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บทคัดย่อ: การติดเชื้อในเด็กวัยเรียนเป็นปัญหาสำคัญ เพราะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก การติดเชื้อในเด็กวัยเรียนสามารถป้องกันได้หากเด็กมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ติ วั ใ นการปอ้ งกันก ารตดิ เ ชือ้ ไ ด้ถ กู ต อ้ งก ารวจิ ยั ก งึ่ ท ดลองนี้ ม วี ตั ถุประสงค์เ พือ่ ศ กึ ษาผลของการ
ให้ข อ้ มูลผ า่ นหนังสือก าร์ตนู ต อ่ ค วามรใู้ นการปอ้ งกันก ารตดิ เ ชือ้ ข องเด็กว ยั เ รียนก ลุม่ ต วั อย่างทศี่ กึ ษา
คือเ ด็กอ ายุ9 - 1 0ป ี ท กี่ ำลังศ กึ ษาอยูใ่ นชนั้ ป ระถมศกึ ษาปที ี่ 4โ รงเรียนวดั ป อ้ มวเิ ชียรโชติการามจ งั หวัด
สมุทรสาครจ ำนวน1 44ร ายซ งึ่ ค ดั เ ลือกจากเด็กน กั เรียนทงั้ ห อ้ งดว้ ยวธิ กี ารสมุ่ อ ย่างงา่ ยแ บ่งเ ป็นกลมุ่ 
ควบคุมแ ละกลุม่ ท ดลองก ลุม่ ล ะ7 2ร ายใ น2 ช นั้ เ รียนด ำเนินก ารทดลองและเก็บข อ้ มูลร ะหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2550เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยสร้างขึ้นเองประกอบด้วยหนังสือ
การ์ตูนเรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อ ตอน: วายร้ายในโรงเรียน” และผ่านการประเมินประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานได้ค่าเท่ากับ83.33/80.13และแบบวัดความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อและ
ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผทู้ รงคณ
ุ วุฒิ 5ท า่ นได้ค า่ ด ชั นีค วามตรงตามเนือ้ หาเท่ากับ
0.84แ ละทดสอบความเชือ่ ม นั่ ไ ด้ค า่ เ ท่ากับ0 .74ว เิ คราะห์ข อ้ มูลโ ดยใช้ส ถิตเิ ชิงพ รรณนาแ ละวเิ คราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมกี ารวัดซ้ำ(one-wayrepeatedmeasuresANOVA)และสถิติการ
ทดสอบค่าเฉลี่ย2กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน(independentt-test)ผลการวิจัยพบว่า

1. เด็กวัยเรียนที่ได้รับข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการป้องกันการ
ติดเ ชือ้ ห ลังไ ด้ร บั ข อ้ มูลท นั ทีแ ละหลังไ ด้ร บั ข อ้ มูล2 ส ปั ดาห์ม ากกว่าก อ่ นได้ร บั ข อ้ มูลอ ย่างมนี ยั ส ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.001
2. เ ด็กว ยั เ รียนทไี่ ด้ร บั ข อ้ มูลผ า่ นหนังสือก าร์ตนู ม คี า่ เ ฉลีย่ ค วามตา่ งของคะแนนความรเู้ รือ่ งการ
ป้องกันการติดเชื้อหลังได้รับข้อมูลทันทีและหลังได้รับข้อมูล2สัปดาห์เพิ่มขึ้นมากกว่าเด็กวัยเรียนที่
ได้รับข้อมูลจากคู่มือตามหลักสูตรปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.001และ.01
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลเรื่องการป้องกันการติดเชื้อผ่านหนังสือการ์ตูนทำให้
เด็กวัยเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ดังนั้นหนังสือการ์ตูนจึงเป็นสื่อที่เหมาะสมที่ผู้ให้การดูแลเด็กวัยเรียน
ควรนำไปใช้ในการส่งเสริมความรู้ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551

พรทิพย์เทพบางจาก และคณะ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เ ด็กว ยั เ รียนเป็นว ยั ท มี่ คี วามเสีย่ งตอ่ ก ารตดิ เ ชือ้ 
หลายชนิด เนื่องจากการอยู่รวมกันภายในห้องเรียน
ทำให้ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน จับต้องสัมผัสตัวกัน หายใจ
ไอ และจามรดกัน การมีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
สุ ข อ นามั ย ส่ ว นบุ ค คลบ กพร่ อ งเ ป็ น เหตุ จึ ง ท ำให้ 
เด็ ก วั ย เ รี ย นมี โ อกาสติ ด เ ชื้ อ ไ ด้ บ่ อ ย ซึ่ ง จ ะท ำให้ 
เกิดก ารแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย
โ รคติ ด เ ชื้ อ ใ นเ ด็ ก วั ย เ รี ย นมี ค วามส ำคั ญ
เนื่องจากส่งผลกระทบหลายด้าน ทั้งต่อตัวเด็กเอง
ต่ อ ค รอบครั ว  น อกจากนี้ ยั ง ส ามารถแ พร่ ร ะบาด
ทำให้คนใกล้ชิด หรือบุคคลอื่นติดเชื้อได้ ซึ่งการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบางครั้งมี
ผลกระทบถงึ ข น้ั ต อ้ งมกี ารปดิ โ รงเรียน1ซง่ึ พ บวา่ ส ว่ นมาก
จะมีการแพร่กระจายเชื้อทางละอองฝอยทางอากาศ
(droplet and airborne transmission) และทางการ
สัมผัส(contacttransmission)ดังนั้นจึงควรหาวิธีการ
ป้องกันอย่างเหมาะสม
ม าตรการที่ ส ำคั ญ ใ นก ารป้ อ งกั น ก าร
แ พร่ ก ระจายข องโ รคร ะดั บ ป ฐมภู มิ  คื อ  ก ารใ ห้ 
ความรู้ เนื่องจากการให้ความรู้เป็นวิธีการหนึ่งใน
การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติ2 ดังนั้น
ก ารป ลู ก ฝั ง ค วามรู้ ใ นเ รื่ อ งภ าวะสุ ข ภาพที่ ดี แ ก่ 
เด็กว ยั เ รียนจะเป็นการชว่ ยลดปญ
ั หาสขุ ภาพและปญ
ั หา
สาธารณสุขที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง
ล งได้เ นือ่ งจากวยั เ ด็กเ ป็นว ยั ท เี่ ริม่ เ รียนรพู้ ฤติกรรมที่
เกีย่ วข้องกบั ส ขุ ภาพแ ละมพี ฒ
ั นาการทางดา้ นรา่ งกาย
และสติป ญ
ั ญาทสี่ ามารถได้ยนิ ได้เ ห็นไ ด้ส มั ผัสไ ด้อ า่ น
หรือได้รู้ สามารถคิดได้อย่างมีเหตุผล และซับซ้อน
มากขึ้น3 เกิดความคิดรวบยอด ตัดสินใจวางแผน

