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คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
และการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า มากกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญสาคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และมีคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิผลของการ
ตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้ามากกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญสาคัญ

จ
ทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 ส่ วนในระยะติดตามผล พบว่านักเรี ยนในกลุ่มกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย
ของตัวแปรแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า
มากกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
นอกจากนั้นยังพบว่านักเรี ยนในกลุ่มทากิจกรรมมีระดับคะแนนเฉลี่ยของความรู ้
เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษ
สุ นขั บ้า และความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ทั้ง 3 ระยะ (ก่อนการเข้าร่ วมกิจกรรม หลังการเข้าร่ วมกิจกรรม และระยะติดตามผล) แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติอย่างน้อย 1 คู่ ที่ F = 3.192, df = 2, p < 0.1 F = 7.334, df = 2, p < 0.05 F
= 5.25, df = 2, p < 0.05 และ F = 6.266, df = 2, p < 0.05 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าที่ได้พฒั นาขึ้นนั้นช่วยให้นกั เรี ยนมีแรงจูงใจในการ
ป้ องกันโรค พิษสุ นขั บ้าโดยเฉพาะด้านการรับรู ้ความรุ นแรง และ ความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของ
การตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าสู งขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าปั จจัยดังกล่าวที่
เพิ่มขึ้นนั้นมีความคงทนถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ก็ตาม จึงสามารถสรุ ปได้วา่
กิจกรรมที่พฒั นาขึ้นสามารถนาไปใช้งานได้จริ ง เป็ นประโยชน์ และสามารถแก้ไขปั ญหาได้
นอกจากนี้ยงั พบว่าควรค่าที่จะศึกษาและพัฒนากิจกรรมในรู ปแบบนี้เพิ่มเติมในอนาคตโดยเน้นการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบออนไลน์ผา่ นอินเตอร์ เน็ตร่ วมกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
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Rabies is an endemic fatal viral zoonosis. In Thailand, 40 percent of those infected
are under age 15. This study aims to develop an activity model targeting young people for Rabies
prevention. This study was divided into two (2) phases. The first phase utilized survey methods as
cross-sectional research. The sample group was two hundred eighty-seven (287) grade four
students from seven (7) schools in Chonburi using questionnaires as research instruments. The
second phase was the creation, development, and study of the effect of a Rabies prevention
activity model. The sample group was utilized in quasi-experimental research. The two (2) groups
were the activity group and the comparison group of twenty-three (23) and twenty-two (22),
respectively. The results were measured 3 times: before activity, after activity, and follow-up. The
number, percentage, mean, standard deviation, PLS-SEM, t-test independent, and Repeated
measures ANOVA were implemented to analyze the results.
The results of the first phase found that the level of Rabies knowledge (β = 0.129, se =
0.057, p < 0.005) Rabies attitude (β = 0.180, se = 0.052, p < 0.005) and Rabies protection
motivation (β = 0.188, se = 0.054 p < 0.005) showed significant positive correlations with
Rabies prevention behaviors. The results of the second phase study found that after the activity
period students in the activity group had mean scores that had greater statistical significance than
the comparison group for Rabies knowledge (K), Rabies prevention motivation (PMT), and
Rabies perceived severity (PS) at the 0.05 significance level. Furthermore, the mean score of
Rabies response efficacy (RE) was also significantly higher than the 0.1 level. And in the follow-

ช
up period, the student in the activity group had significantly higher mean scores of PMT and PS
than the comparison group at a 95 percent confidence level.
Lastly, all three (3) phases (before activity, after activity and follow-up) discovered that
students’ responses in the activity group had means of K, PMT, PS, and RE with statistically
significant differences between the pairs of means at F = 3.192, df = 2, p < 0.1; F = 7.334, df =
2, p < 0.05; F = 5.25, df = 2, p < 0.05 and F = 6.266, df = 2, p < 0.05, respectively. The results
indicate that this study model can help students achieve higher Rabies prevention motivation,
Rabies perceived severity and Rabies response efficacy. Moreover, those variable scores are also
retained at the same levels after the experiment 4 weeks. As a result, these findings demonstrated
that the study model was practical, useful, and revealing. Further study and development of
Rabies prevention programs for young people with an emphasis on both online and onsite
education would be invaluable.
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คณาจารย์ในคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่เรี ยนร่ วมกัน และ
บุคลากรของหน่วยบริ การอื่น ๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทุกๆอย่าง รศ.ดร.อารยา ประเสริ ฐชัย
รศ.ดร.พาณี สี ตกะลิน และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ที่ ให้
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กาลังใจที่มีให้กนั ตลอดมา
สุ ด ท้ายแต่ ไม่ ท้ายสุ ด ขอขอบพระคุ ณ จากใจจริ งแด่ ผศ.ดร.โกวิท สุ วรรรณหงษ์ และ อาจารย์
ดิษสุ วรรณ สามพี่นอ้ ง ผูผ้ ลักดันและให้การสนับสนุนในการเริ่ มเรี ยนปริ ญญาเอกใบนี้ และคอยสนับสนุนจน
เรี ยนจบ
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โรคติดต่อ (Communicable Disease) ทั้งหมดในโลกนี้ มากกว่าร้อยละ 61 เป็ นโรคติดต่อ
ที่ ได้รับ เชื้ อจากสั ตว์ที่ มี กระดู กสั นหลังทุ ก ชนิ ดสู่ ค น หรื อที่ เรี ยกว่า โรคจากสัตว์สู่ คน (zoonotic
diseases) (WHO, 2005) โรคจากสัตว์สู่คนเป็ นโรคที่ถือว่าอันตรายมาก มักพบว่าเป็ นปั ญหาสาคัญ
ในประเทศที่กาลังพัฒนาและประเทศยากจนเนื่ องจากประชากรในประเทศเหล่านี้ มีการใช้ชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์กบั สัตว์ ไม่มีขอบเขตหรื อการจัดการเกี่ ยวกับปศุสัตว์ที่ดี และมีการจัดการหลังจาก
สัมผัสกับเชื้ อไม่ถูกต้อง (WHO, 2005) ในแต่ละปี พบว่าโรคจากสัตว์สู่คนเป็ นสาเหตุ ทาให้คนมี
อาการป่ วยทัว่ โลก 2.4 พันล้านคนต่อปี และเสี ยชี วิตทัว่ โลก 2.2 ล้านคนต่อปี (Calum Macpherson,
2018) โดยโรคจากสั ตว์สู่ ค นที่ ท าให้มี ผูเ้ สี ยชี วิตทัว่ โลกมากที่ สุ ดได้แก่ โรคพิ ษ สุ นัข บ้า พบว่ามี
ผูเ้ สี ยชี วิตจากโรคนี้ 1 คนทุก ๆ 9 นาที และพบผูเ้ สี ยชี วิตประมาณ 59,000 คนในแต่ละปี (Centers
for Disease Control and Prevention, 2018)
โรคพิษสุ นขั บ้า หรื อโรคเรบีส์ (Rabies) มีสาเหตุจากเชื้ อไวรัสเรบีส์ ที่อยูใ่ น Lyssa virus
(WHO, 2018) มี อ ัต ราการป่ วยตายเกื อ บร้ อ ยละ 100 ทั้ง ในคนและสั ต ว์ (WHO & OIE, 2015)
มากกว่าร้อยละ 98 ของผูป้ ่ วยเกิดจากการถูกสุ นขั ที่ติดเชื้ อกัดหรื อข่วน โดยพบว่าผูเ้ สี ยชี วติ จากโรค
นี้ ร้อยละ 95 อาศัยในประเทศแถบทวีปเอเชี ย (WHO, FAO, OIE, & GARC Partners, 2018) สาเหตุ
ส่ วนใหญ่น้ นั เกิ ดจากประชากรกลุ่มเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้าในทวีปเอเชี ยไม่ได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับ
ความเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นัขบ้าและไม่ทราบว่าควรจะต้องทาอย่างไรเมื่ อถู กสัตว์กดั (Dodet et al.,
2008) โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในประเทศไทย เป็ นโรคประจ าถิ่ น (Endemic disease) (Department of
Control of Neglected Tropical Diseases, 2017) มีการคาดการณ์ วา่ มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บจากการถูกสัตว์
เลี้ ยงลู กด้วยนมข่วน/กัด อย่างน้อย 500,000 รายต่อปี และร้ อยละ 40 เป็ นเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี จาก
ข้อมูลของผูเ้ สี ยชี วติ จากโรคพิษสุ นขั บ้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง 2561 พบว่าผูเ้ สี ยชี วิต
อาศัย อยู่ ใ นภาคตะวัน ออกสู งถึ ง ร้ อ ยละ 36 โดยพบว่ า จัง หวัด ชลบุ รี เป็ นจัง หวัด เดี ย วในภาค
ตะวันออกที่มีผเู ้ สี ยชี วิตต่อเนื่ องติดต่อกันทุกปี (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2561) และยัง
เป็ น 1 ใน 5 จังหวัดที่มีการตรวจพบโรคพิษสุ นขั บ้ามากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย (สานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค, 2563) เมื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าผูเ้ สี ยชี วิตทั้งหมดมีประวัติการสัมผัส

2
กับสัตว์ที่ตอ้ งสงสัย (ร้อยละ 93 เป็ นสุ นขั ) แต่ไม่เข้ารับการรักษาและไม่ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกัน
โรคหรื อได้รับวัคซี นไม่ครบ (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2559)
ร้อยละ 45-60 ของผูถ้ ูกสุ นขั กัดและเสี ยชี วติ จากโรคพิษสุ นขั บ้าทัว่ โลกเป็ นเด็กที่มีอายุต่า
กว่ า 15 ปี (Deray et al., 2018; Meslin & Briggs, 2013; WHO, 2018; Wilde, 2007) สอดคล้อ งกับ
การศึ ก ษาในประเทศไทย ซึ่ งพบว่า ผู ้เสี ย ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ ก็ เป็ นเด็ ก ที่ มี อ ายุ ต่ า กว่า 15 ปี เช่ น กัน
(Kasempimolporn, Jitapunkul, and Sitprija, 2008; ส านั ก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค, 2559)
โดยเฉพาะเด็กในชนบท (Goel, Gupta, & Mazta, 2007) โดยความเสี่ ยงในถู กข่วน/กัดจากสัตว์เลี้ยง
ลู ก ด้วยนมจะเพิ่ มขึ้ นตามอายุ ซึ่ งพบว่ามี ค วามเสี่ ยงสู งสุ ดในเด็ กวัยรุ่ น (≥10 ปี ) (Samanta et al.,
2016) โดยสาเหตุ ที่ เด็ ก อายุ ต่ า กว่ า 15 ปี เป็ นกลุ่ ม เสี่ ยงต่ อ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า นั้ น Savadogo, and
Boushab (2015) ได้ระบุวา่ เป็ นเพราะเด็กไม่มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับความเสี่ ยงของการได้รับ
พิ ษ สุ นัข บ้าส่ งผลให้ เด็ ก ที่ ไ ด้รับ ปั จจัย เสี่ ย งต่ อโรคพิ ษ สุ นัข บ้าไม่ ไ ด้รับ การจัดการที่ ถู ก ต้อง อี ก
เหตุผลคือเด็กนั้นจะมีพฤติกรรมชอบสารวจและอยากเล่นกับสัตว์ แต่ก็ไม่ระวังเรื่ องความเสี่ ยงต่อ
ก ารถู ก กั ด /ข่ วน แ ล ะ ไม่ ส าม ารถ ป้ อ งกั น ตั ว เอ งได้ ถ้ า ถู ก สั ต ว์ ท าร้ าย (Samanta et al.,
2016) นอกจากนั้ น ยัง พบว่ า เด็ ก ที่ ถู ก สั ต ว์ก ัด หรื อ ข่ ว นหรื อ เลี ย ที่ บ าดแผลมัก จะไม่ ค่ อ ยบอก
ผูป้ กครองหรื อคนที่ดูแล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าพวกเขาได้รับคาสั่งไม่ให้เข้าไปใกล้สัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์
เลี้ยงของตัวเอง (Bothra, Bhat, Saxena, Chaudhary, & Narang, 2011)
จากที่กล่าวมาทาให้เห็นว่าการเสริ มสร้ างพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าเป็ นสิ่ งที่
จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ที่ WHO (2005) Tenzin, Dhand, and Ward (2011) และ Depani,
Kennedy, Mallewa, and Molyneux (2012) ที่ระบุว่าการสร้ างความตระหนักรู ้ และการเพิ่มความรู ้
เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า การปฐมพยาบาลหลังจากถูกสัตว์กดั /ข่วน การรู ้วา่ จะหลีกเลี่ยงการถูกสัตว์
กัด ข่ ว น เลี ย ที่ บ าดแผลได้อ ย่ า งไร เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้า ในมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะการเสริ มสร้างพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้ากับเด็กชั้นระดับประถมศึกษาปี ที่ 4
เพราะเป็ นกลุ่ มเสี่ ยงต่อโรคและเป็ นช่ วงการเริ่ มต้นที่ เหมาะสมในการให้ความรู ้ ด้านการป้ องกัน
ตนเองเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า เนื่ องจากเด็กในระดับนี้ เริ่ มมี ความพร้ อมทางด้านร่ างกายและการ
เรี ยนรู ้ มีพฒั นาการทางด้านสติปัญญามากพอที่จะจดจา คิดวิเคราะห์ และมีพฒั นาการทางด้านเชาว์
ปั ญญาในเรื่ องของการใช้สัญลักษณ์ เริ่ มเข้าใจกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างมี เหตุ ผล มี ความคิดรวบยอด
และสามารถอธิ บายได้ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบในการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุ ขภาพโดยใช้
ความรู ้และเหตุผล (สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2556) อีกทั้งยังมีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ และ
เป็ นช่วงวัยที่สาคัญของการวางรากฐานไปสู่ การเจริ ญเติบโตเป็ นวัยรุ่ น (WHO, 1997)
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จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วข้า งต้น ท าให้ ผู ้วิจ ัย มี ค วามสนใจที่ จ ะท าการการพัฒ นารู ป แบบ
กิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในโรงเรี ยน
ภาคตะวัน ออก ประเทศไทยโดยคาดหวัง ว่าจะสามารถช่ วยให้ เด็ ก นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษามี
พฤติกรรมการป้ องกันตนเอง ซึ่ งประกอบด้วย การป้ องกันตนเองจากการถูกสุ นขั กัดหรื อข่วนหรื อ
เลียที่บาดแผลและการจัดการหลังการได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า เพื่อลดจานวนผูป้ ่ วยด้วย
โรคพิษสุ นขั บ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในโรงเรี ยนภาคตะวันออก ประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์การวิจยั แบ่ง
ออกเป็ นวัตถุประสงค์ทว่ั ไปและวัตถุประสงค์เฉพาะดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
เพื่อพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติ กรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
2. วัตถุประสงค์ เฉพาะ (ระยะที่ 1 ระยะสารวจ)
2.1 เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุคคล การเข้าถึงสื่ อ และการมีสัตว์เลี้ยงของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยน
ในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติ เกี่ ยวกับ
โรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า กับพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
3. วั ต ถุ ป ระสงค์ เฉพาะ (ระยะที่ 2 สร้ าง พั ฒ นา และศึ ก ษาผลของรู ป แบบกิ จ กรรม
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัข)
3.1 เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และ พฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนในกลุ่มที่ทากิจกรรม และกลุ่มเปรี ยบเทียบ
3.2 เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ย ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และ พฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า ในระยะก่อนทากิจกรรม หลังทากิจกรรม และระยะติดตามผล
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สมมติฐานการวิจัย
ผูว้ จิ ยั กาหนดสมมติฐานการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. สมมติฐานทัว่ ไป
รู ป แบบกิ จกรรมที่ ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาขึ้ นสามารถส่ งเสริ ม พฤติ กรรมการป้ องกันโรคพิ ษ
สุ นขั บ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทยได้
2. สมมติฐานเฉพาะ (ระยะที1่ ระยะสารวจ)
2.1 เพศ พื้ น ที่ อ ยู่ อาศัย อาชี พ บิ ด า อาชี พ มารดา การมี สั ต ว์เลี้ ยง ของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.2 ความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
3. สมมติฐานเฉพาะ (ระยะที่2 สร้ าง พัฒนา และศึกษาผลของรู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัข)
3.1 นักเรี ยนในกลุ่มที่ทากิ จกรรม จะมีคะแนนเฉลี่ ย ความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และ พฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า ในระยะหลังทากิจกรรมและระยะติดตามผลมากกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ ใน
ระยะเดียวกัน
3.2 นักเรี ยนในกลุ่มที่ทากิ จกรรม จะมีคะแนนเฉลี่ ย ความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และ พฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า ในระยะหลังทากิจกรรมและระยะติดตามผลมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของตัว
แปรเดียวกันในระยะก่อนทากิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระยะที่ 1 ระยะสารวจ
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
-

ตัวแปรอิสระ

เพศ
พื้นที่อยูอ่ าศัย
โรงเรี ยน
อาชีพของบิดา
อาชีพของมารดา

การเข้ าถึงสื่ อ
- ประเภทสื่ อที่ชอบและติดตามบ่อยที่สุด
- ความถี่ของการเข้าถึงสื่ อ

การมีสัตว์เลีย้ ง
-

ประเภทของสัตว์เลี้ยง
จานวนของสัตว์เลี้ยง
ประสบการณ์การถูกกัด ข่วนหรื อเลียที่บาดแผล

ความรู้ เกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
ทัศนคติเกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
-

การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุนขั บ้า
- การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงของโรคพิษสุนขั บ้า
- ความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิผลของการตอบสนอง
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า
- ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ระยะที่ 1 (ระยะสารวจ)

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมการ
ป้ องกันตนเองจาก
โรคพิษสุ นัขบ้ า
- การหลีกเลี่ยง
ปั จจัยเสี่ ยงต่อ
โรคพิษสุ นขั บ้า
- การจัดการ
หลังจากได้รับ
ปั จจัยเสี่ ยงต่อ
โรคพิษสุ นขั บ้า
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ระยะที่ 2 สร้ าง พัฒนา และศึกษาผลของรู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัข
ตัวแปรอิสระ

กิจกรรม

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
- เพศ
- อาชีพของบิดา
- อาชีพของมารดา

การเข้ าถึงสื่ อ
- ประเภทสื่ อที่ชอบและติดตามบ่อยที่สุด
- ความถี่ของการเข้าถึงสื่ อ

การมีสัตว์เลีย้ ง
-

ประเภทของสัตว์เลี้ยง
จานวนของสัตว์เลี้ยง
ประสบการณ์การถูกกัด ข่วนหรื อเลีย
ที่บาดแผล

ความรู้ เกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
ทัศนคติเกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า

กิจกรรมการส่ งเสริม
พฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นัข
บ้ าในนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
ประกอบด้วย
กิจกรรม
1. ใครหนอเสี่ ยง
2. เป็ นพิษสุ นขั บ้า
ตายได้นะ
3. เรบีส์ เรบีส์
4. 5 ย. คาถากันกัด
5. อย่างไรถึง
ปลอดภัย
6. หนูทาได้

พฤติกรรมการ
ป้ องกันตนเองจาก
โรคพิษสุ นัขบ้ า
- การหลีกเลี่ยง
ปั จจัยเสี่ ยงต่อ
โรคพิษสุ นขั บ้า
- การจัดการ
หลังจากได้รับ
ปั จจัยเสี่ ยงต่อ
โรคพิษสุ นขั บ้า

การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษ
สุนขั บ้า
- การรับรู ้โอกาสเสี่ ยง
ของโรคพิษสุนขั บ้า
- ความเชื่อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผลของการ
ตอบสนองพฤติกรรม
การป้ องกันโรคพิษ
สุนขั บ้า
- ความเชื่อมัน่ ใน
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดความสามารถของตน
ในการวิจยั ระยะที่ 2 (ระยะสร้าง พัฒนา และศึกษาผลของรู ปแบบกิจกรรม)
ในการป้ องกันโรคพิษ
สุนขั บ้า
-
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
ได้รูปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั ที่เป็ นต้นแบบในป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้า ซึ่ งจะนาไปสู่ การป้ องกันและควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้าในกลุ่มเด็กนักเรี ยน โรงเรี ยน
ชุมชน ในพื้นที่ต่างๆในภาคตะวันออก และในพื้นที่จงั หวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาในโรงเรี ย นภาคตะวัน ออก ประเทศไทยครั้ งนี้ ผู ว้ ิจ ัย ได้ก าหนด
ขอบเขตของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึกษาในครั้งนี้ดาเนินการในพื้นที่จงั หวัดชลบุรี
2. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
2.1 ทาการศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมดังกล่าวในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4ในโรงเรี ยนจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
2.2 ท าการสร้ าง พัฒนา และศึก ษาผลของรู ป แบบกิ จกรรมส่ งเสริ ม พฤติ กรรมการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4ในโรงเรี ยนจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
3. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1 ประชากร คื อ จานวนนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ทั้งเพศชายและหญิ งที่ อยู่
อาศัยในจังหวัดชลบุรี ใน 275 โรงเรี ยน แบ่งเป็ นเพศชาย 5,585 คน เพศหญิง 4,996 คน รวมทั้งสิ้ น
10,581 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
ระยะที่ 1 คื อ นัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 จ านวน 300 คน [ค านวณ
จานวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power 3.1 (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007)] ทา
การสุ่ มเลื อกจาก 7 โรงเรี ยน โดยแบ่งเป็ น โรงเรี ยนละ 50 คน จานวน 5 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนละ
20-30 คน จานวน 2 โรงเรี ยน (เป็ นพื้นที่ที่มีแต่โรงเรี ยนขนาดเล็ก)
ระยะที่ 2 คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 45 คน [คานวณจานวน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ โ ปรแกรม PS: Power and Sample Size Calculation 3.1 (Dupont WD &
Plummer WD, 1998)] ท าการสุ่ ม เลื อ กจาก 1 โรงเรี ย น จานวน 45 คน แบ่ ง เป็ นกลุ่ ม ท ากิ จกรรม
จานวน 23 คน จาก 2 ห้อง และกลุ่มเปรี ยบเทียบ จานวน 22 คน จาก 2 ห้อง โดยนักเรี ยนมีบริ บทที่
ใกล้เคียงกันมากและไม่พบว่านักเรี ยนทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันของข้อมูลส่ วนบุคคล คะแนน
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ความรู ้ ทัศนคติ แรงจูงใจในการป้ องกันโรค และพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า
ก่อนทากิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ข้ อจากัดของการวิจัย
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาในช่ วงที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด – 19 ทาให้อาจจะมีผล
การศึกษาบางอย่างที่แตกต่างไปจากการศึกษาอื่น ๆ ที่ศึกษาในช่วงสถานการณ์ปกติ

นิยามศัพท์ ปฏิบัติการ
นักเรียน หมายถึง ผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 12 ปี การศึกษาที่ 2564 (ในช่ วงเวลาตั้งแต่ พฤษภาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 ) ในโรงเรี ยนที่ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี
รู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า หมายถึง แบบแผนการจัด
กิจกรรมการส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดย
ใช้แนวคิ ดทฤษฎี แรงจู งใจเพื่ อป้ องกันโรค ประกอบด้วย 4 องค์ป ระกอบ ได้แก่ 1) แนวคิ ดและ
หลักการของรู ปแบบ 2) วัตถุ ประสงค์ 3) กระบวนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และ 4) การประเมิ น
การเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมใคร
หนอเสี่ ยง 2) กิ จกรรมเป็ นพิษสุ นขั บ้าตายนะ 3) กิจกรรม เรบีส์ เรบีส์ 4) กิจกรรม 5 ย. คาถากันกัด
5) กิจกรรมอย่างไรถึงปลอดภัย และ 6) กิจกรรมหนูทาได้
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า หมายถึง การกระทาหรื อการปฏิบตั ิของนักเรี ยน
ในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า อันประกอบด้วย การหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า และการ
จัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า
ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้ า หมายถึง ความจา ความเข้าใจของนักเรี ยนเกี่ ยวกับโรคพิษ
สุ นขั บ้า โดยมีขอบเขตเนื้ อหาประกอบด้วย สถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อการติดโรค สัตว์พาหะนาโรค กลุ่มเสี่ ยง
การระบาดของโรค อาการของสัตว์ป่วย การจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยง การป้ องกันโรค และกฎหมาย
เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุ นขั บ้า
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้ า หมายถึ ง ความเชื่ อ ความนึ กคิ ด ของนักเรี ยนต่อความ
เสี่ ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุ นขั บ้า รวมถึงการป้ องกันและการจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยง
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แรงจู งใจในการป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า หมายถึ ง การรั บ รู ้ ข องนัก เรี ย นที่ จะเป็ นตัว
เชื่ อมโยงและนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม อันประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า 2) การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงจากการเกิด
โรคพิษสุ นัขบ้า 3) ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติ กรรม 4) ความเชื่ อมัน่ ใน
ความสามารถของตน
การรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า หมายถึ ง การประมวลผลและตี ความของ
นักเรี ยนว่าโรคพิษสุ นขั บ้าทาให้เสี ยชี วิตได้ ไม่มียารักษาโรคเฉพาะ เชื้ อทาลายระบบประสาทเป็ น
หลัก หากนักเรี ยนไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาก็จะส่ งผลเสี ยต่อชีวติ
การรั บรู้ โอกาสเสี่ ยงจากการเกิดโรคพิษสุ นัขบ้ า หมายถึ ง การประมวลและตีความของ
นักเรี ยนในเรื่ องสถานการณ์ ที่นกั เรี ยนมีโอกาสเป็ นโรคพิษสุ นัขบ้า ในด้านมีความเป็ นไปได้ที่ตวั
นัก เรี ยนจะถู ก คุ กคามจากโรคพิ ษสุ นัข บ้า อันเนื่ องมาจากการไม่ป รั บ พฤติ ก รรมให้ถู กต้อง โดย
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ทาให้เกิดโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคพิษสุ นขั บ้า
ความเชื่ อมั่นในประสิ ทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรม หมายถึง ความคาดหวังเฉพาะ
นักเรี ยนว่า ถ้าสามารถมีพฤติกรรมที่เหมาะสมจะสามารถลดภาวะคุกคามจากโรคพิษสุ นขั บ้าได้
ความเชื่ อมั่นในความสามารถของตน หมายถึง ความเชื่อในความสามารถของนักเรี ยน ว่า
ตัวเองสามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้
ปัจจัยเสี่ ยงต่ อโรคพิษสุ นัขบ้ า หมายถึง การถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิ ด กัด หรื อข่วน
หรื อเลียที่บาดแผล
สั ตว์เลีย้ ง หมายถึง สุ นขั และ/หรื อ แมว
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรม
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในโรงเรี ยนภาคตะวันออกประเทศไทย ผู ้
ศึกษาได้คน้ คว้าทบทวนวรรณกรรม เอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งประกอบด้วย
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. โรคพิษสุ นขั บ้าและการป้ องกันการเกิดโรคพิษสุ นขั บ้า
2. การเรี ยนรู ้ การสอนสุ ขศึกษาและสื่ อที่เหมาะสมสาหรับเด็กชั้นประถมศึกษา
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้ องกันโรค
4. โมเดลสมการโครงสร้าง
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

โรคพิษสุ นัขบ้ าและการป้ องกันการเกิดโรคพิษสุ นัขบ้ า
โรคพิ ษสุ นัขบ้าหรื อโรคกลัวน้ า เกิ ดจากเชื้ อไวรั ส เรบี ส์ (Rabies Virus) เป็ นโรคติ ดต่ อ
ทางระบบประสาทของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ทาให้สัตว์ตายเกือบร้อยละ 100 หลังจากแสดงอาการ
ของโรคแล้ว (WHO et al., 2018) การเสี ยชีวิตเป็ นผลมาจากอาการสมองและไขสันหลังอักเสบ มัก
ป่ วยอยู่ประมาณ 2-6 วัน และเสี ยชี วิตเนื่ องจากอัมพาตของกล้ามเนื้ อระบบทางเดิ นหายใจ (สานัก
โรคติ ดต่อทัว่ ไป กรมควบคุ มโรค, 2560) ส่ วนใหญ่ พบว่าคนติ ดเชื้ อเมื่ อถู กสัตว์ที่ติดเชื้ อกัด หรื อ
สัมผัสกับน้ าลายหรื อเนื้ อเยื่อของระบบประสาทส่ วนกลางของสัตว์ที่ติดเชื้ อ (หน่ วยปฏิ บตั ิการวิจยั
โรคอุบตั ิใหม่และโรคอุบตั ิซ้ าในสัตว์, 2555) พบว่าประเทศที่พฒั นาแล้วเช่น สหรัฐอเมริ กา แคนาดา
ยุโรปตะวันตก ญี่ปุ่น มาเลเซี ย และฮ่องกง สามารถควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้าในสัตว์เลี้ยงได้ (Meslin
& Briggs, 2013) แต่โรคนี้ ยงั เป็ นปั ญหาที่สาคัญในประเทศในทวีปเอเชี ย แอฟริ กา ตะวันออกกลาง
และลาตินอเมริ กา ถึงแม้ในขณะที่หลายประเทศสามารถควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้าในสุ นขั ได้แต่กลับ
พบปั ญหาในแหล่งรังโรคที่เป็ นสัตว์ป่ามากขึ้น (หน่วยปฏิบตั ิการวิจยั โรคอุบตั ิใหม่และโรคอุบตั ิซ้ า
ในสัตว์, 2555) ผูเ้ สี ยชี วิตจากโรคพิษสุ นัขบ้า ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่ ถูกสุ นขั กัด
ข่วน แล้วไม่ได้ไปรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันทันทีและครบถ้วน ปั ญหาสาคัญของโรคนี้ เกิดจากการ
ไม่ ส ามารถฉี ด วัค ซี น ป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้า ในสุ นัข ให้ ค รอบคลุ ม อย่า งน้ อ ยร้ อ ยละ 70 ของ
ประชากรสุ นัข ทั้งหมดได้ (WHO, 2018) นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่ ม เสี่ ยงทุ ก รายถู กสุ นัข กัดและ
ไม่ได้ฉีดวัคซี นหลังถูกกัด (กลุ่มสื่ อสารสาธารณะและภาคีเครื อข่าย สานักโรคติดต่อทัว่ ไป, 2559)
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การติดต่อของโรคพิษสุ นขั บ้านี้ ติดต่อจากสัตว์เลื อดอุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัตว์เลี้ ยงลู ก
ด้วยนมทุกชนิ ดทั้งสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า เช่น สุ นขั แมว สุ นขั จิ้งจอก สุ นขั ป่ า หมาไน สกัง๊ ค์ แรคคูน
พังพอน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ในเม็กซิ โก อเมริ กากลาง และอเมริ กาใต้ มีคา้ งคาวดู ดเลือด
ค้างคาวกิ นผลไม้ และค้างคาวกินแมลง เป็ นสัตว์นาโรค ในประเทศกาลังพัฒนา สุ นขั เป็ นแหล่งรัง
โรคที่สาคัญ กระต่าย กระรอก หนู แร็ ท และหนู ไมซ์ อาจติ ดเชื้ อได้ แต่พบไม่บ่อยนัก ในประเทศ
ไทย ผูป้ ่ วยร้อยละ 95 ติดโรคพิษสุ นขั บ้าจากสุ นขั รองลงมาเป็ นแมว เชื้ อไวรัสปนออกมากับน้ าลาย
สัตว์ที่ติดเชื้ อ ส่ วนใหญ่จะเข้าสู่ ร่างกายคนทางบาดแผลที่ ถูกสัตว์กดั หรื อข่วน บางครั้งพบว่าเชื้ อ
สามารถเข้าทางบาดแผลตามผิวหนังที่ยงั ไม่หาย หรื อเข้าทางเยือ่ บุตา ปาก จมูก ที่ไม่มีแผล หรื อรอย
ฉี กขาดได้ การติดต่อจากคนถึ งคน ตามทฤษฎี แล้วสามารถเกิ ดได้เนื่ องจากมี การพบเชื้ อไวรั สใน
น้ าลายและสารคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วย แต่ก็ยงั ไม่เคยมีรายงานยืนยันการติดต่อจากคนสู่ คนโดยธรรมชาติ
ที่แน่ ชดั นอกจากโดยการกระทาของแพทย์จากการปลู กถ่ายอวัยวะต่าง ๆ เช่ น กระจกตา ตับอ่อน
จากผูท้ ี่เสี ยชี วิตด้วยโรคพิษสุ นขั บ้า ซึ่ งเคยพบการติดโรคจากการปลูกถ่ายกระจกตาในประเทศไทย
2 ราย และการปลูกถ่ายอวัยวะอื่น ๆ ในอีกหลายประเทศ การติดต่อโดยการหายใจมีโอกาสพบน้อย
มากเพราะต้องมี ปริ มาณไวรัสที่ เข้มข้นในบรรยากาศ แต่ก็มีรายงานการติดต่อทางระบบทางเดิ น
หายใจในถ้ าค้างคาว และมีรายงานการติดเชื้ อในห้องปฏิบตั ิการในประเทศฝรั่งเศสขณะเตรี ยมการ
ผลิต วัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า (สานักโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค, 2560)
ระยะฟั กตัวคือระยะเวลาที่เชื้ อเข้าสู่ ร่างกายจนเกิดอาการ ส่ วนใหญ่ประมาณ 2-8 สัปดาห์
แต่ อ าจสั้ นเพี ย งแค่ 7 วัน หรื อยาวนานเกิ น กว่า 1 ปี ระยะฟั ก ตัวจะสั้ น หรื อยาวขึ้ น กับ ปั จจัย บาง
ประการ ได้แ ก่ ปริ ม าณของเชื้ อไวรั ส ความรุ น แรงของบาดแผล ปริ ม าณของปลายประสาทที่
ตาแหน่ งของแผล และระยะทางจากแผลไปยังสมอง เช่น แผลที่หน้า ศีรษะ คอ และมือ จะมีระยะ
ฟักตัวสั้นกว่าแผลที่อยูห่ ่างจากสมอง การรับเชื้อโดยการถูกกัดผ่านเสื้ อผ้าหรื อเครื่ องนุ่งห่ ม หรื อการ
ล้างแผลทันทีจะมีส่วนช่วยลดจานวนเชื้ อลงได้มาก การล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ โดยล้าง
ให้ ถึ ง ก้น แผล 15 นาที แล้วใส่ ย าฆ่ า เชื้ อ จะช่ วยลดอัตราการเกิ ดโรคได้ถึ ง ร้ อยละ 80-90 (ส านัก
โรคติ ด ต่ อทั่วไป กรมควบคุ ม โรค, 2560) สุ นัข และแมวอาจแพร่ เชื้ อ ได้ 1-7 วัน ก่ อนเริ่ ม แสดง
อาการป่ วย (พบน้อยมากที่จะเร็ วกว่า 3 วัน) และตลอดเวลาที่สัตว์ป่วย อย่างไรก็ตามพบว่าระยะที่
สั ตว์จะมี เชื้ อไวรั ส ในน้ า ลายตั้ง แต่ เริ่ ม ป่ วยจนถึ ง ตายรวมแล้วจะไม่ เกิ น 10 วัน ในสั ต ว์ป่ า เช่ น
ค้างคาว และสกัง๊ ค์ มีรายงานการปล่อยเชื้ อในน้ าลายได้ในช่ วง 8–18 วัน ก่อนแสดงอาการ (สานัก
โรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค, 2560)
อาการที่พบในสัตว์ พบทั้งแบบดุร้าย และแบบซึ มโดยแบ่งเป็ น 3 ระยะด้วยกัน คือ
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ระยะเริ่ มแรก มีอาการประมาณ 2-3 วัน โดยสุ นขั จะมีอารมณ์และอุปนิ สัยเปลี่ยนไป
จากเดิม เช่น สุ นขั ที่ชอบคลุกคลีกบั เจ้าของจะแยกตัวออกไปหลบซุ กตัวเงียบ ๆ มีอารมณ์ หงุดหงิด
หรื อตัวที่ เคยขลาดกลัวคน จะกลับมาคลอเคลี ย เริ่ มมี ไข้เล็กน้อย ม่านตาขยายกว้างกว่าปกติ การ
ตอบสนองต่อแสงของตาลดลง กินข้าว กินน้ าน้อยลง
ระยะตื่นเต้ น คือ เริ่ มมีอาการทางประสาท สุ นัขจะกระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยูน่ ิ่ ง
กัดแทะสิ่ งของ สิ่ งแปลกปลอม กัดทุกสิ่ งไม่เลื อกหน้า ถ้ากักขัง หรื อล่ ามไว้จะกัดกรงหรื อโซ่ จน
เลื อดกบปาก โดยไม่ แสดงอาการ เจ็บ ปวด เสี ยงเห่ าหอนจะเปลี่ ยนไป ตัวแข็ง บางตัวล้ม ลงชัก
กระตุก
ระยะอัมพาต สุ นขั จะมีคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ าห้อยออกนอกปาก น้ าลายไหล และ
ไม่สามารถ ใช้ลิ้นได้เลย สุ นัขอาจแสดงอาการขยอก หรื อขย้อนคล้ายมี อะไรอยู่ในลาคอ ขาอ่อน
เปลี้ ย ทรงตัวไม่ ได้ ล้ม ลง แล้วลุ ก ไม่ ไ ด้ อาการอัม พาตจะเริ่ ม จากขาหลังแล้วแผ่ไ ปทัว่ ตัวอย่าง
รวดเร็ ว และตายในที่สุด (ภายใน 10 วันหลัง แสดงอาการ)
สุ นขั ที่แสดงอาการแบบดุ ร้ายจะแสดงอาการในระยะตื่นเต้นให้เห็นเด่นชัดและยาวนาน
และจะแสดงอาการในระยะอัมพาตสั้นมาก ส่ วนสุ นขั ที่แสดงอาการแบบซึ มจะแสดงอาการในระยะ
ตื่นเต้นสั้นมากจนไม่ทนั สังเกตเห็ นแต่จะแสดงอาการในระยะอัมพาตเด่นชัด ซึ่ งแบบซึ มจะเป็ น
อันตรายมากกว่าแบบดุ ร้าย เนื่ องจากวินิจฉัยโรคได้ยากจึ งท าให้เจ้าของไปคลุ กคลี ป้อนยาป้ อน
อาหารหรื อน้ าจนสัมผัสกับน้ าลายหรื อถูกกัดได้ (สานักโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค, 2560)
ส่ วนอาการโรคพิษสุ นขั บ้าในคน สามารถจาแนกอาการได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
Furious หรื อ Encephalitic Rabies: อาการคลุ ม้ คลัง่ หรื ออาการทางสมองเป็ นอาการ
สาคัญ จะมีระยะการดาเนิ นโรคเร็ ว โดยเฉลี่ยผูป้ ่ วยจะเสี ยชี วิตใน 5 วัน การวินิจฉัย Furious rabies
นั้น ต้องมีประวัติถูกสัตว์กดั ร่ วมกับอาการครบทั้ง 3 ประการข้างล่างนี้
- Fluctuation of conscious ผูป้ ่ วยจะมีอาการสลับเปลี่ยนระหว่างสภาวะการรู ้ตวั ที่
ปกติ และ ลักษณะตื่นเต้นกระวนกระวายต่อสิ่ งเร้ าไม่ว่าจะเป็ นเสี ยง แสง เป็ นต้น สภาพเช่ นนี้ จะ
ดาเนิ นไปประมาณ 2-3 วัน แล้วผูป้ ่ วยจะเริ่ มซึ ม และไม่รู้สึกตัว ในระยะ 24 ชั่วโมงสุ ดท้ายเริ่ ม มี
ความดันโลหิตต่า
- Phobic spasms ได้แก่ อาการกลัวน้ า กลัวลม ลักษณะทั้ง 2 ประการ อาจไม่พบ
ร่ วมกัน และ ไม่จาเป็ นที่จะต้องมีภาวะการเกร็ งตีบของกล่องเสี ยง (laryngeal spasms) อาการกลัวน้ า
ลม จะเห็นได้ชดั ขณะที่ผปู ้ ่ วยรู ้สึกตัวเท่านั้น เมื่อผูป้ ่ วยเริ่ มซึ มอาการเหล่านี้ จะหายไป แต่ผปู ้ ่ วยจะมี
อาการถอนหายใจเป็ นพัก ๆ (inspiratory spasms) ซึ่ งเกิดขึ้นเอง และเป็ นอาการสาคัญซึ่ งช่วยในการ
วินิจฉัย

13
- Autonomic stimulation ได้แก่ อาการขนลุ กเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งตัว รู ม่านตา มี
สภาพ ไม่ตอบสนองต่อแสง และอาจขยายเต็มที่ หรื อหดตัวเต็มที่เป็ นระยะสั้น ๆ และที่ สาคัญคือ
น้ าลายมากผิดปกติ จนต้องบ้วนหรื อถ่มเป็ นระยะ
นอกจากนั้น อาการคันเฉพาะที่ตรงที่ถูกสัตว์กดั ในรู ปของคัน ปวดแสบร้ อน ปวดลึ ก ๆ
ซึ่ งแพร่ กระจาย ไปทั่วแขน ขา หรื อหน้าซี ก ที่ ถู ก กัด (local neuropathic symptoms) ก็ อาจจะช่ วย
สนับสนุ นการวินิจฉัยได้ อย่างไรก็ตาม พึ งระวังที่ จะไม่วินิจฉัยโดยใช้อาการเฉพาะที่ อย่างเดี ยว
ยกเว้นแต่จะประกอบด้วยข้อมูลทางห้องปฏิบตั ิการที่เชื่อถือได้
Dumb หรื อ Paralytic rabies: อาการอัมพาตหรื ออาการอ่อนแรงของแขนขาเป็ นอาการ
สาคัญ ระยะการดาเนิ นโรคช้า โดยเฉลี่ยผูป้ ่ วยจะเสี ยชีวิต ใน 13 วัน จะมีอาการรวมทั้งลักษณะของ
การตรวจ คลื่ นไฟฟ้ าของกล้ามเนื้ อและกระแสประสาท มีกล้ามเนื้ ออ่อนแรงลามขึ้นจากขาไปยัง
แขนและลามไปทัว่ ตัว พบร่ วมกับการที่รีเฟล็กซ์เอ็นลึก (Deep tendon reflexes) หายไป เมื่ออาการ
มากขึ้นจะหายใจไม่ได้ และเสี ยชีวติ ในที่สุด
Atypical หรื อ Nonclassic rabies: ไม่มีลกั ษณะอาการที่บ่งชี้ ให้สงสัยว่าเป็ นโรคพิษสุ นขั
บ้า ดังเช่ น 2 กลุ่มแรก ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้ ไม่สามารถวินิจฉัยได้จากอาการอย่างเดียว ควรมีการตรวจด้วย
คลื่ นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าของสมอง (Magnetic resonance imaging-MRI) แล้วพบความผิดปกติใน
ตาแหน่ง ก้านสมอง ทาลามัส เบซั ลแกงเกลีย ซับตอร์ ทีคอล และสมองเนื้ อสี ขาวส่ วนลึก ในขณะที่
ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวจะไม่มี gadolinium contrast enhancement (จะมี enhancement ต่อเมื่อผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว
เท่านั้น) ความผิดปกติ ของ MRI ดังกล่าวจะพบได้เหมือนกันหมดในทั้งสามกลุ่ม กลุ่มที่สามนี้ อาจ
พบได้ในผูป้ ่ วยที่ติดเชื้ อไวรัสที่แพร่ จากสุ นขั และค้างคาวและถือเป็ นกลุ่มที่มีความยากลาบากที่สุด
ในการวินิจฉัย มี ท างเดี ยวเท่ านั้นที่ จะวินิจฉัยได้ คื อ การตรวจยืนยันทางห้องปฏิ บตั ิ การ (ส านัก
โรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค, 2560)
โรคพิ ษสุ นัข บ้าสามารถป้ องกันได้ด้วยวัคซี น โดยนาสั ตว์เลี้ ยงไปฉี ดวัคซี นเมื่ ออายุ 3
เดื อนขึ้ นไป และฉี ดซ้ าทุกปี นอกจากฉี ดวัคซี นแก่ สัตว์แล้ว ควรลดความเสี่ ยงจากการถู กสุ นขั กัด
หรื อโดนทาร้ าย กรณี หากถู กสุ นัขบ้านหรื อถู กสุ นัขจรจัด แมว หรื อสัตว์อื่น ๆ กัดให้รีบล้างแผล
ด้วยสบู่และน้ าสะอาดหลาย ๆ ครั้งนาน 15 นาทีร่วมกับใส่ ยาฆ่าเชื้ อ เช่ น เบตาดีน จะช่วยลดอัตรา
เกิดโรคได้ถึงร้อยละ 80-90 และรี บไปพบแพทย์หรื อเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้เร็ วที่สุดเพื่อฉีดวัคซี น
ป้ องกันโรคจนครบตามที่ แพทย์แนะนา หากพบเห็ นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็ นโรคพิษสุ นัขบ้าคือ มี
อาการ หางตก เดิ นโซเซ น้ าลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรื อผูน้ าชุ มชน
และให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัด แล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้นาหัว
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สัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการต่อไป (กลุ่มสื่ อสารสาธารณะและภาคี เครื อข่าย สานักโรคติดต่อ
ทัว่ ไป, 2559)

การเรียนรู้ การสอนสุ ขศึกษาและสื่ อทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็กชั้นประถมศึกษา
1.ลักษณะและพัฒนาการของเด็กชั้นประถมศึกษา
เด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา จะเริ่ มตั้งแต่อายุ 5-6 ปี จนถึ งอายุประมาณ 12-13 ปี เป็ น
ระยะที่ มี พ ฒ
ั นาการที่ ย าว แบ่ ง เป็ นช่ วงวัย นี้ เป็ น 2 ช่ วง คื อ ช่ วงอายุ 6-8 ปี และช่ วงอายุ 9-12 ปี
ในช่ วงแรกเราเรี ย กว่า วัย เด็ ก ตอนกลาง (Middle childhood) และช่ วงหลัง เป็ นวัย เด็ ก ตอนปลาย
(Late childhood) ศรี เรื อน แก้วกังวาล (2549) ได้แบ่งพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กชั้นประถมศึกษา
เป็ นพัฒนาการทางด้านร่ างกาย พัฒนาการทางเชาว์ปัญญา พัฒนาการทางบุคลิกภาพ และพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 พัฒนาการทางด้านร่ างกาย
การเจริ ญ เติ บ โตของร่ า งกายของเด็ ก วัย ประถมศึ ก ษา จะช้ า กว่ า เด็ ก วัย อนุ บ าล
โดยทัว่ ไป เด็ก จะมี รูป ร่ างสู งและค่อนข้างจะผอมลงกว่าวัยอนุ บ าล ช่ วงแรกของวัย นี้ จนถึ งอายุ
ประมาณ 10 ปี เด็กชายและเด็กหญิงจะมีขนาดเท่า ๆ กัน ทั้งน้ าหนักและส่ วนสู ง เด็กชายจะโตกว่า
เด็กหญิง แต่ตอนหลังระหว่างอายุ 12-13 ปี เด็กหญิงจะโตกว่าเด็กชาย เพราะเด็กหญิงจะเข้าสู่ วยั แรก
รุ่ น (Puberty) เร็ วกว่าเด็กชาย ราว ๆ 2 ปี เด็กหญิงที่มีความเจริ ญเติบโตทางร่ างกายเร็ วกว่าเพื่อนวัย
เดี ยวกัน มักจะมีปัญหาทางการปรับตัว จะรู ้ สึกว่าตนโต กว่าเพื่อนและมีการแยกตัวออกจากเพื่อน
สาหรับเด็กชายที่มีความเจริ ญเติบโตเร็ วกว่าเพื่อนร่ วมวัยจะมีการปรับตัวได้ดี เด็กนักเรี ยนเพศหญิง
เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ การเป็ นวัยรุ่ น การเติบโตจากส่ วนปลายเข้าสู่ ลาตัว แต่จะมีไขมันมากกว่า
วัย รุ่ น ชายตามบริ เวณแขนขา ท าให้ ม องไม่ เห็ น เอ็น และเส้ น เลื อดที่ ไ หล่ เริ่ ม บอบบางในขณะที่
สะโพกผายออก ซึ่ งตรงข้ามกับวัยรุ่ นชายที่ไหล่หนาขึ้นและสะโพกจะเล็กลง และจะมีระดับไขมัน
สะสมสู งกว่าเพศชายในทุ ก กลุ่ ม อายุ การรั บ ประทานอาหารมากเกิ น ความจาเป็ นและไม่ มี ก าร
ควบคุมอาหารที่ดีพอก็จะทาให้เกิดภาวะอ้วนได้ง่าย
1.2 พัฒนาการทางเชาว์ปัญญา
เด็กวัยนี้ สามารถคิดเหตุผลเชิ งตรรกะได้ สามารถรับรู ้ สิ่งแวดล้อมได้ตามความเป็ น
จริ ง สามารถพิจารณาเปรี ยบเที ยบโดยใช้เกณฑ์หลาย ๆ อย่างโดยเฉพาะในการจัดของเป็ นกลุ่ ม
นอกจากนี้ เด็ ก วัย ประถมมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ความคงตัว ของสสาร มี ค วามเข้า ใจว่ า การ
เปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ างภายนอกของสสาร ไม่ มี ผ ลต่ อ สภาพเดิ ม ต่ อปริ ม าณน้ า หนัก และปริ ม าตร
พัฒนาการด้านภาษาและการใช้สัญลักษณ์เจริ ญก้าวหน้า และเริ่ มเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างอย่างมีเหตุผล
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1.3 พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ทฤษฎีพฒั นาการทางบุคลิกภาพที่จะนามาอธิ บายบุคลิกภาพของเด็กในวัยประถม ที่มี
อายุราว ๆ 6-12 ปี คื อ ทฤษฎี ข องฟรอยด์แ ละอี ริค สั น ฟอรยด์ เรี ย กวัย ประถมศึ ก ษาว่า ขั้น แฝง
(Latency) ซึ่ งหมายความว่าเป็ นวัยที่เก็บกดความต้องการทางเพศ หรื ออาจจะอธิ บายว่าเป็ นระยะที่
ความต้องการทางเพศ สงบลง เด็กในวัยนี้ มกั จะรวมกลุ่ มกับเพื่อนเพศเดี ยวกัน เด็กชายจะเล่นกับ
เด็กชาย และเด็กหญิ งจะเล่นกับเด็กหญิ ง เด็กวัยนี้ จะมี มโนธรรม รู ้ จกั ว่าอะไรผิดอะไรถู ก โดยใช้
มาตรฐานจริ ยธรรมของผูใ้ หญ่เป็ นเกณฑ์ Erickson (1996) เรี ยกวัยประถมศึกษาว่า ความต้องการที่
จะท ากิ จกรรมอยู่เสมอ ความรู ้ สึ กด้อย (Industry vs Inferiority) อี ริค สั นไม่ เห็ นด้วยกับ ฟรอยด์ที่
กล่าวว่า ความต้องการทางเพศของเด็กวัยนี้ สงบลง อีริคสันอธิ บายว่า ความต้องการทางเพศยังคงอยู่
แต่เปลี่ยนแปรไปเป็ นพลังงานอย่างอื่น เด็กวัยนี้จะไม่อยูเ่ ฉย มีความคล่องที่จะประกอบกิจกรรมต่าง
ๆ อยูเ่ สมอ ต้องการมีสมรรถภาพที่จะทาอะไรได้สาเร็ จ ดังนั้น ผูใ้ หญ่ท้ งั บิดา มารดา และครู จะต้อง
หาทางที่จะส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เด็กวัยนี้ได้ประสบความสาเร็ จ เพื่อจะได้ช่วยสร้างอัตมโนทัศน์ที่ดี
มีความภูมิใจว่าตนเป็ นผูม้ ีสมรรถภาพ ถ้าเด็กวัยนี้ ประสบกับความล้มเหลว จะมีปมด้อยมีอตั มโน
ทัศน์ที่ไม่ดี วัยประถมศึกษาเป็ นวัยที่วิกฤตสาหรับพัฒนาการ อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) เด็กจะ
รู ้สึกว่าตนเป็ นคนดี ถ้าเรี ยนเก่ง หรื อคนไม่ดีถา้ เรี ยนอ่อน
1.4 พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม
แม้วา่ เด็กวัยประถมศึกษาจะเรี ยนรู ้การควบคุมอารมณ์ แต่ผใู ้ หญ่ควรจะคานึ งถึงความ
แตกต่างกันมาก เด็กบางคนยังมีความกลัวสัตว์ เช่น งู แม้วา่ จะเป็ นงูที่ไม่มีพิษ กลัวความมืด กลัวที่
สู ง กลัวฟ้ าผ่า ฟ้ าร้ อง แต่สิ่ งที่ เด็กในวัยนี้ ก ลัวที่ สุดก็คือ กลัวว่าจะถู ก ล้อเพราะแตกต่ างกับ เพื่ อน
นอกจากความกลัว เด็กวัยนี้ยงั มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรี ยน กลัวว่าจะสอบไม่ได้ จะถูกทาโทษ
หรื อกลัวว่าเพื่อนจะไม่ชอบ ถ้าเด็กมีความวิตกกังวลมาก อาจจะแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน บาง
คนอาจจะซึ ม ไม่ต้ งั ใจเรี ยน นอนหลับในห้องเรี ยน บางคนอาจจะแสดงออกโดยการไม่ อยู่นิ่ง มี
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย หรื อแสดงพฤติกรรมที่ทาความแปลกใจให้แก่คนอื่น ควรจะใช้การอธิ บาย
ให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมที่แสดงออกไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม
2. กระบวนการเรี ยนรู้ของเด็กนักเรี ยนชั้ นประถมศึกษา
พรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุ ภากร (2550) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ เกิดขึ้นใน
สมอง ทั้ งเมื่ อ รู ้ ต ั ว อยู่ ว่ า ก าลั ง เรี ยนและด าเนิ นไปในระดั บ ใต้ ค วามส านึ กรู ้ โดยไม่ รู้ ต ั ว
(Subconscious) สมองทางานตลอดเวลา การรู ้ การเข้าใจนั้นเกิ ดขึ้ นเองจากความเชื่ อมโยงในสิ่ งที่
สัมผัสรับรู ้ ท้ งั หลายเป็ นกระบวนการที่เกิ ดโดยอัตโนมัติอยูใ่ นสมอง โดยที่ไม่สามารถสั่งให้สมอง
เข้าใจหรื อไม่เข้าใจอะไรได้เสมอไป การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นต่อสิ่ งที่สนใจอยู่ และสิ่ งที่รับรู ้เข้าไป ทั้ง ๆ ที่
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เด็ ก นั้น ไม่ ไ ด้ต้ ัง ใจ จดจ่ อ ต่ อ สิ่ ง นั้น เพราะมนุ ษ ย์เรี ย นรู ้ แ บบรู ้ ต ัว (Conscious) เพี ย งร้ อ ยละ 10
เท่านั้น กระบวนการเรี ยนรู ้อีกร้อยละ 90 นั้นมาจากจิตใต้สานึก (Subconscious) ที่มีอยูแ่ ล้วในแต่ละ
คนโดยธรรมชาติ มากน้อยกว่านี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพแวดล้อม ถึงแม้การเปลี่ยนจิตใต้สานึ กให้กลายเป็ น
จิตสานึ กจะทาให้นาความรู ้น้ นั มาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่การไม่มีจิตใต้สานึ กเลยก็จะทาให้เกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบตั้งใจ (Intentional Learning) ค่อนข้างช้า ดังนั้นการออกแบบการเรี ยนการ
สอนต้องคานึ งถึงว่าเด็กรู ้ อะไรมาก่อน ทั้งนี้ จะมากหรื อน้อย ให้ยอ้ นกลับไปที่สภาพแวดล้อมของ
เด็ก เพราะเด็กในวัยนี้จะเรี ยนรู ้ได้ดี โดยผ่านจิตใต้สานึก
เพราะฉะนั้น กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก นั้ น ไม่ ไ ด้เริ่ ม ต้น จากความว่า งเปล่ า เด็ ก มี
ความคิ ด ความรู ้ เดิ มอยู่แล้วในเกื อบทุ กเรื่ อง แต่ความรู ้ เดิ มอาจอยู่แบบกระจัดกระจาย อาจมี มาก
หรื อ หรื อ อาจผิด หรื อถู ก การเรี ยนรู ้ ของเด็กเริ่ มจากการจัดระเบียบความรู ้ เดิ มที่เด็กมีอยู่ การที่ให้
เด็กเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ ๆ เรื่ องใด ๆ ก็ตาม สิ่ งที่ ตอ้ งการคื อต้องเข้าไปทาความรู ้ เดิ มที่ เด็กมี อยู่ เปลี่ ยน
ความเข้าใจผิดให้ถูก เสริ มความเข้าใจให้ลึกซึ้ งขึ้น ไม่ใช่ การยัดเยียดของใหม่ลงในสมอง โดยไม่
รับรู ้วา่ สมองคิดอะไรอยูก่ ่อน (สถาบันวิทยาการเรี ยนรู ้, 2550)
การออกแบบกระบวนการเรี ยนรู ้ให้ได้ผลดีและมีประสิ ทธิ ภาพนั้น วิโรจน์ ลักขณาอดิสร
(2550) ได้เสนอโดยการเชื่อมโยงกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ดังนี้
การเรี ยนรู้ อย่ างมีความสุ ข คือ มุ่งให้เด็กสนุ ก ท้าทายที่ จะเรี ยนรู ้ด้วยตนเองและเกิ ด
แรงบันดาลใจในการเรี ยนรู ้ สร้างให้เด็กมีความภาคภูมิใจที่ได้เรี ยนรู ้ เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เลือกทาง
ในการเรี ยนรู ้ ข องตนเอง ตามความถนั ด และความสนใจ ท าให้ สิ่ งที่ เรี ยนรู ้ เกี่ ย วข้ อ งใน
ชีวิตประจาวันหรื อ เปรี ยบเทียบได้ในชี วิตประจาวัน เรี ยนรู ้จากง่ายไปหายาก มีลาดับและเชื่ อมโยง
ได้ เน้นให้เด็ก ๆ ได้ความคิดทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และใช้จินตนาการและมีโอกาสในการ
แสดงความคิดนั้น ๆ แนวการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับธรรมชาติ และการประเมินผลต้องมุ่งประเมินผล
ในภาพรวมและทาให้เด็กได้ประเมินผลตนเอง
การเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมหรื อการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดและการทางานของสมอง คือ มี
รู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้ คือ เรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม การใช้กิจกรรมกลุ่ม กับเพื่อน และครอบครัว การใช้
ค าถามเป็ นสื่ อ ให้ คิ ด การจ าลองสถานการณ์ เน้ น ให้ เด็ ก ท ากิ จ กรรม สร้ า งผลงาน ให้ เด็ ก ใช้
จินตนาการและการสร้างสิ่ งแวดล้อมกระตุน้ การคิด
การเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒ นากระบวนการคิด คื อการส่ งเสริ มให้เด็กมีการคิดเชิ งวิเคราะห์
การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดเชิงประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิ งกล
ยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิ งบูรณาการ ต้องฝึ กให้เด็กได้สังเกต ได้บนั ทึก ฝึ กการนาเสนอ ฝึ ก
การฟัง การตั้งคาถาม การตอบคาถาม การเขียน
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การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุ นทรี ยภาพ และลักษณะนิสัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา เพราะ ดนตรี
กีฬา มีส่วนช่ วยในการซึ มซับถึ งสุ นทรี ยภาพในการเรี ยนรู ้ โดยควรมีการสอดแทรก หลักการของ
ความเหมือนหลักการของความต่าง การผ่อนคลายอารมณ์ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน ความสาคัญ ก็
คือ การสร้างความสมดุลระหว่างความท้าท้าย ความอยากรู ้และความผ่อนคลาย
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสุ นทรี ยภาพ และลักษณะนิสัย การฝึ กฝนกาย วาจา และใจ ที่ใช้
การสอนโดยการใช้อุทาหรณ์ แล้วตั้งคาถามให้เด็กตอบ และสรุ ปด้วยตนเอง
3. การสอนสุ ขศึกษาในเด็กชั้ นประถมศึกษา
สุ ชาติ โสมประยูร และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553) ได้กล่าวไว้วา่ หลักจิตวิทยาแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ในการสอนวิช าต่ าง ๆ ให้เด็ก มี จุดมุ่งหมายส าคัญที่ สุ ดอย่างหนึ่ งที่ ตรงกันคื อ ทุ ก วิช า
ต้อ งการให้ เด็ ก เกิ ด การเรี ย นรู ้ ส าหรั บ การเรี ย นรู ้ ใ นวิ ช าสุ ข ศึ ก ษานั้ น ได้แ ก่ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมสุ ขภาพของเด็กทั้งทางด้านความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิ ในการสอนจึงควรจะได้เน้น
พฤติกรรมทั้ง 3 ด้านไปด้วยพร้ อมกันแต่เพื่อให้สอดคล้องกับความพร้ อมความสามารถและความ
ต้องการของเด็กในระดับต่าง ๆ จึงควรเน้นพฤติกรรมเหล่านี้ ให้มากน้อยลดหลัน่ กันตามลาดับของ
ระดับการศึกษา สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การสอนพฤติกรรมสุ ขภาพทั้ง 3 ด้านให้สอดคล้องกับความพร้อมความสามารถและ
ความต้องการของเด็กในระดับต่าง ๆ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6

อันดับที่ 1
การปฏิบตั ิ
ทัศนคติ
ทัศนคติ
ความรู ้

อันดับที่ 2
ทัศนคติ
การปฏิบตั ิ
ความรู ้
ทัศนคติ

อันดับที่ 3
ความรู ้
ความรู ้
การปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิ

นอกจากนั้น เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2554) ได้เพิ่มเติมว่ายังมีประเด็นสาคัญอื่น ๆ ที่
จะต้องเน้นในการจัดการเรี ยนรู ้สุขศึกษาในเด็กชั้นประถมศึกษาได้แก่
สอนให้ มี คุณธรรม การสอนให้มีคุณ ธรรมในเรื่ องการมี พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีและ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน เป็ นการสอนให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนให้เป็ นคนดีมีคุณธรรม โดยเฉพาะใน
เรื่ อง ความมีวินยั ซึ่ งเน้นในเรื่ องความซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความอดทน ความซื่ อสัตย์ เป็ น
การปฏิบตั ิตนที่ถูกต้อง ไม่หลอกตนเองและผูอ้ ื่น ตัวอย่างเช่น พ่อค้าแม่คา้ ไม่ใส่ สารปรุ งแต่งอาหาร
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ที่ ไ ม่ มี ม าตรฐานให้ ก ับ ลู ก ค้า การซื่ อ สั ต ย์ใ นการบริ โ ภคอาหารที่ มี ป ระโยชน์ เป็ นต้น ความ
รับผิดชอบ เป็ นการรับผิดชอบในสิ่ งที่ดีและถูกต้องในเรื่ องเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ ตัวอย่างเช่ น
รู ้จกั รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามสุ ขบัญญัติแห่ งชาติ 10 ประการ การรับผิดชอบในการดูแลสุ ขภาพ
ของตนเอง การรับผิดชอบในเรื่ องการไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ความอดทน คือ การไม่ยอ่ ท้อ
และมี จิตที่ มุ่ ง มัน่ ในสิ่ งที่ ดี ตัวอย่างเช่ น อดทนต่ อความอยากรั บ ประทานอาหารที่ ช อบแต่ ไ ม่ มี
คุณประโยชน์ต่อร่ างกาย เช่น ขนมหวาน น้ าอัดลม เป็ นต้น จึงต้องอดทนที่จะไม่รับประทานอาหาร
นั้น ๆ
สอนให้ นาการคิด การสอนให้คิด ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
การคิ ด วิ เคราะห์ ประกอบด้ ว ย 5 ขั้น ตอน ได้ แ ก่ 1) จ าแนก แยกแยะข้อ มู ล
2) จัดลาดับข้อมูล 3) รู ้จกั เปรี ยบเทียบ 4) เลือกแนวทาง และ5) ประเมินและสรุ ป
การคิ ด สั ง เคราะห์ ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) ค้ น คว้า 2) รวบรวม
3) จัดระเบียบ 4) สร้างแนวคิดใหม่ และ5) สรุ ปผล
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ มี ล าดั บ ขั้น ตอนทั้ ง หมด 7 ขั้น ตอน ดั ง ต่ อ ไปนี้
1) กาหนดหัวข้อเรื่ อง / ประเด็นปั ญหา 2) จาแนก จัดลาดับ 3) รวบรวมข้อมูล (ถูกต้อง / ชัดเจน /
เชื่ อ ถื อ ได้ / ทัน สมัย ) 4) จัด ระบบข้อ มู ล (จ าแนกความแตกต่ า ง / จัด กลุ่ ม ข้อ มู ล ) 5) เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 6) พิจารณาทางเลือก และ7) ประเมินและสรุ ปผลเพื่อนาไปใช้
สอนให้ พิจารณาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ หรื อ Knowledge (K)/ Attitude (A)/
Practice (P) การจัดการเรี ยนรู ้ สุขศึกษาเพื่อให้เกิ ดความรู ้ (K) ทัศนคติ (A) และการปฏิบตั ิ (P) นั้น
จะต้องเน้นพฤติกรรมสุ ขภาพตามลักษณะและธรรมชาติของผูเ้ รี ยน
ในส่ วนของเทคนิ ค การจัด การเรี ย นรู ้ ท างสุ ข ศึ ก ษานั้น เอมอัช ฌา วัฒ นบุ รานนท์
(2554) ได้กล่าวว่า ผูส้ อนอาจจัดการเรี ยนรู ้ทางสุ ขศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เทคนิคการจัดอันดับการให้ ค่า
การจัดอันดับการให้ค่า เป็ นการให้ผเู ้ รี ยนจัดอันดับการให้ค่า เพื่อแสดงความคิดเห็ น
ทัศนคติของแต่ละบุคคล ไม่มีการประเมินว่า “ผิด” หลังจากให้ผเู ้ รี ยนจัดอันดับแล้ว ผูส้ อนอาจถาม
ผูเ้ รี ยนหรื อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีสิทธิ์ เลือกตอบใหม่ได้ หากผูเ้ รี ยนมีความประสงค์ที่จะทา และให้
ผูเ้ รี ยนกล่าวรายงานหรื อเขียนแสดงความรู ้สึกว่า โดยทัว่ ไปสถานการณ์จะเป็ นอย่างไร และผูเ้ รี ยนมี
ความสามารถหรื อเต็มใจที่จะทาอย่างไรกับเหตุการณ์น้ นั ๆ
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เทคนิคการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา
การตัดสิ นใจและแก้ปัญหา สามารถใช้เทคนิค 3Cs ดังนี้
- Clarify กาหนดปั ญหาหรื อสิ่ งที่จะต้องตัดสิ นใจให้ชดั เจน (รู ้ปัญหา)
- Consider พิจารณาทางเลือกหลาย ๆ ทางที่เป็ นไปได้และคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้น
- Choose เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
เทคนิคการใช้ ถ้อยคาหรื อประโยคทีแ่ สดงปฏิกริ ิยาโต้ ตอบ
วิธี ก ารนี้ อาจใช้เมื่ อ จบบทเรี ย นหรื อ ขณะเรี ย นเพื่ อกระตุ ้น ให้ เกิ ด การอภิ ป รายใน
ห้องเรี ยน ซึ่ งอาจเริ่ ม จากการเขี ย นประโยคหรื อถ้อยคา 2-3 ประโยคบนกระดาน แล้วให้ผูเ้ รี ย น
ลงคะแนนเสี ยง หลังจากนั้นก็มีการอภิปรายเหตุผลในการเลือก
ตัวอย่างประโยคหรื อถ้อยคาที่ผเู ้ รี ยนสามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบได้
1) ผูใ้ หญ่ขบั รถได้ดีกว่าเด็กวัยรุ่ น
2) คนที่ขบั รถเก่งย่อมไม่เสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุ
3) ผูท้ ี่ทาใบขับขี่รถยนต์ได้ ควรมีอายุต้ งั แต่ 25 ปี
เทคนิค “ทาไม” (Why Technique)
การใช้ “Why of Why” Method มีลาดับขั้นตอนดังนี้
1) กาหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริ ง/เหตุการณ์
2) ใช้คาถาม “ทาไม”
3) ยอมรับ “คาตอบ”
4) เริ่ มถามต่อ “ทาไมจึงเป็ นเช่นนั้น” เรื่ อย ๆ ไป...จนไม่มีคาตอบ หรื อ หวน
กลับมาที่จุดเดิมใหม่
เทคนิค “การฝึ กทักษะการต่ อรอง”
การฝึ กทักษะการต่อรองเป็ นการฝึ กการพูดหรื อสื่ อสารความรู ้สึกหรื อความต้องการ
ในสิ่ งที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูพ้ ูดและผูฟ้ ัง โดยพยายามหาทางออกที่ถูกวิธีจะช่วยให้ไม่เสี ยมิตรภาพ
หรื อสัมพันธภาพที่ ดี และปลอดภัยจากพฤติกรรมเสี่ ยงต่าง ๆ ช่ วยให้บงั เกิ ดผลดี แก่ ฝ่ายที่ อาจจะ
เสี ยเปรี ยบและช่วยประวิงเวลาที่จะเกิดความเสี ยหายหรื อการขาดความรับผิดชอบได้ ซึ่ งการต่อรอง
มักจะใช้กรณี ที่เกิดปั ญหาเฉพาะหน้าแล้วไม่สามารถปฏิเสธได้
เทคนิคการให้ สัญญา
การให้สัญญา เป็ นการกาหนดข้อตกลงกับตัวเองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้มีผรู ้ ับรู ้
เป็ นพยานเพื่อป้ องกันการผิดคามัน่ หรื อสัญญากับตัวเอง โดยให้คามัน่ กับตัวเองว่าจะปฏิบตั ิตนอย่าง
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ถูกต้องในเรื่ องการดูแลสุ ขภาพ เพื่อปรับพฤติกรรมการบริ โภคของตนเองให้ดี ข้ ึน เช่น การสัญญาว่า
จะเลิกกินของหวาน เลิกดื่มน้ าอัดลม หรื อกินของจุบจิบ เป็ นต้น
เทคนิค “การฝึ กทักษะปฏิเสธ”
การฝึ กทักษะการปฏิ เสธ เป็ นการฝึ กการพูดหรื อสื่ อสารความต้องการที่จะไม่ปฏิ บตั ิ
ตามอีกฝ่ ายหนึ่ง ในสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อผูป้ ฏิเสธ ความหนักแน่นและความจริ งจังในการปฏิเสธจึง
มีความสาคัญมาก
เทคนิค “การฝึ กทักษะทางอารมณ์ ”
การฝึ กทัก ษะทางอารมณ์ เป็ นการฝึ กปฏิ บ ัติเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการกับ
อารมณ์และความเครี ยดที่เกิดขึ้นได้ในทุกคน ดังนี้
1) ปล่อยใจให้วา่ ง เพื่อยอมรับกับอารมณ์หรื อความรู ้สึกต่าง ๆ
2) ยอมรับความรู ้สึกหรื ออารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจ
3) พยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
4) แยกแยะความรู ้สึกที่ไม่ดีหรื อลบออกแล้วคิดในเชิงบวกหรื อในทางสร้างสรรค์
หยุดคิดในทางไม่ดี
5) สู ดลมหายในลึก ๆ ยาว ๆ
6) นับ 1 – 10 หรื อนับไปเรื่ อย ๆ อย่างช้า ๆ
7) พยายามหาทางออกหรื อทางแก้ไข
เทคนิคการใช้ แบบประเมินหรื อแบบสอบถาม
การประเมินตนเอง เป็ นการประเมินความรู ้สึกหรื อความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ
ของตนเอง ซึ่ งจะใช้แบบประเมิน หรื อแบบสอบถามก็ได้
เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ แบบเก้าอีว้ ่างเปล่า (Open- Chair)
1) เป็ นการแสดงบทบาทกับสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน คนที่ตายแล้ว หรื อคนที่ไม่ได้อยูใ่ นที่
นัน่ (โดยใช้รูปภาพหรื อเก้าอี้วา่ งเปล่าแทน)
2) เป็ นการแสดงบทบาทกับตนเอง กล่าวคือ พูดกับตัวเองต่อหน้าคนที่ ตายแล้ว
หรื อเก้าอี้วา่ งเปล่า
3) เป็ นการแสดงบทบาทเป็ นคนอื่น (ตรงกันข้ามกับข้อ 1) เช่น แสดงเป็ นคนที่ตาย
แล้ว หรื อคนที่ไม่ได้อยูใ่ นที่น้ นั
4) การแสดงบทบาทสมมติชนิ ดเก้าอี้วา่ งเปล่า เป็ นการแสดงบทบาทที่มีพลังมาก
ให้ความรู ้ สึกที่ เร้ าใจ และเปิ ดโอกาสให้ผูแ้ สดงได้แสดงความรู ้ สึกอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะบทบาท
หรื อเรื่ องที่มีความยุง่ ยากหรื ออึดอัดใจ
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เทคนิคการฝึ กทักษะการแก้ไขข้ อขัดแย้ง
กิจกรรมการฝึ กทักษะการแก้ไขข้อขัดแย้ง อาจกระทาได้ ดังนี้
1) การตั้งคาถามเกี่ยวกับข้อโต้แย้งที่นกั เรี ยนเคยประสบมาก่อน และวิธีการแก้ไข
ข้อขัดแย้งเหล่านั้น
2) การระบุวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้ง แล้วให้นกั เรี ยนเลื อกตอบวิธีการที่เคยใช้แก้ไข
ข้อขัดแย้ง
3) การก าหนดสถานการณ์ เกี่ ย วกับ ข้อ โต้แ ย้ง ในใจ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
4. สื่ อการเรี ยนรู้ของเด็กประถมศึกษา
พิเชฐ เจริ ญเกษ (2548) ได้อธิ บายว่า สื่ อการเรี ยนรู ้ มิได้มีความหมายเฉพาะสื่ อที่ครู และ
นัก เรี ย นน ามาใช้ในกระบวนการเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ยน ที่ เรี ยกว่า “สื่ อ การเรี ย นการสอน”
เท่ านั้น แต่ ห มายถึ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่างรอบตัวผู เ้ รี ย น ไม่ ว่าจะเป็ นคน สั ต ว์ สิ่ ง ของ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ
ความคิ ด ก็ ต าม ขึ้ น อยู่ว่า เราเรี ย นรู ้ สิ่ ง นั้น หรื อ น าสิ่ ง เหล่ า นั้น เข้ามาสู่ ก ารเรี ย นรู ้ ข องเราหรื อไม่
ในขณะที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) ได้กล่าวถึ งสื่ อการเรี ยนรู ้ ว่า เป็ น
เครื่ องมือส่ งเสริ มสนับสนุ นการจัดการกระบวนการเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงความรู ้ ทักษะกระบวนการ
และคุ ณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสู ตรได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สื่ อการเรี ยนรู ้ มีหลากหลาย
ประเภททั้งสื่ อธรรมชาติ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยีและเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่ น
การเลื อกใช้สื่อควรเลื อกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลี ลาการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ของผู เ้ รี ย นการจัด หาสื่ อ การเรี ย นรู ้ ผู เ้ รี ย นและผู ส้ อนสามารถจัด ท าและพัฒ นาขึ้ น มาเอง หรื อ
ปรั บปรุ งเลื อกใช้อย่างมี คุณภาพจากสื่ อต่ าง ๆ ที่ มีอยู่รอบตัวเพื่ อนามาใช้ป ระกอบในการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ ส ามารถส่ งเสริ ม และสื่ อสารให้ ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ย นรู ้ โดยสถานศึ ก ษาควรจัด ให้ มี อย่า ง
เพียงพอ เพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งสถานศึกษา
ในปั จจุบนั กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดสื่ อการเรี ยนรู ้ไว้ 3 ประเภท ได้แก่
สื่ อสิ่ งพิมพ์ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้หลักของสถานศึกษาในประเทศไทยและของสถานศึกษา
ต่ า ง ๆ ทัว่ โลก เนื่ อ งจากเป็ นสื่ อที่ ส ามารถบรรจุ เนื้ อหาสาระได้เป็ นจ านวนมาก มี ค วามคงทน
สามารถออกแบบให้มีความสวยงามในมิติต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของผูใ้ ช้ มี
ราคาถูก และข้อสาคัญสามารถที่ จะพกพาได้สะดวกสามารถที่จะเปิ ดอ่านเพื่อศึกษาหาความรู ้ได้ใน
ทุกที่ที่มีแสงสว่างรองรับ แม้สื่อสิ่ งพิมพ์จะมีจุดเด่นหลากหลายประการแต่ในจุดเด่นก็มีจุดด้อยใน
ตัวเองนัน่ คือ ไม่สามารถที่จะนาภาพเคลื่อนไหวบรรจุไว้ในหน้ากระดาษของสื่ อสิ่ งพิมพ์ได้
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สื่ อ เทคโนโลยี เป็ นสื่ อ ที่ มี วิ ว ฒ
ั นาการก้า วหน้ าอย่า งรวดเร็ ว และมี ค วามหลากหลาย
มากกว่าสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ส ามารถน าเสนอได้ท้ งั ตัวหนังสื อ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหว แสง สี เสี ย ง ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ผา่ นซอฟแวร์ ในรู ปแบบของโปรแกรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ผูใ้ ช้ในปั จจุบนั สื่ อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างสาคัญในวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่แม้แต่ในด้าน
การศึกษา สื่ อเทคโนโลยีมีส่วนอย่างสาคัญในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ให้มีพฒั นาการที่กา้ วหน้าใน
มิติใหม่ ๆ ที่ ง่ายต่อการสื่ อสารให้เกิ ดความเข้าใจต่อการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องต่าง ๆ อย่างรวดเร็ วเป็ นสื่ อ
การเรี ยนรู ้ที่ช่วยแปลความเป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนยิ่งขึ้น ซึ่ งจะเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่
สาคัญของโลกในอนาคต แม้สื่อเทคโนโลยีจะเป็ นสื่ อที่มีวิวฒั นาการที่ทนั สมัยและมีวิวฒั นาการ
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วก็ตามที แต่การเรี ยนรู ้ผา่ นสื่ อเทคโนโลยีสาหรับผูเ้ รี ยนและประชาชนทัว่ ไป
ยัง มี ก ระบวนการที่ ยุ่ง ยากซับ ซ้ อนที่ จะต้องใช้ท้ งั ฮาร์ ด แวร์ และซอฟแวร์ ไ ด้พ ร้ อม ๆ กัน ซึ่ งใน
ปั จจุบนั แม้เทคโนโลยีดงั กล่าวจะสามารถผลิ ตให้มีขนาดเล็กลงสามารถพกพาติดตัวไปได้ แต่ก็มี
ข้อ จากัด ในเรื่ อ งราคาที่ ย งั มี ราคาสู ง แบตเตอรี่ ซึ่ งเป็ นพลัง งานส าคัญ ของสื่ อ เทคโนโลยี ยัง มี
ข้อจากัดที่ไม่สามารถใช้ต่อเนื่ องได้อย่างยาวนานและ ณ เวลานี้สื่อเทคโนโลยียงั ไม่สามารถทดแทน
เอกสารได้อย่างสมบูรณ์
สื่ ออื่น ๆ อาทิ สื่ อบุคคล สื่ อธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม สื่ อกิจกรรม สื่ อกระบวนการ สื่ อวัสดุ
เครื่ องมืออุปกรณ์ จัดเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ด้ งั เดิมของมวลมนุษยชาติที่มีวิวฒั นาการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคสมัย เป็ นสื่ อที่เกิดตามธรรมชาติส่วนหนึ่ งและที่มนุษย์พฒั นาขึ้นมาส่ วนหนึ่งอาทิ ภูมิปัญญาที่อยู่
ในตัวบุคคล กระบวนการคิดเพื่อการอยู่รอด การผลิตเครื่ องมือ อุปกรณ์ เป็ นต้น สื่ ออื่น ดังกล่าวนี้
เป็ นวิวฒั นาการแบบค่อยเป็ นค่อยไป เป็ นสื่ อที่ธรรมชาติเป็ นผูส้ ร้าง
ทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็ นวิวฒั นาการของสื่ อการเรี ยนรู ้ประเภทต่าง ๆ ที่มีตน้ ทุนการพัฒนาที่
แตกต่ างกัน และมี วิวฒั นาการของการพัฒ นาเร็ วช้าแตกต่ างกัน เช่ น กันในอนาคตความรู ้ ต่าง จะ
เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วองค์ความรู ้และตาราทั้งหลายที่พิมพ์บนกระดาษจะล้าสมัยในเวลาอัน
สั้นและกลายเป็ นหนังสื อเก่ าที่ จะต้องถู ก กาจัดทิ้ งจากแนวโน้ม ดังกล่ าว ในอนาคตหนังสื อที่ ใช้
กระดาษเป็ นวัตถุดิบในการพิมพ์จะมีตน้ ทุนที่สูงและไม่คุม้ ค่ากับการจัดพิมพ์ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
นี้เริ่ มปรากฏชัดยิง่ ขึ้น ในปั จจุบนั
ในส่ วนของการเลือกสื่ อนั้น พิเชฐ เจริ ญเกษ (2548) อธิ บายว่าเกณฑ์ในการพิจารณาว่าสื่ อ
นั้น ๆ ควรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายและเนื้อหาที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
2) มีเนื้ อหาสาระถู กต้อง ทันสมัย น่ าสนใจ ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน เหมาะสมกับวัย
ระดับความรู ้และประสบการณ์ของผูเ้ รี ยน และเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยช่วยทาให้ผเู ้ รี ยนได้
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เข้าใจเนื้ อหาสาระ ที่กาหนดไว้ได้ดี เป็ นลาดับขั้นตอน และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยน
3) มีคุณภาพในด้านเทคนิ คการผลิ ต สะดวกในการใช้ และราคาไม่แพงกิ นไป และ
ถ้าต้องการผลิตเองควรคุม้ ค่ากับเวลาและการลงทุน
เนื่องจากไม่มีสื่อการเรี ยนรู ้ใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสนองจุดมุ่งหมายทุกอย่างได้ดี
ที่สุด ฉะนั้น ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน บางครั้งผูส้ อนก็จาเป็ นต้องดัดแปลงหรื อ
ปรั บ ปรุ งสื่ อการเรี ยนที่ มี อยู่เดิ ม หรื อจัดท าสื่ อการเรี ย นรู ้ ข้ ึ น ใหม่ เพื่ อให้ส ามารถตอบสนองต่ อ
จุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ จึงดาเนิ นการได้ใน 2
ลักษณะ คือ
1) การปรั บ ปรุ ง สื่ อที่ มี อยู่เดิ ม เป็ นการพัฒ นาสื่ อการเรี ย นรู ้ ล ัก ษณะหนึ่ ง ที่ ผูส้ อน
สามารถดาเนิ นการได้โดยศึกษาวิเคราะห์ สื่อการเรี ยนรู ้ ที่อยู่แล้ว อาจเป็ นสื่ อที่ ผลิ ตจากหน่ วยงาน
ภาครัฐ เอกชน หรื อท้องถิ่นซึ่ งมีอยูม่ ากมายหลายชนิด แต่ผสู ้ อนจะต้องพิจารณาปรับปรุ งหรื อจัดทา
เพิ่มเติมจากสื่ อที่มีอยู่ เพื่อให้ได้สาระสมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับมาตรฐานกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการของผูเ้ รี ยนและสถานศึกษา เช่ น
ครู ผูส้ อนกาหนดแผนการเรี ยนรู ้ ไว้ว่าจะให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เรื่ องโรคภัยใกล้ตวั และเมื่อวิเคราะห์
สภาพปั ญหาของชุ มชนแล้วพบว่า โรคที่กาลังเป็ นปั ญหาสาหรับเด็กในวัยเรี ยน ก็คือโรคพยาธิ จึง
ทาการศึ กษาสารวจสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่ มีอยู่แล้ววิเคราะห์ ว่ามี ส าระในเรื่ องดังกล่ าวมากน้อยเพี ยงใด
กรณี ที่พบว่าสื่ อที่มีอยูข่ าดสาระในเรื่ องโรคพยาธิ ก็ดาเนินการจัดทาบทเรี ยนเสริ ม หรื อกรณี ที่พบว่า
มี สื่ อการเรี ย นรู ้ ที่ ให้ส าระเรื่ องโรคพยาธิ อยู่แล้ว แต่ ยงั ไม่ เน้นการฝึ กปฏิ บ ตั ิ เพื่ อการป้ องกัน และ
ควบคุ มโรคพยาธิ อย่างแท้จริ ง ก็อาจทาใบงาน แบบฝึ กกิ จกรรม แบบโครงงาน และอื่ น ๆ เสริ ม
เพิ่มเติมเป็ นต้น การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ในลักษณะนี้ เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่ผูส้ อนจะไปใช้ได้โดยไม่
ต้องจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ใหม่ท้ งั หมด ซึ่ งนอกจากจะสะดวก ทาได้ง่ายแล้วยังประหยัดอีกด้วย
2) การจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ข้ ึนใหม่ ครู ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนสามารถจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้
ขึ้ นเองโดยอาจท าได้ห ลายรู ป แบบ เช่ น หนัง สื อเรี ย น หนังสื อค้นคว้าอ้างอิ ง บทเรี ยนส าเร็ จรู ป
บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน ซี ดีรอม ฯลฯ สื่ อการเรี ยนรู ้ แต่ละประเภทอาจมี ข้ นั ตอน หรื อวิธี
จัดทาแตกต่างกันไป ซึ่ งหากครู ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนสนใจที่ จะจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ ประเภทใด ก็ควร
ศึ ก ษาวิ ธี จ ัด ท าสื่ อประเภทนั้ น ๆ ให้ เข้ า ใจเสี ยก่ อ น เพื่ อ ที่ จ ะได้ จ ัด ท าสื่ อดัง กล่ า วได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
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การใช้ สื่ อ การเรี ย นรู ้ จ ะเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู ้เกี่ ย วข้อ ง อาทิ เช่ น ผู ้บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษา ครู ผูส้ อน และผูเ้ รี ยนต้องมี ค วามรู ้ ความเข้าใจ รวมทั้งทราบบทบาท ภารกิ จหน้าที่
ตลอดจนแนวทางการปฏิบตั ิที่ช่วยส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ดงั นี้
1)ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาสนับ สนุ นการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้ ออานวยต่ อการเรี ยนรู ้
สนับสนุ นให้บุคลากรทุกฝ่ ายของสถานศึกษาได้รับความรู ้และความสามารถจัดทาและใช้สื่อการ
เรี ยนรู ้ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
2)ครู ผูส้ อน จะต้องวางแผนสร้ างหน่ วยการเรี ยนรู ้ กาหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ รี ย นปฏิ บ ัติ จริ ง แสดงออกอย่า งอิ ส ระและมี ส่ วนร่ วมทุ ก
กิจกรรม นอกจากนั้นควรจัดทาและพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ ที่ เน้นผูเ้ รี ยนส าคัญ ที่ สุ ดให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาจัดหา
แหล่งการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ในชุมชน เช่นห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ แหล่งผลิตศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้าน ฯลฯ
3)ผูเ้ รี ยน จะต้องมี ส่วนร่ วมในการวางแผนจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และจัดทาสื่ อการ
เรี ยนรู ้ร่วมกับผูป้ กครองและครู และจะต้องมีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ บริ หาร
จัดการเรี ยนรู ้ ของตนให้มีคุณภาพ รวมถึ งปฏิ บตั ิตนเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ รู ้ วิธีแสวงหาความรู ้
ความสามารถสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
5. สื่ อเกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ าในประเทศไทย
สื่ อเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าในประเทศไทย จากการสื บค้นข้อมูลในปี 2561 ประกอบด้วย
สื่ อประเภทคลิ ปวีดีโอ โปสเตอร์ แผ่นพับ และสื่ อตั้งแสดงแบบม้วนเก็บได้ (Roll up) โดยพบสื่ อ
ประเภทคลิปวีดีโอมากที่สุด (ร้อยละ 66) รองลงมาคือโปสเตอร์ (ร้อยละ 27)
โดยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้า ที่ พ บในสื่ อ ต่ า ง ๆ ประกอบด้ว ย 1. ข้อ มู ล ทั่ว ไป
เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้า (โรคพิษสุ นัขบ้าคืออะไร กลุ่มเสี่ ยง สัตว์พาหะ การติดต่อโรค อาการผูท้ ี่
ป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า อาการสัตว์ที่ป่วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า การฉี ดวัคซี นในคน การเก็บตัวอย่าง
การวินิจฉัยโรค และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ) 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการป้ องกันโรค ได้แก่เรื่ อง 5 ย.
(อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุง่ ) การดูพฤติกรรมสุ นขั คาแนะนาสาหรับผูเ้ ลี้ยงสุ นขั
(การดูแลและการพาสุ นขั ไปรับการฉี ดวัคซี น) การฝึ กสุ นขั และการจัด การเมื่อถูกกัด (ล้างแผล ใส่
ยา กักหมา หาหมอ)
ข้อมูลที่พบในสื่ อประเภทคลิปวีดีโอมากที่สุดได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการเมื่อถูกกัด
(ล้างแผล ใส่ ย า กัก หมา หาหมอ) ที่ มี ม ากถึ งร้ อ ยละ 66 ของคลิ ป วีดีโอเกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้า
รองลงมาได้แก่ โรคพิษสุ นขั บ้าคืออะไร (ร้อยละ 45) กับ การติดต่อของโรคพิษสุ นขั บ้า (ร้อยละ 45)
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ชนิดของสัตว์พาหะ (ร้อยละ 36) การฉี ดวัคซี นในคน (ร้อยละ 34) และคาแนะนาสาหรับผูเ้ ลี้ยงสุ นขั
(ร้อยละ 32) ในส่ วนข้อมูลที่พบในสื่ อสิ่ งพิมพ์ (โปสเตอร์ แผ่นพับ และสื่ อตั้งแสดงแบบม้วนเก็บ
ได้) มากที่ สุ ด ถึ ง ร้ อ ยละ 57 ได้แ ก่ เรื่ อ ง 5 ย. (อย่า แหย่ อย่า เหยี ย บ อย่า แยก อย่า หยิ บ อย่า ยุ่ง )
รองลงมาคือเรื่ อง โรคพิษสุ นขั บ้าคืออะไร (ร้อยละ 48) การจัดการเมื่อถูกกัด (ล้างแผล ใส่ ยา กักหมา
หาหมอ) (ร้อยละ 43) และ อาการผูท้ ี่ป่วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า (ร้อยละ 35)

แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการป้ องกันโรค
1. ทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่ ป้ องกันโรค (Protective Motivation Theory)
มี ข้ ึ นครั้ งแรกในปี ค.ศ.1975 โดย Rogers (Conner & Norman, 2005) ต่ อ มาได้ ถู ก
ปรับปรุ งแก้ไขใหม่ และนามาใช้ในปี ค.ศ.1983 ซึ่ งเริ่ มต้นจากการกระตุน้ ด้วยความกลัว โดยพัฒนา
มาจากการน าแบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ขภาพ (Health Belief Model) และความเชื่ อ มั่ น ใน
ความสามารถของตนเอง (Self - efficacy) มาใช้ โดย Ronald Rogers and Maddux มี ค วามเชื่ อ ว่า
การประเมินการรับรู ้ข่าวสารที่ทาให้เกิ ดความกลัวจากสื่ อที่มากระตุน้ จะเป็ นปั จจัยที่ทาให้เกิดการ
รับรู ้ ในภาพรวมของบุ คคล ซึ่ งการรับรู ้ น้ ี จะเป็ นตัวเชื่ อมโยงที่ จะนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติ ก รรม ได้ เน้ น เกี่ ย วกั บ การประเมิ น การรั บ รู ้ ด้ า นข้อ มู ล ข่ า วสาร สามารถสรุ ปเป็ น
กระบวนการได้ 2 แบบ ตามภาพที่ 1 ได้แก่
การประเมินอันตรายต่ อสุ ขภาพ (Threat appraisal)
ประกอบด้วย การรับรู ้ 2 ลักษณะ คือ การรับรู ้ความรุ นแรง (Perceived severity) การ
รับรู ้ โอกาสเสี่ ยง (Perceived vulnerability) ซึ่ งการรั บรู ้ น้ ี จะนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ และ
พฤติ ก รรม มี โ อกาสเป็ นไปได้ที่ ก ารรั บ รู ้ อ าจท าให้ บุ ค คลเกิ ด การปรั บ ตัว ตอบสนองหรื อ เกิ ด
พฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม 2 แบบ ได้แก่ มีความตั้งใจที่ปฏิบตั ิสม่าเสมอ และมีการแก้ไขปั ญหา
อย่างมีเหตุผล เช่น การรัดเข็มขัดนิ รภัยทุกครั้ง การเลิกสู บบุหรี่ เป็ นต้น และอาจเกิดการตอบสนอง
ต่อการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ความสิ้ นหวัง ความเชื่อในโชคชะตา การหลีกเลี่ยง ความเชื่อใน
ศาสนา อย่างไรก็ตาม ตัวแปรสาคัญที่ช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมก็คือ รางวัล
หรื อ ความพึ ง พอใจในตนเอง (Intrinsic rewards) และความพึ ง พอใจจากภายนอก (Extrinsic
rewards) เช่น การเป็ นที่ยอมรับของสังคม เป็ นต้น
การประเมินการเผชิญปัญหา (Coping appraisal)
ประกอบด้ว ย การรั บ รู ้ 2 ลัก ษณะ คื อ การรั บ รู ้ ค วามเชื่ อ มั่น ในผลลัพ ธ์ ข องการ
ตอบสนอง (Response efficacy) และการรับรู ้ ความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตน (Self-efficacy)
ในการหลี กเลี่ ยงอันตรายให้สาเร็ จได้ และเป็ นตัวแปรที่ สาคัญในการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมไป
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ในทางที่เหมาะสม แต่สิ่งที่ทาให้ความเชื่ อมัน่ ในผลลัพธ์ของการตอบสนองลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
หรื ออุ ป สรรคในการตอบสนอง เช่ น ความไม่ส ะดวก ความไม่น่าชื่ นชม ความยากลาบาก ความ
สับสนยุ่งยาก เป็ นต้น จากกระบวนการรับรู ้ ดงั กล่ าว เกิ ดจากอิทธิ พลของแหล่งข้อมูลข่าวสาร คื อ
สิ่ งแวดล้อมการพูดชักชวน การเรี ยนจากการสังเกต และลักษณะบุ คลิ กภาพ หรื อประสบการณ์ ที่
บุคคลได้รับดังแสดงรายละเอียดในภาพที่ 3
ตามแนวคิ ด ของทฤษฎี แ รงจู ง ใจเพื่ อ ป้ องกัน โรคของ Rogers (Conner & Norman,
2005) การประเมินการรับรู ้ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ดังนี้
การ
ตอบสนองต่ อ
การปรับตัวที่
ไม่ เหมาะสม

การ
ตอบสนองต่ อ
การปรับตัวที่
เหมาะสม

รางวัลภายในและ
รางวัลภายนอก

ความเชื่ อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผลของการ
ตอบสนองพฤติกรรม
ความเชื่ อมัน่
ความสามารถของตน

การรับรู้ความรุนแรง

การประเมิน
อันตราย

การรับรู้ โอกาสเสี่ ยง

แรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรค
ความคุ้มค่ าใน
การ
ปรับเปลีย่ น

พฤติกรรม

การประเมินการ
เผชิญปัญหา

ภาพที่ 3 ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจเพื่อป้ องกันของ Rogers
(Conner & Norman, 2005)
1.1 การรับรู้ ความรุ นแรง (Perceived severity)
หมายถึ ง ความเชื่ อ ที่ บุ ค คลเป็ นผู ป้ ระเมิ น เองในด้า นความรุ น แรงของโรคที่ มี ต่ อ
ร่ างกาย การก่อให้เกิ ดความพิการ เสี ยชี วิต ความยากลาบาก และการต้องใช้ระยะเวลานานในการ
รักษา การเกิดโรคแทรกซ้อน หรื อมีผลกระทบต่อบทบาททางสังคมของตนซึ่ งการรับรู ้ความรุ นแรง
ของโรคที่กล่าวถึงนั้น อาจมีความแตกต่างจากความรุ นแรงของโรคที่แพทย์เป็ นผูป้ ระเมิน (กองสุ ข
ศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข , 2542) การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคนี้ สามารถพัฒนา
ได้จากการกระตุน้ ให้เกิ ดความกลัวว่าถ้ากระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรมบางอย่าง จะทาให้บุคคล
ได้รับ ผลร้ ายแรง โดยใช้สื่ อเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการเผยแพร่ ข่ าวสารที่ คุ ก คามต่ อสุ ข ภาพ ลัก ษณะ
ข้อความที่ปรากฏ เช่น มีอนั ตรายถึงชีวติ กระบวนการประเมินการรับรู ้ของบุคคลต่อข้อมูลข่าวสารที่
เกิ ดขึ้น จะทาให้บุคคลรับรู ้ ในความรุ นแรงของการเกิ ดอันตรายหรื อภาวะคุ กคามดีกว่าการกระตุน้
ตามปกติ และทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมได้ ซึ่ งในการตรวจสอบองค์ประกอบ
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เกี่ ยวกับ ผลที่ เกิ ดจากการรั บ รู ้ ถึงอันตรายในระดับ สู ง พบว่ามี ผ ลต่ อความตั้งใจที่ จะท าให้ไม่ เกิ ด
อันตราย (Conner & Norman, 2005)
1.2 การรับรู้ ต่อโอกาสเสี่ ยง (Perceived vulnerability)
หมายถึ ง ความเชื่ อหรื อการคาดคะเนว่าตนมี โอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคหรื อปั ญหา
สุ ขภาพ ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่ วย ถ้าการรับรู ้ของผูป้ ่ วยหมายถึง ความเชื่อต่อความถูกต้อง
ของการวินิจฉัยโรคของแพทย์ การคาดคะเนถึ งโอกาสการเกิ ดโรคซ้ า และความรู ้ สึกของผูป้ ่ วยว่า
ตนเองง่ายต่อการป่ วยเป็ นโรคต่าง ๆ (กองสุ ขศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข, 2542) จะ
ใช้การสื่ อสารกระตุน้ ให้เห็ นถึงภาวะคุกคามต่อสุ ขภาพ ซึ่ งจะทาให้บุคคลเชื่ อว่าตนกาลังตกอยูใ่ น
ภาวะเสี่ ยง เช่น การให้ขอ้ มูลแก่ผทู ้ ี่สูบบุหรี่ เกี่ยวกับโอกาสเสี่ ยงในการเกิดมะเร็ งปอด แต่การรับรู ้ต่อ
โอกาสเสี่ ย งของการเป็ นโรคจะขึ้ น อยู่ก ับ การตัดสิ น ใจของแต่ ล ะบุ ค คลว่า ถ้าไม่ ป ฏิ บ ัติต นเพื่ อ
หลีกเลี่ ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจะทาให้ตนมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค หรื อมีความเสี่ ยงที่จะได้รับ
อันตรายจากภาวะคุกคามนั้น (Conner & Norman, 2005)
1.3 ความเชื่ อมั่นในประสิ ทธิภาพของการตอบสนองพฤติกรรม (Response efficacy)
หมายถึง การที่บุคคลทราบถึงผลดี ของการปฏิ บตั ิตามคาแนะนาว่าจะช่วยลดการเกิ ด
โรค สามารถกระทาโดยการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิตนเพื่อลดโอกาสเสี่ ยงต่อ
การเป็ นโรคซึ่ งเป็ นการสื่ อสารที่ ทาให้บุคคลเกิ ดความกลัวเกี่ ยวกับสุ ขภาพ โดยปกติการนาเสนอ
ข้ อ มู ล ในรู ปแบบของการปรั บ หรื อลดพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง (กองสุ ขศึ ก ษา ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข, 2542) กระทาได้โดยการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน
เพื่อลดโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารที่ทาให้บุคคลเกิ ดความกลัวเกี่ ยวกับสุ ขภาพ
โดยปกติการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบของการปรับหรื อลดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนั้น จากการศึกษา
ของ Maddux, and Rogers (1983) พบว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับคาแนะนาโดยบอกถึงผลดีที่เกิ ดขึ้น
จากการงดบุหรี่ คือ ช่ วยลดการเกิ ดโรคหัวใจและโรคปอด ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิ ดความตั้งใจที่ จะ
หยุดสู บบุหรี่ สูงขึ้นและนาไปสู่ ความตั้งใจในการป้ องกันรักษาสุ ขภาพของตนเอง จากการวิจยั ที่ผา่ น
มาพบว่า การเพิ่ ม ความเชื่ อ มั่น ในผลลัพ ธ์ ที่ ดี ส่ ง ผลให้ บุ ค คลมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะท าให้ เกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม (Conner & Norman, 2005)
1.4 ความเชื่ อมั่นในความสามารถของตน (Self-efficacy)
หมายถึ ง การที่ บุ ค คลตัด สิ นใจเกี่ ย วกับ ความสามารถของตนเองว่ า จะกระท า
พฤติกรรมหนึ่ งในสถานการณ์ ที่เฉพาะเจาะจงได้หรื อไม่ ซึ่ งพฤติกรรมนี้ จะเกี่ ยวกับความมัน่ ใจใน
การปฏิ บตั ิงานนั้นให้สาเร็ จ เป็ นตัวแปรที่เพิ่มขึ้นในทฤษฎี แรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรคของโรเจอร์ ส
โดยประยุกต์มาจากทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของตนเองของแบนดูรา ซึ่ งแบนดูราเชื่ อ
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ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาขึ้นอยูก่ บั ความคาดหวังในความสามารถของตนเองที่มีต่อ
ทางเลือกนั้น ๆ ซึ่ งการสร้างความคาดหวังในความสามารถของตนเองที่จะเลือกทางเลือกดังกล่าว
สามารถกระทาได้หลายวิธีเช่ น การเลี ยนแบบ การเรี ยนรู ้ หรื อการสอนด้วยคาพูด กล่ าวโดยสรุ ป
การที่บุคคลจะปฏิ บตั ิตามคาแนะนานั้น เนื้ อหาของข้อมูล ข่าวสารควรจะมีผลทาให้บุคคลปฏิ บตั ิ
ตามได้จริ งจึงจะมีผลทาให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับสู งสุ ด และเป็ นพื้นฐานให้
บุคคลปฏิบตั ิตามอย่างแท้จริ ง (กองสุ ขศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข , 2542) การรับรู ้
ความสามารถไม่เกี่ยวกับทักษะว่าจะมีมากมีนอ้ ย แต่เป็ นการที่บุคคลตัดสิ นตนเองว่าทักษะที่ตนเอง
มีอยูน่ ้ ีสามารถกระทาพฤติกรรมอะไรได้บา้ ง นัน่ คือมีความแตกต่างกันระหว่างการมีทกั ษะกับการมี
ความสามารถที่ จะใช้ทกั ษะได้ดี ดังนั้น การพัฒนาการรับรู ้ ความสามารถของตนเอง นอกจากจะ
พิจารณาในด้านทักษะแล้ว ยังต้องสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั บุคคลด้วยว่าตนเองสามารถใช้ทกั ษะนั้น
ได้ดี และมีประสิ ทธิภาพ (Conner & Norman, 2005)
บุ ค คลเชื่ อ ว่ า กระบวนการเปลี่ ย นแปลงทางจิ ต วิ ท ยาขึ้ นอยู่ ก ับ ความเชื่ อ มั่น ใน
ความสามารถของตนเองที่ มีต่อทางเลื อกนั้น ๆ ซึ่ งการสร้ างความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตน
กระทาได้หลายวิธี เช่ น การเลียนแบบ การเรี ยนรู ้ หรื อการสอน ความสามารถของตนเองทาให้เกิ ด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับสู งสุ ด และเป็ นพื้นฐานที่ทาให้บุคคลปฏิบตั ิตาม
จากที่กล่าวมา จะเห็ นได้วา่ ความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตน และความเชื่ อมัน่ ใน
ผลลัพธ์ของการตอบสนองจะมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันสู ง โดยทัว่ ไปในการยอมรับ และการมีความ
ตั้งใจจะปฏิ บตั ิตามคาแนะนาจะเป็ นไปได้สูง เมื่อบุคคลมองเห็ นว่ามีประโยชน์ และสามารถปฏิ บตั ิ
ตามได้ ส่ วนปฏิ สั มพันธ์ ระหว่างการรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรค และการรั บรู ้ ความเชื่ อมัน่ ใน
ผลลัพธ์ของการตอบสนองมีความสาคัญเช่ นกัน กล่าวคือ ถ้าการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคสู ง
แต่การรับรู ้ความเชื่อมัน่ ในผลลัพธ์ของการตอบสนองต่า บุคคลจะรู ้สึกไม่สามารถป้ องกันตนเองได้
2. ทฤษฎี The Rational Model
The Rational Model มี อี ก ชื่ อหนึ่ งว่ า KAP โดยมี เป้ าประสงค์ เ พื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมสุ ขภาพ ด้านบวกและป้ องกันการเกิ ดพฤติกรรมสุ ขภาพด้านลบ ซึ่ งมีสมมติฐานว่า การ
เพิ่มความรู ้ของบุคคลจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมได้ โดยหากได้รับข้อมูลสุ ขภาพที่ถูกต้อง ก็จะ
ทาให้บุคคลเกิดความเชื่ อและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องอีกด้วย โดยทฤษฎีน้ ี ให้ความสาคัญกับตัวแปร 3
ประการ คื อ 1. ความรู ้ (Knowledge) 2. ทัศนคติ (Attitude) และ 3.การปฏิ บตั ิ (Practice) ของผูร้ ับ
สาร เป็ นส่ ว นหนึ่ งของพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกทางร่ า งกายที่ บุ ค คลอื่ น มองเห็ น หรื อ สั ง เกตได้
(สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533)
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู ้ (Knowledge)
Bloom (1971) ให้ความหมายของความรู ้วา่ ความรู ้เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับการระลึ กถึ ง
เฉพาะเรื่ อง หรื อเรื่ องทัว่ ๆ ไป ระลึกถึงวิธีกระบวนการ หรื อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจาซึ่ ง
Bloom ได้แยกระดับความรู ้ไว้ 6 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ ระลึ กได้ (Recall) หมายถึ ง การเรี ยนรู ้ ในลักษณะที่ จาเรื่ องเฉพาะ วิธี ปฏิ บ ัติ
กระบวนการ และแบบแผนได้ความสาเร็ จในระดับนี้ คือ ความสามารถในการดึงข้อมูลจากความจาออกมา
ระดับที่รวบรวมสาระสาคัญได้ (Comprehension) หมายความว่า บุคคลสามารถทา
บางสิ่ งบางอย่างได้มากกว่าการจาเนื้ อหาที่ได้รับ สามารถเขียนข้อความเหล่านั้นได้ดว้ ยถ้อยคาของ
ตนเองสามารถแสดงให้เห็นได้ดว้ ยภาพ ให้ความหมาย แปลความ และเปรี ยบเทียบความคิดอื่น ๆ
หรื อคาดคะเนผลที่เกิดขึ้นต่อไปได้
ระดับของการนาไปใช้ (Application) สามารถนาเอาข้อเท็จจริ ง และความคิดที่เป็ น
นามธรรม (Abstract) ปฏิบตั ิได้จริ งอย่างเป็ นรู ปธรรม
ระดับของการวิเคราะห์ (Analysis) สามารถใช้ความคิดในรู ปของการนาความคิด
มาแยกเป็ นส่ วน เป็ นประเภทหรื อนาข้อมูลมาประกอบกัน เพื่อการปฏิบตั ิของตนเอง
ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis) คือ การนาข้อมูลและแนวความคิดมาประกอบ
กัน แล้วนาไปสู่ การสร้างสรรค์ (Creative) ซึ่ งเป็ นสิ่ งใหม่แตกต่างไปจากเดิม
ระดับ ของการประเมินผล (Evolution) คื อ ความสามารถในการใช้ขอ้ มู ลเพื่ อตั้ง
เกณฑ์ (Criteria) การรวบรวม และวัด ข้อ มู ล ตามมาตรฐาน เพื่ อ ให้ ข้ อ ตัด สิ นถึ ง ระดั บ ของ
ประสิ ทธิ ผลของกิจกรรมแต่ละอย่าง
นอกจากนั้น สุ รางค์ โค้วตระกู ล (2556) ยังได้อธิ บายเกี่ ยวกับความรู ้ ว่าเป็ นการรั บรู ้
เบื้ องต้นซึ่ งบุ ค คลส่ วนมากจะได้รั บ ผ่ านประสบการณ์ โดยการเรี ยนรู ้ จากการตอบสนองสิ่ งเร้ า
(Stimulus-Response) แล้วจัดระบบเป็ นโครงสร้างของความรู ้ที่ผสมผสานระหว่างความจา (สานักงาน
จังหวัดชลบุรี กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร) กับสภาพจิตวิทยา ด้วยเหตุน้ ี ความรู ้จึงเป็ น
ความจาที่เลือกสรรซึ่ งสอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู ้จึงเป็ นกระบวนการภายใน อย่างไรก็
ตามความรู ้ก็อาจส่ งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ได้ และผลกระทบที่ผรู ้ ับสาร
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude)
ทัศนคติ (Attitude) เป็ นแนวคิ ดที่ มีความส าคัญมากแนวคิดหนึ่ งทางจิตวิทยาสังคม
และการสื่ อ สาร และมี ก ารใช้ค านี้ กัน อย่า งแพร่ ห ลาย ส าหรั บ การนิ ย ามค าว่า ทัศ นคติ น้ ัน ได้มี
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ ดังนี้
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สุ รพงษ์ โสธนะเสถี ยร (2533) ได้กล่ าวถึ งทัศนคติ ว่าเป็ นดัชนี ช้ ี วดั ว่า บุ คคลนั้นคิ ด
และรู ้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรื อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดยทัศนคติน้ นั
มีรากฐานมาจากความเชื่ อที่อาจส่ งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็ นเพียงความพร้อมที่
จะตอบสนองต่อสิ่ งเร้า และเป็ นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบหรื อไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ง ๆ
ซึ่ งถือเป็ นการสื่ อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็ นผลกระทบมาจากการรับ
สารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป
Rosenberg (1960) ได้ให้ ค วามหมาย ของทัศ นคติ ไว้ว่า ทัศ นคติ โดยปกติ ส ามารถ
นิยามว่าเป็ นการจูงใจต่อแนวโน้มในการตอบสนอง อย่างเฉพาะเจาะจงกับสิ่ งที่สนใจ
จึงสรุ ปได้วา่ ทัศนคติเป็ นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู ้สึก และความเชื่ อ
หรื อการรู ้ของบุคคลกับแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบในทางใดทางหนึ่งต่อเป้ าหมายของทัศนคติ
ความรู ้ สึก โดยสรุ ป ทัศนคติ จึงเป็ นเรื่ องของจิ ตใจ ท่ าที ความรู ้ สึ กนึ กคิด และความโน้มเอียงของ
บุคคลที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นไปได้ท้ งั เชิ งบวกและเชิ งลบ
และทัศนคติมีผลให้การแสดงพฤติกรรมออกมา จะเป็ นได้ว่าทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดที่มีผล
ต่ออารมณ์ และความรู ้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม (โสภิตสุ ดา มงคลเกษม, 2539)
องค์ประกอบของทัศนคติ (Zimbardo, 1969)
องค์ป ระกอบด้านความรู ้ (The Cognitive Component) คื อ ส่ วนที่ เป็ นความเชื่ อ
ของบุ คคลที่เกี่ ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ทัว่ ไป ทั้งที่ ชอบและไม่ชอบ หากบุ คคลมีความรู ้ หรื อคิ ดว่าสิ่ งใดดี
มักจะมีทศั นคติที่ดีต่อสิ่ งนั้น แต่หากมีความรู ้มาก่อนว่าสิ่ งใดไม่ดีก็จะมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อสิ่ งนั้น
องค์ประกอบด้านความรู ้สึก (The Affective Component) คื อ ส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ
อารมณ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้นเป็ นลักษณะที่เป็ น
ค่านิยมของแต่ละบุคคล
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของ
บุคคลต่อสิ่ งหนึ่งหรื อบุคคลหนึ่ง ซึ่ งเป็ นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู ้ ความคิด ความรู ้สึก
เกี่ยวกับเรื่ องการสร้างทัศนคติ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2520) ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็ นสิ่ ง
ที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย และ
แหล่งที่ทาให้คนเกิดทัศนคติที่สาคัญ คือ
ประสบการณ์ เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างต่อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดในทางที่ดีหรื อไม่ดีจะทาให้เขาเกิดทัศนคติต่อสิ่ งนั้นไปในทางที่ดีหรื อไม่ดี จะ
ทาให้เกิดทัศนคติต่อสิ่ งนั้นไปในทิศทางที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน
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การติ ด ต่ อ สื่ อสารจากบุ ค คลอื่ น (Communication from others) จะท าให้ เกิ ด
ทัศ นคติ จากการรั บ รู ้ ข่ าวสารต่ าง ๆ จากผูอ้ ื่ น ได้ เช่ น เด็ ก ที่ ได้รับ การสั่ งสอนจากผูใ้ หญ่ จะเกิ ด
ทัศนคติต่อการกระทาต่าง ๆ ตามที่เคยรับรู ้มา
สิ่ งที่เป็ นแบบอย่าง (Models) การเลี ยนแบบผูอ้ ื่นทาให้เกิ ดทัศนคติข้ ึนได้ เช่ น เด็ก
ที่เคารพเชื่อฟังพ่อแม่จะเลียนแบบการแสดงว่าชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่ งหนึ่งตามไปด้วย
ความเกี่ ยวข้องกับ สถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติ ห ลายอย่างของบุ ค คล
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน หรื อ หน่วยงาน เป็ นต้น
Simon (1967) ได้อ ธิ บ ายถึ งการเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ (Attitude Change) โดยแบ่ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ออกเป็ น 3 ประการ คือ
1) การยินยอม (Compliance) เกิ ดได้เมื่ อบุ คคลยอมรั บ สิ่ งที่ มี อิท ธิ พ ลต่อตัวเขา
และมุ่งหวังจะได้รับความพอใจจากบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิ พลนั้น การที่บุคคลยอมกระทา
ตามสิ่ งที่อยากให้เขากระทานั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่ งนั้น แต่เป็ นเพราะเขาคาดหวังว่าจะ
ได้รับรางวัลหรื อการยอมรับจากผูอ้ ื่นในการเห็นด้วยและกระทาตาม ดังนั้น ความพอใจที่ได้รับจาก
การยอมกระทาตามนั้นเป็ นผลมาจากอิทธิ พลทางสังคม หรื ออิทธิ พลของสิ่ งที่ก่อให้เกิดการยอมรับ
นั้น กล่าวได้วา่ การยอมกระทาตามนี้ เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่ งจะมีพลังผลักดันให้
บุคคลยอมกระทาตามมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั จานวนความรุ นแรงของรางวัลและการให้โทษ
2) การเลียนแบบ (Identification) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่ งเร้า ซึ่ งการยอมรับนี้
เป็ นผลมาจากการที่บุคคลต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่พอใจระหว่างตนเองกับผูอ้ ื่นหรื อกลุ่ม
บุคคลอื่นจากการเลี ยนแบบนี้ ทศั นคติของบุคคลจะเปลี่ ยนไปมากหรื อน้อย ขึ้นอยู่กบั สิ่ งเร้ าให้เกิ ด
การเลี ยนแบบ กล่าวได้ว่า การเลี ยนแบบเป็ นกระบวนการเปลี่ ยนแปลงทัศนคติ ซึ่ งผลักดันให้เกิ ด
การเปลี่ ยนแปลงนี้ จะมากหรื อน้อยขึ้นอยู่กบั ความน่ าโน้มน้าวใจของสิ่ งเร้ าที่ มีต่อบุ คคลนั้น การ
เลียนแบบจึงขึ้นอยูก่ บั พลัง (Power) ของผูส้ ่ งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาททั้งหมดของคนอื่นมาเป็ น
ของตนเอง หรื อแลกเปลี่ ย นบทบาทซึ่ งกัน และกัน บุ ค คลจะเชื่ อในสิ่ งที่ ตวั เองเลี ย นแบบ แต่ ไ ม่
รวมถึงเนื้ อหา และรายละเอียดในการเลียนแบบทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนไปมากหรื อน้อยขึ้นอยู่
กับสิ่ งเร้าที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
3) ความต้ องการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ น
เมื่ อบุ ค คลยอมรั บ สิ่ ง ที่ มี อิท ธิ พ ลเหนื อ กว่า ซึ่ ง ตรงกับ ความต้องการภายในหรื อค่ านิ ย มของเขา
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี้ จะสอดคล้องกับค่านิ ยมที่บุคคลมีอยูเ่ ดิม ความพึงพอใจที่ได้จะ
ขึ้นอยูก่ บั เนื้ อหารายละเอียดของพฤติกรรมนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าความคิดความรู ้ สึก
และพฤติกรรมถูกกระทบไม่วา่ จะในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติท้ งั สิ้ น
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โดยการเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ น้ ั น อรวรรณ ปิ ลัน ธน์ โ อวาท (2542) ได้อ ธิ บ ายถึ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติวา่ มีอยู่ 3 ระดับดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงความคิด สิ่ งที่ จะทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวนี้ จะมา
จากข้อมูลข่าวสารใหม่ ซึ่ งอาจมาจากสื่ อมวลชนหรื อบุคคลอื่น
2) การเปลี่ ย นความรู้ สึ ก การเปลี่ ย นในระดับ นี้ จะมาจากประสบการณ์ ค วาม
ประทับใจ หรื อสิ่ งที่ทาให้เกิดความสะเทือนใจ
3) การเปลี่ยนพฤติกรรม เป็ นการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการดาเนิ นชีวิตในสังคม
ซึ่ งไปมีผลต่อบุคคลทาให้ตอ้ งปรับพฤติกรรมเดิมเสี ยใหม่
นอกจากนี้ องค์ประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการสื่ อสาร เช่ น คุ ณสมบัติของผูส้ ่ งสาร
และผูร้ ับสาร ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจนช่องทางในการสื่ อสารล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ ยนแปลงทัศนคติ ได้ท้ งั สิ้ น นอกจากนี้ ท ศั นคติ ของบุ คคลเมื่ อเกิ ดขึ้ นแล้วแม้จะคงทนแต่ ก็จะ
สามารถเปลี่ ยนได้โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเชื่ อ และสิ่ งต่าง ๆ ที่ทาให้เกิ ดการ
ยอมรับในสิ่ งใหม่ ๆ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กบั ค่านิยมของบุคคลนั้น
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการปฏิบัติ (Practice)
การปฏิ บตั ิเป็ นส่ วนหนึ่ งของพฤติกรรมที่แสดงออกทางร่ างกายที่ บุคคลอื่นมองเห็ น
หรื อสังเกตได้ พฤติกรรมบางครั้งอาจเรี ยกว่า การยอมรับปฏิ บตั ิ หรื อการมีส่วนร่ วมของบุคคลใน
กิ จกรรมต่ าง ๆ ซึ่ งตรงกับ ค าภาษาอังกฤษว่า Practice or Behavior ซึ่ งมี ผูใ้ ห้ ความหมายของค า
ดังกล่าวไว้มากมาย ดังนี้
สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็ นการแสดงออกของบุคคลโดยมี
พื้นฐานมาจากความรู ้และทัศนคติของบุคคล การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่ องมาจากการ
มีความรู ้และทัศนคติที่แตกต่างกัน คามแตกต่างกันในการแปลความสารที่ตนเองได้รับจึงก่อให้เกิด
ประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล
อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2542) กล่าวว่า พฤติกรรมใด ๆ ของคนเราส่ วนใหญ่ตามปกติ
มักเกิดทัศนคติของบุคคลนั้น ทัศนคติจึงเปรี ยบเสมือนกับเครื่ องควบคุมการกระทาของบุคคล ดังนั้น
เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมส่ วนใหญ่ของคน เราจาเป็ นต้องศึกษาเรื่ องทัศนคติอย่างลึกซึ้ ง
พฤติ ก รรมที่ ถู ก โน้ ม น้ า วโดยการสื่ อสารอาจเกิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ หรื อ การ
ตอบสนองต่อสื่ อ ซึ่ งในบางครั้งสื่ อ และความพยายามของการสื่ อสารสังคมในปั จจุบนั พยายามทา
ให้บุคคลมีพฤติกรรมเพื่อส่ วนรวม หรื อเพื่อผูอ้ ื่น ซึ่ งเป็ นผลที่เกิดขึ้นจากการปลูกจิตสานึ กของผูร้ ับ
สาร มิใช่ เกิ ดจากการครอบงาของผูส้ ่ งสารแต่เพียงฝ่ ายเดี ยว โดยทัว่ ไปการโน้มน้าวใจ พฤติกรรม
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การสื่ อสาร สามารถเกิ ดขึ้ นได้ในทุ กระดับ ตั้งแต่ระดับปั จเจกบุ คคล กลุ่ม สังคม ซึ่ งการโน้มน้าว
พฤติกรรมของการสื่ อสารสังคมอาจผ่านสื่ อโดยวิธีการ
1) การปลุกเร้าอารมณ์ (Emotion Arousal) เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ของการติดตาม
2) ความเห็ นอกเห็ นใจ (Empathy) การแสดงความอ่อนโยน เสี ยสละ และความ
กรุ ณาปราณี ยอมแพ้เพื่อความเป็ นพระชนะเป็ นมารก็อาจโน้มน้าวใจผูอ้ ื่นให้ยอมรับได้
3) การสร้ างแบบอย่างขึ้ น ในใจ (Internalized Norms) การสร้ างมาตรฐานอย่า ง
หนึ่งขึ้น เพื่อให้มาตรฐานนั้นปลูกศรัทธา และเป็ นตัวอย่างแก่ผรู ้ ับสารที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
4) การให้รางวัล (Reward) เช่ น การลดแลกแจกแถมในการโฆษณา เพื่อเป็ นการ
จูงใจให้ซ้ื อสิ นค้า ซึ่ งผลของการโน้มน้าวใจด้วยวิธีการดังกล่ าวนั้น สามารถก่อให้เกิ ดพฤติ กรรม
พื้นฐานได้ 2 แบบ คือ กระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมใหม่ หรื อมีพฤติกรรมที่ต่อเนื่ อง (Activation) และ
หยุดยั้งพฤติ ก รรมเก่ า ๆ (Deactivation) ทั้งการกระตุ ้น และการหยุดยั้ง เป็ นพฤติ ก รรมพื้ นฐานที่
ก่ อ ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมอื่ น ๆ ตามมา เช่ น การตัด สิ น ใจวิ นิ จ ฉั ย ต่ อ ประเด็ น ปั ญ หาการจัด ยุท ธวิธี
ดาเนินงาน และสร้างพฤติกรรมเพื่อส่ วนรวม
แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษา พบว่า ทัศนคติอาจไม่นาไปสู่ พฤติกรรมเสมอไป ซึ่ งใน
แนวคิ ดนี้ เรี ย กว่า ช่ องว่างของความรู ้ ทัศ นคติ และการยอมรั บ ปฏิ บ ัติ หรื อ KAP-GAP และได้
อธิ บายว่า ทัศนคติกบั พฤติกรรมของบุคคลนั้น ไม่สัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่ องเสมอไป กล่าวคือ เมื่อ
การสื่ อสารก่อให้เกิ ดความรู ้ และทัศนคติในทางบวกต่อสิ่ งเร้าในขั้นตอนการยอมรับปฏิบตั ิ อาจมี
ผลในทางตรงกันข้ามก็ได้ถึงแม้ว่าโดยส่ วนใหญ่ เมื่ อบุ คคลมี ทศั นคติ อย่างไร แล้วจะมี ความโน้ม
เอียงที่จะปฏิ บตั ิตามทัศนคติ ของตนก็ตามแต่พฤติ กรรมเช่ นนี้ จะไม่เกิ ดขึ้ นเสมอไปเพราะในบาง
กรณี อาจเกิ ด KAP-GAP ขึ้นได้ กล่าวโดยสรุ ป คือ ในกรณี ทวั่ ไปเมื่อบุ คคลมีความรู ้ และทัศนคติ
อย่างไร จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรู ้และทัศนคติที่มีอยูน่ นั่ คือ A (Attitude) K (Knowledge)
P (Practice) จะเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกัน หรื อสัมพันธ์กนั แต่จะไม่เกิดขึ้นเสมอไปในทุกกรณี
อรวรรณ ปิ ลัน ธน์ โอวาท (2542) กล่ าวถึ ง แนวคิ ดของ Zimbardo and Leippe ซึ่ งได้
อธิ บายถึงสาเหตุที่ทาให้ทศั นคติไม่นาไปสู่ พฤติกรรม ซึ่ งสรุ ปได้ ดังนี้
1) การเห็นความสาคัญในตัวคนอื่น (Significant Others) เนื่องจากมนุษย์ เป็ นสัตว์
สังคม ในสถานการณ์ที่มีผอู ้ ื่นอยูด่ ว้ ย คนเหล่านั้นจะเป็ นแรงกดดันให้เรากระทาตามคนหมู่มาก ซึ่ ง
คนหมู่มากในที่น้ ีอาจจะเป็ นไปได้ต้ งั แต่คนแปลกหน้าไปจนกระทัง่ ถึงสมาชิกในครอบครัว
2) ความไม่คงเส้ นคงวาของบุ คคลในบางครั้ ง (Timely Inconsistencies) บางครั้ ง
อาจจะมี หลายสิ่ งหลายอย่างที่ ตอ้ งท าในเวลาเดี ยวกัน หรื ออาจจะมี เป้ าหมายอย่างอื่ นที่ ต้องการ
บรรลุผล ซึ่ งทาให้พฤติกรรมของแต่ละคนไม่สอดคล้องกับทัศนคติได้
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2.4 ความสั มพันธ์ ระหว่ างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
แนวความคิ ด นี้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความสั ม พั น ธ์ ข อง 3 ตั ว แปร คื อ ความรู ้
(Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิ บตั ิ (Practice) บางครั้ งจะเรี ยกว่าแบบจาลอง
KAP ซึ่ ง Schwartz (1975) กล่ าวถึ งการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของคนว่ามี ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความรู ้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบตั ิ ในรู ปแบบ 4 ประการ ดังนี้
1) ทัศ นคติ เป็ นตัวกลางที่ ท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ และการปฏิ บ ัติ ดัง นั้น ความรู ้ มี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ และมีผลต่อการปฏิบตั ิ
ความรู ้
เจตคติ
การปฏิบตั ิ
2) ความรู ้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กนั และทาให้เกิดการปฏิบตั ิตามมา
ความรู ้
การปฏิบตั ิ
เจตคติ
3) ความรู ้ และทัศ นคติ ต่างท าให้เกิ ดการปฏิ บ ตั ิ ได้ โดยที่ ค วามรู ้ และทัศนคติ ไ ม่
จาเป็ นต้องมีความสัมพันธ์กนั
ความรู ้
การปฏิบตั ิ
เจตคติ
4) ความรู ้มีผลต่อการปฏิบตั ิท้ งั ทางตรงและทางอ้อม
เจตคติ

ความรู ้

การปฏิบตั ิ

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็ นข้อมูลสนับสนุ นให้เห็ นว่า ก่อนที่บุคคล จะปฏิ บตั ิอะไรก็
ตาม บุคคลนั้นจะต้องมีความรู ้ เกี่ยวกับเรื่ องนั้น และมีความพึงพอใจหรื อมีทศั นคติที่ดีก่อนแล้วจึง
ปฏิ บ ั ติ สิ่ งนั้ น โดยที่ ค วามรู ้ แ ละทัศ นคติ จ ะสั ม พัน ธ์ ก ัน หรื อ ไม่ สั ม พัน ธ์ ก ัน ก็ ไ ด้ (อรวรรณ
ปิ ลันธน์โอวาท, 2546)
แต่อย่างไรก็ตาม ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2520) กล่าวว่า ความรู ้ไม่ใช่เครื่ องรับประกันว่า
ผูท้ ี่มี ความรู ้จะมีการปฏิบตั ิถูกต้องเสมอไป เพราะความรู ้น้ นั ไม่แน่วา่ จะทาให้เกิดการกระทาในสิ่ ง
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ที่พึง ปรารถนาเสมอไป แต่ปัจจัยที่ จะทาให้เกิ ดทัศนคติเกี่ ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เช่ น การเลี ยนแบบ
บุคคลที่เคารพ นิ ยมชมชอบจากประสบการณ์ที่พึงพอใจหรื อทุกข์ใจจากการสังเกตการกระทาของ
บุคคลอื่น และดู ผลที่เกิดขึ้น มีผลที่จะโน้มน้าวหรื อชักจูงจิตใจให้เปลี่ยนความรู ้มาเป็ นการยอมรับ
ปฏิบตั ิได้
3. ทฤษฎี Self-esteem
“Self-esteem” เป็ นค าที่ นิยามความหมายในภาษาไทยไว้อย่างหลากหลาย บางครั้ งถู ก
เรี ยกว่า ความภาคภูมิใจในตน เกียรติภูมิแห่ งตน การเคารพในตนเอง หรื อการเห็นคุ ณค่าในตนเอง
อย่างไรก็ ตามค าทุ ก ค าที่ ก ล่ าวมาล้วนมี ค วามหมายไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน โดยการเห็ น คุ ณ ค่ าใน
ตนเอง (Self-esteem) ถือเป็ นแนวคิดหนึ่ งที่นิยมศึกษากันอย่างเป็ นวงกว้างและมีวิวฒั นาการมาอย่าง
ต่อเนื่ อง โดย James (1890) ถื อเป็ นบุ ค คลแรกที่ ได้ทาการศึ กษาประเด็นนี้ เขาให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็ น สภาพร่ างกาย ความสามารถ ชื่ อเสี ยง ตลอดจนทรัพย์สมบัติ ในฐานะ
ส่ วนประกอบสาคัญที่สร้างความเป็ นตัวตนของบุคคล (Part of me) โดยการเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของ
สิ่ ง เหล่ านี้ จะส่ งผลต่ อการนิ ย ามความเป็ นตัวตนของบุ ค คล ตามปกติ แล้วบุ ค คลจะมี ค วามรู ้ สึ ก
เกี่ ย วกั บ ตนเอง (Self-feeling) หรื อ ความรู ้ สึ กรั ก ตนเอง (Self-love) ซึ่ งตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของ
ความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของแต่ละบุ คคล โดยความสาเร็ จหรื อล้มเหลวนี้ จะนามาสู่ ตวั ตนที่
แท้จริ ง (True self) ซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่ ตัวตนทางวัตถุ (Material self) เป็ นตัวตนที่แสดง
ผ่านทางทรัพย์สมบัติ หากบุคคลครอบครองสิ่ งเหล่านี้ จานวนมากจะบ่งบอกถึ งความมัง่ คัง่ นามาสู่
ความรู ้ สึ ก ยิ่งใหญ่ แต่ ถ้าบุ ค คลสู ญ เสี ยทรั พ ย์สิ นเหล่ านี้ ไปก็ จะท าให้ค วามรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใจลดลง
ขณะที่ตวั ตนทางสังคม (Social self) เป็ นตัวตนทางชื่อเสี ยงหรื อการได้รับการยอมรับในสังคม โดย
ปกติแล้วมนุ ษย์มีความโน้มเอียงเข้าข้างตนเสมอ ด้วยสถานะที่บุคคลครอบครองในหลายสถานะ
ไม่ ว่าจะเป็ นลู กของพ่อแม่ ที่ ป รึ ก ษาของเพื่ อน นักเรี ยนของครู หรื อสถานะใดก็ตาม บุ คคลย่อม
ปรารถนาให้ตนเองบรรลุตามเป้ าหมายของสถานะที่บุคคลนั้นกาลังครอบครองอยู่ และสุ ดท้ายคือ
ตัวตนทางจิตวิญญาณ (Spiritual self) โดย ตัวตนส่ วนนี้ เป็ นตัวตนที่อยูภ่ ายในสุ ดของบุคคลซึ่ งเป็ น
ผลมาจากความคิดที่มีต่อตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา ทั้งนี้ การเห็ นคุ ณค่าในตนเองเป็ นพื้นฐาน
ของบุ ค คลซึ่ งมี ค วามผัน ผวนไม่ ค งที่ การเปลี่ ย นแปลงระดับ การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองเกิ ด จาก
สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ บุ ค คลเผชิ ญ ซึ่ งการประเมิ นการเห็ นคุ ณ ค่ าในตนเองเกิ ดจากสั ดส่ วนของ
ความส าเร็ จ (Successes) กับ ความคาดหวัง (Pretensions) ที่ แ ต่ ล ะบุ ค คลได้ต้ งั ไว้ สอดคล้อ งกับ
Kuiper and Rogers (1979) ที่ เชื่ อว่ามนุ ษย์มีอิสรเสรี ภาพมี ธรรมชาติ ใฝ่ ดี มีความปรารถนาดี ที่จะ
รู ้ จกั ตนเองอย่างแท้จริ ง มี ความรับผิดชอบต่อชี วิตและการกระทาของตน มี ความสามารถในการ
แก้ไ ขปั ญ หาชี วิ ต ของตนเอง และตระหนัก ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ถ้า อยู่ใ นสภาพที่
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เอื้ออานวยก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และมุ่งไปสู่ การรู ้ จกั ตนเองอย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ คุ ยเปอร์ และโรเจอร์ ยังกล่ าวถึ ง
คุณค่าในตนเอง ในแง่ของการประเมินตนเองระหว่างตัวตนที่แท้จริ งกับตัวตนเอง ตามอุดมคติ ดังนี้
1) บุคคลที่มองตนเองตรงกับความเป็ นจริ งนี้ มักมองเห็นตนตามอุดมคติที่ค่อนข้าง
เป็ นไปได้ ทาให้ชีวิตของเขาเป็ นไปอย่างมีความมุ่งหวัง กระตือรื อร้นและได้ดงั่ ตามใจที่หวังไว้
เสมอ เขาจึงมีความพึงพอใจในตนเอง ซึ่ งจะนาไปสู่ ความพึงพอใจในผูอ้ ื่นได้ นัน่ คือการมองตนเอง
และผูอ้ ื่นในทางที่ดีและนาไปสู่ การเห็นคุณค่าในตนเองสู งไปด้วย
2) บุคคลที่มองตนเองสู งกว่าตัวตนตามความเป็ นจริ ง มักมีโน้มที่จะมองตนเองตาม
อุดมคติอย่างเพ้อฝัน ไม่มีทางที่จะดาเนินไปสู่ ความสาเร็ จ ฉะนั้นจึงมักทาอะไรไม่สมหวังเสมอแล้ว
ก็โทษอื่นหรื อสถานการณ์อื่นว่าเป็ นต้นเหตุของความไม่สมหวังนั้น ๆ
3) บุคคลที่มองตนเองต่ากว่าความเป็ นจริ ง มักเป็ นผูท้ ี่ยอมแพ้ ถดถอย ไม่ได้ใช้ศกั ยภาพ
และคุ ณสมบัติที่ มีตามความเป็ นจริ ง จึ งมี แนวโน้มที่ จะวาดภาพตนในอุ ดมคติ ต่ าลงไปอี กเพราะไม่
เชื่อมัน่ ในความสามารถและศักยภาพของตน อันจะนาไปสู่ การเห็นคุณค่าในตนเองต่าลงไปอีก
4) บุ คคลที่ มี สุ ขภาพจิ ตดี ย่อมเห็ นคุ ณค่ าตนเอง ยอมรั บ ตนเอง สามารถปรั บ ตัวได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ ง เปิ ดตนเองออกไปสู่ ประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถรับรู ้ความ
ต้อ งการที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ง ภายนอกและภายในตนเองได้ มี ค วามรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ ตนเองและสามารถน า
ประสบการณ์ ต่าง ๆ มาพัฒนาตนเองให้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่ที่สร้างสรรค์ ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม
มีความเป็ นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่
นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการอี กหลายท่านที่ ได้ให้คานิ ยามความหมายของคาว่า “การเห็ น
คุณค่าในตนเอง” ซึ่ งมีความหมายหลากหลาย ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมความหมายที่มีอยูใ่ นนิยามไว้ดงั นี้
Jones (1973) ได้อธิ บายหลักของทฤษฎี ความรู ้ สึ กเห็ นคุ ณค่าในตนเอง คื อ การที่ ปั จเจก
บุคคลมีความต้องการที่จะเพิ่มการประเมินค่าในตนเองให้สูงขึ้นเป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ให้สม
กับ ความสามารถและความเป็ นจริ งของตัวเขา โดยจะสนใจการประเมิ นค่ าความรู ้ สึ กของตนเอง
มากกว่าจะสนใจในการประเมินค่าจากคนอื่น ๆ ก็จะเป็ นทางหนึ่ งที่ทาให้เกิดความรู ้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองขึ้นมา นอกจากนี้ การที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองหรื อมีประสบการณ์ ที่ผิดหวัง หรื อ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยก็มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่ งคนที่มีความรู ้สึกเห็ นคุณค่า
ในตนเองสู งจะมีการเคารพความต้องการของตนเองมากกว่าคนที่มีความรู ้สึกเห็ นคุณค่าในตนเองต่ า
ความต้องการความรู ้สึกเห็ นคุ ณค่าในตนเองของปั จเจกบุคคลเป็ นการตอบสนองต่อข้อมูลตอบกลับ
จากกลุ่มเฉพาะบุคคลจากพฤติกรรมของเขาและการตอบรับหรื อปฏิ เสธจากคนอื่น ๆ ผลลัพธ์ที่ได้
จากการสัมผัสและเผชิ ญกับปั ญหาทั้งหลายทางกายภาพและสิ่ งแวดล้อมทางสั งคม รวมทั้งข้อมู ล
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คาแนะนาจากผูอ้ ื่ นว่าเหมือนกับที่ เขาคาดหวังไว้หรื อการกระทาของเขาที่ ถูกประเมิ นค่าตนเองจาก
การสัมพันธ์กบั บุ คคลอื่นโดยทัว่ ไปบุ คคลหนึ่ งคาดหวังให้คนอื่นตอบสนองและสนับสนุ นในเชิ ง
บวกในการประเมินคุณค่าในตนเอง Coopersmith (1967) กล่าวว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง หมายถึ ง
การพิจารณาตัดสิ นคุณค่าในตนเอง แสดงหรื อบ่งชี้ ทศั นคติที่บุคคลมีต่อตนเองในการยอมรับหรื อไม่
ยอมรับตนเองและแสดงถึงขอบเขตของความเชื่ อที่บุคคลมีต่อความสามารถ ความสาคัญ ความสาเร็ จ
และความมี คุ ณค่าในตนเอง อี กทั้งเขายังกล่ าวถึ ง การมองเห็ นคุ ณค่ าในตนเองของบุ คคลใด ๆ ก็
ตามนั้นมีความเกี่ยวข้องกับภูมิหลังทางสังคมของบุคคลผูน้ ้ นั ด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็น
คุ ณค่าในตนเองกับภู มิ หลังกับชนชั้นทางสังคม ผูท้ ี่ มี ตาแหน่ งทางสั งคมสู งก็มกั จะมี การมองเห็ น
คุณค่าในตนเองสู งตามไปด้วย ในขณะที่กลุ่มคนผูม้ ีตาแหน่ งทางสังคมในระดับชนชั้นกลางถึงผูใ้ ช้
แรงงานก็มกั จะมองเห็นคุณค่าในตนเองต่าตามไปด้วย
ขณะเดียวกัน Stenhouse and Lautusi (1994) ก็ได้อธิ บายเกี่ยวกับความรู ้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ว่าเป็ นพลังที่ได้รับจากพ่อแม่ให้แก่เด็ก ๆ ผูเ้ ป็ นลูกของพวกเขา แต่การเห็นคุณค่าในตนเอง
ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ไ ด้รับ มาจากกรรมพัน ธุ์ ความรู ้ สึ ก เห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองเป็ นสิ่ ง ที่ ถู ก สร้ างขึ้ น มาจาก
ประสบการณ์ ส่วนบุ คคล และก่อตัวเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้ นตามกาลเวลาที่ เปลี่ ยนไปพร้ อมกับการรั บ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในชี วิตของแต่ละคน พ่อแม่เป็ นบุคคลสาคัญผูห้ นึ่งที่จะเป็ นผูส้ ร้างความรู ้สึก
เห็นคุณค่าในตนเองของลูก ๆ ให้เกิดขึ้น ความรู ้สึกเห็ นคุณค่าในตนเองทางที่ดีหรื อไม่ดี ถ้าหากว่า
พวกเรามีความรู ้ สึกทัว่ ๆ ไป เกี่ ยวกับตนเองว่าพอใช้ได้ และตัวเราสามารถจัดระดับตนเอง เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับคนอื่นว่าอยูใ่ นระดับดี สามารถบอกถึงส่ วนที่ดีของตนเองได้ มีอตั มโนทัศน์ในแง่ดีก็
ถือว่าเป็ นคนที่มีความรู ้สึกเห็ นคุ ณค่าในตนเองสู ง ส่ วนพวกคนที่เห็ นว่าโดยทัว่ ไปแล้วจัดตัวเองว่า
อยูใ่ นระดับผูล้ ม้ เหลวมองตนเองในแง่ไม่ดี มีอตั มโนทัศน์ต่อตนเองว่าไม่ดีไม่ได้เรื่ อง เป็ นกลุ่มผูท้ ี่มี
ความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองต่า
3.1 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการเห็นคุณค่ าในตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็ นกระบวนการประเมินหรื อตัดสิ นความมีคุณค่าในตนเองของ
บุคคลโดยต้องอาศัยการพัฒนาและขัดเกลาตั้งแต่วยั เด็กด้วยการอบรมเลี้ ยงดู การปลู กฝั งทัศนคติ
และค่านิ ยมอันดี ดว้ ย ซึ่ งในแต่ละบุคคลนั้นประสบกับเหตุการณ์ ต่าง ๆ ในลักษณะและปริ มาณที่
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงเป็ นเหตุผลให้แต่ละบุคคลมีการเห็นคุณค่าในตนเองต่างกัน โดยสามารถแบ่ง
องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าในตนเองออกเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ
1) ความรู ้สึกต่อร่ างกายตนเอง (The Body Self) หมายถึง การที่บุคคลคิดและรู ้สึกต่อ
รู ปร่ างและหน้าที่ของร่ างกาย ตลอดจนความสามารถและหน้าที่พ้นื ฐานของร่ างกาย
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2) ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น (The Interpersonal Self) หมายถึง การที่
บุ คคลรู ้ สึ ก เกี่ ยวกับ วิธี ที่ เขามี สั ม พัน ธภาพกับ บุ ค คลอื่ น ไม่ ว่าจะเป็ นคนที่ ส นิ ท สนมคุ ้นเคยหรื อ
บุคคลที่พบโดยบังเอิญ
3) ความส าเร็ จของตนเอง (The Achieving Self) หมายถึ ง การที่ บุ คคลรู ้ สึกเกี่ ยวกับ
ความสามารถของเขาที่จะนาไปสู ้ความสาเร็ จของชีวติ ครอบครัว การศึกษาและการทางาน
4) ความเป็ นเอกลัก ษณ์ ของตน (The Identification Self) เป็ นความรู ้ สึ ก ของบุ คคล
ทางนามธรรม และพฤติกรรมแสดงความสนใจในทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ
Maslow (1970) เชื่ อ ว่ า บุ ค คลทุ ก คนมี ค วามต้ อ งการเห็ น คุ ณ ค่ า (Self-need) ซึ่ งมี
องค์ประกอบ 2 ประการ คือ
1) ความต้องการเห็ นคุ ณค่าในตนเอง (Self-esteem) คือ ความปรารถนาของบุคคลที่
ต้องการให้ตนเองมีความเข้มแข็ง มีความสาเร็ จ มีความสามารถเพียงพอ มีความเชี่ ยวชาญ มีความ
มัน่ ใจที่จะเผชิญหน้ากับสิ่ งต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาผูอ้ ื่น และมีความเป็ นอิสระ
2) ความต้องการเห็นคุณค่าจากผูอ้ ื่น (Esteem of other) คือ ความปรารถนาของบุคคล
ที่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นเห็นว่า ตนเองเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยง มีเกียรติ มีตาแหน่งฐานะ มีบารมี มีลกั ษณะเด่นเป็ น
ที่ยอมรับ ได้รับความสนใจ มีความสาคัญ มี ศกั ดิ์ ศรี และเป็ นที่ ชื่นชมของผูอ้ ื่ นความต้องการเห็ น
คุ ณค่านี้ หากบุ คคลได้รับก็จะเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในตนเอง รู ้ สึกว่าตนเองมี คุณค่า มี ความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพ มีความสามารถเพียงพอ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ มีประโยชน์สาหรับการดารงชี วติ และจาเป็ นสาหรับ
การอยูใ่ นสังคม ความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ทาให้บุคคลมีโอกาสไปสู่ ภาวการณ์บรรลุสัจจะแห่ ง
ตน (Self-actnalization)
Coopersmith (1981) ได้แบ่งองค์ประกอบของความรู ้สึกเห็ นคุ ณค่าในตนเองออกเป็ น 2
ประเภท คือ ประเภทที่เป็ นลักษณะเฉพาะของบุคคล และประเภทที่เป็ นส่ วนประกอบภายนอก ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการได้รับการเห็นคุณค่าจากผูอ้ ื่น
1) องค์ประกอบที่เป็ นลักษณะเฉพาะของบุคคล ประกอบด้วย
- ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attribute) ลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อ
ความรู ้ สึกเห็นคุ ณค่าในตนเอง บุคคลที่มีลกั ษณะทางกายภาพที่ดี จะมีความพึงพอใจและเห็นคุ ณค่า
ในตนเองมากกว่าบุคคลที่มีลกั ษณะทางกายภาพที่ดอ้ ย อย่างไรก็ตามลักษณะทางกายภาพใด ๆ จะ
ส่ งผลต่อความรู ้สึกเห็ นคุณค่าในตนเองหรื อไม่เพียงใดนั้น ยังขึ้นอยูก่ บั ค่านิ ยมของสังคมนั้น ๆ เป็ น
ตัวกาหนดอีกด้วย
- ความสามารถทั่ว ไป สมรรถภาพ และผลงาน (General Capacity, Ability and
Performance) ความสามารถทั่วไป สมรรถภาพและการกระท า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การประสบ
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ความสาเร็ จของบุคคลทั้งในโรงเรี ยน และสังคม ลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ มีความสัมพันธ์และช่วย
ส่ งเสริ มให้บุคคลเกิดความรู ้สึกเห็นคุ ณค่าในตนเอง โดยมีสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูท้ ี่ อยู่ในวัยเรี ยน การประสบความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในเรื่ องของการเรี ยนมีผลต่อ
ความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
- ภาวะทางอารมณ์ (Affective States) ภาวะทางอารมณ์ จะเป็ นตัวสะท้อนให้เห็ น
ถึ งความรู ้ สึกพอใจ วิตก กังวล มี ความสุ ข ฯลฯ ที่ มีอยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ ทั้งที่ แสดงออก และไม่
แสดงออกโดยส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นผลมาจากการประเมินถึงสิ่ งที่ตนเองประสบและเป็ นผลจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น แล้วมีผลต่อการประเมินตนเอง บุคคลที่ประเมินตนเองในทางที่ดีจะแสดง
ความรู ้สึกพึงพอใจเป็ นสุ ข ในขณะที่ประเมินตนเองในทางที่ไม่ดี จะไม่พอใจในภาวะชี วิตปั จจุบนั
ของตนเองและหมดหวังในเรื่ องของอนาคตอีกด้วย
- ผูท้ ี่เป็ นปั ญหาและผูป้ ่ วยทางจิต (Problems and Pathology) ผูท้ ี่มีปัญหาหรื อเป็ นผู ้
ที่ป่วยทางจิตเป็ นกลุ่มที่เมื่อวัดการเห็ นคุณค่าในตนเองแล้วจะอยูใ่ นกลุ่มผูเ้ ห็ นคุณค่าในตนเองต่า ผู ้
ที่มีปัญหาทางจิตจะไม่สามารถคิดและตัดสิ นใจเลือกสิ่ งต่าง ๆ ได้เหมือนคนปกติ เขาไม่สามารถที่
บอกถึงความคาดหวังในอนาคตของตนเองได้ การที่แม่เป็ นคนเครี ยด ฉุ นเฉี ยว ก็มีผลต่อสภาวะทาง
จิตของเด็ก- - ค่านิ ยมส่ วนบุ คคล (Self-Values) ในการประเมิ นคุ ณค่าของตนเองบุ คคลมักจะ
เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ตนให้คุณค่า หรื ออุดมคติที่ตนเองให้ความสาคัญ เช่น บางคนให้ความสาคัญกับ
ความสาเร็ จด้านการศึกษา ดังนั้นถ้าประสบความสาเร็ จหรื อล้มเหลวในด้านนี้ จะเกิดความรู ้สึกอับ
อายมองเห็นคุ ณค่าในตนเองต่ าลง และพบว่า บุคคลมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรฐานค่านิ ยมของสังคม
เป็ นตัวตัด สิ น คุ ณ ค่ าของตน นอกจากนี้ ก ารที่ บุ ค คลได้แสดงพฤติ ก รรมที่ ส อดคล้องกับ ค่ านิ ย ม
ส่ วนตัวของเขา จะมีผลทาให้เขามีความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้นด้วย
- ความทะเยอทะยาน (Aspiration) การตัดสิ นคุ ณค่าของบุ คคลส่ วนหนึ่ ง เกิ ดขึ้ น
จากการเปรี ยบเทียบผลการปฏิบตั ิงานและความสามารถของตนกับระดับเกณฑ์การสาเร็ จที่ต้ งั ไว้ ถ้า
บุคคลมีผลงานและความสามารถตรงตามเกณฑ์หรื อดีกว่าที่กาหนดไว้ บุคคลจะเกิดการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ในทางตรงกันข้ามถ้าผลงานและความสามารถของเขาไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
บุคคลจะมีความรู ้สึกว่าตนเองล้มเหลว ซึ่ งจะส่ งผลต่อความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของเขาด้วย
- เพศ (Gender) สังคมและวัฒนธรรมโดยส่ วนใหญ่มกั จะบอกว่าผูห้ ญิ งกับผูช้ ายมี
ลักษณะนิ สั ยที่ แตกต่างกัน โดยบทบาททางเพศจะเป็ นตัวกาหนดว่าบทบาททางเพศของผูช้ ายกับ
ผูห้ ญิ ง ไม่ว่าจะเป็ นการสัมผัส การทาหน้าที่ และทัศนคติ ควรจะเป็ นอย่างไร ความแตกต่างเหล่ านี้
เกิดขึ้นเนื่องจากค่านิยมทางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม มากกว่าลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน
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ของเพศชายและเพศหญิ ง สังคมมักจะให้ค่านิ ยมที่ดีต่อเพศชาย โดยเพศชายมักจะได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งที่มีอานาจในสังคม ในขณะที่เพศหญิงได้รับตาแหน่งและบทบาททางสังคมที่ดอ้ ยกว่า โดย
เด็กจะเรี ยนรู ้ความแตกต่างระหว่างเพศจากพ่อและแม่ของเขา (Stenhouse and Lautusi, 1994)
2) องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย
- ความสัมพันธ์กบั พ่อแม่และทางบ้าน (Parenting Style) พฤติกรรมของพ่อแม่มีผล
โดยตรงกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก ประสบการณ์ที่บุคคลได้รับจากปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว
เป็ นรากฐานที่สาคัญต่อชี วิตของบุคคล เด็กที่ได้รับความอบอุ่น การดูแลสนับสนุ นให้กาลังใจและมี
อิสรเสรี ภาพทั้งด้านการกระทา การถูกคาดหวังต่าง ๆ รวมไปถึงกฎระเบียบที่พ่อแม่กาหนดไว้ใช้ใน
การปกครองและการจัดการลู กโดยให้มีอิสรเสรี ในการปฏิ บตั ิตามขอบเขตที่พ่อแม่กาหนดไว้ การที่
พ่อแม่ยอมรับเด็กอย่างมีเงื่อนไข สิ่ งเหล่านี้จะทาให้เด็กสามารถพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองได้มาก
ขึ้น เด็กจะสามารถเข้าใจพฤติกรรมที่เป็ นที่ยอมรับของสังคม (Stenhouse & Lautusi, 1994)
- โรงเรี ยนและสั ง คม (School and Society) โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ ส่ งเสริ ม
พัฒนาการการเห็นคุณค่าในตนเองให้แก่เด็กต่อจากทางบ้าน โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่เด็กต้องใช้ชีวิต
อยู่ถึง 6 ชัว่ โมงต่ อวัน ในปั จจุ บ นั โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ ป ลู ก ฝั งว่าสิ่ งที่ เขาควรจะเป็ นอย่างไรเมื่ อ
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลา และมีความคิดที่จะออกไปทางานหาเงิ นมากกว่า
การดูแลเลี้ยงดูเด็ก โรงเรี ยนจึงเป็ นที่คาดหวังของพ่อแม่และสังคม ว่าสถานที่ศึกษาและการศึกษาจะ
เป็ นหน่วยงานทางสังคมที่ให้ค่านิยมและคุณค่าแก่ตวั เด็ก นอกจากนี้ ครู จะเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญ
ต่อการเรี ยนรู ้และการรับรู ้ของเด็ก ครู เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถทาให้เด็กรู ้สึกได้วา่ ตนเองมีความรู ้สึก
เห็นคุณค่าในตนเองหรื อเป็ นคนสาคัญได้ เนื่ องจากครู เป็ นผูป้ ระเมินการกระทาของเด็กในด้านต่าง
ๆ ที่โรงเรี ยน ซึ่ งมีผลต่อทัศนคติของเด็กต่อการมองตนเองจากการประเมินของครู และพบว่าความ
คาดหวัง ของครู ที่ มี ต่ อ เด็ ก จะท าให้ เด็ ก พัฒ นาความสามารถของตนเองแล้ว สามารถประสบ
ความสาเร็ จได้ตามที่ครู คาดหวัง ในปั จจุบนั มีหลาย ๆ โรงเรี ยนที่มีโปรแกรมพัฒนาการเห็นคุ ณค่า
ในตนเอง โดยจะเน้นไปที่ทกั ษะการสื่ อสาร การคิด -ทา และช่ วยให้เด็กเข้าใจในลักษณะร่ างกาย
ความรู ้สึกและมีความรู ้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนของตนเอง (Stenhouse & Lautusi, 1994)
- สถานภาพทางสั ง คม สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของคนเรานั้ น
เปรี ยบเสมือนการเป็ นนักเรี ยน เด็กทุกคนไม่ใช่วา่ จะได้เกรด A คนที่ได้เกรด A ก็จะเป็ นคนที่รู้สึกว่า
ดี ซึ่ งขึ้ นอยู่ก ับว่าเด็ กแต่ ละคนนั้นมี ดีแตกต่างกันอย่างไร ถ้าเขารู ้ สึ กว่าตนเองนั้นในฐานะเป็ นที่
ยอมรับของคนทัว่ ไป ดังนั้นสถานภาพทางสังคมก็เป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้คนมีความเห็นคุ ณค่าใน
ตนเอง เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ บ่ งชี้ ให้เห็ นถึ งความส าเร็ จในชี วิตของบุ คคล ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ทาให้คนเห็ น
คุณค่าในตนเอง (Pope, McHale, & Craighead, 1988)
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- สังคมและกลุ่มเพื่อน (The Social and Friend) เป็ นความรู ้สึกของตัวเด็กเองที่มีต่อ
เพื่อน เขาอยากจะรู ้ ว่าคนอื่ น ๆ ชื่ นชอบเขาหรื อเปล่า ความคิดของเขาจะได้รับการยอมรั บหรื อไม่
เมื่อเปรี ยบเทียบตนเองกับเพื่อนในกลุ่ม การกระทาต่าง ๆ ของเขาจะมีการประสานความสัมพันธ์และ
มีปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มเพื่อน ตัวเด็กอยากจะเป็ นที่ยอมรับในสังคม (Pope et al., 1988)
3.2 ลักษณะของบุคคลทีม่ ีการเห็นคุณค่ าในตนเองสู งและต่า
1) ลักษณะของบุคคลทีม่ ีการเห็นคุณค่ าในตนเองสู ง
Coopersmith (1981) กล่าวว่า บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเองสู ง สามารถรับรู ้คุณค่าของ
ตนเองตามความเป็ นจริ ง มีความสอดคล้องกลมกลืนทั้งหมดของ "ตน" ตระหนักถึงศักยภาพของตน
มีจิตใจเปิ ดกว้าง และยอมรับสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม มีความกระตือรื อร้น เป็ นผูน้ าในการอภิปราย มีความเป็ นตัวของตัวเองในการแสดงความ
คิดเห็ น และมีความเชื่ อมัน่ ในตนเองว่ามีความสามารถในการทางานให้ประสบความสาเร็ จ และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี ตลอดจน
เป็ นทั้งผูท้ ี่มีความพึงพอใจและเคารพในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น
อีกทั้งสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคล และสิ่ งแวดล้อม
Branden (1987) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสู ง ไว้ดงั นี้
- มีใบหน้า ท่าทาง วิธีการพูด และการเคลื่ อนไหวแฝงไว้ดว้ ยความแจ่มใสร่ าเริ งมีชีวิตชี วา มี
ความปิ ติยนิ ดีปรากฏอยูใ่ นตัว
- สามารถพูดถึงความสาเร็ จ หรื อข้อบกพร่ องตนเองอย่างตรงไปตรงมาและด้วยน้าใสใจจริ ง
- สามารถเป็ นทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับคาสรรเสริ ญ การแสดงออกด้วยความรัก ความซาบซึ้ ง
- สามารถเปิ ดใจรับคาตาหนิ และไม่ทุกข์ร้อนเมื่อมีผกู ้ ล่าวถึงความผิดพลาดของตน
- มีคาพูดและการเคลื่อนไหวที่เป็ นลักษณะไม่กงั วล เป็ นไปตามธรรมชาติ
- มีความกลมกลืนกันอย่างดีระหว่างคาพูด การกระทา การแสดงออก และการเคลื่อนไหว
- มีเจตคติที่เปิ ดเผย อยากรู ้อยากเห็นเกี่ยวกับแนวความคิดและประสบการณ์ใหม่ ๆ ของชีวติ
- สามารถที่จะเห็นและสนุกสนานกับแง่ตลกของชีวติ ทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น
- มีเจตคติที่ยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และสิ่ งท้าทายมีวิญญาณของ
การเป็ นคนช่างคิด และไม่เอาจริ งเอาจังกับชีวติ มากเกินไป
- มีพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่เหมาะสม
- สามารถเป็ นตัวของตัวเอง แม้ตกอยูภ่ ายใต้สถานการณ์ที่มีความเครี ยด
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บุ ค คลที่ มี ก ารเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองสู ง จะเป็ นผู ท้ ี่ ม องโลกในแง่ ดี และเต็ม ไปด้ว ย
ความหวัง และมองสิ่ งต่าง ๆ ในแง่ดี ช่วยให้สามารถชื่นชมกับความสาเร็ จ มีความกล้าที่จะเผชิญกับ
อุปสรรคและกล้าที่จะจัดการกับปั ญหาต่าง ๆ รับรู ้วา่ มีหลายแนวทางที่จะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
2) ลักษณะของบุคคลทีม่ ีการเห็นคุณค่ าในตนเองต่า
ส่ วนบุคคลที่มีการเห็ นคุณค่าในตนเองต่านั้น Franken and Prpich (1996) ได้กล่าวว่า
จะมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
- มองสิ่ งต่าง ๆ ในแง่ร้ายและสิ้ นหวัง
- มักใช้กลไกป้ องกันตนเองรับรู ้วา่ ตนเอง ด้อยค่าหรื อมีค่าเกินความเป็ นจริ ง
- ไม่ค่อยเชื่อมัน่ ในตนเอง มองว่าตนเองเป็ นคนไม่ดี ไม่มีความสามารถ
- เกิดความรู ้สึกว่าตนเองมีปมด้อย ไม่ชอบแสดงตน เก็บตัว มีความวิตกกังวลสู ง
- ไม่มีความพยายามทางานที่ยาก
- แสวงหาการยอมรับจากบุคคลอื่น
บุคคลที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่านั้นต้องการให้เกิดการยอมรับตนเองและมักแสดง
ความเข้มแข็งแต่แท้จริ งบุ คคลเหล่ านี้ มี ความท้อแท้หวาดกลัว ไม่ มนั่ ใจในตนเอง หวัน่ ไหวต่ อค า
วิพากษ์วจิ ารณ์ มีความยุง่ ยากใจในการแก้ปัญหาไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น ๆ ได้
ความรู ้ สึกมี คุณค่าในตนเองมี ความเชื่ อมโยงกับการได้มาในสิ่ งที่บุคคลคาดหวังใน
ชีวติ ถ้าบุคคลรับรู ้ตนเองว่ามีความสามารถและทักษะที่จาเป็ นในการได้มาซึ่ งสิ่ งที่หวังก็มกั จะมีการ
เห็ นคุ ณค่าในตนเองสู งขึ้น สิ่ งที่บุคคลคาดหวังในชี วิตมักจะสะท้อนค่านิ ยมของสังคมบิ ดามารดา
และเพื่อน การปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองอาจเป็ นได้หลายทาง เช่น การมอง
โลกในแง่ดี มีความหวัง รับรู ้วา่ ตนเองมีความสมามารถในทางใด มีจุดด้อยในทางใดแล้วเลือก ทาง
ปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสม
จากการทบทวนแนวคิดการเห็นคุณค่าในตนเอง จะเห็นได้วา่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
คือ การที่บุคคลพิจารณาหรื อตัดสิ นคุ ณค่าของตนเอง อันเกิ ดจากประสบการณ์ ภูมิหลังทางสังคม
ความรู ้ สึก ทัศนคติ ที่บุคคลมีต่อตนเอง ซึ่ ง เป็ นส่ วนหนึ่ งของมโนภาพแห่ งตนหรื อตนที่ มองเห็ น
ตนเอง กล่ าวคื อ เป็ นการที่ บุ ค คลนั้น ได้ม องภาพของตนเอง แล้วเห็ น ว่า ตนเองคื อใคร เป็ นคน
อย่างไร มี ค วามรู ้ ค วามสามารถอย่างไร ซึ่ งจะรั บ รู ้ ม องเห็ นตนเองได้ในหลายแง่ มุ ม อาจจะตรง
หรื อไม่ตรงกับข้อเท็จจริ ง หรื อเห็ นภาพตามที่คนอื่นเห็ น การเห็ นคุ ณค่าในตนเองยังเกี่ ยวข้องกับ
ความรู ้ สึกเชื่ อมัน่ ยอมรับของบุ คคลที่ มีต่อความสามารถในการทาสิ่ งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง หรื อ
เพียรพยายามให้ได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่น อันเป็ นการสะท้อนให้ผู ้อื่นนั้นได้เห็ นคุ ณค่าในตัวตน
ของเรา อี ก ทั้ง การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองนั้น มี ค วามส าคัญ ต่ อ การแสดงออกด้านพฤติ ก รรมและ
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บุคลิ กภาพของบุคคล กล่าวคือ การเห็ นคุ ณค่าในตนเองเป็ นความต้องการพื้นฐานของมนุ ษย์ที่ช่วย
ให้บุคคลสามารถเผชิญหน้ากับสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างมัน่ ใจ อีกทั้งยังเป็ นสิ่ งที่ทาให้เกิดบุคลิกลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป หากบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเองจะส่ งผลช่วยให้บุคคลนั้นสามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมและดาเนิ นชี วิตได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและสามารถดารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ขซึ่ ง
ปั จจัยในการเห็ นคุ ณค่าในตนเองของบุ คคลนั้นสามารถ แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัย
ภายใน กล่าวคือ เป็ นการที่บุคคลสามารถเห็ นคุ ณค่าในตนเองได้จากความปรารถนาภายในตนเอง
และปั จจัยภายนอก กล่าวคือ เป็ นการที่สิ่งแวดล้อมภายนอกส่ งผลต่อการเห็ นคุ ณค่าในตนเองของ
บุคคล (อภิวฒั น์ แก่นจาปา, 2018)
จะเห็นได้วา่ การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชนมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการ
เรี ยนรู ้ในการปรับตัวทั้งทางด้านอารมณ์ และสังคม เพราะการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นพื้นฐานของ
การมองชีวิตและการมองตนเอง ในภาพรวมตามความคิดและความรู ้สึกตามความเป็ นจริ ง การเห็น
คุณค่าในตนเองนั้นสามารถตัดสิ นและประเมินระดับของการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้กล่าวคือ เด็ก
และเยาวชนที่มีความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเองสู งจะสามารถเผชิ ญกับอุปสรรค ที่ผ่านเข้ามาในชี วิต
ได้ดว้ ยความมัน่ ใจ ยอมรับและสามารถจัดการกับเหตุ การณ์ ที่ท าให้ตนเองรู ้ สึกผิดหวัง ท้อแท้ใจ
สามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีความสุ ขตามที่ตนปรารถนา และสามารถปรับตัวให้ดารงอยูร่ ่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

