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บทคัดย่อ
		 การวิจัยกึ่งทดลองเพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแล
เด็กระหว่างรูปแบบการสอนแบบรายบุคคลด้วยหลักการสิง่ แวดล้อมศึกษา กับรูปแบบการสอนแบบบรรยายกลุม่ ใหญ่
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบรายบุคคลจ�ำนวน 33 คน และกลุ่มเปรียบเทียบใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย
กลุ่มใหญ่จ�ำนวน 34 คน ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ และติดตามผล 4 สัปดาห์
		 ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล มีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรู้ ทัศนคติ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการบริหารจัดการ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.001)
ยกเว้นพฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อม (p-value = 0.064) เมื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มทดลองกับ
กลุ่มเปรียบเทียบในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p-value <0.05) ยกเว้นพฤติกรรมการบริหารจัดการในระยะติดตามผลที่กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.185) จากผลการทดลองจึงสรุปว่า การจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนแก่ผดู้ แู ลเด็กทีไ่ ม่มพี นื้ ฐานความรูท้ างด้านสิง่ แวดล้อมและสาธารณสุข
มาก่อน ควรจัดให้มีการสอนแบบรายบุคคลจะเกิดผลสัมฤทธิ์มากกว่าการสอนแบบบรรยายกลุ่มใหญ่ เนื่องจากผู้ดูแล
เด็กแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ และสติปัญญา ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรู้แสดงออก
มาในลักษณะที่ต่างกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ค�ำส�ำคัญ: การสอนแบบรายบุคคล สิ่งแวดล้อมศึกษา การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
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Abstract
		 The objective of this study was to make a comparison between knowledge attitude and behavior prevention
control of communicable diseases during who have been taught individually by principles of environmental
education and those taught in large lecture group. The sample are 2 child development center preschool in Saphan
sung district, Bangkok. Thirty three child caregivers of experimental group used teaching individual model.
Thirty four child caregivers of comparison group used teaching a big group model. The duration of 6 weeks and
4 weeks to follow up.
		 The finding showed, the experimental group had averages of knowledge, attitude, behavior and health
behavior management increased was statistically significant (p-value <0.001) but behavioral care environment
was statistically significant (p-value = 0.064).
		 If compared the results between groups found that the experimental group had an average knowledge,
attitude, behavior of health and behavior environment than the control group was statistically significant (p-value
<0.05) except the experimental group had behavior management in fallow up than the comparison group without
statistical significance (p-value = 0.185). The findings showed the organization must training courses prevention
and control of communicable diseases for child caregivers who without basic knowledge of the environment and
public health. They should provide teaching to individual had achievement rather than a teaching big group
model because child caregivers have differences of seniority, qualifications and intelligent. So behavioral
learning different based on the potential of the individual.
Keywords: taught individually, environmental education, prevention control of communicable

บทน�ำ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นสถานที่ที่เด็กอยู่
รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้มโี อกาสในการแพร่กระจาย
เชื้อโรคและเกิดโรคติดต่อระหว่างกันได้ง่าย ส�ำหรับเด็ก
ที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้บ่อยๆ โดย
เฉพาะโรคหวัด มือ เท้า และปาก และอุจจาระร่วง หากไม่
ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มต้นอาจท�ำให้รุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้ และการเจ็บป่วยของเด็กยังมีผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพและภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว
เนื่องจากผู้ปกครองอาจต้องหยุดงานเพื่อมาดูแลเด็กใน
ช่วงที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน ท�ำให้เกิดการขาดรายได้และเสียค่าใช้จ่าย
ในการรั ก ษาพยาบาล(1-4) บุ ค คลที่ จ ะช่ ว ยในการจั ด
สิง่ แวดล้อมและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กก่อนวัยเรียน เพื่อให้ปลอดจากการแพร่กระจายของ
เชือ้ โรคคือผูด้ แู ลเด็ก ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ คี วามส�ำคัญในการ

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน ควรมีความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนมีพฤติกรรมที่ถูก
ต้องเหมาะสม ในการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการการ
ด�ำเนินงานทีด่ ใี นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและจัด
สิง่ แวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจาย
เชื้อ(1) และจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน
ราชการหลายแห่ง การอบรมให้ความรูแ้ ก่ผดู้ แู ลเด็ก เพือ่
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนยังไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ยังมีเด็ก
เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อและพบการระบาดของโรคต่างๆ
จากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อประจ� ำเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2557 ของกลุ่มงานระบาดวิทยา ส�ำนัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร(5) พบว่าเด็กที่มีอายุระหว่าง
0-4 ปี เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคมือ เท้า และปาก และโรค
อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ สุกใส และตาแดง ร้อยละ 85.4,
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30.9, 21.4, 25.4,18.7 ตามล�ำดับ และข้อมูลจากส�ำนัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(6)
วันที่ 1 มกราคม-30 ธันวาคม 2557 พบเด็กป่วยด้วยโรค
มือ เท้า และปาก 64,317 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 99.78
ต่อแสนประชากร และเสียชีวิต 2 ราย โดยสถานที่ที่พบ
การระบาดส่วนใหญ่คือ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
และโรงเรียนอนุบาล
จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการอบรมให้
ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็กแบบรายบุคคล โดยน�ำหลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาในการสอน เนื่องจากผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มีระดับการ
ศึกษา อายุ ประสบการณ์การท�ำงานที่แตกต่างกัน ส่งผล
ให้การรับรู้ในเนื้อหาสาระที่จะสอนแตกต่างกันไปตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งข้อดีของวิธีการสอนแบบ
รายบุคคลนีจ้ ะเหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละคน
ตั้งแต่วัยวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน และเป็น
วิธที ที่ ำ� ให้ผสู้ อนสามารถติดตามความก้าวหน้าของผูเ้ รียน
แต่ละคนเพราะผู้เรียนแต่ละคนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่
แตกต่างกัน(7 -10) ในขณะที่รูปแบบการสอนแบบเดิม
ซึ่งเป็นการสอนบรรยายกลุ่มใหญ่ได้มีการน�ำมาใช้กัน
อย่างแพร่หลาย แต่ยงั ไม่มขี อ้ มูลสนับสนุนว่ารูปแบบการ
สอนแบบใดที่เหมาะสมส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการอบรม
ผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคติดต่อในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนพืน้ ที่
เขตเมือง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอนผูด้ แู ลเด็กให้มคี ณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็ก ระหว่างกลุ่มที่
ได้รับการสอนแบบรายบุคคลด้วยหลักการสิ่งแวดล้อม
ศึกษา และกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบบรรยายกลุ่มใหญ่
2. เพือ่ เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็กก่อน
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และหลังการสอนแบบรายบุคคลด้วยหลักการสิง่ แวดล้อม
ศึกษา

