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บทคัดย�อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค< เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตGอการอบรมใหDการปJองกันโรคติดตGอ
และการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัยแกGครูและผูDดูแลเด็กโรงเรียนวัดอมรินทรารามเปLนรูปแบบการวิจัย
เชิงสํารวจ โดยศึกษาจากกลุGมตัวอยGาง คือ ครูและผูDดูแลเด็กจํานวน 24 คน เขDารับการอบรมใหDการ
ปJองกันโรคติดตGอและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย เคร่ืองมือท่ีใชD คือ แบบประเมินความพึงพอใจหลัง
การอบรม วิเคราะห<ขDอมูลดDวยสถิติจํานวน รDอยละ คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา สรุปไดDวGา กลุGมตัวอยGางเปLนเพศหญิงรDอยละ 100.00 มีประสบการณ<การดูแล
เด็กปฐมวัย 1 – 5 ปrมากท่ีสุด รDอยละ 41.67 คะแนนหลังการอบรมสูงกวGากGอนอบรมจากรDอยละ 
57.29 เปLนรDอยละ 76.88 และความรูDความเขDาใจความพึงพอใจหลังอบรม (คGาเฉลี่ย = 4.54) มากกวGา
กGอนอบรม (คGาเฉลี่ย = 3.54) ขDอมูลดDานการนําความรูDไปใชDพบวGา ความพึงพอใจคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
การสามารถนําความรูDท่ีไดDรับไปประยุกต<ใชDในการปฏิบัติงานไดD (คGาเฉลี่ย = 4.71) ในภาพรวมความ
พึงพอใจทุกๆ ดDานอยูGในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งมีผลตGอความรูDสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของครูและผูDดูแล
เด็กปฐมวัยในโรงเรียน เกิดจากการไดDรับการตอบสนองดDานความรูDความเขDาใจตามเปJาหมาย และ
นําไปสูGแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลเด็กปฐมวัย 
คําสําคัญ; ความพึงพอใจ, การอบรม, การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 
 

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 
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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 

เด็กปฐมวัยเปLนวัยท่ีกําลังพัฒนาท้ังทางรGางกาย สติปpญญา จิตใจ อารมณ< และสังคม ซึ่งการ
เจริญเติบโตน้ีเปLนไปอยGางรวดเร็ว และเด็กปฐมวัยชGวงอายุ 2 – 3 ปr ท่ีผูDปกครองบางสGวนจะใหDเขDา
โรงเรียนเพ่ือเตรียมความพรDอมในระดับอนุบาล ซึ่งเด็กจะใชDเวลาสGวนใหญGอยูGในโรงเรียน โดยโรงเรียน
จําเปLนตDองมีการจัดบริการอนามัยโรงเรียน เพ่ือสGงเสริมใหDเด็กมีสุขภาพดีท้ังทางรGางกาย สติปpญญา 
จิตใจ อารมณ< และสังคม สGงผลใหDเด็กจะมีการเจริญเติบโตไปอยGางสมวัย ปราศจากโรคและปpญหา
ดDานสุขภาพ ครูและผูDดูแลเด็กเปLนบุคลากรท่ีมีสGวนสําคัญในโรงเรียน ตDองใหDความสําคัญและมีความรูD
ความเขDาใจตGอการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก รวมถึงเฝJาระวังความปลอดภัยในชีวิตของเด็ก เพ่ือ
ขจัดเง่ือนไขท่ีอาจเปLนอุปสรรคตGอการเติบโตและพัฒนาเด็กต้ังแตGตDน อันจะเปLนรากฐานไปสูGการมีชีวิต
ท่ีมั่นคง และหGางไกลจากโรคภัยไขDเจ็บ รวมถึงอันตรายรูปแบบตGางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับเด็กไดD 

