
 
 

 

 
ประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพ่ือป้องกนัโรคมือ เท้า ปาก 

ของนักเรียนช้ันอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

THE EFFECTIVENESS OF HAND WASHING INNOVATION PROGRAM               
FOR PREVENTION TO HAND, FOOT AND MOUTH DISEASES OF 

KINDERGARTEN STUDENTS IN NAPA CHAINGMAI SCHOOL,  
SAN PHI SUA SUB-DISTRICT, MUANG DISTRICT,  

CHIANG MAI PROVINCE  
 
 
 
 
 
 

ทัศสินีย์     มีงาม 

 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2563 



 
 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์   ประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ                           
     เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของนกัเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภา 
     เชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ผู้วิจัย     นางสาวทศัสินีย ์    มีงาม 
สาขาวิชา     สาธารณสุขศาสตร์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์   
 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั อาจารย ์ดร.สายหยดุ     มูลเพช็ร์ 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย ์ดร.จิติมา          กตญัญู 
     ........................................................................ ประธานกรรมการ 
       (อาจารย ์ดร. อมรรัตน์     อนุวฒัน์นนทเขตต)์ 
   
     ........................................................................ กรรมการ 
     (อาจารย ์ดร.สายหยดุ     มูลเพช็ร์) 
   
     ........................................................................ กรรมการ 
     (อาจารย ์ดร.จิติมา     กตญัญู) 
 
 
 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ อนุมติัให้นบัวิทยานิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาตามหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
 
     ................................................................... คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
     (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลณฏัฐ์     พลวนั) 
     วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................ 
 
     ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่



ข 

 

หัวข้อวิทยานิพนธ์  :  ประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือเพื่อป้องกัน
โรคมือ เท้า ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบล            
สันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้วิจัย     :  ทศัสินีย ์ มีงาม  
สาขาวิชา     :  สาธารณสุขศาสตร์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  
    :  อาจารย ์ดร.สายหยดุ มูลเพช็ร์        อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั 
    :  อาจารย ์ดร.จิติมา กตญัญู         อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  
 

บทคัดย่อ 
 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัก่ึงทดลอง แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนกบั
หลงัการทดลอง มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการ
ลา้งมือ เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของนกัเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ                    
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นอนุบาล 3                       
ท่ีผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีผูว้ิจัยก าหนด ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 45 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ 
ปากของนักเรียนชั้นอนุบาล โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นเวลา                 
5 สัปดาห์ รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเกตและแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา และทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์ด้านความรู้
เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก และแบบบนัทึกสังเกตพฤติกรรมการลา้งมือ 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทาน
อาหารกลางวนั ด้วยการใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.76 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียก่อนกบัหลงั
ดว้ยสถิติ Wilcoxon Sing Rank Test 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุเฉล่ีย              
อยู่ท่ี 5 ปี หลงัใชน้วตักรรมนกัเรียนชั้นอนุบาลมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก และ
คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั 
เพิ่มมากกว่าก่อนใช้นวตักรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั <0.05 แสดงให้เห็นว่านวตักรรม
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ABSTRACT 
 
 

 The objective of this quasi-experimental and one-group pre-test-posttest design 
research was to assess the effectiveness of the handwashing promotion program innovation to 
prevent hand, foot and mouth diseases (HFMD) of kindergarteners at Napa Chiang Mai School in 
Tambon San Phi Sua, Muang district, Chiang Mai province. The sample group was composed of 
45 kindergarten 2 and 3 students selected by applying the designated research criteria. The 
research instrument was the program innovation based on the self-efficacy theory. The program 
innovation was implemented for five weeks. The data were collected by means of observation and 
interview. The Cronbach’s alpha coefficient was used to verify the content validity and to test the 
reliability of the interview on the knowledge about HFMD, with its reliability of 0.76. The 
observation was based on the seven steps of handwashing before having lunch. The data were 
analyzed for percentage, mean and standard deviation, and the Wilcoxon Sing Rank Test was 
used to compare the mean differences.  
 The research results revealed that 60 % of the sample group were females with an 
average age of five years. After implementing the program innovation, the posttest mean scores 
on knowledge about HFMD and on handwashing behavior were significantly higher at the 0.05 
level. This was indicated that the program innovation was effective in increasing the knowledge 
about HFMD and in changing hand washing behavior of the students. 
Keywords : Hand Washing Innovation Program, Kindergarten Students, Prevention of Hand,  
                     Foot Mouth Diseases   
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ตรวจสอบแก้ไข และให้ค  าแนะน า ขอบพระคุณ Mr. Pyi Nyein Aung ท่ีกรุณาช่วยในการตรวจ
แก้ไขบทคดัย่อภาษาองักฤษ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ทุกท่านท่ีกรุณาช่วยเหลือประสานงานต่าง ๆ 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน คือ อาจารย ์ดร.สิวลี  รัตนปัญญา คุณศรัชฐลกัษณ์  
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เท่ียงตรงของเน้ือหาในเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน คุณครู
และบุคลากรโรงเรียนนภาเชียงใหม่ทุกท่านท่ีกรุณาอ านวยความสะดวกในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 
 ทา้ยท่ีสุดน้ีผูวิ้จยัขอขอบพระคุณอาจารย ์ครอบครัว และเพื่อน ๆ ทุกคนท่ีเป็นก าลงัใจ
ให้ผูวิ้จยัสามารถท าวิทยานิพนธ์ไดส้ าเร็จ คุณงามความดีและส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเกิดจากการศึกษาน้ี                      
ขอมอบใหแ้ก่อาจารยท์ุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในความส าเร็จคร้ังน้ี  
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บทที่ 1 

 

บทน า 
 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การลา้งมือเป็นพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีเป็นขั้นตอนท่ีง่าย ประหยดั และมีประสิทธิภาพ           
ในการป้องกนัการติดต่อของโรคติดเช้ือท่ีมีมือเป็นพาหะไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงโรคติดเช้ือสามารถผ่าน
เขา้สู่ร่างกายไดท้างผิวหนัง ทางปาก ทางตา หรือทางเดินหายใจ (ธิดาวรรณ เช้ือตาเล็ง, ผ่องศรี  ศรีมรกต 
และวิทวสั  สืบชยัลงักา, 2560) และอาจเป็นสาเหตุของการป่วยเป็นโรคติดเช้ือได ้โรคติดเช้ือท่ีพบ
บ่อยโดยมีมือเป็นพาหะน าโรค ได้แก่ โรคไขห้วดั โรคไขห้วดัใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคตาแดง 
และโรคมือ เทา้ ปาก เป็นตน้ (เมธิพจน์  ชาตะเมธีกุล, วนิดา ปาวรีย  ์และพรวิภา ศิริพิชญ์ตระกูล, 
2561) ในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมาการระบาดของโรคมือ เทา้ ปาก ไดก่้อปัญหาทางการแพทยท่ี์ส าคญัใน
ประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชียอาคเนย ์โดยพบผูเ้สียชีวิตจาก
อาการทางระบบประสาทและปอดบวมน ้ าเฉียบพลนัรุนแรง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประชากรวยัเด็กท่ีมี
อายตุ ่ากวา่ 5 ปี (ชีวนนัท ์ เลิศพิริยสุวฒัน์, 2559)   
 องค์ การอนามัยโลก  World Health Organization in the  Western Pacific (WHO Western 
Pacific, 2017) รายงานว่า พบการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชีย 
เช่น ประเทศจีน พบผูป่้วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก คิดเป็น 308.79 ต่อแสนประชากร ประเทศญ่ีปุ่ น  
พบผูป่้วยดว้ยโรคมือ เทา้ ปาก คิดเป็น 71.29 ต่อแสนประชากร ประเทศเวียดนาม พบผูป่้วยโรคมือ 
เท้า ปาก จ านวนผู ้ป่วยจ านวนทั้ งส้ิน 23.55 ต่อแสนประชากรและไม่พบรายงานผู ้เสียชีวิต                   
ส่วนประเทศสิงค์โปร พบผูป่้วยดว้ยโรคมือ เทา้ ปาก จ านวน 0.44 ต่อแสนประชากร ซ่ึงในปี พ.ศ. 2560 
มีแนวโนม้ของจ านวนผูป่้วยลดลง  
 ส่วนในประเทศไทย โรคมือ เทา้ ปาก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 
จากขอ้มูลรายงานโรคในระบบเฝ้าระวงั 506 ของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2560 พบผูป่้วย 70,733 ราย จาก 77 จังหวดั คิดเป็นอัตราป่วย 107.07 ต่อแสน
ประชากร เสียชีวิต 3 ราย และพบว่าภาคเหนือมีอตัราป่วยสูงกว่าภาคอ่ืน ๆ โดยพบอตัราป่วย 129.06   
ต่อแสนประชากรและสูงกว่าระดับประเทศ (กรมควบคุมโรค  ส านักระบาดวิทยา, 2560) ฝ่าย
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ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ กลุ่มงานระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม่                      
ไดร้ายงานว่า จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผูป่้วยโรคมือ เทา้ ปาก ในทุก  ๆ ปี สถานการณ์
โรคมือ เทา้ ปาก ในปี พ.ศ. 2560 พบผูป่้วย 2,670 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 166.59 ต่อแสนประชากร 
กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุด คือ กลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ขวบ คิดเป็น 2,957.06 ต่อแสนประชากร 
รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ขวบ คิดเป็น 271.69 ต่อแสนประชากร และ 10 - 14 ปี คิดเป็น 25.14  
ต่อแสนประชากร (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ งานระบาดวิทยา ฝ่ายควบคุมและป้องกนั
โรคติดต่อ, 2560)   
 จากการบันทึกสถิติการป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียน                
นภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีผูว้ิจยัสนใจจะศึกษาวิจยั 
พบว่ามีการระบาดของโรคมือ เทา้ ปาก ทุกปี ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 พบนกัเรียนท่ีป่วยดว้ยโรคมือ 
เท้า ปาก จ านวน 32 ราย คิดเป็น 14,096.92 ต่อแสนประชากรของจ านวนนักเรียนโรงเรียนนภา
เชียงใหม่ (โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ฝ่ายงานพยาบาล, 2558) และปีการศึกษา 2559 พบนกัเรียนท่ีป่วย
ด้วยโรค มือ เท้า ปาก จ านวน 45 ราย คิดเป็น 19,230.77 ต่อแสนประชากรของจ านวนนักเรียน
โรงเรียนนภาเชียงใหม่ (โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ฝ่ายงานพยาบาล , 2559) ซ่ึงเป็นอตัราป่วยท่ีสูงกว่า
ระดบัประเทศและของจงัหวดัเชียงใหม่ ถึงแมว้่าโรงเรียนไดมี้มาตรการในการป้องกนัโรคมือ เทา้ 
ปาก แลว้ก็ตาม  
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีการศึกษาวิจยัในเร่ืองของการป้องกนัโรคมือ เทา้ 
ปาก โดยการล้างมือจ านวนมาก เช่น การศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า  ปาก                       
ในเด็กก่อนวยัเรียนของผูป้กครอง กรณีศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งพระ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว (ดารา สัตยาชัย , 2559) และการศึกษาวิจัยเร่ืองความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมในการป้องกันโรคมือ เทา้ ปาก ของผูป้กครองในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต าบลเจริญเมือง 
อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย (พรพญา เตปิน , วราภรณ์ บุญเชียง และศิริตรี สุทธจิตต์, 2561) แต่
อย่างไรก็ตาม ยงัมีการศึกษาวิจยัจ านวนจ ากดัเก่ียวกับการสร้างนวตักรรมโปรแกรมใหม่  ๆ มาใช้
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการล้างมือ และมีการล้างมืออย่างถูกต้องและต่อเน่ือง ซ่ึงทางโรงเรียนนภา
เชียงใหม่ ไดท้ าการสอนนักเรียนในเร่ืองของการลา้งมืออยู่ตลอดทุกปี ก็ยงัพบว่ามีการระบาดของ
โรคมือ เทา้ ปาก อยา่งต่อเน่ือง   
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว การล้างมือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยลดการติดเช้ือและการแพร่            
กระจายเช้ือได้ ดังนั้ นโรงเรียนควรท่ีจะมีรูปแบบในการสอนการล้างมือท่ีเป็นแนวใหม่และ
สอดคลอ้งกบับริบทและสังคมยคุปัจจุบนั โดยการสร้างนวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ          
เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะลา้งมืออยา่งมีประสิทธิภาพ จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ี
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จะพฒันานวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เทา้ ปาก ของนักเรียน              
ชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมุ่งหวงัผลจาก
การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพฒันาโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกนัโรคมือ 
เทา้ ปาก ส าหรับนกัเรียนชั้นอนุบาลใหเ้หมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ท่ัวไป  
 เพื่อประเมินประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกนั
โรคมือ เท้า ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง                            
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ  
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกับโรคมือ เท้า ปาก ก่อนกับหลงัการใช้
นวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ    
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน                     
ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั ก่อนกบัหลงัการใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ  
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 ไดข้อ้มูลพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ของนกัเรียนชั้นอนุบาล 
ในการน าไปวางแผนพฒันานวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ 
ปาก ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนชั้นอนุบาลต่อไป 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ก่อนกับหลงัการใช้นวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกันโรคมือ 
เทา้ ปาก นกัเรียนชั้นอนุบาลมีความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก แตกต่างกนั   
 2. ก่อนกบัหลงัการใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ 
ปาก นกัเรียนชั้นอนุบาลมีพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหาร
กลางวนัแตกต่างกนั 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านพื้นท่ี          
 สถานท่ีการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง                    
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขอบเขตด้านประชากร  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียน
นภาเชียงใหม่ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 มีอายุระหว่าง 4 - 6 ปี  จ านวน 56 คน ท่ีผ่านเกณฑ ์
การคดัเขา้ คดัออก ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั จ านวน 45 คน    
 ขอบเขตด้านเน้ือหา          
 เน้ือหาท่ีศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรมการ
ส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เทา้ ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 
ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ เพื่อประเมินความรู้เก่ียวกับโรคมือ เท้า ปาก ของ
นักเรียนชั้นอนุบาล และประเมินพฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อน
รับประทานอาหารกลางวนั ของนกัเรียนชั้นอนุบาล    
 ขอบเขตด้านเวลา          
 เวลาท่ีศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เก็บขอ้มูลในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือนมกราคม พ.ศ. 
2563 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ  หมายถึง  กระบวนการจดักิจกรรมท่ีสร้าง
ขึ้นมา เพื่อกระตุน้เตือนให้นักเรียนชั้นอนุบาลตระหนักถึงความส าคญัในการลา้งมือ และเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self - Efficacy) 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี   
 1. ให้กลุ่มตวัอยา่งสังเกตตวัแบบสัญลกัษณ์จากการดูส่ืออนิเมชัน่ เร่ือง โรคมือ เทา้ ปาก 
และส่ืออนิเมชัน่เร่ือง วิธีลา้งมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน สังเกตตวัแบบจากการดูป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือ
ท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน และสังเกตตวัแบบจากผูช่้วยผูวิ้จยั ท่ีเป็นผูส้าธิตการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี  
7 ขั้นตอน ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งฝึกทกัษะการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ดว้ยตนเอง 
 3. ช่ืนชมกลุ่มตวัอย่างหลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่างล้างมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน 
อยา่งถูกตอ้ง   



5 

 

 4. ใช้ป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ภาพเตือนการลา้งมือ และก๊อกรูป
น ้าหนา้สัตวต่์าง ๆ กระตุน้เตือนการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง  
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการล้างมือตามข้ันตอนท่ีถูกวิธี  7 ขั้นตอน                  
เพ่ือป้องกันโรคมือ เท้า ปาก หมายถึง นักเรียนชั้นอนุบาลสามารถรับรู้เน้ือหาจากการดูส่ืออนิเมชัน่ 
เร่ืองโรคมือ เทา้ ปาก แลว้สามารถน าไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลา้งมือ ท าให้นักเรียนชั้น
อนุบาลเกิดความคาดหวงัว่าถา้ตนเองลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน จะท าให้ไม่ป่วยเป็น
โรคมือ เทา้ ปาก  
 พฤติกรรมการล้างมือ หมายถึง  นักเรียนชั้นอนุบาลท าการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี  
7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก    
 ประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ หมายถึง  การเปล่ียนแปลง
ท่ีไดจ้ากกระบวนการจดักิจกรรมเป็นระยะเวลาในการด าเนินการ 5 สัปดาห์ โดยพิจารณาจากระดบั
คะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก และระดบัคะแนนพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูก
วิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 
ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
             ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
  
 ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 
 
 
  
 ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

นวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ 
เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก โดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-Efficacy)  
 

ประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรม           
วดัจาก 
1. ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก 
2. พฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูก    
    วิธี 7 ขั้นตอน ของนกัเรียนชั้นอนุบาล 



 
 

 

 
บทที่ 2 

 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี  ผู ้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย                        
ท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรม                        
การส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของนกัเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 
ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 1. สถานการณ์โรคมือ เทา้ ปาก    
 2. ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก  
 3. ความรู้เก่ียวกบัวิธีการลา้งมือ     
 4. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม    
 5. แนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยั     
  5.1 แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
  5.2 แนวคิดทฤษฎีการพฒันาทางสติปัญญา   
  5.3 แนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเอง   
  5.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถดา้นความจ า   
 6. ขอ้มูลพื้นฐานโรงเรียนนภาเชียงใหม่ 
 7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
   
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก  
 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในต่างประเทศ 
 จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO Western Pacific, 2017) ในปี  พ.ศ. 2560 พบ
รายงานการระบาดของโรคมือ เทา้ ปาก ท่ีมีสาเหตุจากเช้ือเอนเทอโรไวรัส71 (Enteroviruses71: EV71) 
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 - กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย เช่น 
ประเทศจีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเก๊า) พบผูป่้วยคิดเป็น 308.79 ต่อแสนประชากรและพบ
ผูเ้สียชีวิต 30 ราย ประเทศญ่ีปุ่ นพบผูป่้วย คิดเป็น 71.29 ต่อแสนประชากร ประเทศเวียดนามพบผูป่้วย 
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คิดเป็น 23.55 ต่อแสนประชากร และประเทศสิงค์โปรพบผูป่้วย คิดเป็น 0.44 ต่อแสนประชากร เป็นตน้ 
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มลดลง ยกเวน้ประเทศเวียดนามพบว่ามี
แนวโนม้ผูป่้วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.9 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี พ.ศ. 2559 
 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย 
 โรคมือ เทา้ ปาก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จากขอ้มูลรายงาน
โรคในระบบเฝ้าระวงั 506 ของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี                                 
พ.ศ. 2560 พบผูป่้วย 70,733 ราย จาก 77 จงัหวดั คิดเป็นอัตราป่วย 107.07 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต             
3 ราย และพบวา่ภาคเหนือมีอตัราป่วยสูงกวา่ภาคอ่ืน ๆ โดยพบอตัราป่วย 129.06 ต่อแสนประชากร
และสูงกวา่ระดบัประเทศ ดงัแผนภูมิท่ี 2.1 (กรมควบคุมโรค ส านกัระบาดวิทยา, 2560) 
 

 
 แผนภูมิท่ี 2.1 : รายงานจ านวนผูป่้วยโรคมือ เทา้ ปาก ระดบัประเทศ ปี พ.ศ. 2546–2560 
 ท่ีมา :                กรมควบคุมโรค ส านกัระบาดวิทยา, 2560 
  
 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 สถานการณ์โรคมือ เทา้ ปาก จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี พ .ศ. 2560 กลุ่มอายุท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ กลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ขวบ คิดเป็น 2,957.06 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ขวบ                  
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คิดเป็น 271.69 ต่อแสนประชากร และ 10 – 14 ปี คิดเป็น 25.14 ต่อแสนประชากร โดย 3 อ าเภอท่ีมีอตัรา
ป่วยสูงสุด ไดแ้ก่ อ าเภอสันทราย คิดเป็น 302.35 ต่อแสนประชากร อ าเภอแม่ริม คิดเป็น 252.80 ต่อ
แสนประชากรและอ าเภอสารภี คิดเป็น 245.39 ต่อแสนประชากร ตามล าดบั ดงัแผนภูมิท่ี 2.2 และ
แผนภูมิท่ี 2.3 (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ งานระบาดวิทยา ฝ่ายควบคุมและป้องกัน  
โรคติดต่อ, 2560) 
   

 แผนภูมิท่ี 2.2 : อตัราป่วยโรคมือ เทา้ ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) จ าแนก 
                                            ตามกลุ่มอายใุนจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ท่ีมา :   ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ งานระบาดวิทยา ฝ่ายควบคุม 
                                            และป้องกนัโรคติดต่อ, 2560    