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ
ผู้ดูแลเด็ก หมายถึง บุคคลในต�ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก
ที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง สถานเลี้ยง
เด็กที่อยู่ในความดูแลของส�ำนักงานการสงเคราะห์และ
สวัสดิภาพสังคม ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครซึง่
ให้บริการดูแลเด็กที่มีอายุระหว่าง 2-6 ปี ที่บิดามารดา
น� ำ เด็ กมาฝากไว้ เฉพาะเวลากลางวั น ตั้ ง อยู ่ ใ นชุ มชน
วัด อาคารสงเคราะห์ชุมชน และในแหล่งก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร
การป้องกันโรคติดต่อ หมายถึง มาตรการเพือ่ หยุด
ยั้งอุบัติการณ์ของโรคติดต่อ โดยปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกันควบคุมโรคดังนี้ เสริมสร้างความต้านทานร่างกาย
และสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่เด็กก่อนวัยเรียน ก�ำจัดแหล่ง
โรคไม่ให้แพร่เชือ้ ต่อไป และตัดการถ่ายทอดเชือ้ โรคโดย
จัดสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้
สะอาด ปลอดภัย
หลักการสิง่ แวดล้อมศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ให้ความรู้ส�ำหรับผู้ดูแลเด็ก เพื่อการป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ประกอบด้วย
1) เนื้อหาสาระความรู้ 2) เทคโนโลยี 3) บุคลากร
เป้าหมาย
การสอนแบบรายบุคคล หมายถึง การสอนเพื่อ
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อแบบรายบุคคลโดยใช้ระยะ
เวลาในการสอน 6 สัปดาห์ ครั้งละ 3 ชั่วโมงต่อบุคคล
มีกจิ กรรมการสอนดังนี้ การเฝ้าระวังการติดเชือ้ การดูแล
สุ ข วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คล การดู แ ลสุ ข ภาพของเด็ ก การ
สุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และการให้
ความรูแ้ ก่ผปู้ กครองโดยมีครูผสู้ อนเป็นผูฝ้ กึ ปฏิบตั ิ ให้คำ�
แนะน�ำ และเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคนตั้งแต่วัยวุฒิ วุฒิภาวะ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ความช�ำนาญ ติดตามความก้าวหน้าใน
การเรียน และให้ก�ำลังใจผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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กำรสอนแบบบรรยำยกลุ่มใหญ่ หมายถึง การ
สอนแบบบรรยายในห้องประชุมเรื่องความรู้เรื่องโรค
ติดต่อที่พบบ่อยในสถานเลี้ยงเด็ก หลักการป้องกันโรค
ติดต่อ มีกิจกรรมการสอนดังนี้ การเฝ้าระวังการติดเชื้อ
การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคล การดูแลสุขภาพของเด็ก
การสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่พักอาศัย และการ
ให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครอง กิจกรรมกลุม่ ระดมสมองโดยการ
ฝึกประเมินสถานการณ์จ�าลองทางระบาดวิทยา 5 โรค
ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ มือ เท้า และปาก
ตาแดง และสุกใส ฝึกเขียนแผนปฏิบัติงาน/โครงการ
ประจ�าปีในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยใช้ระยะ
เวลาในการสอน 3 วัน

ในการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ด้ ว ยแบบสอบถาม
ชุดเดิม
X 5, X 6 หมายถึ ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระยะ
ติดตามผลทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบด้วย แบบ
ทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดพฤติกรรม
ในการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ด้ ว ยแบบสอบถาม
ชุดเดิม
T1 – T6 หมายถึง การสอนแบบรายบุคคลด้วยหลัก
การสิ่งแวดล้อมศึกษา จ�านวน 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงต่อ
บุคคล ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์
Tn หมายถึง การสอนแบบบรรยายกลุม่ ใหญ่ จ�านวน
1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasiexperimental research) โดยแบ่งกลุม่ ทีศ่ กึ ษาออกเป็น 2
กลุม่ คือ กลุม่ ทดลอง เป็นผูด้ แู ลเด็กทีไ่ ด้รบั การสอนแบบ
รายบุคคลด้วยหลักการสิง่ แวดล้อมศึกษา และกลุม่ เปรียบ
เทียบ เป็นผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการสอนแบบบรรยายกลุ่ม
ใหญ่ ท�าการเก็บข้อมูลก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และระยะติดตามผล ตามแบบแผนการวิจัยดังนี้

ประชากรในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นผูด้ แู ลเด็กทีป่ ฏิบตั ิ
งานในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น เขตสะพานสู ง
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้หลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ามาศึกษา (Inclusion
criteria) คือ ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนแสงธรรมคลองมณีมจี า� นวนทัง้ สิน้ 33 คน และศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสุเหร่าซีรอมีจา� นวนทัง้ สิน้ 34 คน
เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งสองแห่งนี้มี
คุณลักษณะทางประชากรใกล้เคียงกัน และยังไม่เคยเข้า
ร่วมโครงการหรือได้รบั การอบรมการป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อในสถานเลีย้ งเด็กมาก่อน และเคยมีการแพร่ระบาด
ของการเกิดโรคมือ เท้า และปาก และสุกใส ใช้วธิ เี ลือกสุม่
แบบง่ายโดยจับฉลากรายชือ่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน
เพือ่ เลือกกลุม่ ทดลองจ�านวน 1 ศูนย์ และกลุม่ เปรียบเทียบ
จ�านวน 1 ศูนย์ ทัง้ นีป้ ระชากรศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียน
ชุมชนแสงธรรมคลองมณีจา� นวน 33 คน และศูนย์พฒ
ั นา
เด็กก่อนวัยเรียนสุเหร่าซีรอจ�านวน 34 คน สมัครใจเข้า
ร่วมการศึกษาทัง้ หมดจึงไม่มกี ารค�านวณหาขนาดตัวอย่าง
กำรพิทักษสิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รหั ส 1/56-581 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ การชี้ แ จง

กลุ่มทดลอง

กลุ่มเปรียบเทียบ

ภำพที่ 1 รูปแบบการทดลอง
X1, X2 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการ
ทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบด้วยแบบ
ทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดพฤติกรรม
ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
X3, X4 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการ
ทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ด้วยแบบ
ทดสอบความรู้ แบบวัดทัศนคติ และแบบวัดพฤติกรรม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล และ
แจ้งสิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมวิจัยเป็นไปโดย
สมัครใจ และสามารถถอนตัวจากการวิจัยได้ตลอดโดย
ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ข้อมูลที่ได้จะถูกเก็บเป็นความ
ลับและน�ำเสนอในภาพรวม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผูด้ แู ล
เด็ก ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา
และระยะเวลาปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
จ�ำนวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบความรู้การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อจ�ำนวน 20 ข้อ เป็นค�ำถามให้เลือกค�ำตอบที่
ถูกต้อง 1 จาก 2 ตัวเลือก ช่วงคะแนน 0-20 คะแนน
ส่วนที่ 3 แบบวัดทัศนคติการป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อจ�ำนวน 15 ข้อ เป็นค�ำถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 4 ระดับ ซึ่งประยุกต์วิธีการสร้างของ
ลิ เ คิ ร ์ ท (Likert scale) ให้ ค ะแนน 0 คะแนน
(ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ถึง 3 คะแนน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
ของข้อความทางบวก และให้คะแนน 0 คะแนน (เห็นด้วย
อย่างยิ่ง) ถึง 3 คะแนน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ของ
ข้อความทางลบ ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 0-45 คะแนน
โดยให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกให้ตรงกับความคิดเห็นใน
ข้อความที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบเพียง 1 ค�ำตอบ
ส่วนที่ 4 แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อจ�ำนวน 22 ข้อ เป็นค�ำถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 3 ระดับ ซึ่งประยุกต์วิธีการสร้างของ
ลิเคิร์ท (Likert scale) ข้อความที่มีทั้งด้านบวกและ
ด้านลบใน 3 หัวข้อ ได้แก่ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
พฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อม พฤติกรรมการบริหาร
จัดการ ให้คะแนน 0 คะแนน (ไม่เคยท�ำเลย) ถึง 2 คะแนน
(ท�ำเป็นประจ�ำ) ของข้อความทางบวก และให้คะแนน 0
คะแนน (ท�ำเป็นประจ�ำ) ถึง 2 คะแนน (ไม่เคยท�ำเลย)
ของข้อความทางลบ ระดับคะแนนพฤติกรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพ 0-18 คะแนน (จ�ำนวน 9 ข้อ) พฤติกรรม
ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม 0-16 คะแนน (จ�ำนวน
8 ข้อ) พฤติกรรมด้านการบริหารจัดการ 0-10 คะแนน
(จ�ำนวน 5 ข้อ) โดยให้ผตู้ อบเลือกตัวเลือกให้ตรงกับการ
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ปฏิบัติใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาเพียง 1 ค�ำตอบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
หลังจากคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแล้ว เก็บรวบรวม
ข้อมูลก่อนการทดลองในสัปดาห์แรก โดยให้กลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ สองกลุม่ ตอบแบบสอบถาม กิจกรรมของกลุม่ ทดลอง
มีระยะเวลาการทดลองทัง้ หมด 6 สัปดาห์ จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ครั้งละ 3 ชั่วโมงต่อบุคคล (โดยมีครูผู้สอน 3 ท่าน
ต่อผู้เรียน 6 คนต่อวัน) กิจกรรมประกอบด้วย สัปดาห์ที่
1 การเฝ้าระวังการติดเชื้อ สัปดาห์ที่ 2 การดูแลสุขวิทยา
ส่วนบุคคล สัปดาห์ที่ 3 การดูแลสุขภาพของเด็ก สัปดาห์
ที่ 4 การสุขาภิบาลอาหาร สัปดาห์ที่ 5 การสุขาภิบาลทีพ่ กั
อาศัย และสัปดาห์ที่ 6 การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง จน
กลุม่ ตัวอย่างครบทัง้ 33 คน สัปดาห์ที่ 7 ผูว้ จิ ยั ท�ำการเก็บ
ข้ อ มู ล หลั ง ท� ำ การทดลองด้ ว ยแบบสอบถามชุ ด เดิ ม
สัปดาห์ที่ 8-12 เป็นการติดตามและประเมินผลเป็นช่วง
ที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ในสัปดาห์ที่ 12 ผู้วิจัยท�ำการเก็บ
ข้อมูลระยะติดตามผลด้วยแบบสอบถามชุดเดิม
กิจกรรมของกลุ่มเปรียบเทียบเป็นการสอนแบบ
บรรยายกลุ่มใหญ่ ด�ำเนินการจัดอบรมเรื่อง การพัฒนา
องค์ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแล
เด็ก จ�ำนวน 1 ครั้ง ใช้ระยะเวลา 3 วัน ผู้วิจัยท�ำการเก็บ
ข้อมูลภายหลังอบรมเสร็จในวันที่ 3 ด้วยแบบสอบถามชุด
เดิม สัปดาห์ที่ 8-12 เป็นการติดตามและประเมินผลเป็น
ช่วงที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ สัปดาห์ที่ 12 ผู้วิจัยท�ำการเก็บ
ข้อมูลระยะติดตามผลด้วยแบบสอบถามชุดเดิม

