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ผลของโปรแกรมการให้ขอ้ มูลผ่านหนังสือการ์ตูนสามมิติ
ต่อความรูใ้ นการป้องกันการติดเชื้ อของเด็กก่อนวัยเรียน
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บทคัดย่อ

		 การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการให้ ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนสามมิติต่อ
ความรู้ในการป้ องกันการติดเชื้อของเด็กก่อนวัยเรียน โดยเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังให้ ความรู้ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มตัวอย่างคือ เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต�ำบลสนามชัย กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้ วย 1)
แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป 2) ชุดโปรแกรมการให้ ความรู้เรื่องการป้ องกันการติดเชื้อ ประกอบด้ วยหนังสือการ์ตนู
สามมิตเิ กี่ยวกับโรคติดเชื้อและแผนการสอนเรื่องการป้ องกันการติดเชื้อ และ3) แบบวัดความรู้ชนิดรูปภาพ
เรื่องการป้ องกันการติดเชื้อ โดยแบบวัดความรู้ผ่านการทดสอบความตรงและทดสอบความเที่ยงได้ ค่าความ
เที่ยงของเครื่องมือเท่ากับ 0.84 สถิตกิ ารทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มโดยใช้
t-test ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการป้ องกันการติดเชื้อของเด็กวัยก่อนเรียน ก่อนเข้ าร่วม
โปรแกรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่าง
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการป้ องกันการติดเชื้อโดยใช้ หนังสือการ์ตนู สามมิตขิ อง
เด็กวัยก่อนเรียนในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนได้ รับความรู้และหลังได้ รับความรู้ 4 สัปดาห์ พบว่าแตกต่างอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการป้ องกันการติดเชื้อของเด็กวัยก่อนเรียนระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง 4 สัปดาห์ พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัยสามารถน�ำมาเป็ นแนวทางและวางแผนในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและการผลิตสื่อการสอนที่
เหมาะสมกับวัยของเด็กได้
ค�ำส�ำคัญ : หนังสือการ์ตนู สามมิต;ิ การป้ องกันการติดเชื้อ; เด็กก่อนวัยเรียน; การพยาบาลเด็ก
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Abstract

		This quasi-experimental research study with a randomized two group pretest – posttest design,
aimed to investigate the effects of an instructional program using three-dimensional comic book on
knowledge about infection control of preschool children. The knowledge of the sample was compared
between before and after the experiment and between the experimental group and the control group. The
sample consisted of preschool children at the Child Development Center of Tambon Sanamchai
Administrative Office. The experimental group and the control group consisted of 35 children each. The
research tools were composed of two components 1) the data collecting tool composed of the
questionnaire about demographic data and knowledge test using pictures and 2) the instructional program
about infection control using a three-dimensional comic book with lesson plans for HIV prevention. The
knowledge test was approved for validity and reliability of 0.84. Independent and paired t-tests were
used for data comparison. The study found that:
1. A comparison of the average knowledge in infection control of preschool children before
entering the experimental group and the control group were not significantly different.
2. A comparison of the mean score of knowledge of infection control by using a threedimensional comic book for preschool children in the experimental group was significantly different
after four weeks (p<0.01).
3. A comparison of the average score of knowledge of infection control of preschool children between
the experimental group and the control group after four weeks found that the difference was statistically
significant (p<0.05).
The findings can be used for guideline and care plan for preschool children. This information is also
useful for the production of teaching materials appropriate to the age group of the children.
Keywords : three-dimensional comic book; infection control; preschool children; pediatric nursing
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