 แผนภูมิท่ี 2.3 : อัตราป่วยโรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease) จ าแนก                     
     รายอ าเภอในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ท่ีมา : ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ งานระบาดวิทยา ฝ่ายควบคุม                            
และป้องกนัโรคติดต่อ, 2560  
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ความรู้เกีย่วกบัโรคมือ เท้า ปาก  
 ลกัษณะโรค            
 โรคมือ เท้า ปาก (Hand, Foot and Mouth Disease: HFMD) เป็นกลุ่มอาการท่ีเกิดจาก                
เช้ือไวรัสในกลุ่มเอนเตอโรไวรัส เช่น ไวรัสคอกซากี เอ (Coxsackievirus Group A) ไวรัสคอกซากี บี 
(Coxsackievirus Group B) ไวรัสเอคโค่ (Echovirus) และไวรัสเอนเตอโร71 (Enterovirus71: EV71)              
มกัเกิดในกลุ่มเด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า 10 ปี ซ่ึงเช้ือท่ีก่อโรคมือ เทา้ ปาก ส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือไวรัสคอก
ซากี เอ, บี (Coxsackievirus Group A, B) มากกว่าเช้ือไวรัสเอนเตอโร71 (Enterovirus71: EV71) 
ส่วนเช้ือไวรัสเอนเตอโร 71 (Enterovirus71: EV71) มักตรวจพบในผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรง เช่น           
น ้าท่วมปอดเฉียบพลนั ภาวะสมองอกัเสบ  ซ่ึงเป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได ้
ผูป่้วยอาจไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข ้เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย ต่อมามีอาการ
เจ็บปาก กลืนน ้ าลายไม่ได ้มีตุ่มแดงอกัเสบในบริเวณปาก ต่อมาจะมีตุ่มท่ีมือ เทา้หรือกน้ อาการจะทุเลา 
และหายไดเ้องภายใน 7-10 วนั (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร, ม.ป.ป.)        
 การวินิจฉัยโรค          
 ใช้การวินิจฉัยตามอาการ ส่วนการตรวจหาเช้ือสาเหตุนั้น โดยการเพาะแยกเช้ือไวรัส                    
จากอุจจาระ การป้ายเช้ือจากคอ (Throat Swab) การสวนลา้งจมูก (Nasal Washing หรือ Nasal Aspiration) 
ใชเ้วลาประมาณ 4 สัปดาห์ควบคู่กบัการตรวจทางน ้ าเหลือง (Serology) ในตวัอย่างเลือด อย่างเฉียบพลนั 
(Acute) และเซรุ่มระยะฟ้ืนโรค (Convalescent Serum) เพื่อดูภูมิต้านทาน (Antibody) ต่อเช้ือท่ี เป็น
สาเหตุ (กรมควบคุมโรค, 2562)     
 เช้ือก่อโรค            
 ส าหรับโรคมือ เทา้ ปาก นั้น มกัเกิดจากเช้ือไวรัสคอกซากี เอ ไทพ ์16 (Coxsackievirus 
Group A, Type 16) เป็นส่วนใหญ่และส่วนนอ้ยพบเช้ือไวรัสคอกซากี เอ ไทพ ์4, 5, 9, 10 (Coxsackievirus 
Group A, Type 4, 5, 9, 10) และไวรัสคอกซากี บี ไทพ์ 2, 5 (Coxsackievirus Group B, Type 2, 5) และพบ
นอ้ยท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสเอนเตอโร71 (Enterovirus71: EV71) (วรยา  เหลืองอ่อน, 2554) 
 การติดต่อ            
 เช้ือไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางปากจากการท่ีเช้ือติดอยู่บนมือท่ีปนเป้ือนอุจจาระ น ้ าลาย 
น ้ ามูก น ้ าในตุ่มพองหรือแผลของผูป่้วย ผ่านทางเยื่อบุของคอหอย และล าไส้ และจะขยายเพิ่ม
จ านวน ท่ีบริเวณคอหอยและต่อมน ้ าเหลืองบริเวณใกลเ้คียง ต่อมาจะเพิ่มจ านวนในล าไส้ จากนั้น
เช้ือจะเขา้สู่กระแสเลือด และท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเยือ่บุในปาก ผิวหนงัท่ีมือและเทา้ เช้ือจะถูกขบั
ออกมากบัอุจจาระอาจพบเช้ือในอุจจาระไดน้านถึง 6 - 8 สัปดาห์ ส่วนการติดต่อทางน ้ าหรืออาหาร
มีโอกาสเกิดไดน้อ้ย (พรศกัด์ิ  อยูเ่จริญ, ธนาวดี  ตนัติทวีวฒัน์ และสมนึก  เลิศสุโภชวณิชย,์ 2558)  
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 ระยะติดต่อ           
 ตั้งแต่เร่ิมมีอาการและอาจยาวนานหลายสัปดาห์       
 ระยะฟักตัว           
 ปกติ 3 - 5 วนั           
 อาการและอาการแสดง          
 มกัจะเร่ิมจากการมีไข ้38 - 39 องศาเซลเซียส และมีอาการคร่ันเน้ือคร่ันตวั ระยะน้ีจะมี
ระยะเวลาประมาณ 1 - 2 วนั จากนั้นจะเร่ิมมีอาการเจ็บปาก ตรวจร่างกายจะพบมีรอยโรคในบริเวณ
ปาก มือ และเทา้ ตามมา รอยโรคบริเวณปาก พบในผูป่้วยทั้งหมด ทุกบริเวณในปากแต่ท่ีพบไดบ้่อย 
คือ เพดานปาก ลิ้น และเยื่อบุกระพุ ้งแก้ม รอยโรคระยะเร่ิมต้น ลักษณะเป็นรอยสีแดง อาจนูน
เล็กน้อย ขนาด 2 - 8 มิลลิเมตร จากนั้นจะเปล่ียนเป็นตุ่มน ้ าสีเทาขนาดเล็กขอบแดง ช่วงท่ีรอยโรค
เป็นตุ่มน ้ าจะสั้น จึงมกัตรวจไม่พบรอยโรคในระยะน้ี แต่ก็มกัพบลกัษณะเป็นแผลต้ืน ๆ สีเหลืองถึง
เทาขอบแดง ซ่ึงอาจจะมารวมกนัเป็นรอยโรคใหญ่ได ้รอยโรคท่ีผิวหนงั อาจเกิดขึ้นพร้อมรอยโรค        
ท่ีปากหรือหลงัจากนั้นเล็กนอ้ย พบท่ีมือบ่อยกว่าเทา้ ลกัษณะเป็นรอยแดง ๆ อาจนูนเล็กนอ้ยขนาด 
2 - 10 มิลลิเมตร ตรงกลางสีเทา บางรอยโรคมีลกัษณะเป็นตุ่มน ้ าใสขอบแดง กระจายขนานไปกบั
แนวของผิวหนัง อาจเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได ้หลงัจากนั้น 2 - 3 วนั จะค่อย ๆ เร่ิมตกสะเก็ด และค่อย ๆ 
หายไปภายใน 7 - 10 วนั บริเวณอ่ืน ๆ ท่ีอาจพบรอยโรคได้ เช่นกัน คือ ก้น แขน ขา และอวยัวะ
สืบพนัธุ์ ในเด็กทารกอาจพบกระจายทัว่ตวัได ้อาการแสดงท่ีพบมกัจะมีอาการแสดงในหลายระบบ 
เช่น ระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการเหมือนไข้หวดั ไอ มีน ้ ามูกใส เจ็บคอ ระบบประสาท             
เช่น สมองเยื่อหุ้มสมอง หรือเน้ือสมองอกัเสบ ระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการทอ้งเสีย ถ่ายเหลว
เป็นน ้ าเล็กน้อย ปวดหัว อาเจียน ทางตามกัพบเยื่อบุตาอกัเสบ (Chemosis and Conjunctivitis) และ
ทางหัวใจ เช่น สามารถท าให้เกิดกล้ามเน้ือหรือเยื่อหุ้มหัวใจอกัเสบได้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า อาการอาจมี
ตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงอาการหรือภาวะแทรกซ้อนท่ีรุนแรง (ศรัญญา ศรีจนัท์ทองศิริ, 2561) 
  การรักษา            
 โรคน้ีส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง มกัป่วยนานประมาณ 7 - 10 วนั และหายไดเ้อง โรคน้ี              
ไม่มียาตา้นไวรัสโดยเฉพาะ จึงใช้การรักษาเพื่อบรรเทาอาการต่าง ๆ เช่น การให้ยาลดไขร่้วมกับ            
การเช็ดตวัลดไข ้การให้ผูป่้วยรับประทานอาหารอ่อน ๆ ย่อยง่าย รสไม่จดั ด่ืมน ้ า นม หรือน ้ าหวาน 
และนอนพกัผ่อนให้เพียงพอ ในผูป่้วยบางรายท่ีตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ด เน่ืองจากอาจเป็นโรคมือ เทา้ 
ปาก ชนิดท่ีรุนแรง ท่ีมีอาการส าคญั ไดแ้ก่ ไขสู้ง ซึม อาเจียน หอบเหน่ือย ตอ้งรีบไปพบแพทยท์นัที                    
(เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล และคนอ่ืน ๆ, 2561)       
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 การป้องกนัและควบคุมโรค        
 การป้องกันและควบคุมโรคน้ี ท่ีส าคัญคือ แยกผู ้ป่วยและรักษาสุขอนามัยของ
ส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโรคมกัระบาดในเด็กเล็ก ซ่ึงอยู่รวมกนัในโรงเรียนหรือสถานเล้ียงดูเด็ก จึง
ควรเน้นเร่ืองการล้างมือด้วยน ้ าและสบู่ทุกคร้ังหลังขับถ่ายหรือเปล่ียนผา้อ้อมให้เด็ก และก่อน
รับประทานอาหาร ไม่ใชอุ้ปกรณ์การรับประทานอาหาร หลอดดูด แกว้น ้ า หรือของเล่นท่ีอาจเป้ือน
น ้ าลายร่วมกัน ท าความสะอาดของเล่นและส่ิงแวดลอ้มด้วยสบู่หรือน ้ ายาท าความสะอาดทั่วไป 
ส าหรับพื้นผิวท่ีเป้ือนเช้ืออย่างมากให้ใช้น ้ ายาคลอร็อกซ์หรือน ้ ายาฟอกขาวร้อยละ 0.5 – ร้อยละ 1 
หากไม่สามารถท าความสะอาดดว้ยวิธีอ่ืนได ้ให้เช็ดถูให้สะอาดและท าให้แห้ง สระว่ายน ้ าควรใส่
คลอรีนให้เหมาะสม (1ppm) เด็กป่วยควรใหอ้ยูบ่า้นไม่ให้มาเล่นกบัเด็กคนอ่ืนและไม่ควรไปวา่ยน ้ า
ในสระสาธารณะ บางคร้ังอาจมีความจ าเป็นตอ้งปิดโรงเรียนหรือสถานเล้ียงเด็กชัว่คราว หากมีการ
ระบาดเกิดขึ้นมาก (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หน่วยโรคติดเช้ือ, 
ม.ป.ป.)   
 กระทบของการติดเช้ือ        
 การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือมีผลกระทบต่อตัวเด็ก ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือ ท าให ้                       
เด็กนักเรียนต้องหยุดเรียน  ไม่สุขสบาย อ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ผลท่ีตามมาคือภาวการณ์ขาด
สารอาหาร ซ่ึงการติดเช้ือบางชนิดส่งผลให้เกิดโรคแทรกซอ้นอ่ืน ๆ และเม่ือเด็กเกิดการเจ็บป่วย ท า
ให้บิดามารดา อาจตอ้งหยุดงานเพื่อดูแลบุตร ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล บางคร้ังตอ้งมี
การปิดโรงเรียน เพื่อท าความสะอาด และบุคลากรท่ีดูแลเด็กมีโอกาสเส่ียงท่ีจะติดเช้ือจากเด็กไดห้าก
ขาดการระมดัระวงั ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ ส่งผลให้บุคลากร
เกิดการเจ็บป่วยตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและขาดงาน ในขณะท่ีหน่วยงานตอ้งขาด
คนท างานตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลบุคลากร และเสียช่ือเสียงจากการมีโรคติดเช้ือ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน (พรรณรัตน์  เป็นสุข, 2555)       
 จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้่า โรคมือ เทา้ ปาก มกัจะพบในเด็กท่ีมีอายุต ่ากว่าอายุ 10 ปี                    
ส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือไวรัสคอกซากี เอ, บี (Coxsackievirus Group A, B) และไวรัสเอนเตอโร 71 
(Enterovirus71: EV71) ซ่ึงเป็นโรคติดต่อท่ีอนัตรายส าหรับเด็ก ดังนั้นควรมีกระบวนการป้องกันโรค 
พร้อมทั้งใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัโรค และการดูแลสุขอนามยัแก่เด็ก โดยเนน้ใหเ้ด็กลา้งมือบ่อย ๆ  
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ความรู้เกีย่วกบัวิธีการล้างมือ 
 มือเป็นอวยัวะท่ีสัมผสัส่ิงของต่าง ๆ มือจึงเป็นพาหะตวัน าเช้ือโรคจากแหล่งต่าง ๆ มาสู่
ร่างกาย มือท่ีสัมผสักับส่ิงสกปรกแลว้หยิบจบัอาหารเขา้ปาก สัมผสับริเวณตา จมูก ใบหน้าและ                   
อวยัวะอ่ืน ๆ ตามร่างกายก็จะท าให้ติดเช้ือโรคได้ง่าย การลา้งมือบ่อย ๆ สามารถป้องกันเช้ือโรค 
ต่าง ๆ ได ้เช่น ทอ้งร่วง ทอ้งเสีย บิด ตบัอกัเสบ ผิวหนงั อกัเสบ ไขห้วดันก ไขห้วดัใหญ่ โรคมือ เทา้ 
ปาก เป็นตน้ (กองสุขศึกษา, 2562)          
 ประเภทของการล้างมือ          
 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา (2559) ไดแ้บ่งการลา้งมือออกเป็น 3 ประเภท คือ  
 1. การลา้งมือทัว่ไป (Normal Hand Washing) เป็นการลา้งมือ เพื่อขจดัส่ิงเปรอะเป้ือน                    
ฝุ่ นละออง เหง่ือไคลบนมือออก เพื่อให้มือสะอาดโดยการฟอกมือดว้ยน ้ าและสบู่โดยลา้งมือนาน                    
อย่างน้อย 15 วินาที แลว้ล้างออกด้วยน ้ าสะอาด เช็ดมือให้แห้งด้วยผา้เช็ดมือท่ีแห้งและสะอาด                      
การลา้งมือวิธีน้ีเป็นการลา้งมือ เพื่อขจดัส่ิงสกปรกและเช้ือจุลชีพท่ีอยู่บนมือชัว่คราวออกใชส้ าหรับการ
ลา้งมือในการดูแลผูป่้วยท่ีไม่ไดมี้การสัมผสัส่ิงคดัหลัง่จากร่างกายผูป่้วย ลา้งมือก่อนและหลงัสัมผสั
ผูป่้วยแต่ละราย ก่อนการเตรียมยาใหผู้ป่้วย ก่อนการป้อนอาหารใหผู้ป่้วย    
 2. การลา้งมือด้วยน้ายาฆ่าเช้ือ (Hygienic Hand Washing) เป็นการลา้งมือ เม่ือตอ้งการ                    
ขจัดเช้ือจุลชีพท่ีอยู่ชั่วคราวบนมือ ซ่ึงอาจเกิดจากการสัมผสัส่ิงคัดหลั่งจากร่างกายผูป่้วยหรือ
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางการแพทยส่ิ์งของเคร่ืองใช้ของผูป่้วยท่ีมีการปนเป้ือนเช้ือ และเพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เช้ือบนมือของบุคลากรก่อโรคแก่ผูป่้วย ดงันั้นการลา้งมือดว้ยวิธีน้ีจะกระท าเม่ือให้
การดูแลผูป่้วยท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง เช่น ทารก ผูป่้วยท่ีมีภูมิตา้นทานต ่า ผูป่้วยซ่ึงอยู่ในห้องแยก 
หรือผูป่้วยท่ีมีการติดเช้ืออย่างรุนแรง และเม่ือจะตอ้งสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทยเ์ขา้สู่ร่างกาย
ผูป่้วย การลา้งมือวิธีน้ีท าโดยลา้งมือด้วยน ้ ายาท าลายเช้ือ เช่น สบู่ยาหรือใช้ฮิบิสครับ (Hibiscrub) 
ฟอกมืออยา่งทัว่ถึงใชเ้วลานาน 30 วินาที แลว้ลา้งดว้ยน ้าสะอาด เช็ดมือใหแ้หง้ดว้ยผา้แหง้ท่ีสะอาด  
 3. การล้างมือก่อนท้าหัตถการ (Surgical Hand Washing) เป็นการล้างมือ เพื่อขจัดหรือ
ท าลายเช้ือจุลชีพ ซ่ึงอยู่ชั่วคราวบนมือ และลดจ านวนเช้ือจุลชีพประจ าถ่ินบนมือ เพื่อเตรียมท า
หตัถการ ไดแ้ก่ การผ่าตดั การท าคลอด การลา้งมือดว้ยวิธีน้ีจะตอ้งลา้งมือดว้ยน ้ายาฮิบิสครับ (Hibiscrub) 
โดยฟอกมือ และแขนจนถึงขอ้ศอก ทุกซอกทุกมุมเป็นเวลานาน 3 - 5 นาที โดยไม่ใชแ้ปรงเพื่อขจดั
เช้ือจุลชีพประจ าถ่ินบนมือออกลา้งมือดว้ยน ้าสะอาด และเช็ดมือใหแ้หง้ดว้ยผา้ปราศจากเช้ือ  
 หลกัการล้างมือ 7 ขั้นตอน (ศูนยอ์นามยัท่ี 4 สระบุรี, 2551)    
 1. ฝ่ามือถูฝ่ามือ เร่ิมตน้การลา้งมือง่าย ๆ ดว้ยการถูสบู่ขึ้นมาเลก็นอ้ยพอขึ้นฟอง ก่อนน า                   
ฝ่ามือทั้งสองขา้งประกบกนัและถูใหท้ัว่ จนรู้สึกสะอาด      
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 2. ฝ่ามือถูหลงัมือและน้ิวถูซอกน้ิว ปาดฟองสบู่มาท่ีหลงัมือ แลว้ลา้งมือต่อโดยการใช้
ฝ่ามือถูหลงัมือและซอกน้ิวให้สะอาด จากนั้นสลบัขา้ง วิธีน้ีจะท าให้ฆ่าเช้ือโรคบริเวณหลงัมือท่ีเรา
มกัลืมกนัไป              
 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและน้ิวถูซอกน้ิว พลิกมือกลบัมาประกบกนั ก่อนจะลา้งมือให้สะอาด                     
ดว้ยการถูซอกน้ิวดว้ยสบู่ใหส้ะอาดหมดจด       
 4. หลงัน้ิวมือถูฝ่ามือ ก าก าป้ันขา้งหน่ึงขึ้น ลา้งมือต่อโดยใชฝ่้ามืออีกขา้งหน่ึงขดับริเวณ       
หลงัน้ิว สลบัขา้งท าแบบเดียวกนัจนรู้สึกวา่มือสะอาด      
 5. ถูน้ิวหัวแม่มือโดยรอบดว้ยฝ่ามือ กางน้ิวหัวแม่โป้งก่อนใช้ฝ่ามืออีกขา้งก ารอบแลว้
หมุนวนดว้ยฟองสบู่เป็นวงกลม ท าใหส้ะอาดทั้งสองดา้น      
 6. ปลายน้ิวมือถูขวางฝ่ามือ แบมือข้างหน่ึง แล้วใช้ปลายน้ิวมืออีกข้างขัดฟองสบู่                     
ตามแนวขวางจนทัว่ แลว้สลบัขา้งท าวิธีเดียวกนั       
 7. ถูรอบข้อมือ ก ามือรอบข้อมือข้างหน่ึง แล้วถูวนไปรอบ  ๆ จากนั้ นเปล่ียนข้าง                               
ท าเช่นเดียวกนั วิธีน้ีจะช่วยใหข้อ้มือสะอาด       
 การล้างมือโดยทั่วไป มี  7 ขั้ นตอน ซ่ึงทุกขั้ นตอนท า 5 ค ร้ัง สลับกันทั้ ง 2 ข้าง                
โดยฟอกถึงขอ้มือใชร้ะยะเวลาในการฟอกมืออย่างนอ้ย 15 วินาที ควรฟอกขดัถูมือดว้ยสบู่ใหท้ัว่ถึง
ทุกดา้นอย่างแรงและเร็ว (Vigorously Rubbed) หลงัจากนั้นลา้งสบู่ดว้ยน ้ าท่ีไหลผ่านตลอด เม่ือลา้งเสร็จ 
ควรเช็ดมือดว้ยกระดาษเช็ดมือหรือผา้แหง้สะอาด ดงัภาพท่ี 2.4  
  

 
 ภาพท่ี 2.1 :  ขั้นตอนการลา้งมือ 
 ท่ีมา :     กรมอนามยั, ม.ป.ป 
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 จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้่า การลา้งมือเป็นวิธีการป้องกันการติดเช้ือจากโรคติดเช้ือ                       
ท่ีสามารถติดต่อทางการสัมผสั ซ่ึงการล้างมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธีต้องล้าง 7 ขั้นตอน ถึงจะมี
ประสิทธิภาพในการป้องกนั 
 
แนวคิดเกีย่วกบันวัตกรรม 
 ความหมายของนวัตกรรม 
 สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์, พกัตร์ผจง วฒันสินธุ์, อจัฉรา จนัทร์ฉายและประกอบ คุปรัตน์ 
(2553) ไดใ้ห้ความหมายของนวตักรรมไวว้่า นวตักรรมหมายถึง ส่ิงใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการใชค้วามรู้ 
ทกัษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาขึ้น ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ 
บริการใหม่หรือกระบวนการใหม่ ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  
 วิไล ปรึกษากร (2558) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมไวว้่า นวัตกรรม หมายถึง 
ความคิดและการกระท าใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้ น               
และเม่ือน ามาใชง้านก็ท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2559) ได้ให้ความหมายของนวตักรรมไวว้่า นวตักรรม 
หมายถึง การใช้ความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีอยู่แล้วมาท าให้เกิดรูปแบบใหม่               
และท าใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นเศรษฐกิจ 
 องค์ประกอบของนวัตกรรม         
 สมนึก เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์ และคนอ่ืน ๆ (2553) ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบท่ีเป็นมิติส าคญั
ของนวตักรรม มีอยู ่3 ประการ คือ    
 1. ความใหม่ (Newness) หมายถึง เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือเป็นส่ิงท่ีอยู่แล้ว                     
โดยไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจอยู่ในรูปของผลิตภณัฑ ์กระบวนการ         
และบริการ               
 2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) หมายถึง นวตักรรมท่ีถูกพฒันาหรือ
สร้างขึ้นมาใหม่นั้น สามารถสร้างความส าเร็จในเชิงพาณิชยไ์ด ้ซ่ึงผลประโยชน์อาจวดัไดเ้ป็นตวัเงิน
โดยตรง หรือไม่เป็นตวัเงินโดยตรงก็ได ้         
 3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างสรรคใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ โดยการใชค้วามรู้ และไม่ลอกเลียนแบบใคร  
 ประเภทของนวัตกรรม         
 รักษ์ วรกิจโภคาทร (2553 อา้งถึงใน กนกนันท์  โพธิปัญญา, 2559) ไดอ้ธิบายประเภทของ
นวตักรรม ประกอบดว้ย  
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 1. นวตักรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) เป็นกระบวนการท่ีสัมพนัธ์กับสองตัวแปร 
ไดแ้ก่ โอกาสทางดา้นเทคโนโลยี และความตอ้งการของตลาด หวัใจส าคญัของนวตักรรมผลิตภณัฑ ์
คือ การสร้างความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รท่ีจะมาซ่ึงผลก าไร และความไดเ้ปรียบทางการ
ตลาด โดยท่ีน าเสนอส่ิงใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของผลิตภณัฑ์หรือการบริการท่ีไม่เคยมีใคร
น าเสนอมาก่อนในตลาดนั้น ๆ กระบวนการนวตักรรมผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัน้ี   
  1.1 การวิเคราะห์สัญญาณส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Signals) ส่ิงแวดลอ้มไม่ว่า
จะเป็นดา้นการตลาด เทคโนโลยีหรือคู่แข่งขนั การคน้หาสัญญาณทางการตลาด โดยมากจะไดม้า
จากการส ารวจและท าการติดตามขอบเขตและความเคล่ือนไหวของตลาด ส่วนสัญญาณทาง
เทคโนโลย ีไดแ้ก่ การคาดการณ์เทคโนโลย ีเครือข่ายการวิจยัการแสวงหาขอ้มูลใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
  1.2 การประดิษฐ์คิดค้น (Invention) จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ื อมีแนวคิดและ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน ส่ิงประดิษฐ์หรือผลิตผลของการประดิษฐ์คิดคน้นั้น ไดม้าจากการ
ผสมผสานความสามารถเดิมท่ีมีอยู่ขององค์กรเขา้กับองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นจากการประมวลผล
สัญญาณทางการตลาดและเทคโนโลยี 
  1.3 การพฒันาผลิตภณัฑร่์วมไปกับการพฒันาตลาด (Development of Market and 
Development of Product) โดยเฉพาะสินค้าประเภทเคร่ืองไฟฟ้า มีการท าโฆษณาเพื่อเป็นการสร้าง
กระแสการตลาดล่วงหนา้ก่อนวางจ าหน่ายจริงอยูห่ลายเดือน 
  1.4 การวางจ าหน่าย (Market Launch) ส่ิ งท่ีควรค านึงนอกจากเคร่ืองมือทาง
การตลาด ไดแ้ก่ การตอบรับของผูบ้ริโภค ความเหมาะสมดา้นการใชง้าน อิทธิพลของผลิตภณัฑท่ี์มี
ต่อสินคา้ตวัอ่ืน ความเคล่ือนไหวของคู่แข่ง ส่ือ และตวักลางในการจดัจ าหน่าย 
  1.5 การเรียนรู้และพฒันานวตักรรมใหม่ (Leaning and Re-Innovation) หลงัจากท่ี
องคก์รผา่นขั้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการวางตลาด ความส าเร็จและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นนบัเป็นบทเรียนท่ีดี 
และสามารถน ากลบัไปเป็นขอ้มูลท่ีมีค่าในการพฒันานวตักรรมในคร้ังต่อไป   
 2. นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) คือ การประยกุตใ์ชแ้ละปรับเปล่ียนกรรมวิธี
ในการผลิตสินคา้ วิธีการ หรือรูปแบบในการให้บริการโดยรวมแลว้นวตักรรมกระบวนการขึ้นอยู่
กับความสามารถในการปรับเปล่ียนองค์กรในทุก ๆ ฝ่าย ของห่วงโซ่คุณค่าให้มีประสิทธิภาพ                 
และประสิทธิผลสูงขึ้นเพื่อให้องค์กรนั้น ๆ ไดม้าซ่ึงความได้เปรียบในการแข่งขนั ล าดบัขั้นของ
นวตักรรมกระบวนการ มีดงัน้ี 
  2.1 นวตักรรมในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Innovation) เป็นการปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทีละเล็กละนอ้ย ซ่ึงอาจจะพบเห็นไดบ้่อยคร้ังกวา่นวตักรรมกระบวนการ
ในลกัษณะอ่ืน ๆ 
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  2.2  นวตักรรมในลกัษณะล าดับขั้น (Generational Innovation) เป็นการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตท่ีส่งผลต่อรูปแบบผลิตภณัฑ์แต่ยงัคงยึดรูปแบบ รวมทั้งแนวคิดของ
กรรมวิธีการผลิตเดิม 
  2.3  นวตักรรมในลกัษณะเฉียบพลนั (Radical Innovation) เป็นการเปล่ียนแปลง
กรรมวิธีและแนวคิดในการผลิตไปอยา่งส้ินเชิง 
  2.4  นวัตกรรมในลักษณะท่ี มี การเป ล่ียนรูปแบบของการผลิตโดยส้ินเชิ ง
(Transformational  Innovation) นวตักรรมน้ีมกัจะพบไดใ้นแต่ละช่วงของการเปล่ียนยคุอุตสาหกรรม 
 3. นวตักรรมการบริหารจดัการ (Managerial Innovation) หมายถึง กระบวนการในการคิดคน้
และปรับใชแ้นวคิดใหม่ ๆ ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของแต่ละองคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ นวตักรรมการบริการจดัการเป็นการปรับปรุงเปล่ียนแปลงองคก์รทั้งในดา้น
แนวคิดพื้นฐานและวิธีการในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป  
 จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปไดว้่า นวตักรรมเป็นส่ิงท่ีสร้างขึ้นมาใหม่โดย โดยการใชค้วามรู้
และความสร้างสรรค์ในการสร้าง ซ่ึงไม่ท าซ ้ าและไม่ลอกเลียนแบบ และสามารถท าให้เกิดประโยชน์   
ในเชิงพาณิชยไ์ด ้
 
แนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy Theory) 
 แบนดูร่า (Bandura, 1997 อา้งถึงใน หยาดพิรุณ  วงัอะโศก, 2560) ผูท่ี้ศึกษาคน้ควา้และพฒันา
ทฤษฎีความสามารถของตนเอง คือ อลัเบิร์ต แบนดูร่า  (Albert Bandura) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 
ซ่ึงไดศึ้กษาตามแนวทางทฤษฎีของสกินเนอร์ (Skinner) แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีความสามารถ
ของตนเองมีหลกัการมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) เม่ือบุคคลมีทกัษะท่ีจะ
ปฏิบติัตวัอยา่งเหมาะสมและมีน ้ าใจอยา่งพอเพียง ความคาดหวงัในความสามารถจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ี
จะตดัสินใจว่าบุคคลจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และปฏิบติัตวัตามค าแนะน าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ในปี ค.ศ. 1997 แบนดูร่า เสนอแนวคิดของความคาดหวงัความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation) 
โดยให้ความหมายว่า เป็นความคาดหวงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของตนในลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง 
และความคาดหวังน้ี เป็นตัวก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรมแต่ต่อมาได้ใช้ค  าว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Percieved Self - Efficacy) โดยให้ค  าจ ากัดความว่า เป็นการท่ีบุคคล
ตดัสินใจเก่ียวกับความสามารถของตนเองท่ีจะจดัการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยท่ีแบนดูร่านั้นไม่ไดก้ล่าวถึงค าว่าคาดหวงัอีกเลย แบนดูร่ามีความเช่ือว่า
การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น มีผลต่อการกระท าของบุคคล บุคคล 2 คน อาจมีความสามารถ
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ไม่ต่างกัน  แต่อาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกต่างกันได้ ถ้าพบว่าคน 2 คน น้ี  มีการรับ รู้
ความสามารถของตนเองแตกต่างกนั ในคนคนเดียวก็เช่นกนั ถา้รับรู้ความสามารถของตนเองในแต่
ละสภาพการณ์แตกต่างกนั ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาไดแ้ตกต่างกนัเช่นกนั แบนดูร่า  เห็นว่า 
ความสามารถของคนเรานั้ นไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ ดังนั้ นส่ิงท่ีจะก าหนด
ประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยู่กบัการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาวการณ์นั้น ๆ 
นัน่เอง นั่นคือถา้เรามีความเช่ือว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา                    
คนท่ีเช่ือว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอยง่าย และจะประสบ
ความส าเร็จในท่ีสุด มักมีค าถามว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น เก่ียวข้องหรือแตกต่าง
อย่างไรกบัความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึ้น (Outcome Expectation) เพื่อให้เขา้ใจชดัเจน และแบนดูร่า 
(1997) ไดเ้สนอภาพแสดงความแตกต่างระหวา่งการรับรู้เก่ียวกบัความสามารถของตนเองและความ
คาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึ้นดงัภาพท่ี 2.2 

 
 

 ภาพท่ี 2.2 : ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวงั 
                                       ผลท่ีจะเกิดขึ้น 
 ท่ีมา :    หยาดพิรุณ  วงัอะโศก, 2560 
 
 การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการตดัสินความสามารถของตนเองวา่จะสามารถ
ท างานไดใ้นระดบัใด ในขณะท่ีความคาดหวงัเก่ียวกับผลท่ีจะเกิดขึ้นนั้นเป็นการตดัสินว่าผลกรรมใด            
จะเกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรมดงักล่าว อย่างเช่นท่ีนักกีฬามีความเช่ือว่าเขากระโดดไดสู้งถึง                
6 ฟุต ความเช่ือดังกล่าวเป็นการตดัสินความสามารถของตนเอง การได้รับการยอมรับจากสังคม  
การไดรั้บรางวลั การพึงพอใจในตนเองท่ีกระโดดไดสู้งถึง  6 ฟุต เป็นความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึ้น 
แต่จะตอ้งระวงัความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัความหมายของค าว่าผลท่ีเกิดขึ้น ผลท่ีเกิดขึ้นในท่ีน้ีจะหมายถึง 
ผลกรรมของการกระท าพฤติกรรมเท่านั้ น มิได้หมายถึงผลท่ีแสดงถึงการกระท าพฤติกรรม                  
เพราะว่าผลท่ีแสดงถึงการกระท าพฤติกรรมนั้น จะพิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นสามารถท าได้ตาม              

 
 
 

 
 
 
 

บุคคล พฤติกรรม ผลท่ีเกิดข้ึน 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดข้ึน 
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การตัดสินความสามารถของตนเองหรือไม่นั่นคือ จะกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตหรือไม่ ซ่ึงการจะ
กระโดดไดสู้งถึง 6 ฟุตหรือไม่นั้น มิใช่เป็นการคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงมุ่งท่ีผลกรรมท่ีจะไดจ้าก
การกระท าพฤติกรรมดงักล่าว การรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึ้น
นั้นมีความสัมพันธ์กันมาก โดยท่ีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ งสองน้ีมีผลต่อการตัดสินใจ                    
ท่ีจะกระท าพฤติกรรมของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากภาพความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีจะเกิดขึ้น
ดงักล่าวแน่นอนแต่ถา้มีเพียงดา้นใดสูงหรือต ่าบุคคลนั้นมีแนวโนม้จะไม่แสดงพฤติกรรมดงัภาพท่ี 2.3 
 
  สูง ต ่า 
การรับรู้ความสามารถ

ของตนเอง 
สูง มีแนวโนม้ท่ีจะท าแน่นอน มีแนวโนม้ท่ีจะไม่ท า 
ต ่า มีแนวโนม้ท่ีจะไม่ท า มีแนวโนม้ท่ีจะไม่ท าแน่นอน 

 
 ภาพท่ี 2.3 : ความคาดหวงัผลท่ีจะเกิดขึ้น 
 ท่ีมา :    หยาดพิรุณ  วงัอะโศก, 2560  
 
 ภาพท่ี 2.3 แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและ
ความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีเกิดจากการกระท า ถา้บุคคลมีความคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีเกิดขึ้นสูงและ 
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงเช่นเดียวกนั บุคคลนั้นก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าพฤติกรรม
นั้นแน่นอน ในทางตรงขา้มถา้บุคคลนั้นมีการรับรู้ความสามารถตนเองต ่าและมีความหวงัเก่ียวกบั
ผลของการกระท าท่ีจะเกิดขึ้นต ่าดว้ย หรือความคาดหวงัส่วนใดส่วนหน่ึงเป็นไปในทางตรงขา้ม 
บุคคลก็จะมีแนวโน้มการตดัสินใจไม่กระท าพฤติกรรมนั้น ในการพฒันาการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองนั้น แบนดูร่าเสนอวา่มีอยูด่ว้ยกนั 4 วิธี คือ 
 1. ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จ (Mastery Experiences) ซ่ึงแบนดูร่า เช่ือว่าเป็น
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเอง เน่ืองจากว่าเป็น
ประสบการณ์โดยตรง ความส าเร็จท าให้เพิ่มความสามารถของตนเอง บุคคลจะเช่ือว่าเขาสามารถท่ี
จะท าได้ ดังนั้นในการท่ีจะพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งฝึกให้เขา                  
มีทักษะเพียงพอท่ีจะประสบความส าเร็จได้พร้อม ๆ กับการท าให้เขารับรู้ว่าเขามีความสามารถ                
จะกระท าเช่นนั้น จะท าให้เขาใช้ทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด บุคคลท่ีรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถนั้ นจะไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ  แต่จะพยามท างานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ ถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
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 2. โดยการใช้ตัวแบบ (Modeling) การท่ีได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมท่ีมีความ
ซับซ้อนและได้รับผลกรรมท่ีพึงพอใจ ก็จะท าให้ผู ้ท่ีสังเกตฝึกความรู้สึกว่าเขาก็จะสามารถ                          
ท่ีจะประสบความส าเร็จได้ถ้าเขาพยายามจริงและไม่ย่อท้อ ลักษณะของการใช้ตวัแบบท่ีส่งผล                 
ต่อความรู้สึกวา่เขามีความสามารถท่ีจะท าไดน้ั้น ไดแ้ก่ การแกปั้ญหาของบุคคลท่ีมีความกลวัต่อส่ิง 
ต่าง ๆ โดยท่ีใหดู้ตวัแบบท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัตนเองก็สามารถท าใหล้ดความกลวัต่าง ๆ เหล่านั้นได ้
 3. การใช้ค  าพูดชักจูง (Verbal Persuation) เป็นการบอกว่าบุคคลนั้นมีความสามารถ                   
ท่ีจะประสบความส าเร็จได ้วิธีการดงักล่าวนั้นค่อนขา้งใช้ง่ายและใชก้นัทัว่ไป ซ่ึงแบนดูร่า ไดก้ล่าวว่า                     
การใช้ค  าพูดชักจูงนั้ นไม่ค่อยจะได้ผลนัก ในการท่ีจะท าให้คนเราสามารถท่ีพัฒนาการรับรู้
ความสามารถของตนเอง ซ่ึงถา้จะให้ไดผ้ลควรจะใช้ร่วมกบัการท าให้บุคคลมีประสบการณ์ของ
ความส าเร็จ ซ่ึงอาจจะตอ้งค่อย ๆ สร้างความสามารถให้กบับุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และให้เกิด
ความส าเร็จตามล าดบัขั้นตอน พร้อมทั้งการใชค้  าพูดชกัจูงร่วมกนั ก็ย่อมท่ีจะไดผ้ลดีในการพฒันา                   
การรับรู้ความสามารถของตน          
 4. การกระตุน้ทางอารมณ์ (Emotional Arousal) การกระตุน้ทางอารมณ์มีผลต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองในสภาพท่ีถูกขมขู่ ในการตดัสินถึงความวิตกกงัวล และความเครียดของ
คนเรานั้น บางส่วนจะขึ้นอยู่กบัการกระตุน้ทางสรีระ การกระตุน้ท่ีรุนแรงท าให้การกระท าไม่ค่อย
ไดผ้ลดี บุคคลจะคาดหวงัความส าเร็จเม่ือเขาไม่ไดอ้ยู่ในสภาพการณ์ท่ีกระตุน้ดว้ยส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ 
ความกลวัก็จะกระตุน้ให้เกิดความกลวัมากขึ้น บุคคลก็จะเกิดประสบการณ์ของความลม้เหลว อนัจะ
ท าใหก้ารรับรู้เก่ียวกบัความสามารถของตนต ่าลง       
 จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปทฤษฎีการรับรู้ความสามรถของตนเองของแบนดูรา (Bandura, 
1997) ได้ว่า การรับรู้ความสามรถของตนเองนั้น อาศัยการใช้ประสบการณ์จริงหรือการสังเกต
พฤติกรรมของตัวแบบ ส่งผลให้เกิดความคาดหวงัในส่ิงท่ีกระท า ซ่ึงแนวโน้มการจะกระท า
พฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้นอยูก่บัการรับรู้ของแต่บุคคล 
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ตารางท่ี 2.1 การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 