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ระหว่ า งกลุ ่ ม ทดลองและกลุ ่ ม เปรี ย บเที ย บก่ อ นการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลในเรื่อง
ความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ทัศนคติต่อการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และพฤติกรรมการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ โดยผ่านการตรวจสอบการแจกแจง
ของข้อมูลว่า มีการแจกแจงแบบปกติสามารถใช้สถิติ
Independent t-test
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3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย
ภายในกลุม่ ทดลองก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผลในเรื่องความรู้การป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อ ทัศนคติต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และ
พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยผ่านการ
ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลว่า มีการแจกแจงแบบ
ปกติสามารถใช้สถิติ Repeated Measures ANOVA

ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็กในการวิจัยนี้มีจ�ำนวน 67 คน แบ่งเป็น
กลุม่ ทดลองทีไ่ ด้รบั การสอนแบบรายบุคคลด้วยหลักการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาจ�ำนวน 33 คน และกลุ่มเปรียบเทียบที่
ได้รับการสอนแบบบรรยายกลุ่มใหญ่จ�ำนวน 34 คน
ผู้ดูแลเด็กทั้งสองกลุ่มมีอายุโดยเฉลี่ย 36.8 (S.D. =
10.4) และ 35.8 ปี (S.D. = 7.9) ระดับการศึกษาทัง้ กลุม่
ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 57.6 และ 47.0 ทัง้ กลุม่ ทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ร้อยละ 33.4 และ 47.1 และระยะเวลา
ปฏิบตั งิ านในศูนย์พฒ
ั นาเด็กก่อนวัยเรียนทัง้ กลุม่ ทดลอง
และกลุม่ เปรียบเทียบส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงระหว่าง 6-10
ปี ร้อยละ 69.7 และ 67.6 ทั้งนี้ระยะเวลาปฏิบัติงานโดย

เฉลี่ยเท่ากับ 9.6 (S.D. = 4.0) และ 8.7 ปี (S.D. = 3.0)
2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรค ของผูด้ แู ลเด็กก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
2.1 ความรู ้ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ของ
ผู้ดูแลเด็ก พบว่าก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อใกล้เคียงกับ
กลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.001) และระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.001) รายละเอียดดังตารางที่ 1
2.2 ทัศนคติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของ
ผู้ดูแลเด็ก พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.001)
หลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนสูงกว่ากลุ่ม
เปรี ย บเที ย บอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (p-value=
0.001) และระยะติดตามผล กลุม่ ทดลองมีคะแนนสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value=
0.050) รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้การป้องกันโรคติดต่อ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ความรู้
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

กลุม่ ทดลอง
(n=33)
Mean
S.D.
12.9
3.7
17.2
2.0
15.7
2.4

กลุม่ เปรียบเทียบ
(n=34)
Mean
S.D.
13.5
2.5
13.0
2.3
13.0
2.4

Mean
Difference

95%CI

p-value

-0.6
4.2
2.7

-1.784, -0.216
3.149, 5.251
1.528, 3.872

0.441
<0.001
<0.001
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ทัศนคติการป้องกันโรคติดต่อของผูด้ แู ลเด็ก ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ทัศนคติ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

กลุม่ ทดลอง
(n=33)
Mean
S.D.
4.5
3.8
3.3
3.5
-1.7
1.4

กลุม่ เปรียบเทียบ
(n=34)
Mean
S.D.
-1.3
3.4
-1.2
6.5
0.4
6.1

Mean
Difference

95%CI

p-value

5.8
4.5
-2.1

4.038, 7.562
1.950, 7.050
-4.280, 0.080

<0.001
0.001
0.050

2.3 พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็ก
		 2.3.1 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็ก พบว่าก่อนการทดลองคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพกลุ่มทดลองมีความใกล้เคียงกับกลุ่มเปรียบเทียบ (p-value = 0.228) หลังจากเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p-value <0.001) เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ในระยะติดตามผล พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.006) รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