นำไปสกู่ ารแก้ป ญ
ั หาได้4จากเหตุผลดงั ก ล่าวเด็กว ยั เรียน
จึงเป็นวัยที่มีความพร้อม ที่จะเรียนรู้การดูแลตนเอง
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้การเรียนรู้
มีป ระสิทธิภาพผ ใู้ ห้ค วามรตู้ อ้ งเลือกวธิ กี ารทเี่ หมาะสม
กับสภาพและระดับสติปัญญา5
การใช้หนังสือการ์ตูนเป็นสื่อในการให้ความรู้
แก่เด็กวัยเรียน เป็นสื่อที่เหมาะกับพัฒนาการด้าน
สติป ญ
ั ญาแ ละตรงกบั ค วามชอบของเด็กว ยั น ี้ เ นือ่ งจาก
เป็นสื่อที่เป็นรูปธรรม สามารถดึงดูดความสนใจของ
เด็กนักเรียนได้ดีกว่าสื่อที่มีแต่ตัวหนังสือเพียงอย่าง
เดียว6ดังเช่นการศึกษาของสุธิศาล่ามช้างและคณะ7
ที่ใช้หนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนเกี่ยวกับการ
ติดเชื้อเอ็ชไอวี ซึ่งใช้ตัวการ์ตูนเป็นสื่อเร้าความสนใจ
เด็ก ทำให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอ็ชไอวีมาก
ขึ้น นอกจากนี้การ์ตูนยังเป็นสื่อที่เด็กให้ความสนใจ
อ่านมากที่สุด8และยังสามารถส่งเสริมและพัฒนาการ
อ่านหนังสือสำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านช้า อ่าน
หนังสือไม่คล่องและเข้าใจยาก9 เนื่องจากลักษณะ
ลายเส้นของภาพการ์ตูนที่แสดงเฉพาะส่วนที่สำคัญ
สื่อความหมายได้ชัดเจน ช่วยให้เด็กวัยเรียนเข้าใจได้
ง่าย และเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการให้ความรู้
หรือการสอน จึงช่วยทำให้มีความรู้หรือมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และยังส่งผลต่อการเปลี่ยน
พฤติกรรม10
โ รงเรี ย นวั ด ป้ อ มวิ เ ชี ย รโ ชติ ก ารามไ ด้ มี ก าร
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนในเรื่องการป้องกันการ
ติดเชื้อโดยการบรรยายจากครูในชั้นเรียน และให้
นักเรียนค้นคว้าจากห้องสมุด ซึ่งเป็นสื่อข้อความเป็น
ส่วนใหญ่เนือ้ หาเน้นใ นเรือ่ งโรคอ าการก ารตดิ ต่อและ
การป้องกันการติดเชื้อ แต่ยังขาดในเรื่องแหล่งของ
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ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยเรียน

เชื้อโรค การแพร่กระจายของเชื้อโรค เหตุผลในการ
ล้างมือตามขั้นตอน และจากการสังเกตพฤติกรรม
อนามั ย ข องเ ด็ ก พ บว่ า  ยั ง มี พ ฤติ ก รรมอ นามั ย ที่ 
บกพร่อง ได้แก่ ไม่ปิดปากและจมูกเวลาไอ จาม
ไม่ ล้ า งมื อ ก่ อ นรั บ ป ระทานอ าหาร แ ละไ ม่ ล้ า งมื อ
ฟอกสบู่ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรคได้ง่าย จากแนวคิดของการป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อโดยการให้ความรู้ที่เหมาะกับสภาพ
และร ะดั บ ส ติ ปั ญ ญาข องบุ ค คลแ ต่ ล ะวั ย  ผู้ วิ จั ย
ในฐ านะพ ยาบาลค วบคุ ม ก ารติ ด เ ชื้ อ  ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ 
รับผ ดิ ช อบในการสง่ เ สริมสุขภ าพแ ละปอ้ งกันค วบคุม
การตดิ เ ชือ้ ใ นกลุม่ ป ระชาชนในเขตรบั ผ ดิ ช อบจ งึ ส นใจ
ที่จะศึกษาผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อ
ความรใู้ นการปอ้ งกันก ารตดิ เ ชือ้ ข องเด็กว ยั เ รียนระดับ
ประถมศึกษา

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การให้ความรู้เป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริม
สุขภาพ เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติ2 เด็กวัยเรียนเป็น
วัยที่เริ่มเรียนรู้พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ
มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา สามารถ
คิดได้อย่างมีเหตุผล และซับซ้อนมากขึ้น3 ตัดสินใจ
วางแผนน ำไปสกู่ ารแก้ป ญ
ั หาได้4จ ากเหตุผลดงั ก ล่าว
เด็กวัยเรียนจึงเป็นวัยที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้การ
ดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ หนังสือการ์ตูน
จึงเป็นสื่อชนิดหนึ่งในการให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียน
ที่เหมาะสมกับพัฒนาการด้านสติปัญญา และตรงกับ
ความชอบของเด็กว ยั น ี้ เนือ่ งจากเป็นส อื่ ท เี่ ป็นร ปู ธ รรม
เร้าใจและดงึ ดูดค วามสนใจท ำให้เ ด็กว ยั เ รียนสามารถ
รับรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ในการป้องกันการ
ติดเชื้อของเด็กวัยเรียนระหว่างก่อนและหลังการ
เรียนรู้โดยใช้หนังสือการ์ตูน
2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ในการป้องกันการ
ติดเชื้อระหว่างเด็กวัยเรียนที่เรียนรู้โดยใช้หนังสือ
การ์ตนู และเด็กวยั เรียนทเ่ี รียนรผู้ า่ นคมู่ อื ตามหลักสูตร

สมมติฐานการวิจัย
1.	  ค ะแนนค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ก ารป้ อ งกั น ก าร
ติดเชื้อในเด็กวัยเรียนหลังการเรียนรู้ผ่านหนังสือ
การ์ตูนมากกว่าคะแนนก่อนการเรียนรู้ผ่านหนังสือ
การ์ตูน
2. ค ะแนนค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ก ารป้ อ งกั น ก าร
ติดเชื้อในเด็กวัยเรียนที่เรียนรู้ผ่านหนังสือการ์ตูน
เพิ่มขึ้นมากกว่าคะแนนของเด็กวัยเรียนที่เรียนรู้ผ่าน
คู่มือตามหลักสูตร

