วารสารวิจยั และนวัตกรรมทางสุขภาพ 63
Journal of Health Research and Innovation

ผลของโปรแกรมการสอนต่ อความรู้ และทัศนคติในการป้ องกันการจมนา้
ของเด็กวัยเรียน
นางวิชชุตา มัคสิงห์, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรี ธรรมราช, witchuta_pueng@hotmail.com
นางสาวนอลีสา โต๊ ะยุโส๊ ะ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช, wanjai_lisa@hotmail.com
นางสาวจิรกานต์ พันธ์ฤทธิ์ดา, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรี ธรรมราช, jirakan54@hotmail.com

บทคัดย่ อ
การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) มี วัตถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ย
คะแนนความรู้ และทัศนคติในการป้องกันการจมนา้ ของเด็กวัยเรี ยนของกลุ่ม ทดลองก่อนและหลัง
ทดลอง และเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัย
เรี ยนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ขนาดตัวอย่างกลุ่มทดลองจานวน 30 คน และกลุ่มควบคุม
จานวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูล ทั่วไป โดยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์แบบทดสอบความรู้ และ
ทัศนคติ โดยใช้ สถิตทิ ดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุม่ (t-test) ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัย
เรี ยนในกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
2. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ในการป้องกันการจมนา้ ของเด็กวัยเรี ยนที่ได้ รับ
โปรแกรมการสอนและไม่ได้ รับการสอนการป้องกันการจมนา้ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ มีความ
แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.01 ส่วนผลการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยของทัศนคติในการ
ป้องกันการจมนา้ พบว่า เด็กวัยเรี ยนที่ไ ด้ รับโปรแกรมการสอนและไม่ไ ด้ รับโปรแกรมการสอน การ
ป้องกันการจมน ้าไม่ได้ มีทศั นคติในการป้องกันการจมน ้าที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
คาสาคัญ : ความรู้, ทัศนคติ, การป้องกันการจมน ้า, เด็กวัยเรี ยน
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Abstract
The quasi-experimental research is aimed to compare the mean scores of knowledge
and attitudes in drowning prevention of the school-aged children before and after experiment
and to compared the mean scores of knowledge and attitudes in drowning prevention of the
school-aged children between the experimental and the control group. The sample size was
30 peoples for each group. Descriptive statistics had been used to analyze numeric data.
Compared means of knowledge and attitude by using T – test. The result showed
1. Compared mean scores of Knowledge and Attitude in drawing prevention among
school-age children in the experimental group before and after receiving teaching program
found statistical difference at 0.01.
2. Compared mean scores of knowledge on drowning prevention among school-age
children receiving teaching program and not teaching program, found a statistically
significant difference at 0.01. Compared of mean scores of drowning prevention attitudes on
drowning prevention among school-age children receiving teaching program and not
teaching program, found not show a different statistically.
Keywords: knowledge, Attitudes, Drowning prevention, School-aged children
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บทนา
การจมน ้าเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เด็กไทยอายุต่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตสูงเป็ นอันดับหนึง่ ของทุกสาเหตุ
ทังโรคติ
้
ดเชื ้อและโรคไม่ติดเชื ้อ สถิติจากสานักโรคไม่ติดต่อ กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ
ในปี พ.ศ. 2561 พบว่าในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พ.ศ. 2551- 2560 มีเด็กจมน ้าเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 957
คน/ปี หรื อวันละเกื อบ 3 คน ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็ นเดือนที่เด็กจมนา้ เสียชีวิตมากที่สุด
เพราะตรงกับช่วงปิ ดภาคการศึกษาและช่วงฤดูร้อน จังหวัดนครศรี ธรรมราชเป็ นจังหวัดหนึ่งที่มีจานวน
เด็กจมน ้าเสียชีวิตสูงเป็ น 15 ลาดับแรกของประเทศ และยังพบว่าแหล่งน ้าที่ทาให้ เกิดการจมน ้าได้ มาก
ที่สุด คือ แหล่งน ้าตามธรรมชาติ บ่อขุดเพื่อการเกษตร โดยพบว่ากลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปี เสียชีวิตสูงสุด
(ร้ อยละ 40.5) รองลงมาคือ กลุ่มเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี (ร้ อยละ 35) (Bureau of Non-Communicable
Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, 2017)
สาเหตุของการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยนเกิดจากการชวนกันไปเล่นน ้า ประกอบกับการไม่ร้ ูวิธีการ
เอาชีวิตรอดในน ้าและวิธีการช่วยเหลือที่ถกู ต้ อง เด็กวัยนี ้จะเสียชีวิตพร้ อมกันครัง้ ละหลายๆ คน เพราะ
ความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก พอเห็นเพื่อนหรื อ น้ องตกน ้า คิดว่าตนเองว่ายน ้าเป็ นก็กระโดดลงไป
ช่วย แต่สดุ ท้ ายก็จะถูกกอดรัดและจมน ้าไปด้ วยกัน และเด็กไม่มีความรู้เรื่ องความปลอดภัยทางน ้า เช่น
หนีผ้ ใู หญ่ไปเล่นน ้ากันเอง ไม่ปฏิบตั ิตามป้ายเตือน ไม่ใส่ชชู ีพ บริ เวณที่เกิดการจมน ้าได้ บอ่ ยๆ ได้ แก่ คู
น า้ บ่ อ น า้ ในเวลากลางวั น จมน า้ ตายโดยอยู่ ต ามล าพั ง (Rahman, Mashreky, Chowdhury,
Giashuddin, Uhaa, Shafinaz, et al, 2009) สอดคล้ องกับการศึกษาของ Bussara & Noraluk (2016)
พบว่าปั จจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการจมน ้า อายุ 4-9 ปี และอายุ 10-17 ปี ได้ แก่ พฤติกรรมเสี่ยง
ของเด็กเองในการเล่นน ้า ขาดทักษะที่ดีในการว่ายน ้า ขาดความรู้ในการป้องกันตนเองจากการจมน ้า มี
การรับรู้ความเสี่ยงในระดับต่า
ผลกระทบจากการจมน ้าส่งผลทังด้
้ านตัวเด็กเอง ครอบครัว การรักษาพยาบาล และสังคม ใน
ด้ า นร่ า งกายส่ง ผลให้ เ กิ ด ความพิ ก าร ขาดการเรี ย นรู้ ด้ า นครอบครั ว เกิ ด ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ของ
ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก เกิดปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการรักษาพยาบาล ต้ องเข้ ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลนาน จากการขาดอากาศและสาลักน ้าขาดออกซิเจนและขาดเลือด ด้ านสังคม ก่อให้ เกิด
ปั ญหาจากที่เด็กตายและเกิดการพิการถาวร (Bussara, & Noraluk, 2016) จากปั ญหาและผลกระทบ
ดังกล่าว จึงมีความจาเป็ น อย่างยิ่งที่จะต้ องมีการสอนให้ เด็กวัยเรี ยน ได้ มีความรู้ และมีทศั นคติที่ดีใน
การป้องกันการจมน ้า จากบทความวิจยั ของ Bussara & Noraluk (2016) เกี่ยวกับปั จจัยที่สมั พันธ์ กับ
พฤติกรรมการป้องกันการจมน ้าในเด็กวันเรี ยนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าความรู้มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมป้องการจมน ้าในเด็กวัยเรี ยน (r = .22, p < .001) และจากพฤติกรรมของเด็กวัย
เรี ยนพบว่า เด็กวัยเรี ยนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับสูง เนื่องจากเป็ นวัยที่สามารถรับข้ อมูล
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ทางสุขภาพจากหลายช่องทาง เช่น สื่อโทรทัศน์ ครู ผู้ปกครอง บุคลากรสาธารณสุข และเป็ นวัยสนใจ
ใฝ่ รู้ใส่ใจดูแลสุขภาพให้ ตนเองมีสขุ ภาพที่ดี เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อน และทัศนคติเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ อธิบายได้ วา่ หากเด็กวัยเรี ยนมีความเชื่อ
ด้ านสุขภาพในทางที่ดีจะทาให้ เกิดพฤติกรรมในการสร้ างเสริ มสุข ภาพในทางที่ดี ตรงกันข้ ามหากเด็ก
วัยเรี ยนมีความเชื่อด้ านส่งเสริ มสุขภาพในทางที่ไม่ดี ทาให้ เกิดพฤติกรรมในการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ในทางที่ไม่ดีด้วยเช่นกัน (Witchuta, Norleesa, & Jirakan, 2016)
การสอนโดยการให้ ความรู้ สาหรับเด็กวัยเรี ยนมีหลากหลายวิธี จากแนวคิดของ bloom et al.
(1956) จาแนกการเรี ยนรู้ เป็ นสามด้ าน 1. ด้ านพุทธิพิสยั ได้ แก่ การมีความรู้ ความเข้ าใจ 2. ด้ านจิต
พิสยั ได้ แก่ ความรู้สกึ ทัศนคติ 3. ด้ านทักษะพิสยั ได้ แก่ ทักษะของพฤติกรรม หากเด็กวัยเรี ยนมีความรู้
ความเข้ าใจ และมีความรู้ สึก ทัศนคติ ที่ดีในการป้องกันการจมน ้า ดังนันการสอนที
้
่เหมาะสมสาหรับ
เด็กวัยเรี ยนควรการใช้ สื่อที่กระตุ้นความสนใจ ในการเรี ยนรู้ โดยเฉพาะการ์ ตนู แอนิเมชัน่ เป็ นตัวการ์ ตนู
เคลื่อนไหว สีสนั สดใส ทาให้ ดงึ ดูดความสนใจของเด็ก ทาให้ เด็ก จดจาเรื่ องราวได้ ง่าย (Suchada, &
Somsamorn, 2017) สอดคล้ องกับการศึกษาของ Siriwan, Sanit, & Phadphiphiphat (2015) พบว่า
ผลการเรี ยนรู้ ที่เกิดจากสื่อการ์ ตนู แอนิเมชัน่ 2 มิติ ผลการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และจากการศึ ก ษาของ Wallis, Watt, Franklin, Taylor, Nixon, Kimble. (2014)
พบว่างานวิจยั ในการป้องกันการจมน ้านันควรมี
้
กลยุทธ์ที่หลากหลาย เช่น การฝึ กอบรมการช่วยฟื น้ คืน
ชีพ, การสวมใส่เสือ้ ชูชีพร่ วมด้ วย ดังนัน้ การป้องกันการจมนา้ เป็ นความท้ าทายด้ านสาธารณสุข ที่
สาคัญควรออกแบบงานวิจยั ให้ มีประสิทธิภาพได้ ตอ่ ไป
ในปั จจุบนั มีการป้องกันการจมน ้าสาหรับเด็กวัยเรี ยน โดยสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 ได้ มี แนวทางส าหรั บผู้ข อรั บรองเป็ นผู้ก่ อการดี (Merit Maker) การ