กลุม่ ทดลอง
(n=33)
Mean
S.D.
11.6
2.2
14.5
1.4
14.0
1.6

กลุม่ เปรียบเทียบ
(n=34)
Mean
S.D.
12.3
2.5
12.1
2.4
12.5
2.6

Mean
Difference
-0.7
2.4
1.5

95%CI

p-value

-1.848, 0.448 0.228
1.441, 3.359 <0.001
0.446, 2.554 0.006

		 2.3.2 พฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมของผู้ดูแลเด็ก พบว่าก่อนการทดลองคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ดูแลสภาพแวดล้อมทัง้ สองกลุม่ มีความใกล้เคียงกัน (p-value = 0.660) เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการทดลอง
พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p-value <0.001) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในระยะติดตามผลพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ดูแลสภาพแวดล้อมสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value = 0.002) รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พฤติกรรม
การดูแลสภาพ
แวดล้อม
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

กลุม่ ทดลอง
(n=33)
Mean S.D.
8.6
2.2
10.5
1.3
9.6
1.5

กลุม่ เปรียบเทียบ
(n=34)
Mean
S.D.
8.8
1.4
8.6
1.5
8.2
2.0

Mean
Difference
-0.2
1.9
1.4

95%CI

p-value

-1.106 , 0.706 0.660
1.216 , 2.584 <0.001
0.538 , 2.262 0.002

		 2.3.3 พฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้ดูแลเด็ก พบว่าก่อนการทดลองคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริหาร
จัดการทั้งสองกลุ่มมีความใกล้เคียงกัน (p-value = 0.013) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการบริหารจัดการสูงกว่ากลุม่ เปรียบเทียบอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value <0.001)
เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ในระยะติดตามผล พบว่า กลุม่ ทดลองมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการบริหารจัดการสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริหารจัดการ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ

ก่อนการทดลอง

กลุม่ ทดลอง
(n=33)
Mean
S.D.
5.3
1.7

หลังการทดลอง
ระยะติดตามผล

7.6
6.6

พฤติกรรม
การบริหารจัดการ

1.3
1.5

กลุม่ เปรียบเทียบ
(n=34)
Mean
S.D.
6.3
1.5
5.7
6.2

3. เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของผู ้ ดู แ ลเด็ ก ก่ อ นการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
3.1 เปรียบเทียบความรู้การป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อของผู้ดูแลเด็ก
		 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความรู้การ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล พบว่าความรู้การป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อของกลุม่ ทดลองหลังได้รบั การถ่ายทอด

1.5
1.6

Mean
Difference
-1.0
1.9
0.4

95%CI

p-value

-1.784 ,
0.013
-0.216
1.216 , 2.584 <0.001
-0.357 , 1.157 0.295

ความรูต้ ามรูปแบบการสอนแบบรายบุคคลด้วยหลักการ
สิง่ แวดล้อมศึกษามีความแตกต่างจากกลุม่ เปรียบเทียบที่
ได้รับการสอนแบบกลุ่มใหญ่ (F = 21.764, p-value
<0.001) ค่าเฉลี่ยความรู้ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน
ตามระยะเวลาการทดลอง (F = 21.998, p-value
<0.001) โดยที่กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความรู้มากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ (F = 21.106, p-value <0.001)
ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ความรูก้ ารป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างกลุม่
การวัด
ระหว่างกลุ่มและการวัด

SS
222.458
124.678
202.471

df
1
2
2

MS
222.458
62.338
101.236

F
21.764
12.998
21.106

p-value
<0.001
<0.001
<0.001

3.2 เปรียบเทียบทัศนคติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็ก
		 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทัศนคติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบ พบว่าทัศนคติของกลุ่มทดลองภายหลังได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามรูปแบบการสอนแบบรายบุคคลด้วยหลัก
การสิ่งแวดล้อมศึกษา มีความแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบที่ได้รับการสอนแบบกลุ่มใหญ่ (F = 4.063, p-value =
0.048) ค่าเฉลี่ยทัศนคติทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันตามระยะเวลาการทดลอง (F = 4.765, p-value = 0.010)
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยทัศนคติสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (F = 15.034, p-value <0.001) ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบทัศนคติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ทัศนคติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างกลุม่
การวัด
ระหว่างกลุ่มและการวัด

SS
105.252
97.017
306.092

df
1
2
2

MS
105.252
48.508
153.048

F
4.063
4.765
15.034

p-value
0.048
0.010
<0.001

3.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็ก
		 3.3.1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็ก
		 ผลการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พบว่าพฤติกรรมของกลุม่ ทดลองหลังได้รบั การ
ถ่ายทอดความรู้ตามรูปแบบการสอนแบบรายบุคคลด้วยหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา มีความแตกต่างจากกลุ่ม
เปรียบเทียบที่ได้รับการสอนแบบกลุ่มใหญ่ (F = 9.254, p-value = 0.003) ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทั้งสองกลุ่มมี
ความแตกต่างกันตามระยะเวลาการทดลอง (F = 10.832, p-value <0.001) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (F = 13.815 , p-value <0.001) ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็กระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ระหว่างกลุม่
การวัด
ระหว่างกลุ่มและการวัด

SS
62.923
84.107
107.273

df
1
2
2

MS
62.923
42.055
53.635

F
9.254
10.832
13.815

p-value
0.003
<0.001
<0.001
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		 3.3.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมของผู้ดูแลเด็ก
		 ผลการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล พบว่าพฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบแตกต่างกัน (F = 8.805, p-value = 0.004) ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันตาม
ระยะเวลาการทดลอง (F = 5.412, p-value = 0.006) กลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลีย่ พฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ (F = 10.693 , p-value <0.001) ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมของผูด้ แู ลเด็กระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
พฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อม
ระหว่างกลุม่
การวัด
ระหว่างกลุ่มและการวัด