องค์ประกอบหลกั การประยุกต์ใช้ 
การใชต้วัแบบ (Modeling) ให้กลุ่มตัวอย่างสังเกตตัวแบบสัญลักษณ์จากการดูส่ือ        

อนิเมชั่น เร่ือง โรคมือ เทา้ ปาก จากโรงพยาบาลขอนแก่น
รามท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะอาการโรค เช้ือท่ีเป็นสาเหตุ
ท่ีก่อใหเ้กิดโรค วิธีการแพร่กระจาย ระยะฟักตวั การป้องกนั
โรค การรักษา และส่ืออนิเมชั่น เร่ือง วิธีลา้งมือให้สะอาด         
7 ขั้นตอน ท่ีสร้างโดยคุณสถิรกานต์ ทั่วจบ ท่ีให้ความรู้
เก่ียวกับขั้นตอนการล้างมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน สังเกตตัว
แบบจากการป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน 
และสังเกตตวัแบบจากผูช่้วยผูว้ิจยั ท่ีเป็นผูส้าธิตการลา้งมือ
ตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 

ประสบการณ์ท่ีประสบ
ความส าเร็จ (Mastery 
Experiences) 

ให้กลุ่มตัวอย่างฝึกทักษะการล้างมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี                  
7 ขั้นตอน ดว้ยตนเอง 

การใชค้  าพูดชกัจูง  
(Verbal Persuasion) 

ช่ืนชมกลุ่มตัวอย่างหลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่างล้างมือตาม
ขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน อยา่งถูกตอ้ง 

การกระตุน้ทางอารมณ์  
(Emotional Arousal) 

ใช้ป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ภาพเตือน        
การลา้งมือ และก๊อกน ้ ารูปหนา้สัตวต่์าง ๆ กระตุน้เตือนการ
ลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 

 
แนวคิดทฤษฎีการพฒันาทางสติปัญญา (Piaget's Theory of Cognitive Development) 
 พรรณี ช. เจนจิต (2528 อา้งถึงใน สมชาย รัตนทองค า, 2556) กล่าวว่า ทฤษฎีพฒันาการทาง
สติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget, 1896-1980) เป็นทฤษฎีท่ีศึกษาถึงกระบวนการคิดทางดา้นสติปัญญา
ของเด็กจากแรกเกิดจนถึงวยัรุ่น ซ่ึงทฤษฎีดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความรู้ทางด้านจิตวิทยาพัฒนาการ             
อย่างมาก เพียเจท์ได้กระตุน้ให้นักวิชาการสนใจกับขั้นตอนของพฒันาการ โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจเพียเจท ์มีความเช่ือวา่ เป้าหมายของพฒันาการของมนุษย ์คือ   
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 1.  ความสามารถท่ีจะคิดอยา่งมีเหตุผลกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม     
 2.  ความสามารถท่ีจะคิดตั้งสมมติฐานอยา่งสมเหตุสมผล    

3.  ความสามารถท่ีจะตั้งกฎเกณฑแ์ละการแกปั้ญหา    
 เพี ยเจท์  กล่าวว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีแนวโน้มพื้ นฐานท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด                      
2 ลกัษณะ คือ การจดัระบบภายใน (Organization) และการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดลอ้ม (Adaptation) 
ซ่ึงการจดัระบบภายใน เป็นการจดัการภายในโดยวิธีรวมกระบวนการต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัอย่างเป็น
ระบบอย่างต่อเน่ืองกนัเป็นเร่ืองเป็นราว เช่น   เด็กเล็กเห็นของแลว้ควา้ ซ่ึงกิจกรรมน้ีประกอบดว้ย  
2 กระบวนการ คือ เห็น และควา้ การท่ีเด็กสามารถท ากิจกรรม 2 อย่าง ไดใ้นเวลาเดียวกนั เรียกว่า 
เป็นการรวมกระบวนการเขา้เป็นระบบ  ส่วนการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม หมายถึงการปรับตวั
เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มเป็นแนวโนม้ท่ีมีแต่ก าเนิด การท่ีมนุษยมี์การปรับตวั เน่ืองจากการท่ีมีปฏิสัมพนัธ์
กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการปรับตวัน้ีประกอบดว้ย 2 กระบวนการ คือ การดูดซับ (Assimilation) และ
การปรับให้เหมาะ (Accommodation) ผลจากการเปล่ียนแปลงปรับปรุงจะก่อให้เกิดพฒันาการทาง
สติปัญญา จากขั้นหน่ึงไปสู่อีกขั้นหน่ึง จนในท่ีสุดถึงขั้นท่ีเรียกว่า การปฏิบติัการ (Operation) ซ่ึง
หมายถึง ความสามารถท่ีเด็กจะคิดยอ้นกลบัได้ ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจส าคญัของพฒันาการทางสติปัญญา 
ตามความคิดของเพียเจท์ ซ่ึงทฤษฏีดังกล่าว กล่าวว่า มนุษยมี์ปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมตั้งแต่         
แรกเกิด อันเป็นผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพื่อปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงและปรับปรุงน้ีตอ้งอาศยั 2 กระบวนการ คือ กระบวนการดูดซับ (Assimilation) เป็น
กระบวนการท่ีเกิดก่อน กล่าวคือ เม่ือเด็กแรกเกิด (ยงัไม่มีประสบการณ์ใด ๆ) มีปฏิสัมพนัธ์กับ          
ส่ิงรอบ ๆ ตวั ก็จะมีการดูดซับภาพหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เขา้ไป (ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล) 
และจะแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงใหม่ดงัเช่นท่ีเคยมีประสบการณ์ เพราะคิดว่าส่ิงใหม่น้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของประสบการณ์เดิม เช่น เด็กเล็กอายุประมาณ 1 ขวบ เม่ือได้ของส่ิงใดมาจะเอาเขา้ปากกดัหรือ
เขย่าเล่น แม้แต่หากเอาแท่งแม่เหล็กให้เด็กก็จะแสดงพฤติกรรมต่อแท่งแม่เหล็กนั้นเหมือนดังท่ี
แสดงต่อส่ิงอ่ืน คือ กดัหรือเขยา่ นัน่คือแสดงพฤติกรรมตามประสบการณ์เดิม ฉะนั้นลกัษณะท่ีเด็กมี
ปฏิกิริยาต่อส่ิงเร้าใด ๆ ตามประสบการณ์เดิม เรียกว่า การดูดซับ (Assimilation) การดูดซับจะมาก
นอ้ยเท่าใดนั้นขึ้นอยูก่บัประสบการณ์เด็กเล็ก ๆ ยงัมีประสบการณ์แคบการรู้จกัส่ิงแวดลอ้มของเด็ก
ยงัน้อย เช่น เด็กรู้จกัแต่แมว หมา เม่ือเด็กไปเห็นววัเด็กจะดูดซับเขา้มาตามประสบการณ์นอ้ยท่ีเด็ก     
มีอยู่โดยท่ีคิดว่าววัตวันั้นเป็นแมวหรือหมา ฉะนั้นเด็กจะเรียก ววัตวันั้นตามประสบการณ์ของเด็ก 
การท่ีเด็กไดมี้ปะทะสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม เด็กจะดูดซับประสบการณ์ต่าง ๆ เขา้ไปเป็นภาพหรือ
โครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่ในสมองของแต่ละบุคคล ซ่ึงภาพหรือโครงสร้างดังกล่าวน้ีจะสะสม
เพิ่มพูนขึ้นเร่ือย ๆ ตามประสบการณ์ท่ีได้รับ ส่วนกระบวนการปรับให้เหมาะ (Accommodation) 
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เป็นความสามารถในการปรับความเขา้ใจเดิมให้เขา้กบัประสบการณ์ใหม่หรือส่ิงแวดลอ้มใหม่หรือ
เป็นการเปล่ียนความคิดเดิมให้สอดคลอ้งกบัส่ิงใหม่ ดงัเช่นตวัอยา่งเด็กท่ีไดรั้บแท่งแม่เหล็กคร้ังแรก
เด็กจะมีปฏิกิริยากบัแท่งแม่เหล็กเหมือนกบัท่ีเคยแสดงต่อของเล่นท่ีคุน้เคยต่าง ๆ คือ กดัหรือเขย่า
หรืออาจจะเคาะเล่นหรือโยนเล่นให้เกิดเสียง และโดยบงัเอิญเด็กพบคุณสมบติัเฉพาะตวัของแท่ง
แม่เหล็ก คือ สามารถดูดเหล็กได ้ฉะนั้นเด็กจะมีการปรับความเขา้ใจเดิมท่ีมีต่อเหล็กแท่งแม่เหล็ก
นั้นว่า ไม่ใช่มีไวดู้ดหรือกดัหรือโยนเล่น แต่เด็กจะลองใชแ้ท่งแม่เหล็กนั้นไปดูดส่ิงต่าง ๆ ทัว่ ๆ ไป 
เพื่อดูวา่เหล็กแท่งนั้นจะดูดอะไรไดบ้า้งหรือดูดอะไรไม่ไดบ้า้ง พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปเน่ืองจากเด็ก
มีการปรับความเขา้ใจเดิม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัส่ิงใหม่นั้น คือ กระบวนการปรับให้เหมาะ  ความสมดุล 
(Equilibration) ในการท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงใดก็ตามในคร้ังแรกเด็กจะพยายามท าความเขา้ใจ
ประสบการณ์ใหม่ด้วยการใช้ความคิดเก่าหรือประสบการณ์เดิม (กระบวนการดูดซับ, Assimilation)        
แต่เม่ือปรากฏว่าไม่ประสบความส าเร็จ เด็กจะตอ้งเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ (กระบวนการปรับ
ให้เหมาะ, Accommodation) จนกระทัง่ในท่ีสุดเด็กสามารถผสมผสานความคิดหรือประสบการณ์ใหม่
นั้นให้กลมกลืนเขา้กนัไดก้บัความคิดเก่า สภาพการณ์เช่นน้ีก่อให้เกิดความสมดุล (Equilibration) 
ซ่ึงท าให้บุคคลสามารถปรับแนวคิดเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้เกิดการเรียนรู้ การท่ีบุคคลมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงจนเกิดสภาพท่ีสมดุลเช่นน้ี จะน าไปสู่พฒันาการทางสติปัญญา จากจุดน้ีแสดงให้เห็นว่า
เม่ือเด็กมีพัฒนาการจากขั้นหน่ึงไปสู่อีกขั้นหน่ึง และการเปล่ียนแปลงน้ีจะน าไปสู่วุฒิภาวะ                 
ท่ีสมบูรณ์ในท่ีสุด ส าหรับเด็กโตหรือผูใ้หญ่นั้นก็ยงัเกิดกระบวนการดูดซับเช่นกัน หากส่ิงเร้า             
ท่ีเผชิญนั้นเป็นเร่ืองใหม่ซ่ึงไม่มีประสบการณ์มาก่อน และอาจเกิดกระบวนการปรับให้เหมาะหาก
ส่ิงเร้าเผชิญนั้นตนเองมีขอ้มูลหรือมีประสบการณ์บ้างแต่ไม่สมบูรณ์ จนกระทั่งเกิดสมดุลหรือ
เรียนรู้ เป็นตน้ การปฏิบติัการ (Operation) การปฏิบติัการหรือกระบวนการปฏิบติัเป็นหัวใจส าคญั
ของพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท ์เป็นสภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางสมองท่ีคิด
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ลกัษณะส าคญัของการปฏิบติัการ คือ ความสามารถท่ีเด็กจะคิดยอ้นกลบัได ้
หมายถึงความสามารถคิดกลบัระหว่างจุดสุดทา้ยและจุดเร่ิมตน้ได้ เช่น เม่ือเด็กรู้ว่าน ้ าในแก้วใบ
หน่ึงเม่ือรินไปสู่ภาชนะอ่ืนท่ีมีรูปร่างต่าง ๆ กนั น ้ าจ านวนนั้นก็ยงัคงเท่าเดิมไม่เปล่ียนแปลง เม่ือเรา
รินกลบัมาสู่แกว้เดิมหรือการท่ีแบ่งดินน ้ ามนัออกเป็น 2 กอ้น เด็กรู้วา่ดินน ้ามนั 2 กอ้นนั้น เม่ือน ามา
รวมกนัจะมีจ านวนเท่าเดิม เป็นตน้    
 ล าดับข้ันการพฒันาทางสติปัญญาของมนุษย์ตามทฤษฎีของเพียเจท์   
 วิชัย  ดิสสระ, (2535 อา้งถึงใน สมชาย  รัตนทองค า, 2556) กล่าวว่า เพียเจท์ แบ่งขั้นตอน
ของการพฒันาการทางสติปัญญาและความคิดออกเป็น 3 ขั้น คือ     
 ขั้นท่ี 1 ขั้นของการใชป้ระสาทสัมผสัและกลา้มเน้ือ (Sensory Motor Operation) เป็นขั้น
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พฒันาการทางสติปัญญาและความคิด ก่อนเด็กจะพูดไดต้อนแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ สติปัญญาหรือ
ความคิด จะแสดงออกในรูปของการกระท า และพฤติกรรมท่ีค่อย ๆ สลบัซับซอ้นขึ้น และมีลกัษณะ
เป็นปฏิกิริยาสะทอ้นน้อยลงเม่ือเด็กมีปฏิกิริยาโตต้อบ หรือปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้ม เด็กในระยะน้ี 
จะสนใจเฉพาะวตัถุท่ีตรงหนา้เขาเท่านั้น ถา้เอาวตัถุหรือของเล่นนั้นไปซ่อนเด็กก็จะไม่คน้หาเพราะ
ไม่รู้ว่ามีของนั้น แต่เม่ือเจริญเติบโตขึ้นอีกสักระยะหน่ึง เด็กจะค่อยเกิดความคิดรวบยอดของวตัถุ
หรือของเล่นขึ้น ความคิดรวบยอดท่ีเกิดขึ้นจะกลายเป็นสัญลกัษณ์หรือตวัแทนท่ีจะเป็นพื้นฐานของ
ความคิดรวบยอดของส่ิงของ สถานท่ี เวลา เป็นตน้ ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม 
(Concrete Thinking Operations) ช่วงอาย ุ2 ถึง 11 ปี ขั้นน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ    
  1. ขั้นก่อนเกิดสังกปั (Preconceptual Phase) อายุ 2 - 4 ปี เป็นตอนท่ีเด็กเร่ิมมีวาม
สามารถในการใชภ้าษา และมีความเขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์รอบ ๆ ตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเอง
เท่านั้น เด็กจะรวม คน สุนขั ของเล่น ไวใ้นพวกเดียวกนั ทั้งน้ีเพราะเด็กรวมตามการรับรู้ของตวัเอง 
เน่ืองจากเด็กมองเห็นในแง่ท่ีส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับชีวิตอยู่เป็นประจ า แต่จะไม่สามารถเข้าใจ                
ในประเด็นอ่ืน ๆ ไดเ้ลย           
  2. ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู้ นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล (Intuitive Phase) อาย ุ                      
4 – 7 ปี เด็กมีพฒันาการทางสติปัญญาและความคิดยงัคงอยู่ในระดบั Preconceptual Phase เด็กยงัไม่
สามารถใช้เหตุผลท่ีแทจ้ริงได้ การตดัสินใจขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่แต่เด็กจะตอบสนอง
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งกระตือรือร้น เด็กจะเร่ิมเลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญ่ ใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือแทน
การคิด         
  3. ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม (Concrete Operations) อายุ 7 - 11 ปี                      
เด็กในวยัน้ี สามารถสร้างกฎเกณฑ ์และตั้งเกณฑใ์นการแยกแยะส่ิงของออกเป็นหมวดหมู่ เด็กเร่ิมมี
ความสามารถในการคิดย้อนกลับและมีความเข้าใจในเร่ืองของเหตุผลและสามารถเข้าใจ
เปรียบเทียบส่ิงใดต ่า สูงกวา่ มากกวา่ ไดอ้ยา่งสมบูรณ์    
 ขั้นท่ี 3 ขั้นของการคิดอย่างมีเหตุผลและอย่างเป็นนามธรรม (Formal Operation) อายุ 11 ปี
ขึ้นไป ความคิดแบบเด็ก ๆ จะส้ินสุดลงเด็กสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากส่ิงแวดล้อม                    
ท่ีเขาประสบได ้เด็กสามารถคิดอย่างวิทยาศาสตร์สามารถตั้งสมมติฐาน และทฤษฎีได ้มีความพอใจ
ท่ีจะคิดพิจารณาส่ิงท่ีเป็นนามธรรม มีความเห็นว่าความเป็นจริงท่ีปรากฏนั้นไม่ส าคญัเท่ากบัความ
คิดถึงส่ิงท่ีอาจเป็นไปได ้          
 จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget, 1896-1980)                  
ได้ว่าพัฒนาการทางสติปัญญาเป็นกระบวนการทางสมองท่ีเกิดขึ้ นตั้ งแต่แรกเกิด โดยอาศัย
กระบวนการดูดซบัเป็นภาพ และปรับใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวยั  
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 ในการศึกษาวิจยัน้ี ไดมี้การประยุกตใ์ช้แนวคิดทฤษฎีการพฒันาทางสติปัญญาของเพีย
เจท์ในขั้นตอนของการพัฒนาการทางสติปัญญา ขั้นท่ี 2 ขั้นคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม 
(Concrete Thinking Operations) ช่วงอายุ 4 - 7 ปี (Intuitive Phase) เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจยั พฒันาการทางสติปัญญาในขั้นน้ี คือ เด็กจะมีความเขา้ใจสัญลกัษณ์รอบ ๆ ตวั แต่ยงัไม่
สามารถใช้เหตุผลท่ีแท้จริงได้ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ เด็กจะตอบสนอง
ส่ิงแวดลอ้มอย่างกระตือรือร้น และเร่ิมเลียนแบบพฤติกรรมของผูใ้หญ่ ซ่ึงผูวิ้จยัได้ประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีการพฒันาทางสติปัญญาโดยให้กลุ่มตวัอย่างเลือกหยิบสัญลกัษณ์ในการตอบค าถาม
ในแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงความหมายของสัญลักษณ์ป้ายสีเขียว คือ ค าตอบท่ีตรงกับความรู้สึกและ
สัญลกัษณ์ป้ายสีแดง คือ ค าตอบท่ีไม่ตรงกบัความรู้สึก  
 
แนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเอง (The Theory of Self-Care) 
 1. ทฤษฎีการดูแลตนเอง          
 โอเร็ม (Orem, 2001 อา้งถึงใน อิสริยาภรณ์  แสงสวย, 2560) ไดก้ล่าวว่า ทฤษฎีการดูแล
ตนเอง (The Theory of Self-care) เป็นแนวคิดของการกระท าท่ีเกิดจากความตั้ งใจ มีแบบแผน                      
มีการเรียนรู้ถึงการกระท าและผลจากการกระท านั้น ๆ ซ่ึงการเรียนรู้อาจเกิดจากการคิดค้นด้วย
ตนเอง การได้รับการสอนหรือแนะน าหรือเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  จากการกระท ากิจกรรม              
นั้น ๆ ในแต่ละวนั และบุคคลยงัน าความสามารถเหล่าน้ีมาใชใ้นการจดัการกบัปัจจยัท่ีมีผลส่งเสริม
หรือเป็นผลทางลบต่อการท าหน้าท่ีตามปกติหรือตามพฒันาการเพื่อให้ชีวิตด าเนินต่อไป และคง
ความผาสุกไว ้นอกจากจะน าความสามารถมาใชใ้นการดูแลตนเองแลว้ บุคคลยงัน ามาให้การดูแล
สมาชิกในครอบครัวและคนอ่ืน ๆ ด้วย ในภาวะปกติผูใ้หญ่มกัจะดูแลตนเองได้ ส่วนทารก เด็ก 
ผูสู้งอายุ ผูท่ี้เจ็บป่วยหรือมีความพิการอาจตอ้งการความช่วยเหลือเก่ียวกบักิจกรรมการดูแลตนเอง 
การดูแลตนเองเป็นการกระท าท่ีบุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่ได้มีส่วนส่งเสริมให้ตนเองมีชีวิตรอด มีภาวะ
สุขภาพ และสวสัดิการท่ีดี การดูแลตนเองเป็นพฤติกรรมท่ีจงใจและมีเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะท่ี 1  เป็นระยะของการพินิจพิจารณาและตดัสินใจ ซ่ึงน าไปสู่การกระท าในระยะน้ี
บุคคลสามารถท่ีกระท าการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความรู้เก่ียวกับตนเอง 
ส่ิงแวดลอ้ม และเห็นดว้ยว่าส่ิงท่ีจะกระท านั้นเหมาะสมในสถานการณ์นั้น ๆ ดงันั้นก่อนท่ีบุคคล                     
จะเห็นด้วยกับการกระท าว่าเหมาะสม ต้องมีการคาดการณ์ว่าส่ิงท่ีจะกระท าในสถานการณ์นั้น                      
จะมีประสิทธิภาพและให้ผลตามท่ีตอ้งการ ดงันั้นการดูแลตนเองจึงตอ้งการความรู้เก่ียวกบัวิธีการ                   
ในการปฏิบติัตนและผลท่ีจะเกิดขึ้นภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นจริง โดยตอ้งค านึงถึงสภาพของร่างกาย                 
ท่ีสัมพนัธ์กับสุขภาพ ส่ิงบ่งช้ีถึงภาวะท่ีเกิดขึ้นว่าดีขึ้นหรือเลวลง และผลท่ีเกิดขึ้นจากการเลือก
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ปฏิบติัจะเป็นประโยชน์หรือโทษ บุคคลท่ีมีการดูแลตนเองจึงตอ้งการความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ 
สภาวการณ์ ทั้งภายในและภายนอก ความรู้ท่ีช่วยในการสังเกต การให้ความหมายของส่ิงท่ีสังเกต
พบและมองเห็น ตลอดจนความสัมพนัธ์ของความหมายของเหตุการณ์กับส่ิงท่ีตอ้งกระท าจึงจะ
สามารถพิจารณา ตดัสินใจกระท าได ้        
 ระยะท่ี 2  เป็นระยะของการด าเนินการกระท าและผลของการกระท าในระยะน้ีบุคคล
ตอ้งพิจารณาการกระท าอย่างมีเป้าหมาย บุคคลจะตั้งค  าถามว่าจะตอ้งกระท าอะไร ตอ้งการแหล่ง
ประโยชน์ใด และเม่ือตอ้งการความช่วยเหลือ มีใครช่วยได้บา้ง ซ่ึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการ
ปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการดูแลตนเอง เพราะเป็นส่ิงก าหนดการเลือกกิจกรรมท่ีจะกระท าและ
เป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นการติดตามผลการปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ       
  1.1 ความต้องการการดูแลตนเองทั้ งหมด (Therapeutic Self-Care Demand : 
TSCD) ความตอ้งการการดูแลตนเองทั้งหมด หมายถึง กิจกรรมการดูแลตนเองท่ีตอ้งกระท าเพื่อ
สนองความตอ้งการการดูแลตนเองท่ีจ าเป็น เป็นความตอ้งการท่ีเฉพาะเพื่อคงไวซ่ึ้งชีวิต สุขภาพ 
สวสัดิภาพและความคงทนของโครงสร้างและหนา้ท่ีของมนุษยห์รือกล่าวไดว้า่เป็นชุดของกิจกรรม
หรือการดูแลและเทคโนโลยีท่ีมีความจ าเป็นซ่ึงเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงท่ีจะท าให้บรรลุหรือ
สนองตอบการดูแลตนเองท่ีจ าเป็น (Self-Care Requisite : SCR) โดยความตอ้งการการดูแลตนเอง
ทั้งหมด (Therapeutic Self-Care Demand : TSCD) ประกอบด้วยความตอ้งการท่ีจ าเป็นทั้ง 3 ชนิด 
คือ ความตอ้งการการดูแลตนเองทัว่ไป ความตอ้งการการดูแลตนเองท่ีจ าเป็นตามระยะพฒันาการ 
และความตอ้งการการดูแลตนเองท่ีจ าเป็นในภาวะเบ่ียงไปทางดา้นสุขภาพ โดยมีเป้าหมาย ดงัน้ี 
   1.1.1 การสนบัสนุนกระบวนการของชีวิตส่งเสริมการท าหนา้ท่ีปกติ   
   1.1.2 คงไวซ่ึ้งการเจริญเติบโตพฒันาการและวุฒิภาวะตามปกติ   
   1.1.3 ป้องกนัควบคุมรักษากระบวนของโรคและการบาดเจ็บ    
   1.1.4 ป้องกนัหรือทดแทนความพิการ      
   1.1.5 ส่งเสริมความผาสุก       
 โดยกิจกรรมการดูแลตนเองท่ีตอ้งกระท าในระยะเวลาหน่ึงหรือเป็นงานทั้งหมดท่ีตอ้ง
กระท าเพื่อรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพในสถานการณ์นั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการการดูแลตนเองท่ี
จ าเป็น 3 ดา้นน้ี โอเร็ม เรียกว่า การดูแลตนเองท่ีจ าเป็น (Self-Care Requisite : SCR) (สมจิต หนุเจริญกุล, 
2540)       
  1.2 การดูแลตนเองท่ีจ าเป็น (Self-Care Requisite : SCR) การดูแลตนเองท่ีจ าเป็น                  
เป็นวตัถุประสงคห์รือเหตุผลของการกระท าการดูแลตนเอง ซ่ึงเป็นความตั้งใจหรือผลท่ีเกิดขึ้นทนัที
หลงัการกระท า (สมจิต  หนุเจริญกุล, 2544)  ซ่ึงมี 3 อยา่ง ไดแ้ก่   
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   1.2.1 การดูแลตนเองท่ีจ าเป็นโดยทั่วไป (Universal Self-Care Requisites : 
USCR) เป็นการดูแลตนเอง เพื่อส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพและสวสัดิภาพของบุคคล และการ
ดูแลตนเองเหล่าน้ี จ าเป็นส าหรับบุคคลทุกวยั แต่จะต้องปรับให้เหมาะสมกับระยะพัฒนาการ 
จุดประสงคข์องกิจกรรมการดูแลตนเองท่ีจ าเป็น มีดงัต่อไปน้ี    
    1.2.1.1 คงไวซ่ึ้งอากาศ น ้ า และอาหารท่ีเพียงพอ โดยการบริโภคอาหาร          
และน ้ าให้เพียงพอกบัหน้าท่ีของร่างกายตามปกติ และปรับความเปล่ียนแปลงภายใน และภายนอก                  
เพื่อการเจริญเติบโตและพฒันาการการซ่อมแซมเน้ือเยือ่และการท างานของอวยัวะต่าง ๆ  
    1.2.1.2  คงไวซ่ึ้งการขบัถ่าย และระบายใหเ้ป็นไปตามปกติ โดยการดูแล
ตนเองให้มีการขบัถ่าย ระบายเหง่ือไคล ตลอดจนดูแลความสะอาดของร่างกายส่วนนั้น ๆ เพื่อสุข
วิทยาส่วนบุคคล              
    1.2.1.3 คงไวซ่ึ้งความสมดุลระหว่างการมีกิจกรรม  และการพักผ่อน                     
โดยเลือกกิจกรรมเพื่อช่วยให้ร่างกายได้เคล่ือนไหวออกก าลัง ได้ใช้สติปัญญา ความคิด และ
ตอบสนองอารมณ์ รวมทั้งการไดมี้โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม การเลือกพกัผ่อนตามความสนใจ 
ค่านิยม ประเพณี และกฎเกณฑ์จากขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งน้ีบุคคลจะตอ้งสามารถแบ่งเวลา 
โดยตระหนกัถึงความสมดุลระหวา่งการมีกิจกรรมและการพกัผอ่นใหเ้หมาะสมดว้ย   
    1.2.1.4 คงไวซ่ึ้งความสมดุลระหวา่งการอยู่คนเดียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์                 
ในสังคม ความสมดุลระหว่าง 2 ภาวะน้ี จะช่วยพฒันาบุคลิกภาพการเป็นตวัของตวัเอง และพฒันา
ความสัมพนัธ์ปฏิบติัหน้าท่ีได้ดีขึ้น และสังคมท่ีอบอุ่นน้ีจะช่วยให้บุคคลท่ีเป็นสมาชิกของสังคม
สามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได ้       
    1.2.1.5 การป้องกนัอนัตรายต่าง ๆ ต่อชีวิต หน้าท่ี และความสุขในชีวิต                    
โดยการท่ีบุคคลสนใจและรับรู้อนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้น หาทางป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีอาจจะเป็น
อนัตรายพยายามหลีกเล่ียง ควบคุมและขจดัเหตุการณ์ท่ีจะเป็นอนัตรายต่อชีวิตและสวสัดิภาพของตนเอง
    1.2.1.6 การส่งเสริมการท าหน้าท่ี ได้แก่ การพัฒนาและรักษาภายใต้
ระบบสังคมและความสามารถของตนเอง ได้แก่ การพัฒนา และรักษาอัตมโนทัศน์ท่ีเป็นจริง                 
การปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการของตนเอง การปฏิบติักิจกรรมท่ีส่งเสริมรักษาโครงสร้าง  
และหน้าท่ีของบุคคลรวมไปถึงการคน้หา สนใจความผิดปกติของโครงสร้างและหน้าท่ีท่ีแตกต่าง
ไปจากปกติของตนเอง             
   1.2.2 ความตอ้งการการดูแลตนเองท่ีจ าเป็นตามระยะพฒันาการ (Developmental 
Self-Care Requisites : DSCR) เป็นการดูแลตนเองท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการพฒันาการของชีวิต
หรือเหตุการณ์ในระยะต่าง ๆ เช่น การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร การเจริญเติบโตเขา้สู่วยัต่าง ๆ ของ
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ชีวิตรวมถึงเหตุการณ์ท่ีมีผลเสียหรือเป็นอุปสรรคต่อพฒันาการ เช่น การสูญเสียบิดามารดา คู่ชีวิต
ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีส าคญั คือ         
    1.2.2.1 การพัฒนาและคงไว้ซ่ึงภาวะความเป็นอยู่ท่ีช่วยสนับสนุน 
กระบวนการของชีวิตและพฒันาการท่ีช่วยใหบุ้คคลเจริญเขา้สู่วุฒิภาวะในวยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระยะท่ีอยู่
ใน ครรภ ์ระยะคลอด วยัทารก วยัเด็ก วยัรุ่น และวยัชรา      
    1.2.2.2  การส่งเสริมและการป้องกนัการเกิดภาวะท่ีมีผลท าให้พฒันาการ        
ของบุคคลเส่ือมถอย เช่น การไม่ได้รับการศึกษา ปัญหาการปรับตัวเข้ากับสังคม ความเจ็บป่วย                       
ความผิดปกติทางดา้นร่างกายและจิตใจ การสูญเสียญาติมิตร เพื่อนและผูใ้ห้ความช่วยเหลือเก้ือกูล 
   1.2.3 ความตอ้งการการดูแลตนเองท่ีจ าเป็นตามภาวะเบ่ียงเบนด้านสุขภาพ 
(Health Deviation Self-Care Requisites : HSCR) เป็นการดูแลตนเองเม่ืออยู่ในภาวะเจ็บป่วยหรือมี
ความพิการ รวมทั้งบุคคลท่ีอยู่ระหว่างการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค ท าให้มีการเปล่ียนแปลง
ในโครงสร้างและการท าหนา้ท่ีของร่างกาย ซ่ึงกิจกรรมของการดูแลตนเองในดา้นน้ี ไดแ้ก่  
    1.2.3.1 การแสวงหาความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลท่ีมั่นคง 
น่าเช่ือถือ      1.2.3.2  ตระหนกัและเอาใจใส่ต่อผลของพยาธิสภาพท่ีเกิดขึ้น  
    1.2.3.3  ปฏิบติัตามแผนการรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟู เพื่อป้องกัน
หรือรักษาโรคควบคุมหนา้ท่ีต่าง ๆ ของร่างกาย แกไ้ขความพิการหรือความผิดปกติ   
    1.2.3.4  ตระหนักและเอาใจใส่ต่อผลท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาล เช่น 
สังเกตอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล       
    1.2.3.5  เปล่ียนแปลงอตัมโนทศัน์และภาพลกัษณ์ของตนเอง โดยการ
ยอมรับภาวะเจ็บป่วยและยอมรับว่าตนเองอยู่ภายใต้ภาวะท่ีต้องการความช่วยเหลือด้านการ
รักษาพยาบาล     
    1.2.3.6  เรี ยน รู้ ท่ี จะด ารงชี วิ ตอยู่ กั บผลของพยาธิ สภาพและการ
รักษาพยาบาลท่ีเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมใหพ้ฒันาการอยา่งต่อเน่ือง     
   การดูแลตนเองท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะตอ้งค านึงถึงความแตกต่างแต่ละบุคคล 
เช่น อายุ เพศ ระดับพฒันาการ การท าหน้าท่ีไวป้กติหรือไม่ แบบแผนการด าเนินชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอกอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถระบุการดูแลตนเองทั้ งหมด (Therapeutic Self-Care Demand) ได ้
และการดูแลตนเองของบุคคลยงัสัมพนัธ์กบัความสามารถในการดูแลตนเอง (Self-Care Agency) 
อีกดว้ย  
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  1.3 ความสามารถในการดูแลตนเอง (Self-Care Agency) เป็นศกัยภาพอนัสลบัซับซ้อน
ของบุคคลในการท่ีจะปฏิบติักิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการการดูแลตนเองทั้งหมดของ
บุคคล โครงสร้างความสามารถในการดูแลตนเองมี 3 ระดบั  
   1.3.1 ความสามารถในการปฏิบติัเพื่อการดูแลตนเอง (Capabilities for Self-
Care Operation) เป็นความสามารถท่ีจ าเป็นในการดูแลตนเองขณะนั้น (พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม, 2540) 
ประกอบด้วย การคาดการณ์ (Estimative) เป็นความสามารถในการตรวจสอบสถานการณ์และ
องค์ประกอบในตนเองและส่ิงแวดล้อม การปรับเปล่ียน (Transition) เป็นความสามารถในการ
ตดัสินใจและการลงมือปฏิบติั (Productive Operation) เป็นความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมต่าง 
ๆ ซ่ึงความสามารถดงักล่าวเป็นการกระท าท่ีจงใจและมีเป้าหมาย                          
   1.3.2 พลังความสามารถ 10 ประการ (Ten Power Component) กล่าวคือ บุคคล
ต้องการพลังความสามารถในการดูแลตนเองเพื่อคงไว้ซ่ึงชีวิต สุขภาพ และสวสัดิการ ซ่ึงเป็น
เคร่ืองบ่งช้ีถึงการท่ีบุคคลได้กระท ากิจกรรมอย่างจงใจ เช่น มีความสนใจ เอาใจใส่ มีการริเร่ิม                  
มีเป้าหมายและมีแรงจูงใจในการกระท ากิจกรรมเพื่อดูแลตนเอง พลงัความสามารถ 10 ประการ 
ประกอบดว้ย  
    1.3.2.1 ความสนใจและความเอาใจใส่ในตนเอง ในฐานะท่ีตนเป็น
ผูรั้บผิดชอบในตนเอง รวมทั้งสนใจและเอาใจใส่ภาวะแวดลอ้มภายใน-ภายนอกตนเอง ตลอดจน
ปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับการดูแลตนเอง         
    1.3.2.2  ความสามารถท่ีจะควบคุมพลังงานด้านร่างกายของตนเอง                 
ใหเ้พียงพอส าหรับการริเร่ิมและการปฏิบติัการดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ือง     
    1.3.2.3  ความสามารถท่ีจะควบคุมส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายเพื่อการเคล่ือนไหว
ท่ีจ าเป็นในการริเร่ิมและการปฏิบติัการดูแลตนเองอยา่งต่อเน่ือง     
   1.3.2.4  ความสามารถท่ีจะใชเ้หตุผลเพื่อการดูแลตนเอง   
    1.3.2.5  มีแรงจูงใจท่ีจะกระท าการดูแลตนเอง เป้าหมายของการดูแล
ตนเองสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะและความหมายของชีวิต สุขภาพและสวสัดิภาพ   
    1.3.2.6  มีทักษะในการตัดสินใจเก่ียวกับการดูแลตนเอง และปฏิบัติ
ตามท่ีไดต้ดัสินใจ             
    1.3.2.7  มีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้เก่ียวกับการดุแล
ตนเองและปฏิบติัตามท่ีไดต้ดัสินใจ          
    1.3.2.8 มีทักษะในการใช้กระบวนการทางความคิดและสติปัญญา               
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การรับรู้ การจดักระท า การติดต่อและการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน เพื่อปรับการปฏิบติัการ
ดูแลตนเอง      
    1.3.2.9 มีความสามารถในการจดัระบบการดูแล    
    1.3.2.10 มีความสามารถท่ีจะปฏิบัติการดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง                         
และสอดแทรกการดูแลเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในแบบแผนการด าเนินชีวิตในฐานะบุคคล ซ่ึงมกัมี
บทบาทเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวและชุมชน        
   1.3.3 ความสามารถและคุณสมบติัขั้นพื้นฐาน (Foundational Capabilities and 
Dispostions) เป็นความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการกระท าอย่างจงใจ (Deliberate Action) และมีเป้าหมาย 
กล่าวคือ เป็นการกระท าท่ีไม่เฉพาะเจาะจงในเร่ืองสุขภาพเท่านั้น ซ่ึงแบ่งออกเป็นความสามารถท่ี
จะรู้ (Knowing) และความสามารถท่ีจะท า (Doing) ประกอบไปด้วย ความสามารถและทกัษะใน
การเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความจ า ความสามารถในการอ่าน การเขียน นับเลข รวมทั้งความสามารถในการ
หาเหตุผล และใช้เหตุผล หน้าท่ีของประสาทส าหรับความรู้สึก เก่ียวกับการสัมผสั การมองเห็น   
การได้ยิน การได้กล่ิน และการรับรส การรับรู้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายนอกภายในตนเอง  การเห็น
คุณค่าในตนเอง นิสัยประจ าตวั ความตั้งใจ ความเขา้ใจใน ตนเอง ความห่วงใยในตนเอง การยอมรับ
ตนเอง ระบบการจดัล าดบัความส าคญั รู้จกัจดัเวลาในการกระท ากิจกรรม ความสามารถท่ีจะจดัการ
เก่ียวกบัตนเอง        
 ความสามารถในแต่ละขั้นจะเป็นพื้นฐานของความสามารถในระดับท่ีสูงขึ้ นไป                               
โดยความสามารถและคุณสมบติัพื้นฐานจะเป็นความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติักิจกรรม
โดยทัว่ไป ส่วนพลงัความสามารถ 10 ประการ เป็นส่ือกลางระหว่างการท าหน้าท่ีของบุคคลกับ               
การรับรู้ทางดา้น ร่างกาย จิตใจหรือจิตสังคม ไม่ใช่การกระท าโดยสัญชาติญาณและพลงัความสามารถ
เป็นพื้นฐานของ ความสามารถในการปฏิบติัเพื่อการดูแลตนเอง นอกจากองค์ประกอบ ทั้ง 3 ประการ
แล้วยงัมีปัจจยัพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการดูแลตนเองด้วย (สมจิต หนุเจริญกุล, 
2540)    
 2. ทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเอง (Theory of Self-Care Deficit )   
 เป็นกรอบแนวคิดท่ีบ่งบอกถึงเหตุผลและเวลาท่ีบุคคลตอ้งการการพยาบาล กล่าวคือ                    
ความพร่องในการดูแลตนเอง เป็นความสัมพนัธ์ของความไม่เท่าเทียมกนัของความสามารถในการ
ดูแลตนเองและความตอ้งการการดูแลตนเองทั้งหมด (พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม, 2540) เม่ือใดก็ตามท่ี
บุคคลใชค้วามสามารถในการดูแลตนเองไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองต่อความตอ้งการการดูแลตนเอง
ทั้งหมด แสดงถึงการท่ีบุคคลมีความพร่องในการดูแลตนเอง และตอ้งการระบบการพยาบาลจะตอ้ง
เขา้ไปช่วยเหลือ (สมจิต  หนุเจริญกุล, 2544)   
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 3. ทฤษฎีระบบการพยาบาล (Theory of Nursing system)    
 ทฤษฎีน้ีเป็นตวัเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎีการดูแลตนเองกบัความพร่องใน
การดูแลตนเองเกิดขึ้น ซ่ึงพยาบาลจะใชค้วามสามารถทางการพยาบาลเพื่อปรับแกไ้ขสมดุลระหวา่ง
ความสามารถในการดูแลตนเองกบัความตอ้งการในการดูแลตนเองทั้งหมดของผูรั้บบริการ (พร้อมจิตร  
ห่อนบุญเหิม, 2540) โดยระบบการพยาบาลจะเกิดขึ้นเม่ือพยาบาลมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป่้วยหรือผูใ้ชบ้ริการ 
ค้นหาปัญหาความต้องการการดูแลและลงมือกระท าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการดูแล 
รวมทั้งการปรับและพฒันาความสามารถของผูป่้วยหรือใชบ้ริการในการดูแลตนเอง (สมจิต หนุเจริญกุล, 
2544) ระบบการพยาบาลแบ่งตามเกณฑ์ความสามารถของบุคคลในการควบคุมการเคล่ือนไหวและ
จดักระท าไดเ้ป็น 3 ระบบ ไดแ้ก่   
  3.1 ระบบทดแทนทั้งหมด (Wholly Compensatory Nursing System) ใช้เม่ือผูป่้วย                
ไม่สามารถจะปฏิบติักิจกรรมการดูแลตนเองท่ีตอ้งอาศยัตนเองเป็นผูช้ี้น าหรือไม่สามารถควบคุม              
การเคล่ือนไหวหรือจดัการเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวได ้      
  3.2  ระบบทดแทนบางส่วน (Partly Compensatory Nursing System) ใชเ้ม่ือ   
   3.2.1 ผูป่้วยตอ้งจ ากัดการเคล่ือนไหวจากโรคหรือจากการรักษาของแพทย ์ 
   3.2.2 ขาดความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น       
   3.2.3 ขาดความพร้อมในการเรียนรู้และการท ากิจกรรมในการดูแลตนเอง 
ระบบน้ีผูป่้วยกบัพยาบาลร่วมกนัรับผิดชอบตั้งเป้าหมายในการตอบสนองความตอ้งการการดูแล
ตนเองทั้งหมดของผูป่้วย พยาบาลปฏิบติักิจกรรมการดูแลบางอย่าง ชดเชยขอ้จ ากดัและปรับเพิ่ม
ความสามารถในการดูแลตนเองของผูป่้วย   
  3.3 ระบบสนับสนุนและให้ความรู้ (Supportive-Educative Nursing System) ระบบ
สนับสนุนและให้ความรู้ เป็นระบบท่ีผูป่้วยจะปฏิบติัและเรียนรู้ท่ีจะกระท าการดูแลตนเอง โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อให้ผูป่้วยเกิดการพฒันาความสามารถในการดูแลตนเอง และกระท าการดูแลตนเอง
ไดส้ าเร็จ ซ่ึงวิธีการช่วยเหลือของพยาบาลในระบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้ มีดงัน้ี  
   3.3.1 การสอน วิธีการน้ีเหมาะสมส าหรับท่ีจะช่วยให้ผูป่้วยมีการพัฒนา
ความรู้หรือทกัษะบางประการและเป็นวิธีส าคญัในการพฒันาความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูป่้วย ส่งเสริมให้ผูป่้วยรู้สึกมีคุณค่าในตวัเอง โดยเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยมีอ านาจในการตดัสินใจชีวิต
ดว้ยตนเอง พยาบาลกบัผูป่้วยมีการวางแผนและเลือกวิธีการดูแลตนเองร่วมกนั มีการประเมินปัญหา                           
และความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ของผูป่้วย ส่วนใหญ่ผูป่้วยตอ้งการรู้เก่ียวกบัโรคท่ีเป็นอยู่ การรักษาท่ี
ได้รับพร้อมให้เหตุผลของการรักษา อาการข้างเคียงท่ีเกิดขึ้นจากการรักษา ค าแนะน าเก่ียวกับ           
การเผชิญภาวะเครียด และค าแนะน าเก่ียวกบัการส่งเสริมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (ขนิษฐา นาคะ, 2534 
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อา้งถึงใน อิสริยาภรณ์  แสงสวย, 2560) การเตรียมการสอนอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวล้่วงหน้า
เพื่อเป็นแนวทางการสอนส าหรับผูส้อนจะช่วยให้การเรียนรู้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2537 อา้งถึงใน อิสริยาภรณ์  แสงสวย, 2560) เน้ือหาท่ีสอนจะตอ้ง
เสริมจากความรู้เดิม ตอ้งค านึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลด้วย        
การรับฟังจะช่วยให้ผูป่้วยรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการควบคุมตนเอง การเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาส
ให้ซักถามเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น ฝึกทกัษะต่าง ๆ ดว้ยตนเองอาจท าให้ผูป่้วยมัน่ใจมากขึ้น 
การสอนหรือการให้ค  าแนะน าจะได้ผลดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสัมพนัธภาพ ความไวว้างใจและความ
เป็นมิตรระหวา่งพยาบาลกบัผูป่้วย (สมจิต หนุเจริญกุล, 2544)     
   3.3.2 การช้ีแนะ เป็นการช่วยเหลือใหผู้ป่้วยสามารถตดัสินใจเลือกวิธีการดูแล
ตนเองภายใตก้ารแนะน าและดูแลของพยาบาล เพื่อตอบสนองความตอ้งการหรือปรับความสามารถ                  
ในการดูแลตนเอง โดยการช้ีแนะการปฏิบติัตวัเพื่อให้ผูป่้วยไดเ้ลือกวิธีการท่ีเหมาะสมในการดูแล
ตนเอง (สมจิต หนุเจริญกุล, 2544)     
   3.3.3 การสนับสนุน เป็นวิธีส่งเสริมความพยายามให้ผูป่้วยสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลตนเองไดแ้มจ้ะอยู่ในภาวะเครียด มีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากโรค สามารถ
เรียนรู้ท่ีจะมีชีวิตอยู่โดยไม่กระทบต่อพฒันาการของตนเองหรือกระทบน้อยท่ีสุด การสนับสนุน
อาจเป็นค าพูดหรือกิริยาท่าทางของพยาบาล เช่น การมอง การสัมผสั การช่วยดา้นร่างกายและค าพูด
ท่ีกระตุ้นให้ก าลังใจ การให้ส่ิงของ การประสานงานกับแผนกสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ความ
อนุเคราะห์ ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล เป็นตน้ การสนบัสนุนในแต่ละดา้น พยาบาลตอ้งเลือกให้
เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละคน แต่ละสถานการณ์ การสนับสนุนทั้งดา้นร่างกายและจิตใจจะช่วยให้
ผูป่้วยริเร่ิม และพยายามปฏิบัติการดูแลตนเอง ซ่ึงผูใ้ห้การสนับสนุนนอกจากพยาบาลแลว้ ยงัมี
บุคคลในครอบครัว และอาจเป็นผูป่้วยกลุ่มโรคเดียวกนัท่ีจะช่วยใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนัขณะผูป่้วย
กลบัมารับบริการจาก สถานพยาบาล (สมจิต  หนุเจริญกุล, 2544)   
   3.3.4 การสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาความสามารถในการ
ดูแลตนเองท่ีจะปฏิบติัการการดูแลตนเอง เป็นวิธีการเพิ่มแรงจูงในของผูป่้วยในการวางเป้าหมาย                
ท่ีเหมาะสม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลตามท่ีตั้ งเป้าหมายไว ้โดยให้ผูป่้วยได้พูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูป่้วยอ่ืน ๆ หากผูป่้วยปฏิบติัตวัไม่ถูกตอ้งพยาบาลจะคอยช่วยเหลือ     
และให้ค  าแนะน าอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งให้ผูป่้วยได้ใกล้ชิดกับญาติ เพื่อให้ญาติเข้ามามีส่วนร่วม
เรียนรู้ในการดูแลตนเอง ของผูป่้วย (สมจิต  หนุเจริญกุล, 2544)       
 จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม (Orem, 2001) ไดว้่า การดูแล
ตนเองเป็นการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นกบัตนเองในดา้นต่าง ๆ บุคคลทุกวยัจึงมีการเรียนรู้จาก
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ประสบการณ์จริงหรือการได้รับการสอนจากบุคคลอ่ืน ๆ ท าให้บุคคลเหล่าน้ีมีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพของตนเอง           
 ในการศึกษาวิจัยน้ี ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการดูแลตนเอง ในด้านการ
ป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยเป็นโรคมือ เทา้ ปาก โดยการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ซ่ึง
ไดรั้บการเรียนรู้จากการดูส่ืออนิเมชั่น เร่ือง โรคมือ เทา้ ปาก จากโรงพยาบาลขอนแก่นราม ท่ีให้
ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะอาการโรค เช้ือท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดโรค วิธีการแพร่กระจาย ระยะฟักตวั 
การป้องกันโรค การรักษา และส่ืออนิเมชั่น เร่ือง วิธีลา้งมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน ท่ีสร้างโดยคุณ  
สถิรกานต ์ทัว่จบ ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน และผูว้ิจยัมีความเช่ือว่า
ส่ือนิเมชัน่ สามารถท าให้กลุ่มตวัอย่างเกิดเป้าหมายในการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน 
เพื่อป้องกนัตนเองไม่ใหป่้วยเป็นโรคมือ เทา้ ปาก ต่อไป 
 
แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัความสามารถด้านความจ า 
 1. ทฤษฎีความจ าสองกระบวนการ (Two-Process Theory of Memory)   
 แอตกินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shilirin, 1968 อา้งถึงใน ธีรวฒัน์ คูณสินทวีกุล, 
2559) กล่าวถึง ความจ าระยะสั้นหรือความจ าทนัทีทนัใดและความจ าระยะยาว วา่ ความจ าระยะสั้น                  
เป็นความจ าชัว่คราว ส่ิงใดก็ตามถา้อยู่ในความจ าระยะสั้นจะตอ้งไดรั้บการทบทวนอยู่ตลอดเวลา 
มิฉะนั้นความจ าส่ิงนั้นจะสลายตวัไปอย่างรวดเร็ว ในการทบทวนนั้นเราจะไม่สามารถทบทวน             
ทุกส่ิงท่ีเขา้มาอยู่ในระบบความจ าระยะสั้น ดงันั้นจ านวนท่ีเราจ าไดใ้นความจ าระยะสั้นจึงมีจ ากดั 
การทบทวนป้องกันไม่ให้ความจ าสลายตัวไปจากความจ าระยะสั้ นและถ้าส่ิงใดอยู่ในความจ า           
ระยะสั้ นเป็นระยะเวลายิ่งนาน ส่ิงนั้นก็มีโอกาสฝังตัวในความจ าระยะยาว ถ้าเราจ าส่ิงใดได้ใน
ความจ าระยะเวลายิ่งนาน ส่ิงนั้นก็มีโอกาสฝังตวัในความจ าระยะยาว ถา้เราจ าส่ิงใดไวใ้นความจ า
ระยะยาวส่ิงนั้นก็จะติดอยูใ่นความทรงจ าตลอดไป (ชยัพร วิชชาวุธ, 2520)    
 2. ทฤษฎีการสลายตัว (Decay Theory)        
 เป็นทฤษฎีการลืม กล่าวว่า การลืมเกิดขึ้นเพราะการละเลยในการทบทวนหรือไม่น า             
ส่ิงท่ีจะจ าไวอ้อกมาใชเ้ป็นประจ า การละเลยจะท าให้ความจ าค่อย ๆ สลายตวัไปเองในท่ีสุด ทฤษฎี                        
การสลายตวัน้ีน่าจะเป็นจริงในความจ าระยะสั้น เพราะในความจ าระยะสั้นหากเรามิไดจ้ดจ่อหรือ
สนใจ ทบทวนในส่ิงท่ีตอ้งการจะจ าเพียงชัว่ครู่ส่ิงนั้นจะหายไปจากความทรงจ าทนัที    
 3. ทฤษฎีการรบกวน (Interference Theory)      
 เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการลืมท่ียอมรับกนัในปัจจุบนัทฤษฎีหน่ึง ทฤษฎีน้ีขดัแยง้กบัทฤษฎี                 
การสลายตวั โดยกล่าวว่า เวลาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท าให้เกิดการลืมได ้แต่ส่ิงท่ีเกิดในช่วง
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ดงักล่าวจะเป็นส่ิงคอยรบกวนส่ิงอ่ืน ๆ ในการจ า การรบกวนน้ีแยกออกเป็น 2 แบบ คือ การตาม
รบกวน (Proactive Interference) หรือการรบกวนตามเวลา หมายถึง ส่ิงเก่า ๆ ท่ีเคยประสบมาแลว้
หรือจ าไดอ้ยู่แลว้มารบกวนส่ิงท่ีจะจ าใหม่ ท าให้จ าส่ิงเร้าใหม่ไม่ค่อยได ้อีกแบบของการรบกวนก็ 
คือ การยอ้นรบกวน (Retroactive Interference) หรือการรบกวนยอ้นเวลา หมายถึง การพยายามจ า
ส่ิงใหม่ท าให้ลืมส่ิงเก่าท่ีจ าได้มาก่อน จึงกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการลืมน้ีเกิดขึ้ นโดยความรู้ใหม่                  
ไปรบกวนความรู้เก่า ท าใหลื้มความรู้เก่าและความรู้เก่าก็สามารถไปรบกวนความรู้ใหม่ไดด้ว้ย   
 3.1 ทฤษฎีการจัดกระบวนการตามระดับความลกึ (Depth of Processing Theory)  
 ทฤษฎีน้ี กล่าวว่า ความจ าไม่มีโครงสร้างและความจ าท่ีเพิ่มขึ้นไม่ไดเ้กิดขึ้นเพราะมี
เวลาทบทวนในความจ าระยะสั้นนาน แต่เกิดขึ้นเพราะความซับซอ้นของการเขา้รหสัท่ีซับซ้อนหรือ
การโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีตอ้งการจ าย่อมอาศยัเวลา แต่เวลาดงักล่าวไม่ใช่เพื่อการทบทวนแต่
เพื่อการระลึกหรือซับซ้อนของการกระท ากบัสารท่ีเขา้ไป (การเขา้รหัส) ถา้ยิ่งลึก (ซับซ้อน) ก็จะยิ่ง
จ าไดม้าก นัน่คือตอ้งใชเ้วลามากดว้ย (ไสว เล่ียมแกว้, 2528)     
 3.2 หลกัการรับรู้ภาพและสัญลกัษณ์        
 มนุษยส์ามารถจ าภาพสารพดัชนิดท่ีผ่านมาไดแ้ละภาพต่าง ๆ ถูกเก็บในจิตส านึกซ่ึง
มนุษยส์ามารถระลึกออกมาไดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยอาศยัหลกั 3 ขอ้ (Fleming & Sheikhian, 1972 อา้งถึงใน 
ธีรวฒัน์ คูณสินทวีกุล, 2559) คือ  
 3.2.1 เม่ือมนุษยไ์ด้เห็นภาพใด ๆ เขา้ ย่อมแปลความหมายออกมาเป็นถอ้ยค า
หรือรูปลกัษณะต่าง ๆ ตามแต่ความทรงจ าท่ีเขาสะสมไว ้      
 3.2.2  มนุษยจ์ะตอบสนองส่ิงเร้าใหม่ท่ีเป็นภาพหรือสัญลกัษณ์ ในลักษณะท่ีไม่
เป็นภาษาหรือจินตนาการก่อน หลงัจากนั้นชัว่ขณะหน่ึงจะสามารถบอกไดว้า่ส่ิงนั้นคืออะไร  
 3.3.3  มนุษยมิ์ได้เก็บความจ าไวใ้นระบบประสาท แต่คงอยู่เฉพาะในรูปแบบ
ของการรับรู้ เช่น เม่ือดูภาพหน่ึงท่ีมีทั้ งภาพและค า เขาจะนึกถึงภาพหรือค าอย่างใดอย่างหน่ึง 
แลว้แต่วา่อยา่งไหนจะเด่นชดักวา่กนั ซ่ึงหลกัขอ้น้ีสนบัสนุนส่ิงเร้าท่ีเป็นภาพและค าคู่กนั   
 3.3 โครงสร้างและกระบวนความจ า   
     โครงสร้างของความจ ามี 3 หน่วย คือ     
        3.3.1 ความจ าการรู้สึกสัมผสั (Sensory Memory)     
   3.1.2 ความจ าระยะสั้น (Short Term Memory)      
      3.1.3 ความจ าระยะยาว (Long Term Memory)  
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 ภาพท่ี 2.4 : โครงสร้างความจ าของแอตกินสันและชิฟฟริน  
 ท่ีมา :    ไสว  เล่ียมแกว้, 2528  
 