ดาเนินงานป้องกันการจมน ้า (Bureau of Non-Communicable Diseases, Department of Disease
Control, Ministry of Public Health, 2017) เพื่ อกระตุ้น ให้ เกิ ดการดาเนินงานป้องกันการจมน า้ ทุก
มาตรการในพื ้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ ความร่วมมือของสหสาขา และทรัพยากรในพื ้นที่ นอกจากนี ้ยังมี
การศึกษาของ Kongsiam, & Tanin (2015) เรื่ องการพัฒนาหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดสาหรั บ
การป้องกันตนเองจากการจมน ้าของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนต้ น ผลการวิจยั พบว่า การป้องกัน
ตนเองจากการจมน ้าของกลุ่มตัวอย่างหลังได้ รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาตามหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอา
ชีวิตรอดมีคา่ คะแนนการป้องกันตนเองจากการจมน ้าสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 ยกเว้ นด้ านความรู้ เกี่ ยวกับความปลอดภัยทางนา้ และจากสภาพการณ์ จ ริ ง ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์กลุ่มเด็กวัยเรี ยนในจังหวัดนครศรี ธรรมราช พบว่าเด็กวัยเรี ยนบางคนไม่เคยได้ รับการสอน
เรื่ องการป้องกันการจมน ้า รวมทังเด็
้ กที่เคยได้ รับการสอนบางส่วนยังมีความรู้ในการป้องการการจมน ้า
น้ อย และไม่คิดว่าเป็ นเรื่ องส าคัญ ที่ จ ะต้ องป้องกันการจมนา้ ไม่คิดว่าการจมนา้ จะเป็ นสาเหตุใ ห้
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เสียชีวิตได้ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมการสอนต่อ ความรู้ และทัศนคติในการ
ป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยน เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการป้องกันการจมน ้าในเด็กวัยเรี ยนได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัย
เรี ยนในกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า
2. เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยน
ที่ได้ รับโปรแกรมการสอนและไม่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า
สมมุตฐิ านการวิจัย
1. หลังเด็กวัยเรี ยนได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมนา้ จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้
และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าสูงกว่าก่อนได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า
2. เด็กวัยเรี ยนที่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้าจะมีคา่ เฉลี่ยคะแนนความรู้และ
ทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าสูงกว่าเด็กวัยเรี ยนที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แนวคิดของ bloom et al. (1956) จาแนกการเรี ยนรู้เป็ นสามด้ าน 1. ด้ านพุทธิ
พิสยั ได้ แก่ การมีความรู้ความเข้ าใจ 2. ด้ านจิตพิสยั ได้ แก่ ความรู้สกึ ทัศนคติ 3. ด้ านทักษะพิสยั ได้ แก่
ทักษะของพฤติกรรม ผู้วิจยั ได้ เลือก ด้ านพุทธิพิสยั และด้ านจิตพิสยั คือ การมีความรู้ความเข้ าใจ และ
การมีความรู้สึก ทัศนคติ ที่ดีในการป้องกันการจมน ้าก่อนที่ส่งผลต่อทักษะให้ เกิดพฤติกรรมต่อไป เด็ก
วัยเรี ยนเป็ นวัยที่มีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการต่างๆ สามารถจัดการเกี่ ยวกับตนเองได้ ดีม ากขึน้
รวมทังมี
้ อิสระในการดูแลตนเองมากขึน้ ทังยั
้ งมีความพร้ อมทางด้ านร่ างกายและการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบในการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง สามารถเข้ าใจพฤติกรรมที่ ให้ ผลดี ต่อ
สุขภาพตนเองมากขึ ้น โดยมีบดิ ามารดาเพียงให้ คาปรึกษาแนะนา หากมีความรู้และทัศนคติในการการ
ดูแลตนเองที่ดียอ่ มส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมที่ดีตอ่ ไป (Hockenberry, Wilson & Wong, 2013)
การสอนเด็กวัยเรี ยนที่ทาให้ เกิดความรู้และทัศนคติที่ดีนนั ้ การสอนต้ องเป็ นกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายและน่าสนใจกิจกรรมระยะเวลาสันๆ
้ โดยการใช้ สื่อที่กระตุ้นความสนใจในการเรี ยนรู้ ทัง้
การบรรยาย การใช้ การ์ ตนู แอนิเมชัน่ การฝึ กปฏิบตั ิ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กัน ทาให้ เด็กวัยเรี ยน
จดจาเรื่ องราวได้ ง่าย เกิดผลการเรี ยนรู้ที่ดี ผู้วิจยั ได้ ทาโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการ
ป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยน โดยมี แผนการสอนการป้องกันการจมน ้า ปรับปรุงจาก หลักสูตรว่าย
น ้าเพื่อเอาชีวิตรอดและคู่มือการสอน (Survival Swimming Curriculum and Handbook) จากสานัก
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โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสื่อการ์ ตนู แอนนิเมชัน่ เรื่ อง การป้องกันการ
จมน ้า การฝึ กปฏิบตั กิ ารช่วยฟื น้ คืนชีพ ดังภาพ 1