SS
31.802
24.833
49.072

df
1
2
2

MS
31.802
12.417
24.536

F
8.805
5.412
10.693

p-value
0.004
0.006
<0.001

		 3.3.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารจัดการของผู้ดูแลเด็ก
		 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารจัดการ พบว่าพฤติกรรมของกลุ่มทดลองภายหลังได้
รับการทดลองไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ (F = 2.056, p-value = 0.157) ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทั้งสอง
กลุ่มมีความแตกต่างกันตามระยะเวลาการทดลอง (F = 7.395, p-value = 0.001) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริหารจัดการมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (F = 12.836 , p-value <0.001) ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารจัดการของผูด้ แู ลเด็กระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล
พฤติกรรมการบริหารจัดการ
ระหว่างกลุม่
การวัด
ระหว่างกลุ่มและการวัด

SS
7.845
28.197
48.935

วิจารณ์ผลการวิจัย
1. ความรู ้ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ของ
ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ภายหลั ง การทดลองและระยะติ ด ตามผล
พบว่าผูด้ แู ลเด็กกลุม่ ทดลองมีความรูม้ ากกว่ากลุม่ เปรียบ
เทียบและมากกว่าก่อนการทดลอง สามารถอธิบายได้ว่า
การอบรมทั้ง 2 กลุ่มนี้ใช้เนื้อหาที่เหมือนกันแต่ต่างกันที่
รูปแบบการสอน ซึ่งผลของรูปแบบการสอนแบบราย
บุคคลที่พัฒนามาจากหลักการของสิ่งแวดล้อมศึกษา

df
1
2
2

MS
7.845
14.097
24.464

F
2.056
7.395
12.836

p-value
0.157
0.001
<0.001

เกษม จันทร์แก้ว(7) กล่าวไว้ว่า หลักการที่หนึ่งคือ เนื้อหา
สาระความรู้ เป็นการให้ความรู้ที่มีความลุ่มลึกและกว้าง
ทั้งแนวนอน ครอบคลุมได้ทุกแง่ทุกมุมเป็นเรื่องเฉพาะ
ไม่ใช่ทกุ ๆ เรือ่ ง หลักการทีส่ องคือ เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
การถ่ายทอดความรูน้ นั้ ต้องอาศัยสือ่ หลักในการถ่ายทอด
ความรูไ้ ปสูผ่ เู้ รียนเพือ่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการเรียน
การสอน หลักการที่สามคือ บุคลากรเป้าหมาย เป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีความส�ำคัญมากที่จะต้องได้รับการถ่ายทอด
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ความรู้ ซึ่งกลุ่มบุคคลนั้นจะมีความแตกต่างกันทางอายุ
เชื้อชาติ วุฒิการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ วุฒิภาวะ
อาชี พ วั ฒ นธรรม และภูมิล�ำเนา ส่ง ผลให้เ กิดความ
สามารถในการรับรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ
สอนแบบรายบุคคลด้วยหลักสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็น
รูปแบบการให้ความรูอ้ ย่างมีระบบและแบบแผน จุดเด่น
ของสิ่งแวดล้อมศึกษาคือ ผู้เรียนจะเกิดความรู้และความ
เข้าใจเพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่กระท�ำได้
ถูกต้องและยั่งยืน ซึ่งจะแตกต่างกับผู้เรียนที่ได้รับการ
สอนแบบบรรยายกลุม่ ใหญ่ เพราะการสอนแบบบรรยาย
นี้ผู้สอนเป็นผู้อธิบายเนื้อหาตามบทเรียน หากแต่ว่าการ
เรียนแบบบรรยายนั้นความรู้ที่ได้รับการฟังเพียงอย่าง
เดียวอาจจะลืมง่าย เป็นความทรงจ�ำที่ไม่ถาวรหากไม่ได้
ทดลองปฏิบัติจริงจึงท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดี
เท่าทีค่ วร(7,11-14) สอดคล้องกับการศึกษาของ Johnson D
W และคณะ(15) พบว่าการสอนแบบบรรยายตั้งอยู่บน
สมมุ ติ ฐ านที่ ว ่ า ผู ้ เ รี ย นทุ ก คนต้ อ งการข้ อ มู ล เดี ย วกั น
ถู ก น� ำ เสนอจากผู ้ ส อนด้วยปากเปล่า ในเวลาเดียวกัน
ซึง่ ในความเป็นจริงแล้วการเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจของ
แต่ละบุคคลจะแตกต่างกันด้วยกาลเวลา แต่การบรรยาย
กลุ่มใหญ่ต้องเป็นไปตามเวลาที่ผู้สอนน�ำเสนอ ส่งผล
ให้การจดจ�ำเนื้อหาลดลง และปัญหาอีกประการหนึ่งคือ
ศักยภาพของสติปญ
ั ญาทีจ่ ะรับรูข้ องแต่ละบุคคลแตกต่าง
กันเมื่อการเรียนเสร็จสิ้นลงส่งผลให้ความรู้ที่ได้รับจาก
การฟังเพียงอย่างเดียวอาจจะลืมง่าย
2. ทั ศ นคติ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ของ
ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ภายหลั ง การทดลองและระยะติ ด ตามผล
พบว่าผู้ดูแลเด็กกลุ่มทดลองมีทัศนคติที่ดีขึ้นมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ และมีทัศนคติที่ดีขึ้นมากกว่าก่อนการ
ทดลอง สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการสอนแบบราย
บุ ค คลด้ ว ยหลั ก การสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษา เป็ น การสร้ า ง
ทัศนคติระดับความเข้มข้นของเนื้อหาสาระของจิตส�ำนึก
ต่อจากความรู้ โดยให้ผเู้ รียนได้มกี ารท�ำกิจกรรมฝึกทักษะ
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขโดยใช้ระยะเวลา
6 สัปดาห์ ดังนี้ 1) การฝึกด้วยตนเอง เป็นการฝึกปฏิบัติ
หน้าที่การงานตามปกติ ซึ่งผู้เรียนน�ำความรู้จากแนวทาง
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อส�ำหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์
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พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีผู้
สอนคอยให้ค�ำแนะน�ำและปรึกษาเมื่อผู้เรียนเกิดปัญหา
ในการปฏิบตั ิ 2) การฝึกเฉพาะกรณี เป็นการฝึกการดูแล
สุขภาพของเด็กเมื่อเกิดการเจ็บป่วยระหว่างอยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อ
เด็กเกิดเหตุกรณีฉกุ เฉิน 3) การฝึกเสริมทักษะปฏิบตั ดิ า้ น
สิ่งแวดล้อม เป็นการฝึกประเมินปัญหา วิเคราะห์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายเชื้อ และวางแผน
แก้ไขปัญหา ภายหลังการทดลองพบว่า ผู้เรียนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในการฝึกปฏิบัติได้ดีกว่าก่อนการทดลอง
สอดคล้องกับเกษม จันทร์แก้ว(7) กล่าวไว้ว่า วิธีการที่จะ
สร้างเจตคติทถี่ กู ต้องนัน้ ต้องให้ผเู้ รียนได้เห็นของจริง ได้
ท�ำกิจกรรมสัมผัสของจริง เท่ากับเป็นการสร้างความรูแ้ ละ
ความเข้าใจสั่งสมให้เกิดเจตคติที่ถูกต้องเพิ่มอีกด้วย
และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Martin (16) ได้ ศึ ก ษา
เรื่ อ งผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ข องนั ก เรี ย น
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการเรียนแบบรายบุคคลกับ
การเรียนแบบปกติ โดยเปรียบเทียบจากคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนการทดสอบหลัง
เรี ย นมี ค ะแนนสู ง กว่ า คะแนนการทดสอบก่ อ นเรี ย น
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Johnson D W และ
คณะ(15) พบว่า การสอนแบบบรรยายจะให้ผลเท่ากับการ
อ่านหรือวิธีการสอนข้อเท็จจริง แต่ให้ผลน้อยในการ
ส่งเสริมการคิดหรือการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และในการ
ศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบบรรยายกับการอภิปราย
พบว่ า การสอนทั้ ง สองแบบไม่ แ ตกต่ า งกั น ในด้ า น
การเรียนรู้แต่การอภิปรายจะดีกว่าในการพัฒนาการแก้
ปัญหาและเจตคติต่อวิชาที่เรียน
3. พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ภาย
หลังการทดลอง พบว่าผูด้ แู ลเด็กกลุม่ ทดลองมีพฤติกรรม
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อดีขึ้นกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
และดี ขึ้ น กว่ า ก่ อ นการทดลอง เมื่ อ พิ จ ารณาผลการ
วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพในระยะติ ด ตาม
ภายในกลุ่มทดลอง พบว่าพฤติกรรมการล้างมือของ
ผูด้ แู ลเด็กกลุม่ ทดลองยังปฏิบตั ไิ ม่เป็นตามขัน้ ตอนอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ดูแลเด็กยังมีความคุ้นเคยต่อการ
ท�ำความสะอาดมือแบบเดิม และไม่สะดวกในการล้างมือ

