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Factors Influencing Behaviors in Preventing COVID-19 

of Teachers and Caregivers in Child Care Centers 

 

 

Abstract 
 Purpose: To examine the predictive power of self-efficacy, health literacy, and support from the 
provincial administrative organizations on behaviors of teachers or caregivers in preventing infection and 
transmission of COVID-19 in child care centers. 
 Design: Correlational predictive design. 
 Methods: The sample comprised of 100 teachers or caregivers in child care centers. This study was 
done with a convenience sampling who met the inclusion criteria. The instruments for data collection  
included a demographic questionnaire, a self-efficacy questionnaire, a health literacy questionnaire, 
a questionnaire on perceived support from provincial administrative organizations, and a COVID-19 preventive 
behaviors questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics and stepwise multiple regression. 
 Main findings: Perceived self-efficacy and support from the provincial administrative organizations 
could be jointly predicted teachers’ or caregivers’ behaviors in preventing infection and transmission of  
COVID-19 in child care centers 33% (R2 = .33, F = 23.33, p < .001). The factors that significantly predicted 
teachers’ or caregivers’ behaviors in preventing infection and transmission of COVID-19 in child care centers 
were perceived self-efficacy (β = .46, p < .001) and support from the provincial administrative organizations 
(β = .21, p = .020).  
 Conclusion and recommendations: Perceived self-efficacy and support from the provincial       
administrative organizations are key predictors of behaviors in preventing infection and transmission of 
COVID-19. The healthcare team will be able to use the research findings to guide the development of  
programs that promote preventive behaviors of COVID -19  infection and transmission for teachers or 
caregivers in child care centers by enhancing perceived self-efficacy and support from the provincial 
administrative organizations.  
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และการสนับสนุนจากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ของคร ู
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  รูปแบบการวิจัย: การวิจัยความสัมพันธ์เชิงท านาย 
  วิธีด าเนินการวิจัย: กลุม่ตวัอยา่ง คอื ครหูรอืผูด้แูลทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็จ านวน 100 คน คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง
ด้วยวิธีแบบสะดวกตามคุณสมบัติที่ก าหนด เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ แบบสอบถามการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ของครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบขั้นตอน 
  ผลการวิจัย: การรับรู้ความสามารถของตนเองและการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมกันอธิบาย
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร้อยละ 32.5% (R2 = .33, F = 23.33, 
p < .001) และปัจจัยที่สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ของครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (β = .46, p < .001) และการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (β = .21, p = .020)  
  สรุปและข้อเสนอแนะ: การรับรู้ความสามารถของตนเองและการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ปัจจัยส าคัญในการท านายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ของครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีมสุขภาพ
สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ของครูหรือ
ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองของครูหรือผู้ดูแลและการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ค าส าคัญ: ผู้ดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โควิด-19 พฤติกรรมการป้องกัน ครู 
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ความส าคัญของปัญหา 
  โรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อที่
เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เมื่อรับเชื้อนี้เข้าสู่
ร่างกายแล้วจะมีการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว
จากการติดต่อผ่านลมหายใจหรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของ
ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อส่วนใหญ่มักมีอาการไข้ ไอ หายใจ
หอบเหนื่อย ปวดกล้ามเนื้อ สูญเสียการรับรสและกลิ่น 
หรือบางรายอาจพบว่าไม่มีไข้ แต่มีอาการเยื่อบุตาอักเสบ 
มีผื่นคล้ายลมพิษหรือตุ่มน้ าขึ้นตามล าตัว ส่วนในรายที่มี
อาการรุนแรงมักมีอาการปอดบวมอักเสบ หายใจล้มเหลว 
หรืออวัยวะอื่นๆ ในร่างกายล้มเหลวร่วมด้วย จนกระทั่งมี
ภาวะเจ็บป่วยเข้าสู่ระยะวิกฤตและเสียชีวิตได้1 จากการ
รวบรวมสถติเิมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2564 ของกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ติด เชื้อทั่ ว โลก จ านวน 
123,431,702 คน และเสียชีวิตไปแล้ว 2,722,047 คน 
สว่นสถติใินประเทศไทยพบผูต้ดิเชือ้ 28,277 คน เปน็ผูต้ดิเชือ้
รายใหม่ 32 คน และเสียชีวิตไปแล้ว 92 คน2 ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามพบว่ามีเด็กที่อา ยุ
ต่ ากวา่ 18 ปี ติดเชือ้โควิด-19 จ านวน 93 คน จากผู้ตดิเชือ้
ทั้งหมดในประเทศไทย2 จากรายงานดังกล่าวถึงแม้ว่า  
การตดิเชือ้โควดิ-19 ในเดก็จะมจี านวนนอ้ย แตเ่ดก็ทีต่ดิเชือ้
โควิด-19 จะมีอาการค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะอันตราย 
ที่เกิดขึ้นที่ปอด เด็กมักจะเกิดภาวะปอดอักเสบได้ง่าย   
จนเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว และเสียชีวิต
ในเวลาอนัรวดเรว็ เนือ่งจากทางเดนิหายใจของเดก็มขีนาดสัน้ 
ภูมิคุ้มกันยังท างานไม่เต็มที่ ประกอบกับเด็กยังไม่สามารถ
ปอ้งกนัการตดิเชือ้ไดด้ว้ยตนเอง โดยเฉพาะเดก็ทีม่อีายตุ่ ากวา่ 
5 ปีที่มารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเป็น
แหล่งรวมเด็กจ านวนมาก 3  ดังนั้นหากทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เร่งมือในการหาแนวทาง
ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้เหมาะสมส าหรับเด็ก จะยิ่ง
ส่งผลดีกับคุณภาพของเด็กในอนาคต  
 จากสถานการณก์ารตดิเชือ้ดงักลา่ว กระทรวงสาธารณสขุ
จึงมีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินงานเกี่ยวกับ 
แนวทางการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไวรัส

โควิด-19 ด้วยการส่งเสริมให้เด็ก ผู้ปกครอง ครูและ
บคุลากรในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็มพีฤตกิรรมปอ้งกนัการตดิเชือ้
และการแพร่กระจายเชื้อของโรคโควิด-19 ที่ถูกต้อง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) ครูหรือผู้ดูแลเด็กควรมีสุขภาพที่ดีและ
ความรู้ที่เหมาะสม โดยครูหรือผู้ดูแลควรได้รับการอบรม
ความรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในเรื่องโรคติดต่อที่ก าลัง
ระบาด เพื่อให้น าความรู้มาใช้ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม    
2) การบริหารจัดการดี โดยผู้บริหารควรให้การสนับสนุน    
ในเรื่องนโยบายและแนวทางการด าเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค   
3) สภาพแวดล้อมดี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดเตรียม 
สภาพแวดล้อมที่สะอาด สะดวก และปลอดภัยต่อการ
แพร่กระจายเชื้อ รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง เป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่
จัดบริการด้านการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ในการสนับสนุนเงินงบประมาณ จ านวนครูหรือผู้ดูแลเด็ก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุปกรณ์ และสวัสดิการต่างๆ ส าหรับ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก4 นอกจากนี้ยังมีนโยบายจาก
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ5 ได้เผยแพร่
แนวทางปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสาระส าคัญ คือ 
สถานศึกษาต้องมีมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19 โดยในสถานศึกษาต้องให้การดูแลเด็กทุกคน  
ไม่แบ่งแยก จัดสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ ซึ่งมี
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     
ทีเ่หมาะสม การท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรค การคัดกรอง
อาการเจ็บป่วยของเด็ก การรักษาระยะห่างทางกายภาพ  
การปรับปรุงหรือจัดท าแผนฉุกเฉินให้ทันสมัย การเตรียม
มาตรการรองรับหากมีเด็กหรือเจ้าหน้าที่ป่วย และการ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสาร จากขอ้มลูขา้งตน้เกีย่วกบัแนวทางการ
ปอ้งกนัการตดิเชือ้และแพรก่ระจายเชือ้โควดิ-19 ภายในศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก สรุปเป็นหลักการส าคัญที่สามารถน าไปใช ้  
ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส าหรับเด็ก ครูหรือ
ผู้ดูแล ผู้ปกครอง และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ประกอบด้วย 1) การคัดกรองสุขภาพของเด็ก ครู และ
บุคลากรก่อนเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไมใ่ห้บคุคลทีม่อีาการ
ไข้ ไอ จาม น้ ามูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ หรือมีประวัติ
สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) การจัด
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก การลดสัมผัสพื้นผิว      
ทีไ่มส่ะอาด และอาจมเีชือ้โรคเกาะอยู ่รวมถงึการท าความสะอาด
สิง่ของทีม่คีนจบับอ่ยครัง้ เชน่ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเล่นในสนาม 
ลูกบิด ราวบันได การท าความสะอาดสถานทีใ่นศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็กที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องอาหาร 
การรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น 3) การส่งเสริม
พฤติกรรมการป้องกันโรค เช่น การสวมหน้ากากอนามัย 
เมือ่อยูใ่นศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ การสง่เสรมิใหล้า้งมอืใหส้ม่ าเสมอ
ด้วยสบู่อย่างน้อย 20 วินาที งดจับตา จมูก ปาก หากไม่ได้
ล้างมือ และ 4) การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ส าหรับเดก็ ครูหรือผู้ดูแล ผู้ปกครอง และบุคลากรในศูนย์
พฒันาเดก็เล็ก ดว้ยการจดักจิกรรมการเลน่ทีเ่หมาะสมกบัวยั
และการปอ้งกนัการตดิเชือ้ การดแูลดา้นโภชนาการใหม้อีาหาร
ทีใ่หม ่สด สะอาด รวมถงึการสือ่สารกบัผูป้กครองและชมุชน
ให้มีพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้เป็นไป
ตามมาตรการเดียวกัน4 ซึ่งบุคลากรในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
โดยเฉพาะครูหรือผู้ดูแลเด็ก ต้องน าแนวทางดังกล่าวไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบับรบิทของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ซึง่เริม่จาก
การทีค่รูหรือผู้ดูแลต้องมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ
และการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ที่ถูกต้องเหมาะสม และ
สามารถสง่เสรมิสขุภาพของเดก็ปฐมวยัและบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ใหป้ลอดภยัจากการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-
19 ได้ด้วยเช่นกัน โดยถึงแม้ว่าจะมีแนวทางที่เผยแพร่โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดแูลสขุภาพ แต่อยา่งไรกต็ามการทราบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อและ
การแพรก่ระจายโรคโควดิ-19 ของครหูรอืผูด้แูลมคีวามจ าเปน็
เนื่องจากเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของการตัดสินใจปฏิบัติตามแนวทางที่มีอยู ่
  ปัจจัยที่อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ตามทฤษฎี
การเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ Bandura6  ที่ เชื่อว่ า 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากกระบวนการเรียนรู้

ของมนุษย์เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ขององค์ประกอบ
หลายอย่าง ผสมผสานกันจนยากแก่การตัดสินใจว่า
พฤติกรรมนั้นๆ เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมี
ลกัษณะความสมัพนัธแ์บบก าหนดซึง่กนัและกนัระหวา่ง 3 ปจัจยั 
ไดแ้ก่ 1) ปจัจัยส่วนบุคคล เชน่ อาย ุการศกึษา ความรอบรู้
ทางสุขภาพ การรับรู้ความสามารถตนเอง 2) ปัจจัยเชิง
สภาพแวดล้อม เช่น การได้รับการสนับสนุนทางสังคม 
สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู และ 3) ปัจจัยเชิงพฤติกรรม จาก
กระบวนการความสัมพันธ์ของทั้งสามองค์ประกอบนี้ 
แสดงให้ เห็นว่ าหากองค์ประกอบใดประกอบหนึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไป ก็จะส่งผลให้องค์ประกอบอื่นเปลี่ยนแปลง
ไปด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายโรค
โควดิ-19 ของครหูรอืผูด้แูลในศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก โดยศกึษา
ปจัจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก ่ความรอบรูท้างสุขภาพและการรบัรู้
ความสามารถตนเอง และปัจจัยเชิงสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
การไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม ทีส่ง่ผลตอ่พฤตกิรรมของครู
หรอืผูด้แูล ดงัทฤษฎกีารเรยีนรูท้างปญัญาสงัคมของ Bandura6      
ที่กล่าวไว้ว่า เมื่อมนุษย์เกิดความรอบรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จนเกิดความมั่นใจและรับรู้ว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลง
เรือ่งนัน้ๆ ใหด้ยีิง่ขึน้ได ้รวมถงึไดร้บัการสนับสนุนทางสังคม 
จะสง่ผลใหม้นษุยป์รบัเปลีย่นพฤตกิรรมในเรือ่งนัน้ ไปในทาง
ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่มี
การศึกษาปัจจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อและการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ของครูหรือ
ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเพียงการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดเชื้อของผู้ดูแล
เด็กก่อนวัยเรียน ดังการศึกษาของ จันทราวดี พรมโสภณ 
และสมคิด ปราบภัย 7  พบว่ าผู้ปกครองที่ มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองในระดับสูง ส่งผลให้มีพฤติกรรม
การป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กก่อนวัยเรียนได้ดีกว่า
ผู้ปกครองที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับต่ า 
สอดคล้องกับการศึกษาของ อิสรา จุมมาลี8 พบว่าผู้ดูแลที่มี
การรับรู้ความสามารถของตนเองในระดับสูง ส่งผลให้มี
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พฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคมอืเทา้และปากในเดก็กอ่นวยัเรยีน
สงูขึน้ และการศกึษาของ จฬุาลกัษณ ์แกว้สกุ, ยนุ ีพงศจ์ตรุวทิย์ 
และนุจรี ไชยมงคล9 พบว่าการรับรู้ความสามารถตนเอง
และได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กบัพฤตกิรรมของมารดาในการปอ้งกนัโรคตดิเชือ้เฉยีบพลนั
ระบบหายใจในเด็กวัยก่อนเรียน (r = .73, p < .001 และ 
r = .62, p < .001 ตามล าดับ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ณัฐวุฒิ อุดมสารี และธนัช กนกเทศ10 พบว่าการได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม    
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (r = .25, p = .01) โดยพบว่าปัจจัยการรับรู้
ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเชื้อของเด็กก่อนวัยเรียนส่วนใหญ่ประเมินจาก
มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กที่บ้าน ส่วนการสนับสนุน
จากองคก์ร Farooqi, Ahmed และ Ashiq11 พบวา่การไดร้บั
การสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ
ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู (r = .26, p < .001) 
นอกจากนี้ยังพบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมบุคคล ดังการศึกษาของ Alnaimi และ Rjoub12 
พบว่าการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่พิเศษของบุคลากรในองค์กร 
สอดคล้องกับการศึกษาของ กนกวรรณ นวนเกิด และ
ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์13 พบว่าการได้รับการสนับสนุน
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือเท้าปากของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
(β = .31, p < .001) และจากการทบทวนวรรณกรรมยงัไมพ่บ
ประเด็นที่เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพของครูหรือ
ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเพียงการศึกษาความสัมพันธ์
ระหวา่งความรอบรูด้า้นสขุภาพและพฤตกิรรมการปอ้งกนัโรค 
ดังการศึกษาของ Brega และคณะ14 ในผู้ปกครองเด็ก   
วยั 3-5 ป ีในประเทศสหรฐัอเมรกิาพบวา่ ผูด้แูลทีม่คีวามรอบรู้
สุขภาพสูง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ชอ่งปากใหบ้ตุร (r = .14, p < .001) สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของ พรพญา เตปิน่, วราภรณ ์บญุเชยีง และศริติร ีสทุธจติต์15 
พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวก    
กับพฤติกรรมในการป้องกันโรคมือ เท้า ปากของผู้ปกครอง 

ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (r = .33, p < .001) จากขอ้มลูขา้งตน้
จะเห็นได้ว่า การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายโรคโควิด-19 
ของครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมีจ ากัด และมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม   
 กลา่วโดยสรปุ การศกึษาครัง้นีเ้ปน็การศกึษาปจัจยัทีม่ี
อิทธิพลผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อและ     
การแพรก่ระจายโรคโควดิ-19 ของครหูรอืผูด้แูลในศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็ โดยเลอืกศกึษาปจัจยัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ของครหูรอืผูด้แูล ความรอบรูด้้านสุขภาพของครหูรอืผูด้แูล 
และการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สามารถจัดกระท าได้ และการศึกษา
ที่ผ่านมาพบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค
ของครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในครั้งนี้
คาดว่าผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นท าให้ทราบถึง
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนา
แนวปฏบิตัหิรอืการวจิยัในครัง้ตอ่ไปในการปอ้งกนัการตดิเชือ้
โควิด-19 ในเด็ก ครูหรือผู้ดูแล และบุคลากรที่มารับบริการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันจะน ามาสู่สุขภาวะที่ดีของเด็ก 
ครูหรือผู้ดูแล และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพือ่ศกึษาอ านาจการท านายของการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อพฤติกรรมการป้องกัน   
การตดิเชือ้โควดิ-19 ของครหูรอืผูด้แูลในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
         