-

ผลของโปรแกรมการสอนการป้ องกันการจมนา้
ของเด็กวัยเรียน
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน ้า
การให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน ้า
การฝึ กปฏิบตั ิการช่วยฟื น้ คืนชีพ
สื่อการ์ ตนู แอนนิเมชัน่ เรื่ อง การป้องกันการจมน ้า
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในกลุม่

ความรู ้และทัศนคติใน
การป้ องกันการจมน้ า

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) แบบสองกลุ่มวัดก่อน
และหลังการทดลอง (pretest-posttest with control group design) ในกลุ่มประชากรเด็กวัยเรี ยนที่
กาลัง ศึกษาอยู่ในชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 4 ในสัง กัดกระทรวงศึก ษาธิ ก ารจัง หวัด นครศรี ธ รรมราชที่
โรงเรี ยนอยู่ใกล้ แหล่งน ้า มีจานวน 2 โรงเรี ยนในเขตอาเภอปากพนัง เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการจับ
ฉลากโรงเรี ยนได้ 1 โรงเรี ยน มีเด็กวัยเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 2 ห้ อง
ห้ องละ 30 คน จานวน 60 คน ที่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว คานวณหาค่าขนาดอิทธิพล โดยผู้วิจยั ได้ ศึกษา
งานของ Suchada, & Somsamorn (2017) เรื่ องผลของสื่อแอนิเมชัน่ ต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของเด็กวัยเรี ยนโรคธาลัสซีเมีย ซึง่ เป็ นงานวิจยั กึ่งทดลอง กลุม่ ละ 25 คน ผลการวิจยั พบว่า กลุม่
ทดลอง ได้ ค่า 𝑥̅ = 18.24 ค่า SD 1.23 กลุ่มควบคุม ได้ ค่า 𝑥̅ = 14.08 ค่า SD 2.70 นามาแทนค่าใน
สูตร Cohen’s d Effect size (1988) ได้ ค่าขนาดอิทธิพล เท่ากับ 3.38 โดยการแปลค่าขนาดอิทธิ พล
ของโคเฮน ได้ แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ขนดเล็กเท่ากับ 0.2 ขนาดกลางเท่ากับ 0.5 และขนาดใหญ่ เท่ากับ
0.8 สาหรับการคานวณค่าขนาดอิทธิพล ได้ ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.8 จากนันน
้ ามาคานวณด้ วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ป G*Power version 3.1 (Thawatchai & Suree, 2018) โดยกาหนดค่าอานาจการ
ทดสอบจากค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ ที่ระดับ 0.08 กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้ ขนาด
ของกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 42 คน แต่เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุม่ ตัวอย่าง คิดเป็ นร้ อยละ 20 ผู้วิจยั
ได้ เ พิ่ม กลุ่ม ตัวอย่างเป็ น 60 คน จึง ได้ ขนาดตัวอย่างกลุ่ม ทดลองจ านวน 30 คน และกลุ่ม ควบคุม
จานวน 30 คน และผู้ปกครองยินดีให้ เข้ าร่วมงานวิจยั วิธีแบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการจับ
ฉลาก ห้ องที่ 1 เป็ นกลุม่ ทดลองจานวน 30 คน ห้ องที่ 2 เป็ นกลุม่ ควบคุมจานวน 30 คน
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้ วย
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ โปรแกรมการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยนที่
ประกอบด้ วย แผนการสอนการป้องกันการจมน ้า เป็ นเอกสารที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเป็ นคาบรรยาย ปรับปรุง
จาก หลัก สู ต รว่ า ยน า้ เพื่ อ เอาชี วิ ต รอดและคู่มื อ การสอน (Survival Swimming Curriculum and
Handbook) จากสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552 (Bureau of NonCommunicable Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health, 2009)และ
สื่ อ การ์ ตูน แอนนิ เ มชั่น เรื่ อ ง การป้อ งกัน การจมน า้ เป็ น ภาพเคลื่ อ นไหวที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึน้ และฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารช่วยฟื น้ คืนชีพ
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบสอบถามข้ อมูลส่วนบุคคล
แบบสอบถามความรู้จานวน 20 ข้ อ แบ่งเป็ น ถูก ผิด ปรับปรุงจาก หลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอดและ
คูม่ ือการสอน (Survival Swimming Curriculum and Handbook) จากสานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุ ข ปี 2552 (Bureau of Non-Communicable Diseases, Department of
Disease Control, Ministry of Public Health, 2009)และแบบสอบถามทัศนคติที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ เอง
โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จานวน 20 ข้ อ เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงของเนื ้อหา (Content validity) ผู้วิจยั ได้ นาเครื่ องมือที่สร้ างขึ ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจานวน 5 ท่าน และการตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ได้
นาไปทดลองใช้ กับเด็กวัยเรี ยนจานวน 30 คน และวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ ภาพรวมเท่ากับ 0.82
วิธีดาเนินการและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้วิจัยกาหนดข้ อตกลงและทาการชี แ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและอธิ บายขัน้ ตอนการ
ดาเนินการทดลองให้ กบั กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมรับทราบในสัปดาห์แรก และให้ ทงสองกลุ
ั้
่มตอบ
แบบสอบถามความรู้ และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้า (Pre-test) และตอบแบบสอบถามความรู้
และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้า (Post-test) ในสัปดาห์สดุ ท้ าย
2. กลุม่ ควบคุมได้ รับการสอนตามปกติ ในสัปดาห์สดุ ท้ ายหลังตอบแบบสอบถามความรู้และ
