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บทคัดย่อ 

การวิจยัก่ึงทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพโดยใช้

หนังสือการ์ตูนต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาก

โรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดัเชียงราย จาํนวน 140 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 70 คน กลุ่ม

ควบคุมไดรั้บการสอนตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองไดรั้บโปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพโดยใชห้นังสือการ์ตูน ผล

การศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มทดลองภายหลงัไดรั้บโปรแกรมสูงกวา่ก่อน

ไดรั้บโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ (p< .05) ผลการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการ

สอนทกัษะสุขภาพ ช่วยใหเ้ด็กวยัเรียนมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพดีข้ึน  

 

ABSTRACT 

This quasi-experimental research aimed to investigate the effects of health skill training program using 

cartoon books on health behavior among elementary students. Participants included 140 fifth grade students from one 

elementary school in Chiangrai Province, 70 students were equally place in experimental and control groups. The 

experimental group was given the health skill training program using cartoon books and the control group received the usual 

instruction. The results revealed that the mean scores of knowledge and health behavior of the experimental group were higher 

than before receiving the program and higher than the control group at a significant level of .05.Results demonstrated that the 

health skill training program can improve knowledge and health behavior for school-aged children.  

 

 

คาํสําคญั: โปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพ หนงัสือการ์ตูน นกัเรียนประถมศึกษา  
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บทนํา 

 ปัจจุบนัเด็กไทยมีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ

หลายดา้น จากผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก

ประถมศึกษาในปี 2549-2550 พบวา่ เด็กประถมศึกษา

รับประทานขนมกรุบกรอบร้อยละ 47.01 ส่วนสถิติ

การด่ืมนํ้ าอดัลมเป็นประจาํพบร้อยละ 31.91 (สถาบนั

รามจิตติ, 2553) ซ่ึงการท่ีเด็กมีพฤติกรรมการ

รับประทานอาหารไม่ถูกต้องทําให้เกิดปัญหาฟันผุ

ตามมา ดงัการศึกษาสถานการณ์สุขภาพของเด็กนกัเรียน

ประถมศึกษาในเขตชนบทของจงัหวดัในภาคกลางพบวา่ 

ปัญหาสุขภาพท่ีพบมากท่ีสุดคือ ฟันผุร้อยละ 74 (เพชร

รัตน์ และวรรณา , 2550) นอกจากน้ีย ังพบว่า เด็ก

ประถมศึกษามีการเคล่ือนไหวและกิจกรรมทางกายลดลง 

ซ่ึงสถิติเด็กประถมศึกษาท่ีเล่นกีฬาเป็นประจําในปี 

2547-2548  มีเด็กประถมศึกษาท่ีเล่นกีฬาเป็นประจาํถึง

ร้อยละ 74 แต่ในปี 2549-2550 พบวา่ มีเด็กเพียงร้อยละ 

52.72 เท่านั้นท่ีเล่นกีฬาเป็นประจาํ (สถาบนัรามจิตติ, 

2553)  

การท่ีเด็กมีพฤติกรรมดงักล่าวทาํให้เพ่ิมความ

เส่ียงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคตไม่วา่จะเป็น

โรคขาดสารอาหาร โลหิตจาง ฟัน และโรคอว้นหรือมี

ภาวะนํ้ าหนกัเกิน ซ่ึงการท่ีเด็กมีภาวะอว้นจะส่งผลทาํ

ให้เกิดภาวะอว้นไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ถึงร้อยละ 30-40 

(ลัดดา, 2553) และยงัเพ่ิมโอกาสเส่ียงในการเกิด

โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะเมตาโบลิกซินโดรม 

ความดันโลหิตสูง  และ โรคเบาหวานชนิดท่ี  2 

(Spiotta& Luma, 2008) นอกจากน้ีย ังทําให้

เจริญเติบโตชา้ เจ็บป่วยบ่อย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตกตํ่า จากการท่ีเด็กตอ้งหยดุเรียนบ่อยๆ (กรมอนามยั, 

2553) และภาวะเจ็บป่วยทําให้ร่างกายอ่อนเพลีย 

ส่งผลต่อสมองทําให้การรับรู้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

บางส่วนไม่สามารถเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้

จากปัญหาความเส่ียงต่อสุขภาพของเด็กวยัเรียน

ขา้งต้น การพฒันาทักษะสุขภาพให้กับเด็กวยัน้ีจึงมี

ความจาํเป็นเพราะเป็นวยัท่ีสามารถเปิดรับส่ิงใหม่ๆได้

ดี มีพฒันาการดา้นภาษาและสัญลกัษณ์ท่ีดี อ่านหนังสือ

ไดค้ล่อง (จินตนา, 2542; นงลกัษณ์, 2539; ศรีเรือน, 2545; 

