
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน�้าของเด็กนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา 
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บทคัดย่อ

 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสัมพันธ์กบัการป้องกนัการจมน�า้ของเดก็นกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาในโรงเรยีนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษานครราชสมีาเขต 4 จ�านวน 

245 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน�้า ความสามารถในการตัดสินใจเพ่ือป้องกันการจมน�้า การรับรู้ 

ความเสีย่งต่อการจมน�า้ สิง่แวดล้อมทางกายภาพ การสนบัสนนุจากครอบครวัเพือ่ป้องกนัการจมน�า้ การป้องกนัการจมน�า้ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการป้องกันการจมน�้าในระดับปานกลาง (M = 22.27, SD = 3.88) 

และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน�้าของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่  

ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อป้องกันการจมน�้า (r = .898, p < .001) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (r = .178, p < .01) 

การรับรู้ความเสี่ยงต่อการจมน�้า (r = .174, p < .01) การสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อป้องกันการจมน�้า (r = .162,  

p < .05) ส่วนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน�้า และเพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน�้าในเด็กนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลหรือบุคลากรทางสุขภาพควรน�าผล

การวจิยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันากจิกรรม/โปรแกรมเพือ่การป้องกนัการจมน�า้ในเดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดย

เน้นเสริมสร้างศกัยภาพการตัดสนิใจ การจัดสิง่แวดล้อมทางกายภาพ การรบัรูค้วามเส่ียง และการสนบัสนนุจากครอบครวั

เพื่อการป้องกันการจมน�้า 
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Abstract

 The purpose of this research was to identify factors related to drowning prevention  

among primary school students in Nakhonratchasima primary education service area office 4,  

Nakhonratchasima province. Multistage random sampling was used to recruit the sample of  

245 primary school students in Nakhonratchasima primary education service area office 4,  

Nakhonratchasima province. Research instruments included questionnaires to gather data on  

demographic information, knowledge, decision-making ability, perceived susceptibility, physical  

environment, family support to prevent drowning, and drowning prevention. Descriptive statistics, 

point biserial correlation coefficients and Pearson’s product moment correlation coefficients were 

used to analyze the data.

 The results revealed that the sample had moderate level mean score for drowning  

prevention (M = 22.27, SD = 3.88). Drowning prevention was significantly correlated with ability to 

make decisions to prevent drowning (r = .898, p < .001), physical environment (r = .178, p < .01), 

perceived susceptibility (r = .174, p < .01), and family support to prevent drowning (r = .162, p < .05). 

Prevention drowning knowledge and sex were not significantly correlated with drowning prevention. 

The findings suggest that nurses and other healthcare providers who are responsible for primary school 

students could apply these study results to develop activities/ programs to prevent drowning by  

focusing on enhancing primary school students’ ability to make decisions, the physical environment, 

perceived susceptibility, and family support to prevent drowning   
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ความส�าคัญของปัญหา 

 การจมน�า้เป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่�าคญัเป็นสาเหตุ

ท�าให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 

จากรายงานการจมน�้าระดับโลก (Global report on 

drowning) ขององค์การอนามยัโลกพบว่า ในปี ค.ศ. 2018 

มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน�้า 372,000 ราย หรือประมาณ 

42 รายต่อชั่วโมง (World Health Organization [WHO], 

2018) ส�าหรับในประเทศไทย การจมน�้าเป็นสาเหตุของ 

การเสียชีวิตอันดับ 1 ในเด็กไทยที่มีอายุต�่ากว่า 15 ปี ซึ่ง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการจมน�้าและเสียชีวิตใน

เดก็นกัเรียนชัน้ประถมศกึษามากทีส่ดุคอื ประมาณ 7.5 ต่อ

ประชากรเด็กแสนคน โดยจังหวัดท่ีมีอัตราการเสียชีวิตสูง

ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ จังหวัดนครราชสีมา 

และพบว่าเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้า

ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาสูงเป็นอันดับ 1 ของ

ประเทศ (Division of Non Communicable Diseases 

(Preventing Injury Groups from Other Causes) 

Department of Disease Control, 2018) 

 การจมน�้าในเด็กวัยเรียน ส่งผลกระทบท้ังทางตรง

และทางอ้อม ทัง้ด้านร่างกายและด้านจติใจ โดยผลกระทบ

ด้านร่างกาย อาจท�าให้เด็กเกิดการทุพพลภาพ มีอาการ 

ทางระบบประสาท และเสียชีวิต (Chiangkraiwet,  

Kanthanut, & Paunprathom, 2013; Taskesen,  

Pirinccioglu, & Yaramis, 2015) ส่วนผลกระทบด้านจติใจ 

ท�าให้เด็กเกิดความกลัว วิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

จากความกลัวหรือวิตกกังวลอาจท�าให ้ เด็กไม ่กล ้า 

แสดงออก ส่งผลให้เดก็มสีขุภาพจติไม่ด ีมพีฤตกิรรมถดถอย 

การเจริญเติบโตหยุดชะงัก เด็กอาจมีพัฒนาการล่าช้าได้ 

(Chiangkraiwet et al., 2013) อีกทั้งเมื่อเกิดการจมน�้าใน

เด็กท�าให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่นับเป็นมูลค่ามหาศาล

ในแต่ละปีของประเทศ เพื่อการดูแลรักษา (Chivanon, 

2016) จากข้อมูลปี พ.ศ. 2548-2550 พบว่า ค่ารักษา

พยาบาลของเด็กไทยอายุต�่ากว่า 15 ปี ที่รับไว้รักษาใน 

โรงพยาบาลจากการจมน�า้เฉลีย่ปีละประมาณ 12,125 บาท

ต่อคน และมรีะยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลีย่ 4 วนัต่อ

คน (Division of Non Communicable Diseases, 2019)

 จากผลกระทบดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงมี

การรณรงค์ป้องกันเด็กจมน�้า ตามแนวทางขององค์การ

อนามัยโลก ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ

ฉบับที่ 12 นโยบายประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

สาธารณสุขระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (Strategy and 

Planing Division, Office of the Permanent Secretary, 

2018) ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้ก�าหนดเป้าหมาย 

การลดโรคและภัยสุขภาพ ปี พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการลด

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้าของเด็กอายุน้อยกว่า  

15 ปี ให้ได้ ≤ 5.6 ต่อประชากรเด็กแสนคน (Division of 

Non Communicable Diseases, 2019) โดยก�าหนด 

การรณรงค์ ให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี เป็น

วนัรณรงค์ป้องกนัเดก็จมน�า้ มุ่งหวงัให้ครอบครวั (บ้าน) เป็น

จดุเริม่ต้นของการสร้างความปลอดภยัทางน�า้ โดยให้ชมุชน

เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน และสถานประกอบการ

รับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างความปลอดภัย ภายใต้

แนวคิดส�าหรับการรณรงค์ในปี พ.ศ. 2563 คือ “เอาชีวิต

รอดได้ ช่วยเป็น พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน�้า” หรือ 

“Safety zone…safety skill” Stop drowning !! โดย

เน้นการสือ่สารวงกว้าง รวมทัง้ฝึกทกัษะให้เดก็เอาชวีติรอด

ได้เม่ือตกน�า้ ช่วยเป็นโดยเมือ่เหน็คนตกน�า้ไม่กระโดดลงไป

ช่วย แต่ให้ช่วยโดยใช้อุปกรณ์โยนหรือยื่นช่วย รวมทั้งต้อง

มีการจัดพื้นที่เล่นปลอดภัยทั้งพื้นที่เล่น/พื้นที่ท�ากิจกรรม

ของเด็กและพื้นที่เล่นน�้าที่ปลอดภัย (Division of Non 

Communicable Diseases, 2020) ส�าหรับจังหวัด

นครราชสมีา โดยส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคเขต 9 ได้จดั

โครงการทักษะความปลอดภัยทางน�้า Stop Drowning 

Start Doing โดยสนับสนุนให้โรงเรียนประถมศึกษาใน

จังหวัด น�าทักษะความปลอดภัยทางน�้าถ่ายทอดให้แก่เด็ก

นักเรียน ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก

 จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวจิยัที่

เกี่ยวข ้องกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ ์กับการป้องกัน 

การจมน�้าในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษา ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ พบว่ามีหลากหลายปัจจัย ได้แก่ เพศ 

(Division of Non Communicable Diseases, 2019; 

Tyler et al., 2017; Veetil, Parambath, Rajanbabu, 

& Suresh, 2017) อายุ (Tyler et al., 2017; Veetil  

et al., 2017) ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อป้องกัน 

การจมน�้า (White, Zhao, Hyde, & Hamilton, 2018) 

ความรู้ (Chaithat & Ua-Kit, 2015; Suwantip, &  
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Witthayawirasak, 2018; Veetil et al., 2017) ทัศนคติ 

(Suwantip & Witthayawirasak, 2018; White et al., 

2018) การรับรู้ความเสี่ยงต่อการจมน�้า (Chaithat &  

Ua-Kit, 2015; Veetil et al., 2017; White et al., 2018) 

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Chaithat & Ua-Kit, 2015; 

Saroung, Durongritichai, & Kompayak, 2014; Tyler 

et al., 2017; Veetil et al., 2017; White et al., 2018) 

การสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมป้องกันการจมน�้า 

(Chaithat & Ua-Kit, 2015) ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ล้วนมีความ

ส�าคัญในการที่จะด�าเนินการป้องกันการจมน�้าในเด็ก

 ผู้วิจัยในฐานะพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มีหน้าที ่

ในการส่งเสรมิและป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่ง ทีอ่าจข้ึนกบัเดก็

วยัเรียน เหน็ว่าการป้องกนัการจมน�า้เป็นพฤตกิรรมทีส่�าคญั

ในเด็กวัยนี้ ดังนั้นการเข้าใจและทราบถึงปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์กับการป้องกันการจมน�้าจึงมีความส�าคัญต่อการ

วางแผนป้องกันการจมน�้า และยังมีการศึกษาในกลุ่มเด็ก

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาน้อย รวมถงึการป้องกนัการจมน�า้

ในเด็กวัยเรียนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศ

ในขณะนี้  จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ ์กับ 

การป้องกนัการจมน�า้ของเดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดย

ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมปัจจัยด้านความสามารถในการตัดสินใจ

เพื่อป้องกันการจมน�้า อีกทั้งศึกษาในพ้ืนที่และบริบทที ่

แตกต่างเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ใน

การป้องกันการจมน�้า ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เขต 4 ในจังหวัด

นครราชสมีา  โดยประยกุต์ใช้แนวคดิ PRECEDE-PROCEED 

MODEL ของ Green and Kreuter (2005) เป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษา ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเชื่อว่า พฤติกรรม

ของบุคคลมีสาเหตุจากสหปัจจัย (Multiple factors) ทั้ง

ปัจจยัน�า ปัจจยัเอือ้ และปัจจยัเสรมิ ส�าหรบัปัจจยัทีค่ดัสรร

ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ปัจจัยน�า ได้แก่ เพศ  

ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการจมน�า้ ความสามารถในการ

ตัดสินใจเพ่ือป้องกันการจมน�้า การรับรู ้ความเสี่ยงต่อ 

การจมน�้า ปัจจัยเอื้อได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัย

เสริมได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัวเพ่ือป้องกัน 

การจมน�า้ ผลการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการป้องกนั

การจมน�้าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อให้เด็กวัยนี้

สามารถด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดีในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการป้องกันการจมน�้าของเด็ก