ทัศนคติในการป้องกันการจมน ้า (Post-test) หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั ให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน ้า
3. โปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยนดังนี ้
สั ป ดาห์ ท่ ี 1 ผู้วิจัยจัดกิจกรรมสร้ างสัมพันธภาพ กาหนดเป้าหมายและบทบาทหน้ าที่ ของ
นักเรี ยนภายในกลุม่ เป็ นเวลา 20 นาที
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สั ป ดาห์ ท่ ี 2 ผู้วิจัยสอนบรรยายตามแผนการสอน พร้ อมทัง้ สาธิ ต และให้ นักเรี ยนสาธิ ต
ย้ อนกลับแ พูดชักจูงให้ เห็นความสาคัญของการป้องกันการจมน ้า เรื่ อง ความปลอดภัยทางน ้า (Water
Safety Knowledge) และการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประสบภั ย ทางน า้ (Water Rescue) หลัง จากนัน้ ผู้ วิ จัย
แบ่งกลุ่มออกเป็ น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันในเรื่ อง ความปลอดภัยทางน ้า และ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนา้ หลังจากนัน้ ผู้วิจัยให้ ยกมือตอบคาถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ พร้ อมทัง้
อธิบายคาตอบ เป็ นเวลา 30 นาที
สัปดาห์ ท่ ี 3 ผู้วิจยั ให้ ดสู ื่อแอนนิเมชัน่ เรื่ อง การป้องกันการจมน ้า หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั แบ่งกลุม่
ออกเป็ น 10 กลุม่ กลุม่ ละ 3 คน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันในเรื่ องบทบาทหน้ าที่ของตัวการ์ ตนู แต่ละคน
ว่าทาหน้ าที่อะไร อย่างไรและมีความเหมาะสมหรื อไม่ หากเกิดเหตุการณ์ นักเรี ยนจะทาอย่างไรใน
กระดาษ แล้ วออกมานาเสนอ พร้ อมทังอธิ
้ บ ายพูดชักจูงให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจและความสาคัญใน
การปฏิบตั ติ วั เมื่อเกิดเหตุการณ์จมน ้า เป็ นเวลา 30 นาที
สั ป ดาห์ ท่ ี 4 ผู้วิ จัย สาธิ ต การช่ว ยฟื ้น คื น ชี พ เบื อ้ งต้ น กับ หุ่น จ าลอง หลัง จากนัน้ ผู้วิ จัย ให้
แบ่งกลุ่มออกเป็ น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้ นกั เรี ยนสาธิตย้ อนกลับตามหลักการช่วยฟื น้ คืนชีพเบื ้องต้ น
และร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภายในกลุ่มถึงขันตอนการช่
้
วยฟื ้นคืนชีพ และให้ ส่งตัวแทนกลุ่มมาแสดง
วิธีการช่วยฟื น้ คืนชีพเบื ้องต้ น เป็ นเวลา 40 นาที
สัปดาห์ ท่ ี 5 ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภายในกลุ่ม สรุ ปการป้องกันการจมนา้
สรุปผลดี ผลเสีย และช่วยกันจัดบอร์ ดเพื่อนาเสนอ เป็ นเวลา 30 นาที
สั ป ดาห์ ที่ 6 ผู้ วิ จั ย พบนั ก เรี ย นให้ ซั ก ถามปั ญ หาในการป้ อ งกั น การจมน า้ และเฉลย
แบบทดสอบ เป็ นเวลา 20 นาที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ ทงหมดท
ั้
าการประมวลผลข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปและ
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไป โดยสถิตเิ ชิงพรรณา ด้ วยค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยน
ในกลุม่ ทดลองระหว่างก่อนได้ รับความรู้และหลังได้ รับความรู้ โดยใช้ สถิติ Dependent sample t-test
3. การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าระหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมหลังการทดลอง โดยใช้ สถิติ Independent sample t-test
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จริยธรรมการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ผา่ นกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมในการวิจยั ใน
มนุษย์ จากสานักนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรี ธรรมราช เลขที่ 023/2562 วันที่ 24 พฤษภาคม
2562 หลังจากนันได้
้ ได้ ติดต่อประสานงานกับโรงเรี ยนโดยสอบถามความสมัครใจในการเข้ าร่ วมการ
วิจัย ผู้วิจัยได้ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประโยชน์ที่จะได้ รั บจาก
การศึกษา และได้ อธิบายให้ ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั ทราบว่าการเข้ าร่วมวิจยั ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการเข้ าร่วม
วิจยั ผู้เข้ าร่วมวิจยั สามารถเข้ าร่วมและปฏิเสธการเข้ าร่วมการวิจยั ได้ ตลอดเวลา ข้ อมูลที่ผ้ เู ข้ าร่วมวิจยั
จะเก็บไว้ เป็ นความลับ การรายงานผลการวิจยั จะรายงานโดยภาพรวม โดยไม่ระบุชื่อผู้ให้ ข้อมูลหรื อ
ผู้เข้ าร่ วมการวิจยั และนาผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อสังคมเท่านัน้ การดาเนินการสาหรับ
กลุ่ ม ควบคุม ผู้ วิ จัย ได้ ด าเนิ น การให้ ความรู้ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การจมน า้ ในภายหลัง สิ น้ สุ ด
กระบวนการวิจยั
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของเด็กวัยเรี ยนในกลุ่มทดลองจานวน 30 คน ส่วนใหญ่มีบริ เวณที่อยู่อาศัยใกล้
แหล่งน ้า จานวน 20 คน ร้ อยละ 66.67 รวมทังบริ
้ เวณแหล่งน ้านันไม่
้ มีอปุ กรณ์ช่วยชีวิต จานวน 26คน
ร้ อยละ 86.67 เด็กทังหมดเคยเรี
้
ยนว่ายน ้า แต่ยงั ว่ายน ้าไม่เป็ น จานวน 7 คน ร้ อยละ 23.33 สมาชิกใน
ครอบครัวเคยได้ รับอุบตั เิ หตุทางน ้าหรื อจมน ้า จานวน 8 คน ร้ อยละ 26.67 ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลเด็กวัยเรียน
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มทดลอง
จานวน (ร้ อยละ)
เพศ
หญิง
15 (50.00)
ชาย
15 (50.00)
บริเวณที่อยู่อาศัย
ใกล้ แหล่งน ้า
20 (66.67)
ไม่ใกล้ แหล่งน ้า
10 (33.33)
บริเวณแหล่ งนา้
มีอปุ กรณ์ชว่ ย
4 (13.33)
ไม่มีอปุ กรณ์ชว่ ย
26 (86.67)
การว่ ายนา้
ว่ายน ้าเป็ น
23 (76.67)
ว่ายน ้าไม่เป็ น
7 (23.33)
เคยเรียนว่ายน ้า
30 (100)
ไม่เคยเรียนว่ายน ้า
0 (0)