สุรีย ์และวิภาศิริ, 2548; สุรางค์, 2548) นอกจากน้ีใน

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตวัช้ีวดั

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้ น

ประถมศึกษาท่ี 5 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพฒันาการ

เรียนรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพควบคู่ไปดว้ยกนั 

ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งมีความรู้และแสดงพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติตนตามสุขบัญญติัแห่งชาติ สามารถตดัสินใจ

เลือกซ้ืออาหารผลิตภณัฑ์ทางสุขภาพอย่างเหมาะสม 

ป ฏิ บั ติ ต น ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น โ ร ค ท่ี พ บ บ่ อ ย ใ น

ชีวิตประจําวนั ทราบหลักการและรูปแบบการออก

กํ า ลั ง ก า ย ร ว ม ทั้ ง เ ล่ น กี ฬ า อ ย่ า ง ส มํ่ า เ ส ม อ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้ นเด็กวยัเรียน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 จึงเป็นวยัท่ีมีความเหมาะสมในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะสุขภาพ ซ่ึงการใช้

ส่ือ แ ล ะ วิ ธี ก าร ส อ น ท่ี ดี จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ก า ร เ รี ย น รู้ มี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

แนวคิดการเรียนรู้โดยการสงัเกตผา่นตวัแบบใน

ทฤษฎีการเ รียนรู้ทางปัญญาสังคมของแบนดูรา 

(Bandura, 1977; Bandura, 1986) ซ่ึงเช่ือวา่ การเรียนรู้

ส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากการสังเกตจากตัวแบบ 

(Bandura, 1977) โดยตวัแบบมีอิทธิพลต่อผูส้ังเกตในการ

ช่วยลดพฤติกรรมในทางลบและช่วยสร้างพฤติกรรมท่ีดี 

ตามท่ี  พลราชม (Ponrachom, 2007)  ได้ศึกษา

กระบวนการเรียนรู้โดยการสังเกตผ่านตัวแบบเพ่ือ

ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลทนัตสุขภาพในนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาพบว่า ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมี

ความรู้ เจตคติและการปฏิบัติตัวในการดูแลทันต

สุขภาพดีกวา่ก่อนการทดลองและดีกวา่กลุ่มควบคุมอยา่ง

มีนัยสําคญัทางสถิติ การเรียนรู้ ตวัแบบแบ่งออกเป็นตวั

แบบท่ีเป็นบุคคลจริงๆและตัวแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์ 

(Bandura, 1986) หนงัสือการ์ตูนเป็นตวัแบบสัญลกัษณ์

ท่ีนาํมาใชใ้นการให้ความรู้ดา้นสุขภาพอยา่งแพร่หลาย และ

นาํมาเป็นส่ือการสอนในโรงเรียนมากข้ึน เน่ืองจากเป็นส่ือ

ท่ีเสนอความแปลกใหม่สร้างความต่ืนตาต่ืนใจให้กบัเด็ก
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ไดอ้ยา่งไร้ขอบเขต (สถาบนัการ์ตูนไทย, 2553) กระตุน้

ให้เด็กอยากเรียนและช่วยส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจเน้ือหาท่ี

เรียนมากข้ึน (กฤษมันต์, 2549; จารุพรรณ , 2540 ) มี

การศึกษาเก่ียวกับการใช้หนังสือการ์ตูนในการให้

ขอ้มูลดา้นสุขภาพกบัเด็กเช่น สุธิศา และคณะ (2547) 

ศึกษาผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อ

ความรู้และทัศนคติเก่ียวกับโรคเอดส์ในเด็กท่ีบิดา

มารดาติดเช้ือเอชไอว ีพบวา่ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้และ

ทศันคติเก่ียวกบัโรคเอดส์ภายหลงัการฟังหนงัสือนิทาน

ของเด็กท่ีไดฟั้งนิทานจากหนงัสือนิทานประกอบภาพ

การ์ตูนเก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอวีสูงกวา่ก่อนฟังนิทาน