โมเดลสมการโครงสร้ าง
เป็ นเทคนิ ควิธีการวิเคราะห์ทางสถิติสาหรับงานวิจยั ที่มุ่งศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิ ง
ส าเห ตุ ร ะ ห ว่ า งตั ว แ ป ร แ ฝ ง เชิ ง ท ฤ ษ ฎี (Theoretical Latent Variables or Constructs) ที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ต่อ กัน หลาย ๆ ตัวแปร หรื อ ใช้วิ เคราะห์ ส าหรั บ โมเดลความสั ม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุ
ระหว่ า งตัว แปรแฝง (Latent Variables) กับ ตัว แปรสั ง เกตได้ (Observed Variables) โดยท าการ
ประมาณค่าพารามิ เตอร์ ข องโมเดลพร้ อมกันทั้งหมดด้วยระบบสมการ (Simultaneous Equation)
โมเดลสมการโครงสร้าง หรื อ SEM จึงเป็ นโมเดลทางสถิติที่สามารถประยุกต์ใช้ในการหาคาตอบ
ของงานวิจยั ที่ศึกษาตัวแปรที่เป็ นข้อเท็จจริ ง หรื อตัวแปรทางกายภาพ รวมถึงตัวแปรทางจิตวิทยา
หรื อตัว แปรทางสั ง คมวิท ยา และตัวแปรที่ เป็ นคุ ณ ลัก ษณะแฝงที่ เรี ย กว่า “ตัว แปรแฝง (Latent
Variables)” ก็ได้ และ SEM เป็ นเทคนิ คทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากงานวิจยั ที่มีกรอบแนวคิด
ในการวิ จ ัย (Research Framework or Conceptual Framework) ที่ มี แ นวคิ ด ทฤษฎี ร องรั บ อย่ า งดี
ดังนั้น SEM จึ งเป็ นเทคนิ ค ทางสถิ ติที่ ใช้ในการยืนยัน (Confirmatory) มากกว่าการส ารวจค้นหา
(Exploratory) นัน่ คื อ SEM เป็ นเทคนิ คทางสถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ ขอ้ มูลเพื่อตัดสิ นใจว่าโมเดลที่ สร้ าง
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ขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องมีความถู กต้องมากน้อยเพียงใดเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลจริ งในปรากฏการณ์หรื อข้อมูลเชิ งประจักษ์ (คณะบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558)
1. สัญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในโมเดลสมการโครงสร้ าง
การนาเสนอโมเดลตามสมมติฐานในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ที่ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
SEM นั้น นักวิจยั มักจะนาเสนอโมเดลตามสมมติฐานในลักษณะของโมเดลในรู ปสัญลักษณ์ รวมถึง
ผลงานวิจยั ที่ ใช้ SEM ก็จะนิ ยมนาเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในรู ป โมเดลสั ญลักษณ์ ป ระกอบ
ค่าพารามิเตอร์ สัญลักษณ์ ที่สาคัญใน SEM แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ ได้แก่ สัญลักษณ์ ที่ใช้แทนตัวแปร
สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ใ ช้ แ ทนความสั ม พัน ธ์ และสั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนความคลาดเคลื่ อ น มี ล ัก ษณะดัง นี้
(คณะบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558)
1) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร
ตัวแปรใน SEM ประกอบไปด้วยตัวแปร 2 ลักษณะ ได้แก่ ตัวแปรสังเกตได้หรื อตัวแปรบ่งชี้
(observed variables) และตัวแปรแฝง (latent variables) ใน SEM ใช้สัญลักษณ์ ดังนี้
X
K

แทน ตัวแปรสังเกตได้ ชื่อ X
แทน ตัวแปรแฝง ชื่อ K

2) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ใน SEM มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ความสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) หรื อ ความ
แปรปรวนร่ วม (Covariance) และความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลหรื ออิทธิพล (Effect) มีสัญลักษณ์
X

Y

K

X

K

E

X

Y

แทน ความสัมพันธ์อย่างง่ายหรื อความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปร X
กับตัวแปร Y
แทน สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ X บนตัวแปรแฝง K หรื อ
น้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของตัวแปรสังเกตได้ X
แทน สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวแปรแฝง K บนตัวแปรแฝง E หรื อเส้น
อิทธิพลของตัวแปรแฝง K ที่ส่งผลต่อตัวแปรแฝง E
แทน สัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของตัวแปรสังเกตได้ X บนตัวแปรสังเกตได้ Y
หรื อเส้นอิทธิพลของตัวแปรสังเกตได้ X ที่ส่งผลต่อตัวแปรสังเกตได้ Y
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3) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อนใน SEM มี 2 ลักษณะ ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนจากการวัด (Measurement Error)
และความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ มีสัญลักษณ์ ดังนี้
X

e
Z

K

แทน ความคลาดเคลื่อนจากการวัดตัวแปรสังเกตได้ X
แทน ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ตวั แปรแฝงภายใน E

2. โมเดลหลักของโมเดลสมการโครงสร้ าง
โมเดลหลักของโมเดลหลักโครงสร้าง มีลกั ษณะ ดังนี้

ภาพที่ 4 โมเดลหลักของโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM)
(คณะบริ หารธุ รกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558)
โมเดลหลักของโมเดลสมการโครงสร้าง(SEM) ประกอบด้วยโมเดลสาคัญ 2 ส่ วน ได้แก่
โมเดลการวัด (Measurement Model) และโมเดลโครงสร้าง (Structural Model) มีรายละเอียด ดังนี้
1) โมเดลการวัด (Measurement Model) คื อโมเดลที่ ระบุ ความสัม พัน ธ์เชิ งเส้ น ของตัว
แปรแฝงกั บ ตั ว แปรสั ง เกตได้ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(Confirmatory Factor Analysis) จากภาพที่ 2 โมเดลการวัดในโมเดลสมการโครงสร้างนี้ เป็ นโมเดล
ที่ ระบุ ค วามสั ม พันธ์ เชิ งเส้ น ระหว่าง ตัวแปรแฝง K กับ ชุ ดของตัวแปรสังเกตได้ X และตัวแปร
สังเกตได้ X กับชุ ดของ ตัวแปรความคลาดเคลื่อน d ซึ่ งในโมเดลการวัดนี้ ตัวแปรแฝง K ทาหน้าที่
เป็ น ตัวแปรอิ ส ระหรื อตัวแปรสาเหตุ เรี ยกตัวแปรแฝง K ว่า “ตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous
Latent Variables)” ซึ่ งวัดจากตัวแปรสังเกตได้ X เรี ยกตัวแปรสังเกตได้ X ว่า “ตัวแปรสังเกตได้
ภายนอก (Exogenous Observed Variables)” และเรี ยกตัวแปรความคลาดเคลื่อน d ว่า “ตัวแปรความ
คลาดเคลื่อนจากการวัดตัวแปรสังเกตได้ภายนอก X” นอกจากนั้น โมเดลสมการโครงสร้างจากภาพ
ที่ 4 ยังประกอบด้วยโมเดลการวัดที่ระบุความสัมพันธ์เชิ งเส้นระหว่างตัวแปรแฝง E กับชุ ดของตัว
แปรสังเกตได้ Y และตัวแปรสังเกตได้ Y กับชุดของตัวแปรความคลาดเคลื่อน e ซึ่งในโมเดลการวัด
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นี้ ตัวแปรแฝง E ทาหน้าที่เป็ นตัวแปรผลหรื อตัวแปรตาม เรี ยกตัวแปรแฝง E ว่า “ตัวแปรแฝงภายใน
(Endogenous Latent Variables)” ซึ่ งวัดจากตัวแปรสังเกตได้ Y เรี ยกตัวแปรสังเกตได้ Y ว่า “ตัวแปร
สังเกตได้ภายใน (Endogenous Observed Variables)” และเรี ยกตัวแปรความคลาดเคลื่อน e ว่า “ตัว
แปรความคลาดเคลื่อนจากการวัดตัวแปรสังเกตได้ภายใน Y”
2) โมเดลโครงสร้าง (Structural Model) คือโมเดลที่ระบุความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่าง
ตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง จากภาพที่ 4 โมเดลโครงสร้างเป็ นโมเดลที่ระบุความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
ระหว่างตัวแปรแฝง K1, K2 กับตัวแปรแฝง E1 และความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง K2
กับ E2 รวมถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรแฝง E1 กับ E2 อีกด้วย
3. รูปแบบของสมการโครงสร้ าง
SEM มีวธิ ี 2 แบบ (มนตรี พิริยะกุล, 2553) คือ
3.1 Covariance-Based SEM (CB SEM) เช่ น LISREL, AMOS, EQS ซึ่ งวิ เ คราะห์
ข้อ มู ล โดยใช้ วิ ธี maximize similarity ระหว่ า ง covariance structure ตามทฤษฎี ก ั บ covariance
structure ตามข้อมู ลเชิ งประจักษ์ การวิเคราะห์ ตามแนวทางนี้ มกั จาเป็ นจะต้องปรับตัวแบบกันอยู่
นานกว่าโครงสร้างทั้ง 2 จะทาบกันสนิทโดยตรวจสอบได้จากเกณฑ์ (Threshold) ที่กาหนด เช่น ค่า
RMSE chi-square และfit index ต่ าง ๆ การปรั บ ตัว แบบมัก จะเป็ นการโยงให้ เกิ ดความสั ม พัน ธ์
ระหว่าง error term ของ manifest variable
3.2 Variance-based SEM (VB SEM หรื อ สมการโมเดลเชิ งโครงสร้ างแบบกาลังสอง
น้ อ ยสุ ดบ างส่ วน (PLS-SEM) หรื ออาจเรี ยกว่ า Component-Based SEM เพ ราะใช้ principal
component regression (PCR) ในอัล กอริ ธึ ม ส าหรั บ ประมาณค่ า) VB SEM จะใช้วิ ธี OLS ในการ
วิเคราะห์ คือจะใช้วิธี minimize Σ 𝑒𝑖2 ตามที่ใช้กนั ในการวิเคราะห์การถดถอยโดยทาการวิเคราะห์ที
ละ block (1block คือโครงสร้างที่ประกอบด้วย construct 1 ตัว พร้อม indicator ของ construct นั้น)
4. สมการโครงสร้ างแบบกาลังสองน้ อยทีส่ ุ ดบางส่ วน
การวิเคราะห์สมการโมเดลเชิ งโครงสร้ างแบบกาลังสองน้อยสุ ดบางส่ วน (Partial Least
Square SEM หรื อ PLS-SEM) เป็ นวิธีการที่ ใช้ความแปรปรวนร่ วมเป็ นพื้นฐาน มี จุดมุ่งหมายเพื่ อ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ในโมเดลให้สามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในโมเดล
ให้ได้มากที่สุด โดยประมาณค่าด้วยวิธีการถดถอยแบบกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary least square:
OLS) PLS-SEM ไม่ได้มุ่งเน้นทดสอบทฤษฎี แต่มุ่งเน้นการทดสอบนัยสาคัญรายเส้นทาง ซึ่ งจะมี
ข้อตกลงเบื้องต้นที่นอ้ ยกว่าการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีอื่น เช่น ข้อมูลไม่จาเป็ นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ
เนื่ อ งจากวิธี น้ ี มี ค วามแกร่ ง ต่ อ การเบนไปจากการแจกแจงแบบปกติ (Hair, Ringle, & Sarstedt,
2013) และไม่จาเป็ นต้องมีการประเมินความกลมกลืนของโมเดล เนื่ องจากการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีน้ ี จะ
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กลมกลื น เสมอ จากข้อดี ข อง PLS-SEM จึ งมี ผูน้ ิ ยมใช้วิจยั เพิ่ ม ขึ้ น Wold (1985) ผูพ้ ฒ
ั นาสมการ
โครงสร้างแบบกาลังสองน้อยที่สุดบางส่ วน ได้กล่าวว่า ไม่สามารถกล่าวได้วา่ วิธีใดดีกว่ากัน ขึ้นอยู่
กับว่างานวิจยั นั้นเหมาะสมกับ PLS-SEM หรื อ CB-SEM
Hair et al., (2013) เสนอว่าในการวิเคราะห์ PLS-SEM จานวนตัวอย่างควรมี 10 เท่าของ
ตัวแปรอิ ส ระ เป็ นจานวนตัวอย่างขั้นต่ าของแบบจาลอง Outer และ Inner ที่ ไม่ก ระทบกับ ขนาด
อิทธิ พล (Effect Size) ค่าความเชื่ อมัน่ ตัวแปรสังเกตได้ท้ งั หมด และอานาจการอธิ บายทางสถิติของ
PLS-SEM ซึ่ ง Reinartz, Haenlein, and Henseler (2009) พบว่าคุณภาพแบบจาลอง Outer วัดจากค่า
น้ าหนักที่ ควรเกิ น 0.70 ขณะที่ Hair et al., (2013) เสนอว่าขนาดตัวอย่างเฉลี่ ยของ PLS-SEM และ
CB-SEM อยู่ ที่ 154.9 และ 246.4 ตามล าดับ แม้ PLS-SEM ใช้ ต ัว อย่า งขนาดเล็ ก ได้ แต่ จ านวน
ตัว อย่ า งต้อ งเป็ นตัว แทนของประชากรที่ ดี ถ้ า ขนาดตัว อย่ า งเล็ ก เกิ น อาจท าให้ ก ารวิ เคราะห์
คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะเมื่อประชากรมีความหลากหลาย (Hair et al., 2013) ปั ญหา ตัวอย่างขนาด
เล็กจะรุ นแรงขึ้น ถ้าข้อมูลมีการกระจายไม่ปกติ แม้ PLS-SEM ใช้ได้กบั ข้อมูลกระจายไม่ปกติ แต่
การใช้ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า วอาจลดอ านาจการทดสอบทางสถิ ติ ข อง PLS-SEM และมี แ นวโน้ ม ที่
แบบจาลองภายใน (Inner) จะได้ค่าต่ ากว่าปกติ (Hui, 1982) ข้อมูลที่กระจายไม่ปกติอาจเป็ นข้อมูล
ขนาดเล็ก ด้วย จึ ง ควร ตรวจสอบความเบ้ (Skewness) และความโด่ ง (Kurtosis) ของข้อมู ล ก่ อ น
วิเคราะห์ ข้อดีของ PLS-SEM อีกประการคือ ตัวแปรมีการวัดระดับใดก็ได้ (Reinartz et al., 2009)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ระบาดวิทยาเกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
1.1 อุบัติการณ์ การถูกสุ นัขกัด/ การสั มผัสเชื้ อ/ การเสี ยชี วิตด้ วยโรคพิษสุ นัขบ้ า
Tenzin et al. (2011) ได้ ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผู ้ถู ก สุ นั ข กั ด ที่ เข้ า รั บ การรั ก ษาใน
โรงพยาบาล 3 แห่ ง ในประเทศภู ฎ าน ระหว่า งปี 2552 - 2553 พบอุ บ ัติก ารณ์ ผูถ้ ู ก สุ นัข กัด ต่ อ ปี
โรงพยาบาลในเมืองกีรีพู (Gelephu) เมืองพุนโชลิง (Phuentsholing) และ เมืองทิมพู (Thimphu) มีค่า
สู งถึ ง 869.8 293.8 และ 284.8 ต่ อประชากรแสนคน Mohtasham-Amiri, Pourmarzi, and Razi
(2015) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับระบาดวิทยาของการถู กสุ นขั กัด แหล่ งการเกิ ดโรคพิษสุ นัขบ้า ใน
Guilan ทางตอนเหนื อของอิหร่ าน พบว่าอุบตั ิการณ์ การถูกสุ นขั กัดในเพศชายสู งกว่าเพศหญิงโดยมี
ค่าเท่ากับ 179.4 และ 55 ต่อ 100,000 ประชากร ตามลาดับ นอกจากนั้นยังพบว่า อุบตั ิการณ์ ในเขต
ชนบทมีมากกว่าเขตเมือง (181.9 และ 72.8 ต่อ 100 000 ประชากรตามลาดับ) และ Samanta et al.
(2016) ได้ทาการศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับการถู กสัตว์กดั และการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าในชนบทใน
ประเทศอิ น เดี ย พบว่าเด็ ก มี อุบ ัติก ารณ์ ข องการถู ก สั ตว์ก ัดประมาณปี ละ 20 ถึ ง 190 ต่ อ 100,00
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ประชากรต่อปี โดยอุบตั ิการณ์ ค่อนข้างสู งเกี่ยวพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ ยงของเด็กเองที่เกิดจากความ
อยากรู ้ อ ยากเห็ น ของเด็ ก และการขาดความยับ ยั้ง ขาดความรู ้ แ ละขาดประสบการณ์ เกี่ ย วกับ
พฤติกรรมของสุ นขั และขาดความสามารถในการป้ องกันตัวเองจากการถูกโจมตี
นอกจากนั้ น Yizengaw et al. (2018) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ อุ บ ัติ ก ารณ์ ข องการ
สัมผัสเชื้ อพิษสุ นขั บ้าในมนุ ษย์ ในเอธิ โอเปี ย พบว่าปี 2015 และ 2016 มีอุบตั ิการณ์ คนที่ได้สัมผัส
เชื้อพิษสุ นขั บ้า 6.5 และ 7.5 ต่อ 100,000 ประชากรต่อปี ตามลาดับ ส่ วนอุบตั ิการณ์การเสี ยชี วิตด้วย
โรคพิษสุ นขั บ้า Ly et al. (2009) ตีพิมพ์งานการเฝ้าระวังโรคพิษสุ นขั บ้าในประเทศกัมพูชา ระหว่าง
ปี 2541 - 2550 พบว่า ปี 2007 ที่กมั พูชามีอุบตั ิการณ์ผเู ้ สี ยชี วิตด้วยโรคพิษสุ นขั บ้า 5.8 ต่อประชากร
แสนคน Tenzin et al. (2011) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับผูถ้ ูกสุ นขั กัดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
3 แห่ งในประเทศภูฎาน ระหว่างปี 2552 - 2553 พบอุบตั ิการณ์ ผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคพิษสุ นขั บ้าเมือง
พุนโชลิง ซึ่ งเป็ นเมืองทางภาคใต้ของภูฏานมีอตั ราตาย 3.14 ต่อประชากรแสนคน
1.2 เพศ
งานวิ จ ัย ทุ ก ฉบับ ระบุ ว่า เพศที่ มี โ อกาสถู ก สั ต ว์ก ัด เป็ นเพศชายมากกว่า เพศหญิ ง
(Daniels, Ritzi, O'Neil, & Scherer, 2009; Deray et al., 2018; Dodet et al., 2008; Lang & Klassen,
2005; Samanta et al., 2016; Shetty, Chaturvedi, & Singh, 2005; Tenzin et al., 2011; Yizengaw et
al., 2018) โดย Tenzin et al. (2011) พบว่ามี ค วามแตกต่ างระหว่างเพศอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(2= 74.20; P < 0.001)
1.3 อายุ
ส่ ว นใหญ่ พ บว่า กลุ่ ม เสี่ ย งจะเป็ นเด็ ก ที่ มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า 15 ปี (Daniels et al., 2009;
Dodet et al., 2008; Samanta et al., 2016; Shetty et al., 2005; Tenzin et al., 2011; Yizengaw et al.,
2018) โดยเฉพาะในช่ วง 6 - 14 ปี (Deray et al., 2018; Lang & Klassen, 2005) มี เพี ยงแค่งานวิจยั
ของ Ly et al. (2009) ตีพิมพ์งานการเฝ้ าระวังโรคพิษสุ นัขบ้าในประเทศกัมพูชา ระหว่างปี 2541
- 2550 พบว่าผูส้ ัมผัสเชื้ อพิษสุ นัขบ้าในกัมพูชาส่ วนใหญ่มีมธั ยฐานอายุที่ 16 ปี และ MohtashamAmiri et al. (2015) ที่ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับระบาดวิทยาของการถูกสุ นขั กัด แหล่งการเกิดโรคพิษ
สุ นขั บ้าใน Guilan ทางตอนเหนื อของอิหร่ าน ที่พบว่าผูท้ ี่ถูกกัดสู งสุ ดอยูใ่ นกลุ่มอายุ 20 - 29 ปี ที่ไม่
สอดคล้อ งกับ งานวิ จยั อื่ น นอกจากนั้น Samanta et al. (2016) ยัง พบว่า เด็ ก อายุต่ า กว่า 5 ปี จะมี
โอกาสโดนกัดที่หน้าและลาตัวมากขึ้นและมักจะเป็ นผูป้ ่ วยประเภท III มากกว่าคนที่มีอายุมากกว่า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001) และความเสี่ ยงในถูกข่วน/กัดจะเพิ่มขึ้นอย่างมากตามอายุ ซึ่ ง
มีความเสี่ ยงสู งสุ ดในเด็กวัยรุ่ น (≥ 10 ปี )
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1.4 พืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย
Yizengaw et al. (2018) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ อุบตั ิการณ์ของการสัมผัสเชื้ อพิษสุ นขั
บ้าในมนุษย์ ใน northwestern Amhara, เอธิ โอเปี ย พบว่า ผูท้ ี่สัมผัสเชื้ อร้อยละ 71.9 (664/924) อาศัย
อยูใ่ นพื้นที่ชนบท
1.5 ฤดูกาลทีส่ ั มผัสเชื้ อ
Yizengaw et al. (2018) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับ อุบตั ิการณ์ของการสัมผัสเชื้ อพิษสุ นขั
บ้าในมนุษย์ ใน northwestern Amhara, เอธิ โอเปี ย พบอุบตั ิการณ์ สูงสุ ดในช่ วงฤดูใบไม้ผลิ (ร้อยละ
39, 360/924) และฤดูร้อน (ร้อยละ 26.4, 244/924)
1.6 ชนิดสั ตว์
สุ นขั เป็ นสัตว์รังโรคและเป็ นพาหะโรคพิษสุ นขั บ้ามากที่สุด รองลงมาคือ แมว (Dinman
& Jarosz, 1996; Dodet et al., 2008; Kabeta, Deresa, Tigre, Ward, & Mor, 2015; Mohtasham-Amiri et
al., 2015; Samanta et al., 2016; Shetty et al., 2005; Tenzin et al., 2011; Tenzin, Dhand, & Ward, 2012;
Yizengaw et al., 2018; ธี รศักดิ์ ชักนา, 2557; สานักโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุ มโรค, 2560) ยกเว้นแค่
Tenzin, Dhand, and Ward (2012) ที่ศึกษาปั จจัยเสี่ ยงทางด้านมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมในการเกิดโรคพิษ
สุ นขั บ้าในภูฏาน พบว่าวัว (ร้อยละ 55) เป็ นสัตว์ที่เป็ นพาหะหลักในการแพร่ กระจายโรคพิษสุ นขั บ้า
มากกว่าสุ นขั (ร้อยละ 35) แต่ที่ได้ผลเช่ นนั้นคาดว่าเกิ ดจาก กรณี โรคพิษสุ นัขบ้าในสุ นขั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประชากรสุ นัขจรจัด มี แนวโน้มที่ จะไม่ ได้รับรายงานเนื่ องจากความยากล าบากในการ
ติดตามกรณี ในสุ นัขและเนื่ องจากการเคลื่ อนไหวข้ามพรมแดนของสุ นัขจรจัดภายในพื้นที่ ชายแดน
ภาคใต้ของภูฏาน แต่กรณี ปศุ สัตว์หรื อสัตว์อื่น ๆ จะต้องถู กรายงานโดยระบบเนื่ องจากเป็ นสัตว์ที่มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่ ตัวอย่างเช่นเกษตรกรมักรายงานการเจ็บป่ วยของวัวไปยังศูนย์สัตวแพทย์เพื่อการ
รักษาหรื อการตรวจสอบ ทาให้มีรายงานว่าวัวเป็ นพาหะหลักในการแพร่ กระจายมากกว่าสุ นัข และ
เนื่ องจากไม่มีรายงานกรณี โรคพิษสุ นขั บ้าจากสัตว์ป่าในภูฏาน จึงอาจสรุ ปได้วา่ โรคพิษสุ นขั บ้าในโค
หรื อในสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ก็เกิดจากสุ นขั ที่เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าในสุ นขั นั้นเอง
1.7 สถานภาพสั ตว์
พบว่าสัตว์ที่กดั หรื อข่วนนั้นเป็ นสัตว์เลี้ยง สัตว์ที่อยูใ่ นบ้าน หรื อ สัตว์ที่ผถู ้ ูกกัดหรื อ
ข่วนรู ้ จกั ดี ส่ วนงานวิจยั ของ (Kabeta et al., 2015) พบว่า ส่ วนใหญ่ถูกสุ นัขเพื่อนบ้านกัด (ร้ อยละ
45.8) รองลงมาคือ สุ นัขจรจัดกัด (ร้ อยละ 29.2 ) และ สุ นัขภายในบ้านกัด (ร้อยละ 25) ตามลาดับ
(Dinman & Jarosz, 1996; ธี รศักดิ์ ชักนา, 2557; สานักโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค, 2560) และ
Mohtasham-Amiri et al. (2015) ยัง ระบุ ว่ า การถู ก กัด หรื อ ข่ ว นส่ ว นใหญ่ เกิ ด ขึ้ นในบ้ า น ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับ การศึกษาของ Samanta et al. (2016) ที่ได้ทาการศึกษาการถูกสัตว์กดั และการป้ องกัน
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โรคพิษสุ นขั บ้าในชนบทในประเทศอินเดี ยพบว่าสุ นขั ที่ข่วน/กัดส่ วนใหญ่ร้อยละ 85.71 เป็ นสุ นขั
จรจัด และไม่สามารถกักขังดูอาการได้ (ร้อยละ88.96)
1.8 ประวัติการทาวัคซีนสั ตว์
Samanta et al. (2016) ที่ได้ทาการศึกษาการถูกสัตว์กดั และการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ในชนบทในประเทศอิ นเดี ย รายงานว่า ร้ อยละ 92.44 ไม่ทราบประวัติการทาวัคซี นในสุ นัขที่ กดั
เนื่ องจากสุ นขั ที่ข่วน/กัดส่ วนใหญ่ร้อยละ 85.71 เป็ นสุ นขั จรจัด และไม่สามารถกักขังดู อาการได้
(ร้อยละ88.96) สอดคล้องกับ สานักโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค (2560) ที่ได้ทาการสารวจผูร้ ับ
วัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในประเทศไทยในปี 2560 พบว่าร้อยละ 50.32 ไม่ได้ทาวัคซี นในสัตว์
ที่กดั และร้ อยละ 36.36 ไม่ทราบประวัติการทาวัคซี นในสัตว์ที่กดั และสอดคล้องกับ Shetty et al.
(2005) ที่ทาการศึกษาประวัติของการถูกสัตว์กดั ใน Pune พบว่ามีแค่ ร้อยละ 38.02 ของ สุ นขั ที่กดั
ได้รับการฉีดวัคซีน
1.9 ลักษณะการสั มผัส
งานวิจยั ส่ วนใหญ่ พ บว่าผูท้ ี่ สั ม ผัส เชื้ อพิ ษ สุ นัข บ้า ส่ วนใหญ่ ไ ด้รับ เชื้ อ จากการกัด
โดยเฉพาะสุ นขั กัด (Kabeta et al., 2015; Ly et al., 2009) สอดคล้องกับ สานักโรคติดต่อทัว่ ไป กรม
ควบคุมโรค (2560) ที่ได้ทาการสารวจผูร้ ับวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในประเทศไทยในปี 2559
พบว่า ร้อยละ 92.9 ถูกกัด ร้อยละ 6.1 ถูกข่วน ร้อยละ 0.8 ถูกเลีย/ถูกข่วน และ ร้อยละ 0.1 กินอาหาร
ดิ บ/ดื่ มน้ าที่ สัมผัสเชื้ อ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ Samanta et al. (2016) ที่ได้ทาการศึ กษาการถู กสัตว์กดั
และการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้าในชนบทในประเทศอิ นเดี ย รายงานว่า เด็ ก ที่ เข้ารั บ การรั ก ษามี
ลักษณะของแผลถูกข่วนมากกว่าถูกกัด (ร้อยละ 66.88 และร้อยละ 33.12 ตามลาดับ)
1.10 สาเหตุการถูกกัด
Samanta et al. (2016) ที่ได้ทาการศึกษาการถูกสัตว์กดั และการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ในชนบทในประเทศอินเดี ย พบว่า การถู กข่วน/กัดส่ วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ (ร้อยละ 88.96) ส่ วน
Mohtasham-Amiri et al. (2015) ที่ศึกษาเรื่ องระบาดวิทยาของการถูกสุ นขั กัด แหล่งการเกิดโรคพิษ
สุ นขั บ้า ใน Guilan ทางตอนเหนื อของอิหร่ านพบว่าร้อยละ 27.6 พบว่าสาเหตุการถูกกัดเกิดจากการ
เข้าไปในพื้นที่ของสุ นขั ที่เฝ้าบ้าน
1.11 ตาแหน่ งทีโ่ ดนข่ วน/กัด
ต าแห น่ งที่ ถู ก ข่ ว น /กั ด ส่ วน ให ญ่ เป็ น รยางค์ ส่ วน ล่ าง (Kabeta et al., 2015;
Mohtasham-Amiri et al., 2015; Samanta et al., 2016; Shetty et al., 2005) โดย Kabeta et al. (2015)
ที่ศึกษาเรื่ องความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิของผูท้ ี่ถูกสัตว์กดั ในการเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ตา้ นพิษ
สุ นขั บ้าในเมืองจิมมา (Jimma) เอธิ โอเปี ย พบว่าผูท้ ี่ได้รับเชื้ อส่ วนใหญ่มีแผลที่ตาแหน่ง ขา (ร้อยละ
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61.7) รองลงมาคือ แขนหรื อมือ (ร้อยละ 26.6) หน้าอก (ร้อยละ 7.6) และ ศีรษะหรื อหน้า (ร้อยละ
4.2) สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Samanta et al. (2016) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาการถู ก สั ตว์ก ัดและการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในชนบทในประเทศอินเดีย พบว่า พบมากในรยางค์ส่วนล่างด้านขวา (ร้อย
ละ 31.82) รองลงมาคื อ รยางค์ส่วนล่ างด้านซ้าย (ร้ อยละ 23.38) รยางค์ส่วนบนด้านขวา (ร้ อยละ
17.53) และบริ เวณใบหน้า (ร้อยละ 12.99)
เด็กที่มีอายุต่ากว่า 5 ปี จะถูกข่วน/กัดบนใบหน้าและลาตัวมากกว่าเด็กที่มีอายุ 5 ปี ขึ้น
ไป ในเด็กโตขาด้านขวาล่างเป็ นตาแหน่งที่หลักที่โดนกัด ตามด้วยตาแหน่งขาด้านล่างซ้าย อาจเป็ น
เพราะความจริ งที่วา่ เด็กโตอาจใช้ขาเพื่อหยอกล้อหรื อทาร้ายสัตว์ ใช้ขาในการแยกสุ นขั ที่ต่อสู ้ หรื อ
ใช้ข าป้ องกัน การโจมตี ข องสุ นัข ท าให้ ถู ก กัดบริ เวณขามากกว่าส่ วนอื่ น แต่ Lang, and Klassen
(2005) ที่ ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ องสุ นัข กัดในเด็ ก แคนาดา: การทบทวนความรุ นแรงและการจัดการ
แผนกฉุ กเฉิ นเป็ นเวลา 5 ปี พบว่าผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่จะโดนกัดที่ใบหน้ามากที่สุด (ร้อยละ58, n = 168)
รองลงมาคือส่ วนปลาย (ร้อยละ35.5, n = 102) และDodet et al. (2008) ทาวิจยั เรื่ อง การรับรู ้โรคพิษ
สุ นขั บ้าใน 8 ประเทศที่อยูใ่ นทวีปเอเชีย ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 37) ถูกกัดที่ มือ / นิ้ว หรื อ ศีรษะ / ลาคอ
เหมือนกับงานของ Pai D et al. (2018) ที่ สารวจความรู ้ ของเด็กนักเรี ยนต่อความชุ ก ความรุ นแรง
และการจัดการการบาดเจ็บของกระดู ก ขากรรไกรและทักษะการช่ วยชี วิตในกรณี สุนัขกัด พบว่า
ตาแหน่ งที่ ถู กกัดส่ วนใหญ่ เป็ นตาแหน่ งมื อ (ร้ อยละ10.7) รองลงมาคื อ หน้า (ร้ อยละ 4) หน้าอก
(ร้อยละ1.4) ไหล่ (ร้อยละ 1.4) คอ (ร้อยละ 0.9) และ หลัง (ร้อยละ 0.4)
1.12 ความรุ นแรงของบาดแผล
เมื่ อ พิ จ ารณาการแยกประเภทลัก ษณะแผลพบว่า มี ท้ ัง 3 กลุ่ ม โดย Samanta et al.
(2016) ที่ได้ทาการศึกษาการถูกสัตว์กดั และการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในชนบทในประเทศอินเดีย
พบว่าความรุ นแรงของบาดแผลกลุ่ม I มากที่สุด Deray et al. (2018) ศึกษาเรื่ องการป้ องกันเด็กจาก
โรคพิษสุ นขั บ้าด้วยการให้ความรู ้และวัคซี นป้ องกันโรคก่อนเกิดการสัมผัส: การรณรงค์ในโรงเรี ยน
ใน El Nido, Palawan, ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ส่ วนใหญ่มีระดับความเสี่ ยงของการกัดถูกกัดประเภท II
และDodet et al. (2008) ที่ศึกษาเรื่ องการรับรู ้โรคพิษสุ นขั บ้าใน 8 ประเทศที่อยูใ่ นทวีปเอเชี ย พบว่า
ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 43) ที่มีระดับความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อในกลุ่ม III และครึ่ งหนึ่งของผูป้ ่ วยที่ได้รับ
สารประเภท III มีการถูกกัดหลายครั้ง สอดคล้องกับ สานักโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค (2560)
ที่ได้ทาการสารวจผูร้ ับวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในประเทศไทยในปี 2559 พบว่าระดับความ
รุ นแรงของบาดแผลร้ อยละ 90.2 อยู่ในกลุ่ มประเภทที่ III นอกจากนั้น Samanta et al. (2016) ยัง
พบว่า มีอตั ราการเกิดรอยโรคระดับ III ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ในเด็กวัยก่อนเรี ยน อีกเหตุผลหนึ่งที่
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อาจเป็ นไปได้คือเด็กเหล่านี้ แสดงพฤติกรรมการสารวจและขี้เล่นกับสัตว์ แต่ไม่ระวังเรื่ องความเสี่ ยง
ต่อการกัดและไม่สามารถป้ องกันตัวเองเมื่อถูกทาร้ายได้ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้น
สรุ ปงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบาดวิทยาเกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
อุบตั ิการณ์ ของผูต้ ิดเชื้ อพิษสุ นขั บ้าส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี พบ
อุบตั ิ การณ์ ในเขตชนบทมีมากกว่าเขตเมือง โดยมีสุนขั เป็ นสัตว์รังโรคและเป็ นพาหะของโรคพิษ
สุ นขั บ้ามากที่สุด รองลงมาคือ แมว โดยปั จจุบนั พบว่าสัตว์ที่เป็ นพาหะจะเป็ นสัตว์เลี้ยง สัตว์ที่อยู่
ในบ้าน หรื อ สัตว์ที่ผถู ้ ูกกัดหรื อข่วนรู ้จกั ดีมากกว่าสัตว์จรจัด การได้รับเชื้ อส่ วนใหญ่เกิดจากการถูก
กัด โดยเฉพาะสุ นขั กัด ตาแหน่งที่ถูกข่วน/กัดส่ วนใหญ่เป็ นรยางค์ส่วนล่าง
2. ปัจจัยภายนอกทีเ่ กี่ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
2.1 การรับรู้ ข้อมูลข่ าวสาร
พบว่าคนส่ วนใหญ่ ได้ข ้อมู ลโรคพิ ษสุ นัขบ้าจากคนในครอบครั ว เพื่ อน คนใกล้ชิ ด
(Kabeta et al., 2015; Sor, Higuchi, Sarker, & Hamajima, 2018) นอกจากนั้ นยั ง มี งานวิ จ ั ย บางฉบั บ
รายงานว่าแหล่งข้อมู ลหลักเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้าและการป้ องกัน คื อเพื่อนบ้าน (Dodet et al., 2008;
Sambo, Cleaveland, Ferguson, and Sikana, 2014; T. Tenzin, Namgyal, & Letho, 2017) ซึ่ งไม่ ส อดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ คณัฐพงศ์ โชคลือชัย (2559) ที่ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกัน
โรคพิษสุ นัขบ้า ในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุ รี ในเรื่ องการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารพบว่าร้ อยละ 63.2 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าในรอบปี ที่ ผ่านมา
โดยข่ าวสารที่ ได้เป็ นเกี่ ยวกับเรื่ องการระบาดของโรคมากที่ สุ ด (ร้ อยละ 59) รองลงมาเป็ นเรื่ องการ
ปฏิบตั ิตนเมื่อสัมผัสโรค (ร้อยละ 30) และการป้ องกันโรค (ร้อยละ10.3) นอกจากนั้นพบว่าช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ สะดวกที่ สุ ด ร้ อยละ 42.3 คื อจากเจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ รองลงมาคืออิ นเตอร์ เน็ ตและ
วารสาร ร้ อยละ 29.1 กับ 28.6 ตามลาดับ คล้ายคลึ งกับงานของ Mindekem et al. (2017) ที่ พบว่า ผูไ้ ด้รับ
การส ารวจส่ วนใหญ่ จะไปขอค าแนะน าจากสถานบริ การสุ ขภาพ (Health Service) มากที่ สุ ด ร้ อยละ
78.50 แต่ก็มีถึงร้อยละ 27 ที่ไปขอรับคาแนะนาจากแพทย์พ้ืนบ้าน (traditional healers)
จากงานวิจยั ของ Dodet et al. (2008) พบว่าโรงเรี ยนมีบทบาทในการให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าเพียงแค่ร้อยละ 3 เท่านั้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dzikwi, Ibrahim, and
Umoh (2012) เรื่ องความรู ้ และการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับพิษสุ นขั บ้าในเด็กที่ได้รับการศึกษาในระบบปกติ
กับการศึกษานอกระบบปกติ เพื่อประเมินความรู ้ ทศั นคติและการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าใน
เด็กที่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ นบริ เวณมหาวิทยาลัยอาบูดาบี เบลโลและผูท้ ี่อยูน่ อก
มหาวิทยาลัยรวมทั้งผูท้ ี่ ได้รับการศึ กษานอกระบบ พบเด็กที่ อยู่อาศัยในพื้นที่ ABU จะได้รับข้อมูล
(ร้ อยละ 71) ดี กว่าผูท้ ี่อาศัยอยูน่ อกพื้นที่ ABU (ร้อยละ 43.3) เด็กที่ศึกษาในในโรงเรี ยนที่การศึกษา
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ปกติ ร้อยละ 25.9 จะได้รับข้อมูลจากเพื่อนและที่โรงเรี ยน ในขณะที่เด็กที่ศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนนอก
ระบบร้อยละ 56 ได้ขอ้ มูลจากเพื่อนและเพียงร้อยละ 16 ได้ขอ้ มูลจากโรงเรี ยน ในขณะที่ Deray et al.
(2018) ได้ศึกษาเรื่ อง การป้ องกันเด็กจากโรคพิ ษสุ นัขบ้าด้วยการให้ความรู ้ และวัคซี นป้ องกันโรค
ก่ อนเกิ ดการสั ม ผัส : การรณรงค์ใ นโรงเรี ย นใน El Nido, Palawan, ประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ ได้ท า
การบูร ณาการโรคพิษ สุ น ขั บ้า กับ หลัก สู ต รการเรี ย นการสอน หลังจากการทดลองผูป้ กครอง
รายงานว่าเด็กของเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าจากโรงเรี ยนของตนเองเกื อบร้อยละ 100
(4,663 / 4,666) โดยครู และสมาชิ กในครอบครัวเป็ นแหล่งข้อมูลหลักของข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั
บ้าสาหรับนักเรี ยน พบว่าครู เป็ นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 (95% CI:
27-39%) ในระหว่างการทดสอบก่อนการทดลองเป็ นร้อยละ 92 (95% CI: 88-95%) ในระหว่างการ
ทดสอบหลังการทดลอง (chi sq. 1 df, p <0.01) นอกจากนั้นยังพบว่า แหล่งข้อมูลสาหรับการเฝ้าระวัง
ในชุ มชนคือนางผดุงครรภ์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ นซึ่ งมักเป็ นแหล่งข้อมูลสุ ขภาพที่ดี
เพราะส่ วนใหญ่ อาศัยอยู่ในชุ มชนที่ พวกเขาให้บริ การและเป็ นที่ รู้จกั ของชุ มชน พวกเขาสามารถ
รวบรวมข้อมูลได้ต้ งั แต่ตน้ และส่ งข้อมูลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
2.2 การปฐมพยาบาลแผล
ผูท้ ี่ถูกข่วนหรื อกัดและมีความเสี่ ยงต่อการได้รับเชื้ อพิษสุ นขั บ้าส่ วนใหญ่ได้รับการปฐม
พยาบาลที่เหมาะสมได้แก่การล้างน้ าและสบู่ที่แผล (บางการศึกษามีการใส่ เบตาดี นร่ วมด้วย) ก่อน
ไปสถานพยาบาล (Dodet et al., 2008; Samanta et al., 2016; Tenzin et al., 2017; ส านัก โรคติ ดต่ อ
ทัว่ ไป กรมควบคุ มโรค, 2560) โดย Samanta et al. (2016) ที่ได้ทาการศึกษาการถูกสัตว์กดั และการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในชนบทในประเทศอินเดีย พบว่า นอกจากร้อยละ 54.55 ที่กลุ่มตัวอย่างนั้น
ให้ประวัติวา่ ได้รับการปฐมพยาบาลแผลที่เหมาะสมแล้วยังพบว่า ผูบ้ าดเจ็บได้รับบาดเจ็บจากสาร
ต่าง ๆ ก่อนทาการล้างแผล ได้แก่ Ayurveda formulations (ร้อยละ 18.75), มะนาว (ร้อยละ 31.25)
น้ ามันก๊าด (ร้อยละ25) และน้ ามันอื่น ๆ (ร้อยละ 25) ยังมีการศึกษาของ Kabeta et al. (2015) ที่ระบุ
ว่าครึ่ งหนึ่ งของผูไ้ ด้รับการสารวจล้างแผลด้วยน้ าอย่างเดี ยว มีแค่ร้อยละ 7 เท่านั้นที่ใช้น้ าและสบู่
ร่ วมกับการใส่ เบตาดีน และมีสูงถึงร้อยละ 43 ที่ตอบว่าไม่ได้ทาการปฐมพยาบาลใด ๆ
Dodet et al. (2008) ที่ศึกษาเรื่ องการรับรู ้โรคพิษสุ นขั บ้าใน 8 ประเทศที่อยูใ่ นทวีปเอเชี ย
พบว่า นอกเหนื อจาก ร้อยละ 49.4 ของผูถ้ ู กกัด (2151 ราย) มีการล้างแผลด้วยสบู่ / ผงซักฟอกและ
น้ า และร้อยละ 12.6 ล้างแผลโดยใช้แค่น้ า (539 ราย) แล้ว ยังพบว่าร้อยละ 18 ระบุวา่ เป็ นการรักษา
แบบ "อื่ น ๆ " ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการใช้น้ าหรื อไม่ใช้ส บู่ และผูป้ ่ วยร้ อยละ 10 ปรึ กษาแพทย์แผน
โบราณ คล้ายคลึ งกับ งานวิจยั ของ Mindekem et al. (2017) ที่ ได้ศึก ษาเรื่ อง การประเมิ นความรู ้ ทัศนคติ - การปฏิ บ ตั ิ ข องประชากรในย่านสุ ขภาพใน Benoye, Laoukassy, Moundou และ South
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N'D jamena ต่อโรคพิษสุ นขั บ้าจากสุ นขั ในสาธารณรัฐชาด พบว่าผูไ้ ด้รับการสารวจส่ วนใหญ่ปฐม
พยาบาลด้วยวิธีการแบบดั้งเดิ มมากที่สุด (ร้ อยละ 47.69) รองลงมาคือ การไม่ทาอะไรเลย (ร้ อยละ
20.43 ) และการล้างแผลด้วยน้ า (ร้อยละ 19.48) ตามลาดับ ประเด็นเรื่ องการรับการรักษาแบบดั้งเดิม
Dodet et al. (2008) ได้เสนอว่าควรมีการให้ความรู ้และฝึ กอบรมเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
แก่แพทย์แผนโบราณเพื่อใช้การดูแลแผลที่เหมาะสม สามารถเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการป้ องกันโรค
พิษสุ นัขบ้าและแนะนาให้ผูป้ ่ วยไปที่ ศูนย์ป้องกันโรคพิษสุ นัขบ้า ซึ่ งในงานวิจยั ของ Deray et al.
(2018) ที่ศึกษาเรื่ อง การป้ องกันเด็กจากโรคพิษสุ นัขบ้าด้วยการให้ความรู ้ และวัคซี นป้ องกันโรค
ก่ อนเกิ ดการสั ม ผัส : การรณรงค์ในโรงเรี ย นใน El Nido, Palawan, ประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ได้ท าการ
บู รณาการโรคพิ ษ สุ นัข บ้ากับ หลัก สู ตรการเรี ยนการสอน เพื่ อสอนเกี่ ย วกับ เรื่ องการดู แลแผลที่
เหมาะสมในกลุ่มนักเรี ยนชั้นประถม พบการลดลงของสัดส่ วนเด็กที่ทาการรักษาแผลที่ถูกกัดที่ใช้
การรักษาแบบดั้งเดิม (ร้อยละ 10 ในปี 2554 เทียบกับร้อยละ 2 ในปี 2555 Chi sq. 1df, p <0.01) และ
ยังพบว่าหลังการอบรม เด็กที่ ถูกกัดมี การท าความสะอาดบาดแผลด้วยน้ าและสบู่เพิ่ม ขึ้ นอย่างมี
นัยสาคัญ (ร้อยละ 60 ในปี 2554 เทียบกับร้อยละ 77 ในปี พ. ศ. 2555) ซึ่ งแสดงถึงประสิ ทธิภาพและ
ความสาคัญของการสอนเกี่ยวกับเรื่ องการดูแลแผลที่เหมาะสมในกลุ่มนักเรี ยนชั้นประถม
2.3 การเดินทางไปรับการรักษา
Yizengaw et al. (2018) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ อุบตั ิการณ์ ของการสัมผัสเชื้ อพิษสุ นัข
บ้า ในมนุ ษ ย์ ใน northwestern Amhara, เอธิ โ อเปี ย พบความแตกต่ า งของเวลาที่ ใ ช้ เดิ น ทางถึ ง
โรงพยาบาลระหว่างพื้นที่ต่างจังหวัดและเมืองอย่างมีนยั สาคัญ (p = 0.001)
2.4 ระยะเวลาเข้ ารับการรักษาหลังจากสั มผัสเชื้อ
Kabeta et al. (2015) ที่ศึกษาเรื่ องความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิของผูท้ ี่ ถูกสัตว์กดั ใน
การเข้ารับการรักษาที่ศูนย์ตา้ นพิษสุ นขั บ้าในเมืองจิมมา (Jimma) เอธิ โอเปี ย พบว่า มีผไู ้ ด้รับเชื้ อมา
เข้ารับการรักษาภายใน 3 วัน ร้อยละ 50.5 4ถึง7วันร้อยละ 39.8 และ มากกว่า 8 วัน ร้อยละ 9.7
สรุ ปงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุ นขั บ้า
ส่ วนใหญ่ได้รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารจากเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าจากคนในครอบครัว เพื่อน
คนใกล้ชิด ผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่อการได้รับเชื้อพิษสุ นขั บ้าส่ วนใหญ่ได้รับการปฐมพยาบาลที่เหมาะสม
ก่อนไปสถานพยาบาล โดยพื้นที่ต่างจังหวัดจะใช้เวลาเดินทางถึ งโรงพยาบาลมากกว่าเมืองอย่างมี
นัยสาคัญ และส่ วนใหญ่จะเข้ารับการรักษาภายใน 3 วันหลังจากได้รับเชื้อ
3. ปัจจัยภายในทีเ่ กีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
3.1 ระดับคะแนน KAP (ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ)

55
จากงานวิจ ัย ของ Dabuma (2017) และ Assefa, Alie, Derso, and Shigute (2015) ได้
ทาการประเมิ นระดับความรู ้ เบื้ องต้น ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิ ของชุ มชนเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
โดยสารวจแบบย้อนหลัง (Retrospective Survey)ในและรอบ ๆ พื้นที่เมือง Ambo West Shoa Zone
และรอบ ๆ Debretabor, South Gondar พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษามี ระดับคะแนน KAP อยูใ่ นระดับ
มาก แตกต่างกับ งานวิจยั ของ Madhab Tripathy, Satapathy, and Karmee (2017) ที่ศึกษาเรื่ อง การ
ประเมินค่าระดับความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ โรคพิษสุ นขั บ้าและการป้ องกันโรคใน
คนงานก่ อสร้ าง : การศึ กษาแบบภาพตัดขวางใน Berhanpur รัฐโอริ ศา (Odisha) พบว่าส่ วนใหญ่
(ร้ อยละ 65.75) มีระดับ KPA อยู่ในระดับ น้อย โดยเฉพาะเกี่ ยวกับ เรื่ องการป้ องกันโรคและการ
รักษาโรคตามแนวทางปฏิบตั ิ มีแค่ร้อยละ 34.25 ที่มีระดับ KPA ในระดับมาก
3.2 ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อระดับคะแนน KAP (ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ)
อายุ (Assefa et al., 2015; Madhab Tripathy et al., 2017) ระดับการศึกษา (Assefa et
al., 2015; Madhab Tripathy et al., 2017) อาชี พ (Assefa et al., 2015) พื้นที่อยูอ่ าศัย (Madhab Tripathy
et al., 2017) มีความสัมพันธ์กบั ระดับ KAP อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยอายุมีค่า มีค่า 2 = 8.001,
p = 0.046 และ 2= 26.105, p < 0.01 ตามลาดับ ระดับการศึกษามีค่า 2 = 11.409, p=0.022 และ 2 =
122.836, p < 0.01) ตามลาดับ อาชี พมีค่า 2 = 14.307, p = 0.03) และพื้นที่อยูอ่ าศัยมีค่า 2= 57.143,
p < 0.01 ส่ วนตัวแปรเรื่ องเพศ Madhab et al. (2017) พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
กับระดับ KAP (2 = 34.453, p < 0.01) แต่ Unesi, Nakhaee, Amouzeshi, and Jamavar (2018) ที่ ได้
ทาการศึกษาความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุ นขั บ้า ของชนเผ่าเร่ รอน ทางตอน
ใต้ของ Khorasan อิ ห ร่ าน : การศึ ก ษาแบบพรรณา-หาความสั มพันธ์ (A Descriptive-Correlational
Study) พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับ KAP แต่พบว่ามีความสัมพันธ์เชิ งบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ระหว่างคะแนนความรู ้กบั คะแนนทัศนคติ (r = 0.58; P < 0.001, คะแนนความรู ้กบั คะแนนการปฏิบตั ิ
(r = 0.58; P < 0.001), และคะแนนทัศนคติกบั การปฏิบตั ิ (r = 0.56; P < 0.001).
3.3 ความรู้ เกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
ในเรื่ องของระดับ ความรู ้ เกี่ ยวกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้าพบว่า มี แค่ งานของ Tenzin et al.
(2017) ที่ศึกษาเรื่ อง การสารวจชุ มชนระหว่างที่มีการระบาดของโรคพิษสุ นขั บ้าในเมือง Rangjung
Trashigang ทางตะวันออกของภูฎาน ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีความรู ้ต่อโรคพิษสุ นขั บ้าอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด นอกนั้นงานวิจยั ส่ วนใหญ่พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้เกี่ยวกับโรค
พิษสุ นัขบ้าอยู่ในระดับมาก (Kanayot, Supachat, & Woraphong, 2017; Lungten, Rinchen, Tenzin,
Phimpraphai, & Wichatitsky, 2021; Tenzin et al., 2012; Tenzin, Dhand, & Ward, 2012; กฤษณา มี
อุดร, พรรณี เกษมศรี และเสาวลักษณ์ สังฆะมณี , 2560; คณัฐพงศ์ โชคลือชัย, 2559)
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โดยการศึ ก ษาของ คณั ฐ พงศ์ โชคลื อ ชั ย (2559) ที่ ท าเรื่ องการมี ส่ วนร่ ว มของ
ประชาชนต่อการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหี บ จังหวัด
ชลบุรี พบว่า ระดับความรู ้และทัศนคติในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกในแต่ละด้านพบว่า ในด้าน
พฤติ กรรมการเลี้ ยงสุ นัข พบว่ามี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.38 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยมากที่สุดที่จะต้องพาสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้าเป็ นประจาทุกปี ในด้านสาเหตุของโรคพิษสุ นขั บ้า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยู่ในระดับปานกลางเช่ นกัน ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยมากที่สุดว่าโรคพิษสุ นขั บ้า
มักจะระบาดในฤดูร้อน ในด้านความรู ้ในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดว่า เมื่อน้ าลาย
ของสัตว์ที่เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้ามาถู กแผลก็สามารถเป็ นโรคนี้ ได้ และในด้านการปฏิ บตั ิตนเมื่อถู ก
สุ นขั กัด ภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.67 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 อยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน ส่ วนใหญ่เห็นด้วยระดับมากที่สุดว่า เมื่อโดนสุ นขั กัดต้องล้างแผลด้วยน้ าสบู่และยาใส่ แผล
สดทันทีก่อนไปพบแพทย์ และของ Tenzin et al. (2012) ที่ศึกษาเรื่ อง การศึกษาความรู ้ ทัศนคติและ
การรับรู ้ โรคพิ ษสุ นัขบ้าในชุ มชนเมือง Gelephu ทางตอนใต้ของภู ฏาน พบว่าความรู ้ เกี่ ยวกับ การ
รับ รู ้ เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้าของกลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ อ ยู่ในระดับ มาก จากการวิเคราะห์ ก าร
ถดถอยโลจิ ส ติ ค พหุ ก ลุ่ ม พบว่าความรู ้ เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้าที่ ค าดการณ์ ดีข้ ึ น ตามเพศ ระดับ
การศึกษาและสถานภาพการเป็ นเจ้าของสุ นขั ของผูต้ อบแบบสอบถาม
แต่แตกต่ างกับ Mayurin, Kowit, and Taddao (2019) ศึกษาเรื่ อง ความรู ้ เจตคติและ
การปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสาธารณสุ ข WTU รวมพลังสร้างสรรค์
พัฒนาชุ มชน Sukhumal, Araya, and Warangkana (2019) ที่ ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กบั
การมารับบริ การวัคซี นพิ ษสุ นัขบ้าหลังสั มผัสโรค อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ Nguyen,
Nguyen, Pham, Hoang, and Olowokure (2015) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความตระหนัก ในการป้ อ งกัน และ
ควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นัข บ้าของเจ้าหน้าที่ ส าธารณสุ ข ในเขตภาคเหนื อของประเทศเวีย ดนาม เพื่ อ
ประเมิ น และเปรี ย บเที ย บความรู ้ แ ละความตระหนั ก เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ของเจ้า หน้ า ที่
สาธารณสุ ขระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ใน 7 จังหวัดที่เป็ นพื้นที่ที่พบผูเ้ สี ยชี วติ จากโรคพิษสุ นขั
บ้าสู งที่ สุ ด ในเวีย ดนามเหนื อ และของ Kishore, Singh, and Kumar Ravi (2015) ที่ ศึ ก ษาความรู ้
ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิที่ทาการประเมินในกลุ่มผูท้ ี่ทางานทางด้านสุ ขภาพ ที่เกี่ ยวข้องกับโรคพิษ
สุ นขั บ้าและการป้ องกันในพื้นที่ Dehradun รัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) พบว่า ทั้งหมดมีความรู ้
อยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งแตกต่างกับงานวิจยั อีกหลายฉบับที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู ้อยูใ่ น
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ระดั บ น้ อ ย (Ahmed, Hussain, Zia, Rinchen, & Ricketson, 2020; Dabuma, 2017; Sambo et al., 2014;
Unesi et al., 2018; สุ รัสนันท์ กัลยวรรธนะ, 2557)
ในส่ วนความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าพบว่า มีเพียงงานวิจยั ของ Dodet et al. (2008) ที่
พบว่าร้ อยละ34 ของผูเ้ ข้าร่ วมการศึ กษาไม่ ทราบหรื อได้ยินชื่ อโรคพิ ษสุ นัขบ้าก่ อนโดนสุ นัขกัด
งานวิจยั นอกเหนื อจากนั้นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 90 เคยได้ยินชื่ อโรคพิษสุ นขั บ้า
(Benon et al., 2018; Kabeta et al., 2015; Sambo et al., 2014; Tenzin et al., 2017) ส่ วนใหญ่ ท ราบว่า
สุ นั ข เป็ นพาหะหลั ก ของการน าโรคนี้ (Dabuma, 2017; Kabeta et al., 2015; Madhab et al., 2017;
Sambo et al., 2014; Tenzin et al., 2017) แต่ มี เพี ยงส่ วนน้ อยที่ ท ราบว่าโรคสามารถติ ดต่ อจากสั ตว์
เลี้ ยงลู กด้วยนมชนิ ดอื่ นนอกจากสุ นัขได้ (Dabuma, 2017; Kabeta et al., 2015; Madhab et al., 2017;
Sambo et al., 2014) และไม่สามารถรักษาให้หายได้ (Sor et al., 2018)
ในส่ ว นความรู ้ เกี่ ย วกับ การป้ อ งกัน ตัว ต่ อ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้า และการจัด การตนเอง
หลังจากสัมผัสปั จจัยเสี่ ยงพบว่า ร้อยละ 61.9 ทราบว่าโรคพิษสุ นขั บ้าเป็ นโรคที่ป้องกันได้ (Sor et al.,
2018) คนส่ วนใหญ่ ไม่ ทราบว่ามี วคั ซี นป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้ากรณี ฉีดก่ อนสั มผัส เชื้ อในมนุ ษ ย์
(Madhab Tripathy et al., 2017) และในสุ นัข (Sor et al., 2018) และส่ วนใหญ่ ไม่ มี ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ
การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี (Madhab et al., 2017; Sambo et al., 2014)
3.4 ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อความรู้ เกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
งานวิ จ ัย ส่ ว นใหญ่ พ บว่ า ตัว แปรด้ า นเพศ (Chopra, Jauhari, Dhungana, & Nasrah,
2017; Sambo et al., 2014; Tenzin et al., 2012; Tenzin, Dhand, & Ward, 2012) อายุ (Sor et al., 2018;
Unesi et al., 2018) อาชี พ (Dabuma, 2017; Sambo et al., 2014; Sor et al., 2018; Tenzin et al., 2012;
Tenzin, Dhand, & Ward, 2012) ระดับ การศึ ก ษา (Dabuma, 2017; Sambo et al., 2014; Sor et al., 2018;
Tenzin et al., 2012; Tenzin, Dhand, & Ward, 2012; Unesi et al., 2018) ร า ย ไ ด้ (Sor et al., 2018)
สถานภาพการเป็ นเจ้าของสุ นัข (Sambo et al., 2014; Tenzin et al., 2012; Tenzin, Dhand, & Ward,
2012) การอยู่ในครอบครัวที่มีประสบการณ์ ถูกสัตว์ที่คาดว่าเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้ากัด (Sambo et al.,
2014) และการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการทาการวิจยั เรื่ องโรคพิษสุ นขั บ้าเป็ นเวลานาน (Sambo et al.,
2014) มีความสัมพันธ์กบั คะแนนความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แต่ก็มีงานวิจยั บางฉบับที่พบว่า เพศ (Kabeta et al., 2015) อายุ (Dabuma, 2017; Kabeta
et al., 2015) อาชี พ (Kabeta et al., 2015) ระดับ การศึ ก ษา (Kabeta et al., 2015) สถานภาพการเป็ น
เจ้าของสุ นขั (Kabeta et al., 2015) การอยูใ่ นครอบครัวที่มีประสบการณ์ ถูกสัตว์ที่คาดว่าเป็ นโรคพิษ
สุ นัขบ้ากัด (Kabeta et al., 2015) การอยู่อาศัยในพื้ นที่ ที่ มี การท าการวิจยั เรื่ องโรคพิ ษสุ นัขบ้าเป็ น
เวลานาน (Kabeta et al., 2015) ไม่มีความสัมพันธ์กบั คะแนนความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าแต่อย่าง
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ใด ส่ วนตัวแปรทางด้านศาสนา ไม่มีงานวิจยั ฉบับใดที่ได้ทบทวนรายงานว่าศาสนามีความสัมพันธ์
กับระดับคะแนนหรื อความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kabeta et al. (2015)
ที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างศาสนาและระดับความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
3.5 ทัศนคติต่อโรคพิษสุ นัขบ้ า
งานวิจยั ส่ วนใหญ่พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาส่ วนใหญ่มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษ
สุ นัขบ้าอยู่ในระดับ มาก (Dabuma, 2017; Kanatpong, 2015; Kanayot Kriuna et al., 2017; Lungten
et al., 2021; Sornkrit & Kriangsak, 2018; Tenzin et al., 2012; Tenzin, Dhand, & Ward, 2012;
คณั ฐ พงศ์ โชคลื อ ชัย , 2559) มี แ ค่ ง านวิ จ ัย ของ Sukhumal et al. (2019) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การมารับบริ การวัคซี นพิษสุ นขั บ้าหลังสัมผัสโรค อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรี สะเกษ
Unesi et al. (2018) ที่ ศึ กษาเรื่ องความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บ ตั ิ ที่ เกี ่ ย วข้อ งกับ โรคพิษ สุ น ัข บ้า
ของชนเผ่า เร่ รอนทางตอนใต้ข อง Khorasan อิ หร่ า น : การศึ ก ษาแบบพรรณาหาความสัม พัน ธ์
(A Descriptive-Correlational Study) และ Kishore et al. (2015) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งความรู ้ ทัศ นคติ
และการปฏิ บตั ิที่ทาการประเมิ นในกลุ่มผูท้ ี่ทางานทางด้านสุ ขภาพ ที่เกี่ ยวข้องกับโรคพิษสุ นัขบ้า
และการป้ องกันในพื้นที่ Dehradun รัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) ที่พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ มีระดับ ทัศนคติ อยู่ในระดับปานกลาง และ Mayurin et al. (2019) ศึกษาเรื่ อง ความรู ้ เจตคติ
และการปฏิ บ ัติ ต ัวเกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้า ของผู เ้ ข้าร่ วมโครงการสาธารณสุ ข WTU รวมพลัง
สร้างสรรค์พฒั นาชุมชน Onpirun, Saowapak, Teerasak, Chantean, and Prawit (2017) ที่ศึกษาเรื่ อง
การส ารวจความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิ จากการสอบสวนกรณี ผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคพิ ษ สุ นัขบ้า
จังหวัดจันทบุรี ที่พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั มีระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับน้อย
ในส่ วนเรื่ องทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า Tenzin et al. (2012) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
การศึกษาความรู ้ทศั นคติและการรับรู ้ โรคพิษสุ นขั บ้าในชุมชนเมือง Gelephu ทางตอนใต้ของภูฏาน
พบว่าทัศนคติเกี่ ยวกับการรับรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้าของกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับสู ง
และมี ท ศั นคติ ที่ ดีต่อการป้ องกันและควบคุ ม โรคพิ ษ สุ นัขบ้า นอกจากนั้น คณั ฐพงศ์ โชคลื อชัย
(2559) ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ในเขตเทศบาลตาบล
นาจอมเทียน อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี พบว่าเมื่อทาการวิเคราะห์ความมีอิทธิ พลระหว่างความรู ้
และทัศ นคติ ต่อการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้า พบว่าความรู ้ และ
ทัศนคติมีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่าในทิศทางผันตรง (R2 = 0.027) ต่อการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้าอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ ร้อ ยละ 95 เมื่ อ
พิจารณาในแต่ละปั จจัยพบว่า การมีส่วนร่ วมของประชาชนในด้านการวางแผนป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้า ด้านการมีส่วนร่ วมในผลของกิ จกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและด้านการประเมินผลของ
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กิ จกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้า สามารถใช้พยากรณ์ ค่าความรู ้ และทัศนคติของประชาชนใน
การป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าได้จากสมการ Ŷ = 4.380 + 0.448 X1 + 4.067 X3 + 0.354 X4+ e เมื่อ
Ŷ = ความรู ้และทัศนคติ ของประชาชนในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในเขตเทศบาล ตาบลนาจอม
เทียน X1 = ด้านการวางแผนป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า X2 = ด้านการดาเนิ นกิ จกรรมป้ องกันโรคพิษ
สุ นัข บ้า X3 = ด้านการมี ส่ วนร่ วมในผลของกิ จกรรมการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้า X4 = ด้านการ
ประเมินผลของกิจกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า e = ค่าความแตกต่างหรื อค่าความคาดเคลื่อน
นอกจากนั้น Dzikwi et al. (2012) ที่ทางานวิจยั เรื่ องความรู ้และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับพิษสุ นขั
บ้าในเด็กที่ได้รับการศึกษาในระบบปกติกบั การศึกษานอกระบบปกติ เพื่อประเมินความรู ้ทศั นคติและ
การปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ โรคพิ ษ สุ นั ขบ้าในเด็ กที่ เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึ กษาที่ ต้ ังอยู่ในบริ เวณ
มหาวิทยาลัยอาบู ดาบี เบลโลและผูท้ ี่ อยู่นอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งผูท้ ี่ ได้รับการศึ กษานอกระบบ พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพของพ่อแม่และประเภทของโรงเรี ยนของเด็กเข้าร่ วมโครงการ (p < 0.05) และ
เด็กที่ได้รับการศึกษาปกติจะมีความรู ้เกี่ยวกับโรค (ร้อยละ 50.8) มากกว่าเด็กที่ได้รับการศึกษานอกระบบ
(ร้อยละ 32.5) และ เด็กหลายคน (ร้อยละ 65.7) ในโรงเรี ยนในระบบ รู ้บทบาทของสุ นขั ในการแพร่ เชื้อจาก
โรคพิษสุ นขั บ้าเมื่อเทียบกับ ในโรงเรี ยนนอกระบบพบว่ามีเด็กแค่เพียงร้อยละ 8 เท่านั้นที่รู้เรื่ องนี้
3.6 ตัวแปรทีม่ ีผลต่ อทัศนคติต่อโรคพิษสุ นัขบ้ า
ศาสนา (Kabeta et al., 2015) ระดับการศึกษา (Dabuma, 2017; Unesi et al., 2018) บริ เวณที่
อยู่อาศัย (ชุ มชนเมื องหรื อชนบท) (Kabeta et al., 2015) มี ความสั มพันธ์ อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติก ับ
คะแนนทัศนคติ เกี่ ยวกับโรคพิ ษสุ นัขบ้า นอกจากนั้นยังพบว่า อายุมี ความสั มพันธ์ เชิ งลบต่ อระดับ
ทัศนคติต่อโรคพิษสุ นขั บ้าอย่างมีนัยสาคัญ (Unesi et al., 2018) ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั บางฉบับที่พบว่า
เพศ (Dabuma, 2017; Kabeta et al., 2015) อายุ (Dabuma, 2017; Kabeta et al., 2015) ศาสนา (Kabeta et al.,
2015) อาชีพ (Kabeta et al., 2015) การเป็ นเจ้าของสุ นขั (Kabeta et al., 2015) และการมีคนที่รู้จกั ได้รับเชื้ อ
โรคพิษสุ นขั บ้า (Kabeta et al., 2015) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าเลย
3.7 แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
Nutcharporn (2016) ได้น าทฤษฏี แรงจู งใจในการป้ องกันโรคมาใช้ในงานวิจยั เรื่ อง
แรงจูงใจในการป้ องกันโรคที่มีผลต่อการนาสุ นขั ไปรับบริ การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของ
ประชาชนตาบล คลองพลู อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุ รี พบว่าแรงจู งใจในการป้ องกันโรค มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้าและความคาดหวังในความสามารถ
นาสุ นขั ไปฉี ดวัคซี นมีผลต่อการนาสุ นขั ไปฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p < 0.05) ประชาชนที่มีแรงจูงใจในระดับสู งจะมีโอกาสนาสุ นัขไปฉี ดวัคซี นมากเป็ น 3.1 เท่าของ
ประชาชนที่ มี แรงจู งใจระดับต่ าสอดคล้องกับการศึ กษาของ Watsana (2008) เรื่ อง พฤติ กรรมการ
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ป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้าของประชาชน อาเภอเมื อง จังหวัดสุ รินทร์ พบว่า แรงจูงใจของ
ชาวบ้านเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้ากับการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้า มีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดี ย วกัน ในระดับ ต่ า (r = 0.098 , p = 0.045) และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ การศึ ก ษาของ
สุ รัสนันท์ กัลยวรรธนะ (2557) ที่ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการดาเนิ นงานป้ องกันและควบคุ มโรคพิษ
สุ นขั บ้าในเขตเทศบาล ตาบลร่ องคา อาเภอร่ องคา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ได้ทาการสารวจ แรงจูงใจในการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า พบว่ากลุ่มประชาชนเลี้ ยงสุ นขั และแมวที่อาศัยอยูใ่ นหมู่ที่ 9 ในเขตเทศบาล
ตาบลร่ องคา มีคะแนนเฉลี่ยเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าหลังการทดลองมากขึ้น
กว่าก่อนทาการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการป้ องกันโรค ยังสามารถแยกพิจารณาเป็ น
องค์ประกอบได้เป็ น 4 องค์ประกอบหลัก ๆ ได้แก่ การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้
โอกาสเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นัขบ้า ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองต่อพฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
1) การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นัขบ้ า
Sirinan (2018) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความเชื่ อ ด้า นสุ ข ภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในพื้นที่มีการระบาด ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
ร้อยละ 85 ของ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้าอยูใ่ นระดับปานกลาง
และมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ในระดับต่า (r = 0.158 p < 0.01) สอดคล้องกับ Watsana (2008) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการ
ป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้าของประชาชน อาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ พบว่าการรับรู ้ ความ
รุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้ากับการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน
ในระดับค่อนต่างต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ < 0.05
2) การรับรู้ ต่อโอกาสเสี่ ยงต่ อการเป็ นโรคพิษสุ นัขบ้ า
Sirinan (2018) ได้ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เรื่ อ ง ความเชื่ อ ด้ านสุ ขภาพที่ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติ กรรมการป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้าในพื้ นที่ มีการระบาด ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา พบว่าร้อยละ 73.7 ของ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุ นขั
บ้าอยูใ่ นระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัขบ้าในระดับปานกลาง (r = 0.402, p < 0.01) สอดคล้องกับ งานของ Watsana
(2008) เรื่ อง พฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิ ษสุ นัขบ้าของประชาชน อาเภอเมื อง จังหวัด
สุ รินทร์ พบว่าการรับรู ้ต่อโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้ามีความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันกับ
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ในระดับค่อนต่างต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
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ระดับ < 0.05 นอกจากนั้นยังพบว่ามีการศึกษาหลายฉบับที่พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการ
รับรู ้วา่ สุ นขั จรจัดในชุ มชนสามารถเพิ่มโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค (Deray et al., 2018; Tenzin et al.,
2012) ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน กับ การศึ ก ษาของ สุ รัส นัน ท์ กัล ยวรรธนะ (2557) เรื่ อง การ
พัฒนาการดาเนิ นงานป้ องกันและควบคุ มโรคพิษสุ นขั บ้าในเขตเทศบาล ตาบลร่ องคา อาเภอร่ องคา
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ได้ทาการสารวจ การรั บรู ้ ต่อโอกาสเสี่ ยงของการเป็ นโรคพิษสุ นัขบ้า พบว่ากลุ่ ม
ประชาชนเลี้ยงสุ นขั และแมวที่อาศัยอยูใ่ นหมู่ที่ 9 ในเขตเทศบาลตาบลร่ องคา มีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับ
การรับรู ้ต่อโอกาสเสี่ ยงของการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า หลังการทดลองมากขึ้นกว่าก่อนทาการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p < 0.001) ในส่ วนการรับรู ้ต่อโอกาสเสี่ ยงของการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าใน
เด็ กนักเรี ยนนั้น Deray et al. (2018) ได้ศึ กษาเรื่ อง การป้ องกันเด็ กจากโรคพิ ษสุ นัขบ้าด้วยการให้
ความรู ้ และวัค ซี นป้ องกันโรคก่ อนเกิ ดการสั ม ผัส : การรณรงค์ในโรงเรี ย นใน El Nido, Palawan,
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้ทาการบู รณาการโรคพิษสุ นัขบ้ากับหลักสู ตรการเรี ยนการสอน พบว่าเด็กที่
ไม่ได้เข้ารับการศึกษาที่ โรงเรี ยนจะไม่ได้รับรู ้ ถึงความเสี่ ยงของโรคพิษสุ นัขบ้าจากการถู กสัตว์กดั
และไม่ได้รับการสนับสนุ นให้รายงานเหตุการณ์ การถู กกัดนั้น ทาให้เด็ก ๆ ไม่ได้แจ้งให้บิดามารดา
หรื อผูป้ กครองทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวและไม่ได้รับการรักษา
3) ความเชื่ อมั่นในประสิ ทธิผลของการตอบสนองต่ อพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
จากการศึกษาของ Nutcharporn (2016) เรื่ องแรงจูงใจในการป้ องกันโรคที่มีผลต่อ
การนาสุ นัขไปรับ บริ การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้าของประชาชนตาบล คลองพลู อาเภอ
หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พบว่าประชาชนมีความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการฉี ดวัคซี นป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้าในสัตว์ในระดับมาก โดยร้อยละ 90.7 รู ้สึกว่าการฉี ดวัคซี นสามารถช่วยให้ปลอดภัย
จากการเสี ยชี วิตด้วยโรคพิษสุ นัขบ้า ร้ อยละ 88.2 รู ้ สึกว่าการฉี ดวัคซี นจะช่ วยให้สุนขั มีภูมิคุม้ กัน
และช่วยให้สุนขั ไม่ป่วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า
4) ความเชื่ อมั่นในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
Nutcharporn (2016) ที่ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการป้ องกันโรคที่มีผลต่อการนาสุ นขั
ไปรั บ บริ การฉี ดวัค ซี นป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัข บ้าของประชาชนตาบล คลองพลู อาเภอหนองใหญ่
จังหวัดชลบุรี พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่มีความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเองในการนาสุ นขั
ไปรับบริ การวัคซี นในระดับมาก และตัวแปรเรื่ องความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเองในการ
นาสุ นัขไปรับบริ การวัคซี นเป็ นเพียงองค์ประกอบเดียวใน 4 องค์ประกอบของทฤษฏีแรงจูงใจใน
การป้ องกันโรค (การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นขั บ้า
ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและความ
เชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า) ที่มีความสัมพันธ์กบั การนาสุ นขั ไป
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รับการฉี ดวัคซี นอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.001 โดยประชาชนที่มีความเชื่ อมัน่ ว่าตนเองในระดับ
มากว่าสามารถพาสุ นัข ไปรั บ การฉี ดวัค ซี น ได้ จะมี โอกาสนาสุ นัข ไปรั บ การฉี ดวัค ซี นมากกว่า
ประชาชนที่ มี ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ในระดับ น้ อ ยและปานกลาง 5.2 เท่ า และ 2.2 เท่ า ตามล าดับ
สอดคล้องกับ การศึกษาของ ที่ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมตามแผนกับการป้ องกัน
โรคพิษสุ นัขบ้าของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องปากน้ า สมุ ทรปราการ ตาบลเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการที่พบว่า การรับรู ้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมป้ องกันโรคพิษบ้าให้
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = 0.14, p  0.05)
3.8 การรับรู้ ต่ออุปสรรคในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
จากงานวิจยั ของ Watsana (2008) เรื่ อง พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั
บ้าของประชาชน อาเภอเมื อง จังหวัดสุ รินทร์ พบว่าการรั บรู ้ ผลประโยชน์และอุ ปสรรคของการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้ามีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองเกี่ยวกับโรค
พิษสุ นขั บ้า ในระดับค่อนต่างต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ < 0.05 สอดคล้องกับ Mosimann
et al. (2017) ที่ศึกษาเรื่ องวิจยั ผสมผสานเพื่อประเมินโปรแกรมการทาวัคซี น กรณี ศึกษาการควบคุม
โรคพิษสุ นขั บ้าใน Bamako, Mali พบว่า ร้อยละ 90 ของคนที่ไม่ได้นาสุ นขั มาทาวัคซี นฟรี แจ้งว่าไม่
ทราบข้อมูล และระยะทางในการเดินทางจากบ้านไปยังแหล่งทาวัคซี นก็มีผลต่อการไม่นาสุ นขั มา
ทาวัคซี น โดยพบว่าบ้านที่ใกล้กบั แหล่งทาวัคซี นจะมีโอกาสพาสุ นขั มาทาวัคซี นมากกว่าบ้านไกล
3.9 การมีส่วนร่ วมในการป้ องกันและควบคุมโรคพิษสุ นัขบ้ าในชุ มชน
คณัฐพงศ์ โชคลือชัย (2559) ศึ กษาเรื่ อง การมี ส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้า ในเขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี พบว่า ในส่ วนของการ
มีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.24 อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกในแต่ละด้านพบว่า ในด้านการวางแผล
ป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้า ภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.63 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.44 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในระดับปานกลางเรื่ องการร่ วมเสนอปั ญหาหรื อแนวทางการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ในด้านการดาเนิ นกิจกรรมป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.72 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 อยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน ส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในระดับ
ปานกลางเรื่ องการได้ร่วมพิจารณาทบทวนแก้ไขปั ญหาโครงการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ในด้านการ
มี ส่ วนร่ วมในผลของกิ จกรรมการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้า ภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.63 ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.47 อยู่ในระดับ มาก ส่ วนใหญ่ มี ส่ วนร่ วมในระดับมากเรื่ องการร่ วม
กิ จกรรมป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าที่ เทศบาลจัดให้มีข้ ึ น และในด้านการประเมิ นผลของกิ จกรรมการ
ป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้า ภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.74 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.46 อยู่ใน
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ระดับ ปานกลาง ส่ วนใหญ่ มี ส่ วนร่ วมในระดับปานกลางเรื่ องการติ ดตามผลผูท้ ี่ ถู กสุ นัข กัด และ
สุ รัสนันท์ กัลยวรรธนะ (2557) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการดาเนิ นงานป้ องกันและควบคุมโรคพิษสุ นขั
บ้าในเขตเทศบาล ตาบลร่ องคา อาเภอร่ องคา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ได้ทาการสารวจการมีส่วนร่ วมในการ
ป้ องกันและควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้าในชุ มชนพบว่าหลังจากดาเนิ นการพัฒนาการดาเนิ นงานป้ องกัน
และควบโรคพิษสุ นัขบ้าในเขตเทศบาล ตาบลร่ องคา อาเภอร่ องคา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ กลุ่ มแกนนา
ประกอบด้วย ผูน้ าชุ มชน อาสาสมัครสาธารณสุ ข หมู่บา้ น เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
เทศบาลตาบลร่ องคา มี คะแนนเฉลี่ ยในเรื่ องการมีส่วนร่ วมทั้งโดยรวมและรายด้านหลังการทดลอง
สู งขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนทาการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
3.10 การตระหนักเกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
Deray et al. (2018) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การป้ อ งกัน เด็ ก จากโรคพิ ษ สุ นัข บ้าด้ว ยการให้
ความรู ้ และวัค ซี นป้ องกันโรคก่ อนเกิ ดการสั ม ผัส : การรณรงค์ในโรงเรี ยนใน El Nido, Palawan,
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้ทาการบูรณาการโรคพิษสุ นขั บ้ากับหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ผลของการ
บูรณาการโรคพิษสุ นขั บ้ากับหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนประถมศึกษาของรัฐในช่ วงปี
การศึกษา 2555 - 2556 พบว่าเมื่อสิ้ นสุ ดปี การศึกษาพบว่าสัดส่ วนของนักเรี ยนที่ตระหนักถึ งโรค
พิษสุ นขั บ้าเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 49 (95% CI: 43-55%) ในการทดสอบก่อนการศึกษาเป็ นร้อยละ
98 (95% CI: 95-99%) (chi sq. 1df, p <0.01) ในทุกระดับชั้นมีสัดส่ วนนักเรี ยนที่ ตระหนักถึ งโรค
พิ ษ สุ นัข บ้า สู ง เพิ่ ม ขึ้ น อย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ นอกจากนั้น ยัง พบสั ด ส่ ว นระดับ ความเสี่ ย ง
การถู กกัดประเภท III ลดลงอย่างมี นัยสาคัญ จากร้ อยละ 11 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 3 ในปี 2555
(chi-sq., 1df, p <0.05) อาจบ่งบอกได้ว่านักเรี ยนกาลังเริ่ มฝึ กพฤติกรรมการหลี กเลี่ ยงที่ ได้รับการ
สอนจากในโรงเรี ยน เช่นไม่เข้าใกล้หรื อเคลื่อนออกจากสัตว์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้ าว อีกทั้งยังพบว่า
ความตระหนักในโรคพิษสุ นขั บ้าเพิ่มมากขึ้นในเด็กนักเรี ยนในกลุ่มที่ทาการศึกษาในทุกระดับชั้น
นอกจากนี้ ยงั มีการยอมรับการฉี ด PrEP อยูใ่ นระดับสู งมากขึ้น เนื่องจากถ้าเด็กที่ได้รับ PREP ถูกกัด
จะถู กฉี ดวัคซี นป้ องกันหลังจากการสั มผัสโรค (The Post-Exposure Prophylaxis of Rabies: PEP)
เพิ่มอีกแค่ 2 เข็ม ทาให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายมาก
สรุ ปงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับปั จจัยภายในทีเ่ กีย่ วข้ องกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
งานวิจยั ส่ วนใหญ่ มี ระดับ ความรู ้ เบื้ องต้น ทัศนคติ และการปฏิ บ ตั ิ (KAP) ของชุ มชน
เกี่ ยวกับ โรคพิ ษสุ นัขบ้าอยู่ในระดับมาก พบว่าอายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และพื้ นที่ อยู่อาศัย มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับ KAP อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติงานวิจยั
ส่ วนของระดับความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาส่ วนใหญ่มีระดับความรู ้อยู่
ในระดับมาก ตัวแปรด้านเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพการเป็ นเจ้าของสุ นขั มีความสัมพันธ์

