นการรู้จกัส่ือสารในการปฏิเสธมีคะแนนเฉล่ียเพิม่ขึ้นกนั 

สูงกวา่ทุกดา้น รองลงมาคือดา้นพืน้ที่ส่วนตวัและคะแนนภาพรวมทกัษะการป้องกนัตนเองทางเพศหลงัเขา้

โปรแกรมสูงขึ้น   

 

 

 

 



ตารางที่ 2   เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียที่เพิม่ขึ้นจ าแนกตามลกัษณะประชากรกลุ่มยอ่ย 

ตวัแปร 
ก่อน 

คะแนนเฉล่ีย 
(SD) 

คะแนนเฉล่ีย
หลงั (SD) 

คะแนน
เฉล่ียที่
เพิม่ขึ้น 
(SD) 

p value 

เพศ     .09a 
 ชาย   9.8(6.3) 15.0(6.8) 5.2(4.1)  
 หญิง 6.0(4.1) 14.2(2.3) 8.2(3.3)  

อาย(ุกลุ่ม)     .34a 
 12-12ปี11เดือน 10.3(7.2) 13.3(9.0) 5.8(4.5)  
 ≤ 13 ปี 9.0(7.1) 17.5(2.1) 7.6(3.2)  

โรค     .67 a 
 Down’s/ Autistic 7.5(5.2) 15.2(3.0) 7.7(3.9)  

 
Intellectual 
Disabilities 

8.2(5.9) 14.2(6.0) 
6.0(4.0) 

 

a Man Whitney U test 

  จากตารางที่ 2 เม่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียที่เพิม่ขึ้นจ าแนกตามลกัษณะประชากรกลุ่มยอ่ยไดแ้ก่ เพศ กล

ลุ่มอาย ุหรือ โรคพบวา่ไม่มีความแตกต่างในค่าคะแนนเฉล่ียที่เพิม่ขึ้น   

วิจารณ์ 

โปรแกรมทกัษะป้องกนัตนเองทางเพศ ส าหรับผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา อาย ุ 12-15 

ปีช่วยใหก้ลุ่มตวัอยา่งพฒันาทกัษะได ้โดยเพิม่คะแนนเฉล่ียทกัษะทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่การรู้จกัพื้นที่ส่วนตวั  มี

ความสามารถในการแต่งกายที่เรียบร้อย ไม่ล่อแหลม และการส่ือสารเม่ือตอ้งการปฏิเสธ (ตารางที่  1) และ

โปรแกรมใหผ้ลไม่แตกต่างกนัไม่วา่เป็นเพศหญิงหรือชาย หรือ วยัใดในช่วง 12-15 ปี หรือกลุ่มโรค 

Intellectual Disabilities, Down’s syndrome, Autistic disorder ก็ตาม (ตารางที2่ ) 

ในดา้นพื้นที่ส่วนตวั มีคะแนนเฉล่ียแตกต่างกนัมากสูงกวา่ทุกดา้น  เน่ืองจากผูป้กครองส่วนมากมกั

สอนเร่ืองอวยัวะต่างๆของร่างกาย แต่มกัละเลยเร่ืองพื้นที่ส่วนตวั  อาจเพราะผูป้กครองไม่มีเวลาสอน ตอ้งใช้

เวลาไปกบัการหารายไดเ้ล้ียงชีพหรือไม่เห็นความส าคญั หรือไม่รู้จะสอนเร่ืองเพศอยา่งไรและคิดวา่เป็นเร่ือง

น่าอาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุรียพ์ร  กฤษเจริญ และคณะไดท้  าศึกษาเร่ืองการสอนเพศของพอ่แม่  

ความตอ้งการการเรียนรู้เร่ืองเพศของลูกพบวา่ พอ่แม่ซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการอบรมเล้ียงดูลูกแต่ไม่ได้

ไม่ไดส้อนเร่ืองเพศใหก้บัลูก เพราะเช่ือวา่เร่ืองเพศเป็นเร่ืองที่ไม่ควรเปิดเผย  ไม่รู้จะสอนอยา่งไร  และที่



ส าคญัคือกลวัเป็นการช้ีโพรงใหก้ระรอก  แม่มีความคิดวา่ควรสอนลูกสาวเร่ืองการมีประจ าเดือนเท่านั้น และ

สอนหลงัจากมีลูกมีประจ าเดือนคร้ังแรก แม่รู้สึกไม่สะดวกใจในการสอนเร่ืองเพศใหก้บัลูก  ท  าใหลู้กตอ้ง

เรียนรู้เร่ืองเพศจากเพือ่นๆและพีส่าว7  โดยในการศึกษาน้ีผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาไดรั้บการ

สอนเร่ืองพื้นที่ส่วนตวัโดยการใชรู้ปภาพอวยัวะพื้นที่ส่วนตวัอยา่งชดัเจน   ท  าใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการ

และสติปัญญากลา้แสดงออก และสามารถช้ีรูปภาพ แลว้เช่ือมโยงต่อมายงัพื้นที่ส่วนตวัของผูบ้กพร่องดา้น

