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บทคัดย่อ
บทนำ�: การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีต้งั แต่วัยเด็กเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นเติบโตมาเป็นผู้ท่มี ีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติอย่างถูกต้องย่อมช่วยส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาทีม่ ตี อ่ ความรูแ้ ละพฤติกรรมสุขภาพ เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
ระเบียบวิธวี จิ ยั : กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชุมชนวัดเชีย่ วโอสถ จังหวัดนครนายก
จำ�นวน 23 คน โดยจะได้รบั โปรแกรมการสอนสุขศึกษา ระยะเวลาดำ�เนินการ 5 สัปดาห์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบ
ด้วย 1) โปรแกรมการสอนสุขศึกษา 2) แบบวัดความรู้ เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ 3) แบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ
เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ และสถิติ Paired sample t-test ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญ .05
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ผลการวิจัย: พบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้และพฤติกรรมก่อนและหลังการเข้า
			
ร่วมโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี p = .001 และ .017 ตามลำ�ดับ รวมถึงความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ โปรแกรม
การสอนสุขศึกษาหลังเข้าร่วมโปรแกรมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.88, SD.= 0.43)
สรุปผล: ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการสอนสุขศึกษาด้วยหนังสือนิทานนั้น สามารถส่งเสริมให้นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีความรูแ้ ละพฤติกรรมสุขภาพทีด่ ขี น้ึ
ข้อเสนอแนะ: งานวิจัยนี้สามารถนำ�ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการดูแลและสอนเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
สามารถปฏิบตั ติ นตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติได้
คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมการสอนสุขศึกษา, พฤติกรรมสุขภาพ, สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ, นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา

			

Abstract

Introduction: Having good health habits from childhood is essential to grow up to be a healthy
person. By cultivating children and youth, the appropriate implementation of the Ten National Health
Recommendations can promote and prevent future health problems.
Research objectives: This research study used a quasi-experimental research approach utilizing the
one group pre-test/post-test design. The purposes of this research were to study the effects of the health
educational program on the knowledge and health behaviors of primary school students concerning the
Ten National Health Recommendations, before and after organizing the health educational program.
Research methodology: The samples comprised Grade 4 students at Wat Chiao Osot Community
School in Nakhon Nayok Province. The total number of sampled students was 23, who participated
in the health educational program over a period of five weeks. The research instruments included
1) the health educational program, and 2) questionnaires to gather data concerning the knowledge
3) questionnaires to gather data concerning health behaviors, and 4) a satisfaction assessment form.
The data were analyzed by using descriptive statistics consisting of mean, standard deviation, frequency,
percentage and paired sample t-test at a significance level of .05.
Results: The results showed that the knowledge scores and health behaviors scores for the
participants, after participation in the program, exhibited statistically significant differences with p-values
of .001 and .017, respectively. Additionally, the students' satisfaction towards the health educational
program, after participating in the program, was at the highest level ( = 4.88, SD. = 0.43).
Conclusions: The results showed that health education program with fairy tale can development
of knowledge and health behaviors of Grade 4 students.
Implications: The results of this research could be useful as information for maintenance and
teaching plan development in order to ensure that primary school students can act in accordance with
the Ten National Health Recommendations.
Keywords: health educational program, health behaviors, Ten National Health Recommendations,
			 primary school students
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บทนำ�

จากผลการสำ�รวจพฤติกรรมพึงประสงค์ในนักเรียน
อายุ 12 ปี ปีการศึกษา 2560 โดยกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขพบว่า มีนักเรียนดื่มนํ้าอัดลมถึงร้อยละ 81.2
นักเรียนไม่แปรงฟันก่อนนอนร้อยละ 41.10 และยังพบว่าใช้
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือนานเกิน 2 ชั่วโมงร้อยละ 38.30
มีเด็กที่กินข้าวครบ 3 มื้อเพียงร้อยละ 33.20 และคัดแยกขยะ
ลงถังก่อนทิ้งร้อยละ 31.30 นอกจากนี้ยังมีภาวะอ้วนสูงถึง
ร้อยละ 21.60 และมีนักเรียนเพียงร้อยละ 18.50 ที่มีกิจกรรม
ทางกายมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ และมากกว่า 60 นาทีใน 1
วัน โดยผลการสำ�รวจชี้ให้เห็นว่าเด็กนักเรียนยังมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสม ทั้งด้านการบริโภค สุขอนามัย ความ
ปลอดภัย รวมทัง้ มีพฤติกรรมทีข่ ยับเขยือ้ นร่างกายน้อยมากใน
แต่ละวันหรือที่เรียกว่าพฤติกรรมเนือยนิ่ง ซึ่งพฤติกรรมเหล่า
นี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพเด็กและอาจนำ�ไปสู่โรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รัง1 การเจ็บป่วยและการเกิดปัญหาสุขภาพจะน้อยลงหาก
ทุ ก คนมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ถู ก ต้ อ งตามสุ ข บั ญ ญั ติ 10
ประการ ซึ่งต้องเริ่มต้นปลูกฝังที่เด็กและเยาวชนให้มีการ
ปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง และปฏิบัติเป็น
ประจำ�เพื่อให้เป็นสุขนิสัยเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กวัยเรียน
เป็นวัยแห่งการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติ ปั ญ ญา ถ้ า เด็ ก ได้ รั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
พัฒนาการของเด็กทุก ๆ ด้าน เด็กก็จะสามารถปรับตัวให้เข้า
กับประสบการณ์ใหม่ หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น2
ดังนั้นการส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีใน
เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง จะทำ�ให้เด็กเติบโตอย่างมี
สุขภาพที่ดีในอนาคต3 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษา
เกีย่ วกับพฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่าอายุและจำ�นวนปีทศี่ กึ ษาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
สุขภาพของเด็กวัยเรียน4 และพบว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนใน
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนสุขบัญญัติ
แห่งชาติสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
เรี ย นรู้ แ บบปกติ อ ย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ (p < .01) 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนที่ศึกษาด้วย
หนังสือนิทานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .016 และการสอนสุขศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนรูแ้ บบ

ร่วมมือด้วยการทำ�กิจกรรมตามรูปแบบการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
7 ขั้นตอน พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .057
แสดงให้เห็นว่า การเรียนด้วยภาพการ์ตนู มีความเหมาะสมกับ
การเรียนรู้ของนักเรียนในวัยเรียนมากกว่าการเรียนการสอน
แบบปกติ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ช่วยพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเรือ่ งสุขบัญญัตแิ ห่งชาติของเด็กนักเรียนในวัยเรียน
มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่ามีการศึกษาโดยการประยุกต์
ใช้หนังสือนิทานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาโดยใช้หนังสือนิทานร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ที่มีต่อความรู้และพฤติกรรม
สุขภาพเรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ จังหวัดนครนายก
โดยเลื อ กศึ ก ษาในนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
เนื่องจากเป็นระดับชั้นที่มีพื้นฐานความรู้จากการเรียนในวิชา
สุขศึกษา และเป็นวัยทีก่ �ำ ลังก้าวเข้าสูก่ ารให้ความสนใจในการ
ดูแลตัวเองมากขึ้น ในช่วงวัยเด็กตอนปลายมีการเจริญเติบโต
ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ เริ่ ม มี ค วามกั ง วลเกี่ ย วกั บ ความ
เปลีย่ นแปลงทางร่างกาย ดังนัน้ การเข้าร่วมโปรแกรมการสอน
สุขศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้เด็กนักเรียนมีความรู้ และเกิด
ความตระหนักในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและ
สามารถดูแลตัวเองได้8

กรอบแนวคิดการวิจยั

การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ประยุกต์ทฤษฎีการส่งเสริม
สุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ ซึง่ มีแนวคิดว่าบุคคลจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนัน้ มีคุณค่า และ
การเปลี่ ย นแปลงนั้ น จะเกิ ด ประโยชน์ กั บ ตนมาใช้ ใ นการ
กำ � หนดกิ จ กรรมสร้ า งโปรแกรม โดยคำ � นึ ง ถึ ง พั ฒ นาการ
ลักษณะกิจกรรมหรืออุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมและการใช้
ทักษะการสื่อสาร เพื่อสร้างโปรแกรมอย่างมีแบบแผนและ
เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมอย่างมีคุณภาพ ช่วยพัฒนาความรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โปรแกรม ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ก่อนและหลังการจัด
โปรแกรมการสอนสุขศึกษา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ
โปรแกรมการสอนสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10
ประการ