64
กับคะแนนความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้าอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ไม่มีงานวิจยั ฉบับใดที่ ได้ทบทวน
วรรณกรรม รายงานว่าศาสนามีความสัมพันธ์กบั ระดับคะแนนหรื อความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
ในส่ วนของระดับทัศนคติ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้า ส่ วนใหญ่ พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมการศึ กษา
ส่ วนใหญ่มีระดับทัศนคติอยูใ่ นระดับมาก ระดับการศึกษา และบริ เวณที่อยูอ่ าศัย (ชุ มชนเมืองหรื อ
ชนบท) มี ค วามสั ม พัน ธ์ อ ย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ก ับ คะแนนทัศ นคติ เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้า
นอกจากนั้นยังพบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อระดับทัศนคติต่อโรคพิษสุ นขั บ้าอย่างมีนยั สาคัญ
มี ง านวิ จ ัย ที่ พ บความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งแรงจู ง ใจในการป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้า กับ
พฤติกรรมการป้ องกันตนเอง ถ้าหากแยกพิจารณาเป็ นองค์ประกอบได้เป็ น 4 องค์ประกอบหลัก ๆ
จะพบว่า การรั บรู ้ ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นัขบ้า การรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นัขบ้า และ
ความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้ามีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน
ในระดับค่อนต่างต่ากับพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การรั บ รู ้ ผ ลประโยชน์ และอุ ป สรรคของการป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้ามี ค วามสั ม พัน ธ์
ทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน ตนเองเกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้า การมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนต่อการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ในส่ วนของการตระหนักถึง
โรคพิษสุ นขั บ้าพบว่าการบูรณาการโรคพิษสุ นขั บ้ากับหลักสู ตรการเรี ยนการสอนสามารถเพิ่มความ
ตระหนักถึงโรคพิษสุ นขั บ้าสู งเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. พฤติกรรมในการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้ า
4.1 ระดับการปฏิบัติตัวในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
มี งานวิ จ ัยที่ พ บว่าระดับการปฏิ บ ัติ ต ัวในการป้ องกันโรคพิ ษ สุ นั ขบ้าของผู ้เข้าร่ วม
การศึกษาอยูใ่ นระดับมาก 5 ฉบับได้แก่การศึกษาของ Sirinan (2018) เกี่ยวกับเรื่ อง ความเชื่อด้านสุ ขภาพที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในพื้นที่มีการระบาด ตาบลหัวไทร อาเภอบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา การศึกษาของ Dabuma (2017) ที่ศึกษาการประเมินค่าระดับความรู ้เบื้องต้น ทัศนคติ และการ
ปฏิบตั ิ ของชุมชนเกี่ยวกับ โรคพิษสุ นขั บ้าการสารวจแบบย้อนหลัง (Retrospective Survey) ในและรอบ ๆ
พื้นที่เมื อง Ambo West Shoa Zone เมืองเอธิ โอเปี ย การศึกษาของ Lanthip, and Natthisa (2016) เรื่ องการ
รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของประชาชนจังหวัดระยอง งานวิจยั ของ
คณัฐพงศ์ โชคลือชัย (2559) ที่ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ใน
เขตเทศบาลตาบลนาจอมเทียน อาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี และ Tenzin et al. (2012) ที่ศึกษาการศึกษา
ความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าในชุมชนเมือง Gelephu ทางตอนใต้ของภูฏาน
แตกต่างจากงานวิจยั ของ Unesi et al. (2018) ที่ศึกษาเรื่ องความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุ นขั บ้า ของชนเผ่าเร่ รอน ทางตอนใต้ของ Khorasan อิหร่ าน : การศึกษาแบบ

65
พรรณา-หาความสั ม พั น ธ์ (A Descriptive-Correlational Study) กั บ งานวิ จ ัย ของ Wanwimon,
Kanchana, Prawit, and Akarin (2016) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ ง พฤติ ก รรมการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้าของ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดน จังหวัดสระแก้ว ที่พบว่าระดับการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้าของผู เ้ ข้าร่ วมการศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ส่ วนงานวิจยั อี ก 4 ฉบับ ได้แก่ Mayurin et al.
(2019) ศึกษาเรื่ อง ความรู ้ เจตคติและการปฏิ บตั ิตวั เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้าของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
สาธารณสุ ข WTU รวมพลังสร้างสรรค์พฒั นาชุมชน Sornkrit, and Kriangsak (2018) เรื่ องปั จจัยที่มี
ความสั มพันธ์ กบั พฤติ ก รรมของเจ้าของสุ นัขในการป้ องกันโรคพิษ สุ นัข บ้า อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ Onpirun et al. (2017) เรื่ อง การสารวจความรู ้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิ จากการสอบสวนกรณี
ผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคพิษสุ นขั บ้า จังหวัดจันทบุรีที่และ Kishore et al. (2015) ศึกษาเรื่ องความรู ้ ทัศนคติ
และการปฏิ บตั ิที่ทาการประเมิ นในกลุ่มผูท้ ี่ทางานทางด้านสุ ขภาพ ที่เกี่ ยวข้องกับโรคพิษสุ นัขบ้า
และการป้ องกันในพื้นที่ Dehradun รัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) พบระดับการปฏิ บตั ิต วั ในการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาอยูใ่ นระดับน้อย
นอกจากนี้ ยงั มี งานวิจยั ของ สุ รัสนันท์ กัลยวรรธนะ (2557) ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการ
ดาเนิ นงานป้ องกันและควบคุ มโรคพิษสุ นัขบ้าในเขตเทศบาล ตาบลร่ องคา อาเภอร่ องคา จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ ได้ทาการสารวจ การป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า พบว่ากลุ่ มประชาชนเลี้ ยงสุ นัข
และแมวที่อาศัยอยูใ่ นหมู่ที่ 9 ในเขตเทศบาลตาบลร่ องคา มีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับการป้ องกันตนเอง
จากโรคพิ ษ สุ นัข บ้า หลัง การทดลองมากขึ้ น กว่า ก่ อ นท าการทดลองอย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(p-value < 0.001) และ Dzikwi et al. (2012) ที่ได้ทางานวิจยั เรื่ องความรู ้ และการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับพิษ
สุ นัขบ้าในเด็กที่ ได้รับ การศึ กษาในระบบปกติ กบั การศึ กษานอกระบบปกติ เพื่อประเมิ นความรู ้
ทัศนคติและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าในเด็กที่เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาที่ต้ งั อยูใ่ น
บริ เวณมหาวิทยาลัยอาบู ดาบี เบลโลและผูท้ ี่ อยู่นอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งผูท้ ี่ ได้รับการศึ กษานอก
ระบบ เกี่ยวกับทัศนคติและการปฏิบตั ิ พบว่าร้อยละ 75.5 ของเด็กที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรี ยนใน
ระบบ มีการเลี้ยงสุ นขั ที่บา้ นและได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและร้ อยละ 23.3 จะมี
การเล่นกับสุ นขั ที่พวกเขารู ้จกั เท่านั้น ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 11.1% ของผูท้ ี่ได้รับการศึกษานอก
ระบบ ที่สุนขั ได้ทาการฉี ดวัคซี นพิษสุ นขั บ้า และร้อยละ 14.3 เล่นกับสุ นขั ที่รู้จกั กับพวกเขา อย่างไร
ก็ตามไม่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างประเภทของโรงเรี ยนกับการเล่นสุ นขั (p > 0.05)
4.2 พฤติกรรมการแสวงหาบริการสุ ขภาพ
การศึ ก ษาความรู ้ ทัศ นคติ แ ละการปฏิ บ ัติ ต นเกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้าในชุ ม ชนเมื อ ง
Gelephu ทางตอนใต้ข องภู ฏ าน ของ (Tenzin et al., 2012) พบว่า พฤติ ก รรมการแสวงหาบริ ก าร
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สุ ขภาพ (Health Seeking Behavior) เมื่อถูกสุ นขั กัด สามารถพยากรณ์ได้จากตัวแปรสถานะการเป็ น
เจ้าของสุ นขั การมีเด็กอยูใ่ นครอบครัว และอาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม
สรุ ปงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้ า
ระดับการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการรับรู ้วา่ สุ นขั จรจัดในชุ มชนสามารถเพิ่มโอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ น
โรคพิษสุ นขั บ้า การให้ความรู ้และวัคซี นป้ องกันโรคก่อนเกิดการสัมผัสในโรงเรี ยนโดยการ บูรณา
การโรคพิษสุ นัขบ้ากับหลักสู ตรการเรี ยนการสอนพบว่าเด็กที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาที่ โรงเรี ยนจะ
ไม่ได้รับรู ้ถึงความเสี่ ยงของโรคพิษสุ นขั บ้าจากการถูกสัตว์กดั ทาให้เด็ก ๆ ไม่ได้แจ้งให้บิดามารดา
หรื อผูป้ กครองและไม่ได้รับการรักษา การรับรู ้ ต่ออุปสรรคในการนาสุ นขั มาทาวัคซี นฟรี เกิ ดจาก
การไม่ทราบข้อมูล และระยะทางในการเดินทางจากบ้านไปยังแหล่งทาวัคซี น นอกจากนั้นยังพบว่า
พฤติกรรมการแสวงหาบริ การสุ ขภาพเมื่อถู กสุ นขั กัด สามารถพยากรณ์ ได้จากตัวแปรสถานะการ
เป็ นเจ้าของสุ นขั การมีเด็กอยูใ่ นครอบครัว และอาชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม
5. การให้ สุขศึกษาที่เกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
Berrian et al. (2018) ได้ศึกษาโปรแกรมสุ ขศึกษาแบบการมีส่วนร่ วมของชุ มชนสาหรับ
ลดความเสี่ ยงของโรคที่ ติดต่อจากสั ตว์สู่ คน โดยการพัฒนา โปรแกรม One Health Training and
Leadership (OHTL) จากทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปัญญาสังคม Social Cognitive Theory (SCT) และ ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ (constructivist learning theory) พบว่าการให้สุขศึกษาเกี่ยวกับควบคุมโรคควรจะ
วางแผนให้ครอบคลุ มทั้ง 3 ด้าน (คน สัตว์และสิ่ งแวดล้อม) และควรทาการปรับตัวแปรด้านเพศ
และระดับการศึกษาด้วย Tenzin et al. (2011) ได้รายงานการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าจากคนในภูฏาน
2005-2008: แนวโน้ม และปั จจัยเสี่ ยง พบว่าการจัดกิ จกรรมการให้สุ ขศึ ก ษารณรงค์ก ารเพื่ อลด
อุบตั ิการณ์ การถูกสัตว์กดั ในภูฏานเป็ นจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิ่ง เพื่อป้ องกันการติดเชื้ อจากโรคพิษสุ นขั
บ้าซึ่ งจะช่ วยลดค่าใช้จ่ายของการฉี ดวัคซี น PEP ที่ ไม่จาเป็ น (และเป็ นค่าใช้จ่ายที่ สิ้นเปลื อง) ใน
ภู ฏ าน นอกจากนั้ น ยัง มี ง านวิ จยั การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ ท ัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมการป้ องกันต่อโรคพิษสุ นขั บ้าของสุ นขั : ผลจากการศึกษาวิจยั การสื่ อสารเพื่อสุ ขภาพใน
กวางสี ประเทศจีนของWu, Chen, Zou, Zheng, and Sun (2016) พบว่ากลุ่ มที่ ให้สุขศึกษาทั้งแบบ
อบรมและแบบทางข้อความทางโทรศัพท์ร่วมกัน มีคะแนนความรู ้และทัศนคติหลังจากทาการให้
สุ ขศึกษามากกว่ากลุ่มที่ให้สุขศึกษาแบบข้อความทางโทรศัพท์อย่างเดียวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
(p  0.001) และกลุ่ มที่ ให้สุ ขศึ ก ษาแบบข้อความทางโทรศัพ ท์อย่างเดี ยวก็มี คะแนนความรู ้ และ
ทัศนคติหลังจากทาการให้สุขศึกษามากกว่ากลุ่มที่ให้สุขศึกษาเฉพาะอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรี ยนภาคตะวันออก ประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรู ปแบบกิจกรรม
ส่ งเสริ มพฤติ กรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัข ในนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาในโรงเรี ยนภาคตะวันออก
ประเทศไทย มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 ได้แก่ ระยะสารวจ และ
ระยะที่ 2 ได้แก่ ระยะสร้ าง พัฒนาและศึกษาผลของรู ปแบบกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติ กรรมการป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ขอนาเสนอวิธีดาเนิ นการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ภาพรวมของการดาเนินการวิจยั
ตอนที่ 2 การดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 1 ระยะสารวจ
ตอนที่ 3 การด าเนิ นการวิจ ัยในระยะที่ 2 ระยะสร้ าง พัฒ นาและศึ ก ษาผลของรู ปแบบ
กิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั

ตอนที่ 1 ภาพรวมของการดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ ได้แบ่งระยะการศึ กษาออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะสารวจ เป็ นการ
วิจยั แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional studies) มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่
ศึ ก ษาในโรงเรี ยนที่ ไ ด้ รั บ การสุ่ มเลื อ ก 7 โรงเรี ย นในจัง หวัด ชลบุ รี จ านวน 287 คน โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ผู ้ วิ จ ั ย ได้ ส ร้ า งขึ้ นเองเป็ นเครื่ องมื อ ในการส ารวจ ซึ่ งแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล การเข้าถึงสื่ อ การมีสัตว์เลี้ยง ตอนที่
2 ความรู ้ ทัศนคติ แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และตอนที่ 3 พฤติกรรมการป้ องกันตนเอง
จากโรคพิษสุ นขั บ้า ระยะที่ 2 ระยะสร้าง พัฒนาและศึกษาผลของรู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรม
การป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นั ข เป็ นการวิ จ ัย กึ่ ง ทดลอง (Quasi-experimental research) ที่ ศึ ก ษาในกลุ่ ม
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในจังหวัดชลบุรี โรงเรี ยนเดี ยวกัน สองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทากิ จกรรม
จานวน 23 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ เข้าร่ วมกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั ที่ผูว้ ิจยั ได้
พัฒนาขึ้น 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมใครหนอเสี่ ยง 2) กิ จกรรมเป็ นพิษ
สุ นขั บ้าตายนะ 3) กิ จกรรม เรบีส์ เรบีส์ 4) กิจกรรม 5 ย. คาถากันกัด 5) กิ จกรรมอย่างไรถึงปลอดภัย
และ 6) กิจกรรมหนู ทาได้ และกลุ่มเปรี ยบเทียบ จานวน 22 คน ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่ วมกิ จกรรม
แต่จะได้ดูสื่ อและเข้าร่ วมกิ จกรรม 1 ครั้ ง (ตามความประสงค์) หลังจากที่ ได้ทาการวัดผลในระยะ
ติดตามผลการศึกษาแล้ว โดยใช้แบบสอบถามฉบับเดี ยวกันกับการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นเครื่ องมือที่ใช้

68
วัดผล 3 ครั้ง ได้แก่ วัดผลก่อนการทากิจกรรม หลังการทากิจกรรมและระยะติดตามผลการศึกษา ซึ่ ง
เป็ นระยะหลังจากทาการสอบถามครั้งที่ 2 ไปแล้ว 4 สัปดาห์ (D.F. Polit & Beck, 2006)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อวิจยั และกิ จกรรมที่ใช้ในการทดลองนี้ ได้รับการตรวจสอบ
ความตรงของเนื้ อหาจากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท้ ัง 5 ท่ าน โดยเครื่ องมื อวิ จ ัยจะใช้ วิ ธี การหาค่ าดัช นี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้ อหาร่ วมกับวัตถุ ประสงค์ (Item Objective Congruence : IOC) พบว่า
เครื่ องมือวิจยั ที่ได้พฒั นามีค่า IOC แต่ละข้อคาถามมากกว่า 0.6 แล้วก็นาไปเครื่ องมือนั้นไปทดลองใช้
(Try out) เพื่ อหาค่าความเที่ ยง (Reliablity) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม
เกี่ ยวกับ เรื่ องทัศนคติ เกี่ ยวกับ โรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า แรงจู งใจในการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้า และการ
ปฏิ บ ตั ิ การป้ องกันตนเองจากโรคพิ ษสุ นัขบ้า เท่ากับ 0.709 0.806 และ 0.697 ตามลาดับ ในส่ วนของ
กิ จกรรมนั้นจะใช้วิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ กบั วัตถุ ประสงค์การ
เรี ยนรู ้ รู ปแบบการจัดกิจกรรม ระยะเวลาและ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ซึ่ งกาหนดค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของเครื่ องมือที่ค่า เท่ากับ 1 หลังจากได้นากิ จกรรมไปทาการทดลองใช้ (Try out) เพื่อตรวจดู
ปฏิ กริ ยานักเรี ยน การใช้งานได้จริ งและความสมบูรณ์ ของกิ จกรรมเพื่อทาการปรับแก้ไขให้กิจกรรมมี
ความเหมาะสม ใช้งานได้จริ ง และสมบูรณ์มากที่สุดก่อนนาไปใช้ในการทากิจกรรมระยะที่ 2 ต่อไป
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการจัดการ เก็บรวบรวมและแปลผลแบบประเมิน
จากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองทั้งหมด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1 จะเป็ นการประเมินและ
เก็ บ แบบสอบถามในรู ป แบบกระดาษ 1 ครั้ ง และในระยะที่ 2 จะเป็ นการประเมิ น และเก็ บ
แบบสอบถามในรู ป แบบออนไลน์ (Google form) 3 ครั้ ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในสั ปดาห์ แรก ก่ อนท า
กิจกรรม ครั้งที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 8 หลังทากิจกรรมเสร็ จสิ้ น และครั้งที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 12 หลังจากทา
การสอบถามครั้งที่ 2 ไปแล้ว 4 สัปดาห์
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการวิจยั ระยะที่ 1 วิเคราะห์ ขอ้ มูลส่ วนบุ คคล การเข้าถึ งสื่ อ การมี
สัตว์เลี้ยง ความรู ้ ทัศนคติ แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และพฤติกรรมการป้ องกันตนเอง
จากโรคพิษสุ นขั บ้า โดยการใช้จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับอธิ บาย
ข้อ มู ล ทั่วไปของกลุ่ ม ตัวอย่าง และใช้โมเดลก าลัง สองน้อ ยที่ สุ ดบางส่ วน (Partial least squares
regression : PLS-SEM) ที่ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 เพื่ อ ทดสอบหาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ข้อมูลส่ วนบุคคล การเข้าถึงสื่ อ การมีสัตว์เลี้ยง ความรู ้ ทัศนคติ และแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้า กับระดับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า สาหรับการวิจยั ในระยะที่ 2 ก็
ยังคงใช้จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับอธิ บายข้อมู ลทัว่ ไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง ทั้งกลุ่ มกิ จกรรมและกลุ่ มเปรี ยบเที ยบ ร่ วมกับ การใช้ส ถิ ติทีอิส ระ (Independent t – test)
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละตัวแปรระหว่างกลุ่มที่ทากิจกรรมกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ ก่อนทา
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กิ จกรรม หลังท ากิ จกรรมและระยะติ ดตามผล และใช้สถิ ติความแปรปรวนเมื่ อมี การวัดซ้ า (Repeated
Measures ANOVA) เพื่ อเปรี ย บเที ยบความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ ยของของตัวแปรเรื่ องความรู ้
เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้า ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้า
และ พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนในกลุ่มที่ทากิจกรรม ทั้ง 3 ระยะ
และนักเรี ยนในกลุ่มเปรี ยบเทียบทั้ง 3 ระยะ
จากการนาเสนอภาพรวมของวิธีดาเนิ นการวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอเป็ นแผนภาพ
สรุ ปภาพที่ 5 ดังนี้

Independen t – test
t

ภาพที่ 5 สรุ ปรวมวิธีดาเนินการวิจยั
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ตอนที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะสารวจ
รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง มี ข้ นั ตอนการดาเนิ นงานวิจยั แบ่งออกเป็ น
3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรี ยมการทดลอง ขั้นที่ 2 การดาเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล และขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ จานวนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ทั้งเพศชาย
และหญิ งที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดชลบุ รี ใน 275 โรงเรี ยน แบ่งเป็ นเพศชาย 5,585 คน เพศหญิง 4,996
คน รวมทั้งสิ้ น 10,581 คน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลจานวนนักเรี ยนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี
พืน้ ที่

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

ชลบุรี เขต1
1,574
1,427
3,001
ชลบุรี เขต2
1,547
1,317
2,864
ชลบุรี เขต3
2,464
2,252
4,716
5,585
4,996
10,581
รวมนักเรียน
ที่มา : (กลุ่มสารสนเทศ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)

จานวนโรงเรียน
82
112
81
275

2. การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ก าหนดขนาดตัว อย่า งจากประชากรโดยใช้ G * Power 3.1 (Faul, Erdfelder, Lang, &
Buchner, 2007) โดยเลือก F tests: Linear multiple regression: Fixed model, R² deviation from zero
และกาหนดค่าอิทธิ พล (effect size) = 0.15, error prob. = 0.05 และ power (1-B error prob.) = 0.95
เนื่ องจากไม่ทราบค่าประมาณการพารามิ เตอร์ ในอดี ต จึงได้เลื อกใช้การกาหนดค่าขนาดอิ ทธิ พ ล
สาเร็ จรู ปโดยเลือกกาหนดค่าขนาดอิทธิ พลปานกลาง (effect size = 0.15) เนื่ องจากกลุ่มประชากรมี
ขนาดใหญ่ โดย N > 10,000 (Faul, Erdfelder, Lang, & Buchner, 2007) ก าหนดจ านวนตัว แปร
พยากรณ์ เท่ ากับ 33 ตัวแปร (Predictors = 33) และก าหนดให้มี ค่าความเชื่ อมัน่ ของการทดสอบ
เท่ากับ 0.95 โดยยอมรับค่าความคลาดเคลื่ อนไม่เกิ น 0.05 จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เหมาะสม
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กับการวิจยั จานวนเท่ากับ 270 ตัวอย่าง เพื่อความแม่นยาของสถิ ติที่คานวณใช้และป้ องกันการขาด
หายไปของกลุ่มตัวอย่างและความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 10 ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ จึงมีจานวนทั้งหมด 300
คน โดยจะทาการสุ่ มเลือกจากโรงเรี ยน 7 โรงเรี ยน (สามารถอ่านรายละเอียดการสุ่ มโรงเรี ยนได้ใน
หัวข้อ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง) แบ่งเป็ น โรงเรี ยนละ 50 คน จานวน 5 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนละ
20-30 คน จานวน 2 โรงเรี ยน (เป็ นพื้นที่ที่มีแต่โรงเรี ยนขนาดเล็ก)
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องประกอบด้วย
1. ศึกษาที่ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี
2. อายุ 8-10 ปี ศึกษาอยูร่ ะดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
3. สามารถอ่าน ฟัง เขียน ภาษาไทยได้ ไม่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพจิต
4. เด็กและผูป้ กครองยินดีและเต็มใจให้ความร่ วมมือในการวิจยั โดยการทาแบบสอบถาม
3. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ทาการสุ่ มเลือกโรงเรี ยนด้วยวิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน
(Multistage sampling) อั น ดั บ แรกใช้ วิ ธี การแบ่ ง แบบชั้ นภู มิ (Stratified sampling) โดยแบ่ ง
ประชากรออกเป็ นสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ในจังหวัดชลบุ รีที่พบประวัติว่ามีสัตว์ติดเชื้ อ
โรคพิษสุ นขั บ้าในปี 2563 พบว่ามี 3 ตาบล ได้แก่ หนองปรื อ (อาเภอบางละมุง) บึง (อาเภอศรี ราชา)
และหนองซ้ าซาก (อาเภอบ้านบึง) และอีกกลุ่มคือกลุ่มที่อยูใ่ นพื้นที่ที่ไม่พบว่ามีสัตว์ติดเชื้อโรคพิษ
สุ นขั บ้าในปี 2563 คัดเลือกมา 3 ตาบล โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย ได้แก่ แสนสุ ข (อาเภอเมืองชลบุรี)
กุฎ โง้ง (อาเภอพนัส นิ คม) และ บ่ อทอง (อาเภอบ่ อทอง) จากนั้นใช้วิธีก ารสุ่ ม ตัวอย่างแบบกลุ่ ม
(Cluster sampling) โดยใช้การจับฉลากเพื่อทาการสุ่ มเลื อกโรงเรี ยน 1 โรงเรี ยนต่อ 1 ตาบลที่เลื อก
ไว้ เนื่ องจากโรงเรี ยนชั้นประถมศึกษาในตาบลหนองซ้ าซากเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กเลยทาการสุ่ ม
เลือก 2 โรงเรี ยนในตาบลนี้ (รวม 2 โรงเรี ยนให้ได้เด็กนักเรี ยนประมาณ 50 คน) รวมทั้งหมดเป็ น 7
โรงเรี ยน หลังจากเลื อกโรงเรี ยนเสร็ จแล้วก็ได้ประสานงานขออนุ ญาตและขอข้อมูลรายละเอี ยด
ของนักเรี ยนกับทางโรงเรี ยนและใช้วีธีการจับฉลากในการเลือกห้องเรี ยนที่จะทาการเก็บข้อมูลอีก
ครั้ง และสุ่ มเลือกนักเรี ยนโดยนารายชื่ อนักเรี ยนมาทาการสุ่ มตัวอย่างแบบมีระบบในห้องเรี ยนที่ได้
ทาการสุ่ มไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ได้ตวั อย่างนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในแต่ละโรงเรี ยน
จานวน 7 โรงเรี ย น รวมนัก เรี ย นประมาณ 300 คน โดยแบ่ ง เป็ น โรงเรี ยนละ 50 คน จานวน 5
โรงเรี ยน และโรงเรี ยนละ 20 - 30 คน จานวน 2 โรงเรี ยน (เป็ นพื้ นที่ ที่ มี แต่ โรงเรี ยนขนาดเล็ ก )
ดาเนิ นการเก็บตัวอย่างจริ งได้ท้ งั หมด 314 คน หลังจากตรวจสอบความถู กต้องพบว่าได้ขอ้ มู ลที่
สามารถนาไปศึกษาต่อได้ท้ งั สิ้ นจานวน 287 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นเอง ซึ่ งประกอบด้วยคาถาม โดยมีการแบ่งส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล การเข้าถึงสื่ อ การมีสัตว์เลี้ยง
ตอนที่ 2 ความรู ้ ทัศนคติ แรงจูงใจในการป้ องกันโรค
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า
แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพของบิดาและมารดา การ
เข้าถึงสื่ อ ได้แก่ ประเภทสื่ อที่ชอบและติดตามบ่อยที่สุด และความถี่ของการเข้าถึงสื่ อ การมีสัตว์เลี้ยง
ได้แก่ ประเภทของสัตว์เลี้ยง จานวนสัตว์เลี้ยง และ ประสบการณ์การถูกกัด ข่วนหรื อเลียที่บาดแผล
แบบสอบถามตอนที่ 2. ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิ ษสุ นัขบ้า ทัศนคติ เกี่ ยวกับโรคพิ ษ
สุ นขั บ้า และ แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ได้แก่ การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า
การรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นขั บ้า ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรม
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และความเชื่อในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
แบบสอบถามตอนที่ 3. พฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้า ได้แก่
การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้าและการจัดการหลังได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า
1. การสร้ างแบบวัดความรู้เกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1.1 กาหนดจุ ดมุ่งหมาย กรอบการสร้ างแบบวัด โดยศึ กษาแนวคิ ดและวิธีสร้ างจาก
ตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาทั้งด้าน จุดมุ่งหมายของแบบวัด องค์ประกอบของ
แบบวัด วิธีการเขียนแบบวัด และวิธีการให้คะแนน
1.2 กาหนดขอบเขตเนื้ อหาที่จะสร้างแบบวัดความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าประกอบ
ไปด้วย สถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อการติดโรค สัตว์พาหะ กลุ่มเสี่ ยง การระบาดของโรค อาการของสัตว์
ป่ วย การจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยง การป้ องกันโรค และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง
1.3 สร้ า งแบบวัด ความรู ้ เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า เป็ นแบบทดสอบปรนั ย ชนิ ด
เลื อ กตอบ 4 ตัวเลื อก จานวน 8 ข้อ มี เกณฑ์ ก ารตรวจให้ ค ะแนนคื อตอบถู ก ตรงตามเฉลยได้ 1
คะแนน ตอบผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน มีคะแนนเต็ม 8 คะแนน
เกณฑ์ระดับความรู ้ แบ่งคะแนนรวมมากน้อยเป็ น 3 กลุ่ม ตาม เกณฑ์ของบลู ม (Bloom,
1971) คื อ กลุ่ มที่ ได้คะแนนมาก ได้คะแนนร้ อยละ 80 ขึ้ นไป (ได้คะแนนมากกว่า 6.4) กลุ่ม ที่ ได้
คะแนนปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 60-80 (ได้คะแนน 4.8 ถึ ง 6.4) และกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย ได้
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 (ได้คะแนนน้อยกว่า 4.8)
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2. การสร้ างแบบวัดทัศนคติเกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
2.1 กาหนดจุดมุ่งหมาย กรอบการสร้ างแบบวัด โดยศึ กษาแนวคิ ดและวิธีสร้ างจาก
ตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างแบบวัดทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
2.2 สร้างแบบวัดทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า เป็ นแบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่า
3 ระดับ จานวน 8 ข้อ (คะแนนเต็ม 24 คะแนน) โดยกาหนดข้อความที่แสดงถึ งความเชื่ อ ความนึ ก
คิด และความเข้าใจของนักเรี ยนต่อพฤติกรรมที่ทาให้เกิ ดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อโรคพิษสุ นขั บ้า
รวมถึงการป้ องกันและการจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยง โดยให้นกั เรี ยน แสดงความคิดเห็นต่อ
ข้อความนั้น ใน 3 ระดับ คือ
เห็นด้วย หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดหรื อความรู ้สึกตรงกับข้อความนั้น
ไม่แน่ใจ หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดหรื อความรู ้สึกที่ไม่แน่ใจกับข้อความนั้น
ไม่เห็นด้วย หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดหรื อความรู ้สึกที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น
2.3 กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นในแต่ละข้อความในแบบวัดดังนี้
ในข้อความที่เป็ นข้อความในทางบวก
ในข้อความที่เป็ นข้อความในทางลบ
เห็นด้วย ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วย ให้ 1 คะแนน
ไม่แน่ใจ ให้ 2 คะแนน
ไม่แน่ใจ ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วย ให้ 1 คะแนน
ไม่เห็นด้วย ให้ 3 คะแนน
2.4 กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นค่าเฉลี่ยของคะแนนดังนี้
แบ่งคะแนนรวมมากน้อยเป็ น 3 กลุ่ม ตาม เกณฑ์ของบลู ม (Bloom, 1971) คือ กลุ่มที่
ได้คะแนนมาก ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (ได้คะแนนมากกว่า 19.2) กลุ่มที่ได้ คะแนนปานกลาง
ได้คะแนนร้อยละ 60-80 (ได้คะแนน 14.4 ถึง 19.2) และกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย ได้คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 (ได้คะแนนน้อยกว่า 14.4)
3. การสร้ างแบบวัดแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
3.1 กาหนดจุดมุ่งหมาย กรอบการสร้ างแบบวัด โดยศึ กษาแนวคิ ดและวิธีสร้ างจาก
ตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างแบบวัดการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า
แบบวัด การรั บ รู ้ โอกาสเสี่ ย งจากโรคพิ ษ สุ นัข บ้า แบบวัด ความเชื่ อ มั่น ในประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และแบบวัดความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตน
ในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
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3.2 สร้างแบบวัดการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า แบบวัดการรับรู ้โอกาสเสี่ ยง
จากโรคพิษสุ นขั บ้า แบบวัดความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้า และแบบวัดความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าเป็ น
แบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ อย่างละ 6 ข้อ รวมเป็ น 24 ข้อ (คะแนนเต็ม 72 คะแนน)
โดยกาหนดข้อความที่แสดงถึงการรับรู ้ ความรุ นแรง รับรู ้โอกาสเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นขั บ้า ความคิด
ความรู ้ สึ ก และความเชื่ อมัน่ ในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนองพฤติ ก รรม และความเชื่ อมัน่ ใน
ความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ให้นกั เรี ยน แสดงความคิดเห็นต่อข้อความนั้น
ใน 3 ระดับ คือ
เห็นด้วย หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดหรื อความรู ้สึกตรงกับข้อความนั้น
ไม่แน่ใจ หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดหรื อความรู ้สึกที่ไม่แน่ใจกับข้อความนั้น
ไม่เห็นด้วย หมายถึง นักเรี ยนมีความคิดหรื อความรู ้สึกที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความนั้น
3.3 กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนความคิดเห็นในแต่ละข้อความในแบบวัดดังนี้
ในข้อความที่เป็ นข้อความในทางบวก
ในข้อความที่เป็ นข้อความในทางลบ
เห็นด้วย ให้ 3 คะแนน
เห็นด้วย ให้ 1 คะแนน
ไม่แน่ใจ ให้ 2 คะแนน
ไม่แน่ใจ ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วย ให้ 1 คะแนน
ไม่เห็นด้วย ให้ 3 คะแนน
3.4 กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นคาเฉลี่ยของคะแนนดังนี้
แบ่งคะแนนรวมมากน้อยเป็ น 3 กลุ่ม ตาม เกณฑ์ของบลูม (Bloom, 1971) คือ กลุ่มที่ได้
คะแนนมาก ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (ได้คะแนนมากกว่า 57.6) กลุ่มที่ได้ คะแนนปานกลาง ได้
คะแนนร้อยละ 60-80 (ได้คะแนน 43.2 ถึง 57.6) และกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย ได้คะแนนน้อยกว่าร้อย
ละ 60 (ได้คะแนนน้อยกว่า 43.2) เมื่อพิจารณาแยกใน 4 ประเด็น (การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษ
สุ นัขบ้า การรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นขั บ้า ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนอง
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้า) พบว่าแต่ละประเด็นมีคะแนนเต็มเท่ากับ 18 คะแนน สามารถแบ่งกลุ่มที่ได้คะแนนมาก
ได้ค ะแนนร้ อยละ 80 ขึ้ น ไป คื อกลุ่ ม ที่ มี ค ะแนนมากกว่า 14.4 กลุ่ ม ที่ ไ ด้ค ะแนนปานกลาง ได้
คะแนนร้อยละ 60-80 คือกลุ่มที่มีคะแนน 10.8 ถึง 14.4 และกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย ได้คะแนนน้อย
กว่าร้อยละ 60 คือกลุ่มที่มีคะแนนน้อยกว่า 10.8
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4. การสร้ างแบบวัดพฤติกรรมการป้ องกันตนเองโรคพิษสุ นัขบ้ า
4.1 กาหนดจุดมุ่งหมาย กรอบการสร้างแบบวัด ศึกษาแนวคิดและวิธีสร้างจาก ตารา
เอกสาร และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ในการสร้ างแบบวัด กาหนดให้เป็ นเครื่ องมื อวัดพฤติ กรรมการ
ป้ องกันตนเองจากการถูกสัตว์กดั ข่วนเลียที่บาดแผล และทักษะการจัดการหลังการได้รับปั จจัยเสี่ ยง
4.2 สร้ างแบบวัดการปฏิ บ ตั ิ เป็ น แบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่ า 4 ระดับ จานวน
6 ข้อ (คะแนนเต็ ม 24 คะแนน) โดยก าหนดข้อ ความที่ แ สดงถึ ง การปฏิ บ ัติ แ ละทัก ษะในการ
หลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า และการจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า
โดยให้มีขอ้ ความด้านบวกและด้านลบ ในระดับของการปฏิบตั ิ 3 ระดับ คือ
ปฏิบตั ิเป็ นประจา หมายถึง ปฏิบตั ิ 6-7 วัน ต่อสัปดาห์
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง หมายถึง ปฏิบตั ิ 3-5 วัน ต่อสัปดาห์
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง หมายถึง ปฏิบตั ิ 1-2 วัน ต่อสัปดาห์
ไม่เคยปฏิบตั ิ
หมายถึง ไม่ได้ปฏิบตั ิเลย
4.3กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบตั ิในแต่ละข้อความ ดังนี้
ในข้อความที่เป็ นข้อความในทางบวก
ในข้อความที่เป็ นข้อความในทางลบ
ปฏิบตั ิเป็ นประจา ให้ 4 คะแนน
ปฏิบตั ิเป็ นประจา ให้ 1 คะแนน
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง ให้ 3 คะแนน
ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏิบตั ิเป็ นบางครั้ง ให้ 3 คะแนน
ไม่เคยปฏิบตั ิ ให้ 1 คะแนน
ไม่เคยปฏิบตั ิ ให้ 4 คะแนน
4.4 กาหนดเกณฑ์การตัดสิ นทักษะ การนาไปปฏิบตั ิ
แบ่งคะแนนรวมมากน้อยเป็ น 3 กลุ่ม ตาม เกณฑ์ของบลู ม (Bloom, 1971) คือ กลุ่มที่
ได้คะแนนมาก ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป (ได้คะแนนมากกว่า 19.2) กลุ่มที่ได้ คะแนนปานกลาง
ได้คะแนนร้อยละ 60-80 (ได้คะแนน 14.4 ถึง 19.2) และกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย ได้คะแนนน้อยกว่า
ร้อยละ 60 (ได้คะแนนน้อยกว่า 14.4)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในงานวิจัย
1. การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity)
เครื่ องมื อที่ นามาใช้ในการวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั น าแบบประเมิ น เสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของความครอบคลุมถูกต้องของข้อคาถามและ
การใช้ภาษา ความสอดคล้องของวัตถุ ประสงค์ การสื่ อความหมายของข้อคาถาม จากนั้นผูว้ ิจยั นา
เครื่ องมือไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1) สัตว์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวัดผล 1 ท่าน
2) ผูท้ ี่มีเชี่ยวชาญด้านสุ ขศึกษาและพฤติกรรม 2 ท่าน
3) ผูท้ ี่มีเชี่ยวชาญด้านวัดผลการเรี ยนการสอน 2 ท่าน
โดยการให้คะแนนรายข้อของผูท้ รงคุณวุฒิจะมี 3 ค่า คือ
ค่า +1 คือ ผูต้ รวจสอบแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสามารถใช้วดั ค่าตัวแปรที่จะศึกษาได้
ค่า 0 คือ ผูต้ รวจสอบไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสามารถใช้วดั ค่าตัวแปรที่ศึกษาได้หรื อไม่
ค่า -1 คือ ผูต้ รวจสอบแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สามารถใช้วดั ค่าตัวแปรที่จะศึกษาได้
นาไปคานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร
𝐼𝑂𝐶 = 𝑁𝑅
IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ΣR = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
เมื่อได้ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่านแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
แก้ไขและตัดข้อคาถามข้อที่มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุ ประสงค์ (IOC) ต่ ากว่า
0.6 ออกตามเกณฑ์ของ D.F. Polit, and Beck (2010) ที่กล่าวว่า เครื่ องมือที่สร้างใหม่ควรมีค่า IOC
แต่ละข้อคาถามไม่ น้อยกว่า 0.6 (ดู เพิ่ มเติ มได้ในเอกสารแนบ) จากนั้นผูว้ ิจยั ก็ได้นาเครื่ องมื อมา
ปรับปรุ งพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึ กษาตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ โดย
ปรับสานวนภาษา ปรับและตัดข้อคาถามบางข้อ เนื่ องจากเป็ นข้อคาถามในประเด็นเดี ยวกัน และ
เพิม่ ข้อคาถามเพื่อความครอบคลุมของเนื้อหา
2. การตรวจสอบความเทีย่ ง (Reliability)
เนื่องจากเป็ นแบบวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความเที่ยง
ให้มีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค มากกว่า 0.7 ขึ้นไป (Burns, 2005) โดยในการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจยั นาแบบประเมินที่ได้รับการแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั ประชากรที่คล้ายคลึงกับประชาการที่
จะทาการศึกษา ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 30 คน ที่ศึกษาที่โรงเรี ยนชุมชนบ้าน
ตลาดทุ่ งเหี ย ง อาเภอพนัส นิ ค ม จังหวัดชลบุ รี ซึ่ งเป็ นโรงเรี ย นที่ ไ ม่ ไ ด้รับ การคัดเลื อกเป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอ
นบาคของแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่ องทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรค
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พิษสุ นขั บ้า และการปฏิ บตั ิการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า เท่ากับ 0.709 0.806 และ 0.697
ตามลาดับ (ดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ)
3. การตรวจสอบความยากง่ าย (Difficulty)
ความยากง่ า ยของแบบทดสอบพิ จ ารณาจากผลการสอบของข้อ สอบทั้ง ฉบับ โดย
แบบทดสอบที่ดีจะต้องมีความยากง่ายที่พอเหมาะ ไม่ยากเกินไปหรื อไม่ง่ายเกินไป การคานวณดัชนี
ความยาก (PD) ของแบบวัดหรื อแบบทดสอบ เป็ นการคานวณจากสั ดส่ วน (Proportion) ของผูท้ ี่
เลือกคาตอบที่ผดิ ความยากง่ายมีค่าตั้งแต่ 0 – 1 สามารถคานวณได้ดงั นี้
𝑃𝐷 =

𝑅
𝑁

PD = ค่าความยากง่าย
R = จานวนผูเ้ รี ยนที่ทาข้อนั้นถูก
N = จานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
ความยากง่ า ยของแบบทดสอบมี ค่ า ที่ ย อมรั บ ได้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 0.30 ถึ ง 0.70 (Waltz,
Strickland, & Lenz, 2010) พบว่าแบบสอบถามเกี่ ยวกับเรื่ องความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าที่ผูว้ ิจยั
ได้พฒั นาขึ้นมีค่าความยากง่ายเท่ากับ 0.30 - 0.67 ซึ่ งถือว่ามีความเหมาะสมเพราะมีระดับความยาก
ง่ายที่แตกต่างกัน มีท้ งั ข้อสอบที่ค่อนข้างยาก (มีค่า 0.61 - 0.67) ปานกลาง (มี ค่า 0.40 - 0.60) และ
ค่อนข้างง่าย (มีค่า 0.30 - 0.39) ปะปนกัน (ดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ)
4. ค่ าอานาจจาแนก (Discrimination)
แสดงถึ งความสามารถของข้อค าถามในการบอกความแตกต่ างหรื อจ าแนกผู ้เรี ยนที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง (กลุ่ มนักเรี ยนเก่ ง) กับกลุ่ มที่ มี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ า (กลุ่ มนักเรี ยน
อ่อน) ความสามารถของแบบทดสอบในการจาแนกกลุ่มออกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ เช่น เก่ง-อ่อน เห็นด้วย- ไม่
เห็นด้วย ค่าอานาจจาแนก เขียนแทน ด้วย r มีค่าระหว่าง -1.00 ถึง +1.00 ซึ่งสามารถคานวณได้จากสู ตร
𝑟=

𝑅𝐻 − 𝑅𝐿
𝑁𝐻 𝑜𝑟 𝑁𝐿

r = ค่าอานาจจาแนก
RH = จานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสู ง
RL = จานวนนักเรี ยนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่า
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NH = จานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสู ง
NL = จานวนนักเรี ยนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนต่า
โดนค่ าอานาจจาแนกที่ ดี ควรมี ค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้ นไป (Gronlund NE & Linn RL, 1990)
พบว่าแบบสอบถามเกี่ ย วกับ เรื่ องความรู ้ เกี่ ยวกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้าที่ ได้พ ฒ
ั นาขึ้ นนั้น มี ค่ าอานาจ
จาแนกเท่ากับ 0.20 - 0.80 (ดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ)

การดาเนินการวิจัยและการรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตาราต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู ้แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหาและสาเหตุของเรื่ องที่จะศึกษา ค้นคว้าวิจยั
2. ศึกษาเนื้ อหาเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้ารวมถึงกฎหมายและมาตรการในการควบคุ มป้ องกัน
โรคที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาแนวคิด แนวทางการดาเนินงานป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าเทศบาลในจังหวัด ชลบุรี
4. ศึกษาแนวคิด หลักสู ตรการเรี ยนการสอนนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในโรงเรี ยนในพื้นที่ที่
ได้ทาการคัดเลือกแล้ว
5. ผู ้วิ จ ัยจัดท าโครงร่ างการวิ จ ัย เสนอขอความเห็ นชอบจากคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
6. ผูว้ ิจยั เตรี ยมและสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นา
เครื่ องมือที่สร้างเสร็ จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
7. ผูว้ ิจยั จัดทาหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ผเู ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือ หนังสื อขอ
ความอนุ เคราะห์ทดลองใช้เครื่ องมือและหนังสื อขอความอนุ เคราะห์เก็บรวบรวมเครื่ องมือเพื่อการวิจยั
เสนอคณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อประสานงานผูเ้ กี่ยวข้องในการดาเนินงานวิจยั
8. ผูว้ ิจยั เตรี ยมเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9. นาหนังสื อจากบัณฑิ ตวิทยาลัย เสนอต่ อผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เพื่ อขอความอนุ เคราะห์
ทดลองใช้ เครื่ องมื อ น าหนังสื อจากบัณฑิ ตวิ ท ยาลัย เสนอต่ อผู ้อ านวยการโรงเรี ยน เพื่ อขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมเครื่ องมือเพื่อการวิจยั ในครั้งนี้
10. โดยในเอกสารจะมีการระบุถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั รู ปแบบแผนงาน ระยะเวลา
ที่จะดาเนินการ ขั้นตอนการดาเนินงาน เครื่ องมือที่ใช้ ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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11. ดาเนินการทาหนังสื อประสานงานและขอความร่ วมมือจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยน คณาจารย์
ผูป้ กครองนักเรี ยนและ นั กเรี ยน เพื่ อขอความร่ วมมื อและแจ้งรายละเอี ยดของโครงการวิจยั ขั้นตอน
กระบวนการ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ตลอดจนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั ในครั้งนี้
12. เตรี ยมกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ได้เข้าพบและแนะนาสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มตัวอย่าง
และผูป้ กครอง แนะน าตัวเองชี้ แจงวัตถุ ประสงค์การวิจยั ให้ ทราบและอธิ บายให้ เข้าใจขั้นตอนการ
ดาเนินการ การเก็บรวบรวมข้อมูล และเปิ ดโอกาสให้ชกั ถามพร้อมทั้งให้กลุ่มตัวอย่าง กรอกใบใบยินยอม
เข้าร่ วมการวิจยั โดยผูว้ ิจยั อธิ บายสิ ทธิ์ นักเรี ยนและผูป้ กครอง การพิทกั ษ์สิทธิ์ นักเรี ยน พิทกั ษ์สิทธิ์ ของ
ผู ใ้ ห้ ข ้อมู ลและนั กเรี ยน โดยขอการรั บรองจากคณะกรรมการพิ ท ักษ์ สิ ทธิ์ สวัสดิ ภาพและป้ องกัน
ภยันตรายของนักเรี ยนผ่านคณะกรรมการจริ ยธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
13. ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลเฉพาะนักเรี ยนที่มีความพร้อมและยินยอมให้เก็บข้อมูลเท่านั้น
และได้พิทกั ษ์สิทธิ์ ของนักเรี ยนด้วยการไม่เปิ ดเผย ชื่ อ–สกุล หรื อข้อมูลที่เป็ นการระบุถึงตัวบุคคลของ
นักเรี ยน ซึ่ งข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็ นความลับ เผยแพร่ เพียงผลการศึกษาในภาพรวม

การจัดกระทากับข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทากับข้อมูลหลังจากที่รวบรวมข้อมูลมาแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ตรวจความสมบูรณ์ของการ
ตอบและนาคาตอบของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนน กาหนดการวัดค่าตัวแปรและ
การแปรผล แล้วนาข้อมูลที่ได้มากรอกในโปรแกรมสาเร็ จรู ปและทาการวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
แบ่งการวิเคราะห์ดงั นี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistic)
การแจกแจงความถี่ จานวน ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส าหรั บ อธิ บ ายข้อมู ล
ทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. สถิติอนุมาน (Inferential statistics)
การใช้โมเดลกาลังสองน้อยที่สุดบางส่ วน (Partial least squares regression : PLS-SEM)
ที่ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 เพื่ อทดสอบหาความสั ม พันธ์ ระหว่างข้อมู ล เชิ งปริ ม าณ ได้แก่
ความถี่ ของการเข้าถึงสื่ อ จานวนสัตว์เลี้ยง ระดับความรู ้โรคพิษสุ นขั บ้า ระดับทัศนคติโรคพิษสุ นขั
บ้า ระดับการรับรู ้ ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นัขบ้า ระดับแรงจูงใจในการป้ องกันโรค (ระดับการ
รั บ รู ้ โ อกาสเสี่ ย งจากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้า ระดับ ความเชื่ อ มั่น ในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนอง
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ระดับความเชื่ อในความสามารถของตนในการป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้า) กับระดับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า (ระดับการหลีกเลี่ยงปั จจัย

5
เสี่ ยงต่อโรคพิ ษ สุ นัขบ้า และการจัดการหลักได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคพิ ษสุ นัขบ้า) และข้อมู ลเชิ ง
คุณภาพที่ทาดัมมี่แปลงข้อมูลให้เป็ นเชิงปริ มาณ ได้แก่ เพศ อาชี พของบิดาและมารดา ประเภทสื่ อที่
ชอบและติดตาม ประเภทของสัตว์เลี้ยง ประสบการณ์การถูกกัดหรื อข่วนหรื อเลียที่บาดแผล
ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยใช้ PLS-SEM นั้นจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การประเมิ นโมเดลการวัด (Outer Model Evaluation) ประกอบไปด้วยการ
ทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือวัด การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การทดสอบ
ความตรงเชิ ง เหมื อ นของเครื่ อ งมื อ วัด และการทดสอบความตรงเชิ งจ าแนกของเครื่ อ งมื อ วัด
(Discriminant Validity)
ขั้นตอนที่ 2 การประเมิ นโมเดลเชิ งโครงสร้ าง (Inner Model Evaluation) ประกอบด้วย
การคานวณสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของสมการทานายและการทดสอบสมมติฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินโมเดลการวัด (Measurement Model Evaluation)
การประเมินโมเดลการวัดเป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปร
สั ง เกต ใน PLS-SEM จะเรี ย กความสั ม พัน ธ์ ล ัก ษณะนี้ ว่า โมเดลความสั ม พัน ธ์ ภายนอก (Outer
Model) เนื่ องจากตัวแปรแฝง (Latent Variable) เป็ นตัวแปรที่ ไ ม่ ส ามารถวัดได้โดยตรงหรื อเป็ น
นามธรรมแต่สามารถอธิ บายได้ดว้ ยตัวแปรสังเกต (Observed Variable) หรื อตัวแปรบ่งชี้ (Indicator
Variables) โดยโมเดลการวัดมี ดว้ ยกัน 2 ลักษณะ คื อ โมเดลการวัดแบบรวมตัว (Formative) และ
โมเดลการวัดแบบสะท้อน (Reflective)
โมเดลการวัด แบบรวมตัว ตัว แปรสั ง เกตจะเป็ นสาเหตุ ข องตัว แปรแฝง และการ
เปลี่ ยนแปลงของตัวแปรสังเกตจะส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงค่าของตัวแปรแฝง ดังแสดงภาพที่ 3
รู ป แบบหรื อลั ก ษณะของความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ ค าถามหรื อตัว แปรสั ง เกตจะต้ อ งไม่ มี
ความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ได้ถามหรื อวัดในเรื่ องเดียวกัน (Hair, Sarstedt, Hopkins, & Kuppelwieser,
2014) กล่ าวคือ ตัวแปรสั งเกตเป็ นสาเหตุ หรื อก่ อให้เกิ ดตัวแปรแฝงซึ่ งมาจากแหล่งที่ แตกต่างกัน
หรื อไม่สัมพันธ์กนั จึงไม่สามารถทดแทนกันได้ การตัดตัวแปรสังเกตบางตัวออกไปจะทาให้การ
สื่ อความหมายไม่ตรงตามทฤษฎี หรื อขาดความเที่ ยงตรงเชิ งโครงสร้ าง สาหรับวิธี PLS-SEM จะ
เรี ยกสัมประสิ ทธิ์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่า ค่าน้ าหนักภายนอก (Outer Weight)
โมเดลการวัดแบบสะท้อน (Reflective) ตัวแปรแฝงที่มีการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนการ
เปลี่ ยนแปลงในตัวแปรสังเกต ดังแสดงในภาพที่ 6 รู ปแบบหรื อลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างข้อ
คาถามหรื อตัวแปรสังเกต จะต้องมีความสัมพันธ์กนั สู งและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อวัดในสิ่ ง
เดี ย วกัน (Hair et al., 2014) ความสั ม พัน ธ์ น้ ี จะใช้ เป็ นตัว วัด ความสอดคล้ อ งภายใน (Internal
Consistency) ระหว่างตัวแปรสั ง เกต และเมื่ อตัวแปรสั งเกตมี ล ัก ษณะที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน และ
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เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงจึงสามารถใช้แทนกันได้ (Interchangeable)
กล่าวคือ เมื่อตัดตัวแปรสังเกตบางตัวที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Loading) ที่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ก็จะไม่ส่งผลเสี ยหายต่อความเที่ยงตรงทางเนื้อหา (Christophersen & Konradt, 2007) ความสัมพันธ์
จะแทนด้วยลูกศรชี้ ออกจากตัวแปรแฝงสู่ ตวั แปรสังเกต สาหรับวิธี PLS-SEM จะเรี ยกสัมประสิ ทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายนอก (Outer Loading)

ภาพที่ 6 ลักษณะโมเดลการวัดแบบสะท้อนและโมเดลการวัดแบบรวมตัว
(Roberts, Thatcher, & Grover, 2010)
งานวิ จ ัย นี้ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณและใช้ โ มเดลการวัด แบบสะท้ อ น (Reflective)
เนื่ อ งจากตัว แปรแฝงทั้ง หมดไม่ ส ามารถวัด ค่ า ได้โดยตรง และตัว แปรสั ง เกตหรื อ ข้อ ค าถามมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ัน และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ตามที่ ก ล่ า วไปในข้างต้น ดัง นั้น ส าหรั บ การ
ประเมินโมเดลการวัดสาหรับงานวิจยั นี้ จะมีการทดสอบความเที่ยงและความตรงของเครื่ องมือวัด
โดยเกณฑ์การทดสอบความเที่ยงของตัวแปรแฝงในโมเดลการวัดแบบสะท้อนคือ ค่าสัมประสิ ทธิ์
อัล ฟาตามแนวคิ ด ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ค่ า ความเที่ ย งประกอบ (Composite
Reliability) และน้ าหนักองค์ประกอบภายนอก (Outer Loadings) ส่ วนการทดสอบความตรงจะเป็ น
การประเมินความตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct Validity) ใน 2 ลักษณะคื อ ความตรงเชิ งเหมือน
(Convergent Validity) และความตรงเชิ งจาแนก (Discriminant Validity) โดยมีรายละเอียดสาหรับ
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การทดสอบความเที่ยง (Indicator Reliability)
การทดสอบความเที ่ย งเป็ นการทดสอบคุณ สมบัติข องเครื ่ อ งมือ วัด ในการวัด สิ ่ ง ที่
ต้องการวัด ทั้งนี้ ในการวัดแต่ละครั้ งไม่วา่ จะวัดด้วยจานวนเท่าใดก็ตามหรื อวัดในสภาพการณ์ที่
แตกต่างกัน ผลจากการวัดก็จะยังคงเดิม โดยทัว่ ไปแล้วการทดสอบความเที่ยงของเครื่ องมือจะใช้
การทดสอบด้วยค่าสถิติ “Cronbach’s alpha” แต่สาหรับ วิธี PLS-SEM นั้นจะใช้ค่าสัม ประสิ ท ธิ์
ความเที่ยงประกอบ หรื อ “Composite Reliability” ในการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ใน
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การวิจยั (Hair et al., 2014) โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยงประกอบ มีขอ้ สมมติวา่ น้ าหนักของตัว
แปรสังเกตที่จะนามาคานวณความเที่ยงไม่เท่ากัน ดังนั้นค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยงประกอบจึงมี
แนวโน้มที่จะมีค่าสู งกว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (Cronbach’s alpha) ค่านี้ จึงเหมาะในการประเมิน
โมเดลการวัดแบบ PLS-SEM โดยที่ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยงประกอบ จะมีค่าระหว่าง 0.00 ถึง
1.00 โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยงประกอบมีค่าเข้าใกล้ 0.00 หมายความว่าเครื่ องมือวัดมีความ
เที่ยงน้อยหรื อไม่มีความเที่ยง และค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยงประกอบมีค่าเข้าใกล้ 1.00 หมายความ
ว่าเครื่ องมือวัดมีความเที่ยงสู ง สัมประสิ ทธิ์ ความเที่ยงประกอบมีค่ามากกว่า 0.7 ถือว่าเป็ นระดับที่
ยอมรับได้ในการทดสอบความเที่ยงของข้อมูล (Hair et al., 2014)
2. การทดสอบน้ าหนักองค์ประกอบภายนอก (Outer loadings)
ใช้วดั ความเชื่อมัน่ ระดับตัวแปรสังเกตซึ่ งเป็ นค่าที่ตวั แปรแฝงอธิ บายความแปรปรวนของ
ตัว บ่ ง ชี้ Hair et al. (2014) แนะน าว่ า ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน (Standardize Outer
Loadings) ควรมีค่าไม่ต่ากว่า 0.70 หากต่ากว่านี้ควรพิจารณาตัดตัวแปรสังเกตหรื อตัวชี้ วดั ออก
3. การทดสอบความตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity)
การทดสอบความตรงของเครื่ องมือวัดในแบบสอบถามในความหมายของการวัดจะ
หมายความว่า ข้อคาถาม (Item) หรื อตัวแปรแฝงต่าง ๆ สามารถใช้เป็ นตัวแปรสังเกตของโครงสร้าง
(Construct) เดี ย วกั น นั้ นได้ เหมื อ นกั น กล่ า วคื อ ตัว แปรสั ง เกตที่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ส ร้ า งมาจาก
โครงสร้างที่เหมือนกันหรื อมีองค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั สู ง ในขณะที่ตวั แปรสังเกต
ต่างองค์ประกอบกันจะมีความสัมพันธ์ กนั น้อยหรื อไม่มีความสัมพันธ์กนั ทั้งนี้ สถิ ติที่ใช้วดั ความ
ตรงเชิ งเหมื อนคื อค่ าความแปรปรวนที่ ส กัดได้เฉลี่ ย (Average Variance Extract) หรื อ AVE โดย
ค่าสถิติ AVE จะต้องมีค่าไม่ต่ากว่า 0.5 แสดงว่าตัวแปรแฝงนั้นสามารถอธิ บายความแปรปรวนของ
ตัวแปรสังเกตได้มากกว่าร้อยละ 50 (Hair et al., 2013)
4. การทดสอบความตรงเชิงจาแนก (Discriminant Validity)
ความตรงเชิ ง จาแนก คื อ ความสามารถของเครื่ อ งมื อ วัด ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ต่ ากับ
เครื่ องมือวัดที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ขอบเขตที่ตวั แปรสังเกตของตัวแปรแฝงหนึ่ งจะต้องแยกขาด
จากกัน กับ ตัววัดของตัวแปรแฝงอื่ น โดยสามารถพิ จารณาได้ใน 2 ระดับ คื อ ระดับ ของตัวแปร
สังเกตหรื อข้อคาถามจะต้องเป็ นข้อคาถามเพื่อวัดตัวแปรแฝงนั้น ๆ และเมื่อต่างตัวแปรแฝงก็จะต้อง
ถามคนละเรื่ อง และในระดับของตัวแปรแฝง ค่าคะแนนจะต้องไม่สัมพันธ์กนั มาก สามารถพิจารณา
ความเที่ยงเชิงจาแนกด้วยเกณฑ์ 2 ชนิด คือ เกณฑ์ของ Fornell-Larcker (Fornell-Larcker Criterion)
และ ค่าน้ าหนักไขว้ (Cross Loadings)

8
เกณฑ์ของ Fornell-Larcker เป็ นการเทียบระหว่างรากที่สองของค่าความแปรปรวนสกัด
ได้เฉลี่ย (AVE) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงอื่นในโมเดล โดยค่า
√AVE ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวควรมีค่าสู งกว่าค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง
อื่นในโมเดลยกกาลังสอง (√AVE > AVE(ξi,ξj)) แสดงว่าตัวแปรแฝงนั้นมีความแปรปรวนร่ วมกัน
กับตัวแปรสังเกตในบล็อกเดียวกันมากกว่าตัวแปรอื่นในโมเดลที่มาจากตัวแปรสังเกตต่างบล็อกกัน
ค่ า น้ าหนัก ไขว้ (Cross Loadings) เป็ นการพิ จารณาค่ าความสั ม พัน ธ์ ระหว่างน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ของตัวแปรแฝงนั้นกับน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตกับตัวแปร
แฝงอื่ น ในโมเดล ซึ่ งแต่ ล ะตัวบ่ ง ชี้ ควรมี น้ า หนัก องค์ป ระกอบกับ ตัวแปรแฝงที่ ต ัวแปรสั ง เกต
เกี่ยวข้องสู งมากกว่าตัวแปรแฝงอื่น (Henseler & Sarstedt, 2013) โดยค่าน้ าหนักควรมีค่าไม่นอ้ ยกว่า
0.70 ซึ่ งสามารถต่ากว่านี้ ได้แต่จะต้องไม่ต่ากว่า 0.50 (Lee, Petter, Fayard, & Robinson, 2011) และ
ค่าน้ าหนักควรมีค่าเป็ นบวก
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินโมเดลภายใน (Inner Model Evaluation)
เมื่อประเมินโมเดลการวัดด้านความเชื่อถือได้ความเที่ยงและความตรงของเครื่ องมือแล้ว
จะต้อ งด าเนิ น การประเมิ น ความสั ม พัน ธ์ ต ามสมมติ ฐ านงานวิจยั อนึ่ ง PLS-SEM ต้อ งการการ
ประเมิ น ผลลัพ ธ์ สุ ด ท้า ยเช่ น เดี ย วกับ เทคนิ ค การวิเคราะห์ ต ัวแปรพหุ น ามอื่ น ๆ แต่ จ ะไม่ มี ก าร
ประเมิ นความสอดคล้องของโมเดลโดยรวม (Goodness-of-Fit) (Hair et al., 2014)โดยมี ข้ นั ตอน
และรายละเอียดดังนี้
1. การค านวณสั ม ประสิ ท ธิ์ การท านาย (Coefficient determinant) ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ การ
ทานาย หรื อ R2 เป็ นตัวแปรสังเกตความแม่นยาของการทานายโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ในการ
วิเคราะห์ ค่ าอิ ท ธิ พ ลระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรต้นสามารถอธิ บ ายได้จากสั ดส่ วนค่ าความ
แปรปรวนของตัวแปรตามที่เป็ นตัวแปรแฝงภายในที่อธิ บายได้ดว้ ยตัวแปรต้น ค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ทานายของตัวแปรแฝงภายใน R2 หรื อ R-Square โดย Hair et al. (2014) ระบุ ว่า R2 ถ้ามีค่าเท่ากับ
0.75 0.50 และ 0.25 ถือว่ามีค่าสู ง ปานกลาง และต่า ตามลาดับ กล่าวคือค่า R2 จะต้องไม่ต่ากว่า 0.25
จึงจะถือว่าตัวแปรต้นสามารถอธิ บายค่าความแปรปรวนในตัวแปรตามได้
2. ค่าการทานายความแม่นยาของรู ปแบบเส้นทาง (Cross-Validated Redundancy; Q2)
ควรมีค่ามากกว่าศูนย์ โดยถ้าค่า Q2 มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.02 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับต่า
ในขณะที่ Q2 มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.15 หมายถึ ง มี ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และหากค่า
Q2 มีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.35 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสู ง (Hair et al., 2014)
3. การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบต่ อ ความแม่ น ย าในการท านาย (Effect Size หรื อ f2)
ความสั มพันธ์ ระหว่างตัวแปรท านาย (Predictor) และตัวแปรตอบสนอง (Response) ต้องมี ค่ า f2
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มากกว่า 0.02 ในขณะที่ค่า f2 มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.02 หมายถึง มีผลกระทบต่อความแม่นยาในการ
ท านายต่ า ถ้าหากค่ า f2 มากกว่าหรื อเท่ ากับ 0.15 หมายถึ ง มี ผ ลกระทบต่ อความแม่ น ย าในการ
ทานายปานกลาง และหากค่า f2 มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.35 หมายถึง มีผลกระทบต่อความแม่นยาใน
การทานายสู ง (Hair et al., 2014)
4. การวิเคราะห์อิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) อิทธิ พลทางอ้อม (Indirect Effect) และ
อิทธิ พลรวม (Total Effect) โดยการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล (Path Coefficient: ß) ซึ่ งควรมี
ค่าไม่ต่ากว่า 0.10 และมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Hair et al., 2014)
5. การทดสอบสมมติ ฐ าน (Path Coefficients and Significance Levels) การทดสอบ
สมมติฐาน คือ การคานวณสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางของโมเดลภายใน (Inner Model) ไม่เป็ น 0 (ตัวแปร
ที่ อ ยู่ ต้น ลู ก ศรมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตัว แปรที่ อ ยู่ ป ลายลู ก ศร) และสั ม ประสิ ทธิ์ เส้ น ทางของน้ าหนั ก
องค์ประกอบภายนอก (Outer Loadings) ไม่เป็ น 0 และเนื่ องจาก PLS-SEM จะใช้การทดสอบการมี
นัยสาคัญทางสถิติของพารามิเตอร์ดว้ ยกระบวนการ Bootstrapping ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ใช้ในการ
หาช่วงความเชื่ อมัน่ ของการประมาณค่าพารามิเตอร์ หาค่าเฉลี่ยและความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ
แต่ละพารามิเตอร์ เพื่อใช้วิเคราะห์ ผลทางสถิ ติ (Hair et al., 2014) และใช้เทคนิ คการสุ่ มซ้ าข้อมูลที่
เก็บได้เพิ่มเติมเพื่อสร้างเป็ นชุ ดข้อมูลใหม่ โดยจานวนชุ ดที่ได้จากการสุ่ มซ้ า โดยทัว่ ไปจะกาหนด
จานวน 5,000 ชุด (Hair et al., 2014)
การทดสอบสมมติฐานด้วยกระบวนการ Bootstrapping นั้น จะใช้การทดสอบสมมติฐาน
ที่มีเขตการปฏิเสธสองทาง (two-tailed) โดยสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางของโมเดลภายในมีระดับนัยสาคัญ
0.05 คือ p < 0.05 และ t - Statistics มี ค่าสู งกว่าค่าวิกฤติ คื อ 1.96 แสดงว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง
สนับสนุนสมมติฐานงานวิจยั

ตอนที่ 3 ระยะที่ 2 : ระยะสร้ าง พัฒนา และศึกษาผลของรู ปแบบกิจกรรม
ระยะการสร้ างและพัฒนารู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริมพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัข
ขั้นที่ 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ในขั้นนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษา
รวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุ นขั บ้า อันตราย กลุ่มเสี่ ยง การติดต่อ การป้ องกัน การจัดการ
หลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยง กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ นขั และสัตว์เลี้ยง พฤติกรรมการ
ป้ องกันโรค สุ ขภาพ แนวคิดทฤษฎี แรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรค รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ขั้น ที่ 2 การวิเคราะห์ สั งเคราะห์ แนวคิ ดทฤษฎี แรงจู งใจเพื่ อป้ องกันโรค ทฤษฏี The
Rational Model และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องรวมถึ งข้อมูลที่ได้จากการทาสารวจในระยะที่ 1 เพื่อใช้ใน
การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั
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ขั้นที่ 3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิดและวิธีสร้างสื่ อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า จาก ตารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดจุดมุ่งหมาย กรอบการสร้ างสื่ อและกิ จกรรมฯ วัตถุ ประสงค์หลักของสื่ อ
และกิจกรรมโดยประยุกต์ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรค โดยมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี้
2.1 เพื่ อสร้ างให้นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ เข้าร่ วมกิ จกรรมเกิ ดการรั บ รู้
ความรุ นแรงของโรคพิ ษสุ นัขบ้ า คือ สร้างการประมวลผลและตีความของนักเรี ยนว่าถ้าติดเชื้ อโรค
พิษสุ นขั บ้าจะทาให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพถึงขั้นเสี ยชีวิตได้ โรคพิษสุ นขั บ้าไม่มียารักษาโรคเฉพาะ
เชื้อทาลายระบบประสาทเป็ นหลัก หากนักเรี ยนไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนาก็จะส่ งผลเสี ยต่อชีวติ
2.2 เพื่ อสร้ างให้นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ เข้าร่ วมกิ จกรรมเกิ ดการรั บ รู้
โอกาสเสี่ ยงจากการเกิ ดโรคพิ ษสุ นัขบ้ า คือ มีความเชื่อในเรื่ องของความเป็ นไปได้ที่จะถูกคุกคาม
จากโรคพิษสุ นขั บ้า อันเนื่ องมาจากการไม่ปรับพฤติกรรมให้ถูกต้อง โดยพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ทา
ให้เกิดโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรคพิษสุ นขั บ้า
2.3 เพื่อสร้างให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เข้าร่ วมกิจกรรมเกิ ดความเชื่ อมั่น
ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติ กรรม คือ เป็ นความคาดหวังเฉพาะนักเรี ยนว่าถ้าสามารถมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมจะสามารถลดภาวะคุกคามจากโรคพิษสุ นขั บ้าได้
2.4 เพื่อสร้างให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เข้าร่ วมกิจกรรมเกิดความเชื่ อมั่น
ในความสามารถของตน คือ เป็ นความเชื่ อในความสามารถของนักเรี ยนว่าตัวเองสามารถปฏิบตั ิ
พฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้
3. กาหนดความสอดคล้องของกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมกับทฤษฏี แรงจูงใจเพื่อป้ องกัน
โรคโดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสอดคล้องของกิจกรรมฯกับทฤษฏีแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ทฤษฎี
แรงจูงใจในการป้องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้ า
การรับรู้ความรุ นแรงของโรค
พิษสุนขั บ้า
การรับรู้โอกาสเสี่ ยงจากโรค
พิษสุนขั บ้า
ความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิผล
ของการตอบสนอง
พฤติกรรมการป้ องกันโรค
พิษสุนขั บ้า
ความเชื่อมัน่ ใน
ความสามารถของตนในการ
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า

ใครหนอ
เสี่ยง

เป็ นพิษ
สุ นัขบ้ า
ตายได้ นะ

เรบีส์
เรบีส์










5 ย. คาถา
กันกัด

อย่ างไรถึง
ปลอดภัย

หนูทาได้















4. กาหนดช่ วงเวลาจัดกิ จกรรม วัตถุ ประสงค์ย่อย ลักษณะกิ จกรรมและสื่ อที่ ใช้ท้ งั
6 กิจกรรมโดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 4
5. เขี ยนแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ องโรคพิ ษสุ นัขบ้าพร้ อมใบงานในแต่ละ
สัปดาห์โดยแต่ละแผนการจัดกิจกรรมจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่ อเรื่ องของกิจกรรม กลุ่มเป้ าหมาย
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม สาระสาคัญ วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ รู ปแบบของสื่ อ
กิจกรรมที่ใช้ เนื้ อหารายละเอียดของกิจกรรม ใบงาน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ (สามารถดู
เพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ)
6. ส่ งแผนกิจกรรมฯให้ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
1) สัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรี ยนการสอน 1 ท่าน
2) ผูท้ ี่มีเชี่ยวชาญด้านการเรี ยน การสอนและการทากิจกรรมในเด็ก 2 ท่าน
3) ผูท้ ี่มีเชี่ยวชาญด้านการทาสื่ อและกิจกรรมในเด็ก 2 ท่าน
พิ จ ารณาความเหมาะสมของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของกิ จ กรรม ตรวจสอบความ
สอดคล้อ งของรู ป แบบกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นัข ของนั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรี ยนภาคตะวันออกประเทศไทย ว่าแต่ละกิจกรรมมีความตรงและสอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์หรื อไม่ เพื่อนาผลการพิจารณามาหาคาดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Congruence;
IOC) โดยกาหนดค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 1
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ตารางที่ 4 กิจกรรมฯที่สอดคล้องกับทฤษฏีแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ลักษณะ
กิจกรรมทีใ่ ช้

สัปดาห์ ที่

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

ทดสอบก่ อน
เข้ าร่ วม
การศึกษา

เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้
ความสามารถดังนี้

2

กิจกรรม
"ใครหนอ
เสี่ยง"

1. บอกกลุ่มที่เสี่ ยงต่อการได้รับ 1. การใช้สื่อ
ปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุนขั
แอนิเมชัน
บ้าได้
2. การทา
2. ระบุชนิดของสัตว์ที่เป็ น
กิจกรรมใน
พาหะนาโรคพิษสุนขั บ้าได้
ใบงาน
3. บอกช่องทางการติดโรคพิษ
สุนขั บ้าจากสัตว์พาหะหลัก
ได้
4. เปรี ยบเทียบสถานการณ์ที่
เสี่ ยงต่อโรคพิษสุนขั บ้า และ
สถานการณ์ที่ปลอดภัยได้
5. แสดงพฤติกรรมที่รับรู ้วา่
พฤติกรรมใดที่เสี่ ยงต่อการ
ได้รับปัจจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษ
สุนขั บ้าได้

3

กิจกรรม
"เป็ นพิษ
สุ นัขบ้ าตาย
ได้ นะ"

1. แสดงพฤติกรรมที่รับรู ้ถึง
ความรุ นแรงและอันตราย
ของโรคพิษสุนขั บ้าได้
2. บอกวิธีป้องกันตนเองและ
ระมัดระวังการเป็ นโรคพิษ
สุนขั บ้าได้

1. การใช้สื่อ
นิทานผสม
กับ
แอนิเมชัน
2. การทา
กิจกรรมใน
ใบงาน

ความสอดคล้อง
กับทฤษฏี
แรงจูงใจฯ

การรับรู ้โอกาสเสี่ ยง
จากโรคพิษสุนขั บ้า

1. การรับรู ้ความ
รุ นแรงของโรคพิษ
สุนขั บ้า
2. ความเชื่อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผลของ
การตอบสนอง
พฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคพิษ
สุนขั บ้า
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ลักษณะ
กิจกรรมทีใ่ ช้

ความสอดคล้อง
กับทฤษฏี
แรงจูงใจฯ

สัปดาห์ ที่

กิจกรรม

4

กิจกรรม "เร
บีส์ เรบีส์ "

1. บอกความหมายของเรบีส์
1. การใช้สื่อ
หรื อโรคพิษสุนขั บ้าได้
แอนิเมชัน
2. บอกชนิดของสัตว์ที่สามารถ 2. การทา
เป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้
กิจกรรมใน
3. บอกอาการของโรคพิษสุนขั
ใบงาน
บ้าในสัตว์ และในคนได้
4. อธิบายการติดต่อและการ
แพร่ ระบาดของโรคพิษสุนขั
บ้าได้

1. การรับรู ้ความ
รุ นแรงของโรคพิษ
สุนขั บ้า
2. การรับรู ้โอกาส
เสี่ ยงจากโรคพิษ
สุนขั บ้า

5

กิจกรรม "5
ย. คาถากัน
กัด"

1. อธิบายความหมายของ คาว่า 1. การใช้สื่อ
5 ย ได้
แอนิเมชัน
2. บอกวิธีปฏิบตั ิตาม 5 ยเพื่อ 2. การทา
ป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าใน
กิจกรรมใน
ชีวติ ประจาวันได้
ใบงาน

1. การรับรู ้โอกาส
เสี่ ยงจากโรคพิษ
สุนขั บ้า
2. ความเชื่อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผลของ
การตอบสนอง
พฤติกรรมป้ องกัน
โรค
3. ความเชื่อมัน่ ใน
ความสามารถของ
ตน

6

กิจกรรม
1.บอกวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยง 1. การใช้สื่อ
"อย่ างไรถึง พฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรค หุ่นมือเล่า
ปลอดภัย" พิษสุนขั บ้าได้
เรื่ องกับ
2.ระบุปัจจัยเสี่ ยงต่อการเป็ น
แอนิเมชัน
โรคพิษสุนขั บ้าได้
2. การทา
3.บอกวิธีการจัดการหลังจาก
กิจกรรมใน
ได้รับปัจจัยเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค
ใบงาน
พิษสุนขั บ้าได้

1. ความเชื่อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผลของ
การตอบสนอง
พฤติกรรมป้ องกัน
โรค
2. ความเชื่อมัน่ ใน
ความสามารถของ
ตน

วัตถุประสงค์
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ตารางที่ 4 (ต่อ)

สัปดาห์ ที่

กิจกรรม

7

กิจกรรม
"หนูทาได้ "

8
12

วัตถุประสงค์

ความสอดคล้อง
กับทฤษฏี
แรงจูงใจฯ

ลักษณะ
กิจกรรมทีใ่ ช้

1. บอกขั้นตอนการล้างแผล
1. การใช้สื่อ
หลังจากได้รับปัจจัยเสี่ ยงต่อ
ละครผสม
การเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้
กับ
2. แสดงการล้างแผลหากได้รับ
แอนิเมชัน
ปั จจัยเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค
2. การทา
พิษสุนขั บ้าได้
กิจกรรมใน
ใบงาน

1. ความเชื่อมัน่
ในประสิทธิผลของ
การตอบสนอง
พฤติกรรมป้ องกัน
โรค
2. ความเชื่อมัน่
ในความสามารถ
ของตน

ทดสอบหลังเข้ าร่ วมกิจกรรม
ทดสอบระยะติดตามผล
(หลังจากทดสอบหลังเข้ าร่ วมการศึกษาไป 4 สัปดาห์ )

7. แก้ ไ ขปรั บ ปรุ งแผนกิ จ กรรมฯ ตามค าแนะน าของผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และส่ งให้
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน พิจารณาอีกครั้ง โดยหลังจากปรับกิจกรรมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของกิจกรรม ทั้ง 6 กิจกรรมมีค่าเท่ากับ 1
8. นาแผนกิ จกรรมฯ ที่ ไ ด้ป รั บ ปรุ งเสร็ จแล้ว ไปดาเนิ น การผลิ ตสื่ อและจัดเตรี ย ม
กิจกรรม
9. นาสื่ อและกิจกรรมฯ ที่จดั เตรี ยมเสร็ จแล้วส่ งให้กบั ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน พิจารณา
ความเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของกิจกรรม ตรวจสอบความสอดคล้องของรู ปแบบกิจกรรม
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในโรงเรี ยนภาคตะวันออก
ประเทศไทย ว่าแต่ ละกิ จกรรมมี ความตรงและสอดคล้องกับวัตถุ ป ระสงค์หรื อไม่ เพื่ อนาผลการ
พิ จ ารณามาหาค าดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Congruence; IOC) โดยก าหนดค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องมีค่าเท่ากับ 1
10. แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง สื่ อ และกิ จ กรรมฯ ตามค าแนะน าของผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ และส่ ง ให้
ผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 5 ท่าน พิจารณาอี กครั้ ง โดยหลังจากปรับสื่ อและกิ จกรรมเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของกิจกรรม ทั้ง 6 กิจกรรมมีค่าเท่ากับ 1
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11. นาสื่ อและกิจกรรมฯ ไปทดลองใช้ทากิจกรรมออนไลน์กบั นักเรี ยนประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนจุฑาทิพย์ จานวน 30 คน เพื่อดู ความเหมาะสมในเรื่ องการจัดกิ จกรรม ตัวกิ จกรรม
และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม นามาปรับปรุ งกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น

ระยะการศึกษาผลรู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริมพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัข
รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบแผนการวิจยั แบบ
ศึกษาสองกลุ่ม วัดผล 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการทดลอง หลังการทดลองและวัดติดตามผลหลังจาก
เสร็ จ วัด ผลครั้ งที่ 2 หลัง การทดลอง 4 สั ป ดาห์ (Polit & Beck, 2006) โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
ประเมิ น ผลของรู ป แบบกิ จกรรมส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นัข ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ในรู ปแบบออนไลน์ โดยมีรูปแบบการ
ทดลองดังนี้
กลุ่มเปรี ยบเทียบ C-group O1C---------------------------- O2C ----------------- O3C
กลุ่มทากิจกรรม E-group O1E--------------X------------- O2E -----------------O3E
O1CO2CO3Cแทน การประเมินกลุ่มเปรี ยบเทียบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
O1EO2E O3Eแทน การประเมินกลุ่มทากิจกรรม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
X แทน ผลของรู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั ในการป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้า ในนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ จานวนนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ทั้งเพศชาย
และหญิงที่ อยู่อาศัยในจังหวัดชลบุ รี ใน 275 โรงเรี ยน แบ่งเป็ นเพศชาย 5,585 คน หญิง 4,996 คน
รวมทั้งสิ้ น 10,581 คน (ดังตารางที่ 2 ที่กล่าวไปแล้ว)
2. การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ก าหนดขนาดตัว อย่ า งจากประชากรโดยใช้ โ ปรแกรม PS: Power and Sample Size
Calculation 3.1 (Dupont & Plummer, 1998) กาหนดค่าต่าง ๆ เท่ากับงานวิจยั ใกล้เคียงที่ได้ทาการ
ทดลองเพื่ อประเมิ นกิ จกรรมการป้ องกันการถู กสุ นัขกัดในเด็กในชนบทของจี น (Shen, Pang, &
Schwebel, 2016) ซึ่ งมี ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของผลการศึกษา 2 กลุ่ม (δ) เท่ ากับ 0.39
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ค่าความส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานประชากร () เท่ากับ 0.45 ค่าอานาจจาแนก (power) เท่ากับ 0.8
และค่าความเชื่อมัน่ ของการทดสอบเท่ากับ 0.95 ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้จานวน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เหมาะสมกับการวิจยั จานวนเท่ากับ 22 ตัวอย่าง เมื่อทาการศึกษาจริ งพบว่ามี
นักเรี ยนที่เข้าร่ วมในกลุ่มกิจกรรมทั้งสิ้ น 23 คนและกลุ่มเปรี ยบเทียบ 22 คน รวมทั้งหมดเป็ น 45 คน
3. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การคัดเลื อกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ทาการสุ่ มเลื อกโรงเรี ยนที่ ได้ทาการเก็บข้อมู ลไป
แล้วในระยะที่ 1 (เนื่องจากมีระยะเวลาในการทาการศึกษาเป็ นคนละปี การศึกษา เด็กนักเรี ยนใน
การศึกษาจึงเป็ นคนละกลุ่มชั้นปี กัน) จานวน 1 โรงเรี ยนที่อนุ ญาตให้ทาการศึกษา และใช้การจับ
ฉลากในการเลื อกห้องเรี ยนที่จะทาการเก็บข้อมูลอีกครั้ง โดยทั้งสองกลุ่มจะต้องมีเด็กนักเรี ยนที่
ศึกษาคนละห้องเรี ยนที่มีบริ บทที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด แบ่งเป็ นกลุ่มที่ทากิจกรรม จานวน 23 คน
และกลุ่มเปรี ยบเทียบ จานวน 22 คน และดาเนินการให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม มีลกั ษณะใกล้เคียง
กันโดยการจับคู่ (Matched Pair) ให้มีเพศเดี ยวกันและเกรดเฉลี่ ยใกล้เคียงกัน และกาหนดเกณฑ์
การคัดเข้าและคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้าของกลุ่มตัวอย่าง
1) มีอายุระหว่าง 8-10 ปี และกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2) สามารถอ่าน ฟัง เขียน ภาษาไทยได้ ไม่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพจิต
3) เป็ นนักเรี ยนที่มีความสมัครใจในการเข้าร่ วมโปรแกรมกิจกรรมที่พฒั นาขึ้น
4) เป็ นนักเรี ยนที่ผปู ้ กครองยินยอมในการเข้าร่ วมโปรแกรมกิจกรรมที่พฒั นาขึ้น
เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง
1) เด็กหรื อผูป้ กครองต้องการยกเลิกการเข้าร่ วมโครงการ
2) เด็กมีภาวะเจ็บป่ วยกะทันหัน ทาให้ไม่สามารถร่ วมโครงการได้