 หน่วยทั้ ง 3 น้ี สัมพันธ์กันด้วยกระบวนการส าคัญ 3 กระบวนการ คือ การเข้ารหัส 
(Encoding) การเก็บรหัส (Storage) และการถอดรหัส (Retrieval) เน่ืองจากทั้ง 3 กระบวนการเป็น
กระบวนการต่อเน่ือง จึงจะขาดกระบวนการใด กระบวนการหน่ึงมิได้ มิฉะนั้ นจะเกิดการลืม 
กระบวนการจ าทั้ง 3 กระบวนการ 
 

 ภาพท่ี 2.5 : ความสัมพนัธ์ของกระบวนการจ า  
 ท่ีมา :     ไสว เล่ียมแกว้, 2528  
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 ภาพท่ี 2.6 : ขั้นตอนการท างานของกระบวนการจ าของมนุษย ์ 
 ท่ีมา :     ชยัพร  วิชชาวุธ, 2520 
  
 ความจ าเป็นกระบวนการต่อเน่ือง ดังมีผูต้ ั้ งทฤษฎีสองกระบวนการขึ้ น มีความว่า 
ความจ าระยะสั้นเป็นความจ าชัว่คราว ส่ิงใดก็ตามถา้อยูใ่นความจ าระยะสั้นจะตอ้งไดรั้บการทบทวน
อยู่เสมอ มิฉะนั้นความจ าต่อส่ิงนั้ นก็จะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว ในการทบทวนเราไม่สามารถ
ทบทวนทุกส่ิงให้อยู่ในความจ าระยะสั้น ดังนั้นจ านวนท่ีเราจ าได้จึงมีจ ากัด ส่ิงใดก็ตามถา้อยู่ใน
ความจ าระยะสั้นไดรั้บการทบทวนมากเท่าไร ก็จะฝังตวัเก็บไวใ้นความจ าระยะยาวไดน้านเท่านั้น 
(ชยัพร วิชชาวุธ, 2520) 
 ความจ าระยะส้ัน 
 ความจ าระยะสั้นเป็นโครงสร้างความจ าท่ีเกิดขึ้นจากการตีความของส่ิงเร้าหลกัจากเกิด
การรับรู้แลว้ และเก็บในความทรงจ าระยะหน่ึงท่ีสั้ นมาก การเก็บน้ีเป็นการเขา้รหัสโดยการแปล
สารเดิมไว ้การเขา้รหสัในความจ าระยะสั้นมีการเขา้รหสัเป็นภาพ เป็นเสียง และเป็นความหมาย 
 การเข้ารหัส เป็นภาพมีความส าคัญต่อการจ าของเด็ก ภาพท่ีใช้ควรเป็นภาพท่ีมี
ความหมายแน่นอนชดัเจน 
 การเขา้รหัสเป็นเสียง บางคร้ังขณะท่ีเราอ่านหนังสือในใจรู้สึกว่าเสียงเกิดขึ้นในสมอง                     
ของเราหรือการท่องออกเสียงเช่นกนั ลกัษณะน้ีเป็นการเขา้รหสัท่ีเป็นเสียง 
 การเข้ารหัสเป็นความหมาย จะอาศัยตัวกลางภาษาธรรมชาติ (Natural Language 
Mediators)มาช่วยในการเข้ารหัส เช่น ให้จ าค าว่า “Mot” ผูจ้  าจะพยายามแปลค าว่า “Mot” เป็น 



36 

 

“Mother” ซ่ึงมีความหมายขึ้น ท าให้จ าไดง้่าย “Mother” จึงเป็นตวักลางภาษาธรรมชาติ (ไสว เล่ียมแกว้, 
2528) 

 
 ภาพท่ี 2.7 : (ก) การเขา้รหสัเป็นภาพ (ข) รหสัในความจ าระยะสั้นท่ีเป็นโครงแบบซ่ึง 
                                    ถอดมาจากเหตุการณ์ท่ีคาดวา่เกิดขึ้นในสมองของตน 

 ท่ีมา :    ไสว เล่ียมแกว้, 2528 
  
 ความจ าระยะสั้นเป็นความจ าท่ีคงอยู่ในระยะสั้น ๆ ประมาณ 30 วินาที ท่ีเราตั้งใจหรือ                   
มีใจจดใจจ่อต่อส่ิงนั้น เม่ือเราไม่ใส่ใจแล้วความจ านั้ นก็จะเลือนหายไป เช่น การจ าหมายเลข
โทรศพัทท่ี์หาพบในสมุด ซ่ึงตอ้งมีการทบทวนจนกระทัง่หมุนเลขเสร็จ มิฉะนั้นจะลืมความสามารถ
ของคนเราท่ีจะเก็บขอ้มูลไวใ้นความจ าระยะสั้นไดม้ากท่ีสุด เรียกว่า ช่วงความจ า (Memory Span) 
คนทั่วไปมีช่วงความจ าอยู่ระหว่าง 5 - 9 หน่วย (Chung) ไม่ว่าหน่วยนั้นจะเป็นตัวอักษรหรือค า             
ก็ตามท่ีไม่ยากจนเกินไป (Miller, 1956 อ้างถึงใน ธีรวฒัน์  คูณสินทวีกุล , 2559) การศึกษาช่วง
ความจ าส่วนใหญ่จะเสนอส่ิงเร้าทีละหน่วย อยา่งไรก็ตามความจ าของคนไม่คงท่ีมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น
ตามอายุ เช่นเดียวกบัลกัษณะการเพิ่มของสติปัญญา เปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะของส่ิงเร้า วิธีการ
เสนอส่ิงเร้าและสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ช่วงความจ ายงัสามารถท าใหเ้พิ่มขึ้นหรือขยายออกไดด้ว้ยการ
ฝึกฝน (สุนทร  ค าโตนด, 2509 อา้งถึงใน ธีรวฒัน์ คูณสินทวีกุล, 2559)   
 การวัดความจ า     
 ในการศึกษาเก่ียวกบัความจ า บุคคลมีความจ ามากน้อยเพียงใด มีวิธีการทดสอบ 3 วิธี                     
(ชยัพร วิชชาวุธ, 2520)  ดงัน้ี   
 1. การจ าได้ (Recognition) ในการวัดความจ าด้วยวิธี น้ี  เราต้องแสดงส่ิงของหรือ
เหตุการณ์ซ่ึงเป็นส่ิงเร้าท่ีเคยประสบมาแล้วในอดีตปะปนกับส่ิงเร้าใหม่ ๆ ต่อหน้าผูท้ดสอบ                     
ผูท้ดสอบจะเปรียบเทียบและอ่านความรู้สึกของตนเองว่าจ าส่ิงท่ีปรากฏตรงหนา้ไดห้รือไม่เท่านั้น 

        ก                                           ข 
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เช่น การช้ีตวัผูร้้าย เจา้ทุกข์จะตอ้งเห็นผูร้้ายมาก่อน แลว้ให้ผูร้้ายปรากฏตวัอีกคร้ังโดยรวมอยู่กับ
ผูอ่ื้น วิธีเสนอส่ิงเร้าและทดสอบ คือ   
   1.1 แบบจ า - สอบ (Study Test) เป็นการเสนอส่ิงเร้าโดยการอ่านหรือให้ดูทีละค า
โดยใชค้  าละ 4 - 5 วินาที แลว้ทดสอบความจ าทนัที  
   1.2 แบบจ าต่อเน่ือง (Continuous Recognition Test) เป็นการเสนอส่ิงเร้าท่ีมีทั้งส่ิง
เก่าและส่ิงใหม่ ในการเสนอแต่ละคร้ังผูรั้บการทดลองจะตอ้งตอบว่าส่ิงเร้าท่ีเสนอนั้นเป็นส่ิงเร้าเก่า
หรือส่ิงเร้าใหม่    
 2. การระลึก (Recall) การระลึกต่างจากการจ าไดต้รงท่ีในการระลึกนั้น ผูร้ะลึกจะตอ้ง
สร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการจ าโดยไม่มีเหตุการณ์หรือส่ิงเร้าท่ีไดจ้ านั้นอยู่ต่อหน้า เช่น การระลึก
หมายเลขโทรศพัทข์องเพื่อนท่ีรู้จกั การทดสอบประเภทน้ีมี 4 วิธี คือ  
   2.1 การระลึกเสรี (Free Recall) เป็นการระลึกส่ิงเร้าใด ๆ ท่ีไดจ้ าก่อนหรือหลงัก็ได ้
โดยไม่ตอ้งเรียงตามล าดบั เช่น การฝึกใหลู้กเสือจ าส่ิงของท่ีเห็นแลว้เขียนรายการต่าง ๆ ท่ีจ าได ้โดย
เขียนรายการใดก่อนหรือหลงัก็ได ้เพื่อสะดวกในการทดลองเราอาจใช้ค  าแทนส่ิงของโดยเสนอค า
เหล่านั้นใหดู้หรือฟังแลว้เขียนตอบตามท่ีระลึกได ้ 
   2.2 การระลึกตามล าดับ (Serial Recall) เป็นการระลึกส่ิงเร้าตามล าดับท่ี ซ่ึงมีทั้ง
การระลึกตามล าดบัจากหนา้ไปหลงั (Initial Span) เช่น การระลึกหมายเลขโทรศพัท ์  
   2.3  ระลึกล าดับตัวเลขผิด ก็จะผิดถึงปลายทางด้วยและการระลึกตามล าดับ
ยอ้นหลงั (Terminal Span) ไดแ้ก่ การระลึกจากเลข 10, 9, 8, 7, 6, … , 0 เป็นตน้  
   2.4 การระลึกตามตัวแนะ (Cued Recall) เป็นการระลึกส่ิงเร้าในลักษณะของคู่
สัมพนัธ์ คือ จะก าหนดคู่สัมพนัธ์ท่ีประกอบดว้ยตวัแนะหรือท่ีเรียกว่าตวัเร้าและตวัสนองมาให้จ า
ก่อน เม่ือจะทดสอบก็จะเสนอตวัแนะใหผู้รั้บการทดลองระลึกถึงตวัสนองออกมา  
 3.  การเรียนซ ้ า (Relearning) หมายถึง การท าซ ้ า ๆ หรือการเสนอส่ิงเร้าซ ้ า ๆ ในการ
เรียนรู้ การเรียนแบบน้ีมกัใชว้ดัดว้ยเวลาหรือจ านวนคร้ังท่ีใชใ้นการเรียนซ ้ าคร้ังท่ี 2 และท่ีใชใ้นการ
เรียนคร้ังแรก แลว้คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องเวลาและจ านวนคร้ังท่ีลดลง  
 ในการทดสอบความจ าจะตอ้งใหผู้ท้ดสอบทุกคนมีประสบการณ์ในการรับรู้ขอ้มูลท่ีวดั                
ให้เท่ากนัก่อน และพบว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลสะทอ้นให้เห็นความสามารถท่ีแตกต่างกนั                       
ในด้านความจ า จากการวิเคราะห์ของกองทัพอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (The Army Air Forces) 
พบว่าความสามารถในการจ าแสดงออกได้มี 4 ประเภท (เสาวณี  คุณาวฒันากุล, 2517 อา้งถึงใน 
ธีรวฒัน์ คูณสินทวีกุล, 2559) คือ   
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 1. ช่วงความจ า (Memory Span Ability) เป็นความสามารถท่ีแสดงออกถึงจ านวนของส่ิง
ท่ีจ าได ้ถา้จ าส่ิงท่ีก าหนดให้ไดม้าก เรียกว่า มีช่วงความจ ายาว ถา้จ าไดน้้อยก็มีช่วงความจ าสั้น ซ่ึง
ทดสอบไดโ้ดยใหจ้ าส่ิงของ ตวัเลข ตวัอกัษร ค า สัญลกัษณ์ ฯลฯ      
 2. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ในการจ า (Association Memory Ability) 
เป็นความสามารถในการสร้างกฎเกณฑส์ าหรับตนเองท่ีจะจ าส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ขึ้น จะทดสอบไดโ้ดยใช้
ค  าโยงคู่หลายคู่ เม่ือเสนอค าหน่ึงแลว้ให้ตอบค าคู่ของค านั้น เช่น นก-แมว ผูใ้ดท่ีจดค าโยงคู่ไดม้าก 
แสดงวา่ผูน้ั้นมีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ในการจ า      
 3. ความสามารถในการจ าทางสายตา (Visual Memory Ability) เป็นความสามารถท่ี                  
เก็บรายละเอียดต่าง ๆ จากการเห็นไวไ้ดม้ากน้อยเพียงไร อาจทดสอบไดโ้ดยให้ดูส่ิงของแลว้วาด
ภาพจากส่ิงท่ีเห็น เพื่อตรวจสอบความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดในการจ า   
 4. ความสามารถในการจ าทางดนตรี (Musicial Memory Ability) เป็นความสามารถใน
การเก็บรายละเอียดของส่ิงท่ีไดย้ินไวไ้ด ้ซ่ึงทดสอบได้โดยท าเสียงต่าง ๆ เลียนเสียงท่ีก าหนดให้
หรือเล่นดนตรีตามเสียงดนตรีท่ีไดย้นิ  
 จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถดา้นความจ า ไดว้า่ ความจ าเกิดจาก
กระบวนการรับรู้และตีความจากภาพหรือเสียง ท าให้เกิดเป็นความจ าระยะสั้น ซ่ึงความจ าระยะสั้น
จะตอ้งไดรั้บการทบทวนอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการลืม ถา้การรับรู้ส่ิงใดอยู่ในความจ า
ระยะสั้นนาน ส่ิงนั้นก็จะกลายเป็นความจ าระยะยาว และแนวโนม้การจ าเพิ่มขึ้นตามช่วงอาย ุ 
 ในการศึกษาวิจัยน้ี ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถด้าน
ความจ า ในการใช้รูปภาพสร้างป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ภาพเตือนการ้างมือ 
และก๊อกน ้ ารูปหน้าสัตว์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการทบทวนขั้นตอนการลา้งมือ และใช้แบบสัมภาษณ์วดั
ความสามารถดา้นความจ าในรูปแบบของเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก และการลา้งมือ 7 ขั้นตอน 
ซ่ึงผูว้ิจยัทดสอบความสามารถในดา้นการจ าโดยใชส้ัญลกัษณ์ในการเลือกค าตอบ 
 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนนภาเชียงใหม่  
 ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ เดิมช่ือ “โรงเรียนอนุบาลนภา”  ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2550  เร่ิมแรก                
เป็นโรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก พื้นท่ีท่ีตั้งโรงเรียนมี 7 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ท่ี 234 หมู่ท่ี 6 ต าบลสันผีเส้ือ  
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัส านกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ งเป็นโรงเรียนก่อน
ประถมศึกษาเปิดสอนระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 - อนุบาลปีท่ี 3 ในปีพ.ศ. 2551 โดยมีนางสาวกฤตชญา    
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ยิ้มประเสริฐ เป็นผูรั้บใบอนุญาต และนางทศันียา ตั้งชีวโรจน์ เป็นผูอ้  านวยการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 
ทางโรงเรียนไดข้ยายชั้นเรียนเพิ่มในระดบัชั้นเตรียมอนุบาลอีก 2 ห้อง ในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนขอ
อนุญาต เปิดระดบัชั้นประถมศึกษา เน่ืองจากผูป้กครองมีความตอ้งการใหน้กัเรียน เรียนต่อเน่ืองกบั
โรงเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2555 จากการส ารวจนกัเรียนปีการศึกษา 2554 พบว่า 
มีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นท าให้อาคารอนุบาลไม่สามารถรองรับนักเรียนทั้ งระดับอนุบาล และ
ประถมไดใ้นคราวเดียวกนั จึงด าเนินการสร้างตึกประถม เพื่อรองรับนักเรียน และเปิดท าการสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2556  เปิดท าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ต่อมาปี        
พ.ศ. 2557 นางสุรีย ์สหวฒัน์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผูอ้  านวยการ และเปิดท าการสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2558  เปิดท าการสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ต่อมาปี พ.ศ. 2559 
ไดรั้บใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก (Nursery) และเปิดท าการสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ในปี พ.ศ. 2560 เปิดท าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2561  เปิดท าการสอน
ภาษาจีน 
 ปัจจุบนัโรงเรียนนภาเชียงใหม่เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  เปิดท าการสอน 2 ระดับ คือ 
ระดบัก่อนประถมศึกษาและระดบัประถมศึกษา (โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ฝ่ายงานธุรการ, 2562) 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีได้มาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผูเ้รียนให้มี
ความรู้  ความสามารถทางวิชาการบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสารได ้อย่างน้อย 2 ภาษา เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรมและมี
ระเบียบวินยัมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง เป็นพลเมืองไทย และพลโลกท่ีมีคุณภาพ  
สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
 พนัธกจิ  (Mission) 
 1. พฒันาและส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดทกัษะทางดา้นวิชาการ การใชภ้าษา ดา้นเทคโนโลย ี 
และทกัษะการใชชี้วิตอยา่งมีระเบียบวินยั  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
 2. พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท าให้ผูเ้รียนได้
พฒันาความรู้ ความสามารถ มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละมีทกัษะการด ารงชีวิต 
 3. เสริมสร้างพฒันาศกัยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นครูมืออาชีพ 
 4. พฒันาระบบบริหารจดัการของโรงเรียนใหท้นัสมยัมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนกบัหน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน ชุมชนและผูป้กครอง 
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 เป้าหมาย  (Goal) 
 1. ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นวิชาการ การใชภ้าษา การใชเ้ทคโนโลยแีละทกัษะการใชชี้วิตอยา่ง
มีระเบียบวินยั มีคุณธรรมจริยธรรม 
 2. โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีให้ผูเ้รียนไดรั้บการการพฒันาทกัษะความสามารถ               
ในการเรียนรู้  และการด ารงชีวิตผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพ้ฒันาตนเองดว้ยกระบวนการท่ีหลากหลาย  
เพื่อพฒันาทกัษะวิชาชีพ 
 4. มีการบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ใชเ้ทคโนโลยพีฒันา
งานทุกระบบ และมีระบบการบ ารุงรักษาอยา่งคุม้ค่า 
 5. โรงเรียนมีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 ปรัชญาของโรงเรียน (School Philosophy) 
 เรียนรู้ผ่านการประสบการณ์ เด่นดา้นจริยธรรมและภาษา คงคุณค่าความเป็นไทย กา้วไกล         
สู่มาตรฐานสากล 
 สีประจ าโรงเรียน  ฟ้า – ขาว 
 อกัษรย่อ    นภ. 
 

ตารางท่ี 2.2  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่ เพศ และระดับการศึกษา   
   

 
ประเภทบุคลากร 

เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง ต ่ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผูท้  าการแทนผูรั้บใบอนุญาต และผูอ้  านวยการ  - 1 - - 1 
ครู (บรรจุ) 1 15  15 1 
ครูพิเศษ/ครูผูช่้วย (ไม่บรรจุ) 2 11 5 7 1 
ครูต่างประเทศ 4 4 - 8 - 
บุคลากรทางการศึกษา - 5 - 4 1 
คนขบัรถ 1 - 1 - - 
ยามรักษาความปลอดภยั 1 - 1 - - 
แม่บา้น - 3 3 - - 

รวม 9 39 10 34 4 

ท่ีมา : โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ฝ่ายงานทะเบียน, 2562 
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนนภาเชียงใหม่ 

 
 ภาพท่ี 2.8 : โครงสร้างการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนนภาเชียงใหม่   
 ท่ีมา :    โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ฝ่ายงานนโยบายและแผน, 2562 
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ตารางท่ี 2.3 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558 - 2562  
 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียน 

2558 2559 2560 2561 2562 
เนิสเซอร์ร่ี 28 22 22 14 19 
เตรียมอนุบาล หอ้ง A 21 27 18 15 10 
เตรียมอนุบาล หอ้ง B 23 27 19 15 11 
อนุบาล 1หอ้ง A 18 15 20 19 16 
อนุบาล 1หอ้ง B 22 17 20 20 20 
อนุบาล 1หอ้ง C - 16 19 - - 
อนุบาล 2 หอ้ง A 16 21 24 20 13 
อนุบาล 2 หอ้ง B 17 16 23 19 18 
อนุบาล 2 หอ้ง C - - - 16 - 
อนุบาล 3 หอ้ง A 17 21 27 19 13 
อนุบาล 3 หอ้ง B 17 - - 15 12 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 9 17 18 15 12 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 18 7 14 13 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 12 15 5 12 7 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 6 15 6 7 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 - 7 5 14 5 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 - - 5 5 14 

รวม 227 234 254 237 180 

ท่ีมา : โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ฝ่ายงานทะเบียน, 2558 –2562 
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ตารางท่ี 2.4 จ านวนนักเรียนท่ีป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ปีการศึกษา 2558 - 2561 
 

ระดับช้ัน จ านวนนักเรียนท่ีป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก 
2558 2559 2560 2561 

เนิสเซอร์ร่ี 9 3 6 2 
เตรียมอนุบาล หอ้ง A 4 3 2 1 
เตรียมอนุบาล หอ้ง B 11 9 3 - 
อนุบาล 1หอ้ง A - 2 1 8 
อนุบาล 1หอ้ง B 1 7 - - 
อนุบาล 1หอ้ง C - 6 2 - 
อนุบาล 2 หอ้ง A 2 5 4 2 
อนุบาล 2 หอ้ง B 3 5 4 1 
อนุบาล 2 หอ้ง C - - - 1 
อนุบาล 3 หอ้ง A 1 5 3 - 
อนุบาล 3 หอ้ง B 1 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 - - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 - - - - 

รวม 32 45 25 15 

ท่ีมา : โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ฝ่ายงานพยาบาล, 2558 –2561 
 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 ณภทัร ไวปุรินทะ (2552) ศึกษาเร่ือง ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัการป้องกนั
การติดเช้ือจากการสัมผสัต่อความรู้และการลา้งมือของเด็กวยัก่อนเรียน ผลการศึกษาพบว่า คะแนน
ความรู้ของเด็กวยัก่อนเรียนหลงัไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือจากการ
สัมผสัทนัทีและหลงั 4 สัปดาห์ มากกวา่ก่อนไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการติด
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เช้ือจากการสัมผสัและมากกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001 และสัดส่วนการลา้งมือ
ท่ีถูกตอ้งของเด็กวยัก่อนเรียน หลงัไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือจาก
การสัมผสั 4 สัปดาห์ มากกว่าก่อนไดรั้บการส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือจาก
การสัมผสั และมากกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .001  
 นิพนธ์   เสียงเพราะ (2554) ศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการลา้งมือกบั
การปนเป้ือนจุลินทรียใ์นขา้วเหนียวพร้อมบริโภค อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษา
พบว่า ความรู้ ทศันคติและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการลา้งมือก่อนและหลงักิจกรรมแทรกแซงมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value <0.0001) หรือหลงัใหกิ้จกรรมแทรกแซงมีพฤติกรรม
การลา้งมือถูกตอ้งเพิ่มขึ้น การปนเป้ือนของแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคสั ออเรียส (Staphylococcus 
Aureus) ในขา้วเหนียวก่อนและหลงักิจกรรมแทรกแซง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(p-value <0.0001) หรือหลังให้กิจกรรมแทรกแซงการปนเป้ือนของแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส         
ออเรียส (Staphylococcus Aureus) ในขา้วเหนียวมีจานวนลดลง ส่วนหลงัการใหกิ้จกรรมแทรกแซง
พฤติกรรมการล้างมือกับการปนเป้ือนของแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus 
Aureus) ในขา้วเหนียวพร้อมบริโภค มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (p-value <0.01) 
และมีขนาดของความสัมพนัธ์ ร้อยละ 26.1 และหลงัการให้กิจกรรมแทรกแซงพฤติกรรมการลา้งมือ
กบัการปนเป้ือนของแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia Coli) ในขา้วเหนียวพร้อมบริโภคมีความสัมพนัธ์กนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p-value <0.001) และมีขนาดของความสัมพนัธ์ ร้อยละ 56.5 พฤติกรรม
การลา้งมือท่ีถูกตอ้งก่อนจดักิจกรรมแทรกแซง มีการลา้งมือ ร้อยละ 97.9 ลา้งมือไม่ถูกวิธี ร้อยละ 
97.1 ส่วนหลงัให้กิจกรรมแทรกแซง มีการลา้งมือ ร้อยละ 100.0 และลา้งมืออยา่งถูกวิธี ร้อยละ 65.7 
ลา้งมืออย่างถูกวิธีส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคในการหยิบจบัขา้วเหนียวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.9 และวิธีการ
ลา้งมือท่ีถูกตอ้ง แบบ 7 ขั้นตอน ควรเน้นลา้งมือในขั้นตอนของการล้างปลายน้ิวมือขยุม้ถูขวาง         
ฝ่ามือให้นานกว่าขั้นตอนอ่ืน ๆ ธนดล  ธนัยนพรัตน์ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการลา้งมือในเด็กนกัเรียนโรงเรียนต่างดา้ว อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเคยลา้งมือในขณะอยูท่ี่โรงเรียนและพบความชุกของพฤติกรรมการลา้งมือหลงั
เขา้ส้วม คิดเป็นร้อยละ 91.3 การลา้งมือก่อนรับประทานอาหารคิดเป็นร้อยละ 56.5 การลา้งมือหลงั
ไปเล่นท่ีสนามเด็กเล่นร้อยละ 45.5 และการล้างมือในเวลาอ่ืนๆ เช่น ล้างมือหลังจากรู้สึกว่ามือ
สกปรกหลงัจากเก็บขยะคิดเป็นร้อยละ 15.0 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 99.0 ใชน้ ้าร่วมกบัสบู่ใน
การล้างมือ ร้อยละ 48.2 ไม่ทราบประเภทของสบู่ ท่ี ใช้ และคร่ึงหน่ึงมีความเข้าใจผิดเก่ียวกับ
ประเภทของสบู่ส าหรับการลา้งมือจากการสังเกตผ่านกลอ้งวีดีโอพบว่า กลุ่มตวัอย่างเพียงร้อยละ 
15.9 ปฏิบติัการลา้งมือครบ 7 ขั้นตอน ร้อยละ 58.7 ใชน้ ้ าร่วมกบัสบู่ในการลา้งมือ และร้อยละ 56.4 
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ลา้งมือหลงัเขา้ส้วม ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการลา้งมือก่อนรับประทานอาหารของเด็กนักเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาย ุการสอนเร่ืองการลา้งมือท่ีถูกตอ้ง ความเขม้งวด
ในการฝึกปฏิบัติการล้างมือ และการแนะน าให้ล้างมือในเวลาท่ีเหมาะสมจากครู บุคคลท่ีเด็ก
นกัเรียนอาศยัอยูด่ว้ย และการรับรู้ของเด็กนกัเรียนวา่มีสบู่ลา้งมือท่ีโรงเรียนอยา่งเพียงพอ ในขณะท่ี
ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับการลา้งมือหลงัเขา้ส้วมของเด็กนักเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา บุคคลท่ีเด็กอาศยัอยู่ดว้ย ระดบัการศึกษาของผูป้กครอง 
อาชีพของผูป้กครอง ประวติัการป่วยดว้ยโรคอุจจาระร่วงของบุคคลในครอบครัวในรอบ 6 เดือน 
และการรับรู้ของเด็กนกัเรียนวา่มีสบู่ลา้งมือท่ีโรงเรียนอยา่งเพียงพอ  
 ดาราวรรณ รองเมือง และคนอ่ืน ๆ (2557) ศึกษาเร่ือง การใชส่ื้อการ์ตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ 
เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปากในเด็กวัยก่อนเรียน : ความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค                     
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากหลงัการชมส่ือ           
แอนิเมชั่น 2 มิติ (M = 8.39, SD = 1.62) มากกว่าก่อนการชมส่ือ (M = 6.91, SD = 1.87) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (t (185)= -9.55, p < .001), 2) เด็กก่อนวยัเรียน ร้อยละ 96.8 (N=186) มีความพึง
พอใจต่อส่ือแอนิเมชัน่ 2 มิติเร่ืองโรค มือเทา้ปาก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 อจัจิมา ชนะกุล (2558) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของครูต่อการควบคุมป้องกนัโรคมือ เทา้ 
ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง จังหวดักระบ่ี ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการควบคุม
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของครูโดยรวมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 98.60 ปัจจัยน าในการควบคุม
ป้องกันโรคมือ เทา้ ปาก ด้านความรู้เร่ืองโรคมือ เทา้ ปาก อยู่ในระดบัสูงมากท่ีสุด ร้อยละ 82.85 
และมีทศันคติในการควบคุมป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก อยู่ในระดบัปานกลางมากท่ีสุด ร้อยละ 51.42 
ปัจจยัเอ้ือในการควบคุมป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ดา้นความพอเพียงของทรัพยากรอยู่ในระดบัสูง
มากท่ีสุด ร้อยละ 90.00 ปัจจัยเสริมในการควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ด้านการได้รับการ
สนบัสนุนจากบุคลากรสาธารณสุขและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลางมากท่ีสุด
ร้อยละ 55.72 ปัจจยัน าดา้นความรู้และทศันคติในการควบคุมป้องกนัโรคมือ เทา้ ปากของครู ปัจจยั
เอ้ือดา้นความพอเพียงของทรัพยากรในการควบคุมและป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ปัจจยัเสริมดา้นการ
ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปัจจัยทั้ ง 3 ด้าน             
มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการควบคุมป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
น้อยกว่า .01 ดารา  สัตยาชัย (2559) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก                     
ก่อนวยัเรียน ของผูป้กครอง กรณีศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทุ่งพระ ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสระแก้ว ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เทา้ ปาก ในเด็กก่อนวยัเรียน                      
ของผูป้กครอง โดยรวมอยู่ในระดบัดี ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนั
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โรคมือ เทา้ ปาก ในเด็กก่อนวยัเรียนของผูป้กครอง ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ในเด็กก่อนวยัเรียนของผูป้กครอง อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 การรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิด และการรับรู้ความรุนแรงของโรคมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ในเด็กก่อนวยัเรียนของผูป้กครองอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05    
 บุญเทียน อาสารินทร์, นรา เทียมคลี, สมพร อุ่นค า, อจัฉรา ดูดด่ืม และนิเทศ  บุตรเต
(2559) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการป้องกนัโรคมือ เทา้ และปาก ในศูนยเ์ด็กเล็กและโรงเรียน
พื้นท่ีอ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิจยัพบว่า ประชากรท่ีศึกษาส่วนใหญ่                           
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.1 อายุเฉล่ีย 42.9 ปี สถานภาพคู่ ร้อยละ 75.0 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี         
ร้อยละ 89.3 ระยะเวลาการท าหนา้ท่ีเป็นครูผูดู้แลเด็กเฉล่ีย 13.5 ปี เคยตรวจสุขภาพประจ าปี 1 คร้ัง/
ปีร้อยละ 78.6 เคยผ่านการอบรมความรู้เร่ืองโรคติดต่อร้อยละ 78.6 มีครูผูดู้แลเด็กเฉล่ีย 3.2 คน/แห่ง                    
และมีเด็กเฉล่ีย 48.5 คน/แห่ง การด าเนินงานป้องกันโรคมือเท้าและปาก มีดังน้ี 1) การประชุม
วางแผนแบบมีส่วนร่วม ได้แผนงานเพื่อน าไปด าเนินการจ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
ร่วมมือร่วมใจห่างไกลโรคมือ เทา้ และปาก โครงการศูนยเ์ด็กเลก็/โรงเรียนใสสะอาด โครงการเด็ก
นอ้ยมือใส ใส่ใจความสะอาดและโครงการตรวจจบัสกดักั้นโรคมือเทา้และปาก 2) การเปรียบเทียบ
ความรู้ และการปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคมือ เทา้ และปากของประชากรท่ีศึกษาหลงัด าเนินการมี
คะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value<0.001) ท่ีระดบั0.05 และ 3) การเปรียบเทียบ
ผู ้ป่วย 1 ปี  ก่อนด าเนินการมีจ านวน 92 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 257.07 ต่อประชากรแสนคน             
หลงัด าเนินการ มีจ านวน 44 ราย คิดเป็นอตัราป่วย 151.79 ต่อประชากรแสนคน ลดลงร้อยละ 40.95 
 กมลชนก  ตันติพัฒนะมนตรี (2560) ศึกษาเร่ือง ผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก  ของผูป้กครองเด็กก่อนวยัเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        
อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก คะแนน
เฉล่ียการรับรู้ความรุนแรงของโรคมือ เทา้ ปาก คะแนนเฉล่ียการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคมือ 
เทา้ ปาก คะแนนเฉล่ียการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก และคะแนน
เฉล่ียความคาดหวงัในประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก สูงกว่าก่อนทดลอง
และสูงกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 ขณะท่ีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกนั
และควบคุมโรคมือ เท้า ปากสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 แต่หลงัการ
ทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  
 ดาว เวียงค า, จุฑามาศ  ผลมาก, ปรัชญาพร ธิสาระ และสุทิตย ์ เสมอเช้ือ (2560) ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้าปาก ของผูดู้แลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมของหน่วยงานท่ีศูนย์เด็กเล็กสังกัด และการรับรู้
สมรรถนะแห่งตน สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ร้อยละ 9.3 มีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P<0.05 โดยการสนบัสนุนทางสังคมของหน่วยงานท่ีศูนยเ์ด็กเล็กสังกดั 
สามารถท านายพฤติกรรมป้องกนัไดสู้งสุด สรุปไดว้่าการป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น นิธิพงศ ์ ศรีเบญจมาศ (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคมือ เทา้ 
ปาก ของผูป้กครองเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า                 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก อยู่ในระดบัปานกลาง และปัจจยั              
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก การไดรั้บ
ทรัพยากรในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก สถานภาพหม้าย ทัศนคติเก่ียวกับโรคมือ เท้า ปาก               
การไดรั้บการสนบัสนุนจากชุมชนและองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน การไดรั้บการสนบัสนุนจากศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก อาชีพเกษตรกรรม การศึกษาระดับปริญญาตรี และสถานภาพหย่า ซ่ึงสามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมการป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ไดร้้อยละ 37.9 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ชฎาพร  อินต๊ะและคนอ่ืน ๆ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อโรคมือ เทา้ 
ปาก ของเด็กท่ีอยู่ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จงัหวดัเชียงราย ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ เด็กท่ีอาศยั
อยู่ในศูนยเ์ด็กเล็กท่ีมีอากาศถ่ายเทไม่ดี มีโอกาสเป็นโรคมือ เทา้ ปาก มากกว่าเด็กท่ีอาศยัอยูใ่นศูนย์
เด็กเล็กท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก (ORadj = 3.11, 95%CI = 1.32-7.32) เด็กท่ีอาศยัอยู่ในศูนยเ์ด็กเล็กท่ี
ไม่มีสบู่ในห้องน ้ ามีโอกาสเป็นโรคมือ เทา้ ปาก มากกว่าเด็กท่ีอาศยัอยู่ในศูนยเ์ด็กเล็กท่ีมีสบู่ใน
ห้องน ้ า (ORadj = 2.84, 95% CI =1.33-6.07) และเด็กท่ีมีพฤติกรรมไม่ลา้งมือก่อนและหลงัการใช้
ห้องน ้ ามีโอกาสเป็นโรคมือ เทา้ ปาก มากกว่าเด็กท่ีลา้งมือก่อนและหลงัใช้ห้องน ้ า (ORadj = 3.74, 
95% CI = 1.61-8.70) ดงันั้นการพฒันาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มเป็นมาตรการท่ีส าคญัในการป้องกัน
และควบคุมการเกิดโรคมือ เทา้ ปาก ในศูนยเ์ด็กเลก็   
 พรพญา  เตปิน, วราภรณ์  บุญเชียง และศิริตรี สุทธจิตต์ (2561) ศึกษาเร่ือง ความรอบรู้
ดา้นสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผูป้กครองในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก                          
ต าบลเจริญเมือง อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า ผูป้กครองร้อยละ 95.9 เป็นบิดา-
มารดา อายุเฉล่ีย 39.1 ± 11.2 ปี สามในส่ีเป็นเพศหญิง ก่ึงหน่ึงประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 40                           
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของ
ผูป้กครองอยูใ่นระดบัปานกลาง พฤติกรรมในการป้องกนัโรคของผูป้กครอง ร้อยละ 45.9 ปฏิบติัอยู่
ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 40.2 ปฏิบติัอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 13.9 ปฏิบติัน้อย ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับพฤติกรรมของผู ้ปกครอง ( r=0.33, p<0.001) โดยทักษะ                   
การเขา้ถึงขอ้มูลการส่ือสารและการจดัการตนเอง มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมใกลเ้คียงกนั 