สมมติฐานการวิจัย 
  การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 
ของครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาความสมัพนัธเ์ชิงท านาย 
(correlational predictive design) 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ครูหรือผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติหน้าที่    
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 
ในปีการศึกษา 2563 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูหรือผู้ดูแลเด็กที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 40 แหง่ สงักดักรมสง่เสรมิการปกครอง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 
และสุพรรณบุรี และเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย: 
ภาคกลางและภาคตะวนัตก  (Capacity of a Community 
Treasures, COACT) คดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่งดว้ยวธิแีบบสะดวก
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด ดังนี้ 1) เป็นครูหรือผู้ดูแลเด็กใน
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดักรมสง่เสรมิการปกครอง 2) มอีายุ 
18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3) มีประสบการณ์การท างานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 เดือนขึ้นไป 4) สามารถอ่าน เขียน และ
สื่อสารภาษาไทยได้ 5) มีความสามารถเบื้องต้นในการใช้
คอมพวิเตอรแ์ละการใชส้ือ่ออนไลน ์และ 6) เปน็ผูท้ีม่สีขุภาพ
แข็งแรงและไม่มีความเสี่ยง หรืออาการของโรคที่อาจเกิด
จากการติดเชื้อโควิด-19   
  การค านวณกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยค านวณขนาดของ
กลุม่ตวัอยา่งแบบ power analysis ดว้ยโปรแกรม G*Power 
3.1.9.4 ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 
(multiple linear regression) ซึ่งคัดเลือกปัจจัยท านาย
แบบ stepwise โดยก าหนดคา่แอลฟาเทา่กบั .05 คา่อ านาจ
การทดสอบเท่ากับ .80 ค่าขนาดอิทธิพลขนาดปานกลาง 
(f2 = .15)16 และมตีวัแปรท านาย 3 ตวัแปร รวมเปน็กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ เป็นครูหรือผู้ ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 77 ราย 
เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลทางออนไลน์ ผู้วิจัยจึงเพิ่ม
จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 30 เพื่อทดแทน
แบบสอบถามทีอ่าจไมส่มบรูณ ์รวมเปน็กลุม่ตวัอยา่งทีเ่ปน็ครู
หรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น 100 ราย  
 เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็น
แบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั เพศ อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ 
ประสบกา รณ์ ก า รท า ง าน ในศู น ย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก 
ประสบการณ์การได้รับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน   
การติดเชื้อโควิด-19 และแหล่งข้อมูล/ข่าวสารเกี่ยวกับ 
การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้วิจัยพัฒนามาจากทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเอง (self-efficacy theory) ของ Bandura17 และจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง ข้อค าถามประกอบด้วย
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน 4 ดา้น ไดแ้ก ่1) การคดักรอง
สุขภาพเด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากร 2) การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก 3) การส่งเสริมพฤตกิรรม
การปอ้งกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 และ 4) การสง่เสรมิสุขภาพ
เพื่อสูโ้ควดิ-19 ประกอบด้วยขอ้ค าถาม 27 ข้อ ค าตอบเป็น
มาตรประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ คือ ไม่ตรงเลย
ให้ 0 คะแนน จนถึงมากให้ 3 คะแนน การแปลความหมาย
ใช้คะแนนรวม มีคา่ระหว่าง 0-81 คะแนน คะแนนรวมมาก
แสดงวา่ มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองมาก และคะแนน
รวมน้อยแสดงว่ามีการรับรู้ความสามารถของตนเองน้อย 
โดยผู้วิจัยแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ก าหนดอัตราภาคชั้น
โดยใช้ค่าคะแนนที่มากที่สุดลบด้วยคะแนนที่น้อยที่สุด 
หารด้วยจ านวนระดับที่แบ่ง18 ได้ค่าช่วงคะแนนการรับรู้
ความสามารถของตนเองในระดับน้อยเท่ากับ 0 -27.00 
คะแนน ปานกลางเท่ากับ 27.01-54.00 คะแนน และ
ระดับมากเท่ากับ 54.01-81.00 คะแนน 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ    
ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้วิจัยพัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
4 ดา้นของ Sorensen และคณะ19 ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นการ
เขา้ถงึข้อมูลทางสุขภาพ ด้านการท าความเข้าใจข้อมูลทาง
สขุภาพ ดา้นการวเิคราะห ์แปลความหมาย ประเมนิคา่ขอ้มลู
ทางสุขภาพ และด้านการตัดสินใจน าข้อมูลทางสุขภาพไป
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ประยุกต์ใช้ มาร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของครหูรอืผูด้แูลเดก็ แบง่เปน็ 4 ดา้น ไดแ้ก ่1) การคดักรอง
สขุภาพเดก็ ผูป้กครอง และบคุลากร 2) การจดัการสิง่แวดลอ้ม
ในศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3) การส่งเสริมพฤตกิรรมการปอ้งกนั
การตดิเชือ้โควดิ-19 และ 4) การสง่เสรมิสขุภาพเพือ่สูโ้ควดิ-
19 มขีอ้ค าถาม 28 ขอ้ ค าตอบเปน็มาตรประมาณคา่ 5 ระดบั 
คือ น้อยที่สุดให้ 1 คะแนน จนถึงมากที่สุดให้ 5 คะแนน 
การแปลความหมายใช้คะแนนรวม มีค่าระหว่าง 28-140 
คะแนน คะแนนรวมมากแสดงว่า มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
มาก และคะแนนรวมน้อยแสดงวา่มีความรอบรูด้า้นสุขภาพ
น้อย โดยผู้วิจัยแบ่งคะแนนเป็น 3 ระดับ ก าหนดอัตรา
ภาคชั้นโดยใช้ค่าคะแนนที่มากที่สุดลบด้วยคะแนนที่น้อย
ที่สุด หารด้วยจ านวนระดับที่แบ่ง18 ได้ค่าช่วงคะแนน 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับน้อยเท่ากับ 28.00-65.33 
คะแนน ปานกลางเท่ากับ 65.34-102.66 คะแนน และ
ระดับมากเท่ากับ 102.67-140.00 คะแนน  
   ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้วิจัยพัฒนาจากการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วของทีส่อดคลองกบัการปองกนัการตดิเชือ้
โควดิ-19 ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของครหูรอืผูด้แูลเดก็ 4 ดา้น 
ได้แก่ 1) การคัดกรองสุขภาพเด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากร 
2) การจดัการสิง่แวดลอ้มในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 3) การสง่เสรมิ
พฤตกิรรมการปอ้งกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 และ 4) การสง่เสรมิ
สขุภาพเพือ่สูโ้ควดิ-19 มขีอ้ค าถาม 17 ขอ้ ค าตอบเปน็มาตรา
ประมาณคา่ 4 ระดบั คอื ไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุให ้0 คะแนน 
จนถึงเป็นจริงมากให้ 3 คะแนน การแปลความหมาย     
ใช้คะแนนรวม มีคา่ระหว่าง 0-51 คะแนน คะแนนรวมมาก
แสดงวา่ ไดร้บัการสนบัสนนุจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
มาก และคะแนนรวมน้อยแสดงว่าได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้อย โดยผู้วิจัยแบ่งคะแนน 
เปน็ 3 ระดบั ก าหนดอตัราภาคชัน้โดยใชค้า่คะแนนทีม่ากทีส่ดุ
ลบด้วยคะแนนที่น้อยที่สุด หารด้วยจ านวนระดับที่แบ่ง18 
ได้ค่าช่วงคะแนนการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับน้อยเท่ากับ 0-17.00 คะแนน 
ปานกลางเท่ากับ 17.01-34.00 คะแนน และระดับมาก
เท่ากับ 34.01-51.00 คะแนน  
  ส่วนที่ 5 แบบสอบถามพฤตกิรรมการป้องกันการติด
เชื้อโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของครูหรือผู้ดูแล 
ผู้วิจัยพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-193 แนวทาง
ปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรค
โควิด-19 ในข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ฉบบัที ่1)4 และแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัสถานศกึษา 
เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
(COVID-19) จากคณะกรรมการพฒันาเดก็ปฐมวยัแหง่ชาติ5 
ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ
โควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของครูหรือผู้ดูแลเด็ก 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การคัดกรองสุขภาพเด็ก 
ผู้ปกครอง และบุคลากร 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 3) การส่งเสรมิพฤติกรรมการป้องกนัการติด
เชือ้โควิด-19 และ 4) การส่งเสริมสุขภาพเพื่อสู้โควิด-19  
มขีอ้ค าถาม 38 ขอ้ ค าตอบเปน็มาตราประมาณคา่ 4 ระดับ 
คือ ไม่ได้ท าให้ 0 คะแนน จนถึง เป็นประจ าให้ 3 คะแนน 
การแปลความหมายใชค้ะแนนรวม มคีา่ระหวา่ง 0-114 คะแนน 
คะแนนรวมมากแสดงว่า มีพฤติกรรมการป้องกันการติด
เชื้อโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับมาก และ
คะแนนรวมน้อยแสดงว่ามีพฤติกรรมการป้องกันการติด
เชื้อโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับน้อย โดย
ผู้วิจัยแบ่งคะแนนเปน็ 3 ระดับ ก าหนดอัตราภาคชั้นโดยใช้
ค่าคะแนนที่มากที่สุดลบด้วยคะแนนที่น้อยที่สุด หารด้วย
จ านวนระดบัทีแ่บง่18 ไดค้า่ชว่งคะแนนพฤตกิรรมการปอ้งกนั
การติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับน้อย
เท่ากับ 0-38.00 คะแนน ปานกลางเท่ากับ 38.01-76.00 
คะแนน และระดับมากเท่ากับ 76.01-114.00 คะแนน  
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ อ งมือ  ผู้ วิ จั ย
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยน า
เครื่องมือที่สร้างขึ้นทั้งหมด ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน  
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ได้แก่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเด็ก 2 ท่าน 
และอาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นการตดิเชือ้ 1 ทา่น เปน็ผูต้รวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนความเหมาะสมของภาษา ได้ค่า CVI ของ
แบบสอบถามการรั บรู้ ค ว ามสามารถของตน เอง 
แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ แบบสอบถามการ
สนั บสนุ นจ ากองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของครูหรือผู้ดูแลเท่ากับ .95, .91, 
.96, .93. ตามล าดับ  
  ส่วนการหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ผู้วิจัยน า
เครือ่งมือทีไ่ดป้รบัแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุแิลว้ 
ไปทดลองใช้กับครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มี
ลกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 30 คน น าคะแนน
ที่ได้มาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามการรั บรู้ ค ว ามสามารถของตน เอง 
แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพ แบบสอบถามการ
สนั บสนุ นจ ากองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และ
แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของครูหรือผู้ดูแลเท่ากับ .90, .92, 
.95, .88 ตามล าดับ 
  การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยในครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลางมหาวิทยาลัยมหิดล (COA 
No.: MU-COVID2020.009/2206) การวิจัยนี้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการให้ครูหรือผู้ดูแลเด็กตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์จ านวน 5 ชุด ผู้วิจัยค านึงถึงความรู้สึกไม่สบายใจ
ในการตอบแบบสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยสามารถยุติ
การให้ข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลกับผู้วิจัย การยุติการ
เข้าร่วมวิจัยจะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้เข้าร่วมการวิจัยและ
การท างานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เมื่อได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวจิยัในคนชดุกลาง มหาวทิยาลยัมหดิล ผูว้จิยัสง่หนังสือ 