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi
-experimental research) แบบสองกลุ่ม วัดก่อน
และหลังการทดลอง (pretest-posttest with control
group design) เพื่อศึกษาผลของการให้ข้อมูลผ่าน
หนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ
ของเด็กวัยเรียน โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
อำเภอเ มื อ ง จั ง หวั ด ส มุ ท รสาคร ร ะหว่ า งเ ดื อ น
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมพ.ศ.2550

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ป ระชากรคือเด็กวัยเรียนอายุ9-10ปีที่กำลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
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พรทิพย์เทพบางจาก และคณะ

ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจำนวน355คน
ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งไ ด้ จ ากก ารค ำนวณข นาดข อง
ก ลุม่ ต วั อย่างโดยใช้ค า่ ก ำลังท ดสอบ( p owera nalysis)
กำหนดให้ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ค่าอำนาจ
การทดสอบ 80 % และการกำหนดค่าขนาดอิทธิพล
(effect size) ในระดับ 0.5011 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากตารางสำเร็จรูปอ ย่างนอ้ ยกลุม่ ล ะ6 3ค นเ นือ่ งจาก
โรงเรียนนไี้ ม่ไ ด้แ บ่งห อ้ งตามระดับผ ลสมั ฤทธิท์ างการ
เรียน ซึ่งแต่ละห้องจะมีทั้งเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงปานกลางและต่ำอยู่ด้วยกันดังนั้นผู้วิจัยจึง
เลือกทำการวิจัยเป็นห้อง และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling)
ด้วยการจับฉลากเพื่อเลือกเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 2 ห้องจากทั้งหมด 8 ห้อง ทำให้ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 144 คน โดยเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ72คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เ ครือ่ งมอื ท ใี่ ช้ใ นการดำเนินก ารวจิ ยั ประกอบ
ด้วย
		 1.1 หนังสือการ์ตูนเรื่อง “การป้องกันการ
ติดเชื้อ ตอน: วายร้ายในโรงเรียน” เป็นสื่อที่ผู้วิจัย
สร้างขนึ้ เ นือ้ หาประกอบดว้ ยเรือ่ งค วามหมายของโรค
ติดเชื้อ สาเหตุของโรคติดเชื้อ อาการ การติดต่อ
และการแพร่กระจายเชื้อ ผลกระทบของการติดเชื้อ
และการปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง
ของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน แล้ว
นำข้ อ เ สนอแ นะต่ า งๆ  ข องผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าแ ก้ ไ ข

ปรับปรุงก อ่ นนำหนังสือก าร์ตนู ไ ปใช้ท ดสอบ( tryo ut)
หาประสิทธิภาพของสื่อกับนักเรียนที่มีอายุ 9-10 ปี
ทีก่ ำลังศ กึ ษาอยูช่ นั้ ป ระถมศกึ ษาปที ี่ 4 โ รงเรียนเอกชัย
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยมีขั้นตอนดังนี้
แ บบห นึ่ ง ต่ อ ห นึ่ ง  ( 1 : 1)  เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง
ข้ อ บ กพร่ อ งข องสื่ อ ก ารส อน ก ารล ำดั บ ขั้ น ต อน
และค วามเ หมาะส มข องสื่ อ กั บ ผู้ เ รี ย น ซึ่ ง ข้ อ มู ล
ที่ น ำม าพิ จ ารณาเ พื่ อ ป รั บ ปรุ ง แ ก้ ไ ขจ ะไ ด้ จ าก
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน การสัมภาษณ์ และ
การตอบแบบสอบถามของผู้เรียน ผู้วิจัยได้คัดเลือก
นักเรียนแบบเจาะจงจำนวน 3 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนส งู ปานกลางแ ละตำ่ อย่างละ1 คนแ ละได้พ บ
ข้อบกพร่องของหนังสือการ์ตูน ได้แก่ คำสะกดผิด
การเว้นว รรคคำยงั ไ ม่ถ กู ต อ้ งบ างภาพขาดการบรรยาย
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเนื้อหา เป็นต้น ผู้วิจัยได้
รวบรวมปัญหาที่พบรวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ของ
หนังสือการ์ตูน แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขตามปัญหา
ที่เกิดขึ้น แล้วจึงนำไปทดลองหาประสิทธิภาพใน
ขั้นต่อไป
แบบกลุ่มเล็ก เพื่อที่จะทราบว่าหลังการสอน
ด้วยหนังสือการ์ตูน ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่าใด ซึ่ง
การทดลองขั้นตอนนี้คะแนนการทดสอบที่ได้จะต้อง
เท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ถ้าหากต่ำกว่าเกณฑ์จะต้อง
ปรับปรุงแ ก้ไขหนังสือก าร์ตนู อ กี ค รัง้ แ ละนำไปทดลอง
ใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหม่อีกจนกระทั่งหนังสือการ์ตูนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับเ กณฑ์ท กี่ ำหนดแล้วจ งึ น ำหนังสือ
การ์ตนู ด งั ก ล่าวไปทดสอบภาคสนามผ วู้ จิ ยั ไ ด้ค ดั เ ลือก
นักเรียนแบบเจาะจงจำนวน 9 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนส งู ป านกลางแ ละตำ่ อ ย่างละ3 ค นได้ร บั
การทดลอง 1 คน ต่อ 1 เล่ม โดยก่อนให้อ่านหนังสือ
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ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยเรียน

การ์ตูน ให้ทำแบบวัดความรู้ก่อนเรียนจำนวน 25 ข้อ
ตามความรทู้ มี่ อี ยู่ โ ดยไม่มกี ารเฉลยให้ท ราบห ลังจ าก
อ่านหนังสือก าร์ตนู จ บแล้วใ ห้ท ำแบบวดั ค วามรอู้ กี ค รัง้ 
ทันที (ชุดเดียวกับที่ทำก่อนอ่านหนังสือการ์ตูน) จาก
นั้นนำคะแนนจากการทำแบบวัดความรู้มาวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของหนังสือก าร์ตนู ไ ด้เ ท่ากับ8 8.89/
80.89ซ งึ่ ม ากกว่าเ กณฑ์ท กี่ ำหนดไว้เ ล็กน อ้ ยแ ละจาก
การสงั เกตและสอบถามไม่พ บขอ้ บ กพร่องทตี่ อ้ งแก้ไข
จึงนำหนังสือการ์ตูนดังกล่าวไปทดสอบขั้นต่อไป
ภ าคสนามท ดลองใช้ก บั น กั เรียนจำนวน3 0ค น
ได้ร บั ก ารทดลอง1 คนต อ่ 1เล่มโดยขนั้ ต อนการทดลอง
ดำเนินการเช่นเดียวกับแบบกลุ่มเล็ก และนำคะแนน
จากการทำแบบวดั ค วามรมู้ าวเิ คราะห์ห าประสิทธิภาพ
ของหนังสือการ์ตูนได้เท่ากับ 80/79.33 ซึ่งต่ำกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 ตัวเลข 80 ตัวแรก
คือ จำนวนผู้เรียนทั้งหมดทำแบบทดสอบหลังเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ส่วนตัวเลข 80 ตัวหลัง
คือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ที่ผู้เรียนทำเพิ่มขึ้นจาก
แบบทดสอบหลังเรียน โดยเทียบกับคะแนนที่ได้
ก่อนเรียน12 และจากการสังเกตและสอบถามพบ
ข้อบ กพร่องของหนังสือการ์ตูนได้แก่ภาพในหนังสือ
การ์ตูนไม่มีคำอธิบายครอบคลุมเนื้อหา คำพูดของ
ตัวละครบางภาพขาดความชัดเจนและสอดคล้อง
กั บ เ นื้ อ หา ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ร วบรวมปั ญ หาที่ พ บร วมทั้ ง
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ของหนังสือการ์ตูน แล้วนำไป
ปรับปรุงแ ก้ไขตามปญ
ั หาทเี่ กิดข นึ้ แ ล้วจ งึ น ำไปทดลอง
หาประสิทธิภาพแบบภาคสนามอีกครั้งกับผู้เรียน
กลุ่มใหม่จำนวน 30 คน ซึ่งจากการทดลองขั้นตอนนี้
พบว่า หนังสือการ์ตูนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/
80.13ซ งึ่ ม ากกว่าเ กณฑ์ท กี่ ำหนดจ งึ น ำหนังสือก าร์ตนู 
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ดังกล่าวไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
1.2 คู่มือการป้องกันการติดเชื้อ เป็นสื่อที่
ผู้ วิ จั ย ส ร้ า งขึ้ น ไ ม่ มี รู ป ภาพป ระกอบ มี เ นื้ อ หา
เช่นเดียวกับหนังสือการ์ตูน โดยผ่านการพิจารณา
ตรวจส อบความเ หมาะส มแ ละค วามถู ก ต้ อ งข อง
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน แล้วนำข้อ
เสนอแนะต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิมาแก้ไขปรับปรุง
ก่อนนำไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
2. เ ครือ่ งมอื ท ใี่ ช้ใ นการรวบรวมขอ้ มูลป ระกอบ
ด้วย
2.1 แ บบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปข องเ ด็ ก
ประกอบดว้ ยขอ้ ค ำถามเกีย่ วกบั เพศอ ายุประสบการณ์
การเ ป็ น โ รคติ ด เ ชื้ อ  แ ละก ารเ คยไ ด้ รั บ ค วามรู้ ใ น
การป้องกันการติดเชื้อ ลักษณะเป็นคำถามปลายปิด
และปลายเปิด
2.2 แบบวัดความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ
ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหาในหนังสือการ์ตูน จำนวน
ทั้งหมด 25 ข้อ ลักษณะของแบบวัดความรู้เป็นแบบ
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านได้
ค่าด ชั นีค วามตรงตามเนือ้ หาเท่ากับ0 .84แ ละทดสอบ
ความเชื่อมั่นได้ค่าเท่ากับ0.74

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
ก ารวิ จั ย นี้ ด ำเนิ น ก ารภ ายห ลั ง ไ ด้ รั บ ค วาม
เห็ น ช อบจ ากค ณะก รรมการจ ริ ย ธรรมข อง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ได้ รั บ อ นุ มั ติ จ ากผู้ อ ำนวยก ารโ รงเรี ย นวั ด ป้ อ ม
วิเชียรโชติการามจ งั หวัดส มุทรสาครโ ดยผวู้ จิ ยั อ ธิบาย
ให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ
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วิจัย และประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย โดยในการ
บันทึกข้อมูลไม่มีการระบุชื่อ และใช้วิธีการใส่รหัส
แทนชื่อ ข้อมูลที่ได้ในการวิจัยนำมาวิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลในภาพรวมข้อมูลถูกเก็บเป็นความลับ
และนำมาใช้ในการวิจัยเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาผลการเรียนในชั้นเรียนใดๆ ทั้งสิ้น โดย
ผู้ปกครองและกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะตอบตกลง
หรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการวิจัย และสามารถถอนตัว
ได้ตลอดเวลาที่ทำการวิจัย โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล
และไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด โดย
ผู้วิจัยระบุชื่อ ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้วิจัย ซึ่ง
ติดต่อไ ด้ต ลอดเวลาแก่ผ เู้ ข้าร ว่ มวจิ ยั ทงั้ นีก้ ลุม่ ต วั อย่าง
ไ ด้ รั บ ก ารพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ โ ดยก ารม อบจ ดหมายถึ ง
ผู้ปกครองอธิบายถึงวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการวิจัย
แ ละป ระโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จ ากก ารวิ จั ย เ ช่ น เ ดี ย วกั บ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แ ละขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อน
เมื่อผู้ปกครองตกลงอนุญาตให้บุตรเข้าร่วมวิจัยแล้ว
ให้ผู้ปกครองและกลุ่มตัวอย่างลงนามในแบบฟอร์ม
ยินยอมเข้าร ว่ มการวจิ ยั ท แี่ นบไปกบั จ ดหมายแ ละเมือ่ 
เสร็จสิ้นการทดลองผู้วิจัยได้ให้กลุ่มควบคุมได้อ่าน
หนังสือการ์ตูนเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง

วิธีการรวบรวมข้อมูล
1 . ผูว้ จิ ยั ไ ด้ด ำเนินก ารกบั ก ลุม่ ค วบคุมแ ละกลุม่ 
ทดลองไปพร้อมๆ กัน โดยแบ่งเด็กกลุ่มควบคุมกับ
กลุม่ ท ดลองไว้ก ลุม่ ล ะ2 ห อ้ งแ ละมขี นั้ ต อนการดำเนิน
การทดลองดังนี้
2. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง
ครั้ ง ล ะ 2  ห้ อ งพ ร้ อ มกั น  ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งต อบ
แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว และทำแบบวัดความรู้
เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ
ใ นสปั ดาห์ต อ่ ม าผ วู้ จิ ยั เ ข้าพ บกลุม่ ค วบคุมแ ละ
กลุม่ ท ดลองทลี ะหอ้ งแ จกคมู่ อื ก ารปอ้ งกันก ารตดิ เ ชือ้ 