สมมติฐานการวิจยั

1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ
เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการหลังการจัดโปรแกรม
การสอนสุขศึกษาของกลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนการจัดโปรแกรม
การสอนสุขศึกษา
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมการ
สอนสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasiexperimental research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง
การทดลอง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
โรงเรียนชุมชนวัดเชีย่ วโอสถ อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน

23 คน อายุระหว่าง 10-11 ปี
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนชุมชนวัดเชีย่ วโอสถ อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้วิธี
การคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และ
สอบถามความสมัครใจ รวมจำ�นวนทัง้ สิน้ 23 คน อายุระหว่าง
10-11 ปี ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้า (inclusion criteria)
คือ มีสติสัมปชัญญะ สื่อสารเข้าใจ (สามารถฟัง พูด อ่านและ
เข้าใจภาษาไทยได้ดี) สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการสอน
สุขศึกษา โดยมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาต
และยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัย สำ�หรับเกณฑ์การคัด
ออก (exclusion criteria) คือ เป็นนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น
และ/หรือ บกพร่องทางการเรียนรู้ (คนพิการร่วมชั้นเรียน)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการ
สอนสุขศึกษาที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการพัฒนาโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย
กิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยดำ�เนินกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ครั้งละ 50-60 นาทีติดต่อกัน 5 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์มีชื่อ
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมครั้งที่ 1: ร่างกายสะอาด ฟันสวยยิ้มใส,
กิจกรรมครั้งที่ 2: ล้างมือให้สะอาด กินอาหารให้มีประโยชน์,
กิจกรรมครั้งที่ 3: ครอบครัวรักใคร่ ป้องกันภัยร้ายด้วยตัวเรา,
กิจกรรมครั้งที่ 4: สุขภาพจิตสดใส สุขภาพกายแข็งแรง และ
กิจกรรมครั้งที่ 5: มาร่วมกันสร้างจิตสาธารณะกันเถอะ
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
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อายุ

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ และ

แบบวั ด ความรู้ ซึ่ ง มี ต้ น แบบจากการศึ ก ษาของ
Prompachad3 โดยเป็นคำ�ถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ ที่สอนภายในโปรแกรม ลักษณะคำ�ถาม
แบบให้เลือกตอบ 4 คำ�ตอบ มีทั้งหมด 24 ข้อ โดยตอบถูกให้
1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนนสูงสุด เท่ากับ 24 คะแนน และ
คะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 0 คะแนน คะแนนและแปลผลคะแนน
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสูง ได้คะแนน 20-24 คะแนน
(คะแนนร้อยละ 80.00 ขึ้นไป) ระดับกลางได้คะแนน 15-19
คะแนน (ร้อยละ 60-79.90) และระดับตํ่าได้คะแนน 0-14
คะแนน (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60.00 ลงมา)
แบบวัดพฤติกรรมสุขภาพซึง่ มีตน้ แบบจากการศึกษา
ของ Isarain6 โดยเป็นคำ�ถามที่ครอบคลุมเรื่อง สุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 3 ระดับ คือ ปฏิบัติ
เป็นประจำ� ปฏิบตั บิ างครัง้ และไม่เคยปฏิบตั ิ โดยมีคะแนน 3,
2 และ 1 ตามลำ�ดับ โดยกำ�หนดเกณฑ์ความหมายการแปลผล
ตามแนวคิดของเบสท์ แบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ซึ่งได้แก่
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34-3.00, 1.67-2.33 และ 1.001.66 หมายถึง มีพฤติกรรมในระดับมาก ระดับปานกลาง
และระดับน้อยตามลำ�ดับ
แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ โปรแกรมการสอน
สุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการซึ่งมีต้นแบบ
จากการศึกษาของ Isarain6 มีลักษณะของแบบสอบถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยกำ�หนดระดับ
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด โดยมีคะแนนตั้งแต่ 5-1 ตามลำ�ดับ โดย
กำ�หนดเกณฑ์ความหมายการแปลผลตามแนวคิดของเบสท์
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
ทดสอบ โดยนำ�ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
คุ ณ ภาพและความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หาของแบบทดสอบ
จากนั้ น นำ � มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะ ซึ่ ง ได้ แ ก่
1. แบบวัดความรู้ โดยผลการตรวจสอบแต่ละข้อ มีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป 2. แบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ โดแต่ละข้อ
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป และ 3. แบบประเมินความพึง