กลุ่มควบคุม
จานวน (ร้ อยละ)

รวม
จานวน (ร้ อยละ)

17 (56.67)
13 (43.33)

32 (53.33)
28 (46.67)

10 (33.33)
20 (66.67)

30 (50.00)
30 (50.00)

8 (26.67)
22 (73.33)

12 (20.00)
48 (80.00)

20 (66.67)
10 (33.33)
29 (96.67)
1 (3.33)

43 (71.67)
17 (28.33)
59 (98.33)
1 (1.67)
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Effects of teaching program on knowledge and attitudes in drowning prevention for school-aged children
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่ าง

กลุ่มทดลอง
จานวน (ร้ อยละ)

สมาชิกในครอบครัวเคยได้ รับอุบัติเหตุทางนา้ หรือจมนา้
เคยมี
8 (26.67)
ไม่เคยมี
22 (73.33)

กลุ่มควบคุม
จานวน (ร้ อยละ)

รวม
จานวน (ร้ อยละ)

7 (23.33)
23 (76.67)

15 (25.00)
45 (75.00)

2. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัย
เรี ยนในกลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 และผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และทัศนคติในการ
ป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยนในกลุ่ม ที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า พบว่า มี
ความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังแสดง
ในตาราง 2
ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมนา้ ของเด็กวัยเรี ยนในกลุ่มที่ได้ รับโปรแกรมการ
สอนและไม่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า
ตัวแปร
ก่ อนได้ รับโปรแกรม
หลังได้ รับโปรแกรม
t
p-value
การสอน
การสอน
S.D.
S.D.
𝑥̅
𝑥̅
กลุ่มทดลอง
ความรู้
ทัศนคติ
กลุ่มควบคุม
ความรู้
ทัศนคติ

