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Abstract 
 Purpose: To evaluate the effect of the developing hand washing behavior program on  
knowledge, attitude, and skill among novice monks.
 Design: A descriptive study was conducted using a secondary analysis of existing data  
collected by one faculty of nursing under the 2016 Academic Service Project for the Novice Monks 
at Wat Phaidam Buddhist School.
 Methods: A total of 162 novice monks in the school participate in the Academic Service  
Project. The data were collected at three phases: before (pre-test), immediately after (post-test1), 
and one-month after the program. Self-administered questionnaires were used to measure  
knowledge, attitude, hand washing skill, and the satisfaction towards the program. Descriptive 
statistics and repeated measures ANOVA were used for data analysis. 
 Main findings: Results revealed that all handed hygiene knowledge, attitude and skill of  
novice monks are significantly increase after finishing active participation learning programe (p < .05). 
The novice monks showed retention of knowledge, attitude and skill on handed hygiene care at  
1 month. Additionally, majority of them (80%) expressed their level of satisfaction towards the 
program ranging between high and highest. 
 Conclusion and recommendations: The developing hand washing behavior program helps 
improving knowledge, attitude, and skill on hand hygiene care. This program should be promoted 
to apply among novice monks population and positive reinforcement should be given to sustain 
their hygiene behavior which, in turn, will result in well-being of novice monks.
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และทักษะในสามเณร*
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	เพ่ือประเมินผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการล้างมือต่อความรู้	ทัศนคติ	และทักษะในสามเณร	

 รูปแบบการวิจัย:	การวิจัยเชิงพรรณนาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ	ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการบริการวิชาการ

ให้กับสามเณร	โรงเรียนวัดไผ่ดำา	จังหวัดสิงห์บุรี	ประจำาปี	พ.ศ.	2559	ของสถาบันการศึกษาพยาบาลแห่งหน่ึง

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	ข้อมูลของสามเณรท้ังหมดในโรงเรียนจำานวน	162	รูป	ท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ	ได้แก่	

ข้อมูลท่ีเก็บ	3	ระยะ	คือ	ก่อน-หลังทันที	และระยะ	1	เดือนภายหลังร่วมโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการล้างมือ	สามเณร

ตอบแบบประเมินประเมินความรู้	ทัศนคติต่อการล้างมือ	ทักษะการล้างมือ	และความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรม	

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบซำา้

 ผลการวิจัย:	 ความรู้	 ทัศนคติ	 และทักษะการล้างมือของสามเณรหลังเข้าร่วมโปรแกรมเพ่ิมสูงข้ึนจากก่อนการ 

เข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 ท่ีระดับนัยสำาคัญทางสถิติ	 .05	และความรู้	 ทัศนคติ	 และทักษะการล้างมือ

ของสามเณรมีความคงทนอยู่ในระยะ	1	เดือนภายหลังร่วมโปรแกรม	และสามเณรส่วนใหญ่	(ร้อยละ	80)	มีความพึงพอใจ

ในการเข้าร่วมโปรแกรมในระดับมากถึงมากท่ีสุด	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมการล้างมือสามารถส่งผลให้สามเณรเกิดการเรียนรู้	 มีทัศนคติ

และทักษะการล้างมือท่ีดี	จึงควรส่งเสริมให้มีการนำาโปรแกรมฯ	ไปใช้ในกลุ่มประชากรสามเณร	และควรมีการเสริมแรง

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดความคงทนของพฤติกรรม	ซ่ึงจะส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของสามเณรต่อไป	
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