เด็กปฐมวัยบางรายท่ีใชDเวลาสGวนใหญGอยูGท่ีโรงเรียนจะมีอาการเจ็บป�วยหรือไมGสบาย โดยติด
ตGอมาจากท่ีโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนถือวGาเปLนสถานท่ีแพรGเช้ือโรคแหGงหน่ึงสําหรับเด็ก ท้ังน้ีเพราะเด็กมา
จากหลากหลายสิ่งแวดลDอม ซึ่งตGางคนอาจมีปpญหาสุขภาพท่ีตGางกัน แตGก็สามารถแพรGกระจายเช้ือโรค
สูGกันและกันไดD นอกจากน้ีเด็กยังจําเปLนตDองทํากิจกรรมท่ีตDองปฏิสัมพันธ<กันโดยใกลDชิด ซึ่งการแพรG
เช้ือโรคก็พรDอมจะเกิดข้ึนไดDตลอดเวลา โรคติดตGอท่ีสําคัญและพบบGอยในศูนย<พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลในปrพ.ศ.2560 จากขDอมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดDแกG ไขDหวัด 
ไขDหวัดใหญG โรคมือเทDาปาก และโรคอุจจาระรGวง ครูและผูDดูแลเด็กจึงมีบทบาทสําคัญในการปJองกัน 
ชGวยเหลือ หรือแกDไขปpญหาสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยเปLนอยGางย่ิง และเพ่ือใหDการ
เรียนรูDของเด็กท่ีโรงเรียนมีความเสี่ยงนDอยท่ีสุด ครูและผูDดูแลเด็กอาจจะตDองดําเนินการตามนโยบาย
ของสถานศึกษา เชGน จัดเตรียมอุปกรณ<ปฐมพยาบาลใหDพรDอมในทุกหDองเรียน เขDารับการฝ�กอบรมการ
ปฐมพยาบาล และการชGวยฟ�¡นคืนชีพ (CPR) สอนใหDเด็กรักษาความสะอาด โดยเฉพาะอยGางย่ิงการลDาง
มืออยGางถูกวิธี ท้ังกGอนและหลังรับประทานอาหาร รวมถึงหลังจากทํากิจกรรมท่ีตDองใชDมือเปLนหลัก 
เน่ืองจากปpจจัยเสี่ยงท่ีอาจทําลายสุขภาพและรGางกายของนักเรียนน้ันมีหลากหลายประการ อีกท้ังยัง
อาจเกิดข้ึนไดDตลอดเวลา จากสถานการณ<ผูDบริหารโรงเรียนวัดอมรินทรารามจึงตระหนักถึง
ความสําคัญของการใหDความรูDความเขDาใจในการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย และไดDขอความรGวมมือจาก



The Seventh National Symposium  
 Bangkokthonburi University 

451 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการจัดกิจกรรมใหDความรูDกับครูและผูDดูแลเด็ก
ระดับปฐมวัยดDานการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาล เพ่ือใหDครูและผูDดูแลเด็กสามารถนําไปใชD
ประโยชน<ในการดูแลเด็กไดD ดังน้ันเพ่ือเปLนขDอมูลใหDโรงเรียนนําผลการศึกษาไปวางนโยบายดDานการ
ปฏิบัติงาน ในการสGงเสริม ปJองกันและลดความเสี่ยงดDานสุขภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 
คณะผูDวิจัยจึงศึกษาการระเมินความพึงพอใจของผูDรับการอบรมการปJองกันโรคติดตGอและการปฐม
พยาบาลเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกนDอย กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรูDความเขDาใจการปJองกันโรคติดตGอและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัยของครู
และผูDดูแลเด็กโรงเรียนวัดอมรินทราราม 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตGอการอบรมใหDการปJองกันโรคติดตGอและการปฐมพยาบาลเด็ก
ปฐมวัยแกGครูและผูDดูแลเด็กโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาความพึงพอใจตGอการอบรมใหDความรูDการดูแลและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย
แกGครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีกรอบแนวคิดงานวิจัย ดังน้ี 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

ประชาการและกลุGมตัวอยGาง ประชากรไดDแกG ครูผูDดูแลเด็ก และพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัด
อมรินทราราม ประชากรท่ีศึกษาจํานวน 24 คน การวิจัยคร้ังน้ีใชDประชากรท้ังหมด 
 เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย ไดDแกG  
 1. แบบทดสอบความรูDความเขDาใจการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย กGอน – 
หลังการอบรม  
 2. แบบประเมินความพึงพอใจตGอการอบรมใหDความรูDการดูแลสุขภาพและการปฐม 

ขDอมูลท่ัวไป 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ<การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
ความรูDความเขDาใจการปJองกันโรคติดตGอและการ
ปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย 

 