พฒันาการและสติปัญญา สงัเกตพบวา่ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาแสดงท่าทางเขินอาย จึง

เปล่ียนเป็นการติดสต๊ิกเกอร์บริเวณพื้นที่ส่วนตวัที่แผน่ไมจ้  าลองรูปร่างคนแทน  ท าใหมี้ความสนุกสนานเป็น

การสร้างประสบการณ์ใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา สร้างเสริมความคิด และท าใหจ้  าไดม้าก

ขึ้น   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนางเกศยพุ ี วฒันะธนากรและคณะ ไดศึ้กษาผลของเกมส์ที่ใชมื้อในการ

แข่งขนัต่อความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาระดบั  

รุนแรง(Severe) พบวา่ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา  มีพฒันาการดีขึ้นในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก  

เน่ืองจากเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว้และพฒันาความสามารถในการเรียนรู้8 นอกจากน้ีผูว้จิยัไดช้ี้

อวยัวะพื้นที่ส่วนตวัของผูว้จิยัใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาดู  เพือ่ใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการ

และสติปัญญารู้สึกเป็นเร่ืองธรรมชาติและใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาเลียนแบบช้ีพื้นที่

ส่วนตวัตาม ผูว้จิยั  ท  าใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาไม่เขินอาย  ส่งผลใหผู้บ้กพร่องดา้น

พฒันาการและสติปัญญามีความรู้  ความเขา้ใจ ท าให ้คะแนนความสามารถในการรู้จกัพื้นที่ส่วนตวัเพิม่ขึ้น 

ในดา้นการรู้จกัส่ือสารในการปฏิเสธ/การปฏิเสธคนแปลกหนา้  มีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นเช่นกนั  

เน่ืองจากผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาอาจไม่ไดรั้บการสอนเร่ืองน้ี  เม่ือไดรั้บการสอนทั้งจาก

ภาพเคล่ือนไหวที่แสดงใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาเห็นการปฏิบติัตวัที่ไม่ถูกและถูกตอ้ง  

และสอนจากจ าลองสถานการณ์จริง มีการฝึกปฏิบติักบัผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาทุกคน  ท าให้

ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญามีความเขา้ใจอยา่งเป็นรูปธรรม และหากไดรั้บการฝึก  อยา่งต่อเน่ือง 

ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาสามารถจ า และน าไปใชแ้กไ้ขปั้ญหาไดจ้ริง  สอดคลอ้งกบัแนว 

นพวรรณ ศรีวงคพ์านิชและคณะพบวา่ ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาและสติปัญญา ระดับปานกลาง  มี

ความสามารถเทียบเท่ากบัเด็กอาย ุ4 – 7 ปี   ซ่ึงช่วงวยัน้ี  จะมีขั้นการคิดแบบญาณหยัง่รู้นึกออกเองโดยไม่ใช้

เหตุผล (Intuitive Thought) เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ รวมตวัดีขึ้น แต่ไม่ชดัเจนนกั สามารถ

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดโ้ดยไม่คิดเตรียมล่วงหนา้ไวก่้อน รู้จกัน าความรู้ในส่ิงหน่ึงไปอธิบายหรือแกปั้ญหา

อ่ืนและสามารถน าเหตุผลทัว่ๆไป มาสรุปแกปั้ญหา โดยไม่วเิคราะห์อยา่งถ่ีถว้นเสียก่อน การคิดหาเหตุผล

ของเด็กวยัน้ียงัขึ้นอยูก่บัส่ิงที่ตนรับรู้ หรือสมัผสัจากภายนอก และหากผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและ



สติปัญญา น้ีสามารถจะดูแลตนเองไดเ้ม่ือรับการฝึกสอนที่เหมาะสม อาจพอดูแลตนเองในชีวติประจ าวนัได ้

และท างานง่าย ๆ ภายใตก้ารควบคุมดูแล9 

ส่วนการแต่งกายที่เรียบร้อย ไม่ล่อแหลม   ผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาไม่เขา้ใจค าวา่ 

ล่อแหลมกบัเรียบร้อย    ควรเร่ิมตน้สอนใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญารู้จกัการแต่งกายใหสุ้ภาพ

เรียบร้อย จนคุน้เคยก่อน จึงจะเร่ิม สอนภาพล่อแหลม  นอกจากน้ียงัตอ้งสอนซ ้ า  เพือ่ใหเ้ด็กจ าได ้ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดการจดัการเรียนการสอนเด็กที่มีความตอ้งการพเิศษของณัชพร ศุภสมุทรและคณะ ที่วา่

เด็กกลุ่มน้ีตอ้ง สอนจากง่ายไปยาก สอนซ ้ าๆ  การสอนไม่เคร่งเครียด  ตอ้งสม ่าเสมอ และตอ้งแยกยอ่ยในแต่

ละเร่ืองเพือ่ใหเ้ด็กเขา้ใจไดง่้ายขึ้น10   ดา้นรูปภาพประกอบการสอน บางภาพไม่ชดัเจน คือแต่งกายดา้นบน