แนะน าตั ว  ชี้ แ จ งวั ตถุ ประสงค์  ร ายละ เอี ยดของ
โครงการวิจัยถึงผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย: ภาคกลาง
และภาคตะวันตก (COACT) เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ (อีเมล) เมื่อได้รับอนุญาตจาก
ผู้ จั ด ก าร โค ร งก า ร  ผู้ วิ จั ย ส่ ง แบน เนอร์  ( banner) 
ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยในกลุ่มไลน์ของครูหรือผู้ดูแล
เดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในโครงการพฒันาระบบและกลไก
เพือ่สขุภาวะเดก็ปฐมวยั: ภาคกลางและภาคตะวนัตก (COACT) 
โดยขอให้ครูหรือผู้ดูแลที่สนใจติดต่อกลับมายังผู้วิจัย    
ทางโทรศพัทห์รอืแอปพลิเคชันไลน์ จากนัน้ผูว้จิยัแนะน าตวั
ต่อครูหรือผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพ และส่ง link เอกสารชี้แจงการเข้าร่วม
โครงการวิจัยเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอน
การด าเนินการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง    
และเอกสารแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยผ่าน   
แอปพลิเคชันไลน์ส่วนตัวของครูหรือผู้ดูแล พร้อมทั้งให้ครู
หรือผู้ดูแลเด็กลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงเจตนายินยอม
เข้าร่วมการวิจัย และถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารส่งให้ผู้วิจัย  
ทางแอปพลิเคชันไลน์/อีเมล หลังจากนั้นผู้วิจัยส่ง link 
แบบสอบถามออนไลน์จ านวน 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วย 
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถของตนเอง แบบสอบถามความรอบรูด้า้นสขุภาพ 
แบบสอบถามการสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
และแบบสอบถามพฤตกิรรมการปอ้งกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถาม
ผา่น Google form รวมระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
ทัง้หมด 60-90 นาท ีภายหลงัการตอบแบบสอบถามเสรจ็สิน้ 
กลุม่ตวัอยา่งแจง้กลบัผูว้จิยัวา่ไดต้อบแบบสอบถามเสรจ็แลว้
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ส่วนตัวของครูหรือผู้ดูแล จากนั้น
ผูว้จิยัตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มลู และสง่ของทีร่ะลกึ
ทางไปรษณีย์เพื่อขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม ถึง    
31 ธันวาคม 2563 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) และวิเคราะห์ความสามารถ  
ในการท านาย โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
แบบขัน้ตอน (stepwise multiple regression analysis) และ 
ผ่านการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นตามเงื่อนไขการใช้สถิต ิ
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากครูหรือผู้ดูแลในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็ก
ปฐมวัย: ภาคกลางและภาคตะวันตก (จังหวัดนครปฐม 
ราชบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี) 
จ านวน 100 คน ผลการวิจัยมีดังน้ี    
 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ในช่วง 22-59 ปี อายุเฉลี่ย 
38.44 ป ี(SD = 9.13) สว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ คดิเปน็รอ้ยละ 97 
ส าเรจ็การศกึษาสงูสดุในระดบัปรญิญาตร ีคดิเปน็รอ้ยละ 81 
รองลงมาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 14 และต่ ากว่า
ระดบัปรญิญาตร ีคดิเปน็รอ้ยละ 5 มปีระสบการณใ์นการท างาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 39   
มปีระสบการณใ์นการท างานนอ้ยกวา่ 5 ป ีคดิเปน็รอ้ยละ 35 
และมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5-10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 26 โดยมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 56) ไม่เคยได้รับ
การอบรมในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ 
สว่นใหญไ่ดร้บัขอ้มลู/ขา่วสารเกีย่วกบัการปอ้งกนัการตดิเชือ้
โควิด-19 จากโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 97 รองลงมาจาก
ไลนแ์อปพลเิคชนั คดิเปน็รอ้ยละ 76 จากหนงัสอืพมิพ/์ใบปลวิ/
ใบประกาศประชาสัมพนัธ ์คดิเปน็รอ้ยละ 73 จากโปสเตอร์ 
คิดเป็นร้อยละ 67 และจากเฟสบุ๊ค คิดเป็นร้อยละ 5 
 2. ข้อมูลตัวแปรที่ศึกษา  
      กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการรับรู้
ความสามารถของตนเอง (  = 73.61, SD = 8.92) ความรอบรู้