14.60
48.70

2.18
3.77

17.70
51.47

1.56
4.58

-7.35
-2.49

.000
.018

14.97
49.67

1.79
3.94

15.17
49.66

1.93
3.99

-1.99
2.11

.056
.043

3. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยนที่ได้ รับ
โปรแกรมการสอนและไม่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทัศนคติใน
การป้องกันการจมนา้ ของเด็กวัยเรี ยนที่ได้ รับโปรแกรมการสอนและไม่ได้ รับโปรแกรมการสอนการ
ป้องกันการจมน ้า พบว่า เด็กวัยเรี ยนที่ได้ รับโปรแกรมการสอนและไม่ได้ รับโปรแกรมการสอนไม่ได้ มี
ทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าที่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังแสดงในตาราง 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรียนที่ได้ รับโปรแกรมการสอนและ
ไม่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า
ตัวแปร
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
t
p-value
S.D.
S.D.
𝑥̅
𝑥̅
ความรู้
ทัศนคติ

17.70
51.47

1.56
4.58

15.17
49.66

1.93
3.99

-5.59
-1.62

.000
.110

อภิปรายผล
1. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยน
สอดคล้ องกับสมมุตฐิ านข้ อที่ 1 ที่ตงไว้
ั ้ คือหลังเด็กวัยเรี ยนได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า
จะมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าสูงกว่าก่อนได้ รับโปรแกรมการสอน
การป้องกันการจมน ้า โดยผลการวิจยั พบว่า ความรู้ และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัย
เรี ยนในกลุม่ ที่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า ค่าคะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01 อธิบายได้ วา่ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมโดยให้ มีการบรรยายตามแผนการสอน
การใช้ สื่อแอนนิเมชัน่ การฝึ กปฏิบตั ิการช่วยฟื น้ คืนชีพ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในกลุม่ ของเพื่อน
รุ่นเดียวกันและการพูดชักจูงให้ ร้ ูสกึ ถึงการป้องกันการจมน ้าในแต่ละกิจกรรมทาให้ มีทศั นคติที่ดีตามมา
ด้ วย ตามแนวคิดของ Bloom et al. (1956) ได้ จาแนกพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ตามวัตถุประสงค์การจัด
การศึกษาด้ านพุธ พิสัย จิ ตพิสัย และนาไปสู่ทักษะพิสัยในที่ สุด ซึ่ง เด็กวัยเรี ยนเป็ นเด็กวัย ที่ มี ก าร
พัฒนาการทางสติปัญญาที่มีพฤติกรรมสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม มีการเรี ยนรู้ ในการคิดแก้ ปัญหาด้ วย
ตนเองมากขึ ้นเข้ าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวได้ ดี ในโปรแกรมการสอนครอบคลุมทังความรู
้
้ และทัศนคติเป็ น
การสอนที่หลากหลาย ทาให้ เด็กวัยเรี ยนเข้ าใจได้ ง่าย และมีผลคะแนนที่ดีขึ ้น นาไปสู่ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิตอ่ ไป สอดคล้ องกับการศึกษาของ Bussara, & Noraluk (2015) ได้ กล่าวว่า ความรู้ การ
รับรู้ความเสี่ยง การสนับสนุนทางสังคม และสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการป้องกันการจมน ้าในเด็กวัยเรี ย น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และในโปรแกรมการสอนได้
ให้ เด็กวัยเรี ยนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กันภายในกลุ่มจะเสริ มสร้ างทัศนคติให้ มีระดับที่ดีได้ มากยิ่งขึน้
เนื่องจาก เด็กวัยเรี ยนได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั เอง รวมทังมี
้ การสร้ างแรงจูงใจร่วมกัน และทัศนคติของ
เพื่อนก็จะมีอิทธิ พลต่อเด็กวัยนีด้ ้ วย ทาให้ เกิดการทาตามกลุ่มเพื่อนตามมา (Bussara, & Noraluk,
2015) จากการศึ ก ษาของ Wallis, Watt, Franklin, Taylor, Nixon, Kimble. (2014) ได้ ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องพบว่างานวิจยั ในการป้องกันการจมน ้านันควรมี
้
กลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ ได้
งานวิจยั ให้ มีประสิทธิภาพได้ ตอ่ ไป ดังนันอธิ
้ บายได้ ว่า การสอนที่หลากหลาย การบรรยายความรู้ การ
ฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ สื่อแอนนิเมชัน่ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สามารถถ่ายทอดเนื ้อหาได้ อย่างสมบูรณ์