การสร้ างเครื่ องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในงานวิจัยทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือที่ได้สร้างและพัฒนาแล้วในการศึกษาระยะที่ 1 นาไปจัดทาในรู ปแบบ
การสารวจทางออนไลน์ (Google form)

การดาเนินการวิจัยและการรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินการวิจยั และรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
1) โทรศัพ ท์ประสานงานกับ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน เพื่ อชี้ แจงวัตถุ ป ระสงค์และขอ
ความร่ วมมื อเก็บรวบรวมข้อมูลและทากิ จกรรมออนไลน์ โดยผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสุ ทธาวาส
สะดวกและยินดีที่จะให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนเข้าร่ วมการการศึกษานี้
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2) ภายหลังได้รับอนุ ญาตจากผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสุ ทธาวาส ผูว้ ิจยั ได้โทรศัพท์
ประสานงานกับ คุ ณ ครู ที่ ไ ด้รับ มอบหมาย เพื่ อ แจ้ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั ขั้น ตอนการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและทากิ จกรรม รู ปแบบกิ จกรรม พร้อมทั้งขอเพิ่มเพื่อนกับคุ ณครู ทางแอพพลิเคชัน่
ไลน์ ไว้ติดต่อประสานงานระหว่างทากิจกรรม
3) ผู ว้ ิจ ัย ได้ส ร้ างห้ อ งไลน์ (ทั้ง ห้ อ งท ากิ จ กรรมและห้ อ งเปรี ย บเที ย บ) และเขี ย น
ข้อความประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฯ ฝากให้คุณครู ที่ได้รับมอบหมายไปทาการประชาสัมพันธ์ กบั
นักเรี ยนและผูป้ กครองชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พร้ อมทั้งเชิ ญนักเรี ยนและผูป้ กครองเข้าห้องไลน์ท้ งั
สองกลุ่ม หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้เขียนข้อความ แนะนาตัวเอง พร้อมทั้งส่ งคลิปแอนิ เมชันและข้อความ
ที่ช้ ี แจงรายละเอียดของกิ จกรรมและอธิ บายสิ ทธิ์ และการพิทกั ษ์สิทธิ์ ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั และ
ผูป้ กครอง ลงในแต่ ล ะกลุ่ ม ไลน์ ได้แก่ ก ารอธิ บ ายวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย ให้ ท ราบ ขั้น ตอนการ
ดาเนิ นการและวิธี ก ารวิจยั รู ป แบบกิ จกรรมที่ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ต้อ งเข้าร่ วม กระบวนการ
ขั้นตอน วิธีการที่ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั จะต้องปฏิ บตั ิ หรื อได้รับ การปฏิ บตั ิ เมื่ อสมัครใจเข้าร่ วม
โครงการวิจยั โดยละเอียด ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้น การถอนตัวออกจากการวิจยั การพิทกั ษ์สิทธิ์ ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั และเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองชักถามข้อสงสัยเกี่ ยวกับการวิจยั นี้
ทางไลน์หรื อทางโทรศัพท์ดว้ ยความเต็มใจ และไม่ปิดบังซ่อนเร้นจนพอใจ
4) ผูว้ ิจยั ได้สอบถามความสมัครใจกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั และผูป้ กครองออนไลน์
และให้ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั กดยินยอมก่อนเข้าตอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 โดยผูว้ ิจยั ได้อธิ บายสิ ทธิ์
และการพิทกั ษ์สิทธิ์ ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั และผูป้ กครองอีกครั้งในเอกสารสอบถามความสมัครใจ
5) ให้ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบได้เข้าไปตอบแบบสอบถาม
ครั้งที่ 1 (ก่อนเริ่ มกิจกรรม) ในรู ปแบบการสารวจทางออนไลน์ ทาง Google form
6) จัดรู ปแบบกิจกรรมที่พฒั นาขึ้นเฉพาะในกลุ่มที่ทากิ จกรรม โดยจัดกิ จกรรมออนไลน์
ทาง Line Meeting ทุกวันอังคาร เวลา 15.15 นาฬิ กา เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ (ทางโรงเรี ยนแนะนาว่าให้ใช้
ช่ องทางสอนทางนี้ เพราะเป็ นช่ องทางเดี ยวกับที่ ทางโรงเรี ยนใช้สอนและขอให้ ท ากิ จกรรมหลังจาก
15.00 นาฬิกา)
7) กิจกรรมที่ผวู ้ จิ ยั ได้จดั ทาขึ้นจะเป็ นรู ปแบบหลักคือเป็ นคลิปแอนิ เมชัน ในบางกิจกรรม
จะมีแอนิเมชันรวมกับรู ปแบบอื่นเช่น นิทาน หุ่ นมือ ละคร โดยจะทาพูดคุยกับนักเรี ยนที่เข้าร่ วม และเปิ ด
สื่ อที่ได้เตรี ยมได้ให้นกั เรี ยนดู (สามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมและสื่ อได้ที่ภาคผนวก จ ) พร้อมพูดคุย
เรื่ องการทาใบงาน
8) หลังจากจัดกิจกรรมเสร็ จทุกครั้ง ผูว้ จิ ยั ก็ส่งลิงก์สาหรับดูสื่อที่ใช้ในกิจกรรมนั้น ๆ
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมทางกลุ่มไลน์ พร้ อมทั้งสร้างอัลบั้มรู ปภาพไว้ในกลุ่มไลน์เพื่อให้นกั เรี ยนได้ส่งใบ
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งานในแต่ละกิ จกรรม พร้อมทั้งมีการเฉลยใบงานในกลุ่มไลน์ และส่ งของที่ระลึกให้กบั นักเรี ยนที่
ตอบใบงานได้คะแนนดี และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมส่ งใบงานทุกคน
9) ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบได้เข้าไปตอบแบบสอบถาม
ครั้งที่ 2 (ช่วง สัปดาห์ที่ 8 หลังจากทากิจกรรมครั้งสุ ดท้าย) แบบออนไลน์ทาง Google form
10) ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทั้งกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบได้เข้าไปตอบแบบสอบถาม
ครั้งที่ 3 (ช่วง สัปดาห์ที่ 12 หลังจากทาแบบสอบถามครั้งที่2 ไปแล้ว 4 สัปดาห์) ในรู ปแบบออนไลน์ทาง
Google form
11) ส่ งลิงก์สาหรับดูคลิปแอนิเมชันที่ใช้ในกิจกรรมโรคพิษสุ นขั ทั้งหมดในให้กบั กลุ่ม
เปรี ยบเที ยบ พร้ อมนัดวันในการทากิ จกรรมให้กบั นักเรี ยนที่ อยูใ่ นกลุ่มเปรี ยบเที ยบที่สนใจมาเข้าร่ วม
กิจกรรม 1 ครั้ง

การจัดกระทากับข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดกระทากับข้อมูลหลังจากที่รวบรวมข้อมูลมาแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบคาตอบที่ได้
จากการสารวจทางออนไลน์ แล้วนามาแปลค่า ให้คะแนน และวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปต่อไป

สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
แบ่งการวิเคราะห์ดงั นี้
1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistic)
การแจกแจงความถี่ จานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับอธิ บาย
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั
2. สถิติอนุมาน (Inferential statistics)
2.1 วิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติ ที อิ ส ระ (Independent t – test) เพื่ อเปรี ยบเที ยบค่ าเฉลี่ ยของ
คะแนนในแต่ละตัวแปรระหว่างกลุ่มที่ทากิจกรรมกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ ก่อนทากิจกรรม หลังทากิ จกรรม
และระยะติดตามผล
2.2 วิเคราะห์ โดยใช้สถิ ติความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า (Repeated Measures ANOVA)
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของของตัวแปรเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และ พฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากโรคพิ ษ สุ นัข บ้า ของนัก เรี ย นในกลุ่ ม ที่ ท ากิ จกรรม ทั้ง 3 ระยะ และนัก เรี ย นในกลุ่ ม
เปรี ยบเทียบทั้ง 3 ระยะ
โดยรายละเอี ยดการดาเนิ นการวิจยั และรวบรวมข้อมู ลระยะที่ 2 ทั้งหมด สามารถสรุ ป
เป็ นขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 2 ได้ดงั ภาพที่ 7
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การเตรียมการทดลอง
o ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
o กาหนดประชากรและกลุ่มอย่าง
o พัฒนาและตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการทากิจกรรมออนไลน์

การดาเนินการทดลองและเก็บตัวอย่ าง
กลุ่มทากิจกรรม

กลุ่มเปรี ยบเทียบ

วัดคะแนน ความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
และพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ก่ อนดาเนินการทดลอง

จัดกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรม
การป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ าออนไลน์
ตามทฤษฎีแรงจูงใจเพือ่ ป้ องกันโรค

สัปดาห์ ที่ 1

สัปดาห์ ที่
2-7

ไม่ ได้ รับการจัดกิจกรรมใดๆ

วัดคะแนน ความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้า ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
และพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า หลังดาเนินการทดลอง
วัดคะแนน ความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้า ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
และพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า ระยะติดตามผล 4 สัปดาห์ หลังการทดลอง

สัปดาห์ ที่ 8

สัปดาห์ ที่ 12

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้

สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) : จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับอธิ บายข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั
สถิติอนุมาน (Inferential statistics) :

1)

วิเคราะห์โดยใช้โมเดลกาลังสองน้อยที่สุดบางส่ วน เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติ
เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า

2)

วิเคราะห์โดยใช้สถิติทีอิสระ เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละตัวแปรระหว่างกลุ่มที่ทากิจกรรมกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ ก่อนทากิจกรรม
หลังทากิจกรรมและระยะติดตามผล

3)

วิเคราะห์โดยใช้สถิติความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของของตัวแปรเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับ
โรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และ พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั
บ้าของนักเรี ยนในกลุ่มที่ทากิจกรรม ทั้ง 3 ระยะ และนักเรี ยนในกลุ่มเปรี ยบเทียบทั้ง 3 ระยะ

ภาพที่ 7 สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ในระยะที่ 2
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในโรงเรี ยนภาคตะวันออก ประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการ วิเคราะห์
ข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ได้แก่ ระยะสารวจพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ระยะที่ 2 ได้แก่ ระยะศึกษารู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนกลุ่มทากิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มทากิจกรรม และกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ตอนที่ 4 ผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยของของตัวแปรต่าง ๆ
ภายในกลุ่ม ในระยะก่อนทากิจกรรม หลังทากิจกรรมและติดตามผล

ระยะที่ 1 ระยะสารวจพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
ระยะที่ 1 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลทัว่ ไป
จากตารางที่ 5 เป็ นการแสดงข้อ มู ล ทั่ว ไปของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ใน
การศึกษาระยะที่1 จากโรงเรี ยนประถมศึกษา 7 แห่ ง ใน 6 ตาบลของจังหวัดชลบุรี จานวน 287 คน
พบว่า นักเรี ยนที่เข้าร่ วมการศึกษาในครั้งนี้ ร้อยละ 62.4 เป็ นเพศหญิง และอาศัยอยูใ่ นพื้นที่พบสุ นขั
ติดเชื้อพิษสุ นขั บ้าในปี ที่ผา่ นมา (ร้อยละ50.9) เมื่อพิจารณาที่อาชีพบิดาและมารดา พบว่าร้อยละ47.3
ของบิดาและร้ อยละ 38.3 ของมารดาประกอบอาชี พรับจ้าง ในส่ วนประเภทสื่ อที่ ชอบและติดตาม
มากที่สุดคือยูทูป (ร้อยละ40.4) ตามด้วยติกต๊อก (ร้อยละ36.9) ซึ่ งร้อยละ 26.5 รายงานว่าพวกเขาใช้
เวลาดู สื่อมากกว่า 1 ชั่วโมงแต่ไม่เกิ น 2 ชั่วโมงต่อวัน สาหรับหัวข้อเรื่ องสัตว์เลี้ ยงพบว่านักเรี ยน
ร้ อยละ 60.3 มี ก ารเลี้ ยงสั ตว์เลี้ ยงลู กด้วยนมที่ บ ้าน ซึ่ งส่ วนใหญ่ เป็ นสุ นัข (ร้ อยละ 42.86) โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 1.26 ตัว (ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 2.26) ส่ วนเรื่ องประวัติถูกสัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนมกัด ข่วน
หรื อเลี ยบริ เวณบาดแผล พบว่านักเรี ยนร้ อยละ 53.3 เคยถู กสั ตว์เลี้ ยงลู กด้วยนมกัด ข่วนหรื อเลี ย
บาดแผลเมื่อปี ที่ แล้ว โดยร้อยละ 34.5 ของผูท้ ี่ มีประวัติฯ รายงานว่า ถู กสัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนมข่วน
ร้อยละ 21.3 รายงานว่าถูกกัดและร้อยละ 3.8 รายงานว่าถูกเลียที่บาดแผล
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ตารางที่ 5 ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนจานวน 287 คนที่ได้ทาการสารวจในระยะที่ 1
รายการ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
โรงเรียน
โรงเรี ยน A
โรงเรี ยน B
โรงเรี ยน C
โรงเรี ยน D
โรงเรี ยน E
โรงเรี ยน F
โรงเรี ยน G
อยู่ในพืน้ ที่ทพี่ บว่ ามีสุนัขทีต่ ิดเชื้ อโรคพิษสุ นัขบ้ าในปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่ได้อยู่
อยู่
อาชีพบิดา
ไม่ได้ทางาน/พ่อบ้าน/เสี ยชีวิต
พนักงานบริ ษทั
รับจ้าง
อื่น ๆ
อาชีพมารดา
ไม่ได้ทางาน/แม่บา้ น/เสี ยชีวิต
พนักงานบริ ษทั
รับจ้าง
อื่น ๆ

ตารางที่ 5 (ต่อ)

จานวน (ร้ อยละ)
108 (37.6)
179 (62.4)
51 (17.8)
27 ( 9.4)
15 ( 5.2)
53 (18.5)
57 (19.9)
44 (15.3)
40 (13.9)
141 (49.1)
146 (50.9)
21 ( 7.7)
70 (25.6)
129 (47.3)
67 (19.4)
49 (17.1)
61 (21.3)
110 (38.3)
67 (23.3)
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รายการ
ประเภทของสื่ อทีช่ อบและติดตามบ่ อย
ไม่ได้ติดตามสื่ อเหล่านั้นเลย
ยูทูป (YouTube)
ติกต๊อก (TikTok)
สื่ ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ยทู ูปและติกต๊อก
จานวนเวลาทีใ่ ช้ ไปกับสื่ อในข้ อทีเ่ ลือกก่อนหน้ า
น้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อวัน
มากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ชัว่ โมงแต่ไม่เกิน 2 ชัว่ โมงต่อวัน
มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ชัว่ โมงแต่ไม่เกิน 3 ชัว่ โมงต่อวัน
มากกว่าหรื อเท่ากับ 3 ชัว่ โมงแต่ไม่เกิน 4 ชัว่ โมงต่อวัน
มากกว่าหรื อเท่ากับ 4 ชัว่ โมงต่อวัน
การเลีย้ งสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมทีบ่ ้ าน
ไม่ได้เลี้ยง
เลี้ยง
ประเภทของสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมที่เลีย้ งทีบ่ ้ าน
สุ นขั
แมว
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นที่ไม่ใช่สุนขั และแมว
สุ นขั และแมว
สุ นขั และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นที่ไม่ใช่แมว
สุ นขั แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น
จานวนสุ นัขที่เลีย้ งทีบ่ ้ าน
ไม่ได้เลี้ยง
1 ตัว
2 ตัว
≥3 ตัว
ค่าเฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 1.26 (2.26)

จานวน (ร้ อยละ)
3 (1.10)
114 (40.4)
104 (36.90)
66 (21.60)
65 (22.65)
76 (26.50)
60 (20.90)
32 (11.15)
54 (18.80)
114 (39.72)
173 (60.28)
67 (23.34)
42 (14.63)
8 ( 2.79)
50 (17.42)
3 ( 1.05)
3 ( 1.05)
164 (57.14)
46 (16.03)
29 (10.11)
48 (16.72)
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
รายการ

จานวน (ร้ อยละ)

จานวนแมวที่เลีย้ งทีบ่ ้ าน
ไม่ได้เลี้ยง
192 (66.90)
1 ตัว
40 (13.90)
2 ตัว
25 ( 8.70)
≥3 ตัว
30 (10.50)
ค่าเฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 0.89 (2)
จานวนสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมชนิดอื่นทีไ่ ม่ ใช่ สุนัขและแมว
ไม่ได้เลี้ยง
273 (95.10)
1 ตัว
10 ( 3.50)
≥ 2 ตัว
4 ( 1.40)
ค่าเฉลี่ย (ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = 0.14 (1.5)
ประสบการณ์ โดนสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมกัด ข่ วนหรื อเลียทีบ่ าดแผลเมื่อปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่เคยมีประสบการณ์น้ นั
153 (53.30)
มีประสบการณ์น้ นั
134 (46.70)
ประสบการณ์ โดนสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมกัด เมื่อปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่เคยมีประสบการณ์น้ นั
226 (78.70)
มีประสบการณ์น้ นั
61 (21.30)
ประสบการณ์ โดนสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมข่ วนเมื่อปี ที่ผ่านมา
ไม่เคยมีประสบการณ์น้ นั
188 (65.50)
มีประสบการณ์น้ นั
99 (34.50)
ประสบการณ์ โดนสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมเลียทีบ่ าดแผลเมื่อปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่เคยมีประสบการณ์น้ นั
276 (96.20)
มีประสบการณ์น้ นั
11 ( 3.80)
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ระยะที่ 1 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาตัวแปรทีส่ ั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
ตัว แปรที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาในระยะที่ 1 ประกอบด้วย ความรู ้ เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้า
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้ความรุ นแรงของ
โรคพิ ษ สุ นัข บ้า การรั บ รู ้ โอกาสเสี่ ย งต่ อโรคพิ ษ สุ นัข บ้า ความเชื่ อมั่นในประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ตอบสนองพฤติ ก รรมการป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัข บ้า ความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนในการ
ป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้า และพฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิ ษสุ นัขบ้า ซึ่ งมี ช่ วงคะแนน
ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ดังตารางที่ 6 และเมื่อได้นาคะแนนที่ ได้มาจัด
ระดับเป็ น 3 กลุ่ม ตาม เกณฑ์ของบลู ม (Bloom, 1971) คือ กลุ่มที่ได้คะแนนมาก ได้คะแนนร้อยละ
80 ขึ้ น ไป กลุ่ ม ที่ ไ ด้ คะแนนปานกลาง ได้ค ะแนนร้ อยละ 60-79 และกลุ่ ม ที่ ไ ด้ค ะแนนน้อย ได้
คะแนนน้อยกว่าร้ อยละ 60 ดังตารางที่ 7 พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีคะแนนทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษ
สุ นขั บ้า (ร้อยละ 74.6) คะแนนความเชื่ อมัน่ ในการตอบสนองฯ (ร้ อยละ59.6) และคะแนนความ
เชื่อมัน่ ในความสามารถของตนฯ (ร้อยละ73.2) อยูใ่ นระดับมาก มีคะแนนคะแนนแรงจูงใจในการ
ป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัขบ้า (ร้ อยละ 50.2) คะแนนการรั บ รู ้ ค วามรุ น แรงของโรคฯ (ร้ อยละ 74.9)
คะแนนการรั บ รู ้ ความเสี่ ยงจากการเกิ ดโรคฯ (ร้ อยละ 55.7) และคะแนนพฤติ ก รรมการป้ องกัน
ตนเองโรคพิ ษ สุ นัข บ้า (ร้ อยละ42.5) อยู่ในระดับ ปานกลาง (ใกล้เคี ยงกับ ระดับ น้อยมาก เพราะ
นักเรี ยนร้อยละ 41.5 มีระดับอยู่ในระดับน้อย) และมีคะแนนความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าอยู่ใน
ระดับน้อย (ร้อยละ 50.5) โดยจะขออธิ บายผลแยกประเด็นในแต่ละตัวแปรดังนี้
ตารางที่ 6 ค่าคะแนนต่าสุ ด สู งสุ ด ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า (n = 287 คน)
ส่ วนเบี่ยงเบน
ค่ าเฉลีย่
มาตรฐาน
(Mean)
(SD)

ตัวแปร

ช่ วง
คะแนน

ค่ าต่าสุ ด
(Minimum)

ค่ าสู งสุ ด
(Maximum)

คะแนนความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (K)
คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (A)
คะแนนแรงจูงใจในการป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า(PMT)
คะแนนการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคฯ (PS)
คะแนนการรับรู ้ความเสี่ ยงจากการเกิดโรคฯ (PV)
คะแนนความเชื่อมัน่ ในการตอบสนองฯ (RE)
คะแนนความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนฯ (SE)
คะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค
พิษสุ นขั บ้า (RPB)

0-8
8-24
24-72
6-18
6-18
6-18
6-18

0
10
40
9
8
9
8

8
24
69
18
18
18
18

4.52
20.47
56.77
12.85
13.63
14.89
15.41

1.496
2.22
5.442
1.784
2.092
2.078
2.190

6-24

7
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15.56

3.601
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ตารางที่ 7 ระดับของตัวแปรที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า (n = 287 คน)
ตัวแปร

ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้ อย
26 (9.1%)
116 (40.4%) 145 (50.5%)
คะแนนความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้า (K)
214 (74.6%) 68 (23.7%)
5 (1.7%)
คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้า (A)
3 (1.0%)
คะแนนแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า (PMT) 140 (48.8%) 144 (50.2%)
52 (18.1%) 215 (74.9%)
20 (7%)
คะแนนการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคฯ (PS)
102 (35.5%) 160 (55.7%) 25 (8.7%)
คะแนนการรับรู ้ความเสี่ ยงจากการเกิดโรคฯ (PV)
171 (59.6%) 110 (38.3%)
6 (2.1%)
คะแนนความเชื่อมัน่ ในการตอบสนองฯ (RE)
210 (73.2%)
66 (23%)
11 (3.8%)
คะแนนความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนฯ (SE)
คะแนนพฤติกรรมการป้ องกันตนเองโรคพิษสุนขั บ้า
(RPB)

46 (16%)

122 (42.5%)

119 (41.5%)

1. คะแนนความรู้เรื่ องโรคพิษสุ นัขบ้ า (K)
จากข้อมูลในตารางที่ 6 7 และ 8 พบว่าเด็กนักเรี ยนร้อยละ 50.5 มีความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษ
สุ นขั บ้าอยูใ่ นระดับน้อย โดยมีคะแนนอยูใ่ นช่ วง 0-8 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย =4.52, ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.496) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อคาถามพบว่าคาถามข้อที่เด็กนักเรี ยนส่ วนใหญ่ตอบได้
ถูกมากที่สุด (ร้อยละ 84) คือ “สัตว์ชนิดใดไม่สามารถเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้” ตอบได้ถูกเป็ นอันดับ
รองลงมา (ร้อยละ 79.4) คือ “หากนักเรี ยนโดนแมว กัด ข่วน หรื อเลียที่บาดแผล นักเรี ยนจะต้องทา
อย่างไรบ้าง” และ ตอบได้ถูกต้องรองลงมาเป็ นอันดับสาม (ร้อยละ 62.3) คือ “ถ้านักเรี ยนมีสัตว์
เลี้ ยงต้องพาสั ตว์ไปรั บวัคซี นป้ องกันโรคพิษ สุ นัขบ้าตามข้อใด” มีเพี ยงนักเรี ยนบางคน (ร้ อยละ
21.8) เท่ านั้น ที่ รู้ว่า "ความผิ ดตามกฎหมายของเจ้าของสั ต ว์เลี้ ย งที่ ไ ม่ น าสั ต ว์เลี้ ย งไปฉี ด วัค ซี น
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า มีโทษปรับไม่เกินกี่บาท" นักเรี ยนมากกว่าครึ่ ง (ร้อยละ 57.60) ไม่สามารถ
ตัดสิ นใจได้ว่าสถานการณ์ ใดในตัวเลือกมีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อโรคพิษสุ นขั บ้ามากกที่สุด และ
นักเรี ยนเกื อบครึ่ ง (ร้ อยละ 50.5 และ 49.8) ไม่ทราบว่าสุ นขั ที่เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้ามีอาการอย่างไร
และเข้าใจผิดเกี่ยวกับฤดู กาลที่พบสุ นขั ป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าว่าจะพบสุ นขั ป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั
บ้าได้เฉพาะในช่วงฤดูร้อน
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ตารางที่ 8 ความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (n = 287 คน)
ความรู้ เกีย่ วกับพิษสุ นัขบ้ า
K1: สถานการณ์ในข้อใดทาให้นกั เรี ยนเป็ นโรคพิษสุนขั บ้ามาก
ที่สุด
K2: สัตว์ชนิดใดไม่สามารถเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้
K3: ใครเสี่ ยงที่จะติดเชื้อพิษสุนขั บ้ามากที่สุด
K4: หมาจะเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าในฤดูกาลใด
K5: ข้อใดเป็ นอาการของหมาที่เป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
K6: หากนักเรี ยนโดนแมว กัด ข่วน หรื อเลียที่บาดแผล นักเรี ยน
จะต้องทาอย่างไรบ้าง
K7: ถ้านักเรี ยนมีสตั ว์เลี้ยงต้องพาสัตว์ไปรับวัคซีนป้ องกันโรค
พิษสุนขั บ้าตามข้อใด
K8: ความผิดตามกฎหมายของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่นาสัตว์
เลี้ยงไปฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า มีโทษปรับไม่เกินกี่
บาท

ตอบถูก

ตอบผิด

121 42.60%

163 57.40%

241
184
143
141

45
100
142
144

84.00%
64.80%
50.20%
49.50%

16.00%
35.20%
49.80%
50.50%

227 79.40%

59 20.60%

177 62.30%

107 37.70%

62 21.80%

223 78.20%

2. คะแนนทัศนคติเกีย่ วกับเรื่ องโรคพิษสุ นัขบ้ า (A)
จากข้อมูลในตารางที่ 6 7 และ 9 พบว่าเด็กนักเรี ยนร้อยละ 74.6 มีทศั นคติเกี่ยวกับโรคพิษ
สุ นัขบ้าอยู่ในระดับมาก โดยมี ช่วงคะแนน 10-24 คะแนน (คะแนนเฉลี่ ย =20.47, ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน= 2.22) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อคาถามพบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีปฏิ กิริยาในเชิ งบวกที่จะ
บอกพ่อแม่หรื อคุณครู หลังจากที่พวกเขาถูกสุ นขั กัด (ร้อยละ 95.1) และตระหนักว่าโรคพิษสุ นขั บ้า
เป็ นโรคที่น่ากลัว เป็ นแล้วจะตายและจาเป็ นต้องป้ องกันโรคนี้ (ร้ อยละ 90.6) นักเรี ยนร้อยละ 86.4
ตระหนักดี วา่ พวกเขาไม่ควรเข้าไปห้ามสุ นขั ขณะกัดกัน และร้อยละ 81.2 เห็นว่าไม่ควรเข้าไปเล่น
กับสุ นขั ขณะรับประทานอาหาร นอกจากนั้นยังพบว่าส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 69) มีทศั นคติที่ดีเกี่ยวกับ
การให้วคั ซี นป้ องกันโรคพิษ สุ นัขบ้าแก่ สุนัขของพวกเขา แม้ว่าสุ นัขเหล่ านั้นจะอาศัยอยู่ในบ้าน
เท่านั้นและไม่ออกไปเล่นกับสุ นขั ตัวอื่นนอกบ้าน นอกจากนี้ มากกว่าครึ่ ง (ร้อยละ55.7) มีการรับรู ้
เกี่ ย วกับ การล้างแผลด้ว ยน้ าและสบู่ เป็ นเวลา 10-15 นาที หลัง จากที่ ถู ก แมวข่ วนแม้ว่า จะไม่ มี
เลื อดออกก็ตาม อย่างไรก็ตาม มีนักเรี ยนแค่เพียงร้ อยละ 39.4 ที่ตระหนักว่าพวกเขามีโอกาสที่จะ
เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้หากถูกแมวข่วนที่ผิวหนัง โดยนักเรี ยนเกือบครึ่ ง (ร้อยละ47.4) ไม่แน่ใจใน
เรื่ องนี้ และมีแค่นกั เรี ยนเพียงร้อยละ 17.8 ที่เห็นว่าการเล่นกับสุ นขั ที่มีเจ้าของก็มีโอกาสเสี่ ยงในการ
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ติดเชื้อโรคพิษสุ นขั ไม่ต่างกับหรื อมากกว่าสุ นขั ที่ไม่มีเจ้าของ โดยพบว่ามีนกั เรี ยนอีกเกือบครึ่ ง (ร้อย
ละ47.7) มีความเชื่อที่ผิดที่เชื่อว่าการเล่นกับสุ นขั ที่ไม่มีเจ้าของมีความเสี่ ยงมากกว่าการเล่นกับสุ นขั
ที่มีเจ้าของ
ตารางที่ 9 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (n = 287 คน)
ทัศนคติเกีย่ วกับโรคพิษสุ นขั บ้ า
A1: โรคพิษสุนขั บ้าไม่น่ากลัว เป็ นแล้วไม่ตาย ไม่ตอ้ ง
ป้ องกันก็ได้
A2: การโดนแมวข่วน ไม่มีโอกาสเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
A3: เมื่อพบเห็นหมากาลังกัดกัน ให้รีบเข้าไปห้าม ไม่
ต้องกลัวโดนหมากัด
A4: ควรเลือกเข้าไปเล่นกับหมา ในขณะที่หมากาลังกิน
ข้าว เพราะหมาจะอารมณ์ดีเป็ นพิเศษ
A5:การเล่นกับหมาที่ไม่มีเจ้าของจะเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
มากกว่าเล่นกับหมาที่มีเจ้าของแน่นอน
A6: เมื่อโดนหมากัด ไม่ตอ้ งบอกผูใ้ หญ่ เพราะจะโดนดุ
A7: โดนแมวข่วนแต่ไม่มีเลือดออก ไม่จาเป็ นต้องล้าง
แผลนาน 10-15 นาทีก็ได้
A8: หมาที่อยูแ่ ต่ในบ้าน ไม่ได้ออกไปเล่นกับหมาตัวอื่น
ไม่ตอ้ งฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าก็ได้

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

เห็นด้ วย

260 90.60%

18 6.30%

9 3.10%

113 39.40%

136 47.40%

38 13.20%

248 86.40%

24 8.40%

15 5.20%

233 81.20%

48 16.70%

6 2.10%

51 17.80%

99 34.50%

137 47.7 %

273 95.10%

8 2.80%

6 2.1%

160 55.70%

105 36.60%

22 7.70%

198 69.00%

73 25.40%

16 5.60%

3. คะแนนแรงจูงในในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า (PMT)
จากข้อมูลในตารางที่ 6 7 และ 10 พบว่าเด็กนักเรี ยนร้อยละ 50.2 มีระดับแรงจูงใจในการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคะแนนอยูใ่ นช่วง 40-69 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย
= 56.77, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 5.442) เมื่อนามาพิจาณาในแต่ละประเด็นย่อยจะพบว่า
การรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคพิ ษสุ นัขบ้ า (PS) ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ
74.9) โดยมี ค ะแนนอยู่ในช่ วง 9-18 คะแนน (คะแนนเฉลี่ ย = 12.85, ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน =
1.784) พบว่านักเรี ยนร้อยละ 65.90 ไม่แน่ใจว่าเชื้อพิษสุ นขั บ้าทาลายที่สมองเป็ นหลัก และสุ นขั กับ
แมวที่ติดเชื้ อจะป่ วยตายภายใน 10 วัน ร้ อยละ 60.63 ไม่แน่ ใจว่าถ้าป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าแล้วจะ
ตายแน่นอน และร้อยละ 51.90 ไม่แน่ใจว่าโรคนี้สามารถรักษาได้ดว้ ยการทานยาหรื อไม่
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ตารางที่ 10 แรงจูงใจเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (n = 287 คน)
คาถามเกีย่ วกับแรงจูงใจในการป้ องกัน
โรคพิษสุ นัขบ้ า

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

65 22.65%
65 22.60%
38 13.20%

174 60.63%
189 65.90%
149 51.90%

48 16.72%
33 11.50%
100 34.8%

189 65.90%

52 18.10%

131 45.60%

85 29.60%

104 36.20%

29 10.10%

101 35.20%

166 57.80%

139 48.40%

53 18.50%

109 38.00%

20 7.00%

116 40.40%

146 50.90%

65 22.65%

62 21.60%

61 21.30%

31 10.80%

การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นัขบ้ า (PS)
PS1: ถ้าป่ วยเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าแล้ว จะตายแน่นอน
PS2: เชื้อพิษสุนขั บ้าจะทาลายที่สมองเป็ นหลัก

PS3: โรคพิษสุนขั บ้าสามารถรักษาให้หายด้วยการกินยา
PS4: หมาและแมวเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าจะตายภายใน10
46 16.00%
วัน
PS5:ถ้าโดนหมากัด จะโดนฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษ
71 24.70%
สุนขั บ้าหลายเข็มรอบสะดือ
PS6: ถ้าโดนหมาบ้ากัดแล้วไม่ได้ลา้ งแผลและไม่ไปฉี ด
154 53.70%
วัคซีน จะตายเพราะโรคพิษสุนขั บ้า

การรับรู้ โอกาสเสี่ ยงต่ อโรคพิษสุ นัขบ้ า (PV)
PV1: ถ้าโดนหมากัด แต่ไม่ มีเลื อดออก จะไม่ เป็ นโรค
20 7.00%
พิษสุนขั บ้า
PV2: การเล่นกับหมาหรื อแมวที่ไม่รู้จกั ทาให้เป็ นโรค
95 33.10%
พิษสุนขั บ้าได้
PV3:หากโดนหมาเลียที่บาดแผล ทาให้เป็ นโรคพิษ
158 55.10%
สุนขั บ้าได้
PV4:การวิง่ หนีหมา เวลาหมาเห่าและเข้ามาดม ทาให้
เป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้มากกว่าการยืนเฉย ๆ ให้หมาเห่า 25 8.7%
และดม
PV5: การถูกแมวข่วน แล้วรี บไปแจ้งผูป้ กครองหรื อ
คุณครู ทนั ทีหลังจากถูกข่วน จะทาให้เป็ นโรคพิษสุนขั
160 55.75%
บ้าน้อยกว่าการไม่แจ้งผูป้ กครองหรื อคุณครู
PV6: การล้างแผลด้วยน้ าสะอาดผสมน้ าสบู่ หลาย ๆ
ครั้งอย่างน้อย 15 นาทีทนั ทีหลังจากถูกข่วน จะทาให้
195 67.90%
เป็ นโรคพิษสุนขั บ้าน้อยกว่าการไม่ลา้ งแผลหลังจากถูก
กัด
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
คาถามเกีย่ วกับแรงจูงใจในการป้ องกัน
โรคพิษสุ นัขบ้ า

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

ไม่ เห็นด้ วย

ความเชื่ อมั่นในประสิ ทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า (RE)
RE1: ฉันเชื่อว่าการฉี ดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าไม่
จาเป็ นต้องฉี ดทุกปี ก็สามารถป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าได้
RE2: ฉันเชื่อว่า การบอกผูป้ กครองหรื อคุณครู หลังจาก
ถูกแมวข่วนทันที จะช่วยป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าได้
RE3: ฉันเชื่อว่า หลังจากถูกสุนขั กัด ให้ราดแผลด้วยน้ า
มะนาวจะสามารถช่วยป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าได้ ไม่
จาเป็ นต้องไปหาหมอ
RE4: ฉันเชื่อว่า การบอกผูป้ กครองหรื อคนรอบข้าง ให้
พาหมาไปฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าทุกปี ก็จะ
สามารถช่วยป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าได้
RE5: ฉันเชื่อว่าการไม่เข้าไปยุง่ หรื อเข้าใกล้หมาหรื อ
แมวที่ไม่มีเจ้าของ จะช่วยป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าได้
RE6: ฉันเชื่อว่า การไม่เข้าไปยุง่ กับแมวตอนที่กาลังกัด
กัน จะสามารถช่วยป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าได้

53 18.50%

125 43.60%

109 38.00%

162 56.45%

79 27.53%

46 16.02%

9 3.10%

107 37.30%

171 59.60%

193 67.25%

75 26.13%

19 6.62%

194 67.60%

53 18.50%

40 13.90%

200 69.70%

53 18.50%

34 11.80%

208 72.50%

59 20.60%

20 7.00%

204 71.10%

68 23.70%

15 5.20%

237 82.60%

33 11.50%

17 5.90%

70 24.40%

149 51.90%

68 23.70%

171 59.58%

94 32.75%

22 7.67%

ความเชื่ อมั่นในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นัข (SE)
SE1: ฉันเชื่อว่า ฉันจะไม่เข้าไปยุง่ กับสัตว์เลี้ยงที่ฉนั ไม่รู้
ว่าสัตว์ตวั นั้นได้รับการฉี ดวัคซีนโรคพิษสุนขั บ้าแล้วไม่
SE2: ฉันเชื่ อว่า ฉันจะบอกผูป้ กครองหรื อคนรอบข้าง
ให้พาสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าทุกปี
SE3:ฉันเชื่อว่า ฉันจะบอกผูป้ กครองหรื อคุณครู ทนั ที
หลังจากถูกสัตว์กดั หรื อข่วนหรื อเลียที่บาดแผล
SE4: ฉันเชื่อว่า ถ้าฉันถูกแมวข่วน ฉันสามารถจดจา
ชนิด สี หรื อจุดเด่นของแมวตัวนั้นได้แน่นอน
SE5: ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถล้างแผลด้วยน้ าสะอาดผสม
สบู่ นานอย่างน้อย 15 นาที หลังจากถูกสัตว์กดั หรื อข่วน
หรื อเลียที่บาดแผลได้แน่นอน
SE6: ฉันเชื่อว่า ฉันจะไม่เข้าไปยุง่ กับหมาที่กาลังกัดกัน

248 86.40%

21

7.30%

18

6.30%

30
การรั บรู้ โอกาสเสี่ ยงต่ อโรคพิ ษสุ นัขบ้ า (PV) ส่ วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้ อยละ
55.7) โดยมี ค ะแนนอยู่ในช่ วง 8-18 คะแนน (คะแนนเฉลี่ ย = 13.63, ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน=
2.092) พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าการเล่นกับสุ นขั และแมวที่ไม่รู้จกั (ร้อยละ 48.4) การวิ่ง
หนีสุนขั เวลาสุ นขั ดมหรื อเห่า (ร้อยละ 40.4) และการถูกสุ นขั เลียที่บาดแผลจะทาให้มีความเสี่ ยงเป็ น
โรคพิษสุ นขั บ้าได้ (ร้อยละ 38.0) อีกทั้งมีแค่เพียงร้อยละ 8.7 เท่านั้นที่ทราบว่าการวิ่งหนี เวลาสุ นขั
ดมหรื อเห่าจะเพิ่มความเสี่ ยงการถูกสุ นขั กัดและทาให้มีโอกาสเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้
ความเชื่ อมั่นในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติ กรรมการป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัขบ้ า
(RE) ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 59.6) โดยมีคะแนนอยูใ่ นช่วง 9-18 คะแนน (คะแนนเฉลี่ย
= 14.89, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 2.078) นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความเชื่ อมัน่ ว่า การไม่เข้าไปยุ่งกับ
สัตว์ตอนที่กดั กัน (ร้อยละ 69.7) การไม่เข้าไปยุง่ กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่มีเจ้าของ (ร้อยละ67.6)
การบอกให้คนรอบข้างพาสัตว์เลี้ยงของตัวเองไปรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า (ร้อยละ
67.25) และการแจ้งผูป้ กครองหรื อคุณครู ทนั ทีหลังจากโดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน หรื อเลียที่
บาดแผล จะสามารถช่วยลดภาวะคุกคามจากโรคพิษสุ นขั บ้าได้ แต่ก็ยงั พบว่ามีนกั เรี ยนจานวนมากที่
ยังไม่แน่ ใจเกี่ ยวกับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในสัตว์เลี้ ยงว่าต้องฉี ดวัคซี นป้ องกันทุกปี
ถึงจะสามารถป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้ (ร้อยละ 43.6) และไม่แน่ใจว่าการราดน้ ามะนาวที่บาดแผล
หลังจากโดนสุ นัข กัดเป็ นวิธีก ารเหมาะสมและเป็ นวิธี การที่ ส ามารถป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัข บ้าได้
หรื อไม่ (ร้อยละ 37.3)
ความเชื่ อมั่นในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้ า (SE) พบว่านักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ มี คะแนนเรื่ องนี้ อยู่ในระดับ มาก (ร้ อยละ 73.2) โดยมี คะแนนอยู่ในช่ วง 8-18 คะแนน
(คะแนนเฉลี่ย = 15.41, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 2.190) พบว่านักเรี ยนร้อยละ 86.4 มีความมัน่ ใจ
ในตัวเองว่าสามารถที่จะไม่เข้าไปยุง่ กับสุ นขั ที่กาลังกัดกัน ร้อยละ 82.6 มัน่ ใจว่าตนเองสามารถบอก
ผูป้ กครองและคุณครู ทนั ทีหลังจากถูกสัตว์ กัด ข่วน หรื อเลียที่บาดแผล ร้อยละ 72.5 มัน่ ใจว่าตัวเอง
จะไม่เข้าไปยุง่ กับสัตว์ที่ไม่รู้วา่ ได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าแล้วหรื อไม่ และร้อยละ
71.1 มัน่ ใจว่าจะสามารถบอกให้คนรอบข้างพาสัตว์เลี้ยงไปรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ทุกปี ได้ แต่ก็ยงั มีประเด็นเกี่ ยวกับเรื่ องการจดจาลักษณะสัตว์และการล้างแผลด้วยน้ าไหลผสมสบู่
นาน 15 นาที ห ลัง จากถู ก สั ต ว์ก ัด ข่ ว นหรื อ เลี ย ที่ บ าดแผล ที่ นัก เรี ย นร้ อ ยละ 51.9 และ 32.75
(ตามลาดับ) ไม่แน่ใจว่าตัวเองสามารถทาได้หรื อไม่
4. คะแนนพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้ า (RPB)
ข้อคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า (RPB) ประกอบไปด้วย 2
ส่ วนได้แก่ การหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า (ER) และ การจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อ
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โรคพิษสุ นขั บ้า (MA) จากข้อมูลในตารางที่ 6 7 และ 11 พบว่าเด็กนักเรี ยนร้อยละ 42.5 มีพฤติกรรม
การป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้าอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี คะแนนอยู่ในช่ วง 7-23 คะแนน
(คะแนนเฉลี่ย = 15.56, ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 3.601)
ตารางที่ 11 พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า (n = 287 คน)
คาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการ
ป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้ า

ปฏิบัตเิ ป็ น
ประจา

ER1: ฉั น เข้า ไปยุ่ ง กั บ หมาหรื อแมว
26 9.10%
นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรื อไม่รู้จกั
ER 2: ถ้าฉันเจอหมาเห่ าและวิ่งไล่ ฉัน
73 25.4%
จะวิง่ หนี
ER 3: ฉันบอกคนรอบข้างที่ฉนั รู ้จกั
ให้พาสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซีนป้ องกัน
33 11.50%
โรคพิษสุนขั บ้าทุกปี
MA1: ถ้าฉันถูกสัตว์ข่วนถึงแม้จะไม่มี
เลือดออก ฉันจะรี บบอกผูป้ กครอง
114 39.70%
หรื อคุณครู ทนั ที
MA2: ถ้าฉันเห็นเพื่อนโดนสัตว์กดั
หรื อข่วนหรื อเลียที่บาดแผล ฉันจะรี บ
91 31.70%
ไปบอกผูป้ กครองหรื อคุณครู ทนั ที
MA3: ถ้าฉันถูกสัตว์กดั ข่วน หรื อเลียที่
บาดแผล ฉันจะล้างแผลด้วยน้ าสะอาด
87 30.30%
ผสมน้ าสบู่ อย่างน้อย 15 นาทีทุกครั้ง

ปฏิบัตบิ ่ อยครั้ง

22 7.70%
35 12.2%

ปฏิบัตเิ ป็ น
บางครั้ง

ไม่ เคยปฏิบัติ

99 34.50% 140 48.80%
128 44.60%

51 17.80%

105 36.60% 149 51.90% 149 51.90%

115 40.10%

58 20.20%

58 20.20%

130 45.30%

66 23.00%

66 23.00%

139 48.40%

61 21.30%

61 21.30%

เมื่ อพิจารณาในแต่ละข้อคาถามพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ มีการปฏิ บตั ิ ที่ ดีใน 2 ประเด็น
ได้แก่ 1. การรี บแจ้งผูป้ กครองหรื อคุ ณครู หลังจากตัวเองถู กสัตว์กดั ข่วน หรื อเลียบาดแผล (ปฏิบตั ิ
เป็ นประจา ร้อยละ 39.70 และ ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง ร้อยละ 40.10) หรื อการรี บแจ้งผูป้ กครองหรื อคุณครู
หลังจากเพื่ อนถู ก สั ตว์ก ัด ข่ วน หรื อเลี ย บาดแผล (ปฏิ บ ตั ิ เป็ นประจา ร้ อยละ 31.70 และ ปฏิ บ ัติ
บ่อยครั้ง ร้อยละ 45.30) 2. การล้างแผลด้วยน้ าสะอาดผสมสบู่หลังจากสัมผัสปั จจัยเสี่ ยงอย่างน้อย
15 นาที (ปฏิบตั ิเป็ นประจา ร้อยละ 30.30 และ ปฏิ บตั ิบ่อยครั้ง ร้อยละ 48.40) แต่ก็พบว่านักเรี ยน

32
มากกว่าครึ่ งไม่ได้บอกให้คนรอบข้างพาสัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนมไปฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้า
(ไม่เคยปฏิบตั ิ ร้อยละ 51.90 และ ปฏิบตั ิบา้ งบางครั้ง ร้อยละ 51.90)
5. การประเมินโมเดลการวัด (Measurement Model)
เพื่อให้เข้าใจถึงตัวแปรที่เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าอย่างถูกต้อง
จึ ง ได้มี ก ารวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยใช้ส มการโมเดลเชิ งโครงสร้ างแบบก าลังสองน้อยสุ ดบางส่ วน
(Partial Least Square SEM หรื อ PLS-SEM) โดยมี ต ัว แปรแฝงได้แ ก่ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของนั ก เรี ย น
ได้แก่ เพศ โรงเรี ยน การอยู่ในพื้นที่ ที่พบการระบาดของโรคพิษสุ นัขบ้า อาชี พบิ ดา อาชี พมารดา
ประเภทของสื่ อที่ชอบและติดตามบ่อย จานวนเวลาที่ใช้ไปกับสื่ อในข้อที่เลือกก่อนหน้า การเลี้ยง
สัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนมที่บา้ นและ ประสบการณ์ โดนสัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนมกัด ข่วนหรื อเลี ยที่บาดแผล
เมื่อปี ที่ผา่ นมา ความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (K) ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (A) แรงจูงใจใน
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า (PMT) ซึ่ งประกอบด้วย การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า (PS)
การรั บ รู ้ โอกาสเสี่ ย งต่ อโรคพิ ษ สุ นัข บ้า (PV) ความเชื่ อ มั่น ในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนอง
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้า (RE) ความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้า (SE) และพฤติกรรมการป้ องกันของนักเรี ยนต่อโรคพิษสุ นขั บ้า (RPB)
5.1 ความเทีย่ งภายใน (Internal Consistency Reliability)
ในการประเมินความเที่ยงภายในของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ตดั คาถามที่มีความเที่ยง
คอมโพสิ ต ต่ า กว่า 0.7 ออกไป เหลื อ แค่ ต ัว แปรแฝงที่ มี ค่ า มากกว่า 0.7 (ดัง ตารางที่ 12) ได้แ ก่
โรงเรี ยนอนุ บาลบ่อทอง (BTS) โรงเรี ยนอนุ บาลพนัสศึกษาลัย (PLS) แรงจูงใจในการป้ องกันโรค
พิษสุ นัขบ้า (PMT) การรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า (PV) ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของ
การตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า (RE) ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนใน
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า (SE) และพฤติกรรมการป้ องกันของนักเรี ยนต่อโรคพิษสุ นขั บ้า (RPB)
อย่างไรก็ตามตัวแปรความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (K) และทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (A) ถึง
ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาน้อยกว่า 0.7 แต่ก็มีค่าความเที่ยงคอมโพสิ ต เกิ น 0.7 ซึ่ งอยู่ในช่ วงความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ที่ ย อมรั บ กัน โดยทั่วไป (Fornell and Larcker, 1981; Gefen, Straub, & Boudreau, 2000)
อีกทั้งนักวิจยั ส่ วนใหญ่ชอบที่จะใช้ค่าความเที่ยงคอมโพสิ ตมากกว่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาเนื่องจากค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาถูกวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ เป็ นค่าที่มีขอบเขตต่าทาให้ประเมินความน่าเชื่อถือที่แท้จริ ง
ต่ า เกิ น ไป (Peterson & Kim, 2012) ผูว้ ิ จยั จึ ง ยัง คงน าค่ า ตัวแปรความรู ้ และทัศ นคติ ม าใช้ใ นการ
วิเคราะห์ต่อไป
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ตารางที่ 12 โมเดลการวัดของตัวแปรในระยะการศึกษาที่ 1

ตัวแปรแฝง
(Latent Variables)

ความตรงเชิงเหมือน
(Convergent Validity)
ความเที่ยง

สัมประสิทธิ์ ของตัวแปร
ตัวแปร
ตัวแปร
ภายนอก
สังเกต
แฝง
สังเกต
(L: Outer
(L2:
อันดับ
(Indicators)
Loading) Indicator
ที่ 1 (1st
Reliability)
Order)

BTS
PLS
K
A
PMT

PV
RE
SE
RPB

S4
S5
K1
K6
A4
A7
A8
PV6
RE4
RE6
SE2
SE3
SE6
PV6
RE4
RE6
SE2
SE3
SE6
ER3
MA1
MA2
MA3

> 0.70
1
1
0.872
0.65
0.631
0.878
0.646
0.420
0.687
0.797
0.736
0.677
0.861
1
0.867
0.903
0.784
0.766
0.928
0.615
0.868
0.859
0.704

> 0.50
1
1
0.760
0.423
0.398
0.771
0.417
0.146
0.472
0.635
0.542
0.458
0.741
1
0.752
0.815
0.615
0.587
0.861
0.378
0.753
0.738
0.496

ความแปรปรวน

ความเทีย่ งภายใน
(Internal Consistency
Reliability)
ความเที่ยง

ความตรงเชิง
จาแนก
(Discriminant
Validity)

สัมประสิทธิ์

โดย
เฉลีย่ (AVE:
Average
Variance
Extracted)

คอมโพสิต
(CR:
Composite
Reliability)

แอลฟา
(α:
Cronbach’s
Alpha
Coefficient)

> 0.50
1
1
0.591

> 0.70
1
1
0.739

> 0.70
1
1
0.326

r
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.529

0.766

0.576

สอดคล้อง

0.504

0.854

0.791

สอดคล้อง

1
0.784

1
0.879

1
0.765

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.688

0.868

0.726

สอดคล้อง

0.591

0.850

0.765

สอดคล้อง

FornellLarcher
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5.2 ความตรงเชิงเหมือน (Convergent Validity)
การทดสอบความตรงของเครื่ องมือวัดในแบบสอบถาม เป็ นการทดสอบว่าข้อคาถาม
ต่าง ๆ สามารถใช้เป็ นตัวชี้ วดั โครงสร้างเดียวกันนั้นได้ สถิติที่ใช้วดั ความตรงเชิ งเหมือน คือค่าความ
ค่าความแปรปรวนโดยเฉลี่ย หรื อ AVE โดยค่า AVE จะต้องมีค่าไม่ต่ากว่า 0.5 (Fornell & Larcker,
1981; Gefen et al., 2000) แสดงว่าตัวแปรแฝงสามารถอธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้
มากกว่าร้ อยละ 50 (Hair et al., 2014) จากตารางที่ 12 พบว่า ในแบบจาลองการวัดของการศึกษานี้
คัดเลือกตัวแปรที่มีค่าความแปรปรวนตั้งแต่ 0.504 ไปจนถึง 1 สามารถแปลความได้วา่ ค่าเฉลี่ยของ
ความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตสามารถอธิ บายได้ดว้ ยตัวแปรแฝง เมื่อเทียบกับความแปรปรวน
ของความคลาดเคลื่อนในการวัด มีค่าเท่ากับ 0.504 หรื อแปลว่าตัวแปรแฝงของการศึกษานี้ สามารถ
อธิ บายความแปรปรวนของตัวแปรสังเกตได้ร้อยละ 50.4 ซึ่ งแสดงว่าตัวแปรแฝงแต่ละตัวสามารถ
อธิ บ ายความแปรปรวนของตัว แปรสั ง เกตที่ เป็ นองค์ ป ระกอบได้ดี ถึ ง แม้เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ค่ า
สัมประสิ ท ธิ์ ภายนอก และความเที่ ยงของตัวบ่ งชี้ จะพบว่าตัวแปรเหล่ านั้นบางตัวมี ค่าต่ ากว่า 0.7
และ 0.5 ตามล าดับ แต่ ใ นการศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจหรื อ การพัฒ นามาตรวัด เริ่ ม ต้น อาจยอมรั บ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ภายนอกได้ที่ 0.60 และค่าความเที่ยงของตัวบ่งชี้ ได้ที่ 0.36 (Hulland, 1999) ดังนั้นจึง
เป็ นหลักฐานว่าความตรงเชิงเหมือนในการศึกษานี้อยูใ่ นเกณฑ์ที่เป็ นที่ยอมรับ
5.3 ความตรงเชิงจาแนก (Discriminant Validity)
งานวิจยั นี้ ใช้การวิเคราะห์ความตรงเชิ งจาแนกเพื่อทดสอบตัวแปรสังเกต ว่าสามารถ
วัดตัวแปรแฝงนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจนหรื อไม่ โดยทดสอบว่าตัวแปรสังเกตหรื อตัววัดของโครงสร้าง
หนึ่ ง จะต้อ งแยกขาดจากกัน กับ ตัววัด ของโครงสร้ า งอื่ น โดยสามารถพิ จ ารณาด้ว ยเกณฑ์ ข อง
Fornell-Larcker (Fornell-Larcker Criterion) โดยมีรายละเอียดดังนี้
การวิเคราะห์ ค วามตรงเชิ งจาแนกด้วยเกณฑ์ของ Fornell-Larcker (Fornell-Larcker
Criterion) เป็ นการทดสอบความตรงเชิ งจาแนกในระดับตัวแปรแฝงจะพิจารณาจากค่ารากที่ สอง
ของความแปรปรวนที่สกัดได้เฉลี่ย (√AVE ) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวกับค่าความสัมพันธ์ของตัว
แปรแฝงอื่นในโมเดล จากตารางที่ 13 พบว่าค่า √AVE ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวในงานวิจยั นี้ (ค่า
ตามเส้นทะแยงมุม) มีค่าตั้งแต่ 0.7 ถึ ง 1 และตัวแปรแฝงแต่ละตัวแปรมีค่าสู งกว่าค่า AVE ระหว่าง
ตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝงอื่น ๆ ซึ่ งแสดงว่าตัวชี้ วดั ของตัวแปรแฝงแต่ละตัวของงานวิจยั นี้ มีความ
ตรงเชิ งจาแนกเพียงพอ โดยตัวชี้ วดั ของ โครงสร้างหนึ่ งจะแยกขาดจากกันกับตัววัดของโครงสร้าง
อื่นซึ่งสามารถใช้บอกได้วา่ แบบจาลองการวัดทุกโครงสร้าง มีความน่าเชื่อถือได้สามารถแปลผลได้
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ตารางที่ 13 ค่าความตรงเชิงจาแนก วัดด้วยเกณฑ์ของ Fornell-Larcker ของตัวแปร
A
A
0.727
BTS -0.055
K 0.163
PLS 0.206
PV 0.029
PMT 0.183
RBT 0.247
RE 0.281
SE 0.088

BS

K

PLS

PV

PMT

RPB

RE

SE

1.000
-0.007
-0.165
0.046
-0.125
-0.243
-0.149
-0.107

0.769
0.247
0.092
0.170
0.192
0.146
0.149

1.000
0.032
0.164
0.074
0.126
0.165

1.000
0.420
0.141
0.264
0.261

0.710
0.269
0.842
0.919

0.769
0.238
0.231

0.885
0.591 0.829

6. การประเมินโมเดลเชิงโครงสร้ าง (Structural Model Assessment)
เมื่อทาการประเมินโมเดลการวัดด้วยการทดสอบค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายนอก การ
ทดสอบความเที่ยงและความตรงของเครื่ องมือวัดเรี ยบร้อยแล้ว จะต้องทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
ต่อ โดยการวิเคราะห์ ส มการโมเดลเชิ งโครงสร้ างแบบก าลังสองน้อยสุ ดบางส่ วน (Partial Least
Square SEM ห รื อ PLS-SEM) ต้ อ งมี ก ารท ดส อบ สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ก ารตั ด สิ น ใจ (Coefficient
determinant) การทดสอบสมมติ ฐานทางการวิจยั และการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของโมเดลเชิ ง
โครงสร้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
6.1 การทดสอบสั มประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจ (Coefficient determinant)
การประเมิ นโมเดลเชิ งโครงสร้ างในงานวิจยั นี้ ประกอบไปด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ตัดสิ นใจของ 3 ตัวแปร คือ ความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
และพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า ดังแสดงในภาพที่ 8 โดยอธิ บายแบ่งตามตัวแปร
ดังนี้
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ภาพที่ 8 ตัวแบบอิทธิ พลส่ งผ่านแบบสมบูรณ์ของตัวแปร
ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างทุกตัวแปร พบว่า ตัวแปรสังเกต 4 ตัวแปรได้แก่
โรงเรี ยน (S4) ความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (K) ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (A) และแรงจูงใจ
ในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า (PMT) รวมกันมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ คือ 0.170 หมายความว่า
โรงเรี ยน (S4) ความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (K) ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (A) และแรงจูงใจ
ในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า (PMT) รวมกันส่ งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั
บ้า (RPB) คิดเป็ นร้อยละ 17 อยูใ่ นระดับอ่อน (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2017)
เมื่อพิจารณาในแต่ละตัวแปรสังเกตพบว่า พฤติกรรมการบอกให้คนรอบข้างนาสัตว์
เลี้ ยงไปรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าทุกปี (ER3) พฤติกรรมการบอกผูป้ กครองหรื อครู
ทันทีหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงจากสัตว์ถึงแม้จะไม่มีเลือดออก (MA1) พฤติกรรมการบอกผูป้ กครอง
หรื อครู ทนั ทีหากเห็นเพื่อนได้รับปั จจัยเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นขั (MA2) และพฤติกรรมล้างแผลด้วยน้ า
ไหลและสบู่อย่างน้อย 15 นาที ทุกครั้งหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยง (MA3) เป็ นตัวแปรสังเกตที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าคิดเป็ นร้อยละ 61.5 86.8 85.9 และ 70.4 ตามลาดับ
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ในส่ วนของตัวแปรแฝงด้านความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้านั้น พบว่ามีตวั แปรสังเกต
ที่เกี่ ยวข้องอยู่ 2 ตัวแปรได้แก่ 1) สถานการณ์ ที่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า (K1) และ 2) การ
ดาเนินการที่จาเป็ นหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นขั บ้า (K6) ส่ วนตัวแปรแฝงด้านทัศนคติ
นั้น พบว่ามีตวั แปรสังเกตที่มีอิทธิ พลอยู่ 3 ตัวแปรได้แก่ 1) ทัศนคติเกี่ ยวกับการเข้าไปเล่นกับสัตว์
เลี้ยงตอนรับประทานอาหาร (A4) 2) ทัศนคติเกี่ยวกับการล้างบาดแผลด้วยน้ าไหลและสบู่เป็ นเวลา
10-15 นาทีหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงแม้ว่าจะไม่มีเลื อดออก (A7) และ 3) ทัศนคติเกี่ ยวกับการนา
สัตว์ไปรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าถึงแม้วา่ สัตว์เหล่านั้นจะอาศัยอยูใ่ นบ้าน และไม่ได้
ไปคลุกคลีกบั สัตว์อื่นนอกบ้าน (A8)
ในส่ วนของตัวแปรแฝงด้านแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้า พบว่านักเรี ยน
รับรู ้วา่ การล้างแผลด้วยน้ าสะอาดผสมน้ าสบู่หลาย ๆ ครั้งอย่างน้อย 15 นาทีหลังจากถู กข่วนจะทา
ให้มีความเสี่ ยงน้อยกว่าการไม่ลา้ งแผล ซึ่ งการรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคพิษสุ นขั บ้า (Perceived
vulnerability) ในส่ วนของความเชื่ อมัน่ ในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนอง (Response Efficacy)
พบว่าตัวแปรสังเกตที่นกั เรี ยนเชื่ อมัน่ ว่าจะช่วยป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติน้ นั
มี 2 ตัวแปรได้แก่ 1) การบอกผูป้ กครองและคนรอบข้างพาสุ นขั ไปฉี ดวัคซี น (RE4) กับ 2) การไม่
เข้าไปยุง่ กับสัตว์ตอนกาลังกัดกัน ส่ วนตัวแปรสังเกตที่นกั เรี ยนเชื่ อมัน่ ว่าตนเองสามารถปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาให้สาเร็ จตามที่ตอ้ งการและสามารถป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
นั้นมี 3 ตัวแปรได้แก่ 1) การบอกผูป้ กครองหรื อคนรอบข้างให้พาสุ นขั ไปฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษ
สุ นัขบ้าทุกปี (SE2) 2) การบอกผูป้ กครองหรื อ คุ ณครู ทนั ที หลังจากสัม ผัส สัตว์ที่เสี่ ยงต่อโรคพิ ษ
สุ นขั บ้า (SE3) และ 3) การไม่เข้าไปยุง่ กับสุ นขั ที่กาลังกัดกันอยู่ (SE6)
6.2 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัย และการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ของโมเดลเชิง
โครงสร้ างทั้งทางตรงและทางอ้อม
การทดสอบสมมติฐานของการวิเคราะห์สมการโมเดลเชิงโครงสร้างแบบ PLS-SEM
ใช้กระบวนการ Bootstrapping เพื่อทดสอบการมีนัยสาคัญทางสถิ ติ โดยพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์
เส้นทางที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 คือ p < 0.05 ซึ่ งแสดงว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางสนับสนุนสมมติฐาน
งานวิจยั ผลการใช้กระบวนการดังกล่าวปรากฏ ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 การทดสอบทางสถิติของความสัมพันธ์ในโมเดลในการศึกษาระยะ 1
ตัวแปร

Coefficient

SE

p-value

0.247

0.051

0.000

0.142

0.025

0.000

0.435

0.019

0.000

0.625

0.023

0.000

-0.208
0.129
0.180
0.188

0.054
0.057
0.052
0.054

0.000
0.024
0.001
0.001

ความรู้ เกีย่ วกับโรคพิษสุนัขบ้ า (K)
โรงเรี ยน G
แรงจูงใจในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า (PMT)
การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อโรคพิษสุนขั บ้า (PV)
ความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิผลของการตอบสนอง
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า (RE)
ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า (SE)
พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้ า
โรงเรี ยน F
ความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้า
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้า
แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า

ตัวแปรสังเกตด้านโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติกบั ตัวแปรแฝง
ความรู ้ และตัวแปรแฝงพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั โดยพบว่านักเรี ยนจากโรงเรี ยนอนุ บาล
G มี ร ะดับ ความรู ้ (β = 0.247, se = 0.051, p < 0.005) สู งกว่ า นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นอื่ น ๆ ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ ส่ วนนักเรี ยนโรงเรี ยน F พบว่ามีระดับพฤติกรรมการป้ องกันโรคน้อย
กว่านักเรี ยนโรงเรี ยนอื่ น ๆ อย่างมี นัยสาคัญ (β = - 0.208, se = 0.054, p < 0.005) นอกจากนั้นยัง
พบว่า ระดับ ความรู ้ (β = 0.129, se = 0.057, p < 0.005) ระดับ ทัศ นคติ เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้า
(β = 0.180, se = 0.052, p < 0.005) และแรงจู ง ใจในการป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า (β = 0.188,
se = 0.054, p < 0.005) มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ งบวกกับ พฤติ ก รรมการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้าอย่างมี
นัยสาคัญ ซึ่ งเมื่อพิจารณาที่ตวั แปรแฝงด้านแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าจะพบว่ามีแค่ตวั
แปรที่ เกี่ ย วข้อ งแค่ 3 ตัว เท่ า นั้ น ได้ แ ก่ การรั บ รู ้ โ อกาสเสี่ ยงต่ อ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า (β = 0.142,
se = 0.025, p < 0.005) ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติ กรรมการป้ องกันโรค
พิษสุ นัขบ้า (β = 0.435, se = 0.019, p < 0.005) และความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนในการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า (β = 0.625, se = 0.023, p < 0.005) ในการศึกษานี้ ไม่พบว่าตัวแปรด้านการ
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รับรู ้ ความรุ นแรงของโรคพิ ษสุ นัขบ้า มี ความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรแรงจู งใจในการป้ องกันโรคพิ ษ
สุ นขั บ้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ระยะที่ 2 ระยะศึกษารู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริมพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
ระยะที่ 2 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรียนกลุ่มทากิจกรรมและเปรียบเทียบ
จากตารางที่ 15 เป็ นการแสดงข้อมู ลทัว่ ไปของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ทั้งกลุ่ ม
ทากิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบ จานวน 45 คน พบว่าส่ วนใหญ่ของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมการศึกษาใน
ครั้งนี้ ร้อยละ 51.11 เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 48.89 เป็ นเพศหญิ ง อาชี พบิดาและมารดา พบว่าร้ อยละ
62.22 ของบิดาและร้ อยละ 53.33 ของมารดาเป็ นลูกจ้าง ในส่ วนประเภทสื่ อที่ชอบและติดตามมาก
ที่สุดคือยูทูป (ร้อยละ46.67) ตามด้วยติกต๊อก (ร้อยละ26.67) ซึ่ งร้อยละ 48.89 รายงานว่าพวกเขาใช้
เวลาดูสื่อไม่เกิน 2 ชัว่ โมงต่อวัน สาหรับเรื่ องสัตว์เลี้ ยงพบว่านักเรี ยนร้อยละ 73.33 มีการเลี้ยงสัตว์
เลี้ ยงลู กด้วยนมที่บา้ น ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสุ นัขและแมว (ร้ อยละ 55.56) ส่ วนเรื่ องประวัติสัมผัสกับ
สัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนม พบว่านักเรี ยนร้ อยละ 73.33 ไม่เคยถู กสัตว์เลี้ ยงลู กด้วยนมกัด ข่วนหรื อเลี ย
บาดแผลเมื่อปี ที่แล้ว เมื่อทาการเปรี ยบเทียบข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนระหว่างกลุ่มกิจกรรมและกลุ่ม
เปรี ยบเทียบพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 15 ข้อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนกลุ่มทากิจกรรมและนักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบ

รายการ
เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
อาชีพบิดา
ลูกจ้าง
อื่น ๆ
รวม

กลุ่มกิจกรรม
(23 คน)

รวม
(n = 45)

กลุ่มเปรียบเทียบ
(22 คน)

2test
p-value

ความถี่
(คน)

ร้ อยละ

ความถี่
(คน)

ร้ อยละ

ความถี่
(คน)

ร้ อยละ

11
12
23

47.83
52.17
100.00

12
10
22

54.55
45.45
100.00

23
22
45

51.11
48.89
100.00

0.661

14
9
23

60.87
39.13
100.00

12
10
22

54.55
45.45
100.00

28
17
45

62.22
37.78
100.00

0.668
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ตารางที่ 15 (ต่อ)

รายการ

กลุ่มกิจกรรม
(23 คน)
ความถี่
ร้ อยละ
(คน)

กลุ่มเปรียบเทียบ
(22 คน)
ความถี่
ร้ อยละ
(คน)

รวม
(n = 45)
ความถี่
(คน)

ร้ อยละ

อาชีพมารดา
ลูกจ้าง
12
52.17
12
54.55
24
53.33
อื่น ๆ
11
47.83
10
45.45
21
46.67
รวม
23 100.00 22
100.00
45
100.00
ประเภทของสื่ อทีช่ อบและติดตามบ่ อย
ยูทูป (YouTube)
11
47.83
10
45.45
21
46.67
ติกต๊อก (TikTok)
6
26.09
6
27.27
12
26.67
สื่ ออื่น ๆ
6
26.09
6
27.27
12
26.67
รวม
23 100.00 22
100.00
45
100.00
จานวนเวลาทีใ่ ช้ ไปกับสื่ อในข้ อทีเ่ ลือกก่อนหน้ าต่ อวัน
2 ชม.
12
52.17
10
45.45
19
42.22
≥2 ชม.แต่ 4 ชม.
6
26.09
6
27.27
18
40.00
≥4 ชม.
5
21.74
6
27.27
8
17.78
รวม
23 100.00 22
100.00
45
100.00
การเลีย้ งสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมทีบ่ ้ าน
ไม่ได้เลี้ยง
6
26.09
6
27.27
12
26.67
เลี้ยงสุ นขั และแมว
13
56.52
12
54.55
25
55.56
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูก
4
17.39
4
18.18
8
17.78
ด้วยนมชนิดอื่น
รวม
17 100.00 16
100.00
33
100.00
ประสบการณ์ โดนสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนมกัด ข่ วนหรื อเลียทีบ่ าดแผลเมื่อปี ทีผ่ ่ านมา
ไม่เคยมี
16
69.57
17
77.27
33
73.33
ประสบการณ์น้ นั
มีประสบการณ์ถูก
กัด ข่วน เลียที่
7
30.43
5
22.73
12
26.67
บาดแผล
รวม
23 100.00 22
100.00
45
100.00

2test
p-value

0.873

0.987

0.882

0.721

0.559
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ระยะที่ 2 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาระดับคะแนนของตัวแปรต่ าง ๆ
เมื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจัด คะแนนของตัว แปรแฝงต่ า ง ๆ ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ตามเกณฑ์
ของบลูม (Bloom, 1968) คือ กลุ่มที่ได้คะแนนมาก ได้คะแนนร้ อยละ 80 ขึ้นไป กลุ่มที่ ได้คะแนน
ปานกลาง ได้คะแนนร้อยละ 60-80 และกลุ่มที่ได้คะแนนน้อย ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 พบว่า
คะแนนความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าในระยะก่อนทากิจกรรมของนักเรี ยนทั้งในกลุ่มกิจกรรมและ
กลุ่มเปรี ยบเทียบอยูใ่ นระดับปานกลาง ในระยะหลังทากิจกรรมและระยะติดตามผลของนักเรี ยนใน
กลุ่มกิ จกรรมอยู่ในระดับมากและในกลุ่มเปรี ยบเทียบอยู่ในระดับปานกลาง ในส่ วนของคะแนน
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าพบว่าทั้งในระยะก่อนทากิจกรรม หลังทากิจกรรมและระยะติดตาม
ผลทั้งในกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 แสดงระดับของตัวแปรแยกเป็ นกลุ่มทากิจกรรม กลุ่มเปรี ยบเทียบ และทั้งหมด
กลุ่มกิจกรรม (n = 23 คน)
ตัวแปร

คะแนน
ความรู้
เกี่ยวกับโรค
พิษสุนขั บ้า
(K)

คะแนน
ทัศนคติ
เกี่ยวกับโรค
พิษสุนขั บ้า
(A)

ระยะใน
การเก็บ
ข้ อมูล

ระดับ
มาก

ระดับ
ปาน
กลาง

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 22 คน)

รวมทั้ง 2 กลุ่ม (n = 45 คน)

ระดับน้ อย

ระดับมาก

ระดับ
ปานกลาง

ระดับ
น้ อย

ระดับมาก

ระดับ
ปานกลาง

ระดับน้ อย

ก่อนทา
กิจกรรม

3
15
(13.0%) (65.2%)

5
(21.7%)

3
(13.6%)

14
(63.6%)

5
(22.7%)

6
(13.3%)

29
(64.4%)

10
(22.2%)

หลังทา
กิจกรรม

12
7
(52.2%) (30.4%)

4
(17.4%)

2
(9.1%)

11
(50.0%)

9
(40.9%)

14
(31%)

18
(40%)

13
(28.9%)

ติดตาม
ผล

10
8
(43.5%) (34.8%)

5
(21.7%)

3
(13.6%)

11
(50.0%)

8
(36.4%)

13
(28.9%)

19
(42.2%)

13
(28.9%)

ก่อนทา
กิจกรรม

22
(95.7%)

1
(4.3%)

19
(86.4%)

3
(13.6%)

41
(91.1%)

4
(8.9%)

หลังทา
กิจกรรม

21
(91.3%)

2
(8.7%)

20
(90.9%)

2
(9.1%)

41
(91.1%)

4
(8.9%)

ติดตาม
ผล

21
(91.3%)

2
(8.7%)

19
(86.4%)

3
(13.6%)

40
(88.9%)

5
(11.1%)
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ตารางที่ 16 ต่อ
ตัวแปร
คะแนน
แรงจูงใจใน
การป้องกัน
โรคพิษสุนขั
บ้า (PMT)
คะแนนการ
รับรู้ความ
รุ นแรงของ
โรคฯ (PS)
คะแนนการ
รับรู้ความ
เสี่ ยงจาก
การเกิดโรค
ฯ (PV)
คะแนน
ความ
เชื่อมัน่ ใน
การ
ตอบสนองฯ
(RE)
คะแนน
ความ
เชื่อมัน่ ใน
ความสามาร
ถของตนฯ
(SE)
คะแนน
พฤติกรรม
การป้องกัน
ตนเองโรค
พิษสุนขั บ้า
(RPB)

ระยะ

กลุ่มกิจกรรม (n = 23 คน)
มาก

ปานกลาง

น้ อย

กลุ่มเปรียบเทียบ (n = 22 คน)
มาก

ปานกลาง

5
(22.7%)

ก่อนทา
กิจกรรม

19
4
(82.6%) (17.4%)

17
(77.3%)

หลังทา
กิจกรรม
ติดตาม
ผล
ก่อนทา
กิจกรรม
หลังทา
กิจกรรม
ติดตาม
ผล
ก่อนทา
กิจกรรม
หลังทา
กิจกรรม
ติดตาม
ผล
ก่อนทา
กิจกรรม
หลังทา
กิจกรรม
ติดตาม
ผล
ก่อนทา
กิจกรรม
หลังทา
กิจกรรม
ติดตาม
ผล
ก่อนทา
กิจกรรม
หลังทา
กิจกรรม
ติดตาม
ผล

21
(91.3%)
20
(87.0%)
8
(34.8%)
16
(69.6%)
15
(65.2%)
16
(69.6%)
18
(78.3%)
18
(78.3%)
17
(73.9%)
22
(95.7%)
20
(87.0%)
21
(91.3%)
22
(95.7%)
22
(95.7%)
18
(78.3%)
20
(87.0%)
19
(82.6%)

17
5
(77.3%) (22.7%)
16
6
(72.7%) (27.3%)
5
14
(22.7%) (63.6%)
7
12
(31.8%) (54.5%)
7
13
(31.8%) (59.1%)
12
10
(54.5%) (45.5%)
12
8
(54.5%) (36.4%)
13
6
(59.1%) (27.3%)
17
5
(77.3%) (22.7%)
20
2
(90.9%) (9.1%)
20
2
(90.9%) (9.1%)
20
2 (9.1%)
(90.9%)
18
3
(81.8%) (13.6%)
18
4
(81.8%) (18.2%)
15
7
(68.2%) (31.8%)
17
5
(77.3%) (22.7%)
19
2
(86.4%) (9.1%)

2
(8.7%)
3
(13.0%)
14
1
(60.9%) (4.3%)
7
(30.4%)
8
(34.8%)
7
(30.4%)
5
(21.7%)
4
1
(17.4%) (4.3%)
5
1
(21.7%)
(4.3%)
1
(4.3%)
3
(13.0%)
2
(8.7%)
1
(4.3%)
1
(4.3%)
4
1
(17.4%)
(4.3%)
3
(13.0%)
3
1
(13.0%) (4.3%)

น้ อย

3
(13.6%)
3
(13.6%)
2
(9.1%)

2
(9.1%)
3
(13.6%)

1
(4.5%)

1
(4.5%)

รวมทั้ง 2 กลุ่ม (n = 45 คน)
มาก

ปานกลาง

36
(80%)

9
(20%)

38
(84.4%)
36
(80%)
13
(28.9%)
23
(51.1%)
22
(48.9%)
28
(62.2%)
30
(66.7%)
31
(68.9%)
34
(75.6%)
42
(93.3%)
40
(88.9%)
41
(91.1%)
40
(88.9%)
40
(88.9%)
33
(73.3%)
37
(82.2%)
38
(84.4%)

7
(15.6%)
9
(20%)
28
(62.2%)
19
(42.2%)
21
(46.7%)
17
(37.8%)
13
(28.9%)
10
(22.2%)
10
(22.2%)
3
(6.7%)
5
(11.1%)
4
(8.9%)
4
(8.9%)
5
(11.1%)
11
(24.4%)
8
(17.8%)
5
(11.1%)

น้ อย

4
(8.9%)
3
(6.7%)
2
(4.4%)

2
(4.4%)
4
(8.9%)
1
(2.2%)

1
(2.2%)

1
(2.2%)

2
(4.4%)
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เมื่อพิจารณาที่ตวั แปรเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าพบว่าทั้งในระยะ
ก่อนทากิจกรรม หลังทากิจกรรมและระยะติดตามผลทั้งในกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบอยูใ่ น
ระดับมากทั้งหมดเช่นกัน โดยมีระดับคะแนนการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้าในระยะก่อน
ทากิจกรรมทั้งในกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบอยูใ่ นระดับปานกลาง ในระยะหลังทากิจกรรม
และระยะติ ด ตามผลของนั ก เรี ย นในกลุ่ ม กิ จ กรรมอยู่ ใ นระดับ มากและของนั ก เรี ย นในกลุ่ ม
เปรี ยบเทียบอยูใ่ นระดับปานกลาง ในส่ วนของตัวแปรการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า ความ
เชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และความเชื่ อมัน่
ในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า พบว่าทั้งในระยะก่อนทากิ จกรรม หลังทา
กิจกรรมและระยะติดตามผลทั้งในกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด และ
เมื่ อพิ จารณาที่ ตวั แปรเกี่ ยวกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้าก็พบว่ามี คะแนนใน
ระยะก่อนทากิจกรรม หลังทากิจกรรมและระยะติดตามผลทั้งในกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
อยูใ่ นระดับมากทั้งหมดเช่นกัน
ระยะที่ 2 ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรต่ าง ๆ ในกลุ่ม
ทีท่ ากิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบ
ผูว้ ิจยั ได้วเิ คราะห์เปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของปั จจัยเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั
บ้า ทัศนคติ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้า และ พฤติ กรรมการ
ป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนในกลุ่มที่ทากิจกรรม และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ในช่ วง
ก่อนทากิ จกรรมเพื่อให้มนั่ ใจว่าความแตกต่างที่ เกิ ดขึ้นภายหลังการทากิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรม
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า นั้นเป็ นผลจากการได้รับกิ จกรรมไม่ใช่ เพราะความรู ้ ทัศนคติ แรงจูงใจ
ในการป้ องกันโรคและพฤติกรรมการป้ องกันตนเองที่แตกต่างกันก่อนทากิจกรรม พบว่านักเรี ยนทั้ง
2 กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ ยความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจใน
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และ พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้าในระยะก่อนทา
กิจกรรมไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 เปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยตัวแปรต่าง ๆ ในช่วงก่อนทากิจกรรม ระหว่างกลุ่มทา
กิจกรรมและกลุ่มเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติทีอิสระ

ตัวแปร
ความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้า
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้า
แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า
การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุนขั บ้า

ก่อนทากิจกรรม
กลุ่มทากิจกรรม กลุ่มเปรี ยบเทียบ
SD
SD
X
X
5.35 (0.982 ) 4.91 (1.411)
21.83 (1.696) 21.45 (1.896)
61.83 (4.933 ) 60.23 (5.318 )
14 (2.195) 13.14 (2.007)
15.43 (1.647) 14.5 (2.041)

การรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อโรคพิษสุนขั บ้า
ความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิผลของการตอบสนอง
15.87 (2.222) 16.05 (2.035)
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า
ความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกันโรค
16.52 (1.702) 16.55 (1.299)
พิษสุนขั บ้า
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุนขั บ้า
20.57 (2.107) 20.05 (1.731)

t-test
p-value
0.231
0.432
0.301
0.176
0.097
0.783
0.958
0.372

หลังจากดาเนิ นกิจกรรมเสร็ จแล้ว ได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 8 และเก็บ
ครั้ งที่ 3 ระยะติ ดตามผล ในสั ป ดาห์ ที่ 12 แล้วน าผลที่ ได้ม าท าการเปรี ยบเที ยบค่ าคะแนนเฉลี่ ย
ความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้า และพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้าในช่ วงก่อนทากิ จกรรม หลังทากิ จกรรม
และระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทากิ จกรรม และกลุ่ มเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิ ติทีอิสระ พบว่าใน
ระยะหลังทากิ จกรรม นักเรี ยนในกลุ่มกิ จกรรมมี คะแนนเฉลี่ ยของตัวแปรความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษ
สุ นัข บ้า แรงจู งใจในการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้า และการรั บ รู ้ ค วามรุ น แรงของโรคพิ ษ สุ นัข บ้า
มากกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และมีคะแนนเฉลี่ย
ของตัวแปรความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
มากกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.1 ส่ วนในระยะติดตาม
ผล พบว่ากลุ่มกิ จกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและการ
รับรู ้ ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นัขบ้า มากกว่ากลุ่ มเปรี ยบเที ยบอย่างมี นัยสาคัญส าคัญทางสถิ ติที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ดังรายละเอียดในตารางที่ 18 และภาพที่ 9 ถึง 16
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ตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยตัวแปรต่าง ๆ ในช่วงก่อนทากิจกรรม หลังทากิจกรรมและ
ระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทากิจกรรม และกลุ่มเปรี ยบเทียบโดยใช้สถิติทีอิสระ
ตัวแปร
ความรู้ เกีย่ วกับ
โรคพิษสุ นัขบ้ า
ทัศนคติเกีย่ วกับ
โรคพิษสุ นัขบ้ า
แรงจูงใจในการป้ องกัน
โรคพิษสุ นัขบ้ า
การรับรู้ ความรุ นแรง
ของโรคพิษสุ นัขบ้ า
การรับรู้ โอกาสเสี่ ยงต่ อ
โรคพิษสุ นัขบ้ า

ระยะ
ระยะก่อนทากิจกรรม
ระยะหลังทากิจกรรม
ระยะติดตามผล
ระยะก่อนทากิจกรรม
ระยะหลังทากิจกรรม
ระยะติดตามผล
ระยะก่อนทากิจกรรม
ระยะหลังทากิจกรรม
ระยะติดตามผล
ระยะก่อนทากิจกรรม
ระยะหลังทากิจกรรม
ระยะติดตามผล
ระยะก่อนทากิจกรรม
ระยะหลังทากิจกรรม
ระยะติดตามผล
ระยะก่อนทากิจกรรม
ระยะหลังทากิจกรรม