นักเรียนชั้นประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัน�า ได้แก่ 

เพศ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน�้า ความสามารถ

ในการตัดสินใจเพื่อป้องกันการจมน�้า การรับรู้ความเส่ียง

ต่อการจมน�้า ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ปัจจัยเสริม ได้แก่ การสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อป้องกัน

การจมน�้า กับการป้องกันการจมน�้าของเด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์กรอบแนวคิดที่ใช้

ในการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ และมีขั้นตอนในการหา

สาเหตุของพฤติกรรม ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ 

ปัจจัยน�า (Predisposing Factors) ปัจจัยเอื้อ (Enabling 

Factors) และปัจจยัเสรมิของ Green and Kreuter (2005) 

มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งแนวคิดนี้ได้กล่าวถึง

พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลว่า มีสาเหตุจาก “สหปัจจัย” 

ดังน้ันจะต้องวิเคราะห์หาปัจจัยส�าคัญ ๆ ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมนั้น ๆ เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 

ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย 

ได้ประยุกต์แนวคิดระยะที่ 1 คือ ระยะของการวินิจฉัย  

เรียกว่า PRECEDE ในขั้นตอนที่ 3 คือ การประเมินทาง 

การศึกษาและปัจจัยสิ่งแวดล้อม มาเป็นกรอบแนวคิดหลัก

ในการศึกษาประกอบด้วย ปัจจัยน�า เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด

แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล สาเหตุของการ

เกิดพฤติกรรมมาจากองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ได้แก่ 

เพศ เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันทั้ง

ด้านร่างกาย ความคิด ความเชื่อ และการมีพฤติกรรมเสี่ยง 

ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการจมน�า้ เป็นสิง่ทีส่ัง่สมมาจาก

การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง

ความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ซึ่งในแต่ละปีมีเด็ก

จ�านวนมากเสียชีวิตจากการจมน�้าเน่ืองจากไม่มีความรู้ 

ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อป้องกันการจมน�้า เป็น

ทักษะที่ส�าคัญส�าหรับเด็กชั้นประถมศึกษา ท�าให้สามารถ

ฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ ได้ สามารถคิดและ 

การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกบัวยั และการรับรู้ความเสีย่งต่อ
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การจมน�้า เป็นความเข้าใจ ความเชื่อของเด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาต่อโอกาสเกิดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจาก

การจมน�้า ซึ่ง Green and Kreuter (2005) กล่าวว่า 

เป็นการรับรู้ทางสุขภาพที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจภายในของ

เด็กชั้นประถมศึกษา น�าไปสู่การกระท�าที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรม และการรับรู้เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งทีม่ีอทิธิพลต่อ

การเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปัจจัยเอื้อ เป็นแหล่ง

ทรพัยากรทีจ่�าเป็นในการแสดงพฤตกิรรมของบคุคล รวมทัง้ 

ความสามารถที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นสิ่งแวดล้อมที่ 

ไม่มีชีวิตอยู ่รอบ ๆ ตัวเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

การสร้างเสรมิสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัในโครงสร้างทาง

กายภาพของบ้าน โรงเรยีน ทีส่าธารณะ รวมทัง้การควบคุม

ผลิตภัณฑ์รอบตัวเด็กให้ปลอดภัยมีความส�าคัญอย่างมาก

ส�าหรบัเดก็ ปัจจยัเสรมิ เป็นสิง่ทีบ่คุคลจะได้รบัหรอืคาดว่า

จะได้รับจากบุคคลอื่น ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนหรือหยุดยั้ง 

การท�าพฤติกรรมนั้น ๆ ต่อไป ได้แก่ การสนับสนุนจาก

ครอบครัวเพื่อป้องกันการจมน�้า เป็นการมีปฏิสัมพันธ์กัน

ระหว่างบคุคลโดยมกีารช่วยเหลอืกนัอย่างตรงความจ�าเป็น 

ทั้งปัจจัยน�า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมดังที่กล่าวมา เป็น

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน�้าของเด็ก

นักเรียนช้ันประถมศึกษา ซึ่งสามารถสรุปกรอบแนวคิดได้

ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยน�า

 เพศ 

 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน�้า 

 ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อป้องกันการจมน�้า

 การรับรู้ความเสี่ยงต่อการจมน�้า

ปัจจัยเอื้อ

    สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจัยเสริม

    การสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อป้องกันการจมน�้า

การป้องกันการจมน�้า

วิธีด�าเนินการวิจัย

 รปูแบบงานวจิยั เป็นการวจิยัแบบหาความสัมพนัธ์ 

(Correlational research) 

 ประชากร คือ เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมาเขต 4 จังหวัดนครราชสีมา จ�านวนทั้งสิ้น 

10,344 คน (Nakhon Ratchasima Primary Education 

Service Area Office 4, 2018)

 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่ 4-6 ในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 จังหวัดนครราชสีมา  

ไม่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง

ในการเข้าร่วมการวจัิย และสมคัรใจเข้าร่วมการวจิยั จ�านวน

ทั้งสิ้น 245 คน

 การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

 ขนาดกลุ ่มตัวอย่าง ค�านวณโดยใช้โปรแกรม 

G*Power ก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติ (Alpha) = .05 ค่า

อ�านาจการทดสอบ (Power of test) = 0.80 และก�าหนด

ค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ด้วยค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient [r]) ค่าต�่าสุดจาก

ผลการวิจัยที่ผ่านมา (Polit & Beck, 2017) โดยในการ

ศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r = 0.18) 

ระหว่างตัวแปรสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับพฤติกรรม

ป้องกันการจมน�้า (Chaithat & Ua-Kit, 2015) ได้จ�านวน
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ตัวอย่างอย่างน้อย 239 คน แต่เพื่อเป็นการป้องกันความ