พอใจที่มีต่อโปรแกรมการสอนสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่ง
ชาติ 10 ประการ ซึง่ ผลการตรวจสอบแต่ละข้อ มีคา่ IOC ตัง้ แต่
0.66 ขึ้นไป
2. จากนั้นทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น โดยนำ�แบบ
วัดความรู้ และแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพไปทดลองใช้กับ
นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ้านคลอง 22 (อาจ
เอิบจิตรอุปถัมภ์) ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน
30 คน โดยค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟ่าครอนบาคของแบบวัดความ
รู้โดยรวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.74 และแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาคโดยรวมทั้งฉบับเท่ากับ
0.77 	
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยคำ�นึงถึงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างโดย
ได้น�ำ โครงร่างวิจยั เสนอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
ขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจยั นีผ้ า่ นการรับรอง
จากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
ใบรับรองโครงการเลขที่ SWUEC-302/2562E เมื่อได้รับ
อนุญาตผูว้ จิ ยั นำ�หนังสือเข้าพบผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนชุมชนวัด
เชี่ยวโอสถเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ต่อจาก
นั้นผู้วิจัยได้เข้าพบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยแนะนำ�ตัว อธิบาย
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการเก็บ
รักษาความลับให้กลุ่มตัวอย่างทราบ พร้อมทั้งชี้แจงกับกลุ่ม
ตัวอย่างว่าการเข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นไปด้วยความสมัครใจ
จะให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง และนำ�หนังสือ
แสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยสำ�หรับอาสาสมัครวิจัย
และหนั ง สื อ แสดงความยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย สำ � หรั บ
ผู้ปกครอง และแจ้งให้ทราบว่าเมื่อร่วมเข้าโครงการวิจัยแล้ว
หากกลุม่ ตัวอย่างต้องการออกจากการวิจยั สามารถกระทำ�ได้
ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่าง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดลอง
เก็บรวบรวมข้อมูลและดำ�เนินการทดลอง ตามขั้น
ตอนต่อไปนี้
1. ระยะก่อนทดลอง: ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่
โรงเรียนชุมชนวัดเชีย่ วโอสถ อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ด้วยแบบวัดความรู้ และแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ ในสัปดาห์
ที่ 1

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 211

2. ระยะดำ�เนินการทดลอง: ผู้วิจัยดำ�เนินกิจกรรม
ตามโปรแกรมการสอนสุขศึกษาที่มีต่อความรู้และพฤติกรรม
สุขภาพ เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ ทีโ่ รงเรียนชุมชน
วัดเชี่ยวโอสถ อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในสัปดาห์
ที่ 1-5 ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมครัง้ ที่ 1: กิจกรรมประกอบด้วย
1) กิจกรรมแนะนำ�ตัว และกิจกรรมสันทนาการสร้างความ
สัมพันธ์ ใช้เวลา 10 นาที 2) กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ตอนที่ 1 หมู่บ้านไม่รักษาความ
สะอาด ใช้เวลา 30 นาที 3) กิจกรรมการสอนแบบสาธิตและ
การสาธิตย้อนกลับ เรื่อง วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง ใช้เวลา
10 นาที 4) กิจกรรมดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
ในรูปแบบเกมประกอบการให้ความรู้ ใช้เวลา 10 นาที
สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมครัง้ ที่ 2: กิจกรรมประกอบด้วย
1) กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
ตอนที่ 2 ลูกอมจ๋า อย่าทำ�ร้ายฉัน ใช้เวลา 30 นาที 2) กิจกรรม
การสอนแบบสาธิตและการสาธิตย้อนกลับ เรื่อง การล้างมือ
ให้สะอาด ใช้เวลา 10 นาที 3) กิจกรรมเกมจ่ายตลาด ใช้เวลา
20 นาที
สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรมครัง้ ที่ 3: กิจกรรมประกอบด้วย
1) กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
ตอนที่ 3 พีทผู้กล้าหาญ ใช้เวลา 30 นาที 2) กิจกรรมรับชม
การ์ตูน กรณีตัวอย่าง เรื่อง ภัยมืด/ครอบครัวอบอุ่น/หน้าที่
ของฉัน ใช้เวลา 20 นาที 3) กิจกรรมจะทำ�อย่างไร เมือ่ หนูตอ้ ง
ข้ามถนน ใช้เวลา 10 นาที
สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมครัง้ ที่ 4: กิจกรรมประกอบด้วย
1) กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
ตอนที่ 4 มาออกกำ � ลั ง กายกั น เถอะ ใช้ เวลา 30 นาที
2) กิจกรรมเกมของหนูอยู่ไหน ใช้เวลา 15 นาที 3) กิจกรรม
อภิปรายกลุ่มย่อย เรื่อง วิธีทำ�ให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส ใช้เวลา
15 นาที
สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรมครัง้ ที่ 5: กิจกรรมประกอบด้วย
1) กิจกรรมอ่านหนังสือนิทานสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ

ตอนที่ 5 เด็กดีของสังคม ใช้เวลา 30 นาที 2) กิจกรรมเกม
แยกขยะ ใช้เวลา 20 นาที
3. ระยะหลังการทดลอง: ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่ โรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด เชี่ ย วโอสถ อำ � เภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด
นครนายก ด้วยแบบวัดความรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ทีม่ ตี อ่ โปรแกรมการสอนสุขศึกษาทีม่ ตี อ่ ความรูแ้ ละพฤติกรรม
สุขภาพ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ในสัปดาห์ที่ 5
หลังจากดำ�เนินกิจกรรมตามโปรแกรมการสอนสุขศึกษาทีม่ ตี อ่
ความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10
ประการ เสร็จสิน้ และในสัปดาห์ที่ 7 ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ และส่งมอบหนังสือนิทานให้
กับทางโรงเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป อธิบายระดับคะแนนความรู้
และพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
และความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการสอนสุขศึกษา โดยใช้
สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่
คะแนนความรูแ้ ละพฤติกรรมสุขภาพ เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ
10 ประการ ก่อนและหลังการทดลอง ด้วยสถิติ Paired
sample t-test โดยกำ�หนดค่านัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
p < .05

ผลการวิจยั

1. ข้อมูลทั่วไป ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจำ�นวน 23 คน
มีอายุ 10 ปี จำ�นวนร้อยละ 100 ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมโปรแกรม
เป็นเพศชายจำ�นวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48 และเพศ
หญิงจำ�นวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 56.52
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ เรื่อง
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของผู้เข้าร่วมโปรแกรมก่อน
และหลังการเข้าร่วม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังการ
เข้าร่วมมากกว่าคะแนนก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p = .001) ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรู้ เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ ของผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมก่อนและหลัง
การเข้าร่วม
		
ความรู้ เรือ่ ง สุขบัญญัติ
n
SD.
Mean
t
95% Cl p-value
แห่งชาติ 10 ประการ
		
Difference
ก่อนการเข้าร่วม
23
18.48
3.06
1.48
3.63
0.63-2.32 .001*
หลังการเข้าร่วม
23
19.96
2.48
*ใช้สถิติ Paired sample t-test ในการหาค่านัยสำ�คัญทางสถิติ โดยมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < .05
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการของผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมก่อน
และหลังการเข้าร่วม
		
พฤติกรรมสุขภาพ
เรือ่ ง สุขบัญญัติ
n
SD.
Mean
t
95% Cl p-value
แห่งชาติ 10 ประการ
Difference
ก่อนการเข้าร่วม
23
70.43
3.79
2.13
2.57
0.41-3.85 .017*
หลังการเข้าร่วม
23
72.57
4.77
*ใช้สถิติ Paired sample t-test ในการหาค่านัยสำ�คัญทางสถิติ โดยมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < .05
3. การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ
เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
ก่อนและหลังการเข้าร่วม พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
สุขภาพหลังการเข้าร่วมมากกว่าคะแนนก่อนการเข้าร่วมอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p = .017) ดังแสดงในตารางที่ 2
4. การเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรม
สุขภาพ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของผู้เข้าร่วม
โปรแกรม ก่อนและหลังการเข้าร่วมโดยพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ เรื่ อ ง
สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ หลังการเข้าร่วมมากกว่าก่อน
การเข้ า ร่ ว มอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ (p < .05) ได้ แ ก่
ด้านป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท พบว่า ค่าเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมสุขภาพหลังการเข้าร่วมมากกว่าคะแนน
ก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .029) และด้านออก
กำ�ลังกายสมํ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจำ�ปี พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมสุขภาพหลังการเข้าร่วมมากกว่าคะแนน
ก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p = .006) ดังแสดง
ในตารางที่ 3
5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมการ
สอนสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการในภาพ
รวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโปรแกรม มีระดับความพึงพอใจโดยรวม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.88, SD= 0.43) ดังแสดงในตาราง
ที่ 4
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมสุขภาพ เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ ของผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมก่อน
และหลังการเข้าร่วมโดยพิจารณาเป็นรายด้าน
		