เด็กก่อนวัยเรียนเป็ นวัยที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อหลายชนิด
เนื่องจากเด็กเข้ ามาอยู่รวมกันในโรงเรียนเป็ นจ�ำนวนมาก
มักจะมีการเล่นร่วมกัน มีการสัมผัสอย่างใกล้ ชิด ท�ำให้
เกิดการสัมผัสสิง่ คัดหลั่งที่มเี ชื้อโรคปนอยู่ซ่งึ จะท�ำให้ เกิด
การแพร่ระบาดของโรคได้ ง่าย โรคติดเชื้อที่พบได้ บ่อยใน
เด็กก่อนวัยเรียน ได้ แก่ โรคหวัดและโรคระบบทางเดิน
อาหาร เช่น โรคหวัด และโรคอุจจาระร่วง ซึ่งมีสาเหตุมา
เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต ซึ่งพบว่าการป่ วยด้ วยโรค
นี้สงู ในเด็กวัยก่อนเรียนเป็ นต้ น1 การติดเชื้อในเด็กวัย
ก่อนเรียนเป็ นปัญหาที่สำ� คัญ เพราะมีผลกระทบต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของตัวเด็กไปสู่เด็กคนอื่นๆ
จากการแพร่ กระจายเชื้อของโรคติดเชื้อท�ำให้ เด็กและ
เพื่อนๆ ต้ องขาดเรียน และอาจส่งผลกระทบที่รนุ แรงคือ
ท�ำให้ เด็กเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อครอบครัว
เช่น บิดาหรือมารดาต้ องหยุดงานเพื่ออยู่ดูแล ท�ำให้ สญ
ู
2
เสียรายได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นจึงควรหาวิธกี ารป้ องกัน
การแพร่กระจายเชื้อในเด็กวัยก่อนเรียนอย่างเหมาะสมมาตร
การทีส่ ำ� คัญในการป้ องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ
คือ การส่งเสริมสุขภาพของเด็กตั้งแต่เด็กวัยก่อนเรียน
ด้ วยการให้ มคี วามรู้ เนื่องจากความรู้เป็ นข้ อเท็จจริง เป็ น
ข้ อมูลที่ส่งผลให้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการส่ง
เสริมสุขภาพและป้ องกันโรคที่ดีข้ ึน เพื่อจะน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติท่ถี ูกต้ อง โดยความรู้เป็ นพฤติกรรมขั้นแรกและ
เป็ นส่วนประกอบในการสร้ างหรือก่อให้ เกิดทักษะในขั้น
ต่อๆ ไป3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัย 3-5 ปี เป็ นวัยที่มี
การเจริญเติบโต สามารถรับรู้ในเรื่องต่ างๆ อยู่ในขั้น
ความคิดที่เป็ นรูปธรรมและมีจินตนาการ4 ด้ วยพัฒนา
การของเด็กวัยก่อนเรียนเป็ นวัยที่สามารถเข้ าใจสิ่งที่ตน
ได้ ยิน ได้ เห็น ได้ สัมผัส หรือได้ ร้ ู จดจ�ำและสามารถ
วางแผนได้ อย่างมีเหตุผล และน�ำมาแก้ ปัญหาได้ ดังนั้น
เด็กวัยก่อนเรียนจึงเป็ นวัยทีม่ คี วามพร้ อมทีจ่ ะเรียนรู้เรื่อง
การดูแลตนเองเพื่อการป้ องกันการติดเชื้อ5-6
รูปแบบหรือกระบวนการสอนมีส่วนส�ำคัญต่อการ
เรียนรู้ แนวคิดการเรียนรู้ของกาเย่7 กล่าวว่ากระบวนการ