ไม่สมบรูณ์ของข้อมลูในแบบสัมภาษณ์ จงึเพิม่กลุม่ตวัอย่าง

อีกร้อยละ 10 (Little & Rubin, 2002) คือ จ�านวน 24 คน 

ดงันัน้ได้กลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิน้ 263 คน เกบ็รวบรวมข้อมูล

ได้จริง 245 คน คิดเป็นร้อยละ 93.16

 การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-

stage sampling) ดังนี้

 1. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย  

3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอสูงเนิน อ�าเภอสีคิ้ว และอ�าเภอ

ปากช่อง ซ่ึงแต่ละอ�าเภอมีลักษณะพื้นท่ีคล้ายคลึงกันคือ

ลกัษณะทางภมูศิาสตร์เป็นทีร่าบสงู สภาพภมูอิากาศอยูใ่น

ประเภททุ่งหญ้าเขตร้อน การคมนาคมสะดวก โครงสร้าง

ประชากรเป็นคนเช้ือชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนา

พุทธ ลักษณะทางสังคมเป็นสังคมชนบท มีประเพณี 

วัฒนธรรม คล้ายคลึงกัน ส ่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม

 2. ด�าเนนิการสุม่ตวัอย่างตวัแทนโรงเรยีนในแต่ละ

อ�าเภอท้ัง 3 อ�าเภอ ด้วยการสุม่อย่างง่ายโดยวธิกีารจบัฉลาก 

อ�าเภอละ 1 โรงเรียน ได้ 3 โรงเรียน ได้แก่ 1) ตัวแทน

โรงเรียนในอ�าเภอสูงเนิน ได้โรงเรียนอนุบาลประชารัฐ

สามัคคี 2) ตัวแทนโรงเรียนในอ�าเภอสีคิ้ว ได้โรงเรียน 

โนนกุ่ม มิตรภาพที่ 210 และ 3) ตัวแทนโรงเรียนในอ�าเภอ

ปากช่อง ได้โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี 1)

 3. ค�านวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนจากจ�านวน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของแต่ละโรงเรียน แล้ว

ท�าการสุ่มเลือกห้องเรียนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ในแต่ละ

ระดับชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 และ

ประถมศกึษาปีที ่6 เกบ็รวบรวมข้อมลูจากนกัเรยีนทัง้หมด

ในแต่ละห้อง ได้จ�านวนทั้งสิ้น 245 คน

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์

ประกอบด้วย 7 ส่วน คือ

 1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 

ข้อค�าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ประสบการณ์การเล่นน�้า 

สถานที่ที่เคยเล่นน�้า/ว่ายน�้า ความสามารถในการว่ายน�้า  

ผู ้สอนว่ายน�้า สถานภาพสมรสของผู ้ปกครอง ระดับ 

การศึกษาของผู้ปกครอง และอาชีพของผู้ปกครอง

 2. แบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 

การจมน�้า เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาเก่ียวกับกฎแห่ง

ความปลอดภยัทางน�า้ การเดนิทางทางน�า้ และวธิกีารช่วยเหลอื 

ผู้ประสบภัยทางน�้า ซึ่งผู้วิจัยขออนุญาตใช้แบบสอบถาม

ความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภัยทางน�า้ (Chaithat & Ua-Kit, 

2015) ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 11 ข้อ มีค่า 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ .74 ลักษณะข้อค�าถามเป็นเลือกตอบ 

3 ค�าตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ ถ้าตอบถกูต้องได้ 1 คะแนน 

ตอบผิด/ไม่แน่ใจ ได้ 0 คะแนน มีคะแนนรวมอยู่ในช่วง 

0-11 คะแนน เกณฑ์การแปลผล คะแนนมาก หมายถึง มี

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน�้ามาก 

 3. แบบสัมภาษณ์ความสามารถในการตัดสินใจ

เพือ่ป้องกนัการจมน�า้ เป็นแบบสมัภาษณ์ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เอง 

ประกอบด้วยเน้ือหาเกีย่วกบัความสามารถในการพจิารณา

หรอืเลอืกกระท�าส่ิงใดสิง่หนึง่เพือ่ป้องกนัการจมน�า้ เมือ่เกดิ

สถานการณ์ขึน้กบัตนเอง หรอืผูอ้ืน่ ได้แก่ การตัง้สตลิอยตวั

ไว้ การตะโกนเพื่อขอความช่วยเหลือ ลักษณะข้อค�าถาม

เป็นสถานการณ์จ�านวน 8 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .75 

ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ คือ 

เห็นด้วยมาก (3) เห็นด้วยปานกลาง (2) เห็นด้วยน้อย/ 

ไม่เห็นด้วย (1) มีคะแนนรวมระหว่าง 8-24 คะแนน เกณฑ์

การแปลผล คะแนนมาก หมายถึง ความสามารถในการ

ตัดสินใจเพื่อป้องกันการจมน�้าดี

 4. แบบสมัภาษณ์การรบัรูค้วามเสีย่งต่อการจมน�า้ 

ประกอบด้วยเนือ้หาเกีย่วกบัการคาดคะเนหรือการคาดการณ์ 

โอกาสเสีย่งของการเสียชวีติจากการจมน�า้ของเด็กนกัเรยีน

ชัน้ประถมศึกษา ในเรือ่งความเส่ียงจากการเล่นน�า้ ความเส่ียง 

ที่เกิดจากแหล่งน�้าธรรมชาติและแหล่งน�้าที่สร้างขึ้น ซึ่ง 

ผู ้วิจัยขออนุญาตใช้แบบสอบถามการรับรู ้ความเสี่ยง 

(Chaithat & Ua-Kit, 2015) ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 

6 ข้อ เป็นค�าถามเชิงบวกทั้งหมด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.80 ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ 