ความเชื่ อมั่นใน
ประสิ ทธิผลของการ
ตอบสนองพฤติกรรมการ
ระยะติดตามผล
ป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
ระยะก่อนทากิจกรรม
ความเชื่ อมั่นใน
ความสามารถของตนในการ ระยะหลังทากิจกรรม
ป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
ระยะติดตามผล
ระยะก่อนทากิจกรรม

พฤติกรรมการป้ องกัน
ระยะหลังทากิจกรรม
ตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้ า
ระยะติดตามผล

* p < 0.05 ** p < 0.1

กลุ่มทากิจกรรม
X
SD

t-test

กลุ่มเปรียบเทียบ
X SD

p-value

5.35
6.17
5.74
21.826
22.217
22.217
61.83
64.91
65
14
15.22
15.09
15.43
15.65
15.91
15.87
17.17

0.982
1.466
1.888
0.354
0.344
0.392
4.933
4.954
6.317
2.195
1.783
1.952
1.647
1.921
2.41
2.222
1.302

4.91
4.68
4.77
21.45
21.73
21.41
60.23
60.64
61.05
13.14
13.23
13.36
14.5
14.77
14.73
16.05
16.41

1.411
1.211
1.66
1.896
1.956
1.817
5.318
6.253
6.514
2.007
2.224
2.381
2.041
2.266
2.394
2.035
1.623

0.231
0.001*
0.076
0.492
0.368
0.150
0.301
0.014*
0.045*
0.176
0.002*
0.011*
0.097
0.167
0.105
0.783
0.088**

16.96

1.821

16.55

1.438

0.407

16.52
16.87
17.04
20.57
21.35
20.91

1.702
1.456
1.522
2.107
1.873
2.712

16.55
16.23
16.41
20.05
20.36
20.91

1.299
2.308
1.843
1.731
2.128
1.95

0.958
0.268
0.214
0.372
0.107
0.996
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ภาพที่ 9 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนกลุ่มกิจกรรม
และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ใน 3 ระยะ

ภาพที่ 10 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนกลุ่มกิจกรรม
และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ใน 3 ระยะ
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ภาพที่ 11 การเปรี ยบเทียบคะแนนแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนกลุ่มกิจกรรม
และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ใน 3 ระยะ

ภาพที่ 12 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู ้ความรุ นแรงเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยน
กลุ่มกิจกรรม และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ใน 3 ระยะ
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ภาพที่ 13 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู ้ความเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนกลุ่ม
กิจกรรม และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ใน 3 ระยะ

ภาพที่ 14 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรม
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนกลุ่มกิจกรรม และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ใน 3 ระยะ
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ภาพที่ 15 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความเชื่ อมัน่ ในตนเองในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของ
นักเรี ยนกลุ่มกิจกรรม และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ใน 3 ระยะ

ภาพที่ 16 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนกลุ่ม
กิจกรรม และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ใน 3 ระยะ
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ระยะที่ 2 ตอนที่ 4 เปรี ยบเทียบความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยของของตัวแปรต่ าง ๆ ใน
ภายในกลุ่มเดียวกัน ทัง้ 3 ระยะ
ใช้สถิติความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ าในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่าง 1 กลุ่มวัด
ซ้ า โดยก่อนวิเคราะห์ได้ทาการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มได้มาจาก
การสุ่ มจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ ความแปรปรวน (Homogeneity of Variances) ของ
ประชากรในแต่ละกลุ่มของตัวแปรตามมีค่าเท่ากัน ข้อมูลที่ทาการทดสอบอยูใ่ นมาตรวัดแบบอันตร
ภาค ความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษ
สุ นั ข บ้ า และ พฤติ ก รรมการป้ องกั น ตนเองจากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในการวัด ซ้ า แต่ ล ะครั้ งมี
ความสัมพันธ์กนั ซึ่ งเป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ และผลการทดสอบความแปรปรวนของ
คะแนนความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรค
พิษสุ นัขบ้า และ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน ตนเองจากโรคพิษ สุ น ัข บ้า ในการวัด ซ้ า แต่ล ะครั้ ง เป็ น
เมทริ ก ซ์ ส มมาตรประกอบด้ว ยสองส่ ว น (Compound Symmetry) โดยใช้การตรวจสอบการเป็ น
ทรงกลม (Sphericity) สามารถทดสอบได้ดว้ ยวิธีของ Mauchly การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่า
ถ้าความแปรปรวนมี ล ัก ษณะเป็ น Compound Symmetry ในการอ่ านผลการวิเคราะห์ จะเลื อกใช้
วิธีการคานวณแบบ Sphericity แต่หากผลการทดสอบพบว่าไม่เป็ น Compound Symmetry ในการ
อ่านผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้วธิ ี การคานวณแบบปรับแก้ซ่ ึ งสามารถเลือกอ่านผลการวิเคราะห์ได้
3 รู ป แบบคื อ Greenhouse-Geisser, Huynh-Feldt หรื อ Lower-bound Sphericity Assumed โดยหาก
Epsilon มีค่าน้อยกว่า 0.75 ให้ใช้การทดสอบแบบ Greenhouse-Geisser ถ้าค่า Epsilon สู งกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.75 ให้ใช้การทดสอบของ Huynh-Feldt
ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนกลุ่มเข้าร่ วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยของความรู ้เกี่ยวกับโรค
พิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า และ
ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ทั้ง 3 ระยะ
(ก่ อ นการเข้า ร่ วมกิ จ กรรม หลัง การเข้า ร่ วมกิ จ กรรม และระยะติ ด ตามผล) แตกต่ า งกัน อย่า งมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ อ ย่ า งน้ อ ย 1 คู่ ที่ F = 3.192, df = 2, p  0.1 F = 7.334, df = 2, p  0.05
F = 5.25, df = 2, p  0.05 และ F = 6.266, df = 2, p  0.05 ตามลาดับ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 19
และไม่ พ บความแตกต่ างกัน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติข องคะแนนเฉลี่ ย ในตัวแปรต่ าง ๆ ของ
นัก เรี ยนกลุ่ มเปรี ยบเที ยบในระยะก่ อนการเข้าร่ วมกิ จกรรม หลังการเข้าร่ วมกิ จกรรม และระยะ
ติดตามผล ดังรายละเอียดดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยตัวแปรต่าง ๆ ของเด็กนักเรี ยนกลุ่มเข้าร่ วมกิจกรรม
ก่อนการเข้าร่ วมกิจกรรม หลังการเข้าร่ วมกิจกรรม และติดตามผล ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ า (n = 23)
กลุ่มกิจกรรม (n = 23)
ความแปรปรวน
SS
df
MS
ภายในกลุ่ม
ช่วงเวลา
7.855
2
3.192
ความรู้ เกีย่ วกับ
ความคลาดเคลื่อน
54.145
44
1.231
โรคพิษสุ นขั บ้ า
รวมทั้งหมด
62
46
4.423
ช่วงเวลา
2.348
2
1.174
ทัศนคติเกีย่ วกับ
ความคลาดเคลื่อน 106.319
44
2.416
โรคพิษสุ นขั บ้ า
รวมทั้งหมด
108.667
46
3.59
ช่วงเวลา
150.348
1.651 91.076
แรงจูงใจในการ
ป้องกัน
ความคลาดเคลื่อน 450.986 36.317 12.418
โรคพิษสุ นขั บ้ า รวมทั้งหมด
601.334 37.968 103.494
ช่วงเวลา
20.551
1.693 12.135
การรับรู้ ความ
รุนแรงของโรค
ความคลาดเคลื่อน
86.116
37.256 2.311
พิษสุ นขั บ้ า
รวมทั้งหมด
106.667 38.949 14.446
ช่วงเวลา
2.638
2
1.319
การรับรู้ โอกาส
เสี่ยงต่ อ
ความคลาดเคลื่อน 132.029
44
3.001
โรคพิษสุ นขั บ้ า รวมทั้งหมด
134.667
46
4.32
ความเชื่ อมัน่ ใน
ช่วงเวลา
22.464
1.483 15.146
ประสิทธิผลของ
ความคลาดเคลื่อน
78.87
32.630 2.417
การตอบสนอง
พฤติกรรมฯ

ตารางที่ 19 (ต่อ)

รวมทั้งหมด

101.334

34.115

17.563

F
3.192**

0.486

7.334*

5.25*

0.44

6.266*
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กลุ่มกิจกรรม (n=23)
ความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม
ความเชื่ อมัน่ ใน
ช่วงเวลา
ความสามารถของ
ความคลาดเคลื่อน
ตนในการป้องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้ า รวมทั้งหมด

SS

df

MS

F

3.246
27.42

1.355
29.804

2.396
0.920

2.605

30.666

31.159

3.316

ช่วงเวลา
พฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจาก
ความคลาดเคลื่อน
โรคพิษสุ นขั บ้ า รวมทั้งหมด

7.072
2
3.536
1.232
126.261
44
2.87
133.333
46
6.406
* p < 0.05 ** p < 0.1; SS = Sum Square; df = degree of freedom; MS = Mean Square
ตารางที่ 20 เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยตัวแปรต่าง ๆ ของเด็กนักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบ ก่อน
การเข้าร่ วมกิจกรรม หลังการเข้าร่ วมกิจกรรม และระยะติดตามผล ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวัดซ้ า (n = 22)
กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n = 22)
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม

ความรู้ เกีย่ วกับ
โรคพิษสุ นัขบ้ า
ทัศนคติเกีย่ วกับ
โรคพิษสุ นัขบ้ า
แรงจูงใจในการป้ องกัน
โรคพิษสุ นัขบ้ า
ตารางที่ 20 (ต่อ)

ช่วงเวลา
ความคลาดเคลื่อน
รวมทั้งหมด
ช่วงเวลา
ความคลาดเคลื่อน
รวมทั้งหมด
ช่วงเวลา
ความคลาดเคลื่อน
รวมทั้งหมด

SS
0.576
53.424
54
1.303
141.364
142.667
7.364
923.303
930.667

df
2
42
44
2
42
44
2
42
44

MS
F
0.288 0.226
1.272
1.56
0.652 0.194
3.366
4.018
3.682 0.167
21.983
25.665
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กลุ่มเปรี ยบเทียบ (n = 22)
SS
df
ช่วงเวลา
0.576
2
การรับรู้ ความรุ นแรงของ
ความคลาดเคลื่อน
104.758 42
โรคพิษสุ นัขบ้ า
รวมทั้งหมด
105.334 44
ช่วงเวลา
0.939 1.614
การรับรู้ โอกาสเสี่ ยงต่ อโรค
ความคลาดเคลื่อน
121.061 33.902
พิษสุ นัขบ้ า
รวมทั้งหมด
122 35.516
ช่วงเวลา
2.939
2
ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิผล
ของการตอบสนองพฤติกรรม
ความคลาดเคลื่อน
94.394 42
การป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า รวมทั้งหมด
97.333 44
ช่วงเวลา
1.121
2
ความเชื่ อมั่นใน
ความสามารถของตนใน
ความคลาดเคลื่อน
110.879 42
การป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า รวมทั้งหมด
112
44
ช่วงเวลา
8.394
2
พฤติกรรมการป้ องกัน
ความคลาดเคลื่อน
77.606 42
ตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้ า
รวมทั้งหมด
86
44
SS = Sum Square; df = degree of freedom; MS = Mean Square
ความแปรปรวนภายในกลุ่ม

MS
0.288
2.494
2.782
0.582
3.571
4.153
1.47
2.247
3.717
0.561
2.64
3.201
4.197
1.848
6.045

F
0.115
0.163
0.654
0.212
2.271

สาหรับการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยรายคู่ เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของกลุ่มข้อมูลที่มีการวัด
ซ้ าจะใช้หลักการประมาณค่าเฉลี่ ยด้วยวิธี Bonferroni ดังตารางที่ 21 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ของตัว แปรต่ า ง ๆ ระหว่า งระยะก่ อ นท ากิ จกรรมกับ ระยะหลัง ท ากิ จกรรม และ ระยะก่ อ นท า
กิ จกรรมกับระยะติดตามผล เป็ นรายคู่ พบว่าคะแนนเฉลี่ ยความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้าในระยะ
ก่ อ นท ากิ จกรรมมี ค ะแนนเฉลี่ ย ด้า นความรู ้ เท่ า กับ 5.348 แล้วเพิ่ ม เป็ น 6.174 ในระยะหลัง ท า
กิ จ กรรมซึ่ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย สู งกว่ า ก่ อ นท ากิ จ กรรม อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p < 0.1) เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย แรงจู งใจในการป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัข บ้าใน 3 ระยะ พบว่านัก เรี ยนได้
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 61.826 ในระยะก่อนทากิจกรรม เป็ น 64.913 ในระยะหลังทากิจกรรม และ
65 ในระยะติดตามผล ถือว่าทั้งระยะหลังทากิจกรรมและระยะติดตามผลทั้ง 2 ระยะมีคะแนนเฉลี่ ย
สู งกว่าระยะก่อนทากิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิต (p < 0.05) ในส่ วนของคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับ
การรั บ รู ้ ค วามรุ น แรงของโรคพิ ษ สุ นัข บ้า พบว่าก่ อนท ากิ จกรรมมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ 14 และ
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 15.217 และ 15.087 ในระยะหลังท ากิ จกรรมและระยะติ ดตามผลตามล าดับ ซึ่ งมี
คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าก่อนทากิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และ
ร้ อยละ 90 ตามลาดับ (p < 0.05 และ p < 0.1) และเมื่ อเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ ย ความเชื่ อมัน่ ใน
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ประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติ กรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าใน 3 ระยะ พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ ย เท่ ากับ 15.870ในระยะก่ อ นท ากิ จ กรรม และมี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 17.174 ในระยะหลัง
กิ จกรรม และ 16.957 ในระยะติ ดตามผล ซึ่ งพบว่าทั้งระยะหลังกิ จกรรมและระยะติ ดตามผลมี
คะแนนเฉลี่ ยสู งกว่าระยะก่อนทากิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
และ ร้อยละ 90 ตามลาดับ (p < 0.05 และ p < 0.1) เช่นกัน สาหรับการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของ
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปรต่าง ๆ ระหว่างระยะหลังทากิจกรรมกับระยะติดตามผล พบว่าตัวแปรต่าง
ๆ มี ค ะแนนเฉลี่ ยไม่แตกต่างกัน ซึ่ งแสดงว่าคะแนนที่ เพิ่ มขึ้ นในระยะหลังท ากิ จกรรมนั้นมี ความ
คงทนและยังคงสู งอยูต่ ่อเนื่องถึงระยะติดตามผล แม้ระยะเวลาจะผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ก็ตาม
ตารางที่ 21 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยตัวแปรต่าง ๆ ของนักเรี ยนกลุ่มเข้าร่ วมกิจกรรม ก่อนการเข้าร่ วม
กิจกรรม หลังการเข้าร่ วมกิจกรรมและระยะติดตามผล เป็ นรายคู่ โดยวิธี Bonferroni (n = 23)
ค่ าเฉลีย่ ของคะแนนความรู้ เกี่ยวกับ
โรคพิษสุ นัขบ้ า กลุ่มกิจกรรม
ระยะก่อนทากิจกรรม
5.348
ค่ าเฉลีย่ ของคะแนนแรงจูงใจในการป้ องกัน
โรคพิษสุ นัขบ้ า กลุ่มกิจกรรม
ระยะก่อนทากิจกรรม
61.826
ค่ าเฉลีย่ ของคะแนนการรับรู้ ความรุ นแรงของ
โรคพิษสุ นัขบ้ า กลุ่มกิจกรรม

ระยะก่อน
ทากิจกรรม
5.348

ระยะหลัง
ระยะติดตามผล
ทากิจกรรม
6.174
5.739

0
ระยะก่อน
ทากิจกรรม
61.826

0.826**
0.391
ระยะหลัง
ระยะติดตามผล
ทากิจกรรม
64.913
65.000

0
ระยะก่อน
ทากิจกรรม
14.000

3.087*
3.174*
ระยะหลัง
ระยะติดตามผล
ทากิจกรรม
15.217
15.087

ระยะก่อนทากิจกรรม
14.000
0
ระยะก่อน
ค่ าเฉลีย่ ของคะแนนความเชื่ อมั่นใน
ประสิ ทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรมการ ทากิจกรรม
ป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า กลุ่มกิจกรรม
15.870
ระยะก่อนทากิจกรรม
15.870
0
* p < 0.05 ** p < 0.1

1.217*
1.087**
ระยะหลัง
ระยะติดตามผล
ทากิจกรรม
17.174
16.957
1.304*

1.087**
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในโรงเรี ยนภาคตะวันออก ประเทศไทย มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบ
กิ จกรรมส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมการป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัข บ้าของนัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ใน
โรงเรี ยนในจังหวัดชลบุ รี แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะสารวจพฤติ กรรมการ
ป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้า กับ ระยะที่ 2 ระยะศึ กษาผลของรู ปแบบกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติ กรรมการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า โดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้นเอง ซึ่ งประกอบด้วยคาถาม 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล การเข้าถึ งสื่ อ การมีสัตว์เลี้ ยง ตอนที่ 2 ความรู ้ ทัศนคติ แรงจูงใจ
ในการป้ อ งกัน โรค และตอนที่ 3 พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน ตนเองจากโรคพิ ษ สุ นัข บ้า ที่ ผ่า นการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของความครอบคลุ ม ถู ก ต้อ งของข้อ ค าถามและการใช้ภ าษา ความ
สอดคล้องของวัตถุ ประสงค์ การสื่ อ ความหมายของข้อคาถาม มีความตรงตามเนื้ อหา ความเที่ยง
ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนกตามเกณฑ์ที่กาหนดเป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างในระยะที่ 1 เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 จากโรงเรี ยนประถมศึ กษา 7 แห่ งใน 6
ตาบลของจังหวัดชลบุรีจานวน 287 คน และกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 2 เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดสุ ทธาวาส จานวน 45 คน นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดย
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลสถิ ติเชิ งอนุ มานในการศึ กษาระยะ 1 ได้ใช้
โมเดลกาลังสองน้อยที่สุดบางส่ วน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 เพื่อทดสอบหาความสั มพันธ์
ระหว่างข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ งอนุ มานในการศึกษาระยะที่ 2 ได้ใช้สถิติทีอิสระเพื่อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของคะแนนในแต่ละตัวแปรระหว่างกลุ่ มที่ทากิ จกรรมกับกลุ่มเปรี ยบเที ยบ ก่อนทา
กิจกรรม หลังทากิจกรรมและระยะติดตามผล และใช้สถิติความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ า เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของของตัวแปรเรื่ องความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ยวกับ
โรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และ พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรค
พิษ สุ นัข บ้าของนักเรี ยนในกลุ่ มที่ ท ากิ จกรรม ทั้ง 3 ระยะ และนักเรี ยนในกลุ่ ม เปรี ยบเที ยบทั้ง 3
ระยะ ซึ่ งมีการสรุ ปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้
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สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ขอเสนอผลการวิจยั เป็ น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้แก่ 1.วัตถุประสงค์
หลัก ได้แก่ เพื่อพัฒนารู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย และ 2. วัตถุ ประสงค์เฉพาะ ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 วัต ถุ ป ระสงค์เฉพาะ ได้แ ก่ 1) เพื่ อศึ กษาตัวแปรที่ มี ความสั มพันธ์ เชิ งสาเหตุ ก ับ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้า ได้แก่ ข้อมูลส่ วนบุ คคล การเข้าถึ งสื่ อ และการมี สัตว์เลี้ ยงของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ในระยะที่ 1 2) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจใน
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า กับพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ในระยะที่ 1 3) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ ยของความรู ้เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกัน
โรคพิ ษ สุ นัข บ้า และ พฤติ ก รรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิ ษ สุ นัข บ้าของนักเรี ยนในกลุ่ มที่ ท า
กิจกรรม และกลุ่มเปรี ยบเทียบ ในระยะที่ 2 และ 4) เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ของความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้า และ พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า ของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมการศึกษาใน
ระยะก่อนทากิจกรรม หลังทากิจกรรม และระยะติดตามผล ในระยะที่ 2 สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ าของ
นักเรี ยนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
ผลการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทยทาให้ได้รูปแบบกิจกรรมทั้งสิ้ น 6
กิ จกรรม อัน ประกอบไปด้วย 1) กิ จกรรมใครหนอเสี่ ย ง 2) กิ จกรรมเป็ นพิ ษ สุ นัข บ้าตายนะ 3)
กิจกรรม เรบีส์ เรบีส์ 4) กิจกรรม 5 ย. คาถากันกัด 5) กิจกรรมอย่างไรถึงปลอดภัย และ 6) กิจกรรม
หนูทาได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 กิ จกรรมใครหนอเสี่ ยง เป็ นกิ จกรรมที่ใช้สื่อแอนิ เมชัน (Animation) ความยาว
15 นาที เพื่อกระตุน้ ให้นักเรี ยนมีการรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นัขบ้าว่า ตัวนักเรี ยนมี โอกาส
เสี่ ยงในการติดเชื้อโรคพิษสุ นขั บ้าสู งมากกว่าน้อยแค่ไหน เสี่ ยงอย่างไร ได้รับเชื้อจากสิ่ งใดบ้าง และ
อย่างไร โดยมี ส าระการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับ เรื่ อง ระบาดวิทยาของโรคพิ ษสุ นัขบ้า (สัตว์พาหะนาโรค
กลุ่มเสี่ ยง และการติดต่อโรค) สถานการณ์ ที่ปลอดภัย ไม่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า และวิธี
ป้ องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า ร่ วมกับการให้นกั เรี ยนทาใบงาน
ส่ งและเฉลยใบงานในกลุ่มไลน์
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1.2 กิ จกรรมเป็ นพิ ษสุ นัขบ้าตายนะ เป็ นกิ จกรรมที่ ใช้สื่อนิ ทานร่ วมกับ แอนิ เมชัน
ความยาว 20 นาที เพื่อกระตุ น้ ให้นกั เรี ยนมีการรับรู ้ ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้าว่าเป็ นโรคที่
อันตราย ถ้าติ ดเชื้ อแล้วมี โอกาสเสี ยชิ วิตเกื อบร้ อยละ 100 และเสริ มให้นักเรี ยนมีความเชื่ อมัน่ ใน
ประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าอันได้แก่ การหลีกเลี่ยงปั จจัย
เสี่ ยง การแจ้งผูป้ กครองและคุณครู หลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยง การรี บล้างแผลและทายาทันทีหลังจาก
โดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน หรื อเลียที่บาดแผล การไปพบแพทย์หลังจากทาแผลเสร็ จและการ
พาสัตว์เลี้ ยงไปรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าทุกปี ร่ วมกับการให้นักเรี ยนทาใบงานส่ ง
และเฉลยใบงานในกลุ่มไลน์
1.3 กิ จกรรม เรบี ส์ เรบี ส์ เป็ นกิ จกรรมที่ ใ ช้สื่ อ แอนิ เมชัน ความยาว 15 นาที เพื่ อ
เสริ มสร้างให้นกั เรี ยนมีความรู ้เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า อันประกอบไปด้วย เชื้ อพิษสุ นขั บ้า การแพร่
ระบาด ฤดูกาล สัตว์พาหะ การติดต่อ และอาการในคนและสัตว์ที่ป่วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า รวมถึ ง
ได้เน้นย้ าในเรื่ องการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้าและการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นขั
บ้าอีกครั้ง ร่ วมกับการให้นกั เรี ยนทาใบงานส่ งและเฉลยใบงานในกลุ่มไลน์
1.4 กิจกรรม 5 ย. คาถากันกัด เป็ นกิจกรรมที่ใช้สื่อแอนิ เมชันความยาว 15 นาที มี
สาระการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับเรื่ อง ความหมายของคาว่า 5 ย. และการปฏิบตั ิตาม 5 ย. ในการป้ องกันโรค
พิ ษ สุ นัขบ้าในชี วิตประจาวัน เพื่ อเสริ มสร้ างให้นักเรี ยนมี ท ศั นคติ ที่ ดีในการป้ องกันตนเองและ
หลีกเลี่ ยงสถานการณ์ และปั จจัยเสี่ ยง โดยการเน้นย้ าให้นกั เรี ยนมีการรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงจากโรคพิษ
สุ นขั บ้า มีความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมป้ องกันโรคและมีความเชื่ อมัน่
ในความสามารถของตนว่าตนเองสามารถที่จะป้ องกันและหลี กเลี่ ยงสถานการณ์ ที่เสี่ ยงต่อการติด
เชื้อโรคพิษสุ นขั บ้าได้ ร่ วมกับการให้นกั เรี ยนทาใบงานส่ งและเฉลยใบงานในกลุ่มไลน์
1.5 กิจกรรมอย่างไรถึ งปลอดภัย เป็ นกิจกรรมที่ใช้สื่อหุ่ นมือประกอบการเล่านิ ทาน
ร่ วมกับแอนิ เมชันความยาว 20 นาที เพื่อเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนมีความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการ
ตอบสนองพฤติกรรมป้ องกันโรค โดยเน้นย้ าเกี่ ยวกับพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าว่ามี
อะไรบ้าง สามารถทาได้อย่างไรและเสริ มพลังให้นักเรี ยนมี ความเชื่ อมัน่ ว่าพฤติ กรรมเหล่ านั้นจะ
สามารถช่ วยลดโอกาสการสั มผัส ปั จจัยเสี่ ยงและป้ องกันการเป็ นโรคพิ ษ สุ นัขบ้า รวมถึ งมี ความ
เชื่อมัน่ ได้ในความสามารถของตนว่าตนเองจะสามารถปฏิบตั ิวิธีการนั้นได้ ร่ วมกับการให้นกั เรี ยนทา
ใบงานส่ งและเฉลยใบงานในกลุ่มไลน์
1.6 กิจกรรมหนู ทาได้ เป็ นกิ จกรรมที่ ใช้สื่อละครผสมแอนิ เมชันความยาว 15 นาที
เพื่อเสริ มสร้ างให้นกั เรี ยนมีความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมป้ องกันโรค
และความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนโดยการให้ตวั ละครที่ เป็ นเด็กในวัยเดี ยวกันอธิ บายและ
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สาธิ ตการล้างแผลและทาแผลที่ถูกต้องหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยง ร่ วมกับการให้นกั เรี ยนทาใบงาน
ส่ งและเฉลยใบงานในกลุ่มไลน์
ในการประเมินการเรี ยนรู ้ ของรู ป แบบกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติ กรรมการป้ องกันโรคพิ ษ
สุ นขั บ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี มีการประเมินการเรี ยนรู ้
จากการสื่ อสารจากนักเรี ยน เช่ น การซักถาม การสนทนา การพิมพ์ถามตอบในกลุ่มไลน์ ร่ วมกับ
การท าใบงานท้ายกิ จกรรมทั้ง 6 กิ จกรรม และการท าแบบสอบถามในระยะหลังเรี ยนและระยะ
ติดตามผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่ารู ปแบบกิจกรรมที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นมีคุณภาพ และสามารถ
นาไปใช้ในการส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมี พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้างได้จริ ง โดยกิ จกรรม
เหล่านั้นสามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนในกลุ่มกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรความรู ้เกี่ยวกับโรค
พิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า และ
ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนองพฤติ ก รรมการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้ามากกว่า
นักเรี ยนในกลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากผล
การศึ กษาตามวัตถุ ประสงค์เฉพาะ ข้อที่ 3) และสามารถทาให้นกั เรี ยนในกลุ่มกิ จกรรม มีคะแนน
เฉลี่ยตัวแปรความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้ ความ
รุ นแรงของโรคพิ ษ สุ นัข บ้า และความเชื่ อมัน่ ในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนองพฤติ กรรมการ
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในระยะหลังทากิจกรรมและ/หรื อในระยะติดตามผลมากกว่าในระยะก่อน
ทากิ จกรรมอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ (สามารถอ่ านรายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม ได้จากผลการศึ กษาตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อที่ 4)
2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ เฉพาะ
สามารถแบ่งแยกย่อย เป็ น 4 ประเด็นดังนี้
2.1 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า พบว่า มี
แค่ตวั แปรแฝงด้านโรงเรี ยนเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ตัวแปรแฝงความรู ้
และพฤติ กรรมการป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัข โดยพบว่านัก เรี ยนจากโรงเรี ยน G มี ระดับความรู ้ (β =
0.247, se = 0.051, p < 0.05) สู งกว่านักเรี ยนจากโรงเรี ยนอื่ น ๆ ที่ ได้ทาการศึกษาอย่างมี นัยสาคัญ
ส่ วนนักเรี ยนโรงเรี ยน F พบว่ามีคะแนนพฤติกรรมการป้ องกันโรคน้อยกว่านักเรี ยนโรงเรี ยนอื่น ๆ
อย่างมีนยั สาคัญ ( β = - 0.208, se = 0.054, p < 0.05)
2.2 ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู ้ เกี่ ย วกับ โรคพิ ษสุ นัข บ้า ทัศนคติ เกี่ ยวกับ โรคพิ ษ
สุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า กับพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย พบว่าระดับความรู ้ ระดับทัศนคติ และ
แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษ
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สุ นขั บ้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ (p < 0.05) หมายความว่าถ้านักเรี ยนมี ระดับความรู ้เกี่ ยวกับโรค
พิษสุ นัขบ้า หรื อระดับทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าหรื อระดับแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้าที่ดีก็จะมีพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าที่ดีดว้ ย
2.3 ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยของตัวแปรเรื่ องความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้า
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และ พฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้า ของนั ก เรี ย นในกลุ่ ม ที่ ท ากิ จ กรรม และกลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ จากการ
ทาการศึกษาในระยะที่ 2 พบว่าในระยะหลังทากิจกรรม นักเรี ยนในกลุ่มกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของ
ตัวแปรความรู ้ เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และการรับรู ้ความ
รุ น แรงของโรคพิ ษ สุ นัข บ้า มากกว่า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บอย่างมี นัย ส าคัญ ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ
นัย ส าคัญ 0.05 และมี ค ะแนนเฉลี่ ยของตัวแปรความเชื่ อมั่นในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนอง
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้ามากกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนัยสาคัญสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับนัยสาคัญ 0.1 ส่ วนในระยะติดตามผล พบว่านักเรี ยนในกลุ่มกิ จกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของตัว
แปรแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้ามากกว่า
กลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
2.4 ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยของของตัวแปรเรื่ องความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า
ทัศนคติเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้า และ พฤติ กรรมการป้ องกัน
ตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้า ของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมการศึกษาในระยะก่อนทากิ จกรรม หลังทากิ จกรรม
และระยะติ ดตามผล ในการศึ กษาระยะที่ 2 พบว่า นักเรี ยนกลุ่ มเข้าร่ วมกิ จกรรม มีคะแนนเฉลี่ ยของ
ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้ ความรุ นแรงของโรค
พิษสุ นขั บ้า และความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
ทั้ง 3 ระยะ (ก่อนการเข้าร่ วมกิจกรรม หลังการเข้าร่ วมกิจกรรม และระยะติดตามผล) แตกต่างกันอย่าง
มี นัยส าคัญทางสถิ ติ อย่างน้อย 1 คู่ ที่ F = 3.192, df = 2, p  0.1 F = 7.334, df = 2, p  0.05 F =
5.25, df = 2, p  0.05 และ F = 6.266, df = 2, p  0.05 ตามลาดับ เมื่อนาผลที่ได้ไปทาการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ ยรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni พบว่า ในระยะหลังทากิ จกรรม นักเรี ยนกลุ่ มกิ จกรรมมีค่าเฉลี่ ยของ
คะแนนความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้ ความรุ นแรง
ของโรคพิษสุ นขั บ้า และ ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้า มากกว่าในระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 90, 95,
95 และ 95 ตามลาดับ และในระยะติดตามผล นักเรี ยนกลุ่มกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยของคะแนน แรงจูงใจใน
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า และ ความเชื่อมัน่ ในประสิ ทธิ ผล
ของการตอบสนองพฤติ กรรมการป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้า มากกว่าในระยะก่ อนการทดลองอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95, 90 และ 90 ตามลาดับ โดยไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญของคะแนนในตัวแปรต่าง ๆ ของนักเรี ยนกลุ่มทากิ จกรรมระหว่างระยะหลังทากิ จกรรม
และระยะติดตามผลซึ่ งแสดงว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นในระยะหลังทากิจกรรมนั้นมีความคงทนและยังคงสู ง
อยู่ต่อเนื่ องถึ งแม้ระยะเวลาจะผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์ก็ตาม และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ของคะแนนเฉลี่ ยในตัวแปรต่าง ๆ ของนักเรี ยนกลุ่ มเปรี ยบเที ยบในระยะก่ อนการเข้าร่ วมกิ จกรรม
หลังการเข้าร่ วมกิจกรรม และระยะติดตามผลแต่อย่างใดแสดงให้เห็นว่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นของนักเรี ยน
กลุ่ มท ากิ จกรรมในระยะหลังท ากิ จกรรมและระยะติ ดตามผลนั้นเป็ นผลมาจากกิ จกรรมส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าที่ผวู ้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น

การอภิปรายผล
แบ่งการอภิปรายผลการพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา เป็ น 3 ตอนได้แก่ 1) การอภิปรายข้อมูลทัว่ ไป 2) การอภิปราย
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า 3) การอภิปรายความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยปั จจัยต่าง ๆ
1. การอภิปรายข้ อมูลทัว่ ไป
จากการศึ กษาข้อมู ล ทัว่ ไปโดยใช้แบบสอบถามในการส ารวจ พบว่าข้อมู ล ทัว่ ไปของ
นัก เรี ยนชั้น ปี ที่ 4 ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน ได้แก่
นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีบิดาและมารดาทาอาชี พรับจ้าง ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลของเทศบาลเมืองหนอง
ปรื อที่พบว่าประชาการส่ วนใหญ่ของคนในตาบลนี้ มีอาชี พรับจ้าง (เทศบาลเมืองหนองปรื อ, 2565)
เนื่ องจากเป็ นพื้นที่ใกล้กบั เมืองเศรษฐกิจอย่างพัทยา ในส่ วนของการเลี้ยงสัตว์พบว่ามีการเลี้ยงสุ นขั
และหรื อแมวที่บา้ นมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น สอดคล้องกับข้อมูลของ สานักควบคุม ป้ องกัน และบาบัด
โรคสัตว์ (2563) ที่ พ บว่าประชากรในชลบุ รีที่ มีสั ตว์เลี้ ยงจะเลี้ ยงสุ นัขและแมวเป็ นหลัก แต่กลับ
พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ที่เข้าร่ วมการทดลองไม่เคยมีประสบการณ์โดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรื อ
ข่วนหรื อเลี ยที่บาดแผล ทั้ง ๆ ที่เป็ นวัยที่มีความเสี่ ยงมากกว่าวัยอื่น ๆ เพราะเป็ นช่วงวัยที่มีความ
อยากรู ้อยากเห็น ชอบสัตว์ อยากจับ อยากสัมผัส จึงมีโอกาสที่จะถูกสัตว์กดั ได้ง่าย (เรณุ กา จรัส
พงศ์พิสุ ทธิ์ , 2563; สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2563) สื่ อที่ชอบและติดตามบ่อยอันดับ
แรกได้แก่ ยูทูป ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ฉบับอื่น ๆ (Simon, 2021; มนวิภา วงรุ จิระ, 2561) และใช้
เวลาในการดู สื่ อนั้น น้อ ยกว่า 2 ชั่ว โมงต่ อวัน ได้ผ ลไปในแนวทางเดี ย วกัน กับ การส ารวจของ
สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ คณะนิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ และสถาบันสื่ อเด็กและเยาวชน (2564) ที่พบว่าเด็กอายุ 6-12 ปี
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ใช้สื่อออนไลน์วนั ละ 1-3 ชั่วโมง (ร้ อยละ 77.67) แต่ไม่สอดคล้องกับ มนวิภา วงรุ จิระ (2561) ที่
พบว่าเด็กวัยประถมส่ วนใหญ่มีจานวนการใช้งานอินเทอร์ เน็ตอยูท่ ี่ 2-4 ชัว่ โมงต่อวัน
2. การอภิปรายตัวแปรทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
ในการศึกษาระยะที่ 1 ระยะสารวจ พบว่าร้อยละ 50.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้
เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าในระดับน้อย สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับระดับความรู ้โรคพิษสุ นขั บ้า
ในประเทศไทย (Onpirun et al., 2017; Sornkrit & Kriangsak, 2018; สุ รัสนันท์ กัลยวรรธนะ, 2557)
สาเหตุของการมีความรู ้ที่ไม่เพียงพอน่าจะเกิดจากการที่เด็กมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และท่องจา
ได้น้อยกว่าผูใ้ หญ่ร่วมกับการที่ ผูป้ กครองและโรงเรี ยนได้ให้ความรู ้ เรื่ องเกี่ ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้า
เพียงเล็กน้อย (Cowan, AuBuchon, Gilchrist, Ricker, & Saults, 2011) โดยเฉพาะความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
กับอาการทางคลิ นิกทัว่ ไปของโรคพิษสุ นขั บ้าในสัตว์เลี้ยงลู กด้วยนม สถานการณ์ เสี่ ยงที่จะทาให้
เด็ ก สามารถติ ด เชื้ อโรคพิ ษ สุ นัข บ้า และกฎหมายขั้น พื้ น ฐานตามพระราชบั ญ ญั ติโรคพิ ษ สุ นั ข
บ้ า พ.ศ.2535 สอดคล้องกับ การศึ ก ษาในไทยของ Apirom, Rachanee, and Nalinpat (2010) และ
การศึ ก ษาในไนจี เรี ย ของ Dzikwi et al. (2012) ที่ ได้รายงานว่าพบปั ญ หาเรื่ องการขาดความรู ้ ใ น
ประเด็นเดียวกัน และแนะนาว่าควรมีการให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องโรคพิษสุ นขั บ้าในประเด็นเหล่านั้น
ที่โรงเรี ยนเพิ่ม
ร้ อยละ 74.6 ของนัก เรี ยนทั้งหมดมี ท ัศ นคติ เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้าอยู่ในระดับ มาก
สอดคล้องกับงานวิจยั หลายฉบับ (Kanatpong, 2015; Kanayot et al., 2017; Phanit, 2014; Sornkrit &
Kriangsak, 2018) โดยพบว่านัก เรี ย นร้ อยละ 95.1 มี ท ัศนคติ เชิ งบวกที่ จะบอกผู ป้ กครองหรื อครู
หลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยง ร้อยละ 90.6 ตระหนักว่าโรคพิษสุ นขั บ้าเป็ นโรคที่น่ากลัว ถ้าติดโรคแล้วจะ
เสี ยชี วิต และร้อยละ 86.4 กับ 81.2 ตระหนักดีวา่ ไม่ควรเข้าไปห้ามสุ นขั ขณะกัดกันและไม่ควรเข้าไป
เล่นกับสุ นขั ขณะรับประทานอาหารตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Dzikwi et al. (2012);
Ntampaka, Nyaga, Niragire, Gathumbi, and Tukei (2019); Sambo et al. (2014) แต่ ก็ ย ัง คงพบว่ า
นักเรี ยนเกือบครึ่ ง (ร้อยละ 47.4) ไม่แน่ใจว่าพวกเขาสามารถติดเชื้ อได้จากถู กสัตว์ข่วน และนักเรี ยน
อีกร้ อยละ 47.7 มีความเชื่ อที่ผิดว่าการเล่นกับสุ นขั ที่ไม่มีเจ้าของจะมีความเสี่ ยงมากกว่าการเล่นกับ
สุ นัขที่ มีเจ้าของทั้ง ๆ ที่ มีความเสี่ ยงไม่ต่างกันหรื ออาจจะมากกว่าด้วยเพราะจากข้อมู ลการส ารวจ
เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าของสานักโรคติดต่อทัว่ ไปในปี 2560 มีการพบเชื้อโรคพิษสุ นขั บ้าในสุ นขั ที่มี
เจ้าของมากกว่าสุ นขั ที่ไม่มีเจ้าของ (สานักโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค, 2560) จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่
จะต้องสร้างความตระหนักในประเด็นเหล่านี้ เพิม่ ขึ้น (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2559)
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าพบว่านักเรี ยนร้อยละ 50.2
มีระดับแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละปั จจัยย่อย

62
พบว่ามีระดับการรับรู ้ ความรุ นแรงและการรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงของโรคปานกลาง (ร้ อยละ 74.9 และ
55.7 ตามลาดับ) สอดคล้องกับการศึกษาของ Sirinan (2018) ที่พบว่าผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีการรับรู ้
ความรุ นแรงและการรับรู ้ โอกาสเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าอยูใ่ นระดับปานกลาง (ร้อยละ 85
และ73.7 ตามลาดับ) แล้วก็มีระดับความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคและความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าในระดับมาก
(ร้ อยละ 59.6 และ 73.2) สอดคล้องกับ Nutcharporn (2016) ที่ พ บว่าประชาชนมี ความเชื่ อมัน่ ใน
ประสิ ทธิ ผลของการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในสัตว์ในระดับมาก และมีความเชื่ อมัน่ ใน
ความสามารถของตนเองในการนาสุ นขั ไปรับบริ การวัคซีนได้ในระดับมากด้วย
พบว่านักเรี ยนร้อยละ42.5 มีระดับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้าปาน
กลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wanwimon et al. (2016) กับของ Unesi et al. (2018) ซึ่ งแตกต่าง
กับงานวิจยั ส่ วนใหญ่ ได้แก่ Mayurin et al. (2019) Sornkrit, and Kriangsak (2018) Onpirun et al.
(2017) และ Kishore et al. (2015) ที่ พ บระดับ การปฏิ บ ัติ ต ัวในการป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้าของ
ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาอยู่ในระดับน้อย และงานวิจยั ของSirinan (2018) Dabuma (2017) Lanthip, and
Natthisa (2016) คณัฐพงศ์ โชคลื อชัย (2559) และ Tenzin et al. (2012) ที่ พ บว่าผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ส่ วน
ใหญ่มีระดับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้าในระดับมาก การที่นกั เรี ยนมีทศั นคติ
ความเชื่ อมัน่ ในประสิ ท ธิ ผ ลของการตอบสนองพฤติ ก รรมการป้ องกันโรคและความเชื่ อมัน่ ใน
ความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในระดับมาก เนื่องจากเด็กได้รับการสอนทักษะ
การปฏิ บ ัติและทัศ นคติ เกี่ ย วกับ การดู แลสุ ข ภาพตั้งแต่ เด็ ก ปฐมวัย จนถึ งชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
สอดคล้องกับโครงการการศึกษาปฐมวัยของไทย พ.ศ. 2560 สาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ที่มุ่งเน้นแนวทาง
ปฏิบตั ิในการดูแลตนเอง ดู แลสุ ขภาพและนิ สัยสุ ขอนามัยของตนเองและเพื่อนฝูงให้ปลอดภัยใน
ชี วิ ต ประจ าวัน รวมถึ ง แจ้ง ผู ้ป กครองและครู เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาขึ้ น (Office of the Basic Education
Commission Ministry of Education, 2017) และสอดคล้องกับแนวคิดการสอนในวิชาสุ ขศึกษาของ
นักเรี ยนที่กล่าวว่า การสอนสุ ขศึกษาสาหรับนักเรี ยนชั้น ป.4 - 6 ต้องเน้นการสอนที่ทศั นคติก่อน
ตามด้วยการฝึ กปฏิบตั ิและเน้นเพิ่มความรู ้เป็ นลาดับสุ ดท้ายเพราะเด็กในวัยนี้ เป็ นวัยที่ตอ้ งเตรี ยมเข้า
สู่ วยั รุ่ น เด็กจะเริ่ มมีอิสระภาพ สามารถคิดและตัดสิ นใจได้ดว้ ยตัวเอง และต้องการอิสระในการคิด
มากกว่าการท าตามค าแนะน าหรื อ ค าแนะน า (Suchart & Aim-utcha, 2010; WHO & JHPIEGO,
2005)
ตัวแปรแฝงด้านโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติกบั ตัวแปรแฝงความรู ้
และพฤติ ก รรมการป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นั ข โดยพบว่ า นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย น G มี ร ะดับ ความรู ้
(β = 0.247, se = 0.051, p < 0.05) สู ง กว่า นั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาอย่า งมี
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นัยสาคัญ สอดคล้องกับรายงานผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ปี การศึกษา 2562 ที่พบว่านักเรี ยนโรงเรี ยน G มีคะแนน O-NET โดยเฉลี่ยทั้ง 4
วิชาสู งกว่านักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ ทาการศึ กษาอื่น ๆ ซึ่ งอาจจะบอกได้ว่านักเรี ยนโรงเรี ยน G เป็ น
นักเรี ยนที่เรี ยนเก่งและมีความรู ้ทวั่ ไปดี น่ าจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้ได้คะแนนความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิษ
สุ นัข บ้า ดี ก ว่านัก เรี ย นโรงเรี ย นอื่ น ได้ ส่ วนนัก เรี ย นโรงเรี ย น F พบว่า มี ค ะแนนพฤติ ก รรมการ
ป้ องกันโรคน้อยกว่านักเรี ยนโรงเรี ยนอื่ น ๆ อย่างมี นัยสาคัญ (β = - 0.208, se = 0.054, p < 0.05)
สาเหตุอาจเป็ นเพราะโรงเรี ยน F ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพิษสุ นขั บ้าน้อยกว่าโรงเรี ยน
อื่น ๆ (สานักควบคุม ป้ องกัน และบาบัดโรคสัตว์, 2563) ผูป้ กครอง ครู และโรงเรี ยนจึงไม่ได้เน้น
เรื่ องการป้ องกันพิษสุ นขั บ้าเหมือนในโรงเรี ยนอื่น ๆ
นอกจากนั้ นยัง พบว่ า ระดับ ความรู ้ (β = 0.129, se = 0.057, p < 0.05) ระดับ ทัศ นคติ
เกี่ ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า (β = 0.180, se = 0.052, p < 0.05) และแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้า (β = 0.188, se = 0.054, p < 0.05) มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้าอย่างมี นัยส าคัญ หมายความว่าถ้านักเรี ยนมี ระดับ ความรู ้ เกี่ ยวกับโรคพิ ษ สุ นัข บ้า หรื อระดับ
ทัศ นคติ เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ าหรื อ ระดับ แรงจู ง ใจในการป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ าที่ ดี ก็ จ ะมี
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าที่ดีดว้ ย สอดคล้องกับการศึกษาของ Chanrong, and Charoenrit
(2021); Sornkrit, and Kriangsak (2018) ที่พบว่าความรู ้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้าส่ งผลต่อ
พฤติ กรรมการป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้าของแต่ละบุ คคล และสอดคล้องกับ Nutcharporn (2016) ที่
พบว่าแรงจูงใจในการป้ องกันโรค มีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมกับการป้ องกันตนเองจาก
โรค นอกจากนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมยังพบว่าพฤติกรรมที่ดีต่อสุ ขภาพนั้นสามารถพัฒนาให้
ดี ข้ ึนได้ถา้ บุคคลนั้นมี ระดับความรู ้ ที่เพิ่มขึ้ น ซึ่ งรวมถึ งการส่ งเสริ มทัศนคติ ที่ดีก็สามารถช่ วยสร้ าง
เสริ มพฤติกรรมที่ดีต่อสุ ขภาพได้เช่นกัน (Badran, 1995; Vandamme, 2009)
ผลการศึกษายังแสดงให้เห็ นว่า ตัวแปรแฝงเรื่ องความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตน
ในการป้ องกันโรคพิ ษ สุ นัข บ้าเป็ นตัวท านายที่ แข็งแกร่ งที่ สุ ดในบรรดาตัวแปรแฝงทั้งหมดของ
แรงจูงใจในการป้ องกันโรค (β = 0.625, se = 0.023, p < 0.05) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้า
(Ezati Rad et al., 2021; Florence & Jhee, 2021; Macdonell, Chen, Yan, Li, & Stanton, 2013;
Sadeghi et al., 2019) พบว่าความสั ม พันธ์ เชิ งบวกที่ เกิ ดขึ้ น แสดงให้เห็ น ว่าคนที่ มี ค ะแนนความ
เชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าสู งกว่า จะสามารถลดความเสี่ ยงที่จะ
เป็ นโรคและดูแลสุ ขภาพตนเองจากโรคพิษสุ นขั บ้าได้ดีกว่า ดังนั้นในการออกแบบกิจกรรมควรเน้น
การเพิ่ ม ความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้าเป็ นหลัก (Sadeghi
et al., 2019) นอกจากนั้นยังพบว่าตัวแปรแฝงเกี่ยวกับการรับรู ้ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้าไม่ใช่
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ตัวทานายที่มีนยั สาคัญของโครงสร้างแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าและพฤติกรรมในการ
ป้ อ งกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้าในการศึ ก ษานี้ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาอื่ น ๆ (Arkom, 2017; Gong,
Stanton, Lunn, Deveaux, & Chen, 2 0 0 9 ; Nutcharporn, 2 0 1 6 ; Pham, Nguyen, Tho, Minh, &
Kaljee, 2 0 1 2 ; Sabzmakan, Ghasemi, Asghari, Kamalikhah, & Chaleshgar, 2 0 1 8 ) แ ต่ ก็ ไ ม่
สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาบางฉบับ (Ezati et al., 2021; Roozbahani, Kaviani, & Khorsandi, 2020;
Sirinan, 2018; Xiao et al., 2014) ที่พบว่าคะแนนการรับรู ้ ความรุ นแรงของโรคมี ความสัมพันธ์กบั
แรงจูงใจในการป้ องกันโรค และพฤติกรรมกับการป้ องกันโรค โดยสาเหตุอาจจะเกิดจากนักเรี ยนที่
เข้าร่ วมการศึ ก ษาระยะที่ 1 ได้ค ะแนนการรั บ รู ้ ค วามรุ น แรงของโรคพิ ษ สุ นัข บ้าไม่ สู ง (ค่ าเฉลี่ ย
12.85  1.784) และนักเรี ยนส่ วนใหญ่ก็ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความรุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้าในหลาย
ประเด็น เช่ น ไม่แน่ ใจว่าเชื้ อไวรัสเรบีส์จะทาลายที่สมองเป็ นหลัก (ร้อยละ 65.9) ไม่แน่ ใจว่าสุ นขั
และแมวที่ติดเชื้อจะป่ วยและตายภายใน 10 วัน (ร้อยละ 65.9) ไม่แน่ใจว่าถ้าป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า
แล้วจะตายแน่ นอน (ร้ อยละ 60.63) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามหากนักเรี ยนมีการรับรู ้ ความรุ นแรงและ
อันตรายของโรคพิษสุ นัขบ้า ก็จะสามารถเพิ่มระดับของแรงจูงใจในการป้ องกันได้อย่างแน่ นอน
(Sadeghi et al., 2019)
3. การอภิปรายความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรต่ าง ๆ
3.1 ความรู้ เกี่ ยวกั บ โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า พบว่านัก เรี ย นกลุ่ ม กิ จกรรมมี ค ะแนนความรู ้
เกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า ในระยะหลังทากิจกรรมมากกว่านักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบในระยะเดียวกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 (p < 0.05) และมีความรู ้ในระยะหลังทา
กิ จกรรมสู งกว่าในระยะก่อนทากิ จกรรมอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 90
(p < 0.1) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั เป็ นผลมาจากการที่นกั เรี ยนได้รับเนื้อหาความรู ้เกี่ยวกับ
โรคพิษสุ นขั บ้าที่ผูว้ ิจยั ได้แทรกและเน้นย้ าไปในกิ จกรรมครบทั้ง 6 กิ จกรรม โดยเฉพาะประเด็น
เกี่ยวกับเรื่ องกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ ยวข้องกับโรคพิษสุ นขั บ้า สถานการณ์ ที่เสี่ ยงต่อโรค อาการของ
สัตว์ที่ป่วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าและฤดูกาลในการแพร่ กระจายเชื้ อ ที่เป็ นประเด็นที่นกั เรี ยนชั้นปี ที่ 4
ที่ได้ทาการสารวจในระยะที่ 1 ไม่ทราบและตอบผิด และผูว้ ิจยั ได้นามาปรับเน้นในกิ จกรรมและ
เสริ มให้กบั นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมในระยะที่ 2 ประกอบกับผูว้ ิจยั ได้ใช้สื่อแอนิ แมชันในการทา
กิจกรรมทุกกิจกรรม จึงทาให้สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ดี เพราะมีภาพประกอบที่
สวยงาม สามารถเคลื่ อนไหวได้ เนื้ อหามีความสนุ กสนาน อีก ทั้งยังมีความเหมาะสมในการใช้
เป็ นสื่ อเพื่อสอดแทรกเนื้ อหาและใช้สอนให้นกั เรี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และความคิดใหม่ใหม่ได้
(ศิริลกั ษณ์ คลองข่อย, 2555) ร่ วมกับการถามตอบข้อสงสัยและการทาใบงานในช่ องทางไลน์ ซึ่ ง
เป็ นวิธีหนึ่ งที่จะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการทบทวนความรู ้ กระตุน้ เตือนและเป็ นช่องทางให้นกั เรี ยนได้
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ซักถามข้อสงสัย จึงช่ วยให้นกั เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เพิ่มขึ้ นได้ (จุฑามาศ มากกุญชร สุ ปรี ยา ตันสกุล
มณี รัตน์ ธี ระวิวฒั น์ และภรณี วัฒนสมบูรณ์ , 2562; วรรณิ กา อยูส่ ุ ข มณี รัตน์ ธี ระวิวฒั น์ นิ รัตน์ อิมามี
และมลินี สมภพเจริ ญ, 2562)
3.2 แรงจู งใจในการป้ องกันโรคพิษ สุ นัขบ้ า พบว่านักเรี ยนกลุ่ มกิ จกรรมมี คะแนน
แรงจู งใจในการป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นัข บ้า ในระยะหลังท ากิ จกรรมและระยะติ ดตามผลมากกว่า
นักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบในระยะเดี ยวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
(p < 0.05) และมีคะแนนแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ในระยะหลังทากิจกรรมและระยะ
ติดตามผลสู งกว่าในระยะก่อนทากิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
(p < 0.05) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั เป็ นผลมาจากการที่นกั เรี ยนได้รับเนื้ อหาแรงจูงใจใน
การป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าที่ผวู ้ ิจยั ได้แทรกและเน้นย้าไปในกิจกรรมครบทั้ง 6 กิจกรรม ซึ่ งเป็ นไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกับ ผลการศึ ก ษาของคะแนนความรู ้ เกี่ ย วกับ โรคพิ ษ สุ นัข บ้า สอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาความสัมพันธ์ในระยะที่ 1 และสอดคล้องกับการศึกษาของ Xiao, Peng, Yan, Gao, and Li
(2016) และ Wang, Ahorsu, Lin, Chen, and Pakpour (2021) ที่ พ บว่า ความรู ้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
แรงจูงใจในการป้ องกันโรค โดยแรงจูงใจในการป้ องกันโรคจะกระตุน้ ให้เกิดการค้นคว้าและเรี ยนรู ้
เพิ่ม ส่ งผลให้มีระดับความรู ้เพิ่มขึ้น และความรู ้ก็ช่วยส่ งเสริ มให้มีระดับการรับรู ้ความรุ นแรงของ
โรคและระดับการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อโรคเพิม่ ขึ้น
3.3 การรั บรู้ ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นัขบ้ า พบว่านักเรี ยนกลุ่มกิ จกรรมมีคะแนน
การรั บ รู ้ ค วามรุ นแรงของโรคพิ ษ สุ นัข บ้า ในระยะหลังท ากิ จกรรมและระยะติ ดตามผลมากกว่า
นักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบในระยะเดี ยวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
(p < 0.05) และมี ค ะแนนการรับรู ้ ความรุ นแรงของโรคพิษ สุ นัขบ้า ในระยะหลังท ากิ จกรรมและ
ระยะติดตามผลสู งกว่าในระยะก่อนทากิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
95 (p < 0.05) และร้อยละ 90 (p < 0.1) ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั เป็ นผลมาจาก
การที่ นกั เรี ยนได้รับการปลู กฝั งและสร้ างการรับรู ้ ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นัขบ้าจากกิ จกรรม 2
กิจกรรม ได้แก่ เป็ นพิษสุ นขั บ้าตายได้นะ และ เรบีส์ เรบีส์ ผูว้ จิ ยั ได้เน้นประเด็นเรื่ องความรุ นแรง
ของโรคพิ ษ สุ นัข บ้ามากที่ สุ ดในกิ จกรรมเป็ นพิ ษ สุ นัข บ้าตายได้น ะ เป็ นกิ จกรรมที่ ใช้สื่ อนิ ท าน
ร่ วมกับ สื่ อแอนิ เมชัน โดยจะเป็ นเนื้ อหาเกี่ ย วกับ เด็ ก ชายวัย เดี ย วกับ นัก เรี ยนผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรม
สู ญเสี ยสุ นขั ที่รักมาก และเกือบจะเสี ยชีวิตจากโรคพิษสุ นขั บ้า ซึ่ งเป็ นเรื่ องใกล้ตวั นักเรี ยน ประกอบ
กับการเล่ านิ ทานเป็ นวิธีการให้ความรู ้ วิธี หนึ่ งที่ ท าให้นักเรี ยนเกิ ดความกระตื อรื อร้ นที่ จะเรี ยนรู ้
สามารถจดจาเนื้ อหาได้ดีช่วยให้เข้าใจเรื่ องนามธรรมเพิ่มขึ้นและมีแรงจูงใจที่จะเปิ ดรับพฤติกรรมที่
พึงปรารถนา นิ ทานจึงเป็ นเครื่ องมือในการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพในการชักจูงให้ ผูเ้ รี ยนคล้อยตาม
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เป็ นตัว กระตุ ้น แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ในตัว ผู ้เรี ย น เป็ นตัว กระตุ ้น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละการ
แสดงออกอันเป็ นที่พึงประสงค์ของสังคม ช่ วยเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมและบุ คลิ กภาพของผูเ้ รี ยน
เป็ นเครื่ องกระตุน้ และโน้มน้าวให้เด็กเปิ ดใจที่จะยอมรับพฤติกรรมต่าง ๆ และเป็ นตัวแบบในการ
หล่ อ หลอมพฤติ ก รรมและบุ ค ลิ ก ภาพของเด็ ก (สมศัก ดิ์ ปริ บู ร ณะ, 2542) การน านิ ท านมาใช้
ประกอบการสอนจึงเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาชอบมาก ทาให้เกิ ด
แรงจูงใจในการเรี ยนและช่วยให้เด็กมีสมาธิ หรื อความตั้งใจยาวนานขึ้น เพราะนิทานมีความสาคัญที่
เนื้ อหามี โครงสร้ างที่ เป็ นเหตุ ผ ล มี ค วามสั ม พันธ์ ข องเหตุ ก ารณ์ มี ล าดับ เรื่ องราวที่ ท าให้ ผูเ้ รี ย น
สามารถเชื่ อมโยงความหมายและจินตนาการเข้าด้วยกัน (สุ มณฑา วงษ์สวัสดิ์, 2552) จึงเป็ นสาเหตุ
ให้นกั เรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมเกิดอารมณ์ ร่วมกับตัวละครในนิ ทาน และเกิดความตระหนักถึงความ
รุ นแรงของโรคพิษสุ นขั บ้า
3.4 ความเชื่ อมั่นในประสิ ทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
พบว่านักเรี ยนกลุ่มกิจกรรมมีคะแนนความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนอง
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ในระยะหลังทากิจกรรมมากกว่านักเรี ยนกลุ่มเปรี ยบเทียบใน
ระยะเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 90 (p < 0.1) และมีคะแนนความ
เชื่ อมัน่ ในประสิ ท ธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิ ษสุ นัขบ้าในระยะหลังทา
กิจกรรมและระยะติดตามผลสู งกว่าในระยะก่อนทากิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (p < 0.05) และร้อยละ 90 (p < 0.1) ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
เป็ นผลมาจากการที่นักเรี ยนได้รับการเสริ มสร้ างความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนอง
พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าต่อเนื่ องจากกิ จกรรมถึ ง 4 กิ จกรรมด้วยกัน ได้แก่ กิ จกรรม
เป็ นพิษสุ นขั บ้าตายได้นะ 5 ย. คาถากันกัด อย่างไรถึงปลอดภัย และ หนู ทาได้ โดยผูว้ ิจยั ได้เน้น
ประเด็นเรื่ องความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
มากที่สุดในกิ จกรรมอย่างไรถึ งปลอดภัย ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ใช้หุ่นมือประกอบการเล่านิ ทานร่ วมกับ
สื่ อแอนิ เมชัน โดยจะเป็ นเนื้ อหาเกี่ ยวกับ เด็ กวัยเดี ยวกับนักเรี ยนโดนสุ นัขกัดและต้องไปท าแผลที่
โรงพยาบาล นอกจากจะเป็ นเนื้ อหาที่ จะสะท้อนให้นักเรี ยนเข้าใจขั้นตอนการจัดการหลังจากได้รับ
ปั จจัยเสี่ ยงแล้ว ยังเป็ นการอธิ บายและเพิ่มความเชื่ อมัน่ ให้นกั เรี ยนได้ทราบถึงผลดีของการปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาว่าจะช่ วยลดความเสี่ ยงการติดเชื้ อโรคพิ ษสุ นัขบ้าได้อย่างไร และมี การนาเสนอข้อมู ลใน
รู ปแบบของการปรับหรื อลดพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและเพิ่มพฤติกรรมที่ถูกต้องที่สามารถช่วยป้ องกัน
โรคพิษสุ นัขบ้าได้ ประกอบกับมีการใช้หุ่นมือเป็ นสื่ อ ซึ่ งถื อว่าเป็ นสื่ อที่ มีอิทธิ พลต่อความรู ้ สึกของ
นักเรี ยนและสามารถสร้างบรรยากาศภายในชั้นเรี ยนได้อย่างดี สามารถดึ งดูดความสนใจ และกระตุน้
ให้นกั เรี ยนสนใจเนื้ อหาได้ตลอดเวลา (ลัดดา นีละมณี , 2522) ทาให้นกั เรี ยนสามารถจดจาเรื่ องราวได้ดี
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เหมาะแก่การใช้เป็ นสื่ อช่ วยให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และพัฒนาพฤติกรรมที่ พึงประสงค์เพราะเด็กจะได้เห็ น
พฤติ กรรมหรื อการกระท าของตัวละคร ซึ่ งจะกระตุ น้ ให้เด็ กเลี ยนแบบพฤติ กรรมนั้น และสามารถ
จาแนกพฤติกรรมต่าง ๆ ของตัวแบบในนิทานได้ดีอีกด้วย (อุบล เวียงสมุทร, 2538)
3.5 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นัขบ้ า การรั บรู้ โอกาสเสี่ ยงจากโรคพิษ สุ นัขบ้ า ความ
เชื่ อมั่นในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า และ พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจาก
การถูกสั ตว์ กดั ข่ วนเลียทีบ่ าดแผล และทักษะการจัดการหลังการได้ รับปัจจัยเสี่ ยง
พบว่าในระยะหลังท ากิ จกรรมและ/หรื อระยะติ ดตามผล นัก เรี ย นกลุ่ ม กิ จกรรมมี
คะแนนของปั จจัยเหล่ านี้ สู งกว่านัก เรี ยนในกลุ่ ม เปรี ย บเที ยบแต่สู งไม่ มากพอที่ จะพบว่ามี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั จากการพิจารณาข้อมูลใน
ตารางที่ 16 18 19 21 และภาพที่ 7 – 14 พบว่า คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุ นขั บ้า คะแนนการ
รับรู ้โอกาสเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า คะแนนความเชื่อมัน่ ในความสามารถของตนในการป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้า และคะแนนพฤติกรรมในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ทั้งในระยะก่อนทากิจกรรม หลัง
ทากิ จกรรมและระยะติดตามผลทั้งในกลุ่มกิ จกรรมและกลุ่ มเปรี ยบเที ยบอยู่ในระดับมากทั้งหมด
คาดว่ า ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นน่ า จะเกิ ด จากอคติ จ ากการเลื อ กตัว อย่ า ง (Selection bias) เนื่ อ งจากใน
การศึกษานี้ ได้ให้อิสระนักเรี ยนและผูป้ กครองในการตัดสิ นใจว่าจะเข้าร่ วมในการวิจยั ทาให้ผูท้ ี่มี
ความสนใจเข้าร่ วมกิ จกรรมการส่ งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าและสามารถตอบ
แบบสอบถามได้ครบทั้ง 3 ครั้ ง น่ าจะเป็ นผูท้ ี่ มี ท ศั นคติ ที่ ดี มี แรงจู งใจในการป้ องกันโรคและมี
พฤติกรรมในการป้ องกันตัวเองที่ดี จึงอาจจะไม่สามารถใช้เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ตอ้ งการ
ศึกษาได้ (Simundic, 2013; สุ พรรณ ฟู่ เจริ ญ, 2014)
3.6 ความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรต่ างๆ ระหว่ างระยะหลังทากิจกรรม
และระยะติดตามผล
เมื่อพิจารณาระยะติดตามผลพบว่านักเรี ยนกลุ่มทดลองมีแรงจูงใจในการป้ องกันโรค
พิษ สุ นัขบ้า การรับรู ้ ความรุ นแรงของโรคพิ ษ สุ นัขบ้า และความเชื่ อมัน่ ในประสิ ท ธิ ผลของการ
ตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ไม่แตกต่างจากระยะหลังทากิ จกรรม บ่งบอกถึ ง
นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีความคงทนของ แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า การรับรู ้ความรุ นแรง
ของโรคพิษสุ นขั บ้า และความเชื่ อมัน่ ในประสิ ทธิ ผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรค
พิษสุ นัขบ้า จนถึ งระยะติ ดตามผล แม้ระยะเวลาจะผ่านไปถึ ง 4 สั ปดาห์ นั่นคื อผลจากการได้รับ
กิ จ กรรมที่ มี ค วามเหมาะสมและเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละจดจ าซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิ ด การปรั บ
พฤติ ก รรม ปั ญ ญานิ ย ม (Cognitive Behavior Approach) ของดรายเด็ น และโกลเด้น (Dryden &
Golden, 1986) ที่กล่าวว่า ในการเลือกใช้วิธีการพัฒนาที่กระบวนการทางปั ญญา เป็ นกระบวนการที่
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เปลี่ ย นแปลงแล้วท าให้ เกิ ดความคงทนของพฤติ ก รรมมากกว่าการพัฒ นาที่ พ ฤติ ก รรมโดยตรง
เนื่องมาจากกระบวนการทางปั ญญาที่ได้รับการปลูก ฝังให้ พัฒนาหรื อเปลี่ยนไปในทางที่เหมาะสม
จะเป็ นสิ่ งที่ควบคุมพฤติกรรมให้มีการกระทาตามกระบวนการทางปั ญญาได้ดี

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
1. ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษา
1.1 สามารถใช้ทฤษฏี แรงจูงใจในการป้ องกันโรคเป็ นกรอบแนวคิดและแนวทางใน
การพัฒนารู ปแบบกิ จกรรมหรื อโปรแกรมการเสริ มสร้ างพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้
อย่างเหมาะสม
1.2 ควรเผยแพร่ สื่ อ และกิ จ กรรมส าหรั บ เด็ ก นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาผ่ า นทาง
ช่องทางยูทูป และติกต๊อก เนื่องจากเป็ นช่องทางที่เด็กชอบและติดตามบ่อย
1.3 ควรนาสื่ อนิ ท านและสื่ อหุ่ นมื อประกอบการเล่ านิ ท าน มาใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าในชั้นประถมต่อไป เพราะเป็ นสื่ อที่
นักเรี ยนให้ความสนใจและสามารถช่วยให้นกั เรี ยนจดจาและได้รับเนื้อหาที่ตอ้ งการสื่ อสารได้ดี
2. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้ งต่ อไป
2.1 เนื่ องจากผูเ้ ข้าร่ วมในการศึ กษานี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จึงไม่ได้มี
การศึ กษาตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องกับ แรงจูงใจในการป้ องกันโรคบางตัวแปร เช่ น ความพึงพอใจที่ จะ
ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Maladaptive Rewards) และ ต้นทุนจากการยอมปรับพฤติกรรม
(Response Costs) ซึ่ งถ้ามี การศึ กษาในนักเรี ยนร่ วมกับ สมาชิ กในครอบครัวในอนาคต ควรมี การ
สอบถามเกี่ยวกับตัวแปรเหล่านั้นเพิ่มเติม
2.2 ควรศึกษาลักษณะข้อมู ลเชิ งคุ ณภาพเพิ่มเติม เพื่อจะได้รับข้อมูลที่ มีรายละเอี ยด
และมี คุณ ภาพขึ้ น เช่ น การสั มภาษณ์ การสั งเกต ควบคู่ ไปกับ การตอบแบบสอบถาม เพื่ อให้ไ ด้
ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพจริ งมากที่สุด
2.3 ควรท าการสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ กิ จ กรรม รวมถึ ง วัด ผลการเรี ย นรู ้ ข อง
นักเรี ยนในแต่ละกิจกรรมเพื่อจะได้นาข้อมูลเหล่านั้นไปคานวณหาประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และ
คุณภาพของกิจกรรมหรื อโมเดลต่อไป
2.4 ควรป รั บ วิ ธี ก ารเลื อก ก ลุ่ มตั ว อย่ า งใน ก ารท ดล อง โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม
(Randomization) เลือกเป็ นตัวบุคคล แทนการสุ่ มเลือกห้อง
2.5 ถ้าสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโควิด - 19 ดีข้ ึนแล้ว ควรทากิจกรรม
ในรู ปแบบการจัดการศึกษา แบบการเรี ยนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนหรื อ
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ในชั้นเรี ยนเป็ นหลัก (On Site Education ) ผสมผสานกับรู ปแบบการเรี ยนผ่านอินเทอร์ เน็ต (Online)
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิธิดา พรหมวงศ์ ทัศนา ประสานตรี และสุ มาลี ศรี พุทธริ นทร์ (2564) ที่
พบว่าการจัดการศึกษาแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนหรื อในชั้นเรี ยนเป็ นหลักเป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนที่ให้ผลได้ดีที่สุด เมื่อเทียบการจัดการศึกษาในแบบ 1) แบบออนไลน์ 2) แบบ
การสอนแบบผ่านระบบสื่ อสารดาวเทียม (On-Air Education) 3) แบบเน้นการให้แบบฝึ กหัดไปทาที่
บ้าน (On Hands Education) และพบว่าการจัดการศึ ก ษาที่ เป็ นไปได้ย ากที่ สุ ดคื อ แบบออนไลน์
เนื่ องจากในประเทศไทยมีนกั เรี ยนจานวนมากที่ขาดอุปกรณ์ และไม่สามารถเข้าถึ งระบบการเรี ยน
การสอนออนไลน์ได้ รวมถึงมีปัญหาจากผูป้ กครองที่ไม่สามารถจัดสรรเวลาระหว่างการทางานและ
การดู แลบุ ตรหลานระหว่างเรี ยนออนไลน์ ได้เช่ นกัน (แบรนด์อินไซด์ แอดมิน , 2564; วิทศั น์ ฝั ก
เจริ ญผล และคณะ, 2563)
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การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
โรคพิษสุนัขบ้าของนักเรียนระดับประถมในโรงเรียนภาคตะวันออก ประเทศไทย
คาชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องและพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าของนักเรียนระดับประถม
ในโรงเรียนภาคตะวันออก ประเทศไทย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2
1) ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 8 ข้อ
2) ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 8 ข้อ
3) แรงจูงใจในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 24 ข้อ ประกอบด้วย การรับรู้
ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า 6 ข้อ การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 6
ข้อ ความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 6 ข้อ และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 6
ข้อ
ส่วนที่ 3 การปฏิบัติการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า
1) การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า 3 ข้อ
2) การจัดการหลังได้รับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า 3 ข้อ
ข้อมูลทั้งหมดของแบบวัดนี้ จะนาเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียนผู้ตอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น จึงขอให้นักเรียนตอบตามความเป็นจริงที่ตรงกับความรู้
ความคิดเห็น ความรู้สึกและการกระทาด้านสุขภาพของนักเรียน เพื่อคณะทางานจะนาข้อมูล
สรุปในภาพรวมไปใช้ในการวางแผนพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป
ด้วยความขอบคุณยิ่ง
จาก ผู้จัดทา

92

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
คาชี้แจง ขอให้นักเรียนเติมข้อมูลลงในช่องว่าง หรือใส่เครื่องหมาย ลงใน
ช่องว่างที่ตรงกับตัวนักเรียน
1. นักเรียน เลขที่……….ห้อง..............โรงเรียน...............
2. เพศ
1. ชาย
2. หญิง
3. เกรดเฉลี่ยในปีการศึกษาล่าสุด...............................
4. อาชีพคุณพ่อ
0.ไม่ได้ทางาน/พ่อบ้าน
1.ข้าราชการ
2.พนักงานบริษัท

5. อาชีพคุณแม่

3.เกษตรกร
4.รับจ้าง
5.อื่น ๆ ระบุ.....................................................
0.ไม่ได้ทางาน/แม่บ้าน
1.ข้าราชการ
2.พนักงานบริษัท
3. เกษตรกร
4. รับจ้าง
5. อื่น ๆ ระบุ.................................................................

6. ประเภทสื่อที่ชอบและติดตามบ่อยมากที่สดุ (เลือกเพียง 1 ข้อ)
0. ไม่ได้เล่นเลย

1. รายการทีวี

2. ไลน์

3. เฟสบุ๊ค

4. ยูทูป

5. อินสตาแกรม

6. ทวิตเตอร์
8. อื่น ๆ .............................

7. ติ๊กต๊อก

7. นักเรียนใช้เวลากับสือ่ ที่เลือกในข้อที่ 6 ประมาณกี่ชั่วโมงต่อวัน
1. น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน
2. ประมาณ 1 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
3. ประมาณ 2 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน
4. ประมาณ 3 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน
5. มากกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน
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8. สัตว์เลี้ยงที่บ้านที่นกั เรียนพักอาศัย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
0.ไม่ได้เลี้ยง
1.หมา จานวน......ตัว
2.แมว จานวน......ตัว
3.สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ (ระบุชนิด....................จานวน........ตัว)
9. ภายในปีที่ผ่านมา นักเรียนเคยถูกสัตว์กัด หรือข่วน หรือเลีย หรือไม่
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

0. ไม่เคย
1. ถูกสัตว์กัด
3. ถูกสัตว์เลียที่บาดแผล

2. ถูกสัตว์ข่วน

ส่วนที่ 2 ความรู้ ทัศนคติและแรงจูงใจในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง ความจา การรับรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับ
โรคพิษสุนัขบ้า
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  หรือ  ตัวเลือก ก ข ค หรือ ง ที่
นักเรียนคิดว่าเป็นคาตอบที่ถูกต้องที่สดุ เพียงตัวเลือกเดียว
1)
ก.
ข.
ค.
ง.
2)
ก.

สถานการณ์ในข้อใด ที่ทาให้นักเรียนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้มากที่สดุ
นักเรียนกินอาหารไม่สะอาด
หมาเลียปากของนักเรียนขณะทีน่ ักเรียนเล่นกับหมา
นักเรียนไม่ล้างมือหลังจากเล่นกับหมา
แมวของพี่ข้างบ้านเลียบาดแผลที่มือของนักเรียน
สัตว์ชนิดใดไม่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้
ไก่
ข. หนู
ค. แมว
ง. หมา

3)
ก.
ข.
ค.
ง.