พฤติกรรมสุขภาพ เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
SD.
ระดับ
ด้านการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด
ก่อนการเข้าร่วม
2.43
0.27
มาก
				
หลังการเข้าร่วม
2.52
0.24
มาก
ด้านรักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี
ก่อนการเข้าร่วม
2.22
0.39
ปานกลาง
			
หลังการเข้าร่วม
2.26
0.37
ปานกลาง
ด้านล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหาร และการขับถ่าย
ก่อนการเข้าร่วม
2.48
0.44
มาก
				
หลังการเข้าร่วม
2.63
0.41
มาก
ด้านกินอาหารสุกสะอาด ปราศจากสารอันตราย
และหลีกเลีย่ งอาหารรสจัด สีฉดู ฉาด
ก่อนการเข้าร่วม
2.06
0.23
ปานกลาง
			
หลังการเข้าร่วม
2.12
0.23
ปานกลาง
ด้านงดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำ�ส่อนทางเพศ
ก่อนการเข้าร่วม
2.85
0.20
มาก
			
หลังการเข้าร่วม
2.91
0.18
มาก
ด้านสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุน่
ก่อนการเข้าร่วม
2.48
0.32
มาก
			
หลังการเข้าร่วม
2.35
0.43
มาก
ด้านป้องกันอุบตั ภิ ยั ด้วยความไม่ประมาท
ก่อนการเข้าร่วม
2.16
0.42
ปานกลาง
				
หลังการเข้าร่วม
2.39
0.28
มาก
ด้านออกกำ�ลังกายสมา่ํ เสมอ และตรวจสุขภาพประจำ�ปี
ก่อนการเข้าร่วม
1.85
0.32
ปานกลาง
			
หลังการเข้าร่วม
2.17
0.51
ปานกลาง
ด้านทำ�จิตใจให้รา่ เริงแจ่มใสอยูเ่ สมอ
ก่อนการเข้าร่วม
2.57
0.35
มาก
			
หลังการเข้าร่วม
2.46
0.54
มาก
ด้านมีส�ำ นึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สงั คม
ก่อนการเข้าร่วม
2.30
0.56
ปานกลาง
				
หลังการเข้าร่วม
2.35
0.57
มาก
*ใช้สถิติ Paired sample t-test ในการหาค่านัยสำ�คัญทางสถิติ โดยมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p < .05

p-value
.208

.648

.110

.205

.129

.302

.029*

.006*

.365

.788
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ โปรแกรมการสอนสุขศึกษา เรือ่ ง
ในภาพรวม
		
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ โปรแกรมการสอนสุขศึกษา
เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ หนังสือนิทาน
4.85
สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ โปรแกรมการสอนสุขศึกษา
4.83
เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ โปรแกรมการสอนสุขศึกษา
4.95
เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ ในแต่ละสัปดาห์
ของการจัดโปรแกรม
รวม
4.88

อภิปรายผลการวิจยั

กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรู้ และพฤติกรรม
สุ ข ภาพในระยะหลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรมการสอนสุ ข ศึ ก ษา
มากกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการสอนสุขศึกษา และมี
ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเข้าร่วมโปรแกรมการสอน
สุขศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ค่าเฉลีย่ คะแนนความรูห้ ลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การสอนสุขศึกษามากกว่าก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเหตุผล ดังนี้
		 1.1 หนั ง สื อ นิ ท านสุ ข บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ 10
ประการ เป็นหนังสือนิทานที่สอดแทรกเนื้อหา สาระเกี่ยวกับ
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ไว้ในเรื่องโดยสามารถเข้าใจ
ได้งา่ ย และมีเนือ้ หาทีส่ นุก เหมาะสมกับวัย ทำ�ให้นกั เรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำ�คัญของการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Tongpila, Pitinoppakun และ Deepae.
ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ พ บว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติของกลุ่มที่ได้
รับการเรียนรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนสุขบัญญัติแห่งชาติสูงกว่า
ก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ5
		 1.2 รูปแบบโปรแกรมการสอนสุขศึกษาทีใ่ ช้ใน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การอภิปรายกลุ่มย่อย ถามตอบแสดง

สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ

SD.
0.38

แปลผล
มากทีส่ ดุ

0.46

มากทีส่ ดุ

0.22

มากทีส่ ดุ

0.43

มากทีส่ ดุ

ความคิดเห็น เกม การสอนแบบสาธิตและสาธิตย้อนกลับ
การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Kitiyanusan, Chardenwattana และ Panthong
ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ พ บว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน9
		 1.3 การใช้ทักษะการสื่อสารกับเด็กวัยเรียน
โดยเริ่ ม จากการสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี จ ะทำ � ให้ เ ด็ ก เกิ ด
ความรูส้ กึ ไว้วางใจและไม่กลัว โดยการเรียกชือ่ เล่นและทักทาย
ด้วยท่าทางทีเ่ ป็นมิตรทุกครัง้ ในการทำ�กิจกรรม ขอความสมัครใจ
ในการแสดงความคิดเห็นทำ�ให้นกั เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี เด็กจะ
มีความสุขอยู่ที่การได้เล่น การเล่นจึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด
อย่างหนึ่งในการสื่อสารกับเด็ก10
2. ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมสุขภาพหลังการเข้า
ร่วมโปรแกรมการสอนสุขศึกษามากกว่าก่อนการเข้าร่วมอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเหตุผล ดังนี้
		 2.1 การให้ความรูเ้ กีย่ วกับความสำ�คัญของการ
ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โดยสอด
แทรกเนื้อหาในหนังสือนิทานสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
และโปรแกรมการสอนสุขศึกษา เช่น พฤติกรรมสุขภาพด้าน
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ป้องกันอุบตั ภิ ยั ด้วยความไม่ประมาท โดยให้เหตุผลในการสวม
หมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัย ทำ�ให้ค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมสุขภาพด้านป้องกันอุบัติภัยด้วยความไม่ประมาท
หลังการเข้าร่วมมากกว่าคะแนนก่อนการเข้าร่วมอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p = .029) ทัง้ นี้ เป็นไปตามรูปแบบการส่งเสริม
สุขภาพของเพนเดอร์ (Pender’s Health Promotion
Model) ที่มีแนวคิดว่าบุคคลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีคุณค่าและเกิดประโยชน์กับตน โดย
การรับรู้ประโยชน์ของการกระทำ� (Perceive benefits of
action) คือ การที่รับรู้ว่าการกระทำ�นั้นจะมีประโยชน์ต่อ
ตนเองอย่างไร ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างอยูใ่ นช่วงวัยทีค่ ดิ อย่างมีเหตุผล
มากขึน้ 8 ทำ�ให้นกั เรียนเกิดความตระหนักถึงผลลัพธ์ ส่งผลให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
		 2.2 พฤติกรรมสุขภาพด้านออกกำ�ลังกายสมา่ํ เสมอ
และตรวจสุขภาพประจำ�ปี เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .006 เนื่องจากก่อนเข้าร่วม
โปรแกรม นั ก เรี ย นไม่ มี ค วามรู้ ด้ า นการออกกำ � ลั ง กายที่
เหมาะสมกับวัย และไม่ทราบถึงประเภทของการออกกำ�ลัง
กาย เช่น นักเรียนบางคนไม่ทราบว่าการวิ่งเล่นเป็นการออก
กำ�ลังกายประเภทหนึ่ง เป็นต้น ทำ�ให้ภายหลังการเข้าร่วม
โปรแกรม นักเรียนมีความเข้าใจทีถ่ กู ต้องถึงการออกกำ�ลังกาย
และประเภทของการออกกำ�ลังกายที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย
สอดคล้องกับการศึกษาของ Prompachad ที่พบว่า ปัจจัย
ความรูเ้ กีย่ วกับสุขบัญญัตมิ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุขภาพ
ด้านการออกกำ�ลังกายสมํ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจำ�ปี
ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิต3ิ
2.3 พฤติกรรมรายด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ คะแนนพฤติกรรม
ก่อนและหลังการเข้าร่วมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ (p > .05) เนื่องจากประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมและอิทธิพลจากปัจจัยระหว่างบุคคล โดยเป็นการ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม ทำ � ให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ แ ละการดู แ ลจาก
ครอบครั ว และโรงเรี ย นจึ ง ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
สอดคล้องกับงานวิจยั ทีพ่ บว่า ปัจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่ง
ชาติในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยแรงสนับสนุนทางสังคมจากครูอยู่ในระดับ