48 

 

(r=0.29, 0.33 และ0.26 ตามล าดบั) ส่วนทกัษะความรู้และความเขา้ใจ การตดัสินใจ และการรู้เท่าทนั
ส่ือไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการป้องกนัโรค (p=0.586, 0.134 และ 0.079 ตามล าดบั)  
 ศิริรัตน์  ปานโต และอมรศักด์ิ โพธ์ิอ ่า  (2561) ศึกษาเร่ือง ความรู้และทัศนคติท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของผูป้กครองเด็กก่อนวยัเรียน เขตต าบล                
บา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความรู้เร่ืองโรคมือ เทา้ ปาก                
มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (38.8%) ( = 2.10, S.D. = 0.777) ระดับทศันคติการป้องกันโรค 
ภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับ สูง (79.4%) (  = 2.792 , S.D.=0.405) และระดับพฤติกรรม                     
การป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ภาพรวมมีคะแนนอยูใ่นระดบัสูง (82.8%) ( = 2.82, S.D. = 0.378) ผล
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบวา่ ความรู้โรคมือ เทา้ ปาก มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของผูป้กครองเด็กก่อนวยัเรียน เขตต าบลบา้นหมอ อ าเภอบา้นหมอ จงัหวดั
สระบุรี (r=0.209,  P-value=0.002) และทศันคติการป้องกนัโรค ไม่พบความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของผูป้กครองเด็กก่อนวยัเรียน (r=0.013, P-value=0.855) ตามล าดบั 
 อนงค์  ภูมชาติ (2561) ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวยัเรียนดว้ยแผนการจดั
ประสบการณ์ (Experiential Activities Planner : EAP) เพื่อพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ผลการศึกษาพบว่า 
แผนการจดัประสบการณ์จากผลงานมีค่าเฉล่ียระดบัคุณภาพของ 3 หน่วยการเรียนรู้เท่ากบั 2.37, 
2.58, 2.53 ตามล าดบัซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ปานกลางและดีส่วนการประเมินการเรียนรู้ท่ีแสดงออกของเด็ก 
5 ดา้น พบว่ามีค่าเฉล่ียของอยู่ระหว่าง 2.38-2.61, 2.35-2.76 และ 2.31-2.69 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียของการ
เรียนรู้ในระดับดีและปานกลาง ส าหรับพฤติกรรมการลา้งมือและการเลือกรับประทานอาหารท่ี
โรงเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัประสบการณ์มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (p<0.05) ส่วนพฤติกรรมการล้างมือ การแปรงฟัน  สุขภาพและการเลือก
รับประทานอาหารท่ีบา้น  ก่อนและหลงัการการเรียนรู้พบว่ามีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<0.05) ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า หลกัสูตรการเรียนรู้ตามแผนการจดัประสบการณ์น้ีเป็นหลกัสูตร
ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กก่อนวยัเรียนท่ีสามารถเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้และเด็กมี
พฤติกรรมหรือปฏิสัมพนัธ์กบักิจกรรมท่ีก าหนดใหใ้นหลกัสูตรและท าใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี
ท่ีโรงเรียนและท่ีบา้นไดอ้นัจะส่งผลต่อการลดปัญหาสุขภาพไดใ้นระยะยาวต่อไป  
 เบญจวรรณ ไชยวุฒิ (2561) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการเกิดโรค มือ เท้า ปาก          
ในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี จงัหวดัเชียงราย ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าเด็กท่ีเกิดโรคมือ เทา้ 
ปาก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 63.79) มีอายุอยูในช่วง 1-2 ปี (ร้อยละ 67.24) พบปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบการเกิดโรคมือ เทา้ ปาก 4 ปัจจยั คือ (1) เด็กท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 1 ปี มีโอกาสเกิดโรคมือ 
เทา้ ปาก มากกว่าเด็กท่ีมีอายุ ≥ 1 ปี (ORadj= 6.28, 95%CI = 1.19-33.04) (2) เด็กท่ีมีประวติัน ้ าหนัก
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แรกเกิด <2,500 กรัม มีโอกาสเกิดโรคมือ เทา้ ปาก มากกวาเด็กท่ีมีน ้ าหนักแรกเกิด ≥ 2,500 กรัม 
(ORadj= 2.81, 95% CI = 1.03-7.66) (3) เด็กท่ีมีภาวะการเจริญเติบต ่ากวาเกณฑ์มาตรฐาน (ORadj= 4.46, 
95%CI = 1.77-11.26) และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ORadj= 4.25, 95%CI = 2.11-8.57) มีโอกาสเกิด
โรคมือ เทา้ ปาก มากกว่าเด็กท่ีมีภาวการณ์เจริญเติบโตปกติ และ (4) ผูป้กครองเด็กท่ีมีอาชีพแม่บา้น 
มีโอกาสท าให้เกิดโรคมือ เทา้ ปาก มากกว่าผูป้กครองเด็กท่ีมีอาชีพชาวนา/รับจา้ง (ORadj= 3.27, 
95%CI = 1.46-7.30) 



 
 

 

 
 บทที่ 3 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 

รูปแบบการวิจัย 
  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi–Experimental Research) แบบกลุ่มเดียว                  
มีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest–Posttest Design) โดยมีรูปแบบการวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
  
 แผนการทดลอง 
        
        T1        T2 
 
            1              2        3 
 โดยก าหนดให ้ 
 T1   หมายถึง      ประเมินความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก และพฤติกรรมการลา้งมือ  
     ตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั               
     ก่อนใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ 
 X1  หมายถึง      กิจกรรมคร้ังท่ี 1 ท าในสัปดาห์ท่ี 2 จดักิจกรรมบรรยายให้ความรู้                
     จากการดูส่ืออนิเมชั่น เร่ือง โรคมือ เท้า ปาก ส่ืออนิเมชั่นเร่ือง                     
     วิธีลา้งมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน ทบทวนความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้  
     ปาก โดยการแสดงรูปภาพเช้ือท่ีก่อให้เกิดโรค อาการและอาการ
     แสดงของโรค ดูป้ายไฟขั้นตอนการล้างมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ดู
     ผูช่้วยผูวิ้จยัสาธิตการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน และให ้
     กลุ่มตวัอยา่งฝึกทกัษะขั้นตอนการลา้งมือและลา้งมือตามขั้นตอนท่ี 
     ถูกวิธี 7 ขั้นตอน ดว้ยตนเอง  
 
 

X1 X2 

S1 
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 X2  หมายถึง       กิจกรรมคร้ังท่ี 2 ท าในสัปดาห์ท่ี 3 จัดกิจกรรมให้กลุ่มตัวอย่าง
ตกแต่งภาพเตือนการลา้งมือท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น เพื่อกระตุน้เตือนการ
ลา้งมือของกลุ่มตวัอยา่ง 

 S1  หมายถึง       กิจกรรมคร้ังท่ี 3 ติดตามและทบทวนการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูก                                                        
วิธี 7 ขั้นตอน ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง 

 T2 หมายถึง      ประเมินความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก และพฤติกรรมการลา้งมือ            
     ตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั      
     หลงัใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนภา
เชียงใหม่ ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 มีอายรุะหวา่ง 4 - 6 ปี  จ านวน 56 คน 
 
ตารางท่ี 3.1 จ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 

 
ระดับช้ัน 

อายุ 

4 ปี 5 ปี 6 ปี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล 2 หอ้ง A 1 1 5 6 - - 
อนุบาล 2 หอ้ง B 3 8 4 3 - - 
อนุบาล 3 หอ้ง A - - 2 3 3 5 
อนุบาล 3 หอ้ง B - - 3 3 3 3 

รวม 4 9 14 15 6 8 

ท่ีมา : โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ฝ่ายงานทะเบียน, 2562 
 
 กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัน้ี ท าการศึกษานกัเรียนชั้นอนุบาล 2 และนกัเรียนชั้น
อนุบาล 3 ทุกคน ท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเขา้ คดัออก ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 45 คน  
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 1. เกณฑก์ารเลือก ดงัน้ี         
   1.1 เกณฑก์ารคดัเขา้       
    1.1.1 เป็นนกัเรียนท่ีใชภ้าษาไทยในการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั   
    1.1.2 เป็นนกัเรียนท่ีมีบิดาและมารดาเป็นคนสัญชาติไทย    
    1.1.3 เป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรียนนภาเชียงใหม่ชั้นอนุบาล 
2  และชั้นอนุบาล 3 มีอายรุะหวา่ง 4 - 6 ปี         
    1.1.4 กลุ่มตวัอยา่งและผูป้กครองยนิดีใหค้วามร่วมมือในการศึกษา  
   1.2 เกณฑก์ารคดัออก        
    1.2.1 กลุ่มนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ ถึงแมว้่าจะมีการคดัออก
ของนกัเรียนกลุ่มน้ี แต่นกัเรียนกลุ่มน้ีจะไม่ถูกตดัออกจากโปรแกรมการสอน  คดัออก ดงัน้ี 
     1.2.1.1 นกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 2 คน 
     1.2.1.2 นกัเรียนท่ีมีบิดาและมารดาไม่ใช่คนสัญชาติไทย จ านวน 9 คน   
 
ตารางท่ี 3.2  จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 

 
ระดับช้ัน 

อายุ  

4 ปี 5 ปี 6 ปี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล 2 หอ้ง A - 4 1 5 - - 
อนุบาล 2 หอ้ง B 3 7 3 3 - - 
อนุบาล 3 หอ้ง A - - 2 2 2 5 
อนุบาล 3 หอ้ง B - - 2 2 2 2 

รวม 3 11 8 12 4 7 

ท่ีมา : โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ฝ่ายงานทะเบียน, 2562 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 2 ชนิด คือ เคร่ืองมือท่ีใช ้               
ในการทดลองและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
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 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ นวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อ
ป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ดงัน้ี  
  1.1 ส่ืออนิเมชัน่เร่ือง โรคมือ เทา้ ปาก จากโรงพยาบาลขอนแก่นราม ท่ีให้ความรู้
เก่ียวกับลักษณะอาการโรค เช้ือท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดโรค วิธีการแพร่กระจาย ระยะฟักตัว                     
การป้องกนัโรค การรักษา ดงัภาพท่ี 3.1 และส่ืออนิเมชัน่ เร่ือง วิธีลา้งมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน ท่ีสร้างโดย
คุณสถิรกานต ์ทัว่จบ ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ดงัภาพท่ี 3.1 
 

     
 ภาพท่ี  3.1 : ส่ืออนิเมชัน่เร่ือง โรคมือ เทา้ ปาก 
 ท่ีมา :     โรงพยาบาลขอนแก่น ราม, 2562 
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 ภาพท่ี  3.2 :  ส่ืออนิเมชัน่ เร่ือง วิธีลา้งมือใหส้ะอาด 7 ขั้นตอน 
 ท่ีมา :      สถิรกานต ์ทัว่จบ, 2559 
 
  1.2 ป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ใช้กระตุน้เตือนการลา้งมือของ
กลุ่มตวัอยา่ง มีการออกแบบ ดงัน้ี 
   1.2.1 ตัดแผ่นอะคริลิก และประกอบให้เป็นกล่องส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาด                         
15 เซนติเมตร × 150 เซนติเมตร × 25 เซนติเมตร  
    1.2.2  ติดรูปภาพขั้นตอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน ขนาด  15 เซนติเมตร ×                            
15 เซนติเมตรเท่ากนั 7 รูป ตามล าดบั  
    1.2.3  ต่อแผงวงจรไฟฟ้าในกล่องท่ีติดรูปภาพขั้นตอนการลา้งมือ 7 ขั้นตอน 
โดยก าหนดใหไ้ฟว่ิงตามภาพ ภาพละ 5 วินาที 
     1.2.4  หลงัจากต่ออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เสร็จทุกขั้นตอนแลว้ น าไปติดตั้ง
บริเวณอ่างลา้งมือโรงอาหาร ดงัภาพท่ี 3.3 และภาพท่ี 3.4 
    1.2.5  การท างานของป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ในขณะท่ี
มีการลา้งมือ ก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างประจ าจุดก๊อกน ้ าบริเวณอ่างลา้งมือ 5 จุด โดยกลุ่มตวัอย่างคนท่ี 1                    
เป็นผูเ้ปิดสวิทช์ป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน แลว้แสงไฟจะเคล่ือนไปตามรูปภาพ 
เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1 ส้ินสุดท่ีขั้นตอนท่ี 7  
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 ภาพท่ี  3.3 : ป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน 

 
 ภาพท่ี  3.4 : บริเวณท่ีติดตั้งป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน 
 
  1.3 ภาพเตือนการลา้งมือ ใช้กระตุน้เตือนการลา้งมือของกลุ่มตวัอย่าง มีการออกแบบ 
ดงัน้ี 
   1.3.1 จดัเตรียมรูปภาพการ์ตูนเด็กผูห้ญิงและผูช้าย ขนาด  10 เซนติเมตร ×                       
10 เซนติเมตร ท่ีมีขอ้ความ “อย่าลืมลา้งมือกนันะคะ”  “ลา้งมือครบ 7 ขั้นตอนหรือยงัคะ”  “ลา้งมือ
บ่อยๆนะครับ” และ “ลา้งมือสะอาดหรือเปล่านะ” 

1.2.1 1.2.2 1.2.3 
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   1.3.2 กลุ่มตัวอย่างระบายสี ตกแต่งภาพการ์ตูนท่ีมีข้อความในภาพตาม
จินตนาการ 
   1.3.3 หลงัจากท่ีกลุ่มตวัอย่างตกแต่งภาพเตือนการลา้งมือเสร็จแลว้ ผูว้ิจยัจะ
น าผลงานของกลุ่มตัวอย่าง ไปติดบริเวณอ่างล้างมือ หน้าห้องน ้ า จุดวางแอลกอฮอล์เจลหน้า
หอ้งเรียนทุกหอ้ง และทางเดินอาคารเรียนท่ีเห็นชดัเจน ดงัภาพท่ี 3.5 และภาพท่ี 3.6 

 
 ภาพท่ี  3.5 : ตวัอยา่งภาพเตือนการลา้งมือ 

 
 ภาพท่ี  3.6 : บริเวณท่ีติดตั้งภาพเตือนการลา้งมือ 

1.3.1 
 

 

 

 

1.3.2 



57 

 

 1.4 ก๊อกน ้ารูปหนา้สัตวต่์าง ๆ ใชก้ระตุน้เตือนการลา้งมือของกลุ่มตวัอยา่ง ออกแบบ ดงัน้ี 
   1.4.1 จดัเตรียมจุกก๊อกน ้ า ให้เพียงพอส าหรับก๊อกน ้ าบริเวณอ่างลา้งมือโรง
อาหาร 
   1.4.2 ใชสี้อะคริลิกระบายตกแต่งจุกก๊อกน ้ าให้เป็นรูปหนา้สัตวต่์าง ๆ และติด                   
ลูกตาแบบกลิ้ง 
   1.4.3 น าจุกก๊อกน ้ าท่ีตกแต่งเรียบร้อยแลว้ไปสวมกบัก๊อกน ้ าบริเวณอ่างลา้ง
มือโรงอาหาร ดงัภาพท่ี 3.7 และภาพท่ี 3.8 
 

  
 ภาพท่ี  3.7 : ก๊อกน ้ารูปหนา้สัตวต่์างๆ 

 
 ภาพท่ี  3.8 : บริเวณติดตั้งก๊อกน ้ารูปหนา้สัตวต่์าง ๆ 
  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบบนัทึกสังเกต ท่ีผูว้ิจยั
สร้างขึ้น ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 5 ขอ้ ดงัภาพท่ี 
3.9 

        1.4.1                   1.4.2  
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 ภาพท่ี  3.9 : แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไป 
 
 ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก จ านวน 5 ขอ้ มีลกัษณะเป็นขอ้
ค าถามแบบเลือกตอบ 2 ตวัเลือก คือ 
  ใช่  หมายถึง   ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึก     
  ไม่ใช่ หมายถึง   ขอ้ความนั้นไม่ตรงกบัความรู้สึก  
 โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเอง ซ่ึงลกัษณะการตอบแบบสัมภาษณ์
ผูวิ้จยัให้กลุ่มตวัอย่างเลือกหยิบสัญลกัษณ์ในการตอบค าถาม ไดแ้ก่ ป้ายสีเขียวคือค าตอบท่ีตรงกบั
ความรู้สึก ป้ายสีแดงคือค าตอบท่ีไม่ตรงกบัความรู้สึก ดงัภาพท่ี 3.10 
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 ภาพท่ี  3.10 : แบบสัมภาษณ์ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก 
 
 การแบ่งคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก  แต่ละขอ้ค าถามคะแนนของค าตอบจะ
มี 2 ค่า คือ ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ซ่ึงการแบ่งคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคมือ 
เทา้ ปาก ประกอบดว้ยค าถามเชิงบวก ไดแ้ก่ ขอ้ 2, 3, 5 และขอ้ค าถามเชิงลบ ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 4 มีเกณฑ์
การใหค้ะแนน คือ ดงัน้ี         
    ขอ้ค าถามเชิงบวก  ขอ้ค าถามเชิงลบ    
  ใช่               1                          0    
  ไม่ใช่              0                        1  
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 การแปลความหมายจากค่าคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก ใช้หลกัเกณฑ์ตาม
แนวคิดของบลูม (Bloom, 1971 อา้งถึงใน อุดมลกัษณ์  เพียรสุขเวช, 2556) โดยผูว้ิจยัก าหนดระดบั
การวดัความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก เป็น 3 ระดบั ดงัน้ี         
 ระดบัความรู้สูง  หมายถึง ไดค้ะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป   คือ  4 - 5  คะแนน  
 ระดบัความรู้ปานกลาง หมายถึง ไดค้ะแนนร้อยละ 60 – 79 คือ  2 – 3 คะแนน
 ระดบัความรู้ต ่า   หมายถึง ไดค้ะแนนร้อยละ 59 ลงมา คือ 1  คะแนนลงมา           
 ส่วนท่ี  3 แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน                            
ก่อนรับประทานอาหารกลางวนัของนักเรียนชั้นอนุบาล ด าเนินการเก็บขอ้มูล 5 วนั จ านวน 4 ขอ้                          
มีลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 3 ตวัเลือก คือ     
 บ่อย   หมายถึง ลา้งมือตามขั้นตอนทุกวนั    
 ปานกลาง  หมายถึง ลา้งมือตามขั้นตอน 3 - 4 วนั    
 นอ้ย   หมายถึง ลา้งมือตามขั้นตอน 1 – 2 วนั 
 โดยผู ้วิจัยเป็นผู ้สังเกตพฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อน
รับประทานอาหารกลางวนัของกลุ่มตวัอย่างจากการดูผ่านกลอ้งบันทึกวงจรปิดด้วยตนเอง โดย
ด าเนินการเก็บขอ้มูล 5 วนั ดงัภาพท่ี 3.11  
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 ภาพท่ี  3.11 : แบบสัมภาษณ์ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก 
 
 การแบ่งคะแนนพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทาน
อาหารกลางวนัของนกัเรียนชั้นอนุบาล มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
 บ่อย  หมายถึง  3   คะแนน       
 ปานกลาง หมายถึง  2   คะแนน       
 นอ้ย  หมายถึง  1   คะแนน 
 การแปลความหมายจากค่าคะแนนพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน 
ก่อนรับประทานอาหารกลางวนัของนักเรียนชั้นอนุบาล ใช้หลักเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท ์                     
(Best, 1981 อา้งถึงใน อุดมลกัษณ์  เพียรสุขเวช, 2556) โดยผูว้ิจยัก าหนดระดบัการวดัพฤติกรรมการลา้งมือ 
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ตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนัของนกัเรียนชั้นอนุบาล ออกเป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี  
     
  การแบ่งระดบั  =  Maximum – Minimum             
                 Interval    
      
 ระดบัพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนบ่อย   หมายถึง คะแนน 2.34 –3.00 คะแนน 
 ระดบัพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนปานกลาง  หมายถึง คะแนน 1.67 –2.33 คะแนน 
 ระดบัพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนนอ้ย   หมายถึง คะแนน 1.00 –1.66 คะแนน 
 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย   
 1. การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity)      
 ผูวิ้จยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดส้ร้างขึ้นจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ 
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าผลการตรวจสอบความตรงของเน้ือหาของผู ้เช่ียวชาญทั้ ง 3 ท่าน มา
ค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเน้ือหา โดยใชว้ิธีการวดัดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
- Object Congruence ; IOC)            
  1.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนน        
    ใหค้ะแนน  +1 ถา้แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์      
   ใหค้ะแนน    0 ถา้ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามวดัไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ 
    ใหค้ะแนน  -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวดัได้ไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์  
    1.2 สูตรการหาดชันีความสอดคลอ้ง  
 
     
 
   เม่ือ   = ค่าดชันีความสอดคลอ้ง               

      = ผลรวมคะแนน                                         
           = ผูท้รงคุณวุฒิ      
    1.3 เกณฑก์ารประเมิน        
   ถา้มากกวา่ 0.5 ใหต้ดัสินใจวา่ ขอ้ค าถามนั้นสามารถวดัได ้  
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 ในการหาค่าความสอดคลอ้งของเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ประสิทธิผลของนวตักรรม
โปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียน
นภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยวิธีการวดัดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item - Object Congruence : IOC) ทั้งน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชข้อ้ค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหา แลว้ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.50 – 1.00 ทั้งหมดจ านวน 20 ขอ้ ไม่มี
ขอ้ค าถามท่ีมีค่า ดชันีความสอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.50 ไดค้วามเท่ียงตรงของเน้ือหา เท่ากบั 0.95  
 2. การหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability)     
 ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญแล้ว
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา
เชียงใหม่ ต าบลศรีภูมิ  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อทดสอบหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวิจยั และน าแบบสัมภาษณ์มาค านวณหาค่า
ความเช่ือมัน่ ดว้ยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson: KR-20) และวิธีสัมประสิทธ์ิอลัฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)  
  2.1 คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson: KR-20) 
   2.1.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนน  
    ตอบถูกให ้1 คะแนน  
    ตอบผิดให ้0 คะแนน  
   2.1.2 สูตรการหาความเช่ือมัน่ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
 