ใครเสี่ยงที่จะติดเชือ้ พิษสุนัขบ้ามากที่สุด
เด็กนักเรียนที่ชอบแกล้งหมาเป็นประจา
คนพิการที่บ้านเลี้ยงแมวโดยทีไ่ ม่ได้ปล่อยแมวออกจากบ้าน
ผู้ใหญ่ทตี่ ้องออกไปทางานนอกบ้านและเดินผ่านหมาจรจัดเป็นบางครั้ง
คนแก่ที่อยู่บ้านทีไ่ ม่มีสัตว์เลี้ยงใด ๆ
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4) หมาจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าในฤดูกาลใด
ก. หน้าร้อน
ข. หน้าฝน
ค. หน้าหนาว
ง.
เป็นได้ทุกฤดู
5) ข้อใดเป็นอาการของหมาที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ก. เห่าเก่ง น้าลายฟูมปาก
ข. เดินวนเป็นวงกลม
ค. ทรงตัวไม่ได้ ลิ้นอยูน่ อกปาก น้าลายไหล ง. ตัวร้อน นอน ไม่คอ่ ยขยับตัว
6) หากนักเรียนโดนแมว กัด ข่วน หรือเลียที่บาดแผล นักเรียนจะต้องทาอย่างไร
บ้าง
ก. ไม่ต้องทาอะไร เดี๋ยวมันก็หาย
ข. รีบแจ้งผู้ปกครอง หรือคุณครูโดยเร็ว
ค. ล้างแผลด้วยน้าสะอาด แล้วฟอกสบู่ นานอย่างน้อย 15 นาที
ง. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูกต้อง
7) ถ้านักเรียนมีสัตว์เลีย้ งต้องพาสัตว์ไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามข้อใด
ก. ฉีด 1 ครั้ง ทุก ๆ 2 ปี
ข. ฉีดวัคซีนแค่ 1 ครัง้ แล้วไม่ต้องฉีดเลยตลอดชีวิต
ค. ฉีดวัคซีนแค่ปแี รก ปีเดียว ตอนเป็นลูกหมาหรือลูกแมว พอโตแล้วก็ไม่ต้องฉีด
ง. ถ้าเป็นลูกหมาหรือลูกแมว ฉีดวัคซีน 2 ครัง้ ถ้าเป็นหมาหรือแมวทีโ่ ตแล้วฉีด
1 ครั้งทุกปี
8) ความผิดตามกฎหมายของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ไม่นาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า มีโทษปรับไม่เกินกี่บาท
ก. 200 บาท
ข. 400 บาท
ค. 600 บาท
ง. 800 บาท
2. ทัศนคติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง ความเชื่อ ความนึกคิด และความ
เข้าใจของนักเรียนต่อโรคพิษสุนัขบ้า
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คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความรู้สึก หรือความ
คิดเห็นของนักเรียนในแต่ละข้อเพียงช่องเดียวเท่านั้น
ข้อคาถาม
ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย
1) โรคพิษสุนัขบ้าไม่น่ากลัว เป็นแล้วไม่
ตาย ไม่ต้องป้องกันก็ได้
2) การโดนแมวข่วน ไม่มีโอกาสเป็นโรค
พิษสุนัขบ้า
3) เมื่อพบเห็นหมากาลังกัดกัน ให้รีบเข้า
ไปห้าม ไม่ต้องกลัวโดนหมากัด
4) ควรเลือกเข้าไปเล่นกับหมา ในขณะที่
สุนัขกาลังกินข้าว เพราะหมาจะอารมณ์ดี
เป็นพิเศษ
5) การเล่นกับหมาทีไ่ ม่มีเจ้าของจะเป็น
โรคพิษสุนัขบ้ามากกว่าเล่นกับหมาที่มี
เจ้าของแน่นอน
6) เมื่อโดนหมากัด ไม่ต้องบอกผู้ใหญ่
เพราะจะโดนดุ
7) โดนแมวข่วนแต่ไม่มีเลือดออก ไม่
จาเป็นต้องล้างแผลนาน 10-15 นาทีก็ได้
8) หมาที่อยู่แต่ในบ้าน ไม่ได้ออกไปเล่น
กับหมาตัวอื่นไม่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าก็ได้
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3. แรงจูงใจในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง การรับรู้ของนักเรียนที่จะ
เป็นตัวเชื่อมโยงและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ประกอบด้วย
การรับรู้ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า การรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้า ความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรม และความเชื่อมั่น
ในความสามารถของตน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความรู้สึก หรือความ
คิดเห็นของนักเรียนในแต่ละข้อเพียงช่องเดียวเท่านั้น
การรับรู้ความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง เป็นการประมวลผลและตีความ
ของนักเรียนว่าถ้าติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจะทาให้เกิดอันตราย
ข้อคาถาม
ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย
1) ถ้าป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว ตายแน่นอน
2) เชื้อพิษสุนัขบ้าจะทาลายที่สมองเป็นหลัก
3) โรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาให้หายได้ด้วย
การกินยา
4) หมาและแมวที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จะตาย
ภายใน10 วัน
5) ถ้าโดนหมากัด จะโดนฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าหลายเข็มรอบสะดือ
6) ถ้าโดนหมาบ้ากัดแล้วไม่ได้ล้างแผลและไม่ไป
ฉีดวัคซีน จะตายเพราะโรคพิษสุนัขบ้าแน่นอน

97

การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง ความเชื่อของนักเรียนในเรื่องของ
ความเป็นไปได้ที่จะถูกคุกคามจากโรคพิษสุนัขบ้า อันเนื่องมาจากการไม่ปรับ
พฤติกรรมให้ถูกต้อง
ข้อคาถาม
ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย
1) ถ้าโดนหมากัดแต่ไม่มีเลือดออก จะไม่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้า
2) การเล่นกับหมาหรือแมวที่ไม่รู้จัก ทาให้เป็น
โรคพิษสุนัขบ้าได้
3) หากโดนหมาเลียที่บาดแผล ทาให้เป็นโรค
พิษสุนัขบ้าได้
4) การวิ่งหนีหมา เวลาหมาเห่าและเข้ามาดม
ทาให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้มากกว่าการยืนเฉย
ๆ ให้หมาเห่าและดม
5) การถูกแมวข่วน แล้วรีบไปแจ้งผู้ปกครอง
หรือคุณครูทนั ทีหลังจากถูกข่วน จะทาให้เป็น
โรคพิษสุนัขบ้าน้อยกว่าการไม่แจ้งผู้ปกครอง
หรือคุณครู
6) การล้างแผลด้วยน้าสะอาดผสมน้าสบู่
หลาย ๆ ครั้งอย่างน้อย 15 นาทีทนั ที
หลังจากถูกข่วน จะทาให้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
น้อยกว่าการไม่ล้างแผลหลังจากถูกกัด
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ความเชื่อมั่นในประสิทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หมายถึง ความคาดหวังเฉพาะนักเรียนว่า ถ้านักเรียนมีการตอบสนองที่เหมาะสมจะ
สามารถลดภาวะคุกคามจากโรคพิษสุนัขบ้าได้
ข้อคาถาม
ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย
1) ฉันเชื่อว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าไม่จาเป็นต้องฉีดทุกปี ก็สามารถป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าได้
2) ฉันเชื่อว่า การบอกผู้ปกครองหรือคุณครู
หลังจากถูกแมวข่วนทันที จะสามารถช่วย
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้
3) ฉันเชื่อว่า หลังจากถูกสุนัขกัด ให้ราดแผล
ด้วยน้ามะนาวจะสามารถช่วยป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าได้ ไม่จาเป็นต้องไปหาหมอ
4) ฉันเชื่อว่า การบอกผู้ปกครองหรือคนรอบ
ข้าง ให้พาหมาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าทุกปี ก็จะสามารถช่วยป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าได้
5) ฉันเชื่อว่า การไม่เข้าไปยุ่งหรือเข้าใกล้กับ
หมาหรือแมวทีไ่ ม่มีเจ้าของ จะสามารถช่วย
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้
6) ฉันเชื่อว่า การไม่เข้าไปยุ่งกับแมวตอนที่
กาลังกัดกัน จะสามารถช่วยป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าได้
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ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการป้องกันโรคพิษสุนัข หมายถึง ความเชื่อ
ในความสามารถของนักเรียน ว่าตัวเองสามารถปฏิบัติพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้
ข้อคาถาม
ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย
1) ฉันเชื่อว่า ฉันจะไม่เข้าไปยุ่งกับสัตว์เลี้ยง ที่
ฉันไม่รู้ว่าสัตว์ตัวนั้นได้รบั การฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้าแล้วหรือยัง
2) ฉันเชื่อว่า ฉันจะบอกผู้ปกครองหรือคน
รอบข้างให้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าทุกปี
3) ฉันเชื่อว่า ฉันจะบอกผู้ปกครองหรือคุณครู
ทันที หลังจากถูกสัตว์กัดหรือข่วนหรือเลียที่
บาดแผล
4) ฉันเชื่อว่า ถ้าฉันถูกแมวข่วน ฉันสามารถ
จดจาชนิด สี หรือจุดเด่นของแมวตัวนั้นได้
แน่นอน
5) ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถล้างแผลด้วยน้า
สะอาดผสมสบู่ นานอย่างน้อย 15 นาที
หลังจากถูกสัตว์กัดหรือข่วนหรือเลียที่บาดแผล
ได้แน่นอน
6) ฉันเชื่อว่า ฉันจะไม่เข้าไปยุ่งกับหมาที่กาลัง
กัดกันอยู่
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ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง การกระทา

หรือการปฏิบัติของนักเรียนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการหลังได้รับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า
ปฏิบัติเป็นประจา
ปฏิบัติบ่อยครั้ง
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ไม่เคยปฏิบัติ

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปฏิบัติ 6-7 วันต่อสัปดาห์
ปฏิบัติ 3-5 วันต่อสัปดาห์
ปฏิบัติ 1-2 วันต่อสัปดาห์
ไม่ได้ปฏิบัติเลย

คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามความถี่ของการปฏิบัติของ
นักเรียนในแต่ละข้อเพียงช่องเดียวเท่านั้น
การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง การกระทาหรือการปฏิบัติของ
นักเรียนในการป้องกันการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน หรือเลียที่บาดแผล
ข้อคาถาม

ไม่เคย
ปฏิบัติ

ปฏิบัติเป็น ปฏิบัติบ่อย ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง
ครั้ง
ประจา

1. ฉันเข้าไปยุ่งกับหมาหรือแมวนอกบ้านที่ไม่มี
เจ้าของหรือที่ไม่รู้จัก
2. ถ้าฉันเจอหมาเห่าและวิ่งไล่ ฉันจะวิ่งหนี
3. ฉันบอกคนรอบข้างที่ฉันรู้จัก ให้พาสัตว์เลี้ยง
ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
การจัดการหลังได้รับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง การกระทาหรือการปฏิบัติของ
นักเรียนหลังจากการถูกสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า กัด ข่วน หรือเลียที่บาดแผล

ข้อคาถาม
4. ถ้าฉันถูกสัตว์ข่วนถึงแม้จะไม่มีเลือดออก
ฉันจะรีบบอกผู้ปกครองหรือคุณครูทันที
5. ถ้าฉันเห็นเพื่อนโดนสัตว์กัดหรือข่วนหรือเลียที่
บาดแผล ฉันจะรีบไปบอกผู้ปกครองหรือคุณครูทันที
6. ถ้าฉันถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียที่บาดแผล
ฉันจะล้างแผลด้วยน้าสะอาดผสมน้าสบู่ อย่าง
น้อย 15 นาทีทุกครั้ง

ไม่เคย
ปฏิบัติ

ปฏิบัติเป็น ปฏิบัติบ่อย ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง
ครั้ง
ประจา
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ภาคผนวก ค
รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัย
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1 รศ.ดร. ยุวดี รอดจากภัย
2
3
4
5

อาจารย์ประจาคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ผศ.สพ.ญ.ดร. กรรณิ การ์ ณ ลาปาง อาจารย์ประจาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร. ศุภมาส ชุมแก้ว
อาจารย์ประจาสานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ดร.สุ พรรษา หลังประเสริ ฐ
อาจารย์ประจาสานักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
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ภาคผนวก ง
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือในงานวิจัย
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แบบสรุ ปค่ าดัชนีความสอดคล้ องจากการประเมินโดยผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้ า
ของนักเรียนระดับประถมที่ 4 ในโรงเรี ยนจังหวัดชลบุรี
ส่ วนที่ 2 ความรู้ ทัศนคติและแรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
1. ความรู้ เกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า (มี 4 ตัวเลือก ออกแบบไว้ 8 ข้อ เลือกใช้จริ ง 5 ข้อ)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  หรื อ  ตัวเลือก ก ข ค หรื อ ง ที่นกั เรี ยนคิดว่าเป็ นคาตอบที่
ถูกต้องที่สุด เพียงตัวเลือกเดียว
ข้อคาถาม
1. สถานการณ์ในข้อ
ใด ที่ทาให้นกั เรี ยน
เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า
ได้มากที่สุด
2. สัตว์ชนิดใดไม่
สามารถเป็ นโรคพิษ
สุ นขั บ้าได้
3. ใครเสี่ ยงที่จะติด
เชื้อพิษสุ นขั บ้ามาก
ที่สุด
4. หมาจะเป็ นโรคพิษ
สุ นขั บ้าในฤดูกาลใด
5. ข้อใดเป็ นอาการ
ของหมาที่เป็ นโรคพิษ
สุ นขั บ้า
6. หากนักเรี ยนโดน
แมว กัด ข่วน หรื อเลีย
ที่บาดแผล นักเรี ยน
จะต้องทาอย่างไรบ้าง

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่า
รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
IOC

ผลการ
พิจารณา

1

0

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

1

1

1

1

0

4

0.8

ใช้ได้

1

0

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้
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ข้อคาถาม
7. ถ้านักเรี ยนมีสัตว์
เลี้ยงต้องพาสัตว์ไป
รับวัคซี นป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้าตามข้อใด
8. ความผิดตาม
กฎหมายของเจ้าของ
สัตว์เลี้ยงที่ไม่นาสัตว์
เลี้ยงไปฉี ดวัคซี น
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั
บ้า มีโทษปรับไม่ เกิน
กี่บาท

ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่า
รวม
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
IOC

ผลการ
พิจารณา

1

-1

1

1

0

3

0.6

ใช้ได้

1

0

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

2. ทัศนคติเกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า ( มี 3 ตัวเลือก ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจและเห็นด้วย ออกแบบไว้ 9
ข้อ เลือกใช้จริ ง 5 ข้อ)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ตามความรู ้สึก หรื อความคิดเห็นของนักเรี ยนในแต่
ละข้อเพียงช่องเดียวเท่านั้น
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่า ผลการ
ข้อคาถาม
คน คน คน คน คน รวม
IOC พิจารณา
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
1.โรคพิษสุ นขั บ้าไม่น่ากลัว เป็ นแล้วรักษา
1
0
1
1
1
4
0.8
ใช้ได้
ได้
2. การโดนแมวข่วน ไม่มีโอกาสเป็ นโรค
1
1
1
1
1
5
1
ใช้ได้
พิษสุ นขั บ้า
3. เมื่อพบเห็นหมากาลังกัดกัน ให้รีบเข้าไป
1
0
0
1
1
3
0.6
ใช้ได้
ห้าม ไม่ตอ้ งกลัวโดนหมากัด
4. ควรเลือกเข้าไปเล่นกับสุ นขั ในขณะที่
สุ นขั กาลังกินข้าว เพราะสุ นขั จะอารมณ์ดี
1
0
1
1
1
4
0.8
ใช้ได้
เป็ นพิเศษ
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ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ค่า ผลการ
คน คน คน คน คน รวม
IOC พิจารณา
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5

ข้อคาถาม
5. ไม่เข้าไปยุง่ กับแมวที่กาลังตวัดหาง และ
มีขนตั้ง เพราะแมวกาลังโกรธ หรื อ กลัว
พร้อมที่จะต่อสู ้
6. การเล่นกับหมาที่ไม่มีเจ้าของจะเป็ นโรค
พิษสุ นขั มากกว่าเล่นกับหมาที่มีเจ้าของ
แน่นอน
7. เมื่อโดนหมากัด ไม่ตอ้ งบอกผูใ้ หญ่
เพราะจะโดนดุ
8. โดนแมวข่วนแต่ไม่มีเลือดออก ไม่
จาเป็ นต้องล้างแผลนาน 10-15 นาทีก็ได้
9. หมาที่อยูแ่ ต่ในบ้าน ไม่ได้ออกไปเล่นกับ
หมาตัวอื่นไม่ตอ้ งฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้าก็ได้

1

-1

1

0

1

2

0.4

ใช้ไม่ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

1

0

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

3. แรงจูงใจในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผลการ
คน คน คน คน คน รวม
ค่า IOC
พิจารณา
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5
การรับรู้ ความรุ นแรงของโรคพิษสุ นัขบ้ า (มี 3 ตัวเลือก ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจและเห็นด้วย ออกแบบไว้ 9 ข้อ
เลือกใช้จริ ง 5 ข้อ)
1. จากข้อมูลทัว่ โลกพบว่า ทุก 9 นาที
0 -1 -1
1
1
0
0
ใช้ไม่ได้
จะมีคนตายจากโรคพิษสุ นขั บ้า 1 คน
2. ประเทศไทยมีคนตายจากโรคพิษ
-1 0
1
1
1
2
0.4
ใช้ไม่ได้
สุ นขั บ้าทุกปี
3. ถ้าป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าแล้ว จะ
1 1
1
1
1
5
1
ใช้ได้
ตายแน่นอน
4. เชื้ อพิษสุ นขั บ้าจะทาลายที่สมองเป็ นหลัก 1 0
1
1
1
4
0.8
ใช้ได้
ข้อคาถาม
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ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ข้อคาถาม

คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

คน
ที่ 4

คน
ที่ 5

รวม

ค่า IOC

ผลการ
พิจารณา

5. โรคพิษสุ นขั บ้าสามารถรักษาให้หาย
-1 1
1
1
1
3
0.6
ใช้ได้
ได้ดว้ ยการกินยา
6. หมาและแมวที่มีเชื้อโรคพิษสุ นขั บ้า
0 0
1
1
1
3
0.6
ใช้ได้
จะตายภายใน10 วัน
7. คนไข้โรคพิษสุ นขั บ้า จะตายเพราะ
0 0 -1
1
1
1
0.2
ใช้ไม่ได้
เลือดออกทัว่ ตัว
8. ถ้าโดนหมากัด จะโดนฉี ดวัคซี น
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าหลายเข็มรอบ
1 0
1
1
1
4
0.8
ใช้ได้
สะดือ
9. ถ้าโดนหมาบ้ากัดแล้วไม่ได้ลา้ งแผล
และไม่ไปฉี ดวัคซี น จะตายเพราะโรค
1 -1 1
1
1
3
0.6
ใช้ได้
พิษสุ นขั บ้าแน่นอน
การรับรู้ โอกาสเสี่ ยงต่ อโรคพิษสุ นัขบ้ า (มี 3 ตัวเลือก ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจและเห็นด้วย ออกแบบไว้ 10 ข้อ
เลือกใช้จริ ง 5 ข้อ)
1.คนตายจากโรคพิษสุ นขั บ้าส่ วนใหญ่
0 1
1
1
0
3
0.6
ใช้ได้
เป็ นเด็กอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี
2. คนตายจากโรคพิษสุ นขั บ้าส่ วนใหญ่
0 -1 0
1
0
0
0
ใช้ไม่ได้
อาศัยในทวีปเอเชีย
3. ภาคตะวันออกมีคนตายเพราะโรค
พิษสุ นขั บ้ามากกว่าภาคอื่น ๆ ใน
0 0
1
1
0
2
0.4
ใช้ไม่ได้
ประเทศไทย
4. ถ้าโดนหมากัดแต่ไม่มีเลือดออก จะ
0 1
1
1
1
4
0.8
ใช้ได้
ไม่เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า
5. การเล่นกับหมาหรื อแมวที่ไม่รู้จกั
1 1
1
1
1
5
1
ใช้ได้
ทาให้ติดโรคพิษสุ นขั บ้าได้
6. หากโดนหมาเลียที่บาดแผล ทาให้
1 1
1
1
1
5
1
ใช้ได้
ติดโรคพิษสุ นขั บ้าได้
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7. การห้ามแมวที่กาลังทะเลาะกัน ทา
ให้ติดโรคพิษสุ นขั บ้าได้มากกว่าการไม่
เข้าไปยุง่ กับแมวที่ทะเลาะกัน
8. การวิง่ หนี หมา เวลาหมาเห่ าและเข้า
มาดม ทาให้ติดโรคพิษสุ นขั บ้าได้
มากกว่าการยืนเฉย ๆ ให้หมาเห่าและ
ดม
9. การถูกแมวข่วน แล้วรี บไปแจ้ง
ผูป้ กครองหรื อคุณครู ทนั ทีหลังจากถูก
ข่วน จะทาให้ติดโรคพิษสุ นขั บ้าน้อย
กว่าการไม่แจ้งผูป้ กครองหรื อคุณครู
10. การล้างแผลด้วยน้ าสะอาดผสมน้ า
สบู่ หลาย ๆ ครั้งอย่างน้อย 15 นาที
ทันทีหลังจากถูกแมวข่วน จะทาให้ติด
โรคพิษสุ นขั บ้าน้อยกว่าการไม่ลา้ งแผล
หลังจากถูกกัด

คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

คน
ที่ 4

คน
ที่ 5

รวม

ค่า IOC

ผลการ
พิจารณา

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

ความเชื่ อมั่นในประสิ ทธิผลของการตอบสนองพฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า (มี 3 ตัวเลือก ไม่เชื่ อ ไม่
แน่ใจและเชื่อ ออกแบบไว้ 11 ข้อ เลือกใช้จริ ง 5 ข้อ)
1.ฉันเชื่อว่า การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้าให้กบั สุ นขั แค่ครั้งเดียว
สามารถป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้
2. ฉันเชื่อว่าการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้าไม่จาเป็ นต้องฉี ดทุกปี ก็
สามารถป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้
3.ฉันเชื่อว่า การบอกผูป้ กครองหรื อ
คุณครู หลังจากถูกแมวข่วนทันที จะ
สามารถช่วยป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้
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4. ฉันเชื่อว่า หลังจากถูกสุ นขั กัด ให้
ราดแผลด้วยน้ ามะนาวจะสามารถช่วย
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้ ไม่
จาเป็ นต้องไปหาหมอ
5.ฉันเชื่อว่า การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้าในคน ก่อนคนนั้นจะถูกกัด
หรื อข่วนหรื อเลียบาดแผลแล้ว จะช่วย
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้ตลอดชีวิต
6. ฉันเชื่อว่า การดูออกว่าหมาอารมณ์ดี
หรื อไม่ดี จะสามารถช่วยป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้าได้
7. ฉันเชื่อว่า การบอกผูป้ กครองหรื อ
คนรอบข้าง ให้พาหมาไปฉีดวัคซีน
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าทุกปี ก็จะ
สามารถช่วยป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้
8. ฉันเชื่อว่า การเข้าไปแกล้งหมาให้
โกรธ แล้ววิง่ หนีให้ทนั ก็จะสามารถ
ช่วยป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้
9. ฉันเชื่อว่า การจดจาหน้าตาของหมา
ตัวที่กดั ได้ จะสามารถช่วยป้ องกันโรค
พิษสุ นขั บ้าได้
10. ฉันเชื่อว่า การไม่เข้าไปยุง่ หรื อเข้า
ใกล้กบั หมาหรื อแมวที่ไม่มีเจ้าของ จะ
สามารถช่วยป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้
11. ฉันเชื่อว่า การไม่เข้าไปยุง่ กับแมว
ตอนที่กาลังกัดกัน จะสามารถช่วย
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้

คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

คน
ที่ 4

คน
ที่ 5

รวม

ค่า IOC

ผลการ
พิจารณา

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้
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คน คน คน
ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3

คน
ที่ 4

คน
ที่ 5

รวม

ค่า IOC

ผลการ
พิจารณา

ความเชื่ อมั่นในความสามารถของตนในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า (มี 3 ตัวเลือก เชื่ อว่าทาไม่ได้ ไม่แน่ใจและ
เชื่อว่าทาได้ ออกแบบไว้ 8 ข้อ เลือกใช้จริ ง 5 ข้อ)
1.ฉันเชื่อว่า ฉันดูอารมณ์ของหมาออก
ว่า ฉันสามารถเข้าไปเล่นกับมันได้ตอน
ไหน
2. ฉันเชื่อว่า ฉันจะไม่เข้าไปยุง่ กับสัตว์
เลี้ยง ที่ฉนั ไม่รู้วา่ สัตว์ตวั นั้นได้รับการ
ฉีดวัคซีนโรคพิษสุ นขั บ้าแล้วหรื อยัง
3. ฉันเชื่อว่า ฉันจะบอกผูป้ กครองหรื อ
คนรอบข้างให้พาสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซี น
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าทุกปี
4. ฉันเชื่อว่า ฉันจะบอกผูป้ กครองหรื อ
คุณครู ทนั ที หลังจากถูกสัตว์กดั หรื อ
ข่วนหรื อเลียที่บาดแผล
5. ฉันเชื่อว่า ถ้าฉันถูกแมวข่วน ฉัน
สามารถจดจาชนิ ด สี หรื อจุดเด่นของ
แมวตัวนั้นได้แน่นอน
6. ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถล้างแผลด้วย
น้ าสะอาดผสมสบู่ นานอย่างน้อย 15
นาที หลังจากถูกสัตว์กดั หรื อข่วนหรื อ
เลียที่บาดแผลได้แน่นอน
7. ฉันเชื่อว่า ฉันจะไม่เข้าไปยุง่ กับหมา
ที่กาลังกัดกันอยู่
8. ฉันเชื่อว่า ฉันจะไม่ทาให้หมาหรื อ
แมวโกรธ หรื อตกใจ

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

1

0

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้
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ส่ วนที่ 3 พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุ นัขบ้ า (มี 4 ตัวเลื อก ไม่เคยปฏิ บตั ิ ปฏิ บตั ิเป็ น
บางครั้ง ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง และปฏิบตั ิเป็ นประจา ออกแบบไว้ 13 ข้อ เลือกใช้จริ ง 10 ข้อ)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  ตามความถี่ของการปฏิบตั ิของนักเรี ยนในแต่ละข้อ
เพียงช่องเดียวเท่านั้น

ข้อคาถาม
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ค่า ผลการ
คนที่ คน คนที่ คนที่ คนที่ รวม IOC พิจารณา
1 ที่ 2 3
4
5

การหลีกเลีย่ งปัจจัยเสี่ ยงต่ อโรคพิษสุ นัขบ้ า
1.ฉนั เขา้ ไปแหย่หรื อแกล้งให้สัตว์โกรธ
2.ฉันหลีกเลี่ยงการเหยียบหางหรื อ
อวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของสัตว์ เพื่อทาให้
สัตว์เจบ็ หรื อตกใจ
3.ถ้าฉันพบสัตว์ที่กาลังกัดกันฉันจะ
เขา้ ไปแยกพวกมันในทันที
4.ถ้าฉันเจอสัตว์กาลังกินอาหารฉันจะ
หยิบชามข้าวหรื อย้ายอาหารของสัตว์
5.ฉนั เขา้ ไปเล่นกับหมาหรื อแมวนอก
บ้านที่ไม่มีเจา้ ของหรื อไม่รู้จกั
6.ถ้าฉันเจอหมาเห่าและวิง่ ไล่ ฉันจะวิง่
หนี
7.ถ้าฉันเจอสุ นขั เห่าหรื อวิง่ เขา้ หาฉันจะ
หยิบก้อนหิ นขว้างใส่ มนั
8.ฉันเขา้ ไปเล่นหรื อยุง่ กับสุ นขั เมื่อ
อยากเล่นโดยไม่สนใจอารมณ์ของมัน
9.ฉันบอกคนรอบข้างที่ฉนั รู ้จกั ให้พา
สัตว์เล้ ียงไปฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้าทุกปี

1

0

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

0

1

1

1

1

4

0.8

ใช้ได้

0

0

1

1

1

3

0.6

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5

1

ใช้ได้
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การจัดการหลังได้ รับปัจจัยเสี่ ยงต่ อโรคพิษสุ นัขบ้ า
10. ฉันไม่บอกผูป้ กครองหรื อ
คุณครู ถา้ ฉันถูกสัตว์กดั หรื อข่วน
0 1
1
1
1
นิดหน่อย เพราะกลัวถูกดุ
11. เมื่อฉันเห็นเพื่อนโดนสัตว์กดั
หรื อข่วนหรื อเลียที่บาดแผล ฉันจะ
0 1
1
1
1
รี บไปบอกผูป้ กครองหรื อคุณครู
ทันที
12. ถ้าฉันถูกสัตว์กดั ข่วน หรื อเลีย
ที่บาดแผล ฉันจะล้างแผลด้วยน้ า
1 0
1
1
1
สะอาดผสมน้ าสบู่ อย่างน้อย 15
นาทีทุกครั้ง
13. ถ้าฉันถูกสัตว์กดั หรื อข่วนหรื อ
เลียที่บาดแผล ฉันจะจดจาชนิด สี
1 0
1
1
1
หรื อจุดเด่นของสัตว์ชนิดนั้นได้

รวม

ค่า ผลการ
IOC พิจารณา

4

0.8

ใช้ได้

4

0.8

ใช้ได้

4

0.8

ใช้ได้

4

0.8

ใช้ได้

การตรวจสอบยากง่ าย (P)
ของแบบสอบถามด้ านความรู้เกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
Descriptive Statistics
N
Mean
ความรู ้1
30
.53
ความรู ้2
30
.67
ความรู ้3
30
.60
ความรู ้4
30
.30
ความรู ้5
30
.33
ความรู ้6
30
.33
ความรู ้7
30
.57
ความรู ้8
30
.37
Valid N (listwise)
30
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การตรวจสอบค่าอานาจจาแนก (R)
ของแบบสอบถามด้ านความรู้เกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
ค่ าอานาจจาแนก
0.80
0.27
0.13
0.07
0.27
0.40
0.20
0.20
30

ความรู้ 1
ความรู้ 2
ความรู้ 3
ความรู้ 4
ความรู้ 5
ความรู้ 6
ความรู้ 7
ความรู้ 8
Valid N (listwise)

การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)
ของแบบสอบถามด้ านทัศนคติเกีย่ วกับโรคพิษสุ นัขบ้ า
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

%
100.0
.0
100.0

ปรับข้อคาถาม
ปรับข้อคาถาม
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Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized
Cronbach's Alpha
Items
N of Items
.709
.733
6

ทัศนคติ1
ทัศนคติ3
ทัศนคติ4
ทัศนคติ6
ทัศนคติ7
ทัศนคติ8

Scale Mean
if Item
Deleted
12.77
12.50
12.63
12.53
13.07
12.83

Item-Total Statistics
Scale
Cronbach's
Variance if Corrected Squared Alpha if
Item
Item-Total Multiple
Item
Deleted Correlation Correlation Deleted
5.220
.359
.228
.702
5.086
.713
.673
.602
5.206
.519
.328
.646
4.947
.661
.643
.605
6.133
.168
.172
.751
5.316
.370
.288
.695

การตรวจสอบความเทีย่ ง (Reliability)
ของแบบสอบถามด้ านแรงจูงในการป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้ า
Case Processing Summary
N
Cases

%

Valid
30
100.0
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
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Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
Based on
Standardized
Cronbach's Alpha
Items
.806
.801

Scale Mean
Scale
if Item
Variance if
Deleted Item Deleted
การรับรู ้ความ
รุ นแรง 1
การรับรู ้ความ
รุ นแรง 2
การรับรู ้ความ
รุ นแรง 3
การรับรู ้ความ
รุ นแรง 4
การรับรู ้ความ
รุ นแรง 5
การรับรู ้ความ
รุ นแรง 6
การรับรู ้โอกาส
เสี่ ยง 1
การรับรู ้โอกาส
เสี่ ยง 2
การรับรู ้โอกาส
เสี่ ยง 3
การรับรู ้โอกาส
เสี่ ยง 4
การรับรู ้โอกาส
เสี่ ยง 5

N of Items
24

Corrected Cronbach's
Item-Total
Alpha if
Correlation Item Deleted

55.57

50.323

.182

.806

55.27

52.133

.004

.813

55.47

48.051

.409

.796

55.37

46.585

.564

.788

55.80

49.269

.251

.804

55.13

52.533

-.048

.819

55.07

50.616

.203

.804

55.30

47.390

.425

.794

54.97

46.171

.600

.786

55.80

50.372

.134

.810

55.27

48.409

.300

.802
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Scale Mean
Scale
if Item
Variance if
Deleted Item Deleted
การรับรู ้โอกาส
เสี่ ยง 6
ความเชื่อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผล 1
ความเชื่อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผล 2
ความเชื่อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผล 3
ความเชื่อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผล 4
ความเชื่อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผล 5
ความเชื่อมัน่ ใน
ประสิ ทธิผล 6
ความเชื่อมัน่
ความสามารถ 1
ความเชื่อมัน่
ความสามารถ 2
ความเชื่อมัน่
ความสามารถ 3
ความเชื่อมัน่
ความสามารถ 4
ความเชื่อมัน่
ความสามารถ 5
ความเชื่อมัน่
ความสามารถ 6

Corrected Cronbach's
Item-Total
Alpha if
Correlation Item Deleted

55.03

48.447

.329

.800

55.03

47.413

.503

.791

55.03

46.792

.528

.789

55.03

47.620

.480

.792

54.70

51.252

.186

.805

54.90

48.645

.424

.796

55.17

45.247

.544

.787

55.10

47.403

.430

.794

54.73

50.892

.227

.803

54.93

46.202

.602

.786

55.53

47.982

.412

.795

55.07

47.444

.499

.791

54.77

51.978

.040

.810
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ภาคผนวก จ
รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบคุณภาพสื่ อทางไกลและใบงานกิจกรรม
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพสื่ อทางไกล
และใบงานกิจกรรม
1 รศ. ดร.สุ วรรณี ยหะกร

2 ผศ.สพ.ญ.ดร. กรรณิ การ์ ณ ลาปาง
3 ดร. ผาสุ ก สุ มามาลย์กุล
4 ดร. พิมพ์ประภา พาลพ่าย
5 นาย ชีวนั วิสาสะ

อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
แขนงวิชาหลักสู ตรและการสอน
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์ประจาคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนอนุบาลพรประสาทวิทยา
อาจารย์ประจาสานักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
วิทยากรและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นิทาน
ที่ปรึ กษาและคณะบรรณาธิการสานักพิมพ์เด็ก
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ภาคผนวก ช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง โรคพิษสุ นัขบ้ า
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง โรคพิษสุ นัขบ้ า

สั ปดาห์ ที่ 2

ชื่ อเรื่ อง : ใครหนอเสี่ ยง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปี ที่ 4
ระยะเวลา : 15 นาที
สาระสาคัญ :โรคพิษสุนขั บ้าหรื อเรบีส์เป็ นโรคที่ติดต่อจากเชื้อไวรัสเรบีส์ โดยมีพาหะเป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุก
ชนิด ช่องทางหลัก ๆ ในการติดต่อคือการติดต่อผ่านสิ่ งคัดหลัง่ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากการถูกกัด ข่วน หรื อ
เลียที่บาดแผล โดยพบว่ากลุ่มเสี่ ยงต่อโรคนี้คือเด็กที่อายุต่ากว่า 15 ปี โรคนี้เป็ นโรคที่มีความร้ายแรง พบอัตราการ
ป่ วยตายสูงถึงร้อยละ 100 ปัจจุบนั ยังไม่มีวธิ ีการรักษาโรคนี้แต่สามารถป้ องกันได้โดยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉี ด
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าทุกปี
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ :
เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถดังนี้
1. บอกกลุ่มที่เสี่ ยงต่อการได้รับปัจจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุนขั บ้าได้
2. ระบุชนิดของสัตว์ที่เป็ นพาหะนาโรคพิษสุนขั บ้าได้
3. บอกช่องทางการติดโรคพิษสุนขั บ้าจากสัตว์พาหะหลักได้
4. เปรี ยบเทียบสถานการณ์ที่เสี่ ยงต่อโรคพิษสุนขั บ้า และสถานการณ์ที่ปลอดภัยได้
5. แสดงพฤติกรรมที่รับรู ้วา่ พฤติกรรมใดที่เสี่ ยงต่อการได้รับปั จจัยเสี่ยงต่อโรคพิษสุนขั บ้าได้
6. บอกวิธีหลีกเลี่ยงการทาพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการได้รับปัจจัยเสี่ ยงโรคพิษสุนขั บ้าได้
สาระการเรียนรู้ :
1. ระบาดวิทยาของโรคพิษ สุ นัขบ้า อันประกอบไปด้วย สัตว์พ าหะนาโรค กลุ่ม เสี่ ยง และการ
ติดต่อโรค
2.สถานการณ์ที่ปลอดภัย ไม่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
3.วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
รู ปแบบการจัดกิจกรรม : ใช้สื่ออนิเมชัน่
เริ่มด้ วย ภาพคุณครู แนะนาตัวกับนักเรี ยน
สวัสดีค่านักเรี ยน คุณครู ชื่อเหมียวนะคะ วันนี้เราจะมาเริ่ มกิจกรรมแรกกัน ใครรู ้ไหมว่า กิจกรรมนี้มีชื่อ
กิจกรรมว่าอะไร ยกมือขึ้น ใช่แล้วค่า กิจกรรมนี้มีชื่อว่า ใครหนอเสี่ ยง ก่อนอื่นเลยเราจะต้องมารู ้ก่อนนะว่าโรคพิษ
สุนขั บ้าหรื อที่บางคนเรี ยกว่าโรคหมาบ้า หรื อว่าโรคเรบีส์น้ นั คือโรคอะไร โรคนี้ เป็ นโรคติดเชื้อจากเชื้อไวรัส ที่มี
อันตรายมาก เพราะถ้าใครป่ วยเป็ นโรคนี้ แล้วจะตายแน่นอน แล้วก็ยงั เป็ นโรคที่ไม่มีวิธีการรักษาด้วย แต่เราจะไป
เรี ยนรู ้วา่ โรคพิษสุนขั บ้าหรื อเรบีส์เป็ นอย่างไรในกิจกรรมในสัปดาห์ที่ 4 หรื อที่มีชื่อว่า เรบีส์ เรบีส์ กันนะ ในวันนี้
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เรามาลองดูกนั ก่อนว่า ใครกันหนอที่มีโอกาสจะป่ วยเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้มากที่สุด และเขาจะติดโรคพิษสุนขั บ้า
ได้ดว้ ยวิธีไหน และติดจากสัตว์ชนิดใดได้บา้ ง อย่างไร
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (12 นาที) การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย ภาพเด็กเล็ก (ต่ากว่า 5 ขวบ) เด็กโต (6 ขวบถึง 14 ขวบ) เด็กวัยรุ่ นตอนกลาง (15-19 ปี ) ผูใ้ หญ่วยั
ทางาน
(20-60ปี ) ผูส้ ูงอายุ (60 ขึ้น) เพศหญิง เพศชาย มีเสี ยงถามว่า นักเรี ยนว่าใครมีโอกาสเสี่ ยงต่อการ
ตายเพราะ
พิษสุนขั บ้ามากที่สุด
 ใช่คนนี้ไหม (หยิบวัยผูส้ ู งอายุ) ไม่ใช่
 ใช่คนนี้ไหม (หยิบวัยทางาน) ไม่ใช่
 จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า (หยิบรู ปเด็กวัยโตทั้งชายและหญิง) เด็กที่อายุต่ากว่า 15 ปี












โดยเฉพาะช่วงอายุ 6-14ปี เป็ นกลุ่มที่ได้รับเชื้ อพิษสุ นขั บ้ามากที่สุด ใช่แล้ว ตัวนักเรี ยนนัน่ เอง
(เป็ นภาพเด็กวัยโตใส่ ชุดประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งชายและหญิง หลาย ๆ คน)
ที่เป็ นคนที่เสี่ ยงจะตายเพราะโรคพิษสุ นขั บ้า
โดยเฉพาะเด็กผูช้ าย (หยิบเด็กวัยผูช้ าย)
เพราะกลุ่มเด็กที่อายุต่ากว่า 15 ปี เป็ นกลุ่มที่ชอบสารวจ มักจะไปเล่นกับสัตว์ที่ไม่รู้จกั และไม่รู้
ว่าจะป้ องกันตนเองยังไงเมื่อถูกสัตว์ทาร้าย
ตอนนี้ นักเรี ยนคงอยากรู ้กนั แล้วสิ วา่ จะป้ องกันตัวเองอย่างไร อันดับแรก เราจะต้องรู ้วา่ สัตว์
ชนิดไหนบ้างที่นาโรคมาให้เราได้บา้ ง เราลองมาดูกนั นะ หมา แมว นาโรคนี้มาติดได้อยูแ่ ล้ว
(ภาพหมา แมวขึ้น)
ตัวนี้ ตัวอะไรเอ่ย ลิงใช่ไหมคะ (ภาพลิง) ลิงนาโรคพิษสุ นขั บ้าได้ไหมคะ ลิงนาได้แน่นอนจ้า
เพราะคนกับลิงคล้ายกัน คนเป็ นลิงก็เป็ นแน่ ๆ
มีสัตว์อะไรอีกไหม วัว? (ภาพวัว) วัว นาได้นะ (เครื่ องหมายถูก)
สัตว์อะไรอีก หมู? (ภาพหมู) หมูก็นาได้จา้ (เครื่ องหมายถูก)
กระต่าย? (ภาพกระต่าย) กระต่ายก็นาได้จา้ (เครื่ องหมายถูก)
หนู? (ภาพหนูนา หนูแฮม) หนู ถูกต้อง นาโรคได้จา้ (เครื่ องหมายถูก) อะไรอีก
สัตว์ตวั นี้คืออะไรคะ บางคนเรี ยกว่า นกมีหู หนูมีปีก – ค้างคาวนัน่ เอง (ภาพค้างคาว) ค้างคาว
นาโรคพิษสุ นขั บ้าได้ไหมคะถูกต้องค่ะ นาโรคได้จา้ (เครื่ องหมายถูก)
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 ไหนใครบ้านเลี้ยงไก่ โดนไก่จิกบ้าง ไก่นาโรคพิษสุ นขั บ้าได้ไหม ไก่นาโรคพิษสุ นขั บ้าไม่ได้















จ้า (เครื่ องหมายผิด) สัตว์ปีกทั้งหมด พวกไก่ นก (ภาพไก่ ภาพนก กากบาท) นาโรคพิษสุ นขั
บ้าไม่ได้นะ มีอะไรอีกน้า
ปลาได้ไหม (ภาพปลา) ไหนใครเคยโดยปลาตอดบ้างง ปลาและสัตว์น้ าทั้งหมด (ภาพสารพัด
ปลา) นาเชื้อโรคพิษสุ นขั บ้าไม่ได้นะจ๊ะ (เครื่ องหมายกากบาท)
กบได้ไหม (ภาพกบ) กบจะทาให้นกั เรี ยนเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้ไหม กบหรื อสัตว์ครึ่ งบกครึ่ ง
น้ า (ภาพสารพัดกบ) นาเชื้ อโรคพิษสุ นขั บ้าไม่ได้นะจ๊ะ (เครื่ องหมายกากบาท)
อึม มีอะไรอีกนะ ตัวเงินตัวทอง ไหนใครเคยเจอตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ ๆ บ้าง นักเรี ยนคิดว่า
เขานาโรคพิษสุ นขั บ้าได้ไหมตัวเงินตัวทอง หรื อ จรเข้ หรื อสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย (ภาพ
สารพัดสัตว์เลื้อยคลาน) นาเชื้ อโรคพิษสุ นขั บ้าไม่ได้นะจ๊ะ (เครื่ องหมายกากบาท)
นักเรี ยนเห็นอะไรไหม ว่า หมา แมว วัว หมู กระต่าย หนู ค้างคาว นอกจากเขาจะนาโรคพิษ
สุ นขั บ้าได้เหมือนกันหมดแล้ว เขามีอะไรที่เหมือนกันอีกน๊า ติ๊กต็อก ๆ ๆ (ภาพนาฬิกา) ใช่
แล้ว พวกเขาเป็ นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นนอกจาก หมา แมว วัว หมู
กระต่าย หนู ค้างคาว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด สามารถนาเชื้อโรคพิษสุ นขั บ้าได้หมดเลย
จ้า
อันดับ 2 เราจะได้ รับเชื้ อพิษสุ นัขบ้ าได้ อย่ างไร? สิ่ งที่สาคัญที่สุดอีกอย่างที่นกั เรี ยนจะต้องจา
ให้ข้ ึนใจเลยว่า นักเรี ยนจะสามารถติดโรคพิษสุ นขั บ้า หลัก ๆ แล้วได้ 3 ทาง กัด ข่วน เลียที่
บาดแผล !!!!
(ขึ้นภาพ) ยิง่ ถ้าโดนกัด ข่วน หลาย ๆ แผล แผลลึกใหญ่ มีเลือดออก หรื อบริ เวณที่โดนใกล้กบั
หัวของนักเรี ยน โอกาสจะติดเชื้อพิษสุ นขั บ้าก็จะยิง่ เพิ่มขึ้นด้วยนะ โดยพบว่าถ้ากัดที่บริ เวณ
หัวจะมีโอกาสเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าสู งถึง 50-80% เพราะเป็ นบริ เวณที่ใกล้กบั สมองที่เป็ น
อวัยวะเป้ าหมายของเชื้อ ถ้าโดนกัดที่มือหรื อแขนจะมีโอกาสเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า 15-40 %
และถ้าโดนกัดที่ขาหรื อเท้าจะมีโอกาสเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า 3-10 % จาไว้เลยว่ายิง่ ใกล้หวั ยิง่
เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อนะจ๊ะ
จาได้ไหม มีอะไรบ้างนะ โดนกัด (รู ปหมากัด) อะไรอีก โดนข่วน (ภาพแมวข่วน) อะไรอีก
โดนเลียที่บาดแผล (ภาพแมวเลีย) เอ้าทวนนะคะ กัด ข่วน เลีย กัด ข่วน เลีย กัด ข่วน เลีย (มี
ตัวอักษรกัดข่วนเลีย ขึ้นหลาย ๆ รอบ)
ส่ วนค้างคาวนั้น (ภาพค้างคาว) นอกจากนักเรี ยนจะได้รับโรคพิษสุ นขั จากค้างคาวโดยการถูก
ค้างคาวกัด ข่วน แล้วยังสามารถติดเชื้ อได้จากการหายใจเอามูลค้างคาวเข้าไปได้ดว้ ยนะ
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โดยเฉพาะการไปเข้าถ้ าที่มีคา้ งคาวอยูเ่ ยอะ ๆ แต่ก็มีโอกาสติดโรคพิษสุ นขั บ้าได้นอ้ ยกว่าการ
โดนกัด ข่วน เลียที่บาดแผล จ้า
สรุ ปนะจ๊ะ นักเรี ยนจะมีโอกาสเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าหลัก ๆ คือ โดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็ น
โรค กัด ข่วน เลียที่บาดแผล (ขึ้นภาพ) ยิง่ ถ้าโดนกัด ข่วน หลาย ๆ แผล แผลลึกใหญ่ มี
เลือดออก หรื อบริ เวณที่โดนใกล้กบั หัวของนักเรี ยน โอกาสจะติดเชื้อพิษสุ นขั บ้าก็จะยิง่
เพิ่มขึ้นด้วยนะ หรื ออาจจะติดโรคนี้ได้จากการไปสัมผัสกับมูลค้างคาวโดยการหายใจตอนเข้า
ไปในถ้ าที่มีคา้ งคาวติดโรคนี้ อาศัยอยูก่ ็ได้
ตอนนี้ นักเรี ยนคงสงสัยแล้วสิ นะว่า แล้วเราจะรู ้ได้อย่างไรว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนั้นเขาเป็ น
โรคพิษสุ นขั บ้าไหม ถ้าเขาไม่เป็ น มากัดเรา เราก็ไม่เป็ นใช่ไหม (ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กับ
เครื่ องหมายคาถาม)
ส่ วนใหญ่สัตว์ที่ป่วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าจะมีอาการเหมือนจะทาให้เรารู ้ได้วา่ เขาป่ วยเป็ นโรค
พิษสุ นขั บ้า ซึ่ งมีอาการอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเรี ยนกันในคลิปหัวข้อ เรบีส์ เรบีส์ นะจ๊ะ (ภาพ
หมาป่ วย)
แต่ครู เหมียวอยากจะบอกว่า ก็มีสัตว์บางชนิดที่ป่วย แต่ไม่แสดงอาการอะไรเลย ดูปกติ
เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถรู ้ได้ 100 % เลยว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวนั้นปลอดภัยไหม เล่นได้
หรื อเปล่า
นักเรี ยนว่า หลังจากนี้ไป ถ้าเจอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราไม่รู้ประวัติมาก่อน นักเรี ยนจะเข้าไป
เล่นด้วย หรื อระมัดระวังและหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าใกล้? (ภาพหมาน่ารัก) ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก เข้า
ไปเล่น หรื อ หลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้ดีนะ
ครู เหมียวแนะนาให้นกั เรี ยน ไม่เข้าไปยุง่ กับพวกเขานะ (กากบาทภาพหมาน่ารัก) เพราะเราไม่
สามารถรู ้ได้ 100 % เลยว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวนั้นปลอดภัยไหม อาจจะเป็ นโรคพิษสุ นขั
บ้าอยูก่ ็ได้

ขั้นสรุป (1 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย คุณครู กล่าวสรุ ปกับนักเรี ยน

ก่อนจะจากกันในวันนี้ ใครจะสรุ ปให้ครู ฟังได้บา้ งว่า เราได้เรี ยนรู ้อะไรไปบ้าง
1. นักเรี ยนเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่จะติดโรคและตายเพราะโรคพิษสุ นขั บ้า
2. โรคพิษสุ นขั บ้าสามารถติดต่อผ่านทางสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
3. โรคพิษสุ นขั บ้าสามารถติดต่อได้ 3 ทางหลัก ๆ ได้แก่ ผ่านทางการกัด การข่วน และการ
เลียที่บาดแผล
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4.

นักเรี ยนสามารถป้ องกันตนเองจากการติดโรคพิษสุ นขั บ้าได้จากการไม่ไปเล่นหรื อ
สัมผัสกับสัตว์ที่ไม่รู้จกั

อย่าลืมนะจ๊ะ เหตุการณ์ใดก็ตามที่จะทาให้นกั เรี ยน ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน หรื อเลียที่บาดแผล
สามารถทาให้พวกนักเรี ยนตายได้นะ ต้องระมัดระวังตัวกันนะจ๊ะเด็ก ๆ
ใบงาน : ให้นกั เรี ยนเขียนบรรยายประกอบภาพภาพ ใครเขียนดีที่สุด มีรางวัลแจก 3 รางวัล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกณฑ์ การประเมิน
รายการประเมิน
เนื้อหาถูกต้องครบถ้ วน
เนื้อหาที่เขียนถูกต้อง 2 คะแนน
การเขียนบรรยายประกอบภาพภาพ (คะแนนเต็ม 5 เนื้อหาที่เขียนนาไปใช้ได้ในชีวติ ประจาวันได้จริ ง 2
คะแนน)
คะแนน
การมีส่วนร่ วมกับกิจกรรม 1 คะแนน

ใบงาน เรื่ อง “ใครหนอเสี่ ยง”
ให้นกั เรี ยนเขียนบรรยายประกอบภาพภาพ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วถ้าตัวนักเรี ยนอยูใ่ นเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ตาม
ภาพ นักเรี ยนจะทาอย่างไร ใครเขียนดีที่สุด ครู จะมาอ่านให้เพื่อน ๆ ฟังในครั้งถัดไปและมีรางวัลให้ 3 รางวัลจ้า
ภาพที่ 1.

ทีม่ า : คลิปวีดีโอ รู ้กนั ทันโรค ตอนที่ 13 โรคพิษสุนขั บ้า ของกรมควบคุมโรค
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ภาพที่ 2

ทีม่ า : คลิปวีดีโอ รู ้กนั ทันโรค ตอนที่ 13 โรคพิษสุนขั บ้า ของกรมควบคุมโรค

ภาพที่ 3

ทีม่ า : มยุรินทร์ เหล่ารุ จิสวัสดิ์ (2021)
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง โรคพิษสุ นัขบ้ า

สั ปดาห์ ที่ 3

ชื่ อเรื่ อง : เป็ นพิษสุนขั บ้า ตายได้นะ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปี ที่ 4
ระยะเวลา : 15 นาที
สาระสาคัญ :โรคพิษสุนขั บ้าเป็ นโรคติดต่อที่มีความรุ นแรงและอันตรายมาก เป็ นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ทาให้มี
ผูเ้ สี ยชีวติ ทัว่ โลกมากที่สุด โดยพบว่าจะมีผเู ้ สี ยชีวติ ด้วยโรคนี้ 1 คนทุก ๆ 9 นาที โรคนี้สามารถติดต่อได้จากสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดผ่านทางการกัด ข่วนหรื อเลียที่บาดแผล ปั จจุบนั ยังไม่มีวธิ ีการรักษา ทั้งคนและสัตว์ที่ป่วย
ด้วยโรคนี้จะเสี ยชีวติ ทุกกรณี วิธีการป้ องกันโรคนี้ที่ดีที่สุดได้แก่การฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคให้กบั สัตว์เลี้ยงทุกปี
ส่วนการจัดการหลังจากได้รับปัจจัยเสี่ ยงด้วยวิธีการการล้างแผลด้วยน้ าไหล ฟอกสบู่ ล้างนาน 15 นาที รวมถึงการ
แจ้งผูใ้ หญ่ การไปหาหมอเพื่อทาแผลและรับวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังจากสัมผัสปั จจัยเสี่ ยง เป็ นการ
จัดการที่จะช่วยลดโอกาสการเสี ยชีวติ จากโรคพิษสุนขั บ้าได้สูงมาก ถ้าผูใ้ ดพบสัตว์ที่เสี ยชีวติ ด้วยโรคพิษสุนขั บ้า
หรื อเสี ยชีวติ โดยไม่ทราบว่าป่ วยเป็ นโรคอะไรให้รีบแจ้งกานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ น เพื่อที่ทางกานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ นจะ
ไปประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ปศุสตั ว์ ให้นาซากสัตว์น้ นั ไปตรวจ โดยถ้าพบว่ามีสตั ว์น้ นั เสี ยชีวติ ด้วยโรคพิษ
สุนขั บ้าจริ ง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะต้องทาการฉี ดวัคซีนให้กบั สุนขั และแมวในพื้นที่ที่ห่างจากบ้านที่พบการติดโรค
ไป 3 กิโลเมตร และแจ้งให้บุคคลทัว่ ไปที่อยูอ่ าศัยในบริ เวณนี้ ที่เคยถูกสัตว์ กัด ข่วน หรื อเลียที่บาดแผลให้มารับ
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังรับปัจจัยเสี่ ยงทันที
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ :
เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถดังนี้
1. แสดงพฤติกรรมที่รับรู ้ถึงความรุ นแรงและรับรู ้อนั ตรายของโรคพิษสุ นขั บ้าได้
2. บอกวิธีป้องกันตนเองและระมัดระวังการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้
สาระการเรียนรู้ :
1. ความรุ นแรงและอันตรายของโรคพิษสุ นขั บ้า
2. วิธีป้องกันตนเองจากการติดโรคพิษสุ นขั บ้า
3. วิธีการจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อโรคพิษสุ นขั บ้า
รู ปแบบของกิจกรรม : ใช้กิจกรรมเล่านิทานและสื่ ออนิเมชัน่
กิจกรรมการเรียนรู้ :
ขั้นนาเข้ าสู่ กจิ กรรม (2 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
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เริ่มด้ วย ภาพคุณครู แนะนาตัวกับนักเรี ยน
สวัสดีค่ะนักเรี ยน กลับมาพบกับครู เหมียวอีกแล้วนะคะ จาได้ไหมว่าสัปดาห์ก่อนเราเรี ยนรู ้อะไรไปแล้ว
บ้าง เดี๋ยวครู เหมียวจะทวนให้อีกทีนะ มี 4 ประเด็น ใช่ไหมที่เรารู ้จากสัปดาห์ที่แล้ว

1. นักเรี ยนเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่จะติดโรคและตายเพราะโรคพิษสุ นขั บ้า
2. โรคพิษสุ นขั บ้าสามารถติดต่อผ่านทางสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
3. โรคพิษสุ นขั บ้าสามารถติดต่อได้ 3 ทางหลัก ๆ ได้แก่ ผ่านทางการกัด การข่วน และการเลีย
ที่บาดแผล
และ 4. นักเรี ยนสามารถป้ องกันตนเองจากการติดโรคพิษสุ นขั บ้าเบื้องต้นได้จากการไม่ไป
เล่นหรื อสัมผัสกับสัตว์ที่ไม่รู้จกั
ในสัปดาห์น้ ี เราก็จะมาเรี ยนรู ้กนั ในหัวข้อ เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าตายได้นะ มาดูกนั นะคะว่าโรคพิษสุ นัข
บ้านั้นมันอันตรายมากแค่ไหน ผ่านทางครอบครัวของเข็มทิศ มาค่ะ เรามาฟังเรื่ องของเข็มทิศกันค่ะ
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (10 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่อนิทาน+บรรยาย
เริ่มด้ วย ภาพครอบครัวในนิทาน
ณ หมู่บา้ นแห่งหนึ่ง มีครอบครัวหนึ่ง ประกอบด้วย คุณพ่อ คุณแม่ ลูกชาย 1 คน ชื่อ เข็มทิศ และหมา 1 ตัว ชื่อ
แต้ม ข้างบ้านของเข็มทิศ มีบา้ นของคุณปู่ คนหนึ่ง เข็มทิศเรี ยกแกว่าปู่ น้อย ปู่ น้อยอยูอ่ าศัยกับหมา 1 ตัวชื่อ เสื อ ทั้ง
2 บ้านสนิทกันและแต้มกับเสื อก็เป็ นเพื่อนเล่นกัน
วันหนึ่ งระหว่างเดินทางกลับจากโรงเรี ยน เข็มทิศแวะไปหาปู่ น้อย เห็นเจ้าเสื อวิง่ ไปมาในบ้าน เลยเข้าไปทักทาย
และลูบหัวเจ้าเสื อ แต่ไม่รู้ทาไมอยู่ ๆ เจ้าเสื อก็กดั ที่มือของเข็มทิศ แล้วก็ข่คู ารามใส่ เข็มทิ ศ ปู่ น้อยได้ยินเสี ยงเข็ม
ทิศกับเสื อ เลยรี บออกมาห้าม แต่ก็เหมือนเจ้าเสื อจะไม่ฟัง
ปู่ น้อยบอกเข็มทิศว่าช่วงนี้เสื อก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หงุดหงิดง่าย กัดนู่นนี่นนั่ ไปหมด พร้อมบอกให้เข็มทิศเข้า
มานัง่ คุยกันในบ้านก่อน แต่เข็มทิศก็ปฏิเสธเพราะแผลที่โดนเสื อกัดมีเลือดออก เข็มทิศเจ็บแผล เลยอยากกลับบ้าน
เมื่อกลับถึงบ้าน เข็มทิศเล่าเรื่ องโดนเจ้าเสื อกัดให้คุณพ่อ คุณแม่ฟัง คุณพ่ อเคยได้ ยนิ มาว่ าถ้ าโดนสั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วย
นม กัด ข่ วนหรื อเลียที่บาดแผล สามารถติดโรคพิษสุ นัขบ้ าได้ ซึ่งโรคนีเ้ ป็ นโรคที่อันตรายมาก เป็ นแล้ ว รักษาไม่
หายตายแน่ นอน เลยบอกให้ คุณแม่ พาเข็มทิศไปล้ างแผลด้วยน้ าไหลพร้อมฟอกสบู่นาน 15 นาที แล้วตัวคุณพ่อเอง
ก็รีบไปเตรี ยมรถเพื่อที่จะได้พาเข็มทิศไปโรงพยาบาลแถวบ้านทันทีหลังจากล้างแผลเสร็ จ
เมื่อไปถึงทีโ่ รงพยาบาล คุณหมอบอกทุกคนว่ า แผลของเข็มทิศนั้นลึกและมีเลือดออก เสี่ยงต่ อการเป็ นโรคพิษสุ นัข
บ้ าได้ พร้ อมชื่ นชม คุณพ่ อ คุณแม่ และตัวเข็มทิศเองที่ล้างแผลเข็มทิศอย่ างวิธีก่อนมาพบหมอ และทาแผลให้
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พร้อมฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุ นขั หลังจากถูกสัตว์กดั ทันทีเพื่อลดโอกาสในการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า เพราะโรค
พิษสุ นขั บ้าอันตรายมาก เป็ นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่ทาให้มีผเู ้ สี ยชีวิตทัว่ โลกมากที่สุด โดยพบว่าจะมีผเู ้ สี ยชีวิต
ด้วยโรคนี้ 1 คนทุ ก ๆ 9 นาที และที่ สาคัญ คื อทั้งคนและสั ตว์ ถา้ เป็ นโรคพิษสุ นัขบ้าแล้วจะรักษาไม่ห าย ตาย
แน่นอน
หลังจากที่คุณหมอทาแผลและฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั หลังจากถูกสัตว์กดั ให้กบั เข็มทิศเสร็ จแล้ว คุณหมอก็
ถามคุณพ่อ คุณแม่และเข็มทิศว่า หมาที่กดั เข็มทิศนั้น ได้ฉีดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าทุกปี หรื อไม่ ทุกคนตอบ
ว่าไม่รู้ คุณหมอจึงบอกว่ าผมแนะนาว่ าจะต้ องไปถามเจ้ าของว่ าเขาได้ พาหมาของเขาไปฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษ
สุ นัขบ้ าแล้ วหรื อยัง ถ้ ายังไม่ ได้ พาไปฉีดวัคซีนเลย ผมขอแนะนาให้ เขารีบพาหมาตัวนั้นไปฉีดวัคซีนทันที เพราะ
โรคพิษ สุ นั ข บ้ านั้ น อัน ตรายต่ อ สั ต ว์ เลี้ยงลู กด้ วยนมทุ กชนิ ดเหมื อนกับ คน ถ้ าเป็ นแล้ ว รั ก ษาไม่ ห ายและตาย
แน่ นอน แต่ทุกคนคิดว่าเจ้าเสื อคงไม่เป็ นอะไร เลยไม่ได้บอกปู่ น้อยเรื่ องนี้
หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ เจ้าแต้มก็มีนิสยั เปลี่ยนไป ดูกระวนกระวาย หงุดหงิด อาละวาด อย่างไม่มีสาเหตุ เข็มทิศและ
ผูป้ กครอง คิดว่าแต้มคงไม่ได้เป็ นอะไรมาก น่าจะแค่อารมณ์ไม่ดี เดี๋ยวก็คงหาย เลยไม่ได้สนใจอะไรเป็ นพิเศษ
ต่อมาเจ้าแต้มก็ป่วยมากขึ้น มีอาการเกร็ ง ลิ้นห้อย น้ าลายไหล ขยับไม่ได้ เดินไม่ได้ เข็มทิ ศห่ วงแต้มมาก คุณพ่อ
คุณแม่กบั เข็มทิศเลยพาแต้มไปหาหมอรักษาสัตว์ หรื อที่เรี ยกว่า สัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์
ที่โรงพยาบาลสัตว์ คุณหมอสัตวแพทย์ถามอาการและเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงถามว่าเจ้าแต้มเคยฉี ดวัคซีนป้ องกัน
โรคพิษสุนขั บ้าหรื อไม่ คุณแม่บอกว่าแต้มเคยฉี ดไป 1 เข็ม เมื่อ 3 ปี ก่อน แล้วไม่ได้พาไปฉี ดอีกเลย เพราะคิดว่าฉี ด
เข็มเดียวก็ป้องกันได้ตลอดชีวติ คุณหมอบอกว่า ถ้าฉี ดเข็มเดียวก็จะป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าได้แค่ปีเดียวนะคะ ต้อง
พาเขาไปรับการฉี ดทุกปี ถึงจะป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าได้ต่อเนื่ องค่ะ หมอคิดว่าแต้มน่าจะป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า
เดี๋ยวหมอจะฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังจากถูกกัดให้กบั แต้ม แล้วขออนุญาตเอาแต้มใส่กรง กักดูอาการ
10 วันนะคะ หลังจากที่คุณหมอได้เอาแต้มใส่ กรงแล้ว คุณหมอได้ถามคุณพ่อ คุณแม่และเข็มทิศว่าคนในบ้านเคย
โดน แต้ม กัด ข่วน หรื อเลียที่บาดแผล หรื อไม่ ทุกคนตอบว่าไม่ เข็มทิ ศนึ กได้บอกคุณหมอว่าเขาเคยถูกหมาข้าง
บ้านกัดเมื่ออาทิตย์ก่อน แต่ไม่เคยถูกแต้มกัด
เมื่อคุณหมอสัตวแพทย์ได้ฟังดังนั้น จึ งถามทุกคนว่าได้ลา้ งแผลหรื อทาอะไรบ้างหรื อไม่หลังจากที่เข็มทิ ศถูกกัด
คุณแม่บอกว่าเมื่อทราบว่าเข็มทิศโดนเสื อกัด เขากับเข็มทิศก็ช่วยกันล้างแผลโดยใช้น้ าไหล ฟอกสบู่ ล้างนาน 15
นาที และรี บพาเข็มทิศไปฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังถูกกัดที่โรงพยาบาลหลังจากล้างแผลเสร็ จแล้ว
คุณหมอสัตวแพทย์ได้ชื่นชมเข็มทิศและผูป้ กครองที่ ลา้ งแผลอย่างถูกวิธีและไปรับวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
หลังจากถูกกัดทันทีหลังจากล้างแผลเสร็ จเพราะโรคนี้ อนั ตรายมาก ทั้งสั ตว์ และคนถ้าเป็ นแล้วรักษาไม่หาย ตาย
แน่นอน แล้วแต้มก็มีอาการที่ใกล้เคียงกับหมาที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนขั บ้าซึ่ งอาจจะติดโรคมาจากเสื อ หมาข้างบ้าน
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คุณหมอจึงบอกให้ผปู ้ กครองของเข็มทิศไปถามเจ้าของเสื อว่า เสื อเป็ นอย่างไรบ้าง พร้อมให้เอาเสื อใส่กรงดูอาการ
พร้อมกาชับเข็มทิศและทุก ๆ คนว่าต้องป้ องกันตัวดี ๆ ไม่ใช้เสื อกัด ข่วน หรื อเลียที่บาดแผลได้
หลังจากพาแต้มไปที่โรงพยาบาลสัตว์ คุณพ่อ คุณแม่ และเข็มทิ ศได้รีบไปหาปู่ น้อยทันที และถามปู่ น้อยว่า เสื อ
เป็ นอย่างไรบ้าง ปู่ น้อยบอกว่า เสื อได้ตายไปแล้วเมื่อเช้านี้ ปู่ น้อยกาลังจะไปขุดหลุมฝัง คุณแม่ถามปู่ น้อยว่าเคยพา
เสื อไปฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าบ้างหรื อไม่ ปู่ น้อยตอบว่าไม่เคยพาไปเลย เพราะเลี้ยงเจ้าเสื ออยูแ่ ต่ในบ้าน
และแกก็แก่แล้วพาเจ้าเสื อไปหาหมอไม่ไหว
เมื่อทุกคนได้รู้วา่ เสื อตายแล้ว และปู่ น้อยก็ไม่เคยพาเสื อไปฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้ามาก่อน คุณพ่อเลยโทร
หาสัตวแพทย์ แจ้งว่าเจ้าเสื อตายแล้ว คุณหมอแนะนาว่าอย่าพึ่งนาไปฝัง ให้โทรแจ้งกานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ นโดยด่วน
ก่อน แล้วเดี๋ ยวกานันหรื อผูใ้ หญ่บา้ นจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์ ให้มารับเสื อไปตรวจ ตอนนี้ อยากพึ่งไปสัมผัส
หรื อทาอะไรทั้งนั้น
นอกจากนั้นคุณหมอสัตวแพทย์ ก็ได้บอกคุณพ่อว่า โชคดีมากเลยนะคะที่เข็มทิศได้ลา้ งแผลที่ถูกต้องและไปรับ
วัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าหลังจากถูกกัดที่โรงพยาบาลแล้ว ทาให้ลดความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าไปได้
สู งมากเลยค่ะ แต่หมอว่าเข็มทิ ศก็ยงั คงมีโอกาสที่ จะเป็ นโรคพิษสุ นัขบ้าอยู่ คุ ณพ่อคุณแม่ตอ้ งพาเข็มทิ ศไปรับ
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังจากถูกกัดตรงตามวันที่คุณหมอบอกให้ครบตามจานวนนะคะ
ในที่สุดผลตรวจก็ออกมาว่าเสื อเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วนั สัตวแพทย์ก็โทรมาแจ้งว่าเจ้าแต้มตาย
แล้ว ผลตรวจพบว่า แต้มเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าเช่นกัน
วันต่อมา คุณพ่ อก็มาบอกคุณแม่และเข็มทิศเกีย่ วกับเรื่ องที่ ปศุสัตว์บอกว่ าตอนนี้ หมาแมวทุกตัวในหมู่บ้านจะต้ อง
โดนสังเกตอาการและจะต้ องได้ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า พร้ อมทั้งมีประกาศว่ าใน 1 เดือนทีผ่ ่านมา
นี้ ให้ ทุกคนในหมู่บ้านทีเ่ คยถูกสัตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนม กัด ข่ วน หรื อเลียทีบ่ าดแผล รีบไปหาหมอเพื่อฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้ าหลังจากถูกกัดทันที เพราะมีความเสี่ยงทีจ่ ะป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้ าและเสียชีวติ ได้
เมื่อได้ฟังดังนั้น เข็มทิศเสี ยใจมาก ที่เขาและครอบครัวไม่ได้พาแต้มไปฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าทุกปี ถ้า
หากเขาและปู่ น้อยพาสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าทุกปี ทั้งคนและหมาแมวในหมู่บ้านนีก้ จ็ ะไม่
ต้ องเสี่ยงต่ อโรคพิษสุ นขั บ้ า ความวุน่ วายนี้คงไม่เกิดขึ้น
ขั้นสรุป (3 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย ภาพคุณครู กล่าวสรุ ปกับนักเรี ยน
นิทานจบไปแล้วจ้า ไม่มีนกั เรี ยนคนไหน อยากให้จบแบบนี้ใช่ไหมคะ โรคพิษสุนขั บ้า เป็ นโรคที่
อันตรายมาก ไม่มีวธิ ีการรักษา ถ้าเป็ นแล้วตายแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้ นักเรี ยนมาลองคิดกัน
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สิ วา่ ถ้านักเรี ยนเป็ นเข็มทิศ นักเรี ยนจะทายังไงบ้างเพื่อให้สถานการณ์มนั ไม่เป็ นแบบนี้ มีหลายอย่างเลยใช่ไหม มี
อะไรบ้างจ๊ะ
1. ไม่เข้าไปยุง่ กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะสัตว์ที่เราไม่รู้จกั แต่ถึงแม้จะเป็ นสัตว์ที่เรา

รู ้จกั ก็ไม่ควรเข้าไปยุง่ นะคะเพราะเราก็ไม่รู้วา่ สัตว์ตวั นั้นได้รับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษ
สุ นขั บ้ามาแล้วหรื อยัง แล้วจาที่ครู เหมียวบอกในครั้งที่แล้วได้ไหมคะว่า สัตว์บางชนิด
ถึงแม้เขาจะป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าแต่เขาก็ไม่แสดงอาการ ถึงแม้เข็มทิศจะรู ้จกั กับเสื อมา
นาน และเสื อก็แสดงอาการของสัตว์ที่เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าแต่เข็มทิศก็ไม่รู้วา่ เสื อไม่ได้ทา
วัคซี นและไม่รู้วา่ เสื อป่ วย เลยเข้าไปยุง่ ทาให้โดยเสื อกัดได้
2. ควรนาสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าทุกปี หรื อถ้าเป็ นลูกสัตว์ตอ้ งพาไปฉี ด
วัคซี น 2 ครั้ง โดยเข็มที่ 1 ฉี ดตอนที่สัตว์มีอายุประมาณ 3 เดือน ส่ วนอีกเข็มจะฉี ดหลังจาก
ฉี ดเข็มแรกไปแล้ว 1 เดือนจ้า แล้วหลังจากนั้นก็พาไปฉี ดทุกปี ตามวันที่สัตวแพทย์กาหนด
การฉี ดวัคซี นแค่เข็มเดียว ไม่เพียงพอ มันไม่ได้ป้องกันตลอดชีวติ
3. เมื่อโดนสัตว์กดั ต้องรี บล้างแผลด้วยน้ าไหล ฟอกสบู่ นาน 15 นาที การล้างแผลที่ถูกวิธี
สามารถลดโอกาสการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้ถึงร้อยละ 80-90 เลยนะ หลังจากล้างแผลเสร็ จ
แล้ว ให้รีบแจ้งผูป้ กครองหรื อคุณครู เพื่อที่เขาจะได้พาเราไปโรงพยาบาลเพื่อฉี ดวัคซีน
ป้ องกันโรคหลังถูกสัตว์กดั ข่วน เพราะฉะนั้นนักเรี ยนจะต้องรี บบอกผูป้ กครองหรื อคุณครู
ทันทีหลังจากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน เลีย ที่บาดแผล ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะโดนดุนะ
4. ถ้าเห็ นสัตว์เลี้ยงที่บา้ นถูกกัด ข่ วน เลียบาดแผล หรื อไม่มีอาการไม่สบาย เราไม่ควรรอจน
เขาป่ วยหนักแล้วถึงพาไปหาสัตวแพทย์นะคะ ควรรี บพาเขาไปหาสัตวแพทย์ทนั ทีหลัง จาก
เราเห็ นว่าเขาป่ วย ถึงแม้ว่าสัตว์ตวั นั้นจะไม่ได้มีอาการป่ วยหรื อตายเพราะโรคพิษสุ นขั บ้า
แต่ก็มีโรคหลายโรค ที่ สามารถติ ดต่อจากสัตว์มาสู่ ตวั นักเรี ยน คนในครอบครัวนักเรี ยน
หรื อชุมชนได้
เห็ นไหมว่าแค่เรา ไม่ไปยุง่ กับสัตว์ที่ไม่รู้จกั ล้างแผลด้วยน้ าเปิ ดไหล พร้อมฟอกสบู่นาน 15 นาที หลังจากถูกกัด
ข่วนหรื อเลียที่บาดแผล รี บแจ้งผูป้ กครองและคุณครู ทนั ทีหลังจากล้างแผลเสร็ จ อย่าประมาณกับลูกสัตว์ที่น่าเอ็นดู
และถ้าเห็นสัตว์เลี้ยงไม่สบายให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทนั ที เราก็จะปลอดภัยจากการตายเพราะโรคพิษสุนขั บ้า
ก่อนจะจากกันในวันนี้ อย่าลืมนะว่า โรคพิษสุ นขั บ้า เป็ นโรคร้ายแรงมาก ไม่มีวิธีการรักษา ทั้งคนและสั ตว์ ถา้ เป็ น
แล้วตายแน่ นอน แล้วถ้าใครถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน หรื อ เลียที่บาดแผลแล้ว ให้รีบล้างแผลด้วยน้ าไหล
พร้อมฟอกสบู่ นาน 15 นาที ทันที หลังจากถูกกัด แล้วรี บไปแจ้งผูป้ กครองและคุ ณครู เพื่อไปรับการฉี ดวัคซี น
ป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้ากันนะจ๊ะ

ใบงาน : 1. ให้นกั เรี ยนเติมคาในช่องว่าง ให้เป็ นประโยคที่สมบูรณ์และถูกต้อง
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2. ให้นกั เรี ยนหาคาศัพท์ตามที่กาหนดที่ถูกซ้อนอยูใ่ นตารางทั้งแนวตั้งและแนวนอน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกณฑ์ การประเมิน
รายการประเมิน
เติมคาศัพท์ในช่องว่าง (คะแนนเต็ม 12 คะแนน)
หาคาศัพท์ตามที่กาหนดที่ถูกซ้อนอยูใ่ นตารางทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

เนื้อหาถูกต้องครบถ้ วน
เขียนประโยคที่สมบูรณ์และถูกต้อง แห่งละ 1 คะแนน
หาคาศัพท์ได้คาละ 1 คะแนน

ใบงาน กิจกรรม “ เป็ นพิษสุ นัขบ้ า ตายได้ นะ”
1.จงนาคาศัพท์ ที่อยู่ในตารางด้ านล่ างซ้ ายมือ ไปเติมในช่ องว่ างในประโยคด้ านล่ างขวามือ เพื่อให้
เป็ นประโยคทีส่ มบูรณ์ และถูกต้ อง โดยสามารถใช้ คาศัพท์ มากกว่ า 1 ครั้งได้
จงนาคาศัพท์ ดงั ต่ อไปนี้ ไปเติมคาในช่ องว่ างใน
ประโยคด้ านขวามือ (คาศัพท์ 1 คา สามารถใช้
มากกว่ า 1 ครั้งได้ )
1. ข่วน
2. พิษสุนขั บ้า
3. หมา
4. รักษาไม่ได้
5. ฉี ดวัคซีน
6. เรบีส์
7. ตาย
8. แมว
9. แจ้งผูใ้ หญ่
10. กัด
11. ล้างแผล
12. เลียบาดแผล

1. โรค_ _ _ _ _ _ _ หรื อที่ เราเรี ยกกันว่าโรค _ _ _ _
เป็ นโรคที่มีความรุ นแรงมาก และ_ _ _ _ _ _ _
2. เราสามารถติดเชื้อโรค_ _ _ _ _ _ _ ได้จากการถูก_
_ _หรื อ _ _ _ หรื อสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนม มา _ _ หรื อ _ _ _
หรื อ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ถ้าติดเชื้อและแสดง
อาการของโรคแล้ว จะต้อง_ _ _ แน่นอน แต่สามารถป้ องกัน
โรค_ _ _ _ _ _ _ ได้ โดยต้องรี บ _ _ _ _ _ _ ทันที หลังจาก
ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม _ _ หรื อ _ _ _ หรื อ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. การล้างแผลนั้นจะต้องล้างด้วยน้ าไหล พร้อมฟอก
สบู่ พร้อมทั้งรี บ _ _ _ _ _ _ _ ทุกครั้ง และบอกคนรอบข้าง
ให้พาสัตว์เลี้ยงไปรับการ_ _ _ _ _ _ ป้ องกันโรค _ _ _ _ _
_ _ ทุกปี
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2. หาคาศัพท์ จงหาคาศัพท์ ที่อยู่ในตารางด้ านล่ างขวามือ ที่ถูกซ่ อนอยู่ในตารางด้ านล่ างซ้ ายมื อทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน
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จงหาคาศัพท์ ดงั ต่ อไปนี้ ที่
ถูกซ่อนอยูใ่ นตารางด้าน
ซ้ายมือของนักเรี ยน ทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน
1. พิษสุ นข
ั บ้า
2. เรบีส์
3. รักษาไม่ได้
4. ตาย
5. หมา
6. แมว
7. กัด
8. ข่วน
9. เลียแผล
10. ล้างแผล
11. แจ้งผูใ้ หญ่
12. ฉี ดวัคซี น
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง โรคพิษสุ นัขบ้ า

สั ปดาห์ ที่ 4

ชื่ อเรื่ อง : เรบีส์ เรบีส์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปี ที่ 4
ระยะเวลา : 15 นาที
สาระสาคัญ :โรคพิษสุ นขั บ้าเป็ นโรคติดต่อที่มีความรุ นแรงและอันตรายมาก สามารถติดต่อได้จากสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมทุกชนิดผ่านทางการกัด ข่วนหรื อเลียที่บาดแผล ติดต่อได้ทุกฤดูกาล อาการของสัตว์ที่เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า
จะพบ 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่ 1. แบบดุร้าย และ 2. แบบซึ ม แต่ละแบบก็มี 3 ระยะ โดย ระยะแรก จะพบว่าสัตว์มี
นิ สัยเปลี่ยนไป หงุดหงิด อาจมีไข้ กิ นข้าวและน้ าน้อยลง ระยะที่ สองเป็ นระยะตื่นเต้น สัตว์จะไม่อยู่นิ่ง กัดทุ ก
อย่าง ตัวแข็ง อาจชักกระตุก ถ้าเป็ นสุ นขั จะมีเสี ยงเห่ าหอนเปลี่ยนไป ระยะสุ ดท้ายคือระยะอัมพาต ลิ้นห้อยออก
นอกปาก น้ าลายไหล ขยับไม่ได้ ยืนไม่ได้ เดินไม่ได้ และเสี ยชีวิต ส่ วนอาการของคนที่เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า จะมี 3
แบบ ได้แก่ แบบคลุม้ คลัง่ แบบอัมพาต และแบบอาการไม่ชดั เจน ปั จจุบนั ยังไม่มีวิธีการรักษา ทั้งคนและสัตว์ที่
ป่ วยด้วยโรคนี้จะเสี ยชีวติ ทุกกรณี วิธีการป้ องกันโรคนี้ที่ดีที่สุดได้แก่การฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคให้กบั สัตว์เลี้ยงทุก
ปี ส่ วนการจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงด้วยวิธีการการล้างแผลด้วยน้ าไหล ฟอกสบู่ ล้างนาน 15 นาที รวมถึง
การแจ้งผูใ้ หญ่ การไปหาหมอเพื่อทาแผลและรับวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าหลังจากสัมผัสปั จจัยเสี่ ยง เป็ นการ
จัดการที่จะช่วยลดโอกาสการเสี ยชีวติ จากโรคพิษสุนขั บ้าได้สูงมาก
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ :
เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถดังนี้
1. บอกความหมายของเรบีส์หรื อโรคพิษสุ นขั บ้าได้
2. บอกชนิดของสัตว์ที่สามารถเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้
3. บอกอาการของโรคพิษสุ นขั บ้าในสัตว์ และในคนได้
4. อธิ บายการติดต่อและการแพร่ ระบาดของโรคพิษสุ นขั บ้าได้
สาระการเรียนรู้ :
ระบาดวิทยาของโรคพิษสุนขั บ้า อันประกอบไปด้วย เชื้อพิษสุนขั บ้า การแพร่ ะระบาด ฤดูกาล สัตว์
พาหะ การติดต่อ และอาการในคนและสัตว์ที่ป่วยเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
รู ปแบบของสื่ อกิจกรรมทีใ่ ช้ : ใช้สื่ออนิเมชัน่
กิจกรรมการเรียนรู้ :
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (2 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
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เริ่มด้ วย ภาพคุณครู แนะนาตัวกับนักเรี ยน
สวัสดีค่ะนักเรี ยน กลับมาพบกับครู เหมียวอีกแล้วนะคะ เรามาทวนสิ่ งสาคัญ ๆ เกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้า
ที่ เราได้เรี ยนรู ้ กัน ไปแล้วกัน นะคะ 1. โรคพิ ษสุ นัขบ้า เป็ นโรคร้ ายแรงมาก ไม่มีวิธีการรัก ษา ถ้าเป็ นแล้วตาย
แน่นอน 2. นักเรี ยนเป็ นกลุ่มเสี่ ยงที่จะติดโรคและตายเพราะโรคพิษสุ นขั บ้า 3. โรคพิษสุนขั บ้าสามารถติดต่อผ่าน
ทางสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิ ด 4. โรคพิษสุ นัขบ้าสามารถติดต่อได้ 3 ทางหลัก ๆ ได้แก่ ผ่านทางการกัด การ
ข่วน และการเลียที่บาดแผล และ5.ถ้าใครถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน หรื อ เลียที่บาดแผลแล้ว ให้รีบล้างแผล
ด้วยน้ าไหล พร้อมฟอกสบู่นาน 15 นาทีทนั ทีหลังจากถูกกัด แล้วรี บไปแจ้งผูป้ กครองและคุณครู เพื่อไปรับการฉี ด
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ตอนนี้นกั เรี ยนคงอยากรู ้กนั แล้วสิ นะว่า โรคพิษสุ นขั บ้าคืออะไร แล้วสัตว์และคนที่
ป่ วยนั้นเขามีอาการอย่างไรกันบ้าง มาดูกนั
ขั้นการจัดการการเรียนรู้ (9 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย ภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ R A B I E และ S
นักเรี ยนจากันได้ไหม ว่ากิ จกรรมนี้ มีชื่อว่าอะไร กิจกรรมในวันนี้ มีชื่อว่า เรบี ส์ เรบี ส์ ไหนใครเคยได้ยินคาว่าเร
บีส์บา้ ง ยกมือขึ้นแล้วโบก ๆ สิ (ครู เหมียวโบกมือ)
ครู เหมียวว่า นักเรี ยนน่ าจะได้ยินคาว่าเรบีส์มาบ้าง อย่างน้อย ๆ ก็จากที่ครู เหมียวใช้เนี่ ยแหละ แต่ถา้ ใครยังไม่เคย
ได้ยนิ หรื อจาไม่ได้ก็ไม่เป็ นไรจ้า เรามาค่อย ๆ ดูกนั นะว่า เรบีส์คืออะไร
เรบี ส์ มาจากคาภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วยตัวอักษร R A B I E และ S แปลว่า โรคพิ ษสุ นัขบ้า หรื อที่ บางคน
เรี ยกว่าโรคหมาบ้า (ขึ้นตัวอักษร R A B I E และ S และพิษสุนขั บ้า) จาคานี้กนั ได้หรื อยังคะ
ตอนนี้ มีนักเรี ยนคนไหนสงสัยบ้างไหมว่า อ้าวแล้วทาไมเราต้องใช้คาว่าเรบี ส์ดว้ ยหละ ใช้แค่คาว่าพิษสุ นัขบ้า
ไม่ได้หรื อ ?? (รู ปสงสัย พร้อมเครื่ องหมาย ???) นัน่ เป็ นเพราะว่า คนสามารถได้ติดเชื้ อโรคพิษสุ นขั บ้าได้จากสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิ ด (ขึ้นรู ปคน ขึ้นรู ปสัตว์ ลูกศรชี้เข้าหาคน) ไม่ใช่แค่หมาเท่านั้นที่นาโรคนี้ แต่คาว่าพิษสุนขั
บ้า สุ นขั แต่วา่ อะไรจ๊ะ หมาใช่ไหม ใช่แล้ว การเรี ยกว่า โรคพิษสุนขั บ้า มันทาให้คนเข้าใจผิดคิดว่าโรคนี้ เกิดจาก
หมาเท่านั้น จากหมาที่บา้ เท่านั้นด้วย ซึ่งไม่ถูกต้องนะคะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถเป็ นโรคนี้ได้หมดเลยจ้า
แล้วลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหละ จะนาโรคนี้ มาทาให้เราเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้ดว้ ยหรื อเปล่า ?? (รู ปสงสัย พร้อม
เครื่ องหมาย???) ลูกหมา ลูกแมว ลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สามารถนาโรคพิษสุ นขั บ้าได้หมด เพราะฉะนั้นถึงแม้วา่
ลูกหมาตัวนั้นจะอายุแค่ 1 เดือนก็ทาให้นกั เรี ยนป่ วยเป็ นพิษสุนขั บ้าได้เหมือนกันจ้า
แล้วฤดูกาลหละ การติดต่อโรคนี้ มักจะติดต่อในฤดูกาลใด