ได้แก่ เหน็ด้วยมาก (3) เหน็ด้วยปานกลาง (2) เห็นด้วยน้อย 

(1) มีคะแนนรวมระหว่าง 6-18 คะแนน เกณฑ์การแปลผล 

คะแนนมาก หมายถึง มีการรับรู้ความเสี่ยงต่อการจมน�้าดี

 5. แบบสัมภาษณ์ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เป็น

แบบสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพของแหล่งน�้าตาม

ธรรมชาติ และแหล่งน�้าที่สร้างขึ้นในบริเวณใกล้บ้านและ
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โรงเรียนทีม่คีวามปลอดภยั และเอือ้ต่อการป้องกนัการจมน�า้ 

ของเด็กนักเรียน ได้แก่ มีรั้วกั้นล้อมรอบแหล่งน�้า มีการติด

ป้ายห้าม/เตือน และมีอุปกรณ์ส�าหรับการช่วยชีวิตไว้

บริเวณแหล่งน�้า ซึ่งผู้วิจัยได้ขออนุญาตใช้แบบสอบถาม

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Chaithat & Ua-Kit, 2015) 

ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 3 ข้อ เป็นค�าถามเชิงบวก

ทั้งหมด มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .78 ลักษณะข้อค�าถาม

เป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดบั ได้แก่ จรงิ (3) ไม่แน่ใจ 

(2) ไม่จริง (1) มีคะแนนรวมในช่วง 3-9 คะแนน เกณฑ ์

การแปลผล คะแนนมาก หมายถงึ สิง่แวดล้อมทางกายภาพ

มีความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก

 6. แบบสัมภาษณ์การสนบัสนนุจากครอบครวัเพือ่

ป้องกันการจมน�้า เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ 

การช่วยเหลือด้านอารมณ์ ด้านทรัพยากร และด้านข้อมูล

ข่าวสาร เพื่อการป้องกันการจมน�้า จากบิดา มารดา  

ผู ้ปกครอง หรือผู ้ เลี้ยงดู ซึ่งผู ้ วิ จัยได ้ขออนุญาตใช ้

แบบสอบถามการสนบัสนนุทางสงัคม (Chaithat & Ua-Kit, 

2015) ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 12 ข้อ แบ่งเป็น  

3 ด้าน ได้แก่ การสนบัสนนุด้านอารมณ์ 4 ข้อ การสนบัสนนุ

ด้านข้อมูลข่าวสาร 5 ข้อ และการสนับสนุนด้านทรัพยากร 

3 ข้อ เป็นค�าถามเชิงบวกทั้งหมด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.77 ลักษณะข้อค�าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ 

ได้แก่ ได้รับเป็นประจ�า (3) ได้รับบางครั้ง (2) ไม่เคยได้รับ 

(1) มีคะแนนรวมในช่วง 12-36 คะแนน เกณฑ์การแปลผล 

คะแนนมาก หมายถึง มีการสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อ

ป้องกันการจมน�้ามาก

 7. แบบสัมภาษณ์การป้องกันการจมน�้า เป็นแบบ

สัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนหรือการกระท�า

กิจกรรมของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีแสดงออกถึง

การป้องกนัการจมน�า้ เมือ่เดก็ไปเล่นน�า้/ว่ายน�า้ในแหล่งน�า้

สาธารณะ และ/หรือแหล่งน�า้ทีจ่ดัไว้ให้ของเด็กวยัเรยีน ซ่ึง

ผู ้วิจัยได้ขออนุญาตใช้แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกัน 

การจมน�า้ (Chaithat & Ua-Kit, 2015) มข้ีอค�าถามจ�านวน 

11 ข้อ มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั .71 ลกัษณะข้อค�าถามเป็น

แบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติประจ�า (3) 

ปฏิบัติบางครั้ง (2) ไม่เคยปฏิบัติ (1) มีคะแนนรวมในช่วง 

11-33 คะแนน คะแนนรวมสูง แสดงถึง มีการป้องกัน 

การจมน�้าดี โดยมีเกณฑ์การแปลผล แบ่งคะแนนรวมออก

เป็น 3 ระดับ ดังนี้

 คะแนน 11-18 คะแนน หมายถึง มีการป้องกัน 

การจมน�้าอยู่ในระดับไม่ดี

 คะแนน 19-25 คะแนน หมายถึง มีการป้องกัน 

การจมน�้าอยู่ในระดับปานกลาง

 คะแนน 26-33 คะแนน หมายถึง มีการป้องกัน 

การจมน�้าอยู่ในระดับดี

 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

 งานวจิยัคร้ังนีไ้ด้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ

จรยิธรรมการวิจยัระดบับณัฑติศกึษา คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 09-07-2562 ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ผู้วิจัยมีการจัดท�าเอกสารค�าชี้แจงและใบยินยอม 

เข้าร่วมการวจิยัเพือ่ให้ผูป้กครองและผูเ้ข้าร่วมวจิยัอ่านก่อน 

เมื่อเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วให้ผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมวิจัย 

ลงนามด้วยความสมัครใจก่อนท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและกลุ่มตัวอย่าง

เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงด�าเนินการเก็บข้อมูล และ 

ผูเ้ข้าร่วมวจิยัสามารถบอกเลกิเมือ่ใดกไ็ด้โดยไม่มผีลกระทบ

ใด ๆ การรักษาความลับของกลุ่มตัวอย่าง ช่ือผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ใส่เป็นรหัส เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสัมภาษณ์

เรยีบร้อยแล้ว น�าใส่ซองปิดผนกึ ผูวิ้จยัเท่านัน้สามารถเข้าถงึ 

ข้อมูลได้ การรายงานผลการวิจัยน�าเสนอเป็นภาพรวม

เท่านั้น ไม่ได้วิเคราะห์แยกตามโรงเรียน และน�าผลที่ได้มา

ใช้ในการศึกษาเท่านัน้ และจะท�าลายข้อมลูกระท�าภายหลัง

จากผลการวิจัยมีการเผยแพร่และตีพิมพ์แล้ว

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยประสานกบัครปูระจ�าชัน้ 

ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีเข้าร่วมการวิจัยและ

ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง โดยจัดที่นั่งให้ห่างกันเพื่อ