และคะแนนความรู้เก่ียวกับโรคเอดส์สูงกว่าเด็กท่ีฟัง

นิทานเร่ืองอ่ืนๆ และพรทิพย ์ (2550) ศึกษาผลของการ

ให้ขอ้มูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกนั

การติดเช้ือของเด็กวยัเรียนพบวา่ การให้ขอ้มูลเร่ืองการ

ป้องกันการติดเช้ือผ่านหนังสือการ์ตูนช่วยให้เด็ก

นกัเรียนมีความรู้เร่ืองการป้องกนัการติดเช้ือเพ่ิมข้ึน  

จากการดาํเนินกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวิตและ

ทักษะสุขภาพนักเรียนประถมศึกษาภายใต้โครงการ

พฒันาศกัยภาพประชากรไทย (รุจา และคณะ, 2553) ได้

ดาํเนินการประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัครู พ่อแม่และ

ทีมวิจยั ไดข้อ้สรุปจากการประชุมว่า ทกัษะสุขภาพท่ี

จาํเป็นสําหรับนักเรียนประถมศึกษามีทั้ งหมดสามดา้น

ได้แก่ อนามยัส่วนบุคคลและการป้องกันโรค การออก

กําลังกายและการรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม ซ่ึง

คณะทาํงานไดน้าํแนวทางการพฒันาทกัษะสุขภาพมา

จดัทาํเป็นชุดสถานการณ์การเรียนรู้ อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่

มีการศึกษาถึงผลของการนําเน้ือหาเหล่าน้ีมาจัดทาํเป็น

กิจกรรมสาํหรับเด็กวยัเรียน ผูว้ิจยัจึงนาํเน้ือหามาจดัทาํ

เป็นหนงัสือการ์ตูนและพฒันาเป็นโปรแกรมการสอน

ทกัษะสุขภาพ ซ่ึงมีกิจกรรมการสอนครอบคลุมทกัษะ

สุขภาพทั้ งสามด้าน โดยใช้กรอบแนวคิดการเรียนรู้

โดยการสัง เกตผ่านตัวแบบ (Learning though 

modeling) (Bandura, 1977; Bandura, 1986) และคาด

ว่าโปรแกรมการสอนทักษะสุขภาพโดยใช้หนังสือ

การ์ตูนจะเป็นส่ือท่ีช่วยเพ่ิมความรู้และพฤติกรรม

สุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา ทําให้มีสุขภาพ

แขง็แรงและเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพต่อไป  

 

กรอบแนวคิดของการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดการเรียนรู้โดย

การสังเกต (Observational Learning) ในทฤษฎีการ

เรียนรู้ทางปัญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura, 1986 ) 

ซ่ึงเช่ือวา่พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษยเ์ป็นการเรียนรู้

จากการสังเกตผ่านตัวแบบ (observational learning 

หรือ modeling ) ซ่ึงตอ้งอาศยักระบวนการ 4 ประการ

ได้แ ก่  กร ะ บวน การ ใส่ใ จ  ก ระ บ วน ก าร เ ก็บ จํา 

กระบวนการแสดงพฤติกรรม และกระบวนการจูงใจ 

ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยันาํการเรียนรู้โดยการสังเกต

ผ่านตวัแบบมาประยุกต์เป็นโปรแกรมการสอนทักษะ

สุขภาพ โดยนําหนังสือการ์ตูนมาเป็นส่ือการสอนใน

กระบวนการใส่ใจเพราะหนังสือการ์ตูนถือว่าเป็นตัว

แบบท่ีเด็กวยัเรียนใหค้วามสนใจ จึงจูงใจใหเ้ด็กมีความ

พึงพอใจเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน พฤติกรรมของตวัแบบท่ี