เรียนรู้และการจดจ�ำของมนุษย์ข้ นึ อยู่กบั การจัดการเรียน
การสอน ทั้งนี้ต้องให้ เหมาะสมกับความแตกต่ างของ
บุคคล การสอนที่กระตุ้นระบบสัมผัสและระบบประสาท
รับรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ท�ำให้ เกิดการเรียนรู้และมีการ
ตอบสนอง ดังนั้นการสอนในเด็กเล็กควรสอนด้ วยสื่อโดย
ต้ องมีกระบวนการที่เร้ าความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียน เช่น ใช้ การ์ตนู รูปหรือกราฟิ กที่
ดึงดูดสายตาและความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เพิ่มแรง
จู งใจให้ เด็กก่อนวัยเรี ยนสนใจในบทเรี ยนและเนื้อหา
มีการตั้งค�ำถามเป็ นตัวกระตุ้นต้ องบอกวั ตถุ ประสงค์
และประโยชน์ให้ ทราบ ขั้นต่อมาในเด็กวัยก่อนเรียนต้ อง
กระตุ้นความจ�ำ เพราะสิ่งนี้สามารถท�ำให้ เกิดความทรง
จ�ำในระยะยาวได้ ข้ันต่ อไปเป็ นการยกตัวอย่ าง การยก
ตัวอย่างสามารถท�ำได้ โดยกรณีศกึ ษา เหตุการณ์และการ
เปรียบเทียบเพื่อให้ เข้ าใจได้ ดีข้ ึนและขั้นสุดท้ ายคือการ
การสอบ เพื่อวัดระดับความเข้ าใจและที่สำ� คัญผู้สอนต้ อง
สรุป เนื้ อหาและเติ มเต็มความรู้ท่ีเข้ าใจผิดให้ ถู กต้ อง
ชัดเจน ก็จะส่งผลให้ เด็กก่อนวัยเรียนจดจ�ำสิ่งที่ได้ เรียนรู้
ทั้งหมด จากผลการวิจยั ส�ำรวจการอ่านหนังสือที่นกั เรียน
ชั้นประถมคึกษาปี ที่ 1- 6 พบหนังสือการ์ตูนเป็ นสื่อที่
นักเรียนสนใจอ่านมากที่สดุ 8 ดังนั้นการผลิตสื่อการสอน
ทางสุขภาพในรูปของการ์ตนู น่าจะช่วยเพิ่มความสนใจแก่
เด็กได้
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ก เล็ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต�ำ บล
สนามชัย เป็ นศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลสนามชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำ� นวน
นักเรียนโดยเฉลี่ยชั้นละ 35 คน โดยในห้ องจะมีนักเรียน
ประมาณ 25- 35 คนต่ อวัน และมีขนาดห้ องเรี ยน
ประมาณ 4.5 X 6 เมตร ท�ำให้ เกิดความแออัด และเด็ก
ยังมีพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้ อง จากปัจจัยเหล่านี้ท่อี าจ
ท�ำให้ เกิดการแพร่ กระจายเชื้อได้ ง่าย ซึ่งจากการตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลสนามชัยในปี พ.ศ. 2556 ของเด็กก่อนวัยเรียน
พบว่าเป็ นไข้ หวัด และโรคอุจจาระร่วง ร้ อยละ 12.1 และ
0.79 ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มาตรวจสุขภาพ ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาโปรแกรมการป้ องกันการติดเชื้อในเด็กก่อน
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วัยเรียนผ่านหนังสือการ์ตนู สามมิตเิ พื่อเป็ นสื่อให้ ความรู้
มีความสะดวกและใกล้ ชดิ กับเด็ก รวมทั้งส่งเสริมการอ่าน
หนังสือและจินตนาการในเนื้อหา และน�ำไปสู่ความ
พึงพอใจ ความรู้ และการปฏิบตั ติ ามส่งผลต่อการเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ ในที่สดุ

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการ
ป้ องกันการติดเชื้อของเด็กวัยก่อนเรียนก่อน เข้ าร่ วม
โปรแกรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการ
ป้ องกันการติดเชื้อโดยใช้ หนังสือการ์ตนู สามมิติ ของเด็ก
วัยก่อนเรียนในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนได้ รบั ความรู้และ
หลังได้ รับความรู้ 4 สัปดาห์
3. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการ
ป้ องกันการติดเชื้ อของเด็กวั ยก่ อนเรี ยนระหว่ างกลุ่ ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง 4 สัปดาห์