แบบ กระตุ้นให้ เด็กสนใจเนื ้อหาทาให้ เข้ าในบทเรี ยนได้ มากขึ ้น รวมทังเมื
้ ่อพิจารณาในกลุ่มที่ไม่ได้ รับ
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โปรแกรม ผลการวิจยั พบว่า ความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าของเด็กวัยเรี ยนในกลุม่ ที่ไม่ได้
รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า มีความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าไม่แตกต่างกัน
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.01 อธิ บ ายได้ ว่า เด็ก วัย เรี ย นที่ มี ค วามรู้ ไม่เ พี ย งพอจะมี ทัศ นคติ ที่
สอดคล้ องกันกับความรู้ ในเรื่ องการป้องกันการจมน ้า การให้ ความรู้ และทัศนคติในเด็กนัน้ ช่วงอายุมี
ความสาคัญ ยิ่ง การให้ ความรู้ และส่ง เสริ มทัศนคติที่ดีต้องให้ ตงแต่
ั ้ อายุน้อย เช่น เด็กวัยเรี ยนจะมี
ความรู้ และทั ศ นคติ ที่ ดี ก ว่ า เด็ ก วั ย รุ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ความรู้ เรื่ องความปลอดภั ย ทางน า้ ( Terzidis,
Koutroumpa, & Skalkidis, Matzavakis, Malliori, Frangakis, et al, 2007)
2. เด็กวัยเรี ยนที่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้าจะมีคา่ เฉลี่ยคะแนนความรู้และ
ทัศนคติในการป้องกันการจมน ้าสูงกว่าเด็กวัยเรี ยนที่ไม่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมนา้
ผลการวิจยั พบว่า ความรู้ มีความสอดคล้ องกับสมมุติฐานที่ตงไว้
ั ้ กล่าวคือ ความรู้ ในการป้องกันการ
จมน ้าของเด็กวัยเรี ยนที่ได้ รับโปรแกรมการสอนและไม่ได้ รับโปรแกรมการสอนการป้องกันการจมน ้า
พบว่าค่าเฉลี่ ย คะแนนความรู้ มี ค วามแตกต่างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ 0.01 อธิ บายได้ ว่ า
โปรแกรมการใช้ สื่อแอนิเมชัน่ นัน้ ทาให้ เด็กวัยเรี ยนมีความสนใจเนือ้ หามากขึ ้น เนื่องจาก สื่อมีความ
น่าสนใจดึง ดูดใจ สื่ ออารมณ์ ไ ด้ จ ากหน้ า ตาและอารมณ์ เข้ าใจง่ าย สี สันสดใส ในการศึกษาของ
Suchada, & Somsamorn (2017) พบว่ า การใช้ สื่ อ แอนนิ เ มชั่น ที่ เ ป็ น การ์ ตูน ที่ ส ามารถถ่ า ยทอด
เรื่ องราวเกี่ ยวกับโรคธาลัสซีเมียทาให้ เด็กวัยเรี ยนเข้ าใจง่ ายและจดจาเนื อ้ หาได้ ดีจนเกิ ดการรั บรู้ มี
แรงจูง ใจที่ ส่ง ผลให้ เ กิ ด พฤติก รรมการดูแ ลที่ ถูก ต้ อ งตามมาได้ และในการศึก ษาของ Jaruwan,
Wilawan & Yukon (2016) ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ในการป้องกันการติดเชื อ้ ของ
เด็กวัยก่อนเรี ยนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในโปรแกรมการสอนที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นยังมีการเรี ยนรู้ด้วยการฝึ กปฏิบตั ิในการช่วยฟื น้ คืนชีพ สาหรับเด็ก
วัยเรี ยนนัน้ เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิโดยมีผ้ สู อนอย่างใกล้ ชิด ให้ มีการสัมผัสหุ่นอย่างสนุก สนาน จะทาให้ เด็ก
วัยเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ และจดจาได้ มากขึ ้น และหากมีการพัฒนาให้ เด็กสร้ างความรู้ ด้วยตนเองจาก
การลงมือกระทา ได้ ปฏิบตั ิได้ จริ ง ก็จะทาให้ เกิดการพัฒนาตนเองได้ ดียิ่งขึ ้น (Kantawan, & Kajana,
2018)
3. ทัศนคติในการป้องกันการจมนา้ ของเด็กวัยเรี ยนที่ไ ด้ รั บโปรแกรมการสอนและไม่ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการสอนการป้องกันการจมนา้ พบว่า เด็กวัยเรี ยนที่ได้ รับโปรแกรมการสอนและไม่ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการสอนไม่ได้ มีทศั นคติในการป้องกันการจมน ้าที่ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
อธิบายได้ ว่า โปรแกรมการสอนมีจุดเน้ นที่ความรู้ มากกว่าเสริ มสร้ างทัศนคติ จึงทาให้ ทศั นคติของทัง้
สองกลุ่มไม่แตกต่างกัน จากงานวิจยั ของ Witchuta, Norleesa, & Jirakan. (2016) กล่าวว่า การรับรู้
ทางสุขภาพของเด็กวัยเรี ยนนันจะต้
้ องมี สื่อหลายช่องทาง เช่น สื่อโทรทัศน์ ครู ผู้ปกครอง บุคลากรทาง
สุขภาพอื่นๆ ร่วมด้ วยจะเป็ นปัจจัยนาให้ เด็กวัยเรี ยนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตามมาได้
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