ระ ดับความ พึ งพอใจตG อการ
อบรมการปJองกันโรคติดตGอและการ
ปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัยแกGครูและ
ผูDดูแลเด็ก โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
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 วิเคราะห<ขDอมูลโดยใชDโปรแกรมคอมพิวเตอร<สําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใชDในการวิเคราะห< ไดDแกG 
ความถ่ี รDอยละ คGาเฉลี่ย และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ตารางท่ี 1 คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของผูDเขDาอบรมดDานตGางๆ 
 

รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย 
ค�าส�วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด�านวิทยากร     
1. การถGายทอดความรูDของวิทยากรมีความชัดเจน 4.75 0.44 มาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 4.63 0.58 มาก 
3. เน้ือหาในการฝ�กอบรมมีความครบถDวน 4.54 0.60 มาก 
4. การใชDเวลาตามท่ีกําหนดไวD 4.54 0.59 มาก 
5. การตอบขDอซักถามในการฝ�กอบรม 4.63 0.49 มาก 

รวม 4.62 0.54 มาก 
ด�านความรู�ความเข�าใจ    
1. ความรูD ความเขDาใจในเร่ืองน้ี กGอน การอบรม 3.54 0.83 ปานกลาง 
2. ความรูD ความเขDาใจในเร่ืองน้ี หลัง การอบรม 4.54 0.51 มาก 
ด�านการนําความรู�ไปใช�     
1. สามารถนําความรูDท่ีไดDรับไปประยุกต<ใชDในการปฏิบัติงานไดD 4.71 0.46 มาก 
2. มีความม่ันใจและสามารถนําความรูDที่ไดDรับไปใชDไดD 4.58 0.50 มาก 
3. สามารถนําความรูDไปเผยแพรG/ถGายทอดใหDกับผูDอ่ืนไดD 4.42 0.72 มาก 

รวม 4.57 0.56 มาก 
 
ผลการศึกษา 

1. กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการศึกษาคร้ังน้ีมีจํานวนท้ังหมด 24 คน กลุGมตัวอยGางท้ังหมดเปLนเพศ
หญิงคิดเปLน รDอยละ 100.00 อายุอยูGระหวGาง 20 ถึง 30ปrมากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 41.67 รองลงมา
คืออายุระหวGาง 31 - 40 ปr และ 41 – 50 ปr คิดเปLนรDอยละ 20.83 และอายุ 50 ปrข้ึนไป คิดเปLนรDอย
ละ 16.67 สถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 58.33 รองลงมาคือ สมรส คิดเปLนรDอยละ 33.34 
และหยGารDาง/แยกกันอยูG คิดเปLนรDอยละ 8.33 ประสบการณ<การดูแลเด็กปฐมวัย 1 – 5 ปrมากท่ีสุด คิด
เปLนรDอยละ 41.67 รองลงมาคือ นDอยกวGา 1 ปr คิดเปLนรDอยละ 37.50 และมากวGา 10 ปrข้ึนไป คิดเปLน
รDอยละ 12.50 

2. จากการเปรียบเทียบคะแนนวัดความรูDความเขDากGอน-หลังอบรมแสดงใหDเห็นวGา ผลคะแนน
วัดความรูDความเขDาใจจากการอบรมใหDการปJองกันโรคติดตGอและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย แกGครู
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และผูDดูแลเด็กโรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกนDอย กรุงเทพมหานคร หลังการอบรมมีคะแนน
สูงกวGากGอนอบรมจากรDอยละ 57.29 เปLนรDอยละ 76.88 

3. ผลการวิเคราะห<ดDานวิทยากรพบวGา ความพึงพอใจคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การถGายทอด
ความรูDของวิทยากรมีความชัดเจน คGาเฉลี่ยความพึงพอใจเทGากับ 4.75 รองลงมา คือ ความสามารถใน
การอธิบายเน้ือหา และการตอบขDอซักถามในการฝ�กอบรม คGาเฉลี่ยความพึงพอใจเทGากับ 4.63  
 ดDานความรูDความเขDาใจพบวGาระดับความพึงพอใจหลังอบรม (คGาเฉลี่ยเทGากับ 4.54) 
มากกวGากGอนอบรม(คGาเฉลี่ยเทGากับ 3.54)  
 ดDานการนําความรูDไปใชDพบวGา ความพึงพอใจคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การสามารถนํา
ความรูDท่ีไดDรับไปประยุกต<ใชDในการปฏิบัติงานไดD คGาเฉลี่ยความพึงพอใจเทGากับ 4.71 รองลงมา คือ มี
ความม่ันใจและสามารถนําความรูDท่ีไดDรับไปใชDไดD คGาเฉลี่ความพึงพอใจเทGากับ 4.58 และสามารถนํา
ความรูDไปเผยแพรG/ถGายทอดใหDกับผูDอ่ืนไดD คGาเฉลี่ยความพึงพอใจเทGากับ 4.42  