      

 
    เม่ือ   = ค่าความเท่ียงของแบบสัมภาษณ์ 
                       = จ านวนขอ้ของแบบสัมภาษณ์ 
                       = สัดส่วนของผูต้อบถูกในแต่ละขอ้  
                       = สัดส่วนของผูต้อบผิดในแต่ละขอ้ 
                = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
   2.1.3 เกณฑก์ารประเมิน       
    โดยปกติเกณฑค์วรมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 
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 ในการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์ดา้นความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก ดว้ยวิธี
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  (Kuder-Richardson: KR-20) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสัมภาษณ์ด้าน
ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ปาก เท่ากบั 0.97 
  2.2 สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha)  
   2.2.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนน       
     0.00 - 0.20   ความเช่ือมัน่ต ่ามาก/ไม่มีเลย   
      0.21 - 0.40 ความเช่ือมัน่ต ่า     
      0.41 - 0.70    ความเช่ือมัน่ปานกลาง    
      0.71 - 1.00    ความเช่ือมัน่สูง  
   2.2.2 สูตรการหาสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค   
 

         

         
    เม่ือ   = ค่าความเท่ียงของแบบสัมภาษณ์         
       = ความแปรปรวนของขอ้สอบแต่ละขอ้               
       = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ  
                       = ความเท่ียงของแบบทดสอบ    
     2.2.3 เกณฑก์ารประเมิน       
   โดยปกติเกณฑย์อมรับอยูท่ี่ 0.7 ขึ้นไป   
 ในการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์ดา้นพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนก่อน
รับประทานอาหารกลางวนั ด้วยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient 
Alpha) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสัมภาษณ์ด้านพฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนก่อน
รับประทานอาหารกลางวนั เท่ากบั 0.81 และไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์ประสิทธิผลของ
นวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล 
โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.76 
  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขั้นเตรียมการ          
  1. ผูว้ิจัยขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษย์               
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนยค์วามเป็นเลิศด้านนวตักรรมสาธารณสุขศาสตร์ และส่ิงแวดลอ้ม
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ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และขออนุมัติหนังสือ
อนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จากนั้นน าหนังสือจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ เสนอต่อผูอ้  านวยการโรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูวิ้จยัจดัเตรียมส่ืออนิเมชัน่ใหค้วามรู้เร่ือง โรคมือ เทา้ ปาก จากโรงพยาบาลขอนแก่น
ราม และส่ืออนิเมชัน่ลา้งมือให้สะอาด 7 ขั้นตอน ท่ีสร้างโดยคุณสถิรกานต์ ทัว่จบ ป้ายไฟขั้นตอน
การลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ภาพเตือนการลา้งมือ และก๊อกน ้ ารูปหน้าสัตวต่์าง ๆ ท่ีผูว้ิจยัเป็นคนสร้าง
เพื่อท าการสอนกลุ่มตวัอยา่ง 
  3. ผูวิ้จัยเตรียมผูช่้วยในการสาธิตการล้างมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ให้แก่ กลุ่ม
ตวัอย่าง ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมี 4 ห้อง ผูว้ิจยัจึงคดัเลือกผูช่้วยมาหอ้งละ 1 คน จากนั้นผูวิ้จยัไดท้ าการสอน
ลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอนแก่ผูช่้วย คนละ 2 นาที ในคาบกิจกรรมเล่นเกมการศึกษา เวลา 
15.00 น. 
 ขั้นด าเนินการวิจัย           
 สัปดาห์ท่ี 1 ก่อนใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ ผูวิ้จยัใชแ้บบสัมภาษณ์
ประเมินความรู้เก่ียวกับโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง                        
ดว้ยตนเอง ซ่ึงลกัษณะการตอบแบบสัมภาษณ์ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งเลือกหยบิสัญลกัษณ์ในการตอบ
ค าถาม ไดแ้ก่ ป้ายสีเขียวคือค าตอบท่ีตรงกบัความรู้สึกของกลุ่มตวัอย่าง ป้ายสีแดงคือค าตอบท่ีไม่
ตรงกับความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่าง และประเมินพฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 
ขั้นตอนก่อนรับประทานอาหารกลางวนัของกลุ่มตวัอย่างจากการดูผ่านกลอ้งบนัทึกวงจรปิด โดย
ด าเนินการเก็บขอ้มูล 5 วนั 
 สัปดาห์ท่ี 2 ผูวิ้จัยจดักิจกรรมให้กลุ่มตัวอย่างดูส่ืออนิเมชั่นเร่ืองโรคมือ เท้า ปาก จาก
โรงพยาบาลขอนแก่นราม ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัลกัษณะอาการโรค เช้ือท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดโรค 
วิธีการแพร่กระจาย ระยะฟักตวั การป้องกนัโรค การรักษา ใชเ้วลาในการดูส่ือ 3 นาที และให้กลุ่มตวัอย่าง    
ดูส่ืออนิเมชัน่เร่ืองวิธีการลา้งมือให้สะอาด  7 ขั้นตอน ท่ีสร้างโดยคุณสถิรกานต ์ทัว่จบท่ีให้ความรู้
เก่ียวกับขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ใช้เวลาในการดูส่ือ 2 นาที หลงัจากดูส่ืออนิเมชั่น
เสร็จแลว้ ผูวิ้จยัไดท้บทวนความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก โดยการใหก้ลุ่มตวัอยา่งแสดงรูปภาพเช้ือ
ท่ีก่อให้เกิดโรค อาการและอาการแสดงของโรค จากนั้นผูวิ้จยัให้กลุ่มตวัอย่างสังเกตดูขั้นตอนการ
ลา้งมือ 7 ขั้นตอน จากป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น ใชเ้วลาในการดู
ป้ายไฟ 2 นาที และสังเกตดูการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน จากตวัแบบ ท่ีผูว้ิจยัเลือก       
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มาเป็นผูช่้วยในการวิจยั โดยผูช่้วยผูวิ้จยัสาธิตการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ให้แก่กลุ่ม
ตวัอย่าง จากนั้นให้กลุ่มตวัอยา่งฝึกทกัษะการลา้งมือตามขั้นตอน และลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 
ขั้นตอน ดว้ยตนเอง กิจกรรมน้ีจดัในห้องเรียนคาบเรียนเสริมประสบการณ์ เวลา 9.00 น. – 9.30 น., 
9.30 น. - 10.00 น. วนัพุธ และคาบสร้างสรรคเ์สรี เวลา 10.10 น. - 10.40 น., 10.40 น. - 11.10 น. วนัพุธ 
 สัปดาห์ท่ี 3 ผูวิ้จยัจดักิจกรรมให้กลุ่มตวัอย่างตกแต่งภาพเตือนการลา้งมือ ท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น 
เพื่อกระตุ้นเตือนการล้างมือของกลุ่มตัวอย่าง  โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูห้ญิงจะได้รูปการ์ตูน              
ท่ีเป็นเด็กผู ้หญิง และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู ้ชายจะได้รูปการ์ตูนท่ีเป็นเด็ กผู ้ชาย ซ่ึงรูปการ์ตูน                  
จะมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัทุกรูป แต่ขอ้ความในรูปจะแตกต่างกนัไป เช่น “อย่าลืมลา้งมือกนันะคะ”  
“ลา้งมือครบ 7 ขั้นตอนหรือยงัคะ”  “ลา้งมือบ่อย ๆ นะครับ” และ “ลา้งมือสะอาดหรือเปล่านะ” 
กิจกรรมน้ีจดัในห้องเรียนคาบเรียนเสริมประสบการณ์ เวลา 9.00 น. – 9.30 น., 9.30 น. - 10.00 น. 
วนัพุธ และคาบสร้างสรรคเ์สรีเวลา 10.10 น. - 10.40 น., 10.40 น. - 11.10 น. วนัพุธ ซ่ึงผูว้ิจยัใชภ้าพ
เตือนการลา้งมือท่ีกลุ่มตวัอย่างตกแต่งทุกภาพ ติดตามสถานท่ีต่าง  ๆ ไดแ้ก่ บริเวณอ่างลา้งมือ หน้า
หอ้งน ้า จุดวา่งแอลกอฮอลเ์จลหนา้หอ้งเรียนทุกห้อง  และทางเดินอาคารเรียน  
 สัปดาห์ท่ี 4 ผูวิ้จยัทบทวนการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ให้แก่กลุ่มตวัอย่าง 
โดยการโปรยกากเพชรลงในมือกลุ่มตวัอย่าง แลว้ให้กลุ่มตวัอยา่งท าการลา้งมือ 7 ขั้นตอน หลงัจาก
ท่ีกลุ่มตวัอย่างลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธีครบ 7 ขั้นตอนแลว้ ผูวิ้จยัให้กลุ่มตวัอย่างสังเกตมือของ
ตนเองวา่มีกากเพชรติดอยูห่รือไม่ ถา้ไม่มีแสดงวา่กลุ่มตวัอยา่งลา้งมือถูกตอ้ง แต่ถา้ยงัมีกากเพชรติด
อยู่แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างขาดการลา้งมือไปขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง กิจกรรมน้ีจดับริเวณอ่างลา้งมือ
โรงอาหาร จดัในคาบเรียนเสริมประสบการณ์ เวลา 9.00 น. – 9.30 น., 9.30 น. - 10.00 น. วนัพุธ 
และคาบสร้างสรรคเ์สรี เวลา 10.10 น. - 10.40 น., 10.40 น. - 11.10 น. วนัพุธ   
 สัปดาห์ท่ี 5 หลงัใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์
ประเมินความรู้เก่ียวกับโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง                        
ดว้ยตนเอง ซ่ึงลกัษณะการตอบแบบสัมภาษณ์ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งเลือกหยบิสัญลกัษณ์ในการตอบ
ค าถาม ไดแ้ก่ ป้ายสีเขียวคือค าตอบท่ีตรงกบัความรู้สึกของกลุ่มตวัอย่าง ป้ายสีแดงคือค าตอบท่ีไม่
ตรงกับความรู้สึกของกลุ่มตวัอย่าง และประเมินพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน                      
ก่อนรับประทานอาหารกลางวนัของกลุ่มตวัอยา่งจากการดูผ่านกลอ้งบนัทึกวงจรปิด โดยด าเนินการ
เก็บขอ้มูล 5 วนั     
 ขั้นหลงัด าเนินการ          
 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดใ้นแบบสัมภาษณ์          
ไปวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์      
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 การวิเคราะห์ข้อมูล           
 1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปในแบบสัมภาษณ์ และน าเสนอโดยการ
แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน       
  2. ใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Wilcoxon Sing Rank Test) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียคะแนนความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ปาก และคะแนนพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูก
วิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนัของนกัเรียนชั้นอนุบาล  
 จริยธรรมการวิจัย         
 การวิจยัคร้ังน้ี ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการการวิจยัในมนุษยด์า้นวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์ และส่ิงแวดล้อมชุมชนคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เลขท่ี EC 62/011 โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ส่งเอกสารช้ีแจงผูป้กครองของกลุ่มตัวอย่างทุกคน เพื่อรับทราบถึงวตัถุประสงค์ของการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย การน าเสนอข้อมูลและผลกระทบต่อนักเรียน รวมทั้ งขออนุญาตถ่ายภาพ                   
และบนัทึกวิดีทศัน์นกัเรียน ในระหวา่งด าเนินการวิจยั ภายหลงัจากผูป้กครองลงนามยนิยอมเขา้ร่วม
การวิจยัให้แก่กลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัจึงด าเนินการวิจยัต่อไป ทั้งน้ีผูวิ้จยัจะรักษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง
ใหเ้ป็นความลบั เม่ือด าเนินการเสนอเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะท าลายภาพถ่าย บนัทึกวิดีทศัน์ และแบบ
สัมภาษณ์ทั้งหมด ผูวิ้จยัรับรองวา่วิจยัน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
 
 



 
 

 

 
บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการประเมินประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริม
การลา้งมือ เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จ านวน 45 คน 
และน าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี   
 ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ตอนท่ี  2 ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก  
 ตอนท่ี  3 พฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหาร
กลางวนัของนกัเรียนชั้นอนุบาล ด าเนินการเก็บขอ้มูล 5 วนั 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ตารางท่ี 4.1 จ านวน และร้อยละข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 45 คน) 
 

 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

อายุ 
     4 ปี 
     5 ปี 
     6 ปี 

 
14 
20 
11 

 
31.11 
44.44 
24.44 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
18 
27 

 
40.00 
60.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 

การศึกษา      
      อนุบาล 2 
      อนุบาล 3 

 
26 
19 

 
57.78 
42.22 

พีน้่อง  
     ไม่มีพี่นอ้ง 
     มีพี่ชาย/พี่สาว 
     มีนอ้งชาย/นอ้งสาว  
     มีทั้งพี่และนอ้ง 

 
19 
12 
9 
5 

 
42.22 
26.67 
20.00 
11.11 

   
 จากตารางท่ี 4.1  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีอายุเฉล่ีย 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.44  เป็นเพศหญิง                    
คิดเป็นร้อยละ 60.00 ก าลงัศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 2 คิดเป็นร้อยละ 57.78 ส่วนใหญ่ไม่มีพี่นอ้ง คิดเป็น                
ร้อยละ 42.22  
 

ตอนท่ี 2  ความรู้เกีย่วกบัโรคมือ เท้า ปาก  
 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละ จ าแนกรายข้อของความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ก่อนกับหลัง                               
การใช้นวัตกรรม (N = 45 คน) 

 
 

ความรู้เกีย่วกบัโรคมือ เท้า ปาก 

ก่อน หลงั 

จ านวน (ร้อยละ)  
ท่ีตอบถูก 

จ านวน (ร้อยละ)  
ท่ีตอบถูก 

1. โรคมือ เทา้ ปาก เกิดจากยงุกดั  21 
(46.67) 

34 
(75.56) 

2. โรคมือ เทา้ ปาก ติดต่อทางน ้ามูก น ้าลาย  20 
(44.44) 

37 
(82.52) 

3. โรคมือ เทา้ ปาก จะมีแผลในปาก และตุ่มพองเลก็ ๆ  
    ตามฝ่ามือ ฝ่าเทา้ 

34 
(75.56) 

39 
(86.67) 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

 
ความรู้เกีย่วกบัโรคมือ เท้า ปาก 

ก่อน หลงั 

จ านวน (ร้อยละ)  
ท่ีตอบถูก 

จ านวน (ร้อยละ)  
ท่ีตอบถูก 

4. โรคมือ เทา้ ปาก ท าใหท้อ้งเสีย 23 
(51.11) 

35 
(77.78) 

5. การลา้งมือไม่สะอาด ท าใหเ้ป็นโรคมือ เทา้ ปาก  25 
(55.56) 

36 
(80.00) 

  
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ก่อนการใชน้วตักรรมกลุ่มตวัอย่าง มีความรู้ในเร่ืองลกัษณะของ
โรค ได้แก่ โรคมือ เทา้ ปาก จะมีแผลในปาก และตุ่มพองเล็กๆ ตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า คิดเป็นร้อยละ 
75.56 รองลงมา คือ มีความรู้ในเร่ืองการป้องกนั ไดแ้ก่ การลา้งมือไม่สะอาด ท าให้เป็นโรคมือ เทา้ 
ปาก คิดเป็นร้อยละ 55.56 และมีความรู้ในเร่ืองอาการของโรค ไดแ้ก่ โรคมือ เทา้ ปาก ท าให้ทอ้งเสีย                         
คิดเป็นร้อยละ 51.11 ตามล าดบั และหลงัการใช้นวตักรรมกลุ่มตวัอย่าง มีความรู้ในเร่ืองลกัษณะ                      
ของโรค ไดแ้ก่ โรคมือ เทา้ ปาก จะมีแผลในปาก และตุ่มพองเล็กๆ ตามฝ่ามือ ฝ่าเทา้ คิดเป็นร้อยละ 
86.67 รองลงมา คือ มีความรู้ในเร่ืองการติดต่อของโรค ได้แก่ โรคมือ เทา้ ปาก ติดต่อทางน ้ ามูก 
น ้าลาย คิดเป็นร้อยละ 82.52 และมีความรู้ในเร่ืองการป้องกนั ไดแ้ก่ การลา้งมือไม่สะอาด ท าใหเ้ป็น
โรคมือ เทา้ ปาก คิดเป็นร้อยละ 80.00 ตามล าดบั 

    
        แผนภูมิที่ 4.1  ระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก ก่อนและหลงัการใชน้วตักรรม 
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 จากแผนภูมิท่ี 4.1 พบวา่ ก่อนการใชน้วตักรรมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความรู้เก่ียวกบัโรค                    
มือ เทา้ ปาก อยู่ในระดบัปานกลางมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.89  รองลงมา คือ มีความรู้เก่ียวกบั
โรคมือ เทา้ ปาก อยู่ในระดบัสูง คิดเป็นร้อยละ 17.78 และมีความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก อยู่ใน
ระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 13.34 ตามล าดบั และหลงัการใช้นวตักรรมกลุ่มตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกบั
โรคมือ เทา้ ปาก อยู่ในระดบัสูงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 84.44  รองลงมา คือ มีความรู้เก่ียวกบัโรค
มือ เทา้ ปาก อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.33 และมีความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก อยู่
ในระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 2.22 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก ก่อนกับ                    

หลงัการใช้นวัตกรรม (N = 45 คน) 
  

คะแนนเฉลีย่ความรู้เกีย่วกบัโรคมือ เท้า ปาก  S.D P-value 
ก่อนการใชน้วตักรรม 2.73 1.01  
   <0.05 
หลงัการใชน้วตักรรม 4.04 0.77  
คะแนนเฉล่ียท่ีเพิ่มขึ้น 1.31 -  

คะแนนเตม็ 5 คะแนน 
  
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ก่อนการใชน้วตักรรมกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกบั
โรคมือ เท้า ปาก  (  = 2.73, S.D = 1.01) และหลังการใช้นวตักรรมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ีย
ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก (  = 4.04, S.D = 0.77) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉล่ียระดบัความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ปาก พบว่า หลงัการใชน้วตักรรมกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ีย
ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก เพิ่มขึ้นมากกวา่ก่อนใชน้วตักรรม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
<0.05 
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการล้างมือตามข้ันตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวันของ 
               นักเรียนช้ันอนุบาล ด าเนินการเกบ็ข้อมูล 5 วัน 
 

ตารางท่ี 4.4  จ านวนและร้อยละ จ าแนกรายข้อของพฤติกรรมการล้างมือตามข้ันตอนท่ีถูกวิธี                
7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนช้ันอนุบาล ก่อนกบัหลังการใช้
นวัตกรรม ด าเนินการเกบ็ข้อมูล 5 วัน (N = 45 คน) 

   
พฤติกรรมการล้างมือตาม
ขั้นตอนท่ีถกูวิธี 7 ขั้นตอน               
ก่อนรับประทานอาหาร

กลางวัน 
ของนกัเรียนช้ันอนุบาล   

ก่อน หลัง 

บ่อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. เปิดน ้าลา้งมือ 24 
(53.33) 

12 
(26.67) 

9 
(20.00) 

35 
(77.78) 

10 
(22.2) 

- 
- 

2.ใชส้บู่ในการลา้งมือ 1 
(2.22) 

4 
(8.89) 

40 
(88.89) 

15 
(33.33) 

19 
(42.22) 

11 
(24.44) 

3. ขั้นตอนการลา้งมือ       
     3.1 ฝ่ามือถูกนั 7 

(15.56) 
14 

(31.11) 
24 

(53.33) 
29 

(64.44) 
15 

(33.33) 
1 

(2.22) 
     3.2 ฝ่ามือถูหลงัมือและ
ซอกน้ิวมือ 

- 
- 

1 
(2.22) 

44 
(97.78) 

6 
(13.33) 

27 
(60.00) 

12 
(26.67) 

     3.3 ฝ่ามือถูกฝ่ามือและ
ซอกน้ิวมือ 

- 
- 

- 
- 

45 
(100.00) 

8 
(17.78) 

25 
(55.56) 

12 
(26.67) 

     3.4 หลงัน้ิวมือถูฝ่ามือ - 
- 

2 
(4.44) 

43 
(95.56) 

5 
(11.11) 

26 
(57.78) 

14 
(31.11) 

     3.5 ถู น้ิ ว หั ว แ ม่ มื อ
โดยรอบดว้ยฝ่ามือ 

- 
- 

- 
- 

45 
(100.00) 

2 
(4.44) 

23 
(51.11) 

20 
(44.44) 

     3.6 ปลายน้ิวถูฝ่ามือ - 
- 

- 
- 

45 
(100.00) 

- 
- 

20 
(44.44) 

25 
(55.56) 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการล้างมือตาม
ขั้นตอนท่ีถกูวิธี 7 ขั้นตอน 

ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั 
ของนกัเรียนช้ันอนุบาล   

ก่อน หลัง 

บ่อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

บ่อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง
จ านวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

     3.7 ถูรอบขอ้มือ - 
- 

- 
- 

45 
(100.00) 

1 
(2.22) 

22 
(48.89) 

22 
(48.89) 

4. เช็ดมือดว้ยผา้สะอาด
หรือกระดาษเช็ดมือ 

9 
(20.00) 

8 
(17.78) 

28 
(62.22) 

7 
(15.56) 

15 
(33.33) 

23 
(51.11) 

  
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ก่อนการใช้นวตักรรมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการล้างมือ           
ตามขั้นตอนก่อนรับประทานอาหารกลางวนั ใน 5 วนั ท่ีด าเนินการเก็บขอ้มูล  โดยกลุ่มตวัอย่างเปิด
น ้ าลา้งมือทุกวนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมา คือ เช็ดมือด้วยผา้สะอาดหรือกระดาษ          
เช็ดมือทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 20.00  และล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูกันทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 15.56 
ตามล าดับและหลังการใช้นวัตกรรมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนก่อน
รับประทานอาหารกลางวนั ใน 5 วนั ท่ีด าเนินการเก็บขอ้มูล  โดยกลุ่มตวัอย่างเปิดน ้ าลา้งมือทุกวนั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 77.78 รองลงมา คือ ลา้งมือโดยใชฝ่้ามือถูกนัทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 64.44 
และลา้งมือโดยใชส้บู่ในการลา้งมือ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ าแนกรายข้อของพฤติกรรมการล้างมือตาม                   
ข้ันตอนท่ีถูกวิธี 7 ข้ันตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนช้ันอนุบาล  
ก่อนกบัหลงัการใช้นวัตกรรม ด าเนินการเกบ็ข้อมูล  5 วัน (N = 45 คน) 

 

พฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอน 
ท่ีถูกวิธี 7 ข้ันตอน ก่อนรับประทาน 

อาหารกลางวันของนักเรียนช้ันอนุบาล  

ก่อน หลงั 

 S.D แปลผล 
 

 S.D แปลผล 
 

1.  เปิดน ้าลา้งมือ 2.33 0.80 ปาน
กลาง 

2.78 0.42 บ่อย 

2. ใชส้บู่ในการลา้งมือ 1.13 0.40 นอ้ย 2.09 0.76 ปาน
กลาง 

3. ขั้นตอนการลา้งมือ       
     3.1 ฝ่ามือถูกนั 1.62 0.75 นอ้ย 2.62 0.53 บ่อย 
     3.2 ฝ่ามือถูหลงัมือและซอกน้ิวมือ 1.02 0.15 นอ้ย 1.87 0.63 ปาน

กลาง 
     3.3 ฝ่ามือถูกฝ่ามือและซอกน้ิวมือ 1.00 0.00 นอ้ย 1.91 0.67 ปาน

กลาง 
     3.4 หลงัน้ิวมือถูฝ่ามือ 1.04 0.21 นอ้ย 1.80 0.63 ปาน

กลาง 
     3.5 ถูน้ิวหวัแม่มือโดยรอบดว้ยฝ่า 
           มือ 

1.00 0.00 นอ้ย 1.60 0.58 นอ้ย 

     3.6 ปลายน้ิวถูฝ่ามือ 1.00 0.00 นอ้ย 1.44 0.50 นอ้ย 
     3.7 ถูรอบขอ้มือ 1.00 0.00 นอ้ย 1.53 0.55 นอ้ย 
4. เช็ดมือดว้ยผา้สะอาดหรือกระดาษ  
    เช็ดมือ 

1.58 0.81 นอ้ย 1.64 0.74 นอ้ย 

  
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ก่อนการใช้นวตักรรม พฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีวิธี              
7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนัของนักเรียนชั้นอนุบาล ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ 
พฤติกรรมการเปิดน ้าลา้งมือ (  = 2.33, S.D = 0.80) รองลงมา คือ พฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอน
ฝ่ามือถูกัน (  = 1.62, S.D = 0.75) และพฤติกรรมการเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ                    
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(  = 1.58, S.D = 0.81) ตามล าดับ และหลงัการใช้นวตักรรม ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ พฤติกรรม
การเปิดน ้าลา้งมือ (  = 2.78, S.D = 0.42) รองลงมา คือ พฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนฝ่ามือถูกนั 
(  = 2.62, S.D = 0.53) และพฤติกรรมการใชส้บู่ในการลา้งมือ (  = 2.09, S.D = 0.76) ตามล าดบั 
 

แผนภูมิท่ี 4.2  ระดับพฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี  7 ขั้นตอนก่อน                      
รับประทานอาหารกลางวนั ก่อนและหลงัการใชน้วตักรรม 

  
 จากแผนภูมิท่ี 4.2 พบว่า ก่อนการใช้นวตักรรมกลุ่มตวัอย่างมีระดบัพฤติกรรมการลา้งมือ              
ตามขั้นตอนก่อนรับประทานอาหารกลางวนัน้อย มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ100.00 และหลงัการใช้
นวตักรรมกลุ่มตวัอย่างมีระดบัพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนก่อนรับประทานอาหารกลางวนั                  
ปานกลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา คือ มีระดบัพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอน                    
ก่อนรับประทานอาหารกลางวนัน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมีระดับพฤติกรรมการล้างมือ                           
ตามขั้นตอนก่อนรับประทานอาหารกลางวนับ่อย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6 เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับคะแนนพฤติกรรมการล้างมือตามข้ันตอนท่ีถูกวิธี                   
 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนช้ันอนุบาล ก่อนกับหลังการใช้ 
 นวัตกรรม (N = 45 คน) 
 

คะแนนเฉลีย่พฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอน 
ท่ีถูกวิธี 7 ข้ันตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน 

 S.D P-value 

ก่อนการใชน้วตักรรม 12.73 1.98  
   <0.05 
หลงัการใชน้วตักรรม 19.29 3.96  
คะแนนเฉล่ียท่ีเพิ่มขึ้น 6.56 -  

คะแนนเตม็ 30 คะแนน 
  
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ก่อนการใช้นวตักรรมกลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม                 
การล้างมือตามขั้นตอนท่ีวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั (  = 12.73, S.D = 1.98) และ
หลังการใช้นวตักรรมกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนท่ีวิธี 7 ขั้นตอน                            
(  = 19.29, S.D = 3.96) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการล้างมือ                        
ตามขั้นตอนก่อนรับประทานอาหารกลางวนั พบว่า หลงัการใช้นวตักรรมกลุ่มตวัอย่างมีคะแนน
เฉล่ียพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนก่อนรับประทานอาหารกลางวนั เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนใช้
นวตักรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั <0.05 
 
 



 
 

 