ให้ก ลุม่ ค วบคุมอ า่ นแ ละแจกหนังสือก าร์ตนู เ รือ่ ง“ ก าร
ป้องกันการติดเชื้อ” ให้กลุ่มทดลองอ่าน โดยใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที แล้วผู้วิจัยเก็บคู่มือ และหนังสือ
การ์ตูนคืนทุกเล่ม หลังจากนั้นให้ทำแบบวัดความรู้
ทันที(ชุดเดียวกับที่ให้ทำก่อนทดลอง)
3. หลังจากนั้น 2 สัปดาห์ ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่ม
ควบคุม และกลุ่มทดลองทีละห้อง ให้ทำแบบวัด
ความรู้ (ชุดเดียวกับที่ให้ทำก่อนทดลอง) อีกครั้ง
หลังจากนั้นผู้วิจัยให้กลุ่มควบคุมอ่านหนังสือการ์ตูน
และเปิดโ อกาสให้ก ลุม่ ค วบคุมแ ละกลุม่ ท ดลองซกั ถ าม
ปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ ผู้วิจัย
อธิบายและตอบปัญหาข้อซักถามนั้นๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเป็นค่าความถี่ร้อยละ
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่อง
การป้องกันการติดเชื้อของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อน
ทดลอง หลังการทดลอง โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ำ (one-way
repeatedmeasuresANOVA)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่อง
การป้องกันการติดเชื้อระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่ม
ควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติการ
ทดสอบค่าเฉลี่ย2กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน(independentt-test)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาทั้งหมด 144 ราย
พบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีเด็กวัยเรียน
เพศชายร้อยละ 51.38 และ 54.17 เพศหญิงร้อยละ
48.62 และ 45.83 มีเกรดเฉลี่ยในเทอมที่ผ่านมาอยู่
ในระดับ3 - 4 ม ากทสี่ ดุ ค อื ร อ้ ยละ6 2.50แ ละ6 9.44
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มีประวัติการป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ร้อยละ 98.61 และ
100 ทั้งหมดเคยได้รับความรู้เรื่องการป้องกันการ
ติดเ ชื้อมาแล้วในชั้นเรียนและส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ของครอบครัวต่ำกว่า8,000บาทคือร้อยละ44.45
และ5 1.39ต ามลำดับเ มือ่ ท ดสอบความแตกตา่ งของ
ลักษณะขอ้ มูลส ว่ นบคุ คลระหว่างกลุม่ ค วบคุมแ ละกลุม่ 
ทดลองพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (ดัง
ตารางที่1)
2. การเปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่องการ
ป้องกันการติดเชื้อก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง
		 2.1 ค า่ เ ฉลีย่ ค ะแนนความรเู้ รือ่ งการปอ้ งกัน
การติดเชื้อของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ระหว่าง
ก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส ำคัญทางสถิติที่ระดับ.001(ดังตารางที่2)
		 2.2 ค่าเ ฉลีย่ ค ะแนนความรเู้ รือ่ งการปอ้ งกัน
การติดเชื้อของกลุ่มทดลอง ระหว่าง ก่อน และหลัง
การให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนเป็นรายคู่ ด้วยวิธี
LSD พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ.001โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังให้
ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนทันทีและหลังการทดลอง2
สัปดาห์ม ากกว่าก อ่ นการทดลองแ ละคา่ เ ฉลีย่ ค ะแนน
ความรู้หลังการทดลองทันทีกับหลังการทดลอง 2
สัปดาห์ม คี วามแตกตา่ งกนั อ ย่างมนี ยั ส ำคัญท างสถิตทิ ี่
ระดับ.0 01โ ดยคา่ เ ฉลีย่ ค ะแนนความรหู้ ลังก ารทดลอง
2 สัปดาห์ มีค่าคะแนนน้อยกว่าหลังการทดลองทันที
(ดังตารางที่3)
3. การเปรียบเทียบคะแนนความรู้เรื่องการ
ป้องกันการติดเชื้อก่อนและหลังการทดลองระหว่าง
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการป้องกัน
การติดเชื้อก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่ ม ท ดลองไ ม่ แ ตกต่ า งกั น  ส่ ว นห ลั ง ก ารท ดลอง
ค า่ เ ฉลีย่ ค ะแนนความรเู้ รือ่ งการปอ้ งกันก ารตดิ เ ชือ้ เ พิม่ 
หลังใ ห้ข อ้ มูลท นั ทีและหลังใ ห้ข อ้ มูล2สปั ดาห์ระหว่าง
กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ < .001และ .01
ตามลำดับ(ดังตารางที่4)

ตารางที่1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และเปรียบเทียบความแตกต่าง
		
ของข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
		
เพศ
 ชาย
 	 หญิง
เกรดเฉลี่ยในเทอมที่ผ่านมา
 	 เกรดต่ำกว่า1
 	 เกรด1-1.99
 เกรด2-2.99
 เกรด3-4
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กลุ่มควบคุม(n=72)
จำนวน(ร้อยละ)

กลุ่มทดลอง(n=72)
จำนวน(ร้อยละ)

p-value


37(51.38)
35(48.62)

39(54.17)
33(45.83)

0.738

0(0.00)
7(9.72)
20(27.78)
45(62.50)

1(1.39)
2(2.78)
19(26.39)
50(69.44)

0.254

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551

พรทิพย์เทพบางจาก และคณะ
ข้อมูลส่วนบุคคล
		
ประวัติการป่วยด้วยโรคติดเชื้อ
		 ไม่เคย
 	 เคย
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
		 ต่ำกว่า8,000บาท
			 8,001 -12,000บาท
			12,001 -16,000บาท
		 16,001 -20,000บาท
 มากกว่า20,000บาท

กลุ่มควบคุม(n=72)
จำนวน(ร้อยละ)

กลุ่มทดลอง(n=72)
จำนวน(ร้อยละ)

p-value


1(1.39)
71 (98.61)

0(0.00)
72(100.00)

0.316

32(44.45)
19 (26.39)
7(9.72)
6(8.33)
8(11.11)

37 (51.39)
0.105
13(18.05)
7(9.72)
13 (18.05)
2 (2.79)		



ต ารางที่2 	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อของกลุ่มควบคุม (n=72) และ
		
ก ลุม่ ท ดลอง( n = 7 2)โ ดยใช้ส ถิตวิ เิ คราะห์ค วามแปรปรวนแบบทางเดียวเมือ่ ม กี ารวดั ซ ำ้ ( o ne-w ay
		
repeatedmeasuresANOVA)
				
		
ก่อน		
คะแนนส่วน ส่วนเบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
กลุ่มควบคุม 15.08
2.10
กลุ่มทดลอง 15.04
2.20
	

