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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษาความพึงพอใจต่อการอบรมให้การป้องกัน

โรคติดตอ่และการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวยัแก่ครูและผู้ดแูลเด็กโรงเรียนวดัอมรินทรารามเป็นรูปแบบ

การวิจยัเชิงสํารวจ โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง คือ ครูและผู้ดแูลเด็กจํานวน 24 คน เข้ารับการอบรม

ให้การป้องกันโรคติดต่อและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบประเมินความพึง

พอใจหลงัการอบรม วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตจํิานวน ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 ผลการศึกษา สรุปได้ว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงร้อยละ 100.00 มีประสบการณ์

การดแูลเด็กปฐมวยั 1 – 5 ปีมากท่ีสดุ ร้อยละ 41.67 คะแนนหลงัการอบรมสงูกว่าก่อนอบรมจากร้อย

ละ 57.29 เป็นร้อยละ  76.88 และความรู้ความเข้าใจความพึงพอใจหลงัอบรม (ค่าเฉล่ีย = 4.54) 

มากกวา่ก่อนอบรม (คา่เฉล่ีย = 3.54) ข้อมลูด้านการนําความรู้ไปใช้พบว่า ความพึงพอใจคา่เฉล่ียมาก

ท่ีสุด คือ การสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้ (ค่าเฉล่ีย = 4.71) ใน

ภาพรวมความพงึพอใจทกุๆ ด้านอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก ซึ่งมีผลตอ่ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของ

ครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวยัในโรงเรียน เกิดจากการได้รับการตอบสนองด้านความรู้ความเข้าใจตาม

เป้าหมาย และนําไปสูแ่นวทางการปฏิบตัท่ีิเหมาะสมในการดแูลเด็กปฐมวยั 

คาํสาํคัญ; ความพงึพอใจ, การอบรม, การดแูลสขุภาพเดก็ปฐมวยั 

 

ABSTRACT 

 The objective of this study is to investigate the satisfaction with the training to 

prevent disease and first aid for early childhood to teacher and nanny Watamarintraram 

School. This study was survey research, the samples were 24 is teachers and nannies. 

Participants receive training to prevent disease and for early childhood. Satisfation 



 

questionnaire was used to collect data. The collected data were analyzed by frequency, 

percentage, mean and standard deviation. 

  The study concluded that the sample is 100.00 percent female, experienced 

early childhood care, 1 – 5 years at most, 41.67 percent higher points after training from 

76.88 percent to 57.29 and cognition, satisfaction after training (average = 4.54) rather than 

training (average = 3.54) information to apply academic knowledge to discover that 

satisfied most average can bring knowledge to operational applications (average = 4.71) 

overall satisfaction with all aspects of satisfaction levels, which affect the good feelings or 

suite. Good  attitude of early childhood teachers and administrators in the school. Receive 

an understanding of needs and goals lead to guidelines appropriate early childhood care. 

 Keywords; Satisfaction, Training, Aquatic Feed Manufactory  

 

บทนํา 

เด็กปฐมวยัเป็นวยัท่ีกําลงัพฒันาทัง้ทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ซึ่ง

การเจริญเติบโตนีเ้ป็นไปอย่างรวดเร็ว และเด็กปฐมวยัช่วงอาย ุ2 – 3 ปี ท่ีผู้ปกครองบางส่วนจะให้เข้า

โรงเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในระดบัอนบุาล ซึ่งเด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงเรียน โดยโรงเรียน

จําเป็นต้องมีการจดับริการอนามยัโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพดีทัง้ทางร่างกาย สติปัญญา 

จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ส่งผลให้เด็กจะมีการเจริญเติบโตไปอย่างสมวยั ปราศจากโรคและปัญหา

ด้านสขุภาพ ครูและผู้ดแูลเด็กเป็นบคุลากรท่ีมีส่วนสําคญัในโรงเรียน ต้องให้ความสําคญัและมีความรู้

ความเข้าใจตอ่การดแูลสขุภาพอนามยัของเดก็ รวมถึงเฝ้าระวงัความปลอดภยัในชีวิตของเด็ก เพ่ือขจดั

เง่ือนไขท่ีอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและพัฒนาเด็กตัง้แต่ต้น อนัจะเป็นรากฐานไปสู่การมีชีวิตท่ี