วิธีการด�ำเนินการวิจยั

วิธีการด�ำเนินการวิจยั
การวิ จัยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลัง
การทดลอง (pretest-posttest with control group
design) โดยเลือกกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่มคี วาม
คล้ ายคลึงกัน ประกอบด้ วยเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สนามชัยที่ต้งั อยู่ในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี จ�ำนวน 36 คน และเด็กก่อน
วัยเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้ังอยู่ในโรงเรียน
บรรหาร-แจ่มใสวิทยา 4 จ�ำนวน 28 คน และ กลุ่ม
ควบคุม ประกอบด้ วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. สนามชัย
ที่ต้งั อยู่ในโรงเรียนบ้ านกิโลแปด จ�ำนวน 27 คน และที่
ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ จ�ำนวน 31 คน ตั้งแต่
มีนาคม 2557 ถึง มีนาคม 2558 รวมทั้งหมด 122 คน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
โดยก�ำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างออก
เป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็ นเด็ก
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ก่อนวัยเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มอี ายุอยู่ในช่วง
3 -4 ปี ผู้ปกครองยินดีให้ เข้ าร่วมงานวิจัย มีจำ� นวนทั้ง
สิ้น 70 คน จาก 122 คน สรุปว่าในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ใช้ กลุ่มตัวอย่ างทั้งหมด 70 คน จากการก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan (1970:
608-610 )9 จึงได้ กำ� หนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มทดลอง
คน 35 คนและกลุ่มควบคุม 35 คนด้ วยวิธกี ารสุ่มแบบ
ง่าย (simplerandomsampling) ด้ วยการจับฉลากเพื่อ
เลือกเข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นเอง
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ ในการด�ำเนินการวิจัย คือ
		 1.1 ชุดสื่อการ์ตนู ให้ ความรู้ ประกอบด้ วย
			
1.1.1 หนังสื่อการ์ตนู สามมิตเิ รื่อง “การ
ป้ องกันการติดเชื้อ ตอน “เจ้ าวายร้ าย” เป็ นสื่อที่ผ้ ูวิจัย
สร้ างขึ้นเนื้อหาประกอบด้ วยเนื้อหา ความหมายของโรค
ติดเชื้อ สาเหตุของ โรคติดเชื้อ อาการ การติดต่อและการ
แพร่กระจายเชื้อ และผลกระทบของการติดเชื้อและการ
ปฏิบตั เิ พื่อป้ องกันการติดเชื้อ จ�ำนวน 1 เล่ม มีลักษณะ
เป็ นลายเส้ น ระบายสี มีบทสนทนาสั้นๆ เป็ นรูปแบบสาม
มิติ และค�ำบรรยายประกอบภาพ จัดเรียงล�ำดับภาพ
เนื้ อหาให้ สัม พั น ธ์ กัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามแนวตั้ ง ตาม
ลักษณะของประโยชน์ของการ์ตนู ต่อการเรียนการสอน
			
1.1.2 แผนการสอนการป้ องกันการ
ติดเชื้อ เป็ นเอกสารที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นส�ำหรับผู้วิจัย เนื้อหา
ประกอบร่วมกับหนังสือการ์ตูนสามมิติ เพื่อผู้วิจัยใช้ ใน
การสอนเด็ก ก่ อ นวั ย เรี ย น มี ลั ก ษณะเป็ นเอกสารค�ำ
บรรยาย
		 1.2. เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้ วย
			
1.2.1 แบบสอบถามข้ อมูลทั่วไปของ
เด็กจากผู้ปกครอง ประกอบด้ วยเพศ อายุ ประสบการณ์
การเป็ นโรคติดเชื้อที่ผ่านมาลักษณะเป็ นค�ำถามปลายปิ ด
และปลายเปิ ด

38

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

			
1.2.2 แบบวัดความรู้เรื่องการป้ องกันการ การตรวจสอบความเที่ยงตรงและทดสอบความเชื่อมั่นได้
ติดเชื้อเป็ นรูปภาพ ผู้วิจัยสร้ างขึ้นตามเนื้อหาในหนังสือ ค่าเท่ากับ 0.84
การ์ตูนสามมิติจำ� นวนทั้งหมด 25 ข้ อลักษณะของแบบ
2. การด�ำเนินการวิจยั ผู้วจิ ยั ได้ ดำ� เนินการท�ำกิจกรรม
วัดความรู้เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและผ่านการตรวจ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามตารางที่ 1 ดังนี้
สอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านได้ ผ่าน
ตารางที่ 1 การท�ำกิจกรรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
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ผู้วจิ ยั ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมส�ำเร็จ
รูป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้ วยสถิตเิ ชิงพรรณา
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่อง
การป้ องกันการติดเชื้อโดยใช้ สถิตกิ ารทดสอบค่าเฉลี่ย 2
กลุ่ม (paired samples t-test) ภายหลังการทดสอบว่า
ข้ อมูลสุ่มมาจากประชากรที่มกี ารแจกแจงแบบปกติ และ
ความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มเท่ากัน