      ระยะเวลา 
หลังทันที		
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
18.33
2.90
19.28
2.67

หลัง2สัปดาห์
F
p 
คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน

เฉลี่ย มาตรฐาน
		
15.99
2.82
2 0.798
.000
16.65
2.82
76.651
.000

ต ารางที่3 	 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อของกลุ่มทดลอง(n=72)ระหว่าง
		
ก่อนห ลังทันทีและหลัง2สัปดาห์ของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนเป็นรายคู่ด้วยวิธีLSD
ร ะยะเวลา
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลองทันที
หลังการทดลอง 2สัปดาห์


ก่อน
-
-

ห ลังทันที
-4.236(p<.001)
-

-
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-
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ต ารางที่ 4 เ ปรียบเทียบคา่ เ ฉลีย่ ค วามตา่ งของคะแนนความรเู้ รือ่ งการปอ้ งกันก ารตดิ เ ชือ้ ก อ่ นการทดลองก บั ห ลัง
การทดลองทันทีและหลังการทดลอง2สัปดาห์ระหว่างกลุ่มควบคุม(n=72)และกลุ่มทดลอง(n=72)โดยใช้
สถิติการทดสอบค่าเฉลี่ย2กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน(independentsamplet-test)



ก ลุ่มควบคุม 
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
ระยะเวลา
ความต่างของ มาตรฐาน
คะแนน		
ก่อนการทดลอง
15.08
2.10
ก่อนและหลังการทดลองทันที
3.25
1.41
ก่อนและหลังการทดลอง2สัปดาห์ .90
1 .68
	

กลุ่มทดลอง 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
t
p 
ความต่างของ มาตรฐาน		
คะแนน			
15.04
2.20
.206 .651
4.24
1.20
-4.509 .000
1.61
1.56
-2.621 .010

การอภิปรายผล
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เรื่องการป้องกันการ
ติดเชื้อของกลุ่มทดลอง ที่วัดทั้ง 3 ระยะเวลามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(ดังตารางที่2)
โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้หลังให้ข้อมูลผ่านหนังสือ
การ์ตูนทันที และหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ มากกว่า
ก่อนการทดลอง (ตารางที่ 3) สามารถอธิบายได้ว่า
หนังสือการ์ตูนเรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อ ตอน:
วายร้ายในโรงเรียน” เป็นสื่อที่เป็นรูปธรรม ที่ช่วยเร้า
ความสนใจของเด็กทำให้เด็กสามารถรับรู้และจดจำ
เนื้อหาความรู้ได้ดีขึ้น ประกอบกับการ์ตูนเป็นสื่อที่
เด็กวัยเรียนสนใจมากที่สุด ดังการสำรวจของกรม-
วิชาการ8พ บวา่ ห นังสือท นี่ กั เรียนชนั้ ป ระถมศกึ ษาปที ี่
1-6 ชอบอ่านมากเป็นอันดับแรกคือหนังสือการ์ตูน
และก ารเ รี ย นรู้ จ ากการ์ตูนซึ่งเป็นการสื่อสารด้วย
ภาพทำให้การรับรู้ของเด็กเป็นไปได้ง่าย เนื่องจาก
ภาพการ์ตูนเป็นภาพลายเส้นจะช่วยลดความซับซ้อน
ของเนื้อหาลง ทำให้เข้าใจง่าย และการใช้สีที่สวยงาม
ทำให้เ ห็นค วามแตกตา่ งและเกิดผ ลทางอารมณ์ท ำให้
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เด็กร สู้ กึ ส นุกสนานช อบป ระทับใ จไ ม่เ บือ่ ห น่ายสง่ ผ ล
ให้จ ดจำเรือ่ งราวตา่ งๆ
 ไ ด้ด 13ี ส อดคล้องกบั ก ารศกึ ษา
ของส ธุ ศิ าล า่ มชา้ งแ ละคณะ7พ บวา่ ก าร์ตนู เ ป็นส อื่ เ ร้า
ความสนใจเด็ก ทำให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อ
เอ็ชไ อวมี ากขนึ้ นอกจากนยี้ งั พ บวา่ นกั เรียนมคี วามรสู้ กึ 
สนุกสนาน สนใจและอยากเรียนรู้ต่อไปมากขึ้น และ
เ ข้ า ใจบ ทเ รี ย นม ากขึ้ น  ท ำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก าร
เ รียนรูส้ งู ข นึ้ ด งั เ ช่นก ารศกึ ษาของเ รียมจนั ทร์บ นั เทิง14
ที่ ศึ ก ษาก ารใ ช้ ห นั ง สื อ ก าร์ ตู น ป ระกอบก ารส อน
จริยศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2พบ
ว่าภ ายหลังก ารสอนนกั เรียนมผี ลสมั ฤทธิท์ างการเรียน
จริยศึกษาสงู ข นึ้ น อกจากนยี้ งั ส อดคล้องกบั ก ารศกึ ษา
ของ จริยา ผองผาย15 ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่5ที่มีต่อบทเรียนการ์ตูนเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน
พบว่าคะแนนทดสอบหลังการเรียนสูงขึ้น
หนังสือการ์ตูนเรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อ
ตอน: วายร้ายในโรงเรียน” ผู้วิจัยได้วางโครงเรื่อง