 
บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผล ข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ืองประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกนั
โรคมือ เท้า ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นการศึกษาวิจยักึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research) แบบกลุ่มเดียวมีการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest–Posttest Design) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของนกัเรียน
ชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์จากการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองและผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์
ดว้ยตนเอง  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ขอ้มูลทัว่ไป กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ5 ปี ไม่มีพี่นอ้งและก าลงัศึกษา                  
อยู่ชั้ นอนุบาล 2 หลังการใช้นวตักรรมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดว่าตนเองมีพฤติกรรมล้างมือก่อน
รับประทานอาหารทุกคร้ังและมีความคิดวา่ตนเองมีพฤติกรรมการลา้งมือท่ีถูกวิธี    
 2. ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก หลงัการใชน้วตักรรมกลุ่มตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกบั
โรคมือ เทา้ ปาก เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการใชน้วตักรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั <0.05 โดย
ค่าเฉล่ียความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก ก่อนใช้นวตักรรมไดค้ะแนน 2.73 คะแนน ส่วนค่าเฉล่ียความรู้
เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก หลงัใช้นวตักรรมไดค้ะแนน 4.04 คะแนน พบว่า ค่าเฉล่ียคะแนนเพิ่มขึ้น 
1.31 คะแนน 
 3. พฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั
ของนักเรียนชั้นอนุบาล หลงัการใช้นวตักรรมกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอน                         
ก่อนรับประทานอาหารกลางวนั เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนการใช้นวตักรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ             
ท่ีระดบั <0.05 โดยค่าเฉล่ียพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทาน
อาหารกลางวนัของนักเรียนชั้นอนุบาล ก่อนใช้นวตักรรมไดค้ะแนน 12.73 คะแนน ส่วนค่าเฉล่ีย
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พฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหารกลางวนัของนักเรียน
ชั้นอนุบาล หลงัใชน้วตักรรมไดค้ะแนน 19.29 คะแนน พบวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนขึ้น 6.56 คะแนน 
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจยั พบว่าหลงัการใชห้ลงัการใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ 
เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของนกัเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีประสิทธิผลในการเพิ่ม
ความรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการลา้งมือของเด็กนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 และนกัเรียนชั้นอนุบาล 
3 ดงัน้ี           
 1. ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก  หลงัจากใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ 
เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียความรู้เก่ียวกับโรคมือ เท้า ปาก                  
เพิ่มมากกว่าก่อนการใช้นวตักรรม เป็นไปตามทฤษฎีท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ไดแ้ก่ ทฤษฎี                   
การรับรู้ความสามารถของตนเอง ทฤษฎีการพฒันาทางสติปัญญา ทฤษฎีการดูแลตนเอง และทฤษฎี
เก่ียวกบัความสามารถด้านความจ าท่ีว่า กลุ่มตวัอย่างไดรั้บการเรียนรู้จากการดูตวัแบบสัญลกัษณ์                       
ผ่านส่ืออนิเมชัน่ เร่ือง โรคมือ เทา้ ปาก จากโรงพยาบาลขอนแก่นราม โดยส่ือไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบั
ลกัษณะอาการโรค เช้ือท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดโรค วิธีการแพร่กระจาย ระยะฟักตวั การป้องกันโรค 
การรักษา จากนั้ นทบทวนความรู้เก่ียวกับโรคมือ เท้า ปาก โดยการแสดงรูปภาพของสาเหตุ                   
ท่ีก่อใหเ้กิดโรค ลกัษณะและอาการของโรค ท าให้กลุ่มตวัอยา่งเกิดเป้าหมายในการดูแลตนเองไม่ให้
ป่วยเป็นโรคมือ เทา้ ปาก และใช้แบบสัมภาษณ์วดัความสามารถดา้นความจ า ในรูปแบบของเน้ือ
เร่ืองเก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก โดยใชส้ัญลกัษณ์ป้ายสีเขียวและป้ายสีแดงในการเลือกค าตอบในแบบ
สัมภาษณ์ สอดคลอ้งกับการศึกษาของดาราวรรณ รองเมือง และคนอ่ืน ๆ (2557) ท่ีพบว่า หลงัการชม
ส่ืออนิเมชัน่ 2 มิติ เด็กก่อนวยัเรียนมีคะแนนความรู้เพื่อป้องกันโรคมือ เทา้ ปากเพิ่มขึ้นกว่าก่อน
รับชมส่ืออยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01       
 2. พฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนก่อนรับประทานอาหารกลางวนั หลังจากใช้
นวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เทา้ ปาก ท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นโดย
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉล่ียด้าน
พฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนก่อนรับประทานอาหารกลางวนั เพิ่มมากกว่าก่อนการใช้
นวตักรรมเป็นไปตามองคป์ระกอบของทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทั้ง 4 องค์ประกอบท่ีว่า 
กลุ่มตวัอย่างไดรั้บการเรียนรู้จากการดูตวัแบบสัญลกัษณ์ผ่านส่ืออนิเมชัน่ เร่ืองวิธีลา้งมือให้สะอาด 
7 ขั้นตอน ท่ีสร้างโดยคุณสถิรกานต ์ทัว่จบ โดยส่ือไดใ้หค้วามรู้เก่ียวกบัการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูก
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วิธี 7 ขั้นตอน เห็นตวัแบบสัญลกัษณ์จากป้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน เห็นตวัแบบ
จากผูช่้วยผูว้ิจยั เป็นผูส้าธิตลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธีให้แก่กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผูช่้วยนักวิจยั 4 คน          
มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้สึกว่าตนเองก็สามารถท่ีจะลา้งมือ
ตามขั้นตอนท่ีถูกวิธีได ้และให้กลุ่มตวัอย่างเกิดประสบการณ์โดยตรงจากการฝึกทกัษะการลา้งมือ
ตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ดว้ยตนเอง จากนั้นใช้ค  าพูดชกัจูงโดยการช่ืนชมกลุ่มตวัอย่างท่ีลา้งมือ
ตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ถูกตอ้ง ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมัน่ใจวา่ตนเองมีความสามารถท่ีจะลา้งมือ
ตามขั้นตอนท่ีถูกวิธีได ้และเกิดความคาดหวงัว่าถา้ตนเองลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอนไดน้ั้น 
จะท าให้ไม่ป่วยเป็นโรคมือ เทา้ ปากและใชป้้ายไฟขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ภาพเตือน
การลา้งมือและก๊อกน ้ ารูปหน้าสัตวต่์าง ๆ กระตุน้เตือนการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน 
ของกลุ่มตวัอย่าง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของณภทัร ไวปุรินทะ (2552) ท่ีพบว่า หลงัการไดรั้บการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกบัการป้องกนัการติดเช้ือจากการสัมผสั เด็กก่อนวยัเรียนมีสัดส่วนการลา้ง
มือท่ีถูกตอ้งมากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.001 และการศึกษาของ
อนงค์ ภูมชาติ (2561) ท่ีพบว่าหลังการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัประสบการณ์ (Experiential 
Activities Planner: EAP) ท่ีโรงเรียน เด็กก่อนวยัเรียนมีพฤติกรรมการล้างมือเพิ่มมากกว่าก่อน
จดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัประสบการณ์ (Experiential Activities Planner: EAP) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05     
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูพี่เล้ียงควรตระหนักเก่ียวกับการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน เพื่อเป็น
ตน้แบบในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการลา้งมือใหแ้ก่นกัเรียน 
 2. โรงเรียนควรมีการส่งเสริมความยัง่ยืนของนวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้ง
มือ เพื่อป้องกนัโรคมือ เทา้ ปาก ของนกัเรียนชั้นอนุบาล เพื่อน าไปใชใ้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรม                 
การลา้งมือในนกัเรียนชั้นอนุบาลใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 3. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบว่า นวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกนั
โรคมือ เทา้ ปาก มีประสิทธิผลในการเพิ่มความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก และสามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการลา้งมือในเด็กนกัเรียนชั้นอนุบาลได ้ท าให้โรงเรียนไดแ้นวทางในการสร้างมาตรการ
ในการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ 17 กิจกรรม ดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 กระบวนการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อโรงเรียนนภาเชียงใหม่ 
 

กจิกรรม การ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การตรวจ
คดักรอง
นกัเรียน 

ทุกวนั ตรวจวัดอุณหภูมิของนักเรียนด้วยปรอทวัดไข้
ระบบดิจิตอลก่อนเขา้หอ้งเรียน 
กรณีท่ีนกัเรียนมีลกัษณะอาการเขา้ข่ายการป่วยดว้ย
โรคติดต่อ.       

1. คดัแยกนกัเรียนมาพกัไวท่ี้หอ้งพยาบาล  

2. แจ้งให้ ผู ้ปกครองทราบ ถึงอาการและ
แนะน าใหพ้านกัเรียนไปพบแพทย ์

3. ผูป้กครองตอ้งแนบส าเนาใบรับรองแพทย ์/ 
ถ่ายรูปใบรับรองแพทย์ ส่งมาทุกคร้ังท่ี
นักเรียนป่วยด้วยโรคติดต่อ เพื่อยืนยนัถึง
สาเหตุของการป่วย 

เจา้หนา้ท่ี 
หอ้งพยาบาล 

2.  การลา้ง
มือโดยใช้
นวตักรรม
โปรแกรม
การส่งเสริม
การ                 
ลา้งมือ จาก
งานวิจยั  

ทุกวนั น านวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ จาก
งานวิจยั เร่ือง ประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรม
การส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า 
ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล มาใช้ในการสอน
วิธีการล้างมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอนแก่
นักเรียน เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า นวตักรรม
โปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ มีประสิทธิผลใน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการลา้งมือในเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาล โดยให้ครูประจ าชั้นและครูคู่ชั้นศึกษา
รายละเอียดจากคู่ มือนวัตกรรมโปรแกรมการ
ส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก 
ของนกัเรียน                    

ครูประจ าชั้น / 
ครูคู่ชั้น 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 

กจิกรรม การ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

  ชั้นอนุบาล และสังเกตการลา้งมือของนกัเรียน
ก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรม เพื่อ
ป้องกันการติดต่อของโรคติดเช้ือท่ีมีมือเป็น
พาหะ 

 

3. เผยแพร่ความรู้
เร่ืองโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล เช่น
โรคมือ เทา้ ปาก 
โดยใชส่ื้อความรู้
จากงานวิจยั เร่ือง 
ประสิทธิผลของ
นวตักรรม
โปรแกรมการ
ส่งเสริมการลา้ง
มือ เพื่อป้องกนั
โรคมือ เทา้ ปาก 
ของนกัเรียนชั้น
อนุบาล 

ทุกวนั 1. เผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคติดต่อท่ีระบาดตาม
ฤดูกาล แก่ ครูประจ าชั้น / ครูคู่ชั้น โดยมีการ
ปิดประกาศใหทุ้กคนทราบ 
2. ใช้ส่ืออนิเมชั่นในการบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับโรคระบาดตามฤดูกาล เช่นโรคมือ 
เทา้ ปาก แก่นกัเรียน 

เจา้หนา้ท่ี 
หอ้งพยาบาล 

4. การเฝ้าระวงั
ส าหรับครูประจ า
ชั้น / ครูคู่ชั้น 

ทุกวนั 1. ก าหนดให้ครูประจ าชั้ น / ครูคู่ชั้น ตรวจ
สุขภาพเบ้ืองตน้ของนักเรียนทุกวนัหากพบมี
อาการผิดสังเกตให้ รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีห้อง
พยาบาลเพื่อรับทราบถึงอาการ 
2. แยกของใช้ส่วนบุคคลของนักเรียนไม่ให้
ปะปนกัน เช่น ผา้เช็ดหน้า แก้วน ้ าแปรงฟัน 
เป็นตน้ 

ครูประจ าชั้น / 
ครูคู่ชั้น 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 

กจิกรรม การ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

5. การป่วยดว้ย
โรคไขห้วดัของ
นกัเรียน 

ทุกวนั 1.  กรณีท่ีพบนักเรียนท่ีมีอาการป่วยด้วยโรค
ไข้หวดัในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อ
แนะน าให้ผูป้กครองหยุดให้นักเรียนพกัรักษา
อาการท่ีบา้นจนกวา่อาการจะทุเลาลง 
2.  ครูประจ าชั้น / ครูคู่ชั้น สอนวิธีการป้องกนั
การแพร่กระจายเช้ือโรคไปสู่ผูอ่ื้น ดว้ยการไอ 
จาม ท่ีถูกวิธีโดยการไอ จาม ใส่ขอ้พบัขอ้ศอก 

ครูประจ าชั้น / 
ครูคู่ชั้น 

6. การสวม
หนา้กากอนามยั 
ท่ีถูกตอ้ง 

ทุกวนั กรณีท่ีนกัเรียนจะใชห้น้ากากอนามยั เน่ืองจาก
มีอาการไอ จาม หรือมีน ้ามูก ครูประจ าชั้น / ครู
คู่ชั้น / เจา้หน้าท่ีห้องพยาบาล จะท าการสาธิต
วิธีการใชห้นา้กากอนามยัท่ีถูกตอ้งก่อนใช ้โดย
มีหลกัการดงัน้ี 
1. ลา้งมือให้สะอาดก่อนสวมหน้ากากอนามยั
ทุกชนิด 
2. สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้ งจมูกและ
ปาก โดยให้ขอบท่ีมีลวดอยู่ด้านบนสันจมูก
และรอยจีบพบัคว ่าลง เอาดา้นท่ีมีสีเขม้ หรือมี
ลกัษณะมนัวาวออกดา้นนอก 
3. กดขอบลวดให้แนบชิดกับจมูก และดึง
ด้านล่างของหน้ากากอนามัยให้คลุมบริเวณ
ปากและคาง เพื่ออากาศจะได้ถ่ายเทภายใน
หนา้กาก 

ครูประจ าชั้น / 
ครูคู่ชั้น 

/ 
เจา้หนา้ท่ีหอ้ง
พยาบาล 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 

กจิกรรม การ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

7. หอ้งเรียนท่ีพบ
การป่วยของ
นกัเรียน 

ทุกวนั 1. กรณีท่ีพบว่ามีนักเรียนป่วยในระหว่างวนั
ตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ีห้องพยาบาลก่อน และแจง้
ให้ผูป้กครองมารับนักเรียนกลับไปสังเกต
อาการท่ีบา้น 
2. ห้องเรียนท่ีพบว่ามีนักเรียนป่วยควรหยุด
ใช้เคร่ืองปรับอากาศ เปิดประตู หน้าต่าง 
ผา้ม่าน เพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
3. ยา้ยห้องเรียนไปเรียนห้องท่ีส ารองไว ้เพื่อ
ลดความรุนแรงของการระบาดของโรค 

ครูประจ าชั้น / 
ครูคู่ชั้น 

8. จดัด าเนิน
โครงการหนูนอ้ย
ปลอดภยัห่างไกล
เช้ือโรค 

ภาคเรียน
ละ 

1 คร้ัง 

1.  ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าข่อยให้มาแนะน า
ความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อท่ีพบ บ่อยในเด็ก 
เช่น อาการแสดง วิธีการรักษาและสาธิต
วิธีการป้องกนัโรคเบ้ืองตน้แก่นกัเรียน 
2. ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสุข
เทศบาลต าบลสันผีเส้ือ ใหท้ าการฉีดพ่น
หมอกควนัเพื่อควบคุม ก าจดัพาหะน าโรค 

เจา้หนา้ท่ีหอ้ง
พยาบาล 

 
 

9. ท าความสะอาด
หอ้งเรียน  ของเล่น  
และส่ิงแวดลอ้มทุก
วนั 

ทุกวนั 1. เก็บข้าวของเคร่ืองใช้  อุปกรณ์การเรียน
ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบหมวดหมู่
ก่อนกลบับา้น 
2. กวาดพื้น เช็ดพื้นด้วยน ้ ายาฆ่าเช้ือ (เดท
ตอล) ผสมน ้ า 6 ฝาต่อน ้ า 5 ลิตร ทั้งเช้าและ
เยน็ 
3. ทุกวนัศุกร์ให้ฉีดพ่นน ้ ายาฆ่าเช้ือทิ้งไว้
ก่อนกลบับา้น 

ครูประจ าชั้น / 
ครูคู่ชั้น 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 

กจิกรรม การ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

10. ท าความสะอาด
ของเล่นในพื้นท่ี
ส่วนกลาง  

ทุกวนั 1. เช็ดท าความสะอาดห้องบอลและห้องนุ่ม
น่ิมตอนกลางวนัดว้ยน ้ายาท าความสะอาด 
2. ลูกบอลและแผ่นรองพื้นมีการซักและลา้ง
ด้วยน ้ ายาฆ่าเช้ือ แล้วน าไปผ่ึงแดดทุกวัน
อาทิตย ์

ฝ่ายงาน
อาคารสถานท่ี 

11. ท าความสะอาด
โรงอาหาร / ห้องน ้า 
/ บริเวณทางเดินเขา้ 

ทุกวนั 1. โรงอาหาร / โต๊ะรับประทานอาหาร มีการ
เช็ดท าความสะอาดก่อนนกัเรียนรับประทาน
อาหารและหลงัรับประทานอาหาร 
2. ท าการเติมสบู่เหลวลา้งมือตรงอ่างลา้งมือ
บริเวณโรงอาหาร / หอ้งน ้า เป็นประจ า 
3. ซักท าความสะอาดและเปล่ียนผา้เช็ดมือ
บริเวณอ่างลา้งมือเป็นประจ าทั้งชั้นบนและ
ชั้นล่าง 
4. ท าความสะอาดห้องน ้ า และบริเวณรอบ ๆ
ห้องน ้ าส่วนกลางตอนเช้าก่อนโรงเรียนเข้า 
แล ะตอนกล างวัน หลังจาก ท่ี นั ก เรี ยน
รับประทานอาหารกลางวนั ด้วยน ้ ายาท า
ความสะอาดห้องน ้ า5. กรณีท่ีมีห้องน ้ าใน
ห้องเรียนครูคู่ชั้ นจะท าความสะอาดด้วย
น ้ ายาท าความสะอาดห้องน ้ าตอนเย็นก่อน
กลบั 

ฝ่ายงาน
อาคารสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูประจ าชั้น /  
ครูคู่ชั้น 

12. ท าความสะอาด
สระวา่ยน ้า 

ทุกวนั 1.  กวาดท าความสะอาดบริเวณทางเดินไป
สระวา่ยน ้าและบริเวณรอบ ๆ สระวา่ยน ้า 
2.  ขดั / ถูพื้น บริเวณรอบสระว่ายน ้ าก่อนท่ี
เจา้หนา้ท่ีจะท าการเปล่ียนน ้าในสระ 

ฝ่ายงาน
อาคารสถานท่ี 

 

 



85 

 

ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 

กจิกรรม การ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

  3. ซักท าความสะอาดแผ่นรองกนัล่ืนบริเวณ
ฝักบวัอาบน ้ าให้สะอาดแลว้น าไปผ่ึงแดดให้
แหง้ทุกวนัท่ีมีการใชส้ระวา่ยน ้า 
4. เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาดสระว่ายน ้ าจะมา
ท าความสะอาดในสระว่ายน ้ าและเปล่ียนน ้ า
ในสระทุกวนัอาทิตย ์

 
 
 

เจา้หนา้ท่ีท า
ความสะอาด
สระวา่ยน ้า 

13. ท าความ
สะอาดบริเวณ
พื้นท่ีส่วนกลาง 

ทุกวนั 1. กวาดพื้น เช็ดท าความสะอาดพื้นบริเวณ
ทางเดินรอบ  ๆ อาคารเรียน และทางเช่ือม
อาคารตอนเช้าก่อนโรงเรียนเข้าและตอน
กลางวันขณะท่ีนัก เรียนพักผ่อน / เรียน
หนงัสือ 
2. ทุ ก วัน อ า ทิ ต ย์ท าก ารขั ด ถู พื้ น ด้ ว ย
ผงซักฟอกและสารละลายเจือจางของน ้ ายา
ซกัฟอกขาว แลว้เช็ดลา้งท าความสะอาดดว้ย
น ้าสะอาดอีกรอบ 
3. ท าความสะอาดพัดลมส่วนกลางบริเวณ
โรงอาหาร ห้องบอล ห้องนุ่มน่ิมและหน้า
หอ้งเนิสเซอร์ร่ี เป็นประจ าทุกเดือน  
4. บริษัทท าความสะอาดจะเข้ามาท าความ
สะอาดทั้ งโรงเรียนภาค เรียนละ 1 ค ร้ัง 
ระหวา่งท่ีปิดภาคเรียน 
กรณีท่ีพบมีการระบาดของโรคติดต่อภายใน
โรงเรียน  
ท าความสะอาดห้องเรียนทุกห้องและบริเวณ
ส่วนกลางทุกส่วนในวนัท่ีนกัเรียนหยดุเรียน 

ฝ่ายงาน
อาคารสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายงาน
บริหาร 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
 

กจิกรรม การ
ปฏิบัติ 

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

14. ภาชนะส าหรับ
รับประทานอาหาร 

ทุกวนั ถาดหลุม  ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ท าความ
สะอาดด้วยน ้ ายาล้างจาน และลวกด้วยน ้ า
ร้อนทุกคร้ังก่อนน าไปผ่ึงแดดให้แห้งสนิท 
แลว้น ามาเก็บไวใ้นตะกร้า / กล่องท่ีมีฝาปิด
มิดชิด เพื่อความพร้อมในการใช้งานคร้ัง
ต่อไป 

ฝ่ายงาน
โภชนาการ 

15. การรับประทาน
อาหาร 

ทุกวนั ให้นักเรียนรับประทานอาหารท่ีสะอาด                
ปรุงสุกใหม่ ๆ ในปริมาณท่ีเพียงพอ 

ครูประจ าชั้น / 
ครูคู่ชั้น 

16. แจ้งการระบาด
ของโรคติดต่อ 

ทุกวนั หากพบว่ามีการระบาดของโรคติดต่อทาง
โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกับทาง
โรงพยาบาลส่งเส ริมสุขภาพต าบล เพื่ อ
บนัทึกไวเ้ป็นสถิติของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข
ในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบและขอรับน ้ ายาฆ่า
เช้ือ 

เจา้หนา้ท่ีหอ้ง
พยาบาล 

17. การระบาดของ
โรคติดต่อ 

ทุกวนั กรณีท่ีพบวา่มีการระบาดของโรคติดต่อโดย
ท่ีโรงเรียนไม่สามารถควบคุมได ้ โรงเรียน
จะพิจารณาปิดตามความเหมาะสม                
โดยอา้งอิงขอ้มูลจากส านกังานโรคติดต่อ
ทัว่ไปกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน  

/  
รอง

ผูอ้  านวยการ 
  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการติดตามผลระยะยาวของการใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือต่อไป 
 2. ควรมีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการล้างมือของนักเรียนในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน                           
เพื่อเปรียบเทียบผลของการใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือต่อไป 
 3. ควรมีการน านวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือไปใช้ท่ีบา้นและติดตามผล
ของการใชน้วตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือผา่นผูป้กครองต่อไป 
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ภาคผนวก ก  
 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

1.  อาจารย ์ดร.สิวลี รัตนปัญญา   อาจารยป์ระจ าสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

2.  คุณศรัชฐลกัษณ์ ขจรเกริกโชติกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นป่าข่อย   
       ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.  คุณกษิฎิฏฏ ์ มีพรหม    หวัหนา้วิชาการฝ่ายประถมศึกษา 
       โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ  
       อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



98 

 

ภาคผนวก ข  
 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 

แบบสัมภาษณ์ 

 
เร่ือง  ประสิทธิผลของนวตักรรมโปรแกรมการส่งเสริมการลา้งมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
ของนกัเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ต าบลสันผีเส้ือ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  
 

ค าชี้แจง   
 แบบสัมภาษณ์ฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 
และนกัเรียนชั้นอนุบาล 3 ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก และพฤติกรรมการ
ลา้งมือตามขั้นตอนก่อนรับประทานอาหารกลางวนั ด าเนินการเก็บขอ้มูลพฤติกรรมการลา้งมือ 5 
วนั โดยผูวิ้จยัเป็นผูส้ัมภาษณ์นกัเรียนดว้ยตนเอง  ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดจ้ากนกัเรียนผูว้ิจยัจะรักษาให้เป็น
ความลบั เม่ือด าเนินการเสนอเรียบร้อยแลว้ ผูวิ้จยัจะท าลายแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด และผูวิ้จยัรับรอง
วา่วิจยัน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อนกัเรียน ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ถามน้ี ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 แบบแบบสัมภาษณ์ความรู้เก่ียวกบัโรคมือ เทา้ ปาก จ านวน 5 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 แบบบนัทึกสังเกตพฤติกรรมการลา้งมือตามขั้นตอนท่ีถูกวิธี 7 ขั้นตอน ก่อน
         รับประทานอาหารกลางวนัของนกัเรียนชั้นอนุบาล จ านวน 4 ขอ้ 
 
 

     นางสาวทศัสินีย ์    มีงาม 
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ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไป 
 
ค าชี้แจง ใหน้กัเรียนฟังค าถามจากผูว้ิจยัแลว้ตอบใหต้รงกบัความเป็นจริง 
 
1. ช่ือ…………………………………………………………………… 
2. วนั/เดือน/ปี เกิด................................................................................... 
3. เพศ    ชาย       หญิง  
4. ระดบัชั้นท่ีศึกษา  อนุบาล2      อนุบาล3 
5. จ านวนพี่นอ้ง....................คน ระบุ................................................. 
 
ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ความรู้เกีย่วกบัโรคมือ เท้า ปาก 
 
ค าชี้แจง  ใหน้กัเรียนเลือกสัญลกัษณ์ใหต้รงกบัความรู้สึกของนกัเรียนมากท่ีสุด มีเกณฑด์งัน้ี 
 
สัญลกัษณ์  ใช่      หมายความวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความรู้สึกของนกัเรียน 
 
สัญลกัษณ์  ไม่ใช่   หมายความวา่  ขอ้ความนั้นไม่ตรงกบัความรู้สึกของนกัเรียน 
 

ข้อความ ใช่ ไม่ใช่ 
1. โรคมือ เทา้ ปาก เกิดจากยงุกดั    
2. โรคมือ เทา้ ปาก ติดต่อทางน ้ามูก น ้าลาย    
3. โรคมือ เทา้ ปาก จะมีแผลในปาก และตุ่มพองเลก็ๆ ตามฝ่ามือ ฝ่าเทา้   
4. โรคมือ เทา้ ปาก ท าใหท้อ้งเสีย   
5. การลา้งมือไม่สะอาด ท าใหเ้ป็นโรคมือ เทา้ ปาก    
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ส่วนท่ี 3 แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการล้างมือตามขั้นตอนที่ถูกวิธี 7 ข้ันตอน ก่อนรับประทาน
อาหารกลางวันของนักเรียนช้ันอนุบาล ด าเนินการเกบ็ข้อมูล  5 วัน 
 
ช่ือ..................................................................................อาย.ุ.....................ระดบัชั้น........................... 
 
ค าชี้แจง  ใหท้ าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องตามการปฏิบติัการลา้งมือ 
 บ่อย  หมายถึง  นกัเรียนลา้งมือตามขั้นตอน ทุกวนั     
 ปานกลาง หมายถึง  นกัเรียนลา้งมือตามขั้นตอน 3 - 4 วนั 
 นอ้ย  หมายถึง  นกัเรียนลา้งมือตามขั้นตอน 1– 2 วนัหรือไม่ปฏิบติัเลย 
   
ล าดบั ขั้นตอนการล้างมือ บ่อย ปานกลาง น้อย 

1.  เปิดน ้าลา้งมือ    
2. ใชส้บู่ในการลา้งมือ    
3. ลา้งมือ 7 ขั้นตอน    

3.1 ฝ่ามือถูกนั    
3.2 ฝ่ามือถูหลงัมือและซอกน้ิวมือ    
3.3 ฝ่ามือถูกฝ่ามือและซอกน้ิวมือ    
3.4 หลงัน้ิวมือถูฝ่ามือ    
3.5 ถูน้ิวหวัแม่มือโดยรอบดว้ยฝ่ามือ    
3.6 ปลายน้ิวถูฝ่ามือ    
3.7 ถูรอบขอ้มือ    

4. เช็ดมือดว้ยผา้สะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ    
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ภาคผนวก ค  
 
 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
 

 
ข้อความ 

ระดับคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
IOC 

 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ส่วนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือ……………………………….. 0 +1 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
2. วนั/เดือน/ปี เกิด…………..……… 0 +1 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
3. เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
น าไปใชไ้ด ้

4. ระดบัชั้นท่ีศึกษา 
            อนุบาล2 
            อนุบาล3 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
น าไปใชไ้ด ้

5. จ านวนพี่นอ้ง...……ระบุ……..... +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ส่วนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ความรู้เกีย่วกบัโรคมือ เท้า ปาก 
1. โรคมือ เทา้ ปาก เกิดจากยงุกดั  +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
2. โรคมือ เทา้ ปาก ติดต่อทางน ้ามูก  
    น ้าลาย  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
น าไปใชไ้ด ้

3. โรคมือ เทา้ ปาก จะมีแผลในปาก  
     และตุ่มพองเลก็ๆ ตามฝ่ามือ ฝ่าเทา้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
น าไปใชไ้ด ้

4. โรคมือ เทา้ ปาก ท าใหท้อ้งเสีย +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
5. การลา้งมือไม่สะอาด ท าใหเ้ป็น 
   โรคมือ เทา้ ปาก  

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
น าไปใชไ้ด ้
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ข้อความ 

ระดับคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
IOC 

 
แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

ส่วนท่ี 3 แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมการล้างมือตามข้ันตอนท่ีถูกวิธี 7 ข้ันตอน ก่อนรับประทาน 
              อาหารกลางวันของนักเรียนช้ันอนุบาลด าเนินการเกบ็ข้อมูล  5 วัน 
1. เปิดน ้าลา้งมือ +1 +1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้
2. ใชส้บู่ในการลา้งมือ +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3. ลา้งมือ 7 ขั้นตอน 
3.1 ฝ่ามือถูกนั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
น าไปใชไ้ด ้

3.2 ฝ่ามือถูหลงัมือและซอกน้ิวมือ +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3.3 ฝ่ามือถูกฝ่ามือและซอกน้ิวมือ +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3.4 หลงัน้ิวมือถูฝ่ามือ +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3.5 ถูน้ิวหวัแม่มือโดยรอบดว้ยฝ่ามือ +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
3.6 ปลายน้ิวถูฝ่ามือ +1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้
3.7 ถูรอบขอ้มือ +1 +1 +1 1.00 น าไปใชไ้ด ้
4. เช็ดมือดว้ยผา้สะอาดหรือกระดาษ 
    เช็ดมือ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
น าไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ง  
 
 

คู่มือนวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพ่ือป้องกนัโรคมือ เท้า ปาก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
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ภาคผนวก จ  
 
 

เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวทศัสินีย ์ มีงาม  
 
วัน เดือน ปีเกดิ 7  กรกฎาคม  2533   
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 22/1  ต าบลแม่งอน  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่  รหสัไปรษณีย ์50320 
 
อเีมล์แอดเดรส Tassinee.mee@gmail.com 
 
เบอร์โทรติดต่อ 061-3497388 

 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2557  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
   
ประสบการณ์การท างาน   พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั  เจา้หนา้ท่ีหอ้งพยาบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่   
          จงัหวดัเชียงใหม่ 
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