 ด้านสุขภาพ (  = 126.76, SD = 13.98) การได้รับ    
การสนบัสนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (  = 44.45, 
SD = 7.45) และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (  = 101.38, SD = 13.25) อยู่ใน
ระดับมากในทุกตัวแปร   
 เมื่อพิจารณารายด้านของแต่ละตัวแปรที่ศึกษา 
พบว่าด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ
และการแพรก่ระจายเชือ่โรคโควิด-19 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ในตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง (  = 2.76, 
SD = 0.34) ความรอบรูด้า้นสขุภาพ (  = 4.57, SD = 0.51) 
และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (  = 2.82, SD = 0.23) แต่กลับมีคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดในตัวแปรการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ (  = 2.47, SD = 0.57) ดงัแสดงในตารางที ่1 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา
พบวา่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความรอบรูด้า้นสขุภาพ 
และการสนบัสนนุจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤตกิรรมการปอ้งกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 ของครู
หรอืผูด้แูลในศนูยพ์ฒันาเดก็เล็ก (r = .54, p < .01; r = .51, 
p < .01; และ r = .37, p < .01 ตามล าดบั) ดงัแสดงในตารางที ่2 

 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน   
การติดเชื้อโควิด-19  
  จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธี 
Stepwise พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองและ  
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถร่วม
อธิบายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครู
หรือผู้ ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้ร้อยละ 32.5% 
(R2 = .33, F = 23.33, p < .001) โดยตัวแปรที่สามารถ
ท านายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครู
หรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (β = .46, p < .001) 
และการสนับสนนุจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (β = .21, 
p = .020) อย่างไรก็ตาม ความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่สามารถ
ร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของ
ครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ดังแสดงในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามรายด้านของตัวแปรศึกษา (N = 100)  

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สัมประสิทธิส์หสมัพันธร์ะหวา่งตัวแปรที่ศึกษา (N = 100)  



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 4   July - September 2021 

51   Nursing Science Journal of Thailand 

การอภิปรายผล  
  การศึกษาครั้งนี้สมมติฐานของการวิจัยได้รับการ
สนับสนุนเป็นบางส่วน ซึ่งอภิปรายได้ดังนี้ 
 การรับรู้ความสามารถของตนเองสามารถท านาย
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ของครูหรือ
ผู้ดูแลได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อธิบายได้ว่า 
เมื่อครูหรือผู้ดูแลมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับมาก ทั้งในเรื่อง
การจัดพื้นที่และจัดหาอุปกรณ์ส าหรับการตรวจคัดกรอง 
การจดัการสิง่แวดล้อมในศนูยใ์หเ้ปน็พืน้ทีป่ลอดเชือ้โควดิ-19 
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนการปอ้งกนัโรคโควดิ-19 สง่ผลใหค้รมูพีฤตกิรรม
การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อยู่ในระดับสูงตามไปด้วย 
นอกจากนี้เนื่องจากผู้วิจัยเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่มีการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว ซึ่งกรมอนามัย ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดมาตรการและเผยแพร่
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 สู่สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูหรือ
ผู้ดูแลจึงมีประสบการณ์ในการน ามาตรการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูหรือผู้ดูแลมีความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารรบัรูส้มรรถนะในตนเองของ Bandura17       

ตารางที่ 3  ผลการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิเสน้พหคุณูแบบขัน้ตอน ระหวา่งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความรอบรูด้า้นสุขภาพ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ของครูหรือผู้ดูแล
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (N = 100) 