102

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

ทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เพราะขาดแคลนอุปกรณ์การ
ท�ำความสะอาดมือ เช่น อ่างล้างมือมีจ�ำนวนน้อย และ
อยู ่ไ กลจากบริ เ วณที่ ปฏิบั ติงานไม่ส ะดวกที่ จะเดินไป
ล้างมือทุกครัง้ หลังสัมผัสเด็กหรือสิง่ สกปรก กระดาษและ
ผ้าเช็ดมือส�ำหรับใช้ 1 คนต่อ 1 ครั้งมีไม่เพียงพอ จะเห็น
ได้ว่าพฤติกรรมของผู้ดูแลเด็กเมื่อขาดการกระตุ้นเตือน
พฤติกรรมการแสดงออกก็จะลดลงเป็นไปตามธรรมชาติ
ของแต่ละบุคคล และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีผลต่อ
พฤติกรรม(17) ดังนัน้ รูปแบบการสอนแบบรายบุคคลด้วย
หลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา เน้นเนื้อหาหรือสิ่งที่จะให้
ผูเ้ รียนจ�ำโดยใช้เทคนิคให้เห็นความส�ำคัญ มีการไตร่ตรอง
และความตระหนัก โดยผู้สอนสร้างเนื้อหาที่ผู้เรียนมอง
เห็นภาพชัดเจนให้เป็นสิง่ คุน้ เคยน�ำมาเชือ่ มกับทักษะการ
คิดอย่างมีระบบค�ำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและ
ผลของการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากตัวผู้ดูแลเด็ก
เองเป็นแหล่งของการแพร่กระจายเชือ้ ทัง้ ทางตรงและทาง
อ้อม(7) โดยผ่านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หุ่นจ�ำลอง
สื่อวีดีทัศน์ power point ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงการเจ็บป่วย
ของเด็กที่เลี้ยงดูในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน อาการแสดง
ของโรค และโรคแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ เป็นการสะท้อนความ
คิดเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความส�ำนึกถึงผลเสียที่จะเกิดตาม
มาหากผู ้ เ รี ย นละเลยต่ อ การปฏิ บั ติ ตั ว ในการป้ อ งกั น
ควบคุ ม โรค และเกิ ด ความรู ้ สึ ก ตอบโต้ อ อกมาโดย
อัตโนมัตเิ มือ่ รูส้ กึ ว่าเด็กทีเ่ จ็บป่วยเหล่านัน้ เป็นบุตรหลาน
หรือบุคคลในครอบครัวของผูด้ แู ลเด็กเอง การทีผ่ วู้ จิ ยั น�ำ
เทคโนโลยีการถ่ายทอดความรูม้ าใช้ในการเรียนการสอน
นั้ น เปรี ย บเสมื อ นสะพานเชื่ อ มระหว่ า งองค์ ค วามรู ้
และบุคลากรเป้าหมายอันจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่แสดงออกที่เหมาะสม(4,7,13)
นอกจากนีก้ ารให้ความรูต้ ามรูปแบบการสอนแบบ
รายบุคคลตามขัน้ ตอนดังกล่าวยังมีการติดตามพฤติกรรม
ของผู้ดูแลเด็ก เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนในการ
ป้องกันการติดเชือ้ ในเด็ก ให้คำ� แนะน�ำในประเด็นทีย่ งั ไม่
เข้าใจ พร้อมทั้งให้ก�ำลังใจผู้ดูแลเด็ก สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของธัญญา กาญจนรชตะ(18) ได้ทำ� การศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้เรื่องการเช็ดตัวลดไข้ของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้
รับการสอนโดยการบรรยายและสาธิตกับการสอนโดยใช้
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สื่อวีดีทัศน์ พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับการสอนโดย
การบรรยายและสาธิตมีคะแนนเฉลีย่ ความรูม้ ากกว่ากลุม่
ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้สอื่ วีดที ศั น์ งานวิจยั ของ Songul(19)
ได้ท�ำศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐานของนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 ในประเทศ
ตุรกีที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์และการสอนแบบ
สาธิต พบว่าวิธีการสาธิตในห้องทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมากกว่าการสอนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์