นาํเสนอก็ชดัเจนมีทั้งในทางบวกและทางลบ ซ่ึงเด็กวยัเรียน

เป็นวยัท่ีมีความพร้อมของทกัษะทางดา้นร่างกายและ

สติปัญญา มีทกัษะในการอ่านและมีความสามารถใน

การจดจาํ สามารถแยกแยะพฤติกรรมท่ีดีและไม่ดี (ศรี

เรือน, 2545; สุรางค,์ 2548) ส่วนในกระบวนการจดจาํ ให้

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสรุปเน้ือหาในหนงัสือการ์ตูน 

การตอบคาํถามชิงรางวลั การเล่นเกม การอภิปรายเน้ือหา

ตามใบงาน ส่วนการแสดงพฤติกรรมนั้นไดเ้นน้ให้ผูเ้รียน

ฝึกทักษะเช่น การอ่านฉลากอาหาร การนําเสนอผลการ

อภิปรายกลุ่ม การยกตวัอยา่งบุคคลท่ีปฏิบติัพฤติกรรมท่ีดี 

และใช้กระบวนการจูงใจโดยการให้รางวัลหรือการ

เสริมแรงทางบวกจะกระตุน้ความเช่ือของผูเ้รียน เพ่ือให้

แสดงพฤติกรรมการเลียนแบบออกมาและเสริมให้

พฤติกรรมนั้นออกมามากยิ่งข้ึน กระบวนการเรียนรู้

โดยการสังเกตผ่านตัวแบบจะช่วยให้เด็กวยัเรียนมี

ความรู้ในการดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคลและการป้องกนั
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โรค การออกกําลังกายและอาหาร ซ่ึงจะนําไปสู่การมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสอน

ทักษะสุขภาพโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อพฤติกรรม

สุขภาพด้านการดูแลสุขอนามยัและการป้องกันโรค 

การออกกําลังกาย  และ อาหารของนักเ รียนชั้ น

ประถมศึกษา 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – 

experimental research) แบบสุ่มเขา้สองกลุ่ม วดัก่อนและ

หลงัการทดลอง (Randomized two group pretest – 

posttest design) โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง

น้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในโรงเรียนแห่ง

หน่ึงของจงัหวดัเชียงราย มีการสุ่มแบ่งห้องเรียน เป็น

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการจบัสลากแบบไม่

แทนท่ี เพ่ือเลือกเป็นกลุ่มทดลอง 2 ห้องและกลุ่ม

ควบคุม 2 หอ้ง รวมจาํนวนกลุ่มละ 70 คน  

 

เคร่ืองมือในการวจัิย 

ประกอบดว้ย 2 ส่วนดงัน้ี 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการวจิยั ไดแ้ก่ 

1.1 โปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึน ประกอบดว้ยแผนการสอนทกัษะสุขภาพ 3 

หวัขอ้คือ การดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคลและการป้องกนัโรค 

การออกกาํลงักายและอาหารโดยกิจกรรมการเรียนการ

สอนประกอบดว้ย การให้นกัเรียนอ่านหนงัสือการ์ตูน 

การสรุปเน้ือหาในหนงัสือการ์ตูน อภิปรายกลุ่มในใบงาน 

การนาํเสนองานหนา้ชั้นเรียน การตอบคาํถามชิงรางวลั 

การเล่นเกม การฝึกอ่านฉลากอาหาร 

2.  หนังสือการ์ตูนชุดพัฒนาทักษะชีวิตและ

ทกัษะสุขภาพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาภายใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรไทย คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (รุจา และคณะ, 

2553) โดยผู ้วิจัยได้นําโครงเร่ืองมาจากคณะทํางาน

พฒันาทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพภายใตโ้ครงการ

พฒันาศกัยภาพประชากรไทย มาเขียนเป็นบทการ์ตูน 

และพัฒนาเป็นหนังสือการ์ตูนชุดทักษะสุขภาพข้ึน

จํานวน 3 เร่ืองและนํามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

ประกอบดว้ยการ์ตูนเร่ือง “หนูไม่รู้” ใชเ้รียนประกอบ

เน้ือหาในหวัขอ้ การดูแลสุขอนามยัและการป้องกนัโรค

ตนเอง หนงัสือการ์ตูนเร่ือง “หนูแขง็แรง” ใชเ้รียนประกอบ

เน้ือหาในหัวขอ้ การออกกาํลงักายและหนังสือการ์ตูน

เร่ือง  “ฉลาดกิน ฉลาดซ้ือ” ใชเ้รียนประกอบเน้ือหาใน

หวัขอ้ อาหาร  

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  

3.1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป  

3.2 การประเมินพฤติกรรมสุขภาพใช้

แบบทดสอบความรู้และแบบประเมินพฤติกรรมซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

3.2.1 แบบทดสอบความรู้ดา้นการ

ดูแลสุขอนามยัและการป้องกนัโรค การออกกาํลงักาย

และอาหารจาํนวน 30 ขอ้ คาํตอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก มีคะแนนอยู่ระหว่าง 0-30 คะแนน คะแนน