4. ขDอเสนอแนะอ่ืนๆ ไดDรับความรูDไปดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กๆ ในช้ันเรียน การดูแล
สุขภาพฟpน การทํา CPR ท่ีถูกวิธี และสามารถนําความรูDท่ีไดDรับไปใชDประโยชน<ในสถานการณ<จริงและ
เปLนแนวทางในการปJองกัน และหัวขDอท่ีอยากใหDจัดอบรมคร้ังตGอไป ไดDแกG พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในแตGละชGวงวัย การดูแลเด็กพิเศษ 
 
การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจตGอการอบรมการปJองกันโรคติดตGอและการปฐมพยาบาลเด็ก
ปฐมวัยแกGครูและผูDดูแลเด็กโรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกนDอย จากการทดสอบความรูDความ
เขDาใจของกลุGมตัวอยGางกGอนการอบรมพบวGา กลุGมตัวอยGางหลังการอบรมมีคะแนนสูงกวGากGอนอบรม 
และระดับความพึงพอใจดDานความรูDความเขDาใจพบวGาระดับความพึงพอใจหลังอบรมมากกวGากGอน
อบรม ขDอมูลดDานการนําความรูDไปใชDพบวGา ความพึงพอใจคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การสามารถนําความรูD
ท่ีไดDรับไปประยุกต<ใชDในการปฏิบัติงานไดD และ รองลงมา คือ มีความม่ันใจและสามารถนําความรูDท่ี
ไดDรับไปใชDไดD ผลการศึกษาสอดคลDองกับแนวคิดของชาญ สวัสด์ิสาลี (2550: 15) ไดDกลGาววGาการอบรม
เปLนระบวนการท่ีจะชGวยเพ่ิมพูนความรูD ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูDปฏิบัติงานใหDดีข้ึน ใหDสามารถปฏิบัติงาน 
ท่ีอยูGในความรับผิดชอบไดDอยGางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน อันจะเปLนประโยชน<ตGองาน
ท่ีรับผิดชอบในปpจจุบัน และงานท่ีกําลังจะไดDรับมอบหมายใหDทําในอนาคตโดยตรง ในภาพรวมความ
พึงพอใจทุกๆ ดDานอยูGในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งมีผลตGอความรูDสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของครูและผูDดูแล
เด็กปฐมวัยในโรงเรียน เกิดจากการไดDรับการตอบสนองดDานความรูDความเขDาใจตามเปJาหมาย และ
นําไปสูGแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลเด็กปฐมวัย 
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ข�อเสนอแนะ 
 1. ขDอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.1 โรงเรียนการควรใหDความสําคัญ และมีสGวนรGวมในการสGงเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนทุก
ระดับ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมใหDความรูDและทักษะพฤติกรรมการดูแลตนเองในดDานตGางๆ โดย
เชิญวิทยากรท่ีเปLนบุคลากรดDานสาธารณสุขมาใหDความรูD จัดกิจกรรมรณรงค<โดยใชDสื่อประชาสัมพันธ<
ประเภทตGางๆ ท่ีเหมาะสมตามวัยของเด็ก 
 1.2 โรงเรียนควรมีกิจกรรมสGงเสริมการสรDางสุขนิสัยใหDกับเด็ก เชGน การลDางมือถูกวิธี 2 
กGอน 5 หลัง เปLนตDน 
 1.3 ผูDบริหารควรใหDความสําคัญและสนับสนุน ดDานการพัฒนาความรูDความเขDาใจของ
บุคลากรดDานการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนในทุกระดับ และอุปกรณ<เวชภัณฑ<ท่ีจําเปLนในการปฐม
พยาบาลเด็ก เพ่ือใหDเด็กไดDรับการดูแลสุขภาพอยGางเหมาะสม  
 2. ขDอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตGอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการดําเนินการการปJองโรคติดตGอสําคัญในเด็กปฐมวัย 
 2.2 ควรมีการศึกษาผลของการสGงเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
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