การพิทกั ษ์สิทธิ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

โครงการนี้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุพรรณบุรี และได้ รับอนุ มัติจากนายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี
และค�ำยินยอมของผู้ปกครองเด็ก โดยผู้วิจัยด�ำเนินการ
โดยเคารพในศักดิ์ศรีและรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง
และอธิบายให้ กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวัตถุประสงค์ วิธกี าร
ด�ำเนินการวิจัย โดยในการบันทึกข้ อมูลไม่มีการระบุช่ ือ
และใช้ วิธกี ารใส่รหัสแทนชื่อ ข้ อมูลที่ได้ ในการวิจัยน�ำมา
วิเคราะห์และน�ำเสนอข้ อมูลในภาพรวม ข้ อมูลถูกเก็บเป็ น
ความลับและน�ำมาใช้ ในการวิจัยเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้ องกับ
การพิจารณาผลการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ปกครองของ
กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มตัวอย่าง มีสทิ ธิท่จี ะตอบตกลงหรือ
ปฏิเสธที่จะเข้ าร่วมการวิจยั และสามารถถอนตัวได้ ตลอด
เวลาที่ทำ� การวิจัย โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลและไม่มผี ลก
ระทบต่อกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด โดยผู้วิจัยระบุ ชื่อ ที่
อยู่พร้ อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้วจิ ยั ที่ตดิ ต่อได้ ตลอดเวลา
แก่ผ้ ูเข้ าร่วมวิจัย ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้ รับการพิทกั ษ์สทิ ธิ์
โดยการที่ผ้ ู วิจัยมอบจดหมายถึงผู้ ปกครองอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ วิธดี ำ� เนินการวิจยั และประโยชน์ทไ่ี ด้ รบั จาก
การวิจัยเช่ นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างและขออนุญาตจากผู้
ปกครองก่อน เมื่อผู้ปกครองตกลงอนุญาตให้ บุตรเข้ า
ร่ วมวิจัยแล้ วให้ ผ้ ูปกครองเซ็นชื่อในแบบฟอร์มยินยอม
เข้ าร่วมการวิจัยที่แนบไปกับจดหมาย

ผลการวิจยั
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1. ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาเป็ นเด็กวัยก่อนเรียนอยู่ท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต�ำ บลสนามชั ย อ.เมื อ ง
จ.สุพรรณบุรี รวม 2 ศูนย์ แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 35 คน ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบด้ วย เพศ อายุ รายได้ ของครอบครัว
ประวัติการเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อ ประวัติการเจ็บป่ วย
ของบุคคลในครอบครัว และเพื่อน
กลุ่มทดลองเป็ นเพศหญิงร้ อยละ 54.75.3 ปัจจุบนั
เด็กอาศัยอยู่กบั บิดา-มารดามากที่สดุ ร้ อยละ 81.05
ในรอบ 6 เดือนเจ็บป่ วยด้ วยโรคโรคหวัดมากที่สดุ ร้ อยละ
81.25 โรคผิวหนังร้ อยละ 29.68 และนักเรียนเคยเจ็บ
ป่ วยจากการติดเชื้อจากบุคคลในครอบครัวด้ วยโรคหวัด
ร้ อยละ 67.2 และเคยเจ็บป่ วยจากการติดเชื้อจากเพื่อน
ของนักเรียนร้ อยละ 15.36
กลุ่มควบคุมเป็ นเพศชายร้ อยละ 52.4 ปัจจุบนั เด็ก
อาศัยอยู่ กับบิดา-มารดามากที่สุดร้ อยละ 82.4 และ
สถานภาพของบิดา-มารดา สมรสมากที่สดุ ร้ อยละ 86.2
ในรอบ 6 เดือนเจ็บป่ วยด้ วยโรคหวัดร้ อยละ 72.41 โรค
ผิวหนังร้ อยละ 10.34 และเคยเจ็บป่ วยจากการติดเชื้อ
จากบุคคลในครอบครัวด้ วยโรคหวัดร้ อยละ 12.1 และเคย
เจ็บป่ วยจากการติดเชื้อจากเพื่อนของนักเรียนร้ อยละ 67.24
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ใน
การป้ องกันการติดเชื้อของเด็กวัยก่อนเรียน ก่อนเข้ าร่วม
โปรแกรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบค่า
เฉลี่ยของคะแนนไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการป้ องกันการติดเชื้อของเด็กวัยก่อนเรียนก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม
			 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

3. ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการ 4 สัปดาห์ พบค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งสองกลุ่ม มีความ
ป้ องกันการติดเชื้อโดยใช้ หนังสือการ์ตนู สามมิติ ของเด็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ี 0.01 ดังแสดง
วัยก่อนเรียนในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังได้ รับความรู้ ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการป้ องกันการติดเชื้อโดยใช้ หนังสือการ์ตนู สามมิติ ของเด็กวัยก่อน
			 เรียนในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนได้ รับความรู้และหลังได้ รับความรู้ 4 สัปดาห์

4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ใน คะแนนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี .001
การป้ องกันการติดเชื้อของเด็กวัยก่อนเรียนระหว่างกลุ่ม ดังแสดงในตารางที่ 4
ทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง 4 สัปดาห์ พบค่ าเฉลี่ย
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการป้ องกันการติดเชื้อของเด็กวัยก่อนเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง
			 และกลุ่มควบคุมหลัง 4 สัปดาห์
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ผลของการให้ ข้อมู ลผ่ านหนังสือการ์ ตูนสามมิติ
เรื่องการป้ องกันการติดเชื้อท�ำให้ เด็กกลุ่มทดลองมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ก่อนวัยเรียนเรื่องการป้ องกันการติดเชื้อ ผู้วจิ ยั ได้ ประยุกต์
ใช้ การสร้ างสรรค์ลายเส้ น สี มาใช้ เป็ นองค์ประกอบของ
การจัดท�ำการ์ตูนสามมิติ ท�ำให้ สามารถอธิบายได้ ว่าผล
ของคะแนนความรู้ท่เี กิดในเด็กวัยก่อนเรียนกลุ่มทดลอง
ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็ นผลจากการได้ เรียนรู้ผ่านสื่อที่เหมาะสม
กับวัยนี้ เพราะการใช้ ส่ือการ์ตูนสามมิติเป็ นสื่อมีข้อดี
หลายประการ ได้ แก่ ดึงดูดความสนใจได้ ดกี ว่าหนังสือที่
มีแต่ข้อความและตัวอักษรแต่เพียงอย่างเดียว รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาการการอ่านหนังสือและจินตนาการ
ในเนื้อหาที่เข้ าใจยาก โดยลักษณะลายเส้ นและการเป็ น
สามมิติของภาพการ์ตูนที่แสดงท�ำให้ ส่ ือความหมายได้
ชัดเจนช่วยให้ เด็กวัยก่อนเรียนเข้ าใจได้ ง่าย โดยเฉพาะ
เมื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ ประกอบการให้ ความรู้หรือการสอน
ช่วยท�ำให้ มคี วามรู้หรือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
ช่วยให้ ผ้ ูเรียนเกิดความรู้สกึ ใกล้ ชิดกับตัวการ์ตนู นั้น และ
น�ำไปสู่ความพึงพอใจที่จะปฏิบตั ติ าม3
หนังสือการ์ตนู สามมิตทิ ่ผี ้ ูวจิ ยั สร้ างขึ้นโดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับชนิดของเชื้อโรค ช่องทางการติดต่อ ผลเสียของ
เชื้อโรค และการป้ องกันการติดเชื้อรวมถึงการล้ างมือที่
ถูกวิธถี ้ าปฏิบัติตัวได้ ถูกต้ องก็จะไม่ป่วยด้ วยโรคติดเชื้อ
หากปฏิบัติไม่ถูกต้ องจะป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อซึ่งจากการ
สังเกตพบว่ากลุ่มทดลองมีความสนใจกระตือรือร้ นในการ
ดูหนังสือการ์ตนู สามมิตเิ รื่องของการป้ องกันการติดเชื้อโรค
มีการซักถาม โต้ ตอบในกิจกรรมตลอดเวลา สนุกสนาน