มัน่คง และหา่งไกลจากโรคภยัไข้เจ็บ รวมถึงอนัตรายรูปแบบตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัเดก็ได้ 

 เด็กปฐมวยับางรายท่ีใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ท่ีโรงเรียนจะมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย โดย

ตดิตอ่มาจากท่ีโรงเรียน ซึง่โรงเรียนถือวา่เป็นสถานท่ีแพร่เชือ้โรคแห่งหนึ่งสําหรับเด็ก ทัง้นีเ้พราะเด็กมา

จากหลากหลายสิ่งแวดล้อม ซึง่ตา่งคนอาจมีปัญหาสขุภาพท่ีตา่งกนั แตก็่สามารถแพร่กระจายเชือ้โรค

สูก่นัและกนัได้ นอกจากนีเ้ดก็ยงัจําเป็นต้องทํากิจกรรมท่ีต้องปฏิสมัพนัธ์กนัโดยใกล้ชิด ซึ่งการแพร่เชือ้

โรคก็พร้อมจะเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา โรคติดตอ่ท่ีสําคญัและพบบอ่ยในศนูย์พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียน

อนบุาลในปีพ.ศ.2560 จากข้อมลูของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ได้แก่ ไข้หวดั ไข้หวดัใหญ่ 

โรคมือเท้าปาก และโรคอจุจาระร่วง ครูและผู้ดแูลเด็กจึงมีบทบาทสําคญัในการป้องกนั ช่วยเหลือ หรือ

แก้ไขปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยเป็นอย่างย่ิง และเพ่ือให้การเรียนรู้ของเด็กท่ี



 

โรงเรียนมีความเส่ียงน้อยท่ีสดุ ครูและผู้ดแูลเด็กอาจจะต้องดําเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา 

เช่น จดัเตรียมอปุกรณ์ปฐมพยาบาลให้พร้อมในทุกห้องเรียน เข้ารับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 

และการชว่ยฟืน้คืนชีพ (CPR) สอนให้เดก็รักษาความสะอาด โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการล้างมืออย่างถกูวิธี 

ทัง้ก่อนและหลงัรับประทานอาหาร รวมถึงหลงัจากทํากิจกรรมท่ีต้องใช้มือเป็นหลกั เน่ืองจากปัจจยั

เส่ียงท่ีอาจทําลายสขุภาพและร่างกายของนกัเรียนนัน้มีหลากหลายประการ อีกทัง้ยงัอาจเกิดขึน้ได้

ตลอดเวลา จากสถานการณ์ผู้บริหารโรงเรียนวดัอมรินทรารามจึงตระหนกัถึงความสําคญัของการให้

ความรู้ความเข้าใจในการดแูลสขุภาพเด็กปฐมวยั และได้ขอความร่วมมือจากคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ในการจดักิจกรรมให้ความรู้กบัครูและผู้ดแูลเด็กระดบัปฐมวยัด้านการดแูล

สุขภาพและการปฐมพยาบาล เพ่ือให้ครูและผู้ดูแลเด็กสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการดูแลเด็กได้ 

ดงันัน้เพ่ือเป็นข้อมูลให้โรงเรียนนําผลการศึกษาไปวางนโยบายด้านการปฏิบตัิงาน ในการส่งเสริม 

ป้องกนัและลดความเส่ียงด้านสขุภาพของเด็กปฐมวยัในโรงเรียน คณะผู้ วิจยัจึงศกึษาการระเมินความ

พึงพอใจของผู้ รับการอบรมการป้องกนัโรคติดตอ่และการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวยัโรงเรียนวดัอมรินท

ราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจการป้องกันโรคติดต่อและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวยั

ของครูและผู้ดแูลเดก็โรงเรียนวดัอมรินทราราม 

 2. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจตอ่การอบรมให้การป้องกนัโรคติดตอ่และการปฐมพยาบาล

เดก็ปฐมวยัแก่ครูและผู้ดแูลเดก็โรงเรียนวดัอมรินทราราม 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาความพึงพอใจต่อการอบรมให้ความรู้การดูแลและการปฐมพยาบาลเด็ก