ความเป็นส่วนตวั ผู้วจิยัและผู้ช่วยวจิยัน�าท�าแบบสมัภาษณ์

โดยอ่านข้อค�าถามและค�าตอบให้แก่กลุ่มตวัอย่าง โดยผู้วิจยั

อ่านเพียงข้อความในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น ใช้เวลา

ประมาณ 30 นาที หลังท�าแบบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อย

แล้ว แจ้งให้นักเรียนตรวจสอบความครบถ้วนของการตอบ

ข้อค�าถาม และใส่แบบสัมภาษณ์ไว้ในซองวางไว้บนโต๊ะ  

ผู้วิจัยน�าแบบสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

ข้อมูลทุกฉบับ ก่อนน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป
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Factors Related to Drowning Prevention Among Primary School Students in 
Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area Office 4, Nakhon Ratchasima Province

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ โดย

 1. วิเคราะห์ข ้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา จ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 2. วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย

การหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson’s 

product moment correlation coefficients) ส�าหรับ

ปัจจัยหรือตัวแปรท่ีมีระดับการวัดแบบช่วง (Interval 

scale) และใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล 

(Point biserial correlation coefficient) ส�าหรับปัจจัย

หรือตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal 

scale) 

ผลการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ ่มตัวอย่าง  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.5 เพศชาย

ร้อยละ 46.5 อายุเฉล่ีย 10.19 ปี ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมี

สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 95.9 ผู้ปกครองจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60.8 ประกอบอาชีพ รับจ้าง 

ร้อยละ 45.7 กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 100 เคยมปีระสบการณ์

การเล่นน�้า/ว่ายน�้า โดยไปเล่นน�้าที่บ่อน�้ามากที่สุด ร้อยละ 

19.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ว่ายน�้าไม่เป็น ร้อยละ 92.7 

ส่วนใหญ่ผู้สอนว่ายน�้าให้คือ พ่อ/แม่ ผู้ปกครอง คิดเป็น 

ร้อยละ 72.2 

 การป้องกันการจมน�้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

คะแนนการป้องกนัการจมน�า้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

(M = 22.27, SD = 3.88) เมื่อพิจารณาระดับของการ

ป้องกนัการจมน�า้เป็นรายบคุคลพบว่า กลุม่ตวัอย่างจ�านวน

ครึ่งหนึ่งมีการการป้องกันการจมน�้าอยู่ในระดับปานกลาง 

(ร้อยละ 50.2) รองลงมามีระดับการจมน�้าอยู่ในระดับไม่ดี 

(ร้อยละ 27.0) และมีการป้องกันการจมน�้าอยู่ในระดับดี 

(ร้อยละ 22.8) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จ�านวน ร้อยละ ช่วงคะแนนที่เป็นไปได้ คะแนนสูงสุด คะแนนต�่าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ของ 

  กลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามระดับการป้องกันการจมน�้า (n = 245)

               ระดับการป้องกันการจมน�้า ช่วงคะแนนจริง จ�านวน ร้อยละ

การป้องกันการจมน�้าอยู่ในระดับดี 11-18.33 56 22.8

การป้องกันการจมน�้าอยู่ในระดับปานกลาง 18.34-25.33 123 50.2

การป้องกันการจมน�้าอยู่ในระดับไม่ดี 25.34-33 66 27

(Max = 29, Min = 16, M = 22.28 , SD = 3.88)   

 ความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ การรับรู้

ความเสี่ยง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และการสนับสนุน

จากครอบครวั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมคีะแนนความรูเ้ก่ียวกับ 

การป้องกันการจมน�้า เฉลี่ย 5.78 (SD = 2.68) คะแนน

สูงสุด 11 คะแนน คะแนนต�่าสุด 2 คะแนน ความสามารถ

ในการตดัสนิใจเพือ่ป้องกนัการจมน�า้ มคีะแนนเฉลีย่ 17.94 

(SD = 4.18) คะแนนสูงสุด 23 คะแนน คะแนนต�่าสุด 10 

คะแนน การรับรู้ความเสี่ยงต่อการจมน�้า มีคะแนนเฉล่ีย 

10.21 (SD = 3.12) คะแนนสูงสุด 18 คะแนน คะแนน 

ต�่าสุด 7 คะแนน สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 

3.65 (SD = 1.66) คะแนนสูงสุด 9 คะแนน คะแนนต�่าสุด 

3 คะแนน การสนบัสนนุจากครอบครวัเพือ่ป้องกนัการจมน�า้ 

มีคะแนนเฉลี่ย 25.27 (SD = 5.77) คะแนนสูงสุด 36 

คะแนน คะแนนต�่าสุด 16 คะแนน รายละเอียดดังแสดงใน

ตารางที่ 2
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 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีศ่กึษากบัการป้องกนั 

การจมน�้าของกลุ่มตัวอย่าง

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน�้า

ของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ได้แก่ ความ

สามารถในการตัดสินใจเพื่อป้องกันการจมน�้า (r = .898,  

p < .001) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (r = .178, p = .005) 

การรับรู้ความเส่ียงต่อการจมน�า้ (r = .174, p = .006)  

การสนบัสนนุจากครอบครวัเพือ่ป้องกนัการจมน�า้ (r = .162, 

p = .011) ส่วนความรู้เก่ียวกับการป้องกันการจมน�้า  

(r = -.037, p = .566) และเพศ (r = -.002, p = .977) 

ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 คะแนนสูงสุด คะแนนต�่าสุด คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามปัจจัย 

  ด้านความรู้ ความสามารถในการตัดสินใจ การรับรู้ความเส่ียง ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ การสนับสนุนจาก 