มากหมายถึง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแล

สุขอนามยัส่วนบุคคลและการป้องกันโรค การออก

กาํลงักายและอาหารมาก 

3.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมเป็น

ขอ้คาํถามเก่ียวกับปฏิบัติตวัด้านการดูแลสุขอนามัย

ส่วนบุคคลและพฤติกรรมการป้องกันโรค การออก

กาํลงักาย และอาหาร จาํนวน 30 ขอ้ ลกัษณะคาํถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดบัคือ 

ปฏิบัติเป็นประจํา ปฏิบัติบางคร้ัง ไม่ปฏิบัติเลย ข้อ

คาํถามเป็นขอ้ความทั้งดา้นบวกและลบ การให้คะแนน

ขอ้ความทางบวกพิจารณาตามเกณฑด์งัน้ี 1, 2 และ 3 

ตามลําดับ ส่วนข้อความท่ีมีความหมายด้านลบให้

คะแนนกลบักัน คะแนนอยู่ระหว่าง 30-90 คะแนน 

คะแนนมากหมายถึงมีพฤติกรรมสุขภาพดี   
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การควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมอื  

1. โปรแกรมการสอนทักษะสุขภาพโดยใช้

หนงัสือการ์ตูนผา่นการพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง

และเหมาะสมในดา้น เน้ือหา ระยะเวลาและกิจกรรมการ

สอนจากผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 5 ท่าน  

2. หนังสือการ์ตูนชุดพฒันาทักษะชีวิตและ

ทักษะสุขภาพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้ ง 3 

เร่ืองได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของ

เน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาจากผู ้ทรงคุณวุฒิ

จาํนวน 5 ท่าน 

3. แบบทดสอบความรู้ และแบบประเมิ น

พฤติกรรมสุขภาพ ผูว้ิจัยได้นํามาหาความตรงตามเน้ือหา 

(content validity index: CVI) โดยผ่านผูท้รงคุณวุฒิ

จาํนวน 5 ท่านไดค้่า CVI  เท่ากบั 0.88 และ 0.79 

ตามลาํดบั และนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่โดยทดลองใชก้บั

เด็กนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 

จาํนวน 20 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

ความรู้เท่ากับ 0.75 ส่วนแบบประเมินพฤติกรรม

สุขภาพ ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.76  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

หลงัจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยั มหิดล ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินกบักลุ่มทดลองโดยให้โปรแกรมการสอนทกัษะ

สุขภาพ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการสอนตามปกติโดย

สอนแบบบรรยายและให้อ่านหนังสือเรียนวิชาสุข

ศึกษา มีขั้นตอนดงัน้ี  

1. คร้ังท่ี  1 ผู ้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบ

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ทดสอบความรู้และ

ประเมินพฤติกรรมสุขภาพก่อนเรียน 

2. คร้ังท่ี 2 กลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอน

ตามปกติและทดสอบหลงัเรียนทนัที ส่วนกลุ่มทดลอง

ได้รับโปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพในหัวขอ้ การ

ดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคลและการป้องกนัโรค ใชห้นงัสือ

การ์ตูนเร่ือง “หนูไม่รู้” ประกอบการสอนและทาํการทดสอบ

ความรู้หลงัเรียนทนัที 

3. คร้ังท่ี 3 กลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการ

สอนตามปกติและทดสอบหลังเรียนทันที ส่วนกลุ่ม

ทดลองได้รับโปรแกรมการสอนทักษะสุขภาพใน

หัวขอ้ การออกกาํลงักายใชห้นังสือการ์ตูนเร่ือง “หนู

แขง็แรง” ประกอบการสอนและทาํการทดสอบความรู้

หลงัเรียนทนัที 

4. คร้ังท่ี 4 ผูว้ิจยัเขา้พบกลุ่มตวัอย่างทีละห้อง 

กลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอนตามปกติและ

ทดสอบหลัง เ รียนทันที  ส่วนกลุ่มทดลองได้รับ

โปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพในหัวขอ้ อาหารใช้

หนงัสือการ์ตูนเร่ือง “ฉลาดกินฉลาดซ้ือ” ประกอบการสอน

และทาํการทดสอบความรู้หลงัเรียนทนัที 

5. คร้ังท่ี 5 ห่างจากสัปดาห์ท่ี 4 เป็นเวลา2 

สัปดาห์ ผู ้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทั้ งสองกลุ่มทําแบบ