ทีก่ลา่ววา่ หากบคุคลมคีวามเชือ่มัน่ในความสามารถของตนเอง
ในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว บุคคลนั้นมีแนวโน้มสูงที่จะ
ตัดสินใจกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายและคงไว้ซึ่ง
พฤติกรรมนั้นอย่างต่อเนื่องต่อไปได้  และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ จันทราวดี พรมโสภณ และสมคิด ปราบภัย7 
พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองสามารถท านาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองเด็ก
ก่อนวัยเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) และ
การศกึษาของ อสิรา จมุมาลี8 พบวา่ เมือ่ผูด้แูลเดก็ทีม่กีารรบัรู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก   
ในระดบัสงู จะมพีฤตกิรรมการปอ้งกนัโรคมอื เทา้ ปาก สงูขึน้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05)  
 การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวิด -19 
ของครูหรือผู้ดูแลได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อธบิายได้ว่า ครหูรอืผูดู้แลที่ได้รับการสนับสนนุจากต้นสังกัด 
(องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่) ในระดบัมาก ทัง้ในดา้นการอบรม
ให้ความรู้ การสนับสนุนอุปกรณ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
การติดตามและประเมินผลการป้องกันโรคโควิด-19 และ
การก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้ครูหรือผู้ดูแล  
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์
พฒันาเดก็เล็ก จึงส่งผลใหม้ีพฤตกิรรมการปอ้งกนัการตดิเชือ้
โควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับมาก สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ Bandura6 ที่กล่าวว่า 
กระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งของมนุษย์ เกิดจากการได้รับ
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การสนบัสนนุทางสงัคม ซึง่น าไปสูก่ารคงอยูข่องพฤตกิรรมใด
พฤติกรรมหนึ่ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับการศึกษาของ     
ณัฐวุฒิ อุดมสารี และธนัช กนกเทศ10 พบว่าแรงสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ( r = .25, p < .01) และ
กนกวรรณ นวนเกิด และศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์13 พบว่า
การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในด้าน
งบประมาณ ทรัพยากร และจิตใจ สามารถท านาย
พฤติกรรมการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครองเด็ก
ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ไดอ้ยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < .001)  
  ความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวก  
กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครูหรือ
ผู้ ดู แล ในศูนย์พัฒนา เด็ ก เล็ ก  ( r =  .51 , p < .01 ) 
หมายความว่า ครูหรือผู้ดูแลที่มีความสามารถในการเข้าถึง
และเข้าใจข้อมูลเพื่อน ามาประเมินผลและตัดสินใจน าไป
ประยกุต์ใช้ในการปอ้งกันการติดเชื้อโควิด-19 ในระดบัมาก
จะมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของ Sorensen และคณะ19 ที่
อธบิายวา่ บุคคลทีม่ีความรอบรูด้า้นสขุภาพซึ่งประกอบดว้ย
การเข้าถึง เข้าใจ ประเมินผล และตัดสินใจในความถูกต้อง
และน่าเช่ือถือของข้อมูลจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ดูแลสุขภาพและป้องกันโรคทั้งของตนเองและบุคคลอื่นได้ 
และสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Brega และคณะ14 ทีพ่บวา่ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ดูแลมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากให้บุตรอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (r = .14, p < .001) การศึกษาของ 
พรพญา เตปิ่น, วราภรณ์ บุญเชียง และศิริตรี สุทธจิตต์15 
ที่พบว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
พฤติกรรมในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ปกครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = .33, 
p< .001) อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงท านาย
พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพไมส่ามารถท านายพฤติกรรม
การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครูหรือผู้ดูแลในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสุขภาพ แม้ว่าครูหรือ
ผู้ดูแลมีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพสูงในการค้นหา
เปรียบเทียบ ท าความเข้าใจ และพิจารณาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือมาประกอบการตัดสินใจในการวางแผนป้องกัน
โรคโควดิ-19 หากแตย่งัมคีะแนนความรอบรูด้า้นสขุภาพต่ า
ในการประเมินอาการ/ความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 
และการตัดสินใจส่งต่อบุคคลกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 
เพื่อตรวจค้นหาโรคเพิ่มเติม ดังนั้นความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อาจมสีว่นสนบัสนนุพฤตกิรรมการปอ้งกนัการตดิเชือ้โควดิ-19 
ของครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ไม่สามารถ
ท านายพฤติกรรมดังกล่าวได้ นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า 
ความรอบรู้ด้ านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ความสามารถของตนเองสูง (r = .76, p < .001) จึงอาจ
อธิบายได้ว่า พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 
ของครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ถูกอธิบาย    
โดยการรับรู้ความสามารถของตนเองมากกว่าความรอบรู้
ด้านสุขภาพ จึงท าให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่สามารถ
ท านายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครู
หรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาสรุปได้ว่า การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง และการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถท านายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 
ของครูหรอืผูดู้แลในศูนยพ์ัฒนาเด็กเลก็ได ้ดงันั้นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูหรือผู้ดูแลมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ 
รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดอย่างเหมาะสม 
ทั้งในด้านการคัดกรองสุขภาพเด็ก ผู้ปกครอง และบุคลากร 
การจัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริม
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อสู้โควิด-19 นับเป็นกุญแจส าคัญที่ช่วยให้ครูหรือ
ผู้ดูแลมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเช้ือโควิด-19 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 1. บุคลากรทางสุขภาพและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง   
ในการจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรร่วมมือในการจัดตั้ง
นโยบายที่ให้การสนับสนุนครูหรือผู้ดูแลเกี่ยวกับการส่งเสริม
พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งใน
เรือ่งความรู้และการปฏิบตั ิเช่น การจดัการดา้นการคัดกรอง
สุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ปลอดเชื้อโควิด-19 การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือสู้โควิด-19 
  2. ควรพฒันาโปรแกรมทีส่ง่เสรมิพฤตกิรรมการปอ้งกนั
โรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับครูหรือผู้ดูแลเด็ก 
โดยเน้นการรับรู้ความสามารถของตนเองของครูหรือผู้ดูแล
และการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของครู
หรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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