  ครอบครัว (n = 245)

           ปัจจัย ช่วงคะแนนจริง คะแนนต�่าสุด คะแนนสูงสุด M SD

ความรู้ 0-11 2 11 5.78 2.68

ความสามารถในการตัดสินใจ 8-24 10 23 17.94 4.18

การรับรู้ความเสี่ยงฯ 6-18 7 18 10.21 3.12

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 3-9 3 9 3.65 1.66

การสนับสนุนจากครอบครัว 12-36 16 36 25.27 5.77

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการป้องกันการจมน�้า ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 245)

              ปัจจัยที่ศึกษา R p-value

การตัดสินใจเพื่อป้องกันการจมน�้า .898 <.001

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ .178 .005

การรับรู้ความเสี่ยงต่อการจมน�้า .174 .006

การสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อป้องกันการจมน�้า .162 .011

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน�้า   -.037 .566

เพศ -.011(p) .860(p)

(p) Point-biserial correlation coefficient

การอภิปรายผล

 จากการวจิยัปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กับการป้องกัน

การจมน�า้ของเดก็นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาในโรงเรยีนสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  

เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา สามารถอภิปรายผลการวิจัย

ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้

 1. การป้องกันการจมน�้าของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการป้องกันการจมน�้าโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (M = 22.27, SD = 3.88) ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจาก เดก็วยันีส้ามารถเข้าใจจากการเรยีนรูอ้ย่างมีเหตผุล 

แต่ความคิดยังไม่ลึกซึ้ง เด็กจะมีเหตุผลจากส่ิงที่รับรู ้

เฉพาะหน้า ซึง่การกระท�าบางอย่างเส่ียงท�าให้เกิดอนัตราย

ได้ (Kasonbua, Nabkasorn, & Hengudomsub, 2016 

เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์การเล่นน�้า/ว่ายน�้า พบว่า

กลุ่มตัวอย่างทุกคนเคยมีประสบการณ์การเล่นน�้า/ว่ายน�้า 

ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างว่ายน�้าไม่เป็นถึงร้อยละ 92.7 ก็

สามารถมีการป้องกันการจมน�้าอยู่ในระดับปานกลางได้

 2. ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัการป้องกนัการจมน�า้ 

ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา มีดังนี้

  2.1 ความสามารถในการตดัสินใจเพือ่ป้องกนั
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การจมน�า้ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัการป้องกนัการจมน�า้

ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและเป็นตัวแปรท่ีมีความ

สมัพันธ์มากทีส่ดุต่อการป้องกนัการจมน�า้ในเดก็นกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษา ซึ่งความสามารถในการตัดสินใจเป็นทักษะ 

ที่ส�าคัญส�าหรับเด็กชั้นประถมศึกษา เพื่อใช้แก้ไขปัญหา 

ช่วยเหลือตนเองได้ ประกอบด้วย ระดับสติปัญญา อายุ 

ประสบการณ์เดิม และกิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสเรียนรู ้

ด้วยตนเอง ตามทฤษฎีพัฒนาการของ Erikson (1963) 

สอดคล้องกบัการศกึษาของ Cortés (2006) ศกึษาเกีย่วกบั

ค�าแนะน�าส�าหรับความปลอดภัยทางน�้าและการป้องกัน

การจมน�้าส�าหรับนักเดินทาง พบว่า ความสามารถในการ

ตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน�้า โดยเม่ือ

เด็กมีความสามารถในการตัดสินใจจะสามารถหลีกเลี่ยง

หรือป้องกันการจมน�้าได้

  2.2 ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัการป้องกนัการจมน�า้ในเดก็นกัเรียนชัน้ประถม

ศกึษา ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากสิง่แวดล้อมเป็นสาเหตสุ�าคญัที่

สามารถท�าให้เด็กชั้นประถมศึกษาเกิดการจมน�้าได้ ดังนั้น

การจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย มีความส�าคัญอย่าง

มาก ส�าหรบัเดก็วยันี ้(Division of Non Communicable 

Diseases (Preventing Injury Groups from Other 

Causes) Department of Disease Control, 2018) ซึ่ง

ตามแนวคิด PRECEDE-PROCEED MODEL (Green & 

Kreuter, 2005) ปัจจยัเอือ้เป็นปัจจัยทีจ่�าเป็นต่อการท�าให้

เกดิพฤตกิรรมสขุภาพ สอดคล้องกบัการศกึษาของ Chaithat 

and Ua-Kit (2015) พบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการจมน�้าใน

เด็กวัยเรียน และเป็นสาเหตุท�าให้เกิดอุบัติเหตุในเด็ก  

รวมถึงการศึกษาของ Schyllander (2013) ที่พบว่า  

สภาพแวดล้อมทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัการป้องกัน

การจมน�้าในเด็ก

  2.3 การรับรู ้ความเสี่ ยงต ่อการจมน�้ า มี 

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการป้องกันการจมน�้าในเด็ก

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา ซึง่อธบิายได้ว่าการรบัรูค้วามเสีย่ง

ต่อการจมน�้าของเด็กวัยน้ี หมายถึง การคาดคะเนหรือ 

การคาดการณ์โอกาสเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการจมน�้า 

จากการเล่นน�า้ในแหล่งน�า้ธรรมชาตแิละแหล่งน�า้ทีส่ร้างข้ึน 

สอดคล้องกับแนวคิด PRECEDE-PROCEED MODEL 

(Green & Kreuter, 2005) กล่าวว่าการรับรู้เป็นปัจจัยน�า

ที่ส�าคัญ เป็นการรับรู้ทางสุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับแรง

จูงใจภายใน น�าไปสู่การกระท�าที่ท�าให้เกิดพฤติกรรมทาง

สุขภาพ และการรับรู้เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีความสัมพันธ์

กับการเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับ 

การศึกษาท่ีพบว่าการรับรู ้ความเส่ียงมีความสัมพันธ ์

ทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการจมน�้าในเด็กวัยเรียน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Chaithat & Ua-Kit, 2015) 

และการศึกษาของ Willcox-Pidgeon (2018) ที่พบว่า  

การรบัรูค้วามเส่ียงในการป้องกนัการจมน�า้ระดบัต�า่มคีวาม

สัมพันธ์กับอัตราการจมน�้าที่เพิ่มมากขึ้น

  2.4 การสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อป้องกัน

การจมน�า้มคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัการป้องกนัการจมน�า้

ในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยพบว่าการสนับสนุน

จากครอบครัวเป็นส่ิงส�าคัญที่มีบทบาทในการเก้ือหนุนให้

เด็กสามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวัน และมีการเติบโตอย่างมี

พัฒนาการสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้

ด้วยดี ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด PRECEDE-PROCEED  

MODEL (Green & Kreuter, 2005) ทีก่ล่าวว่า ปัจจยัเสรมิ

ช่วยสนบัสนนุและเป็นสิง่กระตุน้ในการแสดงออกพฤตกิรรม 

ทางสุขภาพในเรื่องนั้น ๆ สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า 

การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมป้องกันการจมน�้าในเด็กวัยเรียน (Chaithat & 

Ua-Kit, 2015)  ความประมาท ของบิดามารดา ผู้ปกครอง

หรือผู ้ดูแลเด็ก เป็นสาเหตุท�าให้เกิดอุบัติเหตุในเด็ก  

(Chivanon, 2016) และการดูแลของผู้ปกครองมีความ

สมัพนัธ์ทางบวกกบัการป้องกันการจมน�า้ในเดก็ (Hossain, 

2015) นอกจากน้ีการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในเด็กวัยเรียน (r = .252,  

p < .05) (Salee, Chaimongkol, & Pongjaturawit, 

2015)

 3. ปัจจัยที่ไม ่มีความสัมพันธ ์กับการป้องกัน 

การจมน�้าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

  3.1 ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกัน

การจมน�้า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ถึงแม้เด็กนักเรียนจะมี

ความรู ้ที่มากก็ตาม แต่โดยวัยและธรรมชาติของเด็ก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่เป็นวัยที่มีความกระตือรือร้นที่

จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ชอบลองท�าสิ่งที่ท้าทายความสามารถ 
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ชอบเล่นเป็นกลุม่ ชอบแข่งขนั (Erikson, 1963) โดยเฉพาะ

การเล่นน�า้/ว่ายน�า้ยิง่เป็นเรือ่งทีท้่าทาย ดงันัน้เดก็นกัเรยีน

ที่มีความรู ้มากหรือน้อย จึงมีการป้องกันการจมน�้า 

ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Veetil   et al. 

(2017) พบว่า ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกัน 

การจมน�า้ในเดก็ (OR = 1.8; 95% CI = 1.1-5.5) สอดคล้อง

กบัการศกึษาทีพ่บว่า สาเหตขุองการเสยีชีวติจากการจมน�า้

ในเด็กไม่ใช่การขาดความรู ้แต่เป็นการไม่รูว้ธิกีารเอาตวัรอด 

ในน�้า และวิธีการช่วยเหลือตนเองและผู ้อื่นที่ถูกต้อง  

(Strategy and Planning Division Ministry of Public 

Health, 2019)

  3.2 เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการป้องกัน 

การจมน�้า ทั้งนี้อาจเนื่องจากเด็กนักเรียนเพศชายและ 

เพศหญงิต่างมคีวามซกุซน ชอบเสีย่ง โลดโผนชอบผจญภยั

เช่นเดียวกัน ตามทฤษฎีพัฒนาการของ Erikson (1963) 

เดก็วยันีจ้ะได้รบัแบบอย่างจากบดิามารดา รวมถึงเพือ่นใน

วัยเดียวกันมีอิทธิพลด้านความคิด เด็กจะมีความคิดเห็น

คล้ายคลงึกนั โดยเพศไม่ได้เป็นตวัก�าหนดความคดิ ความเชือ่ 

ดังนั้น เพศจึงไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องการป้องกัน 

การจมน�้า สอดคล้องกับการศึกษาของ Kaewviengdach 

and Hirunwatthanaku (2016) ทีพ่บว่า เพศของนกัเรยีน

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ข้อเสนอแนะ

 พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ควรส่งเสริมกิจกรรม/โปรแกรม โดยเน้นความสามารถ 

ในการตัดสินใจเพ่ือป้องกันการจมน�้าของเด็ก สิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ การรับรู ้ความเสี่ยงต่อการจมน�้า และ 

การสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อป้องกันการจมน�้า เพื่อให้

เด็กนักเรียนได้เล็งเห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง 

หากเกดิการจมน�า้ เสรมิสร้างความสามารถในการตดัสนิใจ 

ให้ครอบครวัและชมุชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม อกีทัง้ควรจดั

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้มีความปลอดภัยทั้งที่บ้านและ

โรงเรียน รวมถึงสถานท่ีสาธารณะเพื่อลดและป้องกัน

อันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อเด็กในการจมน�้า

 1. พยาบาลเวชปฏบิตัชุิมชนและผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้อง 

ควรตระหนักถึงความส�าคัญของการป้องกันการจมน�้า 

ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและควรติดตามประเมิน

การป้องกันการจมน�้าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็น

ระยะ ๆ

 2. ควรมกีารศกึษาเชงิท�านายของตัวแปรท่ีสัมพนัธ์

กับการป้องกันการจมน�้าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา

เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุการจมน�้าในเด็กนักเรียนชั้นประถม

ศึกษามากขึ้น

 3. ควรมีการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมการ

ป้องกันการการจมน�้าในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 จังหวัด

นครราชสีมาที่กรุณาให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดี
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