ประเมินพฤติกรรมสุขภาพหลังการทดลองและแจก

หนังสือการ์ตูนทั้ ง 3 เร่ืองให้กลุ่มทดลองและเปิด

โอกาสใหซ้กัถามปัญหาและบอกส้ินสุดการวจิยั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลทัว่ไปวิเคราะห์โดยใชส้ถิติบรรยาย ส่วน

การเปรียบเทียบคะแนนความรู้และพฤติกรรมสุขภาพใชส้ถิติ

ที ( paired samples t-test และ Independent t-test ) 

 

ผลการวจัิย 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุเฉล่ีย 

10.46-10.47 ปี และมีเกรดเฉล่ียอยู่ในระดับ 3.5-4 บิดา

และมารดาของกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีมากท่ีสุด ส่วนอาชีพของบิดาและมารดา

ของกลุ่มควบคุมมีอาชีพรับจา้งทัว่ไปและคา้ขายมากท่ีสุด

และอาชีพรับราชการรองลงมา  ส่วนบิดาและมารดาของกลุ่ม

ทดลองมีอาชีพรับราชการมากท่ีสุดและค้าขายรองลงมา 

ครอบครัวของทั้ งสองกลุ่มส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน10,001-20,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ป่วย
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เป็นโรคหวัดมากท่ีสุดร้อยละ 82.9 และร้อยละ 68.6 

ตามลาํดบัส่วนการใชเ้วลาวา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลา

วา่งในการดูโทรทศัน์มากท่ีสุด 

เม่ือทดสอบความรู้ดา้นการดูแลสุขอนามยัส่วน

บุคคลและการป้องกันโรคการออกกําลังกายและ

อาหารภายหลงัทาํการศึกษาทนัที พบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ี

ไดรั้บโปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพโดยใชห้นงัสือ

การ์ตูน มีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้มากกว่าก่อนได้รับ

โปรแกรมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี p < .05 (ตารางท่ี

1) และมากกว่ากลุ่มท่ีได้รับการสอนตามปกติอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 2)  

ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ควบคุมโดยใชส้ถิติ paired samples t-test 

  

กลุ่ม N ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง t P 

  Mean S.D Mean S.D   

กลุ่มทดลอง 70 19.69 3.39 25.96 1.95 21.689 .000 

กลุ่มควบคุม 70 18.83 3.20 18.90 3.27 .301 .382 

 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ภายหลงัไดรั้บโปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพโดยใช ้

หนงัสือการ์ตูนระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชส้ถิติ independent t-test 

  

กลุ่ม N คะแนนความรู้หลงัการทดลอง t P 

Mean S.D 

กลุ่มทดลอง 70 25.96 1.95   

    15.501 .000 

กลุ่มควบคุม 70 18.90 3.27   

ส่ วน พ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภา พ ด้ า น ก า ร ดู แ ล

สุขอนามยัส่วนบุคคลและการป้องกนัโรคการออก

กําลังกายและอาหารภายหลังทําการศึกษาทันที 

พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับโปรแกรมการสอน

ทกัษะสุขภาพ มีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพ

มากกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ี p < .05 (ตารางท่ี 3) และมากกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บ

การสอนตามปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 

.05 (ตารางท่ี 4)  
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ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุ่มทดลองและกลุ่ม 

ควบคุมโดยใชส้ถิติ paired samples t-test  

 

กลุ่ม N ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง t P 

  Mean S.D Mean S.D   

กลุ่มทดลอง 70 68.51 5.54 73.51 5.02 6.833 .000 

กลุ่มควบคุม 70 68.16 5.06 68.87 5.86 1.530 .131 

        

 

ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมสุขภาพหลงัการทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่ม 

ควบคุมโดยใชส้ถิติ independent t-test 

 

กลุ่ม n คะแนนพฤติกรรมสุขภาพหลงัการทดลอง t P 

  Mean S.D.   