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551

พรทิพย์เทพบางจาก และคณะ

โดยคำนึงถ งึ ค วามครอบคลุมเ นือ้ หาและวตั ถุประสงค์
ที่ต้องการให้เด็กได้รับความรู้ในเรื่องการป้องกันการ
ติดเชื้อ และใช้ภาพการ์ตูนสีสันสวยงาม ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อความชอบและความสนใจของเด็ก เพราะหนังสือ
สำหรับเด็กที่ออกแบบภาพให้มีสีมักได้รับความนิยม
อ่านจากเด็ก16 นอกจากนี้การจัดตัวอักษรให้มีความ
เหมาะสมตามขนาดของกรอบภาพ โดยตัวอักษรที่
ใช้ในการบรรยายและบทสนทนาของการ์ตูนใช้ตัว
อักษรสีดำขนาด 18-20 พอยท์ ซึ่งมีขนาดที่เหมาะ
กับวัยของเด็กอายุ 17 ซึ่งอักษรสีดำจะทำให้เด็ก
สามารถรับรู้ได้ดีกว่าสีน้ำเงิน และสีเขียวเมื่อพิมพ์อยู่
ด้วยกัน14 ส่วนขนาดรูปเล่มของหนังสือการ์ตูน ซึ่งมี
ขนาด 16 หน้ายก (14.8 x 21 เซนติเมตร) และมี
จำนวนหน้า2 2ห น้าซ งึ่ จ ากการสอบถามความคดิ เ ห็น
ของนักเรียนต่อหนังสือการ์ตูนพบว่า เกือบทั้งหมด
มีความชอบในลักษณะรูปเล่มที่กะทัดรัด ไม่หนา
หรือบางเกินไป สามารถพกพาไปอ่านที่ต่างๆ ได้
แ ละส ามารถเ ข้ า ใจบ ทเ รี ย นไ ด้ ม ากขึ้ น เ มื่ อ ท ำ
แบบฝกึ หัดท า้ ยบทซ งึ่ ส อดคล้องกบั จนิ ตนาใ บกาซยู 18ี 
ที่บอกถึงลักษณะของหนังสือภาพการ์ตูนสำหรับเด็ก
รูปเล่มของหนังสือสำหรับเด็กควรมีขนาดไม่ใหญ่
ไม่เล็กจนเกินไป และต้องมีจำนวนหน้าที่เหมาะสม
กั บ วั ย ข องเ ด็ ก  เ นื่ อ งจากเ ด็ ก ช อบเ รื่ อ งที่ ไ ม่ ย าว
เกินไป ความหนาของเล่มหนังสือจึงควรอยู่ในช่วง
16 ถึง 24 หน้า จากองค์ประกอบของหนังสือการ์ตูน
ทีก่ ล่าวมาเ มือ่ ผ วู้ จิ ยั ส อบถามความคดิ เ ห็นจ ากเด็กไ ด้
พบว่า เด็กทุกคนมีความพึงพอใจ และมีความสนใจ
ที่จะอ่าน แสดงให้เห็นว่าหนังสือการ์ตูนเป็นสิ่งเร้า
ความสนใจ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถรับรู้และจดจำ
เนื้อหาความรู้ได้ดีขึ้น19

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ค่า
เฉลี่ยคะแนนความรู้หลังการทดลองทันทีกับหลังการ
ทดลอง2 ส ปั ดาห์ม คี วามแตกตา่ งกนั อ ย่างมนี ยั ส ำคัญ
ทางสถิติ โ ดยคา่ เ ฉลีย่ ค ะแนนความรหู้ ลังก ารทดลอง2 
สัปดาห์น อ้ ยกว่าห ลังก ารทดลองทนั ที( ด งั ต ารางที่ 3 ) 
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเ พราะขอ้ จ ำกัดใ นเรือ่ งของเวลาเ นือ่ งจาก
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่นักเรียนใกล้สอบปลาย
ภาคเรียน ทำให้ตอ้ งอา่ นทบทวนวชิ าหลักท่จี ะใช้สอบ
ปลายภาคหลายวชิ า จงึ ไม่ได้มกี ารทบทวนความรเู้ รือ่ ง
การปอ้ งกันก ารตดิ เ ชือ้ ท ไ่ี ด้จ ากหนังสือก าร์ตนู ท ำให้เ กิด
การลืมในส่งิ ท่ีเรียนไป และการจำมีองค์ประกอบท่ีมี
อ ทิ ธิพลอยูห่ ลายอย่างเ ช่นสติป ญ
ั ญาป ระสบการณ์เ ดิม
อายุว ธิ กี ารเรียนรู้ เ ป็นต้นซ งึ่ ท พิ ยวรรณอ นุช ริ าชวี ะ20
ก ล่าววา่ การศกึ ษาทบทวนสงิ่ ท จี่ ำได้ด อี ยูแ่ ล้วจะชว่ ยให้
ความจำถาวรมากยิ่งขึ้น ช่วงเวลาที่ความจำระยะสั้น
จะฝังตัวจนกลายเป็นความจำระยะยาวได้ซึ่งแตกต่าง
จากก ารศึ ก ษาข อง จ ริ ย า เ ผ่ า น้ อ ย 21 ที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนพระพุทธ-
ศาสนาโดยใช้หนังสือการ์ตูนภาพสามมิติในนักเรียน
ชัน้ ป ระถมศกึ ษาปที ี่ 3 ผ ลการศกึ ษาพบวา่ ภ ายหลังก าร
เรียนผ่านไปแล้ว2สัปดาห์คะแนนทดสอบหลังเรียน
2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกับคะแนนทดสอบหลังเรียน
ทันที แสดงว่า หนังสือการ์ตูนช่วยให้มีความคงทนใน
การเรียนรู้
2. ค่าเฉลี่ยความต่างของคะแนนความรู้เรื่อง
การป้องกันการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นหลังให้ข้อมูลทันที
และหลังใ ห้ข อ้ มูล2 ส ปั ดาห์ร ะหว่างกลุม่ ค วบคุมแ ละ
กลุ่มทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ(ดังตารางที่4)ทั้งนี้เพราะเรื่องการป้องกันการ
ติดเชื้อในคู่มือตามหลักสูตรมีเนื้อหาเชิงนามธรรม
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ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยเรียน

จ งึ ไ ม่เ หมาะกบั ข ดี จ ำกัดท างสติป ญ
ั ญาของเด็กว ยั เ รียน
ซึง่ ม พี ฒ
ั นาการทางดา้ นสติป ญ
ั ญาระยะแก้ป ญ
ั หาอย่าง
3
มีเ หตุผลและเป็นร ปู ธ รรม เ มือ่ น ำมาสรา้ งเป็นห นังสือ
การ์ตูนเรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อ ตอน: วายร้าย
ในโรงเรียน” ซึ่งเป็นสื่อที่เป็นรูปธรรม และมีการ
เรียงลำดับเนื้อหาอย่างมีแบบแผนตามวัตถุประสงค์
จึงทำให้หนังสือการ์ตูนดูง่าย เข้าใจง่าย และเรียกร้อง
ความส นใจข องนั ก เรี ย นไ ด้ ดี ก ว่ า ห นั ง สื อ ที่ มี แ ต่ 
ข้อความและตัวอักษรเพียงอย่างเดียว6อีกทั้งลักษณะ
ตอนทา้ ยของหนังสือก าร์ตนู มแี บบฝกึ หัดจ งึ ท ำให้เ ด็ก
ได้ฝึกคิด หรือเป็นการทบทวนเนื้อหา จึงทำให้มีการ
จดจำเนื้อหาได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับข้อมูลจากคู่มือตาม
หลักสูตร ซึ่ง จินตนา ใบกาซูยี17 ได้กล่าวถึงลักษณะ
ที่ดีของการทำหนังสือสำหรับเด็กว่า ตอนท้ายของ
หนังสือควรมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และมีความสัมพันธ์กับหนังสือให้เด็กทำ เช่น คำถาม
แบบฝกึ หัดเ ป็นต้นแ ละจากการสอบถามหลังก ารอา่ น
หนังสือการ์ตูน นักเรียนมีความพึงพอใจในหนังสือ
การ์ตูน ทั้งในด้านลักษณะรูปเล่ม ซึ่งมีขนาดกะทัดรัด
สามารถพกพาสะดวกเ หมาะแก่ก ารนำไปอา่ นทตี่ า่ งๆ