ของล าตวัเรียบร้อย ส่วนดา้นล่างใส่กระโปรง/กางเกงขาสั้น   เน่ืองจากผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและ

สติปัญญาไดเ้ห็นภาพการแต่งการล่อแหลมบ่อยคร้ังจากส่ือโทรทศัน์  เช่นจากละครที่ผูป้กครองดูอยูเ่ป็น

ประจ า  ท  าใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาที่ช่ืนชมและคิดวา่ดาราแต่งกายถูกตอ้งแลว้   หรือ จาก

ประสบการณ์เดิมของการเล้ียงของพอ่แม่ ชอบแต่งตวัใหลู้กตั้งแต่ยงัเล็ก เม่ือลูกโตขึ้น ก็ไม่ไดช้ี้แนะเร่ืองการ

แต่งกายที่เหมาะสมกบัลูก หรือบุคคลในครอบครัวที่มีการแต่งตวัล่อแหลมและผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและ

สติปัญญาเห็นจนเคยชิน ท าใหผู้บ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา ไม่สามารถแยกภาพที่แต่งกาย

เรียบร้อยหรือแต่งกายล่อแหลมได ้ หรือภาพบางอยา่งไม่ชดั  เช่น  ใส่เส้ือแขนยาวแต่กระโปรงสั้น   หรือเส้ือ

เรียบร้อยแต่กางเกงขาสั้น  หรือ เส้ือที่ใส่เป็นเส้ือนกัเรียนแต่ไม่ติดกระดุม ภาพถ่ายไม่เห็นทั้งร่างกาย  เป็นตน้   

สอดคลอ้งแนวคิดของ ปภาดา ชิโนภาษ ที่ไดศึ้กษาสาเหตุของเด็กที่ชอบแต่งตวัไม่ถูกตอ้งมีดว้ยกนั 3 

ประการ  คือ 1) พอ่แม่ ชอบแต่งตวัใหลู้กตั้งแต่ยงัเล็ก  เม่ือลูกโตขึ้นไม่ไดช้ี้แนะเร่ืองการแต่งกาย ที่เหมาะสม

กบัลูก  2) สถานศึกษา ไม่เขม้งวดกบักฎระเบียบ ทั้งเร่ืองการแต่งกาย และกริยาที่ไม่ส ารวมของผูบ้กพร่อง

ดา้นพฒันาการและสติปัญญา 3) อิทธิพลจากส่ือ ที่เนน้เร่ืองความรักของหนุ่มสาว และเนน้เรือนร่างของ

ผูห้ญิง เป็นจุดขาย11 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิพชญ ์ นิลไพรัช ศึกพฤติกรรมการแต่งกายไม่เหมาะสม

ของวยัรุ่นตอนปลายในกรุงเทพมหานคร และศึกษาขอ้เสนอชิงนโยบายเก่ียวกบัพฤติกรรมแต่งกายที่ไม่

เหมาะสมของวยัรุ่น พบวา่ พฤติกรรมการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของวยัรุ่นหญิงตอนปลายในดา้นครอบครัว

อยูใ่นระดบัมากโดยความสมัพนัธภ์ายในครอบครัวส่งผลมากกวา่ดา้นการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว และ

พฤติกรรมแต่งกายไม่เหมาะสมของวยัรุ่นหญิงตอนปลายมีปัจจยัสนบัสนุน จากดา้นค่านิยมการแต่งกาย

ส่งผลมากที่สุด รองลงมาคือ ดา้นอิทธิพลของวฒันธรรม  ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  ดา้นอิทธิพลของ

ชุมชนและสงัคม  ดา้นอิทธิพลของส่ือ และดา้นอิทธิพลของเพือ่น12  



ขอ้เสนอแนะ ในการน าผลวจิยัไปใช ้โปรแกรมฯมีเน้ือหาง่าย ไม่ซบัซอ้น สามารถใชโ้ดยผูป้กครอง

หรือผูดู้แล มีอูปกรณ์จ าเป็นอะไรมั้ยคะ  ส่วนที่ผูว้จิยัจะน าไปปรับปรุงคือภาพแสดงเน้ือหาการแต่งกาย

ล่อแหลมกบัเรียบร้อย ซ่ึงการสอน อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการฝึกเพิม่ขึ้น และการสอนตอ้งยอ่ยขั้ นตอน คือ 

สอนที่ละดา้นไดแ้ก่ สอนภาพการแต่งกายที่เรียบร้อยก่อน โดยสอน 1 -2 ภาพ แลว้เพิม่จ  านวนเป็น 10 ภาพ  

จนผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาจ าได ้จากนั้นจึงสอนภาพการแต่งกายที่ล่อแหล่ม ซ่ึงใชว้ธีิการ

สอนเช่นเดียวกบัการสอนการแต่งกายที่เรียบร้อยและหลงัจากนั้นจึงน ามาสอนร่วมกนัทั้งการแต่งกายที่

เรียบร้อยและการแต่งกายที่ล่อแหล่ม 

สรุป  
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