สรุป
ผู้ดูแลเด็ก เป็นบุคลากรที่มีความส�ำคัญในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัย
เรียน หากผู้ดูแลเด็กมีความรู้ในการด�ำเนินงานป้องกัน
โรคติดต่อ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบด้านสุขอนามัยส่วน
บุคคลที่ดี ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของเด็กด้วย
ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ดูแล
เด็กนั้นต้องค�ำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยส�ำคัญ โดย
เฉพาะ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงานที่
แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรูใ้ นเนือ้ หาสาระทีจ่ ะสอนแตก
ต่างกันไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล(2,4,7) ส่วนมาก
แล้วผูท้ มี่ อี ายุมากมักมีการสัง่ สมความรูแ้ ละประสบการณ์
สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อย แต่ในทางตรงข้ามผู้ที่มีอายุมากจะ
มี ค วามสามารถในการจดจ� ำ ด้ อ ยกว่ า ผู ้ ที่ มี อ ายุ น ้ อ ย
เนือ่ งจากความเสือ่ มของสมองส่งผลให้ความทรงจ�ำลดลง
ตามกาลเวลา(2) ส่วนระดับการศึกษามีส่วนส�ำคัญต่อการ
ถ่ายทอดความรู้เช่นกัน จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีความรู้สูงระดับ
สติปัญญาดีจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถคิดและ
กระท�ำสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง รู้จักเลือกเรียนรู้ ซักถาม
ผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาและสติ
ปัญญาต�่ำกว่า(2,4,7,13) ดังนั้น รูปแบบการสอนแบบราย
บุ ค คลนี้ จ ะมี ก ารทดสอบระดั บ ความรู ้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนก่อนเริ่มการ
สอน ด้วยเหตุที่ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถแตก
ต่างกันทัง้ ด้านความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน เพือ่
ให้ผู้สอนสามารถเสนอแนะการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับเอกัตภาพของผูเ้ รียนแต่ละคน และยังส่งผล
ต่อการคงอยู่ของความรู้ด้วย
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ข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.1 การจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแก่
ผู้ดูแลเด็กที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณสุขมาก่อน ควรจัดให้มีการสอนแบบรายบุคคล
จะเกิดผลสัมฤทธิม์ ากกว่าการสอนแบบบรรยายกลุม่ ใหญ่
เนื่องจากผู้ดูแลเด็กแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทั้ง
ทางด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ และสติปญ
ั ญา ส่งผลให้พฤติกรรม
การเรียนรูแ้ สดงออกมาในลักษณะทีต่ า่ งกันตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
1.2 เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เป็นบุคคลส�ำคัญทีม่ สี ว่ น
ในการสนับสนุนความรูท้ างวิชาการในการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อแก่ผู้ดูแลเด็ก โดยมีการด�ำเนินงานในเชิงรุก
เช่ น เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู ้ ห รื อ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
ศักยภาพแก่ผดู้ แู ลเด็กอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ความรูท้ คี่ งทน
และยั่งยืนของผู้ดูแลเด็ก
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
การวิจยั โดยใช้หลักการสิง่ แวดล้อมศึกษาไม่ควรยุติ
แค่การวัดผลการเรียนรูภ้ ายหลังการถ่ายทอดสิน้ สุดลง แต่
ควรท�ำการวิจัยติดตามพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ได้แก่ ความรู้ เจตคติ ความส�ำนึก การตอบโต้ และทักษะ
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ กับกลุ่มทดลองเดิมเพื่อ
ติ ด ตามความคงทนของพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ อ ย่ า ง
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