ได้ภาพการ์ตูนมีสีสันสะดุดตาทำให้เร้าใจอยากอ่าน
และสื่อความหมายในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ
ได้ชัดเจนขึ้น เข้าใจง่าย ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าว
ของ สุพิมล ทรงประดิษฐ์22 ได้กล่าวไว้ว่า การ์ตูนมี
ประโยชน์ในการเรียนการสอนมาก และใช้ประกอบ
การเ รี ย นก ารส อนจ ะท ำให้ เ ด็ ก ส นุ ก สนานไ ปกั บ
บทเรียนดว้ ยเ ด็กส ว่ นมากชอบการ์ตนู เ พราะการ์ตนู ม ี
ลักษณะเป็นร ปู ธ รรมทเี่ ป็นกลางส ามารถเข้าใจได้ท นั ที
การใช้การ์ตูนประกอบการสอนจึงให้ทั้งความรู้และ
ความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กัน รวมทั้งส่งเสริมและ
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พัฒนาการอ่านหนังสือสำหรับผู้เรียนที่มีปัญหาการ
อ่านช้า อ่านหนังสือไม่คล่อง และเข้าใจยาก9 จึงทำให้
นักเรียนทเี่ รียนรจู้ ากหนังสือก าร์ตนู ม คี ะแนนความรสู้ งู 
กว่าน กั เรียนทเี่ รียนจากคมู่ อื ต ามหลักสูตรปกติด งั เ ช่น
การศึกษาของ จุรีพร สนทา23 ที่ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาไทยช น้ั ป ระถมศกึ ษาปที ่ี 3
ที่เรียนโดยใช้นิทานประกอบภาพการ์ตูนกับการสอน
ตามปกติผ ลการศกึ ษาพบวา่ ผ ลสมั ฤทธิท์ างการเรียน
ภาษาไทยของนักเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้
การสอนตามปกติแ ละการศกึ ษาของศ ราวุธจ กั รเป็ง24
ที่ ศึ ก ษาเ ปรี ย บเ ที ย บผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเ รี ยนวิ ช า
ภาษาไทยเรื่องสังข์ทองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนกับการ
สอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นวิ ช าภ าษาไ ทยข องก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง  2  ก ลุ่ ม
แตกต่างกันโดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุ่ ม ที่ ส อนโ ดยใ ช้ ห นั ง สื อ ก าร์ ตู น สู ง ก ว่ า นั ก เรี ย น
ที่ใช้การสอนแบบปกติ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ
วาสนาเ ชือ่ ล 25ี ท ศี่ กึ ษาเปรียบเทียบผลสมั ฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนกับการ
สอนปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนจากหนังสือการ์ตูน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนจากการ
สอนปกติ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การใช้การ์ตูนเป็นสื่อใน
การให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียนในเรื่องการป้องกันการ
ติดเชื้อช่วยเพิ่มความรู้ให้แก่นักเรียนได้ดีกว่าการให้
ความรู้ผ่านคู่มือตามหลักสูตรปกติ หนังสือการ์ตูนจึง
เป็นสื่ออีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาให้ความรู้แก่เด็ก
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วัยเรียนในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ โดยใช้เป็น
หนังสืออ่านนอกเวลา หรือหนังสือประกอบการเรียน
รู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อได้

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใ นก ารดู แ ลสุ ข ภาพข อง
เด็กวัยเรียน เช่น ครู พยาบาลอนามัยโรงเรียน ควร
สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกบั โ รคตดิ เ ชือ้ ท ถี่ กู ต อ้ งโ ดยใช้ห นังสือก าร์ตนู เ รือ่ ง
“ ก ารปอ้ งกันก ารตดิ เชือ้ ตอน:วายรา้ ยในโรงเรียน”เป็น
สื่อประกอบการให้ความรู้ เนื่องจากมีความเหมาะสม
กับเด็ก ซึ่งมีตัวการ์ตูนเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้
และช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานจากการอ่าน
2. ค วรนำหนังสือก าร์ตนู ไ ปใช้ใ นโรงเรียนทยี่ งั ม ี
ขีดจำกัดในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ค วรมกี ารศกึ ษาผลการใช้ส อื่ ก าร์ตนู ป ระเภท
เคลื่อนไหวต่อความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อ
2. ควรมีการศึกษาผลการใช้สื่อหนังสือการ์ตูน
ต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน
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งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทุนอุดหนุน
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Effect of Information Provision Through a Comic Book on Knowledge 
Regarding Infection Prevention Among  School-aged Children*
Porntip Thepbangchak**
Chomnard Potjanamart***
Wilawan Senaratana****
Abstract: Knowledge regarding infection prevention among school-aged children is important because
an infection will effect the growth and development of the children. Infections among these children
can be prevented if they have correct knowledge and understanding of infection prevention practices.
This quasi-experimental study aimed to investigate the effect of information provision through a
comic book on knowledge of infection prevention among school-aged children. The sample was 144
children aged 9-10 years, who were studying in grade 4 at Watpomwichianchotikaram School, Samut
Sakhon province. Using simple random sampling of the children by class, 72 children from 2 classes
were equally placed in the experimental group and control group. The processes of experiment and
data collection were conducted from February to March, 2007. Instruments used consisted of a comic
book titled: “Infection Prevention, Wairai in School”, which was developed by the researcher and had
an effectiveness score of 83.33/80.13 and the knowledge test form for infection prevention was also
developed by the researcher, the content validity was tested by 5 experts and the content validity index
was 0.84. The reliability of the test was 0.74. Data were analyzed by descriptive statistics, one-way
repeated measures ANOVA and independent t-test. The results revealed that:
1. Among the experimental group, the mean scores, right after the information provision
through the comic book on knowledge of infection prevention and 2 weeks after intervention, were
significantly higher than before intervention (p < .001)
2. Comparing the experimental group who received knowledge on infection prevention through
the comic book and the control group who received knowledge on infection prevention through normal
curriculum, the increase in the average mean scores, right after and 2 weeks after the intervention, among
the experimental group were significantly higher than those of control group (p < .001, .01).
The results from this study demonstrated that the information provision through the comic
book on knowledge of infection prevention can increase knowledge among the school-aged children.
As such, a comic book can be used by health care providers to promote knowledge regarding infection
prevention among the school-aged children.
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