กลุ่มทดลอง 70 73.51 5.02   

    5.032 .000 

กลุ่มควบคุม 70 68.87 5.86   

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาผลของโปรแกรมการสอนทกัษะ

สุขภาพโดยใช้หนังสือการ์ตูนพบว่า ค่าเฉล่ียคะแนน

ความรู้หลงัการทดลองของกลุ่มท่ีไดรั้บโปรแกรมการ

สอนทกัษะสุขภาพโดยใชห้นังสือการ์ตูนสูงกว่าก่อน

การทดลองและสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ อธิบายไดว้า่ การสอนโดยใชโ้ปรแกรมการสอน

ทกัษะสุขภาพมีกิจกรรมการสอนท่ีจูงใจ ทาํให้นกัเรียน

มีส่วนร่วมโดยการอภิปรายในใบงาน และนําเสนอ

หน้าชั้น และท้ายชั่วโมงมีการตอบคาํถามชิงรางวลั ซ่ึง

การใช้ค ําถามท่ีกระตุ ้นความคิดจะนําไปสู่การค้นหา

คาํตอบในหนงัสือ ทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนมากข้ึน 

ส่วนการทาํกิจกรรม แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบจะช่วย

เพ่ิมความจาํให้กบัผูเ้รียน (จินตนา, ม.ป.ป.) นอกจากน้ี

การใหแ้รงเสริมกบันกัเรียนในดา้นต่างๆเช่น รางวลั การ

ชมเชยช่วยจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัหลกั

ของการสอนโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม

กล่าวว่า การช้ีแนะขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกต

แก่นกัเรียน เช่น แนะนาํให้นกัเรียนสนใจส่ิงเร้าท่ีควรใส่

ใจหรือเลือกใส่ใจและให้แรงเสริมแก่นักเรียนช่วยให้มี

แรงจูงใจอยากเรียนรู้มากข้ึน  (สุรางค,์ 2545)  

จากการสังเกต หลงัจากนําหนังสือการ์ตูนไปให้

กลุ่มทดลองอ่านพบวา่  นกัเรียนให้ความสนใจและต่ืนเตน้

เม่ือไดอ่้านการ์ตูนท่ีมีภาพประกอบ สีสนัสดใส และตวั

ละครแสดงแบบใกลเ้คียงกับส่ิงท่ีนักเรียนปฏิบัติ และ

หลงัจากอ่านจบสามารถสรุปเน้ือหาในหนงัสือการ์ตูน

ได ้สอดคลอ้งกบัท่ีกองวิจยัการศึกษาระบุวา่ ภาพท่ีใส่

ลงไปในหนังสือมีความสําคญักับการเรียนรู้ของเด็ก 
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เพราะเด็กจะชอบอ่านหนงัสือดว้ยภาพมากกวา่ ซ่ึงภาพ

ท่ีดีตอ้งเป็นภาพท่ีสามารถอธิบายเน้ือเร่ืองได ้(กองวิจัย

ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ซ่ึงหนังสือ

การ์ตูนเป็นส่ือการสอนท่ีเน้ือหาไม่ยากหรือซับซ้อน

เกินไป อ่านง่าย ตรงกบัลกัษณะของหนงัสือสาํหรับเดก็

ท่ีจะตอ้งใช้คาํท่ีง่าย ชัดเจนไม่ตอ้งแปลซํ้ า ทําให้เด็ก

เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านได้ง่ายข้ึน (จินตนา, 2542) และยงัช่วย

กระตุน้ใหเ้ด็กอยากเรียน และการ์ตูนช่วยส่ือความหมายให้

เกิดความเขา้ใจไดเ้ร็วข้ึน (กฤษมนัต,์ 2549; จารุพรรณ, 

2540) ผลการศึกษาในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พร

ทิพย ์(2550) ท่ีพบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เร่ืองการป้องกนั

การติดเช้ือของกลุ่มทดลองหลังให้ข้อมูลผ่านหนังสือ

การ์ตูนมากกวา่ก่อนการทดลองและมากกวา่กลุ่มควบคุม  

ผลการศึกษายงัพบว่า พฤติกรรมสุขภาพของ

นักเรียนท่ีไดรั้บโปรแกรมการสอนทกัษะสุขภาพดีกว่า

ก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า  การสอนตามโปรแกรมการ

สอนทักษะสุขภาพ ทาํให้นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพดี

ข้ึนและดีกว่าการสอนแบบปกติ อธิบายไดว้่า ตวัแบบมี

อิทธิพลต่อผูส้ังเกตในการสร้างและปรับปรุงพฤติกรรม

ให้ดีข้ึน เม่ือผูส้ังเกตได้รับข้อมูลผ่านตัวแบบท่ีเป็น

นามธรรม ซ่ึงตวัแบบมีหน้าท่ีในการช่วยในการเป็น

ผูส้อน ยบัย ั้ งพฤติกรรมในทางลบและกระตุ ้นหรือ

สนับสนุนการแสดงพฤติกรรมท่ีดีและการท่ีตวัแบบมี

การแสดงท่ีกระตุ ้นผู ้สังเกตอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้