มาก และจากผู้ปกครองอยู่ในระดับกลาง3
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโปรแกรมการ
สอนสุขศึกษา เรือ่ ง สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 เนื่องจากเหตุผล ดังนี้
		 3.1 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนิทาน
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านลักษณะรูปเล่ม ด้านการจัดภาพประกอบ ด้านเนื้อเรื่อง
สาระ พบว่า ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากรูปเล่มมีขนาดที่เหมาะสม
กับเด็ก คุณภาพของกระดาษดี มีการจัดรูปเล่มที่ดูสบายตา
ภาพอักษรที่ใช้มีขนาดใหญ่ชัดเจน ไม่ดูยุ่งเหยิง รวมทั้งมีชื่อ
เรื่องที่ทำ�ให้เด็กเกิดความสนใจ ภาพประกอบมีสีสันสวยงาม
มีเนือ้ หาสอดคล้องกับเรือ่ งทีน่ �ำ เสนอ และความสนใจของเด็ก
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Isarain ที่ พ บว่ า รู ป เล่ ม ที่
เหมาะสม หน้าปกสวยงามดึงดูดความสนใจ ภาพประกอบมี
สีสนั อ่านเข้าใจง่าย ช่วยกระตุน้ ให้เด็กอยากเรียน ดึงดูดความ
สนใจ สร้างบรรยากาศในการเรียน6
		 3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ โปรแกรม
การสอนสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอน ด้าน
ระยะเวลา พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมโปรแกรมมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั เปิดโอกาสให้นกั เรียน
ได้เรียนรูร้ ว่ มกัน ใช้ค�ำ พูดทีเ่ ข้าใจง่าย ตอบคำ�ถามหรือข้อสงสัย
ของนักเรียนได้ วิธีการสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแสดง
ความคิดเห็น ทำ�ให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน เข้าใจได้ง่าย
รู ป แบบของวิ ธี ก ารสอนทำ � ให้ นั ก เรี ย นทำ � ตามได้ ง่ า ย เช่ น
การสอนสาธิตและสาธิตย้อนกลับ เรือ่ ง การล้างมือให้สะอาด
มีการสอนและทวนซา้ํ ให้ปฏิบตั ติ ามได้ เป็นต้น สอดคล้องกับ
การศึ ก ษาของ Kitiyanusan, Chardenwattana และ
Panthong ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสูงกว่าก่อนเรียน9
		 3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ โปรแกรม
การสอนสุขศึกษา เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ แบ่ง
ออกเป็น 5 กิจกรรมตามแต่ละสัปดาห์ กิจกรรมที่มีระดับ
ความพึงพอใจที่น้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมครอบครัวรักใคร่
ป้องกันภัยร้ายด้วยตัวเรา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการสอน
โดยการอภิปรายกลุ่ม และให้นักเรียนสรุปความคิดใน Flip
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Chart โดยมีระยะเวลาจำ�กัด ทำ�ให้นกั เรียนไม่สามารถทำ�เสร็จ
ทันในเวลาที่กำ�หนด
ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั นีส้ ามารถนำ�ไปเป็นข้อมูล
ในการวางแผนการดู แ ลและสอนเพื่ อ ปลู ก ฝั ง นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาให้สามารถปฏิบตั ติ นในการดูแลตนเองตามหลัก
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

โปรแกรมการสอนสุ ข ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ความรู้ แ ละ
พฤติกรรมสุขภาพ เรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
สามารถเป็นแนวทางให้นำ�ไปใช้ต่อได้โดยนำ�ไปเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการดูแลและสอนเพือ่ ให้นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษา

สามารถปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติได้ ทั้งนี้ควร
ศึกษากระบวนการและการดำ�เนินกิจกรรม และควรศึกษาเนือ้
เรื่องในหนังสือนิทานให้มีความเข้าใจก่อนนำ�ไปใช้ เพื่อให้
สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามนักเรียนได้

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการติดตามผลของโปรแกรม
ในระยะยาว เช่น 3 เดือน 6 เดือน เพื่อประเมินความคงอยู่
ของความรูแ้ ละพฤติกรรมสุขภาพ และควรมีการศึกษาในกลุม่
ตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น ต่างเพศ ต่างกลุ่มอายุ และต่างพื้นที่ เพื่อ
จะได้นำ�ผลวิจัยอ้างอิงถึงกลุ่มประชากรได้มากขึ้น
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