และร่วมกิจกรรมตลอด ซึ่งตัวการ์ตนู มีลกั ษณะคล้ ายคลึง
กับกลุ่มทดลองทั้งด้ าน อายุ เพศ พฤติกรรมที่แสดงออก
มามีลักษณะเด่นชัดไม่ซับซ้ อนสังเกตได้ ชัดเจน นอกจาก
นี้เหตุการณ์ในตัวแบบก็เป็ นเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในชีวิต
ประจ�ำวันซึ่งจากการสังเกตพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ความ
สนใจตลอดเวลามีภาพการ์ตนู มีสสี นั สะดุดตาท�ำให้ เร้ าใจ
อยากอ่านและสื่อความหมายในเรื่องการป้ องกันการติด
เชื้อได้ ชัดเจนขึ้นเข้ าใจง่าย
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สอดคล้ องกับค�ำกล่าวของสมหญิง กลั่นศิริ10 ได้
กล่าวไว้ ว่าการ์ตนู มีประโยชน์ในการเรียนการสอนมาก การ
ใช้ การ์ตนู ประกอบการเรียนการสอนจะท�ำให้ เด็กสนุกสนาน
ไปกับบทและสื่อการเรียนควรให้ เหมาะสมกับวัยทีม่ คี วาม
แตกต่างกันท�ำให้ มคี วามสนใจและท�ำให้ มกี ารจดจ�ำเนื้อหา
และเก็บข้ อมูลได้ ดีข้ ึนแตกต่างกันในแต่ละวัย ดังการ
ศึกษาของณภัทร ไวปุรินทะ11 ที่ศกึ ษาผลของการส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้ องกันการติดเชื้อจากการสัมผัส
ต่อความรู้และการล้ างมือของเด็กวัยก่อนเรียน โดยการ
ใช้ กรอบแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคมของ
แบนดูราโดยใช้ วิดิทศั น์นิทานประกอบหุ่นมือเป็ นเครื่อง
มือจากผลการวิเคราะห์ พบว่ าคะแนนความรู้เรื่องการ
ป้ องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสของกลุ่มทดลองระหว่าง
ก่อนและหลังการทดลองและหลัง 4 สัปดาห์ พบหลังการ
ทดลองคะแนนความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่ี
0.01 และสอดคล้ องกับการศึกษาของวราภรณ์ เจียม
เรือน12 ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยด้ วยการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ พบว่าเด็ก
กลุ่มที่ได้ รับประสบการณ์การเล่านิทานประกอบหุ่นมือมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการเรียนรู้สงู กว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับ
ประสบการณ์การเล่านิทานประกอบหุ่นมือ ดังนั้นหนังสือ
การ์ตูนสามมิติจึงมีคุณค่าต่อการเรียนการสอน ช่วยเร้ า
ความสนใจของเด็กเล็ก ท�ำให้ เด็กมีการเรียนรู้มากขึ้นโดย
เฉพาะเมื่อน�ำภาพการ์ตนู มาประกอบกับเนื้อหาบทเรียน
เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ กบั นักเรียนในช่วงปฐมวัยด้ วยรูป
แบบง่ายๆ อย่างเป็ นรูปธรรมจะก่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้เพราะหนังสือการ์ตนู เป็ นที่ค้ นุ เคยของเด็ก
เข้ าใจง่ายน่าอ่าน อีกทั้งหนังสือการ์ตนู และภาพการ์ตนู ยัง
ช่วยเสริมสร้ าง นิสยั รักการอ่านอีกด้ วย

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจยั ไปใช้

1. น�ำผลงานวิจัยเสนอผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ครูผ้ ูดูแลและพี่เลี้ยงเด็กเพื่อน�ำรูปแบบจากการวิจัย
ครั้งนี้มาเป็ นแนวทางและวางแผนในการดูแลเด็กก่อนวัย
เรียนและการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
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รายวิ ช าภาษาไทยโดยใช้ ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ข อง
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