ปฐมวยัแก่ครูพ่ีเลีย้งโรงเรียนวดัอมรินทรารามมีกรอบแนวคดิงานวิจยั ดงันี ้

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

ประชาการและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรได้แก่ ครูผู้ดแูลเด็ก และพ่ีเลีย้งเด็กปฐมวยัโรงเรียนวดั

อมรินทราราม ประชากรท่ีศกึษาจํานวน 24 คน การวิจยัครัง้นีใ้ช้ประชากรทัง้หมด 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  

 1. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการดแูลสขุภาพและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวยั ก่อน – 

หลงัการอบรม  

 2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการปฐม

 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป สําหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ 

ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ตารางแสดง คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความพงึพอใจของผู้ เข้าอบรมด้านตา่งๆ 

 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย 

ค่าส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความพงึ

พอใจ 

ด้านวิทยากร     

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชดัเจน 4.75 0.44 มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเนือ้หา 4.63 0.58 มาก 

ข้อมูลท่ัวไป 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศกึษา 

- ประสบการณ์การเลีย้งดเูด็กปฐมวยั 

ความรู้ความเข้าใจการป้องกันโรคติดต่อ

และการปฐมพยาบาลเดก็ปฐมวัย 

 

ระดับความพงึพอใจต่อการอบรม

การป้องกันโรคติดต่อและการ

ปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัยแก่ครู

และผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนวัดอมริ

นทราราม 
 



 

3. เนือ้หาในการฝึกอบรมมีความครบถ้วน 4.54 0.60 มาก 

4. การใช้เวลาตามท่ีกําหนดไว้ 4.54 0.59 มาก 

5. การตอบข้อซกัถามในการฝึกอบรม 4.63 0.49 มาก 

รวม 4.62 0.54 มาก 

ด้านความรู้ความเข้าใจ    

1. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี ้ก่อน การอบรม 3.54 0.83 ปานกลาง 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองนี ้หลงั การอบรม 4.54 0.51 มาก 

ด้านการนําความรู้ไปใช้     

1. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้ 4.71 0.46 มาก 

2. มีความมัน่ใจและสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ 4.58 0.50 มาก 

3. สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้กบัผู้ อ่ืนได้ 4.42 0.72 มาก 

รวม 4.57 0.56 มาก 

 

ผลการศึกษา 

1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีมี้จํานวนทัง้หมด 24 คน กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดเป็นเพศ

หญิงคดิเป็น ร้อยละ 100.00 อายอุยูร่ะหว่าง 20 ถึง 30ปีมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ

อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี และ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.83 และอาย ุ50 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 

16.67 สถานภาพโสดมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 58.33 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 33.34 และ

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ คดิเป็นร้อยละ 8.33 ประสบการณ์การดแูลเด็กปฐมวยั 1 – 5 ปีมากท่ีสดุ คดิเป็น

ร้อยละ 41.67 รองลงมาคือ น้อยกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 และมากวา่ 10 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 

12.50 

2. จากการเปรียบเทียบคะแนนวดัความรู้ความเข้าก่อน-หลงัอบรมแสดงให้เห็นว่า ผลคะแนน

วดัความรู้ความเข้าใจจากการอบรมให้การป้องกันโรคติดตอ่และการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวยั แก่ครู

และผู้ดแูลเดก็โรงเรียนวดัอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หลงัการอบรมมีคะแนนสงู

กวา่ก่อนอบรมจากร้อยละ 57.29 เป็นร้อยละ 76.88 



 

3. ผลการวิเคราะห์ด้านวิทยากรพบว่า ความพึงพอใจคา่เฉล่ียมากท่ีสุด คือ การถ่ายทอด

ความรู้ของวิทยากรมีความชดัเจน คา่เฉล่ียความพึงพอใจเท่ากบั 4.75 รองลงมา คือ ความสามารถใน

การอธิบายเนือ้หา และการตอบข้อซกัถามในการฝึกอบรม คา่เฉล่ียความพงึพอใจเทา่กบั 4.63  

 ด้านความรู้ความเข้าใจพบว่าระดบัความพึงพอใจหลังอบรม (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54) 

มากกวา่ก่อนอบรม(คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.54)  

 ด้านการนําความรู้ไปใช้พบวา่ ความพงึพอใจคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ การสามารถนําความรู้

ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 รองลงมา คือ มีความ

มัน่ใจและสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ได้ คา่เฉล่ีความพึงพอใจเท่ากบั 4.58 และสามารถนําความรู้

ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดให้กบัผู้ อ่ืนได้ คา่เฉล่ียความพงึพอใจเทา่กบั 4.42  

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ได้รับความรู้ไปดแูลสขุภาพอนามยัของเด็กๆ ในชัน้เรียน การดแูลสขุภาพ

ฟัน การทํา  CPR ท่ีถูกวิธี และสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริงและเป็น

แนวทางในการป้องกนั และหวัข้อท่ีอยากให้จดัอบรมครัง้ตอ่ไป ได้แก่ พฒันาการของเด็กปฐมวยัในแต่

ละชว่งวยั การดแูลเดก็พิเศษ 

 

การอภปิรายผล 

ผลการศกึษาความพึงพอใจตอ่การอบรมการป้องกนัโรคติดตอ่และการปฐมพยาบาลเด็ก

ปฐมวยัแก่ครูและผู้ดแูลเด็กโรงเรียนวดัอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย จากการทดสอบความรู้ความ

เข้าใจของกลุ่มตวัอย่างก่อนการอบรมพบว่า กลุ่มตวัอย่างหลงัการอบรมมีคะแนนสูงกว่าก่อนอบรม 

และระดบัความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจพบว่าระดบัความพึงพอใจหลงัอบรมมากกว่าก่อน

อบรม ข้อมลูด้านการนําความรู้ไปใช้พบวา่ ความพึงพอใจคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ การสามารถนําความรู้

ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้ และ รองลงมา คือ มีความมัน่ใจและสามารถนําความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้ได้ ผลการศกึษาสอดคล้องกบัแนวคิดของชาญ สวสัดิ์สาลี (2550: 15) ได้กล่าวว่าการอบรม

เป็นระบวนการท่ีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงทศันคต ิและพฤตกิรรมในการปฏิบตังิานของผู้ปฏิบตังิานให้ดีขึน้ ให้สามารถปฏิบตัิงาน ท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่งานท่ี

รับผิดชอบในปัจจบุนั และงานท่ีกําลงัจะได้รับมอบหมายให้ทําในอนาคตโดยตรง ในภาพรวมความพึง

พอใจทกุๆ ด้านอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ซึ่งมีผลตอ่ความรู้สึกท่ีดีหรือทศันคติท่ีดีของครูและผู้ดแูลเด็ก



 

ปฐมวยัในโรงเรียน เกิดจากการได้รับการตอบสนองด้านความรู้ความเข้าใจตามเป้าหมาย และนําไปสู่

แนวทางการปฏิบตัท่ีิเหมาะสมในการดแูลเดก็ปฐมวยั 

  

ข้อเสนอแนะ 

  1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

 1.1 โรงเรียนการควรให้ความสําคญั และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพเด็กนกัเรียนทุก

ระดบั โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทกัษะพฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านต่างๆ โดย

เชิญวิทยากรท่ีเป็นบุคลากรด้านสาธารณสขุมาให้ความรู้ จดักิจกรรมรณรงค์โดยใช้ส่ือประชาสมัพนัธ์

ประเภทตา่งๆ ท่ีเหมาะสมตามวยัของเดก็ 

 1.2 โรงเรียนควรมีกิจกรรมสง่เสริมการสร้างสขุนิสยัให้กบัเด็ก เช่น การล้างมือถกูวิธี 2 ก่อน 

5 หลงั เป็นต้น 

 1.3 ผู้บริหารควรให้ความสําคญัและสนบัสนุน ด้านการพฒันาความรู้ความเข้าใจของ

บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนในทุกระดับ และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ท่ีจําเป็นในการปฐม

พยาบาลเดก็ เพ่ือให้เดก็ได้รับการดแูลสขุภาพอยา่งเหมาะสม  

 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 2.1 ควรมีการศกึษาผลการดําเนินการการป้องโรคตดิตอ่สําคญัในเดก็ปฐมวยั 

 2.2 ควรมีการศกึษาผลของการสง่เสริมพฤตกิรรมสขุภาพเดก็ปฐมวยั 
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