135
ฤดูร้อนไหม ? (รู ปฤดูร้อน) หรื อฤดูฝน ? (รู ปฤดูฝน) หรื อ ฤดูหนาว ? (รู ปหนาว) เอ๊ะ ฤดูอะไรดีนะ คาตอบที่ถูกต้อง
คือ โรคพิษสุนขั บ้าติดต่อได้ทุกฤดูเลยจ้า อ้าว แต่นกั เรี ยนบางคนเคยได้ยินใช่ไหม ที่เขาบอกจะเจอโรคหมาบ้าใน
ฤดูร้อนเป็ นหลัก หรื อที่เขาบอกว่า หมาจะบ้าตอนฤดูร้อน อันนั้นเป็ นความเชื่อที่ผิดนะคะ (รู ปหมาบ้า พระอาทิตย์
สาด กากบาททับ ) แต่ฤดู ร้อนมี โอกาสจะเจอสัตว์เลี้ ยงที่ ป่ วยเป็ นโรคพิษ สุ นัขบ้าได้ม ากกว่าฤดู อื่น ได้เช่ นกัน
เนื่ องจากอากาศมันร้อน ทาให้สัตว์หงุดหงิดได้ง่าย (พระอาทิ ตย์ ชี้ ไปที่ สัตว์ ชี้ ต่อไปที่ สัตว์หงุดหงิ ด) เมื่ อสัตว์
หงุดหงิด ก็จะมีโอกาสไปกัดคนหรื อสัตว์อื่นได้มากกว่า สัตว์ที่ไม่หงุดหงิด (สัตว์หงุดหงิด ชี้ต่อไปที่คน) แล้วตอน
ฤดูร้อน พวกหนูนกั เรี ยนปิ ดเทอม ก็จะอยูบ่ า้ นหรื อไปเที่ยว เดินไปเดินมา ก็จะมีโอกาสไปเจอหมาแมวหรื อสัตว์ที่
เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ มากกว่าตอนนักเรี ยนเปิ ดเทอมและเรี ยนหนังสื อในห้องเรี ยน ในโรงเรี ยน ก็ทาให้พบเด็กติด
เชื้อโรคพิษสุนขั บ้าในฤดูร้อนมากกว่าฤดูอื่น แต่โรคนี้ก็สามารถติดต่อได้ทุกฤดูกาล ไม่ใช่แค่เฉพาะฤดูร้อนนะจ๊ะ
แล้วเราจะรู ้ได้อย่างไร ว่าสัตว์ตวั นั้นเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าหรื อเปล่า? เรามาดูอาการกัน
อาการของสัตว์ที่เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าจะพบ 2 แบบหลัก ๆ ได้แก่ 1. แบบดุร้าย และ 2. แบบซึ ม ( เป็ นรู ป หมา 2
แบบ)
แต่ละแบบก็มี 3 ระยะ โดย
ระยะแรก – สุนขั มีนิสยั เปลี่ยนไป หงุดหงิด อาจมีไข้ กินข้าวและน้ าน้อยลง
ระยะตื่นเต้น – ไม่อยูน่ ิ่ง กัดทุกอย่าง เสี ยงเห่าหอนเปลี่ยนไป ตัวแข็ง อาจชักกระตุก
ระยะอัมพาต -- ลิน้ ห้อยออกนอกปาก น้ าลายไหล ขยับไม่ได้ ยืนไม่ได้ เดินไม่ได้ และตาย
ส่วนอาการน้ าลายฟูมปากนั้น จริ ง ๆ เกิดจากการที่มีการหลัง่ น้ าลายมากกว่าปกติและ
ส่ วนอาการของคนที่ เป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า นักเรี ยนเคยได้ยินคาว่า โรคกลัวน้ าไหม ใครเคยได้ยินยกมือขึ้น อาการ
กลัวน้ าจริ ง ๆ แล้วเกิดจากอาการกลืนลาบาก และคนป่ วยจะแสดงอาการตื่นตระหนกเมื่อเสนอของเหลวให้ดื่ม ทา
ให้ดูเหมือนกลัวน้ า ไม่ได้กลัวน้ าจริ ง ๆ นะ โดยหลัก ๆ แล้วอาการในคนจะมี 3 แบบ 1. คือแบบคลุม้ คลัง่ 2. คือ
แบบอัมพาต และ 3. คือแบบอาการไม่ชดั เจน แบบคลุม้ คลัง่ คนป่ วยป่ วยที่มีอาการแบบคลุม้ คลัง่ โดยเฉลี่ยจะตาย
ภายใน 5 วัน ตายค่อนข้างไวเนื่องจากมีอาการทางสมองเป็ นหลัก คนป่ วยจะมีอาการ คันหรื อปวดแสบร้อนที่แผล
ที่โดนกัด ตื่นเต้น อาละวาด กลัวน้ า กลัวลม ถอนหายใจเป็ นพัก ๆ น้ าลายมาก และจะมีอาการซึ ม ไม่รู้สึกตัวและ
ตายในที่สุด
แบบอัมพาต โดยเฉลี่ยคนป่ วยจะเสี ยชีวติ ภายใน 13 วัน คนป่ วยจะมีไข้ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจจะมีอาการกลัวน้ า
กลัวลม แขนขาอ่อนแรงอัมพาต ไม่รู้สึกตัวและตายในที่สุด
แบบอาการไม่ชดั คนป่ วยจะไม่แสดงอาการเฉพาะที่บ่งบอกว่าป่ วยเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า ซึ่ งพบน้อยกว่าแบบคลุม้
คลัง่ และอัมพาต
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ขั้นสรุป (4 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย คุณครู กล่าวสรุ ปกับนักเรี ยน
เรามาลองสรุ ปประเด็นกันอีกทีนะคะ ครู เหมียวจะให้นกั เรี ยนตอบกันนะคะว่าที่ครู เหมียวพูดมามันจริ งหรื อไม่
 โรคพิษสุนขั บ้า หรื อโรคกลัวน้ า หรื อเรบีส์ พบแต่ในหมา จริ งหรื อไม่คะ
ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก
ไม่จริ งนะคะ โรคนี้ พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิ ดเลย แล้วนักเรี ยนก็สามารถป่ วยเป็ นโรคพิษ
สุนขั บ้าโดยรับเชื้อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ไม่ใช่แค่ในหมาเท่านั้นนะคะ
 นักเรี ยนสามารถติดโรคพิษสุนขั บ้าได้ในฤดูร้อน จริ งหรื อไม่คะ
ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก
ไม่จริ งนะคะ อย่างที่ได้บอกไป นักเรี ยนสามารถติดโรคพิษสุนขั บ้าได้ทุกฤดูกาลค่ะ
 ลูกสัตว์ไม่ป่วยเป็ นโรคพิษสุ นัขบ้า ถ้าเขากัดเราเป็ นเพราะมันเขี้ยว ฟั นกาลังขึ้น ไม่เป็ นอันตราย จริ ง
หรื อไม่คะ
ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก
ไม่จริ งนะคะ ลูกสัตว์แค่เพียง 1 เดือนก็นาโรคพิษสุนขั บ้าได้แล้วค่า เพราะฉะนั้นถ้ามีลูกสัตว์ที่ไม่รู้จกั มา
กัดเราถึงแม้จะเป็ นเพราะแค่มนั เขี้ยว ก็ตอ้ งรี บไปล้างแผลนะคะ
 ถ้านักเรี ยนถูกแมวข่วนไม่เป็ นโรคพิษสุนขั บ้าหรอก ไม่ได้โดนกัด จริ งหรื อไม่คะ
ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก
ไม่จริ งนะคะ การข่วน ก็นาโรคพิษสุ นัขได้ค่ะ โดยเฉพาะการข่วนที่ มีเลือดออก มีแผลข่วนหลายแผล
แผลลึก หรื อแผลที่มีตาแหน่งบนใบหน้า สรุ ปคือการกัด ข่วน เลียที่บาดแผล สามารถนาโรคพิษสุ นขั บ้าได้หมด
เลยค่ะ
 ถ้านักเรี ยนถูกหมาที่มีเจ้าของกัด จะไม่เป็ นโรคพิษสุนขั บ้า จริ งหรื อไม่คะ
ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก
ไม่จริ งนะคะ เพราะเจ้าของสัตว์บางคนก็ไม่ได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าทุกปี
ถึงแม้เขาจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยูแ่ ต่ในบ้าน แต่สตั ว์เลี้ยงเหล่านั้นอาจจะออกนอกบ้านโดยที่เราไม่รู้ หรื ออาจจะติดโรค
พิษสุนขั บ้าจากหนูหรื อสัตว์อื่น ๆ ที่มีเชื้อที่แอบเข้ามาในบ้านเรา ก็ได้ค่ะ
 ถ้าสัตว์เลี้ยงที่บา้ นป่ วยเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าไม่ตอ้ งพาไปรักษา เพราะจะหายป่ วยเอง จริ งหรื อไม่คะ
ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก
ไม่จริ งนะคะ เพราะโรคพิษสุ นขั บ้าไม่สามารถหายเองได้ แล้วก็ไม่มีวิธีการรักษาด้วยนะคะ ถ้ามีอาการ
แล้วตายแน่นอนเลยค่ะ
สุดท้ายนี้ อยากจะฝากนักเรี ยนไว้วา่ เรบีส์หรื อโรคพิษสุนขั บ้าร้ายแรง ติดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุก
ชนิด ลูกสัตว์ก็นาโรคนี้ได้ ติดต่อได้ทุกฤดูกาล รักษาไม่หาย เป็ นแล้วตาย ป้ องกันได้ดว้ ยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉี ด
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วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าทุกปี ถ้าใครถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน หรื อ เลียที่บาดแผลแล้ว ให้รีบล้างแผล
ด้วยน้ าไหล พร้อมฟอกสบู่นาน 15 นาทีทนั ทีหลังจากถูกกัด แล้วรี บไปแจ้งผูป้ กครองและคุณครู เพื่อไปรับการฉี ด
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้านะจ๊ะ
ใบงาน : ให้นกั เรี ยนตอบคาถามในใบงาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกณฑ์ การประเมิน
รายการประเมิน
การให้ คะแนน
ลักษณะ อาการ การติดต่อและการแพร่ กระจายของโรค ตอบถูกต้อง ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน
พิษสุนขั บ้า (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

ใบงานของ เรบีส์ เรบีส์
ให้นกั เรี ยนใส่เครื่ องหมายถูก หรื อ ผิด หน้าข้อความที่นกั เรี ยนเห็นว่าถูก หรื อผิด
........... 1. โรคพิษสุนขั บ้าพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
........... 2. โรคพิษสุนขั บ้ารักษาไม่ได้ ถ้ามีอาการแล้วตายแน่นอน
........... 3 ไก่สามารถป่ วยเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้
...........4. ปลาไม่สามารถป่ วยเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้
........... 5. โรคพิษสุนขั บ้าพบได้แต่ในฤดูร้อน
........... 6. เราจะไม่เป็ นโรคพิษสุนขั บ้าถ้าเราโดนลูกแมวข่วน
........... 7. เราจะมีโอกาสเป็ นโรคพิษสุนขั บ้ามากขึ้นถ้า แผลของเรามีเลือดออก มีหลายแผล แผลลึก หรื อแผลที่มี
ตาแหน่งบนใบหน้า
........... 8. เราจะไม่เป็ นโรคพิษสุนขั บ้าถ้าเราโดนหมาที่มีเจ้าของกัด
........... 9. ถ้าสัตว์เลี้ยงที่บา้ นป่ วยเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าไม่ตอ้ งพาไปรักษา เพราะจะหายป่ วย
........... 10. ถ้าเราโดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน เลีย ที่บาดแผล ถึงแม้จะไม่มีเลือดออกก็ตอ้ งรี บไปล้างแผลด้วย
น้ าไหลนาน 15 นาทีทนั ที
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง โรคพิษสุ นัขบ้ า

สัปดาห์ ที่ 5

ชื่ อเรื่ อง : 5 ย คาถากันกัด
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปี ที่ 4
ระยะเวลา : 15 นาที
สาระสาคัญ : โรคพิษสุนขั บ้าเป็ นโรคที่มีความรุ นแรงสูง มีอตั ราการป่ วยตายเกือบร้อยละ 100 แต่เป็ นโรคที่
สามารถป้ องกันได้ดว้ ยการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าในสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ สุนขั และแมว รวมถึงคนที่
ทางานที่เสี่ ยงต่อโรคพิษสุนขั บ้า อีกทั้งยังสามารถป้ องกันการติดต่อโรคนี้จากสัตว์เลี้ยงได้ดว้ ยพฤติกรรมที่ลด
ความเสี่ ยงการสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง 5 ประการหรื อที่เรี ยกกันว่า 5 ย. อันประกอบไปด้วย อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่า
แยก อย่าหยิบ อย่ายุง่ ซึ่งถ้าหากนักเรี ยนสามารถจา อธิบายและนาหลัก 5 ย. ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ก็
สามารถที่จะช่วยลดความเสี่ ยงในการติดโรคพิษสุนขั บ้าและนาไปสู่พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าที่พึง
ประสงค์ที่จะช่วยป้ องกันโรคนี้ให้กบั นักเรี ยนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ :
เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของ คาว่า 5 ย ได้
2. บอกวิธีปฏิบตั ิตาม 5 ยเพื่อป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าในชีวติ ประจาวันได้
สาระการเรียนรู้ :
1. ความหมายของคาว่า 5 ย.
2. การปฏิบตั ิตาม 5 ย. ในการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าในชีวติ ประจาวัน
รู ปแบบของสื่ อกิจกรรมทีใ่ ช้ : ใช้สื่ออนิเมชัน่
เนื้อหารายละเอียดของกิจกรรมอนิเมชั่นการเรียนรู้ :
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (2 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย รู ปคุณครู แนะนาตัวกับนักเรี ยน
สวัสดีค่า นักเรี ยน มาเจอกับครู เหมียวอีกแล้วนะคะ ก่อนที่เราจะมาเริ่ มเรี ยนรู ้เนื้อหาในสัปดาห์น้ ี ครู เหมียวขอ
ทวนเนื้อหาที่เราได้เรี ยนกันไปในสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะ
1 โรคเรบีส์หรื อโรคพิษสุนขั บ้าเป็ นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าเรบีส์
2. โรคเรบีส์เป็ นโรคร้ายแรง สามารถติดต่อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด โดยลูกสัตว์อายุนอ้ ย ๆ ลูกหมาแค่ 1
เดือน ก็สามารถนาโรคนี้ได้
3. โรคเรบีส์สามารถติดต่อได้ในทุกฤดูกาล ไม่วา่ จะเป็ น ฤดูร้อน ฤดูฝนหรื อฤดูหนาว แต่จะมีการแพร่ ระบาด
ในช่วงฤดูร้อนมากกว่าฤดูฝนและฤดูหนาวค่ะ
4. เชื้อไวรัสเรบีส์ จะทาลายสมอง ทาให้สตั ว์ที่เป็ นโรคเรบีส์ มีอาการ 2 แบบหลัก ๆ คือ แบบก้าวร้าว กับ แบบเซื่อง
ซึม สัตว์จะมีนิสยั ที่เปลี่ยนไป แต่สตั ว์บางตัวก็ป่วยแต่ไม่มีอาการก็ได้ แต่ทุกแบบก็ไม่สามารถรักษาได้ และตายใน
ที่สุดค่ะ
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5. อาการของคนที่ป่วยเป็ นโรคเรบีส์ ก็จะมีอาการทางสมองเหมือนกัน โดยจะมี 3 แบบ คือ แบบคลุม้ คลัง่ แบบ
อัมพาต และแบบแสดงอาการไม่ชดั เจน โดยทุกแบบจะมีอาการที่แตกต่างกันไป แต่สุดท้ายจะไม่รู้สึกตัวและ
เสี ยชีวติ ในที่สุด
ส่วนกิจกรรมในวันนี้ เราจะมาเริ่ มจากรู ปเหล่านี้กนั นะคะ
มีรูปท่าทางที่ข้ นึ ต้นด้วย ย ยักษ์ 8 รู ป
1. คนยกน้ าหนัก
2. คนยิม้ แฉ่ง
3. คนโยนลูกรักบี้
4. เด็กเอาไม้แหย่หมาให้โกรธ
5. เด็กเหยียบหางหมา
6. เด็กเข้าไปแยกหมา 2 ตัวที่กาลังกัดกันอยู่
7. เด็กหยิบชามข้าวหมา หมาทาท่าไม่พอใจเพราะโดนขัดจังหวะขณะกาลังกินอยู่
8. เด็กเข้าไปยุง่ กับ น้องหมาจรจัดตัวเล็กที่น่ารักที่เด็กไม่รู้จกั
ท่าทางตามรู ปเหล่านี้ มีอะไรบ้างนะ ไหนลองมาดูกนั สิ
รู ปนี้คืออะไรนะ (หยิบรู ปคนยกน้ าหนัก) เขากาลังทาอะไรอยูเ่ นี่ย
อ้อ เขากาลังยกน้ าหนักอยู่ ท่าทางที่เขาทาคือ อะไรนะ “ยก” ใช่ไหม
แล้วรู ปนี้หละ รู ปนี้ คนนี้เขากาลังทาอะไรอยู่ (หยิบรู ปเด็กยิม้ )
ใช่แล้ว เขากาลังยิม้ อยูน่ นั่ เอง ท่าทางที่เขาทาอยูค่ ือ ยิม้
ไหนมาดูกนั อีกรู ปสิ รู ปนี้ คนนี้เขากาลังทาอะไรอยู่ (หยิบรู ปโยนลูกรักบี้)
อ้ออ เขากาลังโยนลูกรักบี้อยูน่ นั่ เอง เราเรี ยกท่าทางที่เขาทาอยูว่ า่ อะไรคะ เรี ยกว่า โยน ใช่ไหมคะ
นักเรี ยนสังเกตไหมว่า ท่าทางของรู ปที่เราดูกนั ไป 3 รู ปนั้นขึ้นต้นด้วยตัวอะไร ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก..... ตัว ย
ยักษ์ นัน่ เอง (โชว์รูป ย +ยักษ์ไทยแบบการ์ตูน)
ใช่แล้วค่านักเรี ยน วันนี้เราจะมาเรี ยนรู ้เรื่ อง ท่าทางที่มีตวั ย ยักษ์ ตัวนี้กนั 5 ท่าทาง ในเรื่ อง 5ย คาถากันกัดดดดด
ขั้นการจัดการการเรียนรู้ (10 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย รู ปตัวอักษร ย ยักษ์ ทั้งหมด 5 คา อันประกอบด้วยรู ป 1) เด็กเอาไม้แหย่หมาให้โกรธ 2) เด็กเหยียบ
หางหมา 3) เด็กเข้าไปแยกหมา 2 ตัวที่กาลังกัดกันอยู่ 4)เด็กหยิบชามข้าวหมา และ 5)เด็กเข้าไปยุง่ กับลูกหมา
คาถากันกัดที่ครู เหมียวจะมาบอกในวันนี้ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ย ยักษ์ ทั้งหมด (โชว์รูป ย+ยักษ์) 5 คา คาถานี้มี
ประโยชน์มาก เพราะจะช่วยให้นกั เรี ยนที่ไม่ทาท่าทางหรื อกริ ยา 5 อย่างนี้ไม่ติดเชื้อและตายจากโรคเรบีส์ เรามาดู
กันนะคะว่าคาถา 5 ย มันมีอะไรกันบ้าง มาดูกนั ค่ะ
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เรามาดูท่าทาง ย ยักษ์ คาแรกกันนะคะ นักเรี ยนเห็นไหมคะว่าเด็กผูช้ ายคนนั้นเขากาลังทาอะไรน๊า ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก
(ใส่ เสี ยง +รู ปนาฬิกาเดิ น) ใช่แล้วค่ะ เขากาลังเอาไม้ไปแหย่หมานั่นเอง นักเรี ยนรู ้ไหมคะว่าการแหย่คือท่าทาง
อะไร แหย่ คือ ท่าทางที่นกั เรี ยนเอานิ้วมือหรื อปลายไม้เป็ นต้นแยงเข้าไป (มีรูปประกอบ) หรื อ การทาให้อีกฝ่ าย
เกิดความ ราคาญหรื อไม่สงบอยูไ่ ด้ ใครเคยแหย่หมา แหย่แมวบ้างงง (มีรูปยกมือ) แหย่หมา แมวเวลาเขาหงุดหงิด
มันสนุกดีเนอะ แต่นกั เรี ยนรู ้ไหมว่า มันอันตรายมากกก เพราะเวลาน้องหมา น้องแมวเขาหงุดหงิด เขาจะทาอะไร
เอ่ยยย ก็กดั นักเรี ยนที่แหย่เขาไงคะ (เป็ นรู ปหมาดุ กัด แมวดุกดั ) บางตัวอาจจะหนี เรา แต่ถา้ เขากัดหรื อข่วนหละ
ถึงแม้นกั เรี ยนจะหนีทนั แต่ก็หลีกเลี่ยงได้ใช่ไหม ทาไมจะต้องไปเสี่ ยงด้วยหละ จาที่ครู เหมียวเคยบอกได้ไหมโดน
กัด – ข่วน – เลียแผล เท่ากับ ติดโรคเรบีส์!!!! นักเรี ยนอยากโดนหมากัด แมวข่วนกันไหมคะ โดนกัดแล้ว เจ็บด้วย
ยังอาจจะเป็ นโรคเรบีส์ดว้ ย แล้วก็ตายด้วยนะ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรไปแหย่หมา แมวหรื อสัตว์อื่น ๆ กันนะ
ไม่ทาน๊ะ เสี่ ยง
เรามาดู ท่าทาง ย ยักษ์ ถัดมากันดีกว่า เด็กคนนี้ทาอะไรอยูน่ ๊า ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก ใช่แล้ว เด็กเขาเหยียบหางหมา นัก
เรี ยนรู ้ไหมเหยียบคือท่าทางอะไร รู ้กนั ไหม ใครรู ้ยกมือขึ้น (มีรูปยกมือ) เหยียบคือ วางเท้ากดลงไปบนสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ง เช่น เหยียบหางหมา (เป็ นรู ปเด็กเหยียบหางหมา) ไหน ใครเคยเหยียบหมา แมวบ้างงง ครู เหมียวก็เคยนะ บาง
ที ม องไม่ เห็ น เขานอนอยู่ เหยียบไป เราก็ ต กใจ เขาก็ ต กใจ ตกใจแล้วยังไง กัด เราเลยยย (เป็ นรู ป หมากัด ขา)
เพราะฉะนั้น เวลานักเรี ยนเดินไปไหนมาไหน โดยเฉพาะในที่มืด ที่แคบ ต้องมองดี ๆ นะว่า มีอะไรนอนหรื ออยู่
ตรงนั้นไหม อย่าไปเหยียบเขานะคะ
เรามาดู ย ยักษ์ คาที่ 3 กันค่ะ เด็กผูห้ ญิงคนนี้กาลังทาท่าทางอะไรอยูน่ ะ ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก ใช่แล้ว เด็กคนนี้เขาเข้าไป
แยก หมา 2 ตัวที่กาลังกัดกันอยู่ แยกคืออะไรน๊า แยกคือการทาให้สิ่งที่รวมกันอยูห่ รื อประกอบกันอยูอ่ อกจากกัน
(รู ปแยกมือออกจากกัน) ไหน ๆ ใครเคยเห็นสัตว์ตอนกัดกันบ้าง หมากัดกันเอง แมวกัดกันเอง หรื อหมากับแมว
กัดกันก็ได้ แล้วนักเรี ยนทายังไง หนี ไหม หรื อยืนดู หรื อเข้าไปแยกให้เขาออกจากกัน ใครเข้าไปแยกสัตว์ตอนที่
เขากาลังกัดกันบ้างงงง ยกมือขึ้น (รู ปหมากัดกัน มีเสี ยงหมากัดกัน)แล้วใครที่ ไม่เคยเข้าไปแยกหมาหรื อแมวที่
กาลังกัดกันบ้าง ยกมือขึ้น (รู ปหมากัดกัน มีเสี ยงหมากัดกัน) ดีแล้วที่นกั เรี ยนไม่เข้าไปแยกสัตว์ตอนที่เขากาลังกัด
กัน นักเรี ยนคนที่เคยเข้าไปแยกหมาหรื อแมวตอนที่กดั กัน นักเรี ยนโดนหมาหรื อแมวกัดไหมคะ ห้ามเด็ดขาดเลย
นะคะ เวลาสัตว์ทะเลาะกัน ไม่วา่ จะหมาหรื อแมว เขาจะอารมณ์ไม่ดี และวุน่ วายกับคู่ต่อสู ้เขาอยู่ เมื่อนักเรี ยนเข้า
ไปแยกเขา นักเรี ยนจะกลายเป็ นคู่ต่อสู ้เขาทันทีเลย ถึงแม้เขาจะรักนักเรี ยนมากก็เถอะ จาไว้เลยนะคะ อย่าเข้าไป
แยก เพราะนักเรี ยนจะโดนเขากัด โดนข่วนแน่ ๆ จ้า
แล้วถ้านักเรี ยนกลัวหมาหรื อแมวนักเรี ยนจะบาดเจ็บหละ ทาไงดี วิธีแก้ไขคือ ให้รีบไปบอกผูใ้ หญ่ให้มาจัดการ
แทนนักเรี ยนเลยจ้า โดยให้ ผ้ใู หญ่ ใช้ ไม้ ยาว ๆ หรื อ สาดนา้ แยกก็ได้ อย่ าให้ ผ้ใู หญ่ ใช้ มือแยกนะคะ เพราะผู้ใหญ่ กจ็ ะ
โดนกัดหรื อข่ วนได้ เหมือนกัน แล้วอย่ าลืมว่ านักเรี ยนไม่ควรเข้าไปทาเองโดยเด็ดขาดนะคะ
นอกจากแหย่ เหยียบ แยก แล้วยังมีท่าทางอะไรอีก ที่ข้ ึนต้นด้วยตัว ย ยักษ์ ไหนลองมากันสิ เด็กผูช้ ายคนนี้เขาทา
อะไร
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ติ๊กต๊อก ติ๊กต๊อก ใช่แล้ว เขาเข้าไปหยิบชามข้าวหมาตอนที่หมากาลังกินอยู่ หยิบคือท่าทางอะไรน๊า หยิบคือ เอานิ้ว
มือจับขึ้น เช่น หยิบดินสอให้เพื่อน หยิบขนมเข้าปาก ใครเคยหยิบอาหารหรื อขนมให้นอ้ งหมา น้องแมวบ้างไหม
หรื อหยิบให้เขาแล้วหรื อหยิบออก หรื อหยิบของในชามข้าวหรื อหยิบชามข้าวของเขาขณะน้องหมา น้องแมวกาลัง
กินข้าวบ้างไหม สัตว์ส่วนใหญ่ จะมีการหวงข้าวของ โดยเฉพาะเวลาตอนที่เขากาลังกินอาหาร ถ้านักเรี ยน เข้าไป
หยิบอะไรของเขาออกมา เขาจะกัด หรื อ ข่วนเพื่อปกป้ องไม่ให้นกั เรี ยนเอาของเขาไป ถึงแม้บางที อาจจะเป็ นเศษ
ไม้ หรื อของที่นกั เรี ยนมองว่าจะทาให้เขาเป็ นอันตรายได้ แต่เขาก็ไม่รู้วา่ นักเรี ยนเป็ นห่ วงเขา เขานึ กว่านักเรี ยนจะ
ไปเอาของ ๆ เขานะ เพราะฉะนั้นถ้าจะหยิบอะไร โดยเฉพาะตอนที่เขากาลังกินอยู่ ให้รอให้เขากินให้เสร็ จ แล้ว
เดินออกไปจากบริ เวณนั้นก่อน แล้วนักเรี ยน ค่อยเข้าไปหยิบออกมาตอนเขาไม่เห็นนะ จะปลอดภัยกว่าจ้า
เราก็ดูกนั มาหลายคาแล้วนะ มาดูกนั อีกคานะ คาสุ ดท้าย เอ้า นอกจากแหย่ เหยียบ แยก หยิบ แล้วยังมีท่าทางอะไร
อีก ที่ ข้ ึนต้นด้วยตัว ย ยักษ์ มาดู ย ยักษ์ คาที่ 5 คาสุ ดท้ายแล้ว ทายสิ ว่าเด็กคนนี้ เขากาลังทาอะไรอยู่ ติ๊ กต๊อก ติ๊
กต๊อก ใช่แล้ว เขากาลังเข้าไปยุง่ กับลูกหมาตัวน้อยที่น่ารัก คาว่าเข้าไปยุง่ คืออะไรคะ การเข้าไปยุง่ คือ การเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ไม่เกี่ ยวกับเรา นักเรี ยนเคยเจอน้องหมา น้องแมว ตัวเล็ก ๆ น่ ารัก ๆ ที่เราไม่รู้จกั แล้วอยากเข้า
ไปเล่นด้วยไหม อัน่ แน่ รู ้ไหมว่ามันอันตรายมากเลยนะ ที่เราจะเข้าไป “ยุง่ ” กับ น้องหมา น้องแมว ที่เรารู ้จกั ถึงแม้
จะเป็ นลูกสัตว์ ตัวน้อย น่ารักก็เถอะ แต่ถา้ เราไม่รู้จกั เขา เราก็ไม่รู้นะว่า เขาจะเป็ นทาให้เราเป็ นโรคเรบีส์หรื อเปล่า
(พลิกรู ปเปลี่ยนให้เห็นว่ารู ปหมาน่ารัก กลายเป็ นหมาบ้า) เพราะฉะนั้น ถ้าจะยุง่ กับสัตว์ ให้ ยุง่ เฉพาะกับสัตว์ที่เรา
รู ้จกั รู ้วา่ เขาไม่ป่วย รู ้วา่ เขาฉี ดวัคซีนแล้ว (รู ปเด็กเล่นกับสัตว์) แล้วกันนะจ๊ะ
ขั้นสรุป (3 นาที) การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย คุณครู กล่าวสรุ ปกับนักเรี ยน มีรูปคาศัพท์ แหย่ เหยียบ แยก หยิบ ยุง่
เรามาทวนกัน วันนี้เรารู ้คาศัพท์ จาก ย ยักษ์อะไรใหม่ ๆ บ้างนะ มี 5 คาใช่ไหม ไหน 5 ย มีอะไรบ้าง
แหย่ เหยียบ แยก หยิบ ยุง่
จากันได้หรื อยังเอ่ย
งั้นตอนนี้ ครู เหมียวมี คาถากันกัดข่วน ที่เกี่ยวข้องกับ 5 ย มาฝากนักเรี ยน มาดูกนั นะว่ามีอะไรบ้าง
1. อย่าแหย่ให้สตั ว์โกรธ หรื อไม่พอใจ
2. อย่าเหยียบสัตว์
3. อย่าแยกสัตว์ที่กดั กันด้วยมือเปล่า
4. อย่าหยิบสิ่ งของของสัตว์ โดยเฉพาะตอนเขากาลังกินอาหารอยู่
5. อย่ายุง่ กับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ
หรื อเราจะจากันแค่ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุง่ ก็ได้นะ ไหน ลองมาทวน คาถากันกัดข่วนกัน 5
ย. มีอะไรบ้างน๊า อย่าอะไร อย่าแหย่ ต่อมา อย่าอะไร อย่าเหยียบ ต่อมา ก็อย่าแยก อย่าอะไรอีก ใช่แล้ว อย่าหยิบ
สุดท้ายแล้ว อย่าอะไรนะ อย่ายุง่ เก่งมาก
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ก่อนจะจากกันไป เด็ก ๆ อย่าลืมนะ ป้ องกันตัวเองง่าย ๆ ด้วย 5 ย คาถากันกัดข่วน อย่าแหย่ อย่าเหยียบ
อย่าแยก อย่าหยิบ อย่ายุง่ จะช่วยพวกนักเรี ยนปลอดภัยไม่เป็ นโรคเรบีส์จา้
ใบงาน : ให้กระดาษพร้อมวิธีการพับกระดาษ ระบายสี เสร็ จแล้วให้เขียนวิธีการใช้หลัก 5 ย. เพื่อป้ องกันโรคเรบีส์
หรื อโรคพิษสุนขั บ้าในชีวติ ประจาวัน ทั้งในสุนขั และในแมว ด้านหลังหน้าสุนขั และแมวที่พบั ไว้ อย่างละ 1 หน้า
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ :
เกณฑ์ การประเมิน
รายการประเมิน
การใช้หลัก 5 ย. เพื่อป้ องกันโรคเรบีส์หรื อพิษสุนขั บ้า
ในชีวติ ประจาวัน ทั้งในสุนขั และในแมว
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

เนื้อหาถูกต้องครบถ้ วน
ตอบถูกต้อง ให้ขอ้ ละ 1 คะแนน (5 ย ให้ ย ละ 1
คะแนน)

ใบงานของ 5 ย. คาถากันกัดข่ วน
ให้นกั เรี ยนพับกระดาษตามคลิปที่เปิ ดให้ดู เมื่อพับเสร็ จแล้วให้ระบายสี สวยงามตามใจชอบ เสร็ จแล้วให้เขียน
วิธีการใช้ 5 ย. ทั้งในชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน กรณี ของหมา ในกระดาษพับหมา กรณี ของแมว ในกระดาษพับ
แมว ด้านหลังของสุนขั และแมวที่พบั ไว้ คุณครู จะคัดเลือกผลงานที่ สวยและเขียนวิธีการใช้ 5 ย. ในชีวติ ประจาวัน
ที่ดีที่สุด เพื่อรับรางวัล 5 รางวั

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง โรคพิษสุ นัขบ้ า

สั ปดาห์ ที่ 6

ชื่ อเรื่ อง : อย่างไรถึงปลอดภัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปี ที่ 4
ระยะเวลา : 15 นาที
สาระส าคัญ : โรคพิ ษ สุ นัข บ้าเป็ นโรคที่ มี ความรุ น แรงสู ง เมื่ อ ผูป้ ่ วยแสดงอาการหมายถึ งเชื้ อ ได้เข้าสู่ ร ะบบ
ประสาทแล้วผูป้ ่ วยจะมีโอกาสเสี ยชีวิตเกือบร้อยละ 100 การจัดการหลังจากการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน
หรื อเลียที่บาดแผลเพื่อลดปริ มาณเชื้อไวรัสพิษสุ นขั บ้าเข้าสู่ ร่างกายให้มากที่สุดจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก โดยเฉพาะ
ขั้นตอนการล้างแผลที่ถูกต้องหลังจากสัมผัสกับสัตว์พาหะเพราะเป็ นขั้นตอนที่สามารถช่วยลดโอกาสการติดโรค
พิษสุ นขั บ้าได้ถึงร้อยละ 80-90 รวมถึงการไปพบแพทย์เพื่อทาแผล และประเมินว่าควรที่จะต้องฉี ดวัคซีนป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้าหลังจากการสัมผัสปั จจัยเสี่ ยงก็เป็ นขั้นตอนที่ควรปฏิบตั ิหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงทุกครั้ง นักเรี ยน
จึ งควรทราบขั้นตอนและวิธีการจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นัขบ้า รวมถึ งมี ความเชื่ อมัน่ ว่า
วิธีการเหล่านั้นสามารถป้ องกันไม่ให้นักเรี ยนติดเชื้อโรคพิษสุ นขั บ้าแล้ว นาไปสู่ พฤติกรรมการป้ องกันโรคพิษ
สุนขั บ้าที่พึงประสงค์ที่จะช่วยป้ องกันโรคนี้ให้กบั นักเรี ยนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ :
เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถดังนี้
1.บอกวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้
2.ระบุปัจจัยเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้
3.บอกวิธีการจัดการหลังจากได้รับปัจจัยเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าได้
สาระการเรียนรู้ :
1.
2.
3.

วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
ปั จจัยเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า
วิธีการจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุนขั บ้า

รู ปแบบของสื่ อกิจกรรมทีใ่ ช้ : ใช้สื่อหุ่นมือ+สื่ ออนิเมชัน่
กิจกรรมการเรียนรู้ :
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (1 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย ภาพคุณครู แนะนาตัวกับนักเรี ยน
สวัสดีค่านักเรี ยน หลังจากที่เรารู ้แล้วว่า โรคพิษสุ นขั บ้าหรื อโรคเรบีส์เป็ นโรคที่ติดต่อจากสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมทุกชนิด ทุกฤดูกาล มีความรุ นแรง เป็ นแล้วไม่มีวธิ ีรักษา ตายแน่นอน รวมถึงนักเรี ยนได้ทราบแล้วว่าเราจะ
ลดโอกาสไปสัมผัสกับปั จจัยเสี่ ยงด้วยวิธี 5 ย. คาถากันกัด อันประกอบไปด้วย อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่า
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หยิบ อย่ายุง่ แล้ว วันนี้ นิดหน่อยและจมูกโตได้แวะมาเยี่ยมเยียนนักเรี ยนทุกคนนะคะ พวกเขาจะมาบอกเราว่าถ้า
นักเรี ยนโดนกัด ข่วน หรื อ เลียที่บาดแผลแล้ว นักเรี ยนควรจะต้องทาอะไร อย่างไรต่อไป มาพบกับนิ ดหน่อยและ
จมูกโตได้เลยค่า
ขั้นการจัดการการเรียนรู้ (10 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่อหุ่นมือ
เริ่มด้ วย หุ่นมือเด็กผูห้ ญิงเล่นกับหุ่นมือสุนขั
นิดหน่อยโยนลูกบอลเล่นกับหมาปุกปุย
นิดหน่อย : ปุกปุย รับบอลเร็ ว
ปุกปุย กระโดดคาบลูกบอลได้อย่างสวยงาม และเอาบอลมาให้กบั นิดหน่อย นิดหน่อย รับลูกบอลจากปุกปุยแล้ว
ลูบหัวลักกี้เบา ๆ
นิดหน่อย : เก่งมาก ปุกปุย น่ารักที่สุด เราเล่นกันแค่น้ ีก่อนนะ เดี๋ยวนิดหน่อยต้องไปเรี ยนพิเศษแล้ว
ฮ่ง ฮ่ง ปุกปุยส่งเสี ยงตอบรับ
นิดหน่อย เดินไปโรงเรี ยนสอนพิเศษ ระหว่างทางนั้นเอง นิดหน่อยได้ยนิ เสี ยงตะโกน
ไป ไป อย่าเข้ามายุง่
จมูกโต เพื่อนข้างบ้านนิดหน่อยนัน่ เอง เขากาลังโยนหิ นไล่หมาอยู่
ไป ไป อย่าเข้ามายุง่ เจ้าหมาบ้า
นิดหน่อย : เฮ้ จมูกโต อย่าไปโยนหิ นใส่หมาสิ ยิง่ โยนหิ นใส่เขา ยิง่ ทาให้หมาเขาโกรธเรา แล้วจะเข้ามาทาร้ายเรา
อีกนะ
จมูกโต : อ้อ นิดหน่อย ก็เจ้าหมาบ้าตัวนี้อ่ะสิ อยู่ ๆ ก็เห่าเรา เราก็กลัวพอโยนหิ นใส่ให้หยุดเห่าก็วงิ่ เข้ามากัดเรา
นิดหน่อย : เอ นัน่ หมาของบ้านพีใ่ หญ่เจ้าของบ้านหลังนี้หนิ งั้นจมูกโต หยุดโยนหิ นก่อน พี่ใหญ่ พี่ใหญ่ มาห้าม
หมาที
พี่ใหญ่ : อะไรกัน อะไรกัน เกิดอะไรขึ้น
นิดหน่อย : พี่ใหญ่ หมาของพี่ใหญ่กดั จมูกโตค่ะ
พี่ใหญ่ : อ้าวหรื อ หยอง เกิดอะไรขึ้น หยอง ๆ เข้าบ้าน ๆ ออกมาได้ไง ไปกัดเขาทาไมเนี่ย จมูกโต เป็ นไงบ้าง
จมูกโต : หมาพี่กดั ผม เลือดออกเลยครับ
พี่ใหญ่ : เห้ย แผลใหญ่นี่หว่า พี่ขอโทษแทนหมาพี่ดว้ ยนะ มามามา เข้าบ้านมาล้างแผลกันก่อน แล้วเดี๋ยวพี่พาไปหา
หมอที่คลินิก
ทีค่ ลินิก
หมอ : แผลลึกเชียวครับ นี่ลา้ งแผลกันมายังไงครับเนี่ย
พี่ใหญ่ : ล้างจากน้ าก็อก เปิ ดให้น้ าไหลครับ แล้วก็ฟอกสบู่หลาย ๆ ครั้ง ล้างนานประมาณ 15 นาทีได้ครับ
หมอ : ดีมากเลยครับ ทาได้ถูกต้องเลย การล้างแผลจากน้ าที่เปิ ดไหล ฟอกสบู่ แล้วก็นานประมาณ 10-15 นาที ช่วย
ลดโอกาสการติดโรคพิษสุนขั บ้าได้ถึง 80-90 % เลยนะครับ งั้นเดี๋ยวผมจะทายาฆ่าเชื้อกับทาแผลให้เพิ่มนะครับ
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นิดหน่อย : คุณหมอคะ เวลาเป็ นแผล หนูเห็นแต่ละคนทาแผลต่างกัน เช่น บางคนทาแอลกอฮอล์ ใส่เบตาดีน บาง
คนบีบน้ ามะนาว บางคนทาน้ าผึ้ง แช่น้ าเกลือก็มีค่ะ แล้วแผลจากหมากัดแมวข่วนเนี่ย แค่ลา้ งแผลจะพอหรื อคะ
มันจะต้องทาแผลประมาณไหนคะ
หมอ : เป็ นค าถามที่ ดี มากเลย จริ ง ๆ แล้วหลังจากล้างแผลด้วยน้ าไหล กับ สบู่ นาน 15 นาที แล้ว ก็ ควรจะทา
แอลกอฮอล์กบั ใส่ เบตาดีนด้วย แต่แค่ลา้ งแผลถูกวิธีแล้วไปที่โรงพยาบาลเลยก็ถูกต้องนะ ยังไงก็ตอ้ งไปฉี ดวัคซีนอยูด่ ี
ให้คุณพยาบาลเขาทาแผลไปด้วยเลยก็ได้ แต่วิธีแบบอื่ น เช่น ใส่ บีบน้ ามะนาว ทาน้ าผึ้ง แช่น้ าเกลือ หรื อแบบเอา
รองเท้ามาตบที่แผล อันนี้ผิดเลยนะ เพราะไม่ช่วยอะไร แถมจะทาให้แผลแย่ลงด้วยนะ ห้ามทาเด็ดขาดนะครับ
หมอทาแผลให้จมูกโต พี่โตกับนิดหน่อยยืนดู
หมอ : ทาแผลเรี ยบร้อยแล้ว เดี๋ยวคุณผูช้ ายต้องพาน้องไปโรงพยาบาลด้วยนะครับ ไปรับวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคพิษ
สุนขั บ้าหลังการถูกกัดและวัคซีนป้ องกันบาดทะยักนะครับ
จมูกโต : โหย ไม่เอาอ่ะ ไม่ฉีด จมูกโตกลัวเข็มฉี ดยา
พี่ใหญ่ : แล้วอย่างนี้ วัคซี นป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าต้องฉี ดหลายเข็มไหมครับ ฉี ดยังไง ผมเคยได้ยนิ ว่าฉี ดรอบสะดือเลย
หมอ : น้องไม่เคยได้รับวัคซี นป้ องกันพิษสุ นัขบ้ามาก่อนใช่ไหมครับ ถ้างั้นก็จะโดนฉี ดเยอะหน่ อยนะ แต่ก็ดีที่
เดี๋ยวนี้ไม่ตอ้ งฉี ดรอบสะดือกันแล้ว ถ้าเป็ นวัคซีนชนิดฉี ดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน ก็จะฉี ด 4 เข็ม เข็มแรกคือวันแรกที่
น้องไปโรงพยาบาลก็คือวันนี้ เข็มที่สองฉี ดหลังเข็มแรก 3 วัน เข็มที่สามฉี ดหลังเข็มแรก 1 สัปดาห์ และเข็มที่สี่ฉีด
หลังจากเข็มแรกไป 3 สัปดาห์ หรื อถ้าจะฉี ดวัคซีนเข้าใต้ช้ นั ผิวหนัง ก็จะฉี ดแค่ 3 เข็ม เข็มแรกคือวันแรกที่นอ้ งไป
โรงพยาบาล เข็มที่สองฉี ดหลังเข็มแรก 3 วัน เข็มที่สามฉี ดหลังเข็มแรก 1 สัปดาห์ แต่การที่นอ้ งจะได้ฉีดแบบไหน
เดี๋ยวคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาจะแจ้งอีกทีครับ แต่ตอ้ งไปฉี ดให้ตรงวันที่เขานัด ห้ามไปก่อน หรื อไปหลังวันที่นดั
นะครับ สาคัญมาก
นิดหน่อย : จมูกโต ยังไงเธอก็ตอ้ งไปฉี ดวัคซีนนะ กลัวเข็มยังไงก็ตอ้ งไป คุณครู เราเคยสอนว่า โรคพิษสุนขั บ้าถ้า
เป็ นแล้ว รักษาไม่หาย ตายอย่างเดียวเลยนะ เรายังไม่อยากให้เธอตายนะจมูกโต
พี่ใหญ่ : ใช่ ๆ ฉี ดไปเถอะจมูกโต เดี๋ยวพี่จะไปบอกพ่อแม่จมูกโตไว้นะ ให้พาจมูกโตไปฉีดวัคซีน เรื่ องเงินไม่ตอ้ ง
ห่วง พี่จ่ายให้ เป็ นคาขอโทษจากพี่
นิ ดหน่อย : คุณหมอคะ ถ้าคนถูกสัตว์ กัด ข่วน เลียแผล ต้องไปฉี ดวัคซี น แล้วถ้าสัตว์เลี้ยงของเราโดนสัตว์อื่นมา
กัดหรื อข่วน เราต้องพาเขาไปฉี ดวัคซีนด้วยไหมคะ
หมอ : ต้องพาไปฉี ดวัคซี นครับ สาคัญมากเลยนะครับ ถ้าสัตว์เลี้ยงของเราถูกกัด ข่วน หรื อเลียที่แผล เราก็ทาทุก
อย่างเหมือนคนเลย ต้องรี บล้างแผล พาเขาไปหาสัตวแพทย์ให้ทาแผลแล้วก็ฉีดวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
หลังการถูกกัดหรื อข่วนเหมือนกันครับ แต่ในสัตว์จะต้องกักเขาดูอาการอย่างน้อย 6 เดือน ด้วยครับ ถ้าไม่รีบล้าง
แผลและพาไปฉี ดวัคซีนป้ องกัน เขาก็มีโอกาสติดเชื้อโรคพิษสุนขั บ้าแล้วตายเหมือนกันครับ
นิดหน่อย : งั้นถ้าเจ้าปุกปุยหมาของหนูโดนกัด ข่วน หรื อเลียที่บาดแผล หนูจะบอกให้คุณพ่อพาไปหาสัตว์แพทย์
ค่ะ ปุกปุยก็ไม่ชอบเข็มฉีดยาเหมือนจมูกโต แต่หนูก็ไม่อยากให้ปุกปุยตาย
หมอ : ดีมากเลยครับ หนูเป็ นเด็กดีมากเลย เจ้าปุกปุยของหนูจะปลอดภัยและอยูก่ บั หนูนานแน่ ๆ เลยครับ เอ้อ ไม่
ทราบว่าหมาที่กดั น้องเขาเป็ นของคุณผูช้ ายใช่ไหมครับ ได้พาหมาไปฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าบ้างไหม
ครับ
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พี่ใหญ่ : เออ ผมไม่เคยพาไปเลยครับ พอดีผมยุง่ ๆ แล้วหมาผมก็อยูแ่ ต่ในบ้าน ไม่ได้ออกไปไหน เลยไม่เคยพาไป
ฉี ดเลย
หมอ : ถือว่าเสี่ ยงมากเลยนะครับ เบื้องต้นให้กกั หมาของคุณผูช้ าย ใส่กรงดูอาการ 10 วันนะครับ ถ้าหมาไม่เป็ น
อะไร ก็น่าจะไม่ตอ้ งกังวล แต่ถา้ หมาป่ วยหนัก เสี ยชีวติ ต้องรี บพาน้องพร้อมหมาที่ตายไปตรวจเพิ่มที่โรงพยาบาล
ด่วนนะครับ
นิดหน่อย : พี่ใหญ่ นิดหน่อยว่ามันอันตรายมากเลยนะคะ คุณครู บอกนิดหน่อยว่า ต้องพาสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซีนพิษ
สุนขั บ้าทุกปี ปี ละ 1 เข็ม แต่ถา้ เป็ นลูกสัตว์ ปี แรกให้พาไปปี ละ 2 เข็ม ต่อไปก็ปีละเข็ม แล้วถ้าเจ้าของไม่พาสัตว์
เลี้ยงไปฉี ดวัคซีนโรคพิษสุนขั บ้า จะผิดกฏหมาย ต้องเสี ยเงินอีก 200 บาทด้วยนะคะพีใ่ หญ่ เนี่ยนิดหน่อยก็ตอ้ ง
บอกให้คุณพ่อพาปุกปุยไปฉี ดทุกปี เลย คุณพ่อขี้ลืม ต้องให้นิดหน่อยเตือนตลอด
หมอ : เยีย่ มมากเลยจ๊ะหนู ผมแนะนาว่าให้พาหมาไปฉี ดวัคซีนป้ องกันพิษสุนขั บ้าจะดีกว่าครับ นี่ขนาดคิดว่าอยูแ่ ต่
ในบ้าน ยังออกมากัดน้องเขาได้เลย แต่ไม่วา่ จะอยูแ่ ต่ในบ้านหรื อออกนอกบ้านเพื่อความปลอดภัยของทุกคน ก็
ต้องพาไปสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้านะครับ แล้วมันก็ผิดกฏหมายจะโดนปรับ 200 บาทเหมือน
ที่นอ้ งเขาบอกเลย อ้อแล้วต้องพาไปฉี ดวัคซี นทุกปี นะครับ ฉี ดเข็มเดียวไม่พอนะครับ ไม่สามารถป้ องกันโรคพิษ
สุนขั บ้าได้ ต้องไปฉี ดวัคซีนใหม่เพื่อป้ องกันโรคนี้ทุก ๆ ปี ครับ
พี่ใหญ่ : ครับ ๆ ได้ครับผมจะพาหมาผมไปฉี ดวัคซีนโรคพิษสุนขั บ้าทุกปี ครับ เนี่ย เห็นเรี ยบร้อย ๆ ไม่คิดว่าหย
องอะจะไปกัดใคร ถ้าเขาเผลอไปกัดใครอีกก็จะได้ไม่ลาบากต้องเป็ นห่วงแบบนี้ เออเด็ก ๆ หิ วกันไหม เดี๋ยวพี่จะ
พาพวกหนูไปกินไอติมก่อนไปส่งที่บา้ นเอาไหม
นิดหน่อย และ จมูกโต : เย้ ๆ เอา ๆ ๆ ค่า/ครับไปกันเลยยย
ขั้นสรุป (4 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย ภาพคุณครู กล่าวสรุ ปกับนักเรี ยน
ระหว่างที่พี่ใหญ่พานิดหน่อยและจมูกโตไปกินไอติม เรามาลองทวนกันหน่อยดีไหมจ๊ะว่า เราเรี ยนรู ้อะไรจากนิด
หน่อยและจมูกโตบ้าง
ประเด็นแรกเลย .. ที่จมูกโตเขาโดนหมากัดเพราะอะไร นักเรี ยนจาได้ไหม เพราะเขาเห็นหมาเห่ าแล้วไปโยนหิ น
ใส่หมาใช่ไหมคะ
ไม่ควรทาเลยนะคะ เพราะการที่เราโยนหิ นหรื ออะไรบางอย่างใส่เขา ยิง่ ทาให้หมาเขาโกรธเรา แล้วจะเข้ามาทา
ร้ายเราได้ ถ้าเจอหมาเห่าให้ยนื นิ่ง ๆ ให้เขาดม ดมเสร็ จจนพอใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเดินหนีไปเองจ้า อย่าวิง่ หนี อย่า
ทะเลาะ อย่าโยนของใส่เขานะ
ประเด็นที่สอง.. การล้างแผล นักเรี ยนจาได้ไหมว่าวิธีการล้างแผลที่ถูกต้องเพื่อป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าเขาล้างกัน
แบบไหน การล้างแผลที่ ถูกต้องคือต้องล้างจากน้ าที่ เปิ ดไหล ฟอกสบู่ แล้วล้างก็นาน 15 นาที ซึ่ งการล้างแผลที่
ถูกต้องนี้จะช่วยลดโอกาสการติดโรคพิษสุนขั บ้าได้ถึง 80-90 % เลยนะ
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ประเด็นที่สาม..หลังจากล้างแผลด้วยน้ าไหล กับสบู่ นาน 15 นาทีเสร็ จแล้ว ก็ซบั ให้แห้งและควรจะทาแอลกอฮอล์
กับใส่เบตาดีนด้วยนะ
ประเด็นที่สี่..ก่อนล้างแผล และหลังล้างแผล ห้ามบีบน้ ามะนาว ทาน้ าผึ้ง แช่น้ าเกลือ หาอะไรมาใส่แผล หรื อแบบ
เอารองเท้ามาตบที่แผล ห้ามทาทุกอย่างเลยนะอันนี้ผิดเลยนะ เพราะนอกจากจะไม่ช่วยอะไร แถมจะทาให้แผลแย่
ลงด้วยนะ ห้ามทาเด็ดขาดนะ ทาแอลกอฮอล์กบั เบตาดีนก็พอ
ประเด็นที่ห้า..ไปหาหมอเพื่อให้หมอดูแผลว่าต้องฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้าหลังการถูกกัด ข่วนหรื อไม่
โดยการฉี ดวัคซี นจะมี 2 แบบ ถ้าเป็ นวัคซี นชนิ ดฉี ดเข้ากล้ามเนื้ อต้นแขนจะฉี ด 4 เข็ม เข็มแรกคื อวันแรกที่ ไป
โรงพยาบาล เข็มที่สองฉี ดหลังเข็มแรก 3 วัน เข็มที่สามฉี ดหลังเข็มแรก 1 สัปดาห์ และเข็มที่สี่ฉีดหลังจากเข็มแรก
ไป 3 สัปดาห์ หรื อถ้าจะฉี ดวัคซี นเข้าใต้ช้ นั ผิวหนัง ก็จะฉี ดแค่ 3 เข็ม เข็มแรกคือวันแรกที่ไปโรงพยาบาล เข็มที่
สองฉี ดหลังเข็มแรก 3 วัน เข็มที่ สามฉี ดหลังเข็มแรก 1 สัปดาห์ แต่การที่ นักเรี ยนจะได้ฉีดแบบไหน คุณหมอที่
โรงพยาบาลเขาจะแจ้งอีกที แต่ตอ้ งไปฉี ดให้ตรงวันที่เขานัด ห้ามไปก่อน หรื อไปหลังวันที่นดั นะคะ ต้องตรงวันที่
หมอนัดนะ
ประเด็นที่หก..ถ้าสัตว์เลี้ยงของเราถูกกัด ข่วน หรื อเลียที่แผล เราก็ทาทุกอย่างเหมือนคนเลย ต้องรี บล้างแผล พาเขา
ไปหาสัตวแพทย์ให้ทาแผลแล้วก็ฉีดวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังการถูกกัดเหมือนกัน แต่ในสัตว์จะต้อง
กักเขาดูอาการอย่างน้อย 6 เดื อน ด้วยนะคะ ถ้าไม่รีบล้างแผลและพาไปฉี ดวัคซี นป้ องกัน สัตว์เลี้ยงของเราก็มี
โอกาสติดเชื้อโรคพิษสุนขั บ้าแล้วตายเหมือนกันนะคะ
ประเด็นที่เจ็ด..ถ้าสัตว์เลี้ยงของเราไปกัดคนอื่น หรื อสามารถจับสัตว์ที่มากัดเราได้ ให้จบั เขาใส่กรงดูอาการ 10 วัน
ถ้าหมาไม่เป็ นอะไร ก็น่าจะไม่ตอ้ งกังวล แต่ถา้ หมาป่ วยหนัก เสี ยชีวิต ต้องรี บแจ้งเจ้าหน้าที่ มารับหมาที่ตายไป
ตรวจเพิ่มที่โรงพยาบาลด่วนนะจ๊ะ
ประเด็นที่แปด..ต้องพาสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซี นพิษสุ นขั บ้าทุกปี ปี ละ 1 เข็ม แต่ถา้ เป็ นลูกสัตว์ ปี แรกให้พาไปปี ฉี ด
วัคซี น 2 ครั้ง ครั้งแรกตอนน้องหมาอายุ 3 เดือน แล้วฉี ดเข็มที่สองอีกทีตอนอายุ 4 เดือน ต่อไปก็ฉีดวัคซี นป้ องกัน
โรคพิษสุ นัขบ้า ปี ละเข็ม ทุกปี การฉี ดวัคซี นแค่เข็มเดียวไม่เพียงพอนะคะ ไม่สามารถป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าได้
ต้องไปฉี ดวัคซีนใหม่เพื่อป้ องกันโรคนี้ทุก ๆ ปี นะคะนักเรี ยน
ประเด็นสุ ดท้าย ประเด็นที่ เก้า..ถ้าเจ้าของไม่พาสัตว์เลี้ยงไปรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นัขบ้า จะถือว่ามี
ความผิดตามกฏหมาย พระราชบัญญัติโรคพิษสุนขั บ้า พ.ศ. 2535 ต้องเสี ยเงินค่าปรับ 200 บาทนะคะ
เห็นไหมว่าการป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะ สิ่ งที่สาคัญที่สุดและเป็ นการป้ องกันที่ดีที่สุดคือ
การพาสัตว์เลี้ยงไปฉี ดวัคซี นพิษสุ นขั บ้าทุกปี และถ้าถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ต้องไปล้างแผลด้วยน้ าไหล ฟอก
สบู่ นาน 15 นาที แจ้งผูป้ กครองหรื อคุณครู เพื่อพาไปหาหมอโดยด่วนค่า
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ใบงาน : ให้นกั เรี ยน ใส่เครื่ องหมายถูกในข้อความที่นกั เรี ยนเห็นว่าถูก และกากบาท ในข้อความที่นกั เรี ยนเห็นว่า
ผิด
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกณฑ์ การประเมิน
รายการประเมิน
การป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุนขั บ้า
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

เนื้อหาถูกต้องครบถ้ วน
ตอบวิธีการป้ องกันตนเองจากโรคพิษสุนขั บ้าได้ถูกต้อง
ให้ขอ้ ละ 1คะแนน

ใบงานของกิจกรรมอย่างไรถึงปลอดภัย
ให้นกั เรี ยน กาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความพฤติกรรมที่ทาให้นกั เรี ยน มีโอกาส ติดเชื้อพิษสุนขั บ้าได้
และกาเครื่ องหมาย  หน้าข้อความพฤติกรรมที่ทาให้นกั เรี ยน ไม่มีโอกาส ติดเชื้อพิษสุนขั บ้าได้
........ 1. จมูกโตโยนหิ นใส่หมาที่เห่าเขา
........ 2. พี่ใหญ่เอาน้ าผึ้งมาทาที่แผลที่ถูกหมากัด ก่อนไปหาหมอที่โรงพยาบาล
........ 3. นิดหน่อยถูกแมวข่วน แต่ไม่ได้บอกพ่อแม่เพราะกลัวโดนว่า แล้วแผลก็ไม่ลึก มีแต่เลือดออกนิดหน่อย
เดี๋ยวก็คงหาย
........ 4. คุณพ่อพานิดหน่อยไปฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังการโดนกัด ข่วน หรื อเลียที่บาดแผล แค่ครั้ง
แรกครั้งเดียว เพราะนิดหน่อยไม่มีอาการผิดปกติอะไร
........ 5. พี่ใหญ่ไม่ได้พาจมูกโตไปหาหมอหลังจากโดนหมากัด เพราะแผลของจมูกโตนั้นไม่มีเลือดออก
........ 6. คุณพ่อพาจมูกโตไปรับวัคซีนเพื่อป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังการถูกข่วน ล่าช้ากว่าวันที่หมอนัดไป 2 วัน
........ 7. ปุกปุยโดนสุนขั ข้างบ้านกัด นิดหน่อยเลยรี บล้างแผลด้วยน้ าไหล พร้อมฟอกสบู่ ให้กบั ปุกปุยนาน 15
นาที
........ 8. ปุกปุยโดนสุนขั ข้างบ้านกัด หลังจากนิดหน่อยล้างแผลแล้ว คุณพ่อก็รีบพาปุกปุยไปโรงพยาบาลสัตว์เพื่อ
รับวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังการโดนกัดทันที
........ 9. พี่ใหญ่เลี้ยงหยองอยูแ่ ต่ในบ้าน เลยไม่ตอ้ งพาหยองไปฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้า
........ 10. หลังจากที่หยองไปกัดจมูกโต พี่ใหญ่ก็ไม่ได้กกั หยองเพื่อดูอาการ เพราะคิดว่ายังไงหยองก็ไม่เป็ นโรค
พิษสุนขั บ้าอยูแ่ ล้ว
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง โรคพิษสุ นัขบ้ า

สั ปดาห์ ที่ 7

ชื่ อเรื่ อง : หนูทาได้
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปี ที่ 4
ระยะเวลา : 15 นาที
สาระส าคัญ : โรคพิ ษ สุ นัข บ้าเป็ นโรคที่ มี ค วามรุ น แรงสู ง เมื่ อผูป้ ่ วยแสดงอาการหมายถึ งเชื้ อ ได้เข้าสู่ ระบบ
ประสาทแล้วผูป้ ่ วยจะมีโอกาสเสี ยชีวิตเกือบร้อยละ 100 การจัดการหลังจากการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน
หรื อเลียที่บาดแผลเพื่อลดปริ มาณเชื้อไวรัสพิษสุ นขั บ้าเข้าสู่ ร่างกายให้มากที่สุดจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก โดยเฉพาะ
ขั้นตอนการล้างแผลที่ถูกต้องหลังจากสัมผัสกับสัตว์พาหะเพราะเป็ นขั้นตอนที่สามารถช่วยลดโอกาสการติดโรค
พิษสุ นขั บ้าได้ถึงร้อยละ 80-90 รวมถึงการไปพบแพทย์เพื่อทาแผล และประเมินว่าควรที่จะต้องฉี ดวัคซีนป้ องกัน
โรคพิษสุ นัขบ้าหลังจากการสัมผัสปั จจัยเสี่ ยงก็เป็ นขั้นตอนที่ ควรปฏิ บัติห ลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงทุ กครั้ ง แต่
นอกเหนื อจากที่ นักเรี ยนทราบขั้นตอนและวิธีการจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงจากโรคพิษสุ นัขบ้า รวมถึ ง
เชื่อมัน่ ว่าวิธีการเหล่านั้นสามารถป้ องกันไม่ให้นกั เรี ยนติดเชื้อโรคพิษสุนขั บ้าแล้ว การเสริ มพลังให้กบั นักเรี ยนให
มีความมัน่ ใจและเชื่อมัน่ ว่าตัวนักเรี ยนสามารถที่จะปฏิบตั ิตามขั้นตอนเหล่านั้นได้ดว้ ยตัวเองก็เป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
เพราะจะทาให้นักเรี ยนสามารถปฏิ บตั ิตามวิธีการได้อย่างมัน่ ใจ รวดเร็ วและถูกต้อง และนาไปสู่ พฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าที่พึงประสงค์ที่จะช่วยป้ องกันโรคนี้ให้กบั นักเรี ยนต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ การเรียนรู้ :
เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ความสามารถดังนี้
1. บอกขั้นตอนการล้างแผลหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้
2. แสดงการล้างแผลหากได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้าได้
สาระการเรียนรู้ :
1. วิธีการจัดการหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุ นขั บ้า
2. วิธีการล้างแผลและทาแผลที่ถูกต้องหลังจากได้รับปั จจัยเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคพิษสุ นขั

บ้า
รู ปแบบของสื่ อกิจกรรมทีใ่ ช้ : ใช้สื่อละคร + อนิเมชัน่ หรื อ อาจจะเป็ นสื่ ออนิเมชัน่ +ฉากล้างแผลของจริ ง
กิจกรรมการเรียนรู้ :
ขั้นนาเข้ าสู่ กจิ กรรม (1 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
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เริ่มด้ วย ภาพคุณครู แนะนาตัวกับนักเรี ยน
สวัสดี ค่า นักเรี ยน วันนี้ เป็ นครั้งสุ ดท้ายแล้วนะคะที่ เราจะได้ทากิ จกรรมร่ วมกัน กิ จกรรมนี้ มีชื่อว่า “หนู ทาได้”
หลังจากกิจกรรมที่แล้ว ที่ เราได้รับรู ้ข้ นั ตอนและวิธีการในการจัดการหลังจากโดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน
หรื อเลียที่ บาดแผลกันไปกับนิ ดหน่ อยและจมูกโตไปแล้วนั้น วันนี้ เราก็จะมีเพื่อนใหม่อีกครอบครัวหนึ่ งมาให้
นักเรี ยนดูกนั ว่า เขาทาอย่างไรเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วน หรื อเลียที่ บาดแผล เรามารู ้จกั กับครอบครัว
หนุงหนิงกันเลยค่า
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (10 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่อละคร หรื อสื่ ออนิเมชั่น + ฉากล้ างแผลจริง
เริ่มด้ วย คุณแม่คุยกับเด็กผูห้ ญิงวัย 10 ขวบ ในบ้าน
แม่ : รตี ไหนบอกแม่วา่ วันนี้จะช่วยแม่พาเมี้ยวเมี้ยวไปอาบน้ าไงจ๊ะ ลืมแล้วหรื อจ๊ะ
รตี : ก็เมี้ยวเมี้ยว เขาไม่ชอบอาบน้ าหนิคะแม่ เนี่ยพอรตีบอกเมี้ยวเมี้ยวนะว่าจะพาไปอาบน้ า เมี้ยวเมี้ยว ก็หายไป
เลย ไม่รู้หนีไปไหนแล้ว
แม่ : แต่พวกเราไม่ได้อาบน้ าเมี้ยวเมี้ยว มาหลายสัปดาห์แล้วนะ แม่วา่ ยังไงสัปดาห์น้ ีเราก็ตอ้ งอาบน้ าเขาแล้วแหละ
นัน่ ไงแม่เห็นเมี้ยวเมี้ยว แล้ว อยูต่ รงนั้น อยูต่ รงนั้น
รตี : เดี๋ยวหนูไปจับเมี้ยวเมี้ยวเองค่ะ เมี้ยวเมี้ยว มานี่เร็ ว อย่าพึ่งหนี (รตีไปจับเมี้ยวเมี้ยว มาอุม้ )
รตี : (อุม้ เมี้ยวเมี้ยว) ไปเมี้ยวเมี้ยว เราไปอาบน้ ากันนะ
เมีย้ วเมีย้ ว : แง้ว (ข่วนรตี รตีตกใจปล่อยเมี้ยวเมี้ยวลงพื้น เมี้ยวเมี้ยววิง่ หนีไป)
รตี : อุย้ แม่คะ เมี้ยวเมี้ยวข่วนหนู
แม่ : ตายแล้ว ไหนเป็ นไงมากไหม ข่วนตรงไหน แผลลึกไหม เลือดออกหรื อเปล่านัน่
รตี : ข่วนที่มือค่ะ เลือดออกเลย
แม่ : ไปรี บไปล้างแผลกันก่อนเลย
รตี : หนูเรี ยนมาค่ะคุณแม่ หนูลา้ งแผลเป็ นด้วยนะคะ คุณครู ที่โรงเรี ยนบอกว่าถ้าโดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ข่วน
หรื อ เลียที่บาดแผล ให้เปิ ดน้ าไหล ผสมสบู่ แล้วก็ลา้ งแผลไปเรื่ อย ๆ นาน 15 นาทีค่ะ เพื่อที่จะล้างน้ าลายที่อาจมี
เชื้อไวรัสพิษสุนขั บ้าไม่ให้เข้าผ่านบาดแผล แล้วทาให้เราติดโรคพิษสุนขั บ้าค่ะ
แม่ : แต่เมี้ยวเมี้ยวก็แมวเราเองนะจ๊ะ วัคซีนป้ องกันพิษสุนขั บ้าแม่กพ็ าเมี้ยวเมี้ยวไปฉี ดวัคซีนมาทุกปี คงไม่ตอ้ ง
ล้างแผลนานขนาดนั้นก็ได้ม้งั จ๊ะ ไม่น่าจะเป็ นโรคพิษสุนขั บ้าหรอกลูก
รตี : แต่คุณครู บอกว่า ถ้าโดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ข่วน หรื อ เลียที่บาดแผล ถึงแม้เป็ นสัตว์ของเราเอง หรื อเป็ น
สัตว์ที่เรารู ้จกั ก็ควรจะต้องล้างแผลด้วยน้ าไหล ผสมสบู่ ล้างนาน 15 นาทีค่ะ เพราะถึงแม้จะมีโอกาสเป็ นโรคพิษ
สุนขั บ้าต่า แต่โรคพิษสุนขั บ้าก็เป็ นโรคที่น่ากลัว ถ้าแสดงอาการแล้วตายแน่นอนเลยนะคะ แล้วคนส่วนใหญ่ก็ตาย
เพราะประมาทว่าไม่น่าจะเป็ นโรคหรอก เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรประมาทนะคะคุณแม่ ล้างแผลแค่น้ ีเอง รตีลา้ ง
เองได้คะ่ ไม่ลาบากหรอกค่ะ
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แม่ : อึม ที่รตีพดู มาก็ถูกนะ เราก็ไม่รู้เนอะว่าเมี้ยวเมี้ยวโดนแมวที่อื่นกัดหรื อข่วนมาบ้างไหม รายนั้นอ่ะชอบ
ออกไปเที่ยวข้างนอกเป็ นที่หนึ่ง วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าถึงแม้จะฉี ดทุกปี แต่มนั ก็ไม่ได้ป้องกันโรคพิษสุนขั
บ้าได้แน่นอน 100 % บางทีเมี้ยวเมี้ยวอาจจะมีเชื้อพิษสุนขั บ้าอยูแ่ ต่ไม่แสดงอาการก็ได้
แม่ : (หันมองหาเมี้ยวเมี้ยว) เนี่ยไม่รู้เมี้ยวเมี้ยวหายไปไหนแล้วนัน่ งั้นเพื่อความไม่ประมาท เราต้องเอาเมี้ยวเมี้ยว
ไปใส่กรงดูอาการ 10 วัน เพื่อดูวา่ เมี้ยวเมี้ยวจะป่ วยหรื อตายในระหว่าง 10 วันนี้ไหม
รตี : นัน่ สิ คะ เมี๊ยวเมี๊ยวหายไปแล้ว จริ งด้วยค่ะคุณแม่ คุณครู ก็บอกเหมือนกันว่าต้องกักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน
แม่ : คุณครู ของรตีที่สุดยอดเลย แล้วคุณครู ได้ทาให้รตีดูไหมว่าไอ้การล้างแผลแบบที่รตีบอกอ่ะเขาล้างกันยังไง
รตี : คุณครู สอนค่ะคุณแม่ รตีจาได้วา่ ต้องทายังไงบ้าง เดี๋ยวรตีลา้ งแผลให้แม่ดูนะคะว่าเขาต้องล้างกันยังไง
แม่ : เก่งมากเลยลูก งั้นไปล้างกันที่ก็อกตรงหลังบ้านแล้วกันนะ แม่ก็อยากรู ้เหมือนกันว่าเขาต้องล้างกันยังไง
บริเวณก๊อกนา้
รตี : อันดับแรกนะคะก็ตอ้ งเปิ ดก็อกน้ าก่อน เพราะเราต้องใช้น้ าไหล (เปิ ดก็อก) ต่อมาก็นาสบู่มาฟอกที่แผล ฟอก
ไปเรื่ อย ๆ นะคะ แล้วก็ปล่อยให้น้ าไหลชะล้างแผล ถ้าแผลลึกก็ตอ้ งล้างให้ถึงก้นแผลเลยนะคะ แต่ตอ้ งอย่าคว้าน
ลงไปที่กน้ แผลแรงมากนะคะ เดี๋ยวแผลจะช้ าค่ะ แล้วก่อนล้างแผล ระหว่างล้างแผล หรื อหลังล้างแผล ก็ไม่ตอ้ งทา
ครี ม น้ าผึ้ง เกลือ น้ ามะนาว หรื ออะไรก็ตามทั้งสิ้นนะคะ เนี่ยค่ะ คุณแม่ ก็ฟอกสบู่แล้วก็ลา้ งไปเรื่ อย ๆ แบบนี้ อ้อ
คุณครู บอกว่า ระหว่างล้างก็ให้ท่อง ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูกไป 10 รอบค่ะ ก็จะครบ 15 นาทีพอดี
ก เอ๋ ย ก ไก่ ข. ไข่ อยูใ่ นเล้า ..............ฮ นกฮูก ตาโต
ก เอ๋ ย ก ไก่ ข. ไข่ อยูใ่ นเล้า ..................ฮ นกฮูก ตาโต
แม่ : ครบ 10 รอบแล้ว แล้วต้องทาอะไรต่อหรื อจ๊ะ
รตี : คุณแม่คะ บ้านเรามีถว้ ยสะอาด ๆ เล็ก ๆ คอตตอนบัต แอลกอฮอล์ กับเบตาดีนไหมคะ
แม่ : อ้อ แม่พ่ งึ ซื้อมาวันก่อนเลยจ้า ใส่ไว้ในตูย้ าหนะ เดี๋ยวแม่ไปหยิบให้นะ เอาถ้วยสะอาด ๆ เล็ก ๆ คอตตอนบัต
แอลกอฮอล์ กับเบตาดีนใช่ไหมคะ
รตี : ค่ะ เอาแค่น้ นั ค่ะ ขอบคุณค่ะคุณแม่ อ้อ ฝากหยิบผ้าขนหนูมาซับน้ าด้วยนะคะ
แม่ : ได้เลยจ้า (แม่เดินไปหยิบของ รตีนงั่ รอที่โต๊ะ)
แม่ : กลับมาแล้วจ้า (แม่หยิบของกลับมาที่โต๊ะ ที่รตีนงั่ รออยู)่ อะนี่จะผ้าขนหนู
รตี : ก็เอาผ้ามาซับให้แห้งนะคะ เสร็ จแล้วเราก็เอาถ้วยมารองไว้ แล้วก็เทแอลกอฮอล์ใส่คอตตอนบัตสัก 2-3 ก้าน
แม่ขาช่วยรตีเปิ ดขวดแอลกอฮอล์ให้หน่อยค่ะ (ยืน่ ขวดให้แม่)
แม่ : ได้เลยจ้า (เปิ ดขวด) เปิ ดแล้วเทใส่คอตตอนบัต นี้เลยไหมจ๊ะ
รตี : ใช่แล้วค่ะแม่ เทเลย ไม่ตอ้ งเยอะนะ (มองแม่เทแอลกอฮอล์)
รตี : แล้วก็หยิบคอตตอนบัตที่มีแอลกอฮฮล์มาเช็ดวนรอบแผลโดยเริ่ มจากจุดที่ชิดกับแผลแล้ววนออกด้านนอก
แบบนี้ค่ะ คุณแม่ตอ้ งห้ามเอาก้อนสาลีแอลกอฮอล์มาเช็ดตรงกับแผลนะคะ คุณครู บอกว่ามันจะทาให้แผลหายช้า
ค่ะ แล้วก็อย่าถูไปถูมาหรื อถูซ้ าไปมาเพราะแผลเราจะไม่สะอาดค่ะ ให้เช็ดสาลีแอลกอฮอล์วนเป็ นวง 1
คอตตอนบัตต่อ 1 รอบนะคะ ทาซักสองสามครั้ง แบบนี้
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รตี : ถ้าเช็คเสร็ จแล้ว เราก็เทเบตาดีนที่คอตตอนบัตสาลีสกั 2 ก้าน เช็ดวน ๆ เหมือนกับแอลกอฮอล์แต่สาหรับเบ
ตาดีนเราเริ่ มเช็ดจากที่แผลได้เลยเพื่อฆ่าเชื้อที่แผลค่ะ 1 คอตตอนบัตต่อ 1 รอบนะคะ แบบนี้
แม่ : เก่งมากเลยรตีลูกแม่ งั้นเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปโรงพยาบาลนะ ไปให้คุณหมอเขาดูแผลหนูหน่อย เผื่อต้องฉีด
วัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังโดน ข่วน หรื ออาจจะต้องฉีดวัคซีนป้ องกันบาดทะยักด้วย
รตี : อ้าว แล้วทาไมแม่ไม่บอกว่ารตีอ่ะคะ ว่าต้องไปโรงพยาบาลด้วย ไม่ง้ นั รตีก็แค่ลา้ งแผลเฉย ๆ แล้วไปให้คุณ
พยาบาลหรื อคุณหมอทาแผล ทาเบตาดีนให้ก็ได้ แต่ตอนนี้รตีลา้ งแผลกับทายาเสร็ จแล้วนะคะ รตีวา่ ไม่ตอ้ งไป
โรงพยาบาลแล้วก็ได้นะ
แม่ : (หัวเราะ) ที่รตีไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะไม่อยากโดนฉี ดวัคซีนใช่ไหมหละจ๊ะ แม่รู้นะว่ารตีกลัวเข็มฉี ด
ยา ไปหาหมอกันหน่อยแล้วกันนะ ให้คุณหมอเขาดูแผลหน่อย เพือ่ ความไม่ประมาทที่รตีบอกแม่ไงจ๊ะ เราต้องไม่
ประมาทไง
รตี : (ถอนหายใจ) ก็ได้ค่ะ เพื่อความไม่ประมาท ถ้าต้องโดนฉีดวัคซีนจริ ง ๆ รตีหลับตาเอาก็ได้ จะได้ไม่ตอ้ งเห็น
เข็มฉี ดยา
แม่ : (ลูบหัว) เก่งมากเลยจ้า รตีของแม่ ไปออกไปรอแม่ตรงที่หน้าบ้านนะ เดี๋ยวแม่ไปหยิบของแล้วเราออกไปกัน
เลย
ขั้นสรุป (4 นาที)
การจัดกิจกรรม : ใช้ สื่ออนิเมชั่น
เริ่มด้ วย คุณครู กล่าวสรุ ปกับนักเรี ยน
ไหน นักเรี ยนคนไหนอยากเก่งแบบรตีบา้ ง ยกมือขึ้น
(เป็ นรู ปเด็กยกมือ)
เห็นไหมคะว่า การล้างแผลแล้วทายาไม่ได้ยากเลย รตีทาได้ นักเรี ยนทุกคนก็ทาได้ เรามาทบทวนกันดีกว่าเนอะว่า
จากที่เราดูไปเราได้เรี ยนรู ้อะไรจากรตีบา้ ง
อันดับแรก ...เราต้องอย่าประมาทใช่ไหม ถึงแม้จะเป็ นสัตว์เลี้ยงของเราเองหรื อสัตว์ที่เรารู ้จกั มากัด ข่วนหรื อเลีย
บาดแผลเรายังไงก็ตอ้ งล้างแผลด้วยน้ าไหล ฟอกสบู่แล้วก็ลา้ งนาน 15 นาทีนะคะ ถ้านักเรี ยนไม่ได้จบั เวลาหรื อไม่
รู ้วา่ 15 นาทีนานแค่ไหน อาจจะใช้วธิ ีเดียวกับรตีก็ได้คือร้องเพลง ก ไก่ ถึง ฮ นกฮูก ไป 10 รอบจ้า
อันดับทีส่ อง ... ถ้าผูป้ กครองหรื อคุณครู ยงั ไม่รู้วา่ เราโดนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด ข่วนหรื อเลียที่บาดแผล หลังล้าง
แผลเสร็ จให้รีบไปบอกผูป้ กครองหรื อคุณครู ทนั ทีเลยนะจ๊ะ เพื่อที่เขาจะได้พาเราไปทาแผลหรื อพาไปหาหมอ คุณ
หมอก็จะบอกเราอีกทีวา่ จะต้องฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนขั บ้าหลังการถูกกัด ข่วน หรื อฉี ดเซรุ่ มป้ องกันโรคพิษ
สุนขั บ้า หรื อวัคซี นป้ องกันบาดทะยักด้วยหรื อไม่จา้ ถ้านักเรี ยนต้องฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้าหลังการถูก
กัด ข่วน ต้องไปให้ตรงเวลาที่ หมอนัด ห้ามไปก่อนวันนัดหรื อหลังวันนัดเป็ นอันขาด และต้องไปรับการฉี ดให้
ครบจานวนที่คุณหมอแจ้งด้วยนะคะ
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อันดับทีส่ าม ...ถ้านักเรี ยนมีอุปกรณ์ทาแผล นักเรี ยนก็สามารถทาแผลด้วยตัวเองก็ได้ ไม่ยากเลย ให้ทาแผลแบบที่รตี
ทาเลยค่ะ เทแอลกอฮอล์ใส่ ถว้ ยและเอาคอตตอนบัต สัก 2-3 ก้านจุ่มโดยคอตตอนบัตจะเป็ นคอตตอนบัตแบบหัว
ใหญ่แบบที่รตีใช้หรื อเป็ นคอตตอนบัตแบบหัวเล็กที่เราใช้ปั่นหู ก็ได้นะคะ หรื ออาจจะเทแอลกอฮอล์ที่คอตตอนบัต
เลยก็ได้ค่ะ เสร็ จแล้วให้เอามาเช็ดวนรอบบาดแผล เวลาวนให้วนจากชิดขอบแผลอย่าให้โดนตรงแผลแล้ววนออก
นอกแผลนะคะ อย่าเช็ดให้โดนแผลนะเพราะจะทาให้แผลหายช้า ใช้ 1 คอตตอนบัตต่อการเช็ด 1 รอบนะคะ เสร็ จ
แล้วก็เทเบตาดีนใส่ ถว้ ยแล้วเอาคอตตอนบัตจุ่ม หรื อจะหยดเบตาดี นใส่ คอตตอนบัตเลยก็ได้ค่ะ ให้เช็ดวนอีกครั้ง
โดยครั้งนี้ ให้เช็ดที่ แผลก่อนเลยแล้ววนออกด้านนอก เพื่อฆ่าเชื้ อแล้วก็เช็ดวนออก หรื ออาจจะให้ผูป้ กครองหรื อ
คุณครู ทาแผลให้ก็ได้ แต่ถา้ ที่บา้ นนักเรี ยนไม่มีอุปกรณ์ทาแผลก็แค่ลา้ งแผล แล้วไปให้คุณหมอหรื อคุณพยาบาลที่
โรงพยาบาลทาแผลให้เราก็ได้จา้
และอันดับทีส่ ี่ ... ถ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ทาให้เราเป็ นแผลสามารถจับได้ หรื อมีเจ้าของก็ให้กกั หรื อเอาสัตว์ใส่
กรงดูอาการนาน 10 วันด้วยนะคะ ถ้าภายใน 10 วันสัตว์ไม่มีอาการอะไรเราก็น่าจะปลอดภัยไม่เป็ นโรคเรบีส์ค่ะ
แต่ถา้ สัตว์ตวั นั้นตายก็ตอ้ งรี บแจ้งเจ้าหน้าที่มารับสัตว์ไปตรวจหาโรคเรบีส์โดนด่วนเลยค่ะ เพราะเขาน่าจะตาย
เพราะโรคเรบีส์และเราก็น่าจะเสี่ยงต่อการเป็ นเรบีส์ดว้ ยนะคะ
เห็นไหมคะ ขั้นตอนง่าย ๆ แค่ ล้างแผล แจ้งผูใ้ หญ่ ใส่ยา กักสัตว์ หาหมอ ฉี ดวัคซีนให้ครบ ไม่ยากเลยใช่ไหม รตี
ทาได้ นักเรี ยนก็ทาได้อยูแ่ ล้วเนอะ สุดท้ายนี้ ครู เหมียวก็ขอให้นกั เรี ยนจดจาและนาสิ่ งที่เราได้ทากิจกรรมร่ วมกัน
ไปใช้ในการป้ องกันตนเองและคนรอบข้างจากโรคเรบีส์ได้นะคะ ขอบคุณนักเรี ยนทุก ๆ คนมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะ
ใบงาน : ให้นกั เรี ยนบรรยายใต้รูปภาพขั้นตอนการล้างแผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เกณฑ์ การประเมิน
รายการประเมิน
การเขียนใต้รูปภาพขั้นตอนการล้างแผล
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

เนื้อหาถูกต้องครบถ้ วน
เขียนบรรยายใต้ภาพถูกต้อง ภาพละ 5 คะแนน
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ใบงานของกิจกรรม หนูทาได้
ให้นกั เรี ยนเขียนบรรยายประกอบรู ปภาพ ว่ารตีกาลังทาอะไร ทาอย่างไร จงอธิบายเป็ นขั้นตอนตามที่รตีทาอย่าง
ละเอียด

รูปที่ 2

รูปที่ 1
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ฉ
ภาพเกีย่ วกับสื่ อ การทากิจกรรม และตัวอย่างใบงานในการทากิจกรรม
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ภาพเกี่ยวกับสื่ อที่ใช้ในการทากิจกรรมที่เผยแพร่ ผา่ นทางยูทูปและติกต๊อก
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ภาพระหว่ างการทากิจกรรม
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ภาพการสื่ อสารทางกลุ่มไลน์
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ภาพใบงานในการทากิจกรรมของนักเรียนกลุ่มทากิจกรรม

ประว ัติย่ อของผู ้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ตาแหน่ งและประวัติการ
ทางาน

ประวัติการศึกษา

นางสาว มยุรินทร์ เหล่ารุ จิสวัสดิ์
6 ธันวาคม 2524
กรุ งเทพมหานคร
71/17 หมู่ 2 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
พ.ศ. 2555 อาจารย์ประจาคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
วิทยาเขตนครศรี ธรรมราช
พ.ศ. 2556 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
พ.ศ. 2558 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
พ.ศ. 2560 หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
พ.ศ. 2562 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2548 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2561 สาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุ ขชุมชน)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2555 สาธารณสุ ขศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2565 ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (สาขาวิชาสุ ขศึกษาและ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ) มหาวิทยาลัยบูรพา