พฤติกรรมดาํเนินไปอย่างต่อเน่ือง (Bandura, 1977; 

Bandura, 1986) ผลการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ ช่อลัดดา (2553) ท่ีศึกษาผลของโปรแกรมการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับการเล่านิทาน

ประกอบภาพการ์ตูนต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูป่้วยเด็กวยัเรียนโรคธาลสัซีเมีย พบว่า ค่าเฉล่ียของ

คะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองหลงัไดรั้บโปรแกรมการ

เรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมกับการเล่านิทาน

ประกอบภาพการ์ตูนสูงกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมและ

สู ง ก ว่ า ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คัญ ท า ง ส ถิ ติ 

นอกจากน้ีการนาํหนังสือการ์ตูนมาเป็นส่ือสัญลกัษณ์ 

ทาํใหน้กัเรียนมองเห็นผลของพฤติกรรมทางบวกและทาง

ลบชดัเจนข้ึน ส่วนการอภิปรายกลุ่มเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม

กบัพฒันาการของเด็กวยัเรียน เน่ืองจากมีพฒันาการในการ

เข้าสังคม  การทํางานร่วมกัน และมีความคิดเช่ือมโยง

เหตุผล (พรรณี, 2545; ศรีเรือน, 2545 ) ซ่ึงการทาํงานกลุ่ม

จะช่วยให้เด็กเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และได้

เห็นแบบอยา่งท่ีดีของสมาชิกในกลุ่ม ทาํให้ความรู้เพ่ิมข้ึน

นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ตามท่ีแบน

ดูรา (Bandura, 1977) กล่าววา่ การกระทาํของบุคคลอ่ืน

ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการเรียนรู้  

ข้อจํากดัในการทาํวจัิย 

1. การวิจยัในคร้ังน้ีไม่สามารถควบคุมตวัแปร

ภายนอก ซ่ึงอาจส่งผลต่อผลการวิจยัได ้เช่น การไดรั้บ

ข่าวสารภายนอกเช่น ดูโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ท  

2. เวลาเรียนมีจํากัดทาํให้เรียนแบบเร่งรีบและ

ตอ้งลดระยะเวลาในการทาํกิจกรรมลง 

3. ระดับการเรียนรู้และความสามารถในการ

อ่านหนังสือของนักเ รียนไม่เ ท่ากันประกอบกับ

ระยะเวลาเรียนมีจํากัด ทําให้นักเรียนท่ีอ่านช้าอ่าน

หนงัสือการ์ตูนไม่ทนั 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1. ควรมีการอบรมหรือแนะนาํโปรแกรมการสอน

ทกัษะสุขภาพใหแ้ก่ครูประถมศึกษา 

2. ควรส่งเสริมให้นําหนังสือการ์ตูนชุดทักษะ

สุขภาพทั้ง 3 เร่ืองไปใชป้ระกอบในการเรียนวิชาสุข

ศึกษา  

3. ควรแจกหนังสือการ์ตูนให้เด็กไปอ่านท่ีบา้น

เพ่ือให้มีเวลาอ่านเพ่ิมข้ึนและมีการแลกเปล่ียนความรู้

ระหวา่งพอ่แม่ กบันกัเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาติดตามผลของโปรแกรมการสอน

ทักษะสุขภาพโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อพฤติกรรม

สุขภาพในระยะยาว 
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2. ศึกษาผลของการมีส่วนร่วมของพอ่แม่ในการ

พฒันาทกัษะสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวยั

เรียน 

3. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้หนังสือ

การ์ตูนและการ์ตูน animation ต่อพฤติกรรมสุขภาพ

ของนกัเรียน 

4. ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรม

การสอนทกัษะสุขภาพโดยใช้หนังสือการ์ตูนระหว่าง

นกัเรียนประถมศึกษาในเขตเมืองและชนบท 

 

กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณโครงการพฒันาศกัยภาพ

ประชากรไทย และสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 

ม ห า วิ ท ย า ลัย ม หิ ด ล ท่ี ส นับ ส นุ น ทุ น ใ น ก า ร ทํา

วทิยานิพนธ์บางส่วน 
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