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ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 รายละเอียดโครงการ 
1.หลักการเหตุผล 

การน านโยบายประเทศไทย ๔.๐ (ด้านสาธารณสุข) มาพิจารณาร่วมกัน เ พ่ือปรับปรุงให้                
แผนยุทธศาสตร์มีความชัด เจน เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน                               
จึงมีแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เปูาหมายที่ ๓ 
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ  หลังจากเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
( Millennium Development Goals – MDGs ) ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี ๒๐๑๕ นั้น องค์การสหประชาชาติ จึงจัดท าเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals –SDGs) ทั้งหมด ๑๗ ข้อ มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกก าลังเผชิญ      
อยู่ โดยประเทศไทยได้ท าแผนยุทธศาสตร์ใน  การด าเนินงานและสอดคล้องกับ ASCC Blueprint             
เช่น การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (A๒), การเข้าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมการด ารงชีวิตที่มี
สุขภาพ (B๔) โดยร่วมมือกับอาเซียนต่อไป ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ 
ระยะ และในแต่ละระยะมีจุดเน้นแตกต่างกันไป โดยในระยะ ๕ ปีแรก (๒๕๖๐-๒๕๖๔) คือการมุ่งปฏิรูประบบ
สุขภาพ เน้นปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบริหารจัดการที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอีกครั้ง   รวมถึงการวาง
พ้ืนฐานระบบสุขภาพใหม่ เช่น การวางระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพ่ือดูแลผู้ปุวย
อย่างบูรณาการ ลดค่าใช้จ่ายของระบบสุขภาพในระยะยาว การปรับระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าของแต่ละกองทุน เป็นต้น โดยมียุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  ๒. ด้านบริการเป็นเลิศ  ๓. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ และ ๔. บริหาร
เป็นเลิศด้วยธรรมมาบาล ประกอบด้วย ๑๕ แผนงาน ๔๕ โครงการและ ๘๐ ตัวชี้วัด โดยก าหนดเปูาหมายและ
มาตรการที่ต้องการจะบรรลุให้ได้ภายใน  ๑ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒       
(๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย
จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และ     
มีคุณภาพพร้อม ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพอยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี และเป็นกลไกเชื่อมต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ด้านสุขภาพ ให้สามารถน าสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ยึดหลักการ ดังนี้ (๑). ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒). ยึดคนเป็นศูนย์กลาง     
การพัฒนาเพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  (๓). ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙ ควบคู่กับกรอบ
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เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (๔). การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ (๕). ประเด็นการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข (๖). ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (๗). กรอบแนวทางแผนระยะ      
๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข เพ่ือวางฐานรากของระบบสุขภาพในระยะ ๕ ปี ให้เข้มแข็งเพ่ือคนไทยมีสุขภาพ
แข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 พระราชบัญญัติระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ าอาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ใน     
การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๙) การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาลไว้ด้วย การให้บริการรักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บและเจ็บปุวยฉุกเฉิน             
ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนน าส่งโรงพยาบาล เป็นบริการที่ประชาชนพึงได้รับตามรัฐธรรมนูญ และเป็นอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา๕๓ (๔) ก าหนดให้เทศบาล
เมืองมีหน้าที่ต้องท าให้มีและบ ารุงรักษาที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนไข้ , มาตรา ๕๔ (๗) ก าหนดให้เทศบาล
เมืองอาจจะจัดท ากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ให้จัดท ากิจการที่จ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข 

ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เกิดจาก โรคเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ และในปี ๒๕๖๑ พบผู้ปุวยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า ๕๔,๐๐๐ คน และโรคหัวใจ ๔๓๒,๙๔๓ 
คน  (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งรวมทั้งอุบัติเหตุ จมน้ า ซึ่งในปี ๒๕๕๗ จังหวัดนครศรีธรรมราช             
มีอัตราปุวยโรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอ่ืน ๆ จ านวน  ๑๑,๒๙๐ คน อุบัติเหตุขนส่ง                                       
จ านวน ๓๘๓ คน (ข้อมูลการตายจากมรณบัตร ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์) ซึ่งผู้ปุวยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เหล่านี้อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน  ถ้าปล่อยไว้
นานเกิน ๔ นาที แม้จะช่วยให้ฟ้ืนคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร การช่วยฟ้ืน
คืนชีพ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ซีพีอาร์ (CPR : Cardio Pulmonary Resuscitation) มีประโยชน์มากที่สุด
ในการช่วยชีวิตผู้ปุวยที่หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน การช่วยท าซีพีอาร์ให้ผู้ปุวยอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยชีวิต
ผู้ปุวยได้ โดยการช่วยแก้ไขระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ การเสียชีวิตจะเกิดหลังจากที่ผู้ปุวยหยุด
หายใจ ท าให้ร่างกายขาดออกซิเจนที่จะไปเลี้ยงอวัยวะที่ส าคัญโดยเฉพาะสมอง ซึ่งจะมีผลท าให้หัวใจหยุดเต้น
และเสียชีวิตในที่สุด นอกจากนี้การท า ซีพีอาร์ยังสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัย โคลนถล่ม ตึกถล่ม น้ าท่วม      
ไฟไหม้ ลมพายุ และผู้ปุวยที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจ เป็นต้น เป็นการต่อระยะเวลาของผู้ปุวย 
เพ่ือรอให้ผู้ปุวยได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป (รศ.นพ. ณรงค์ สุภัทรพันธ์ ,๒๕๔๓) ดังนั้นการได้รับ      
การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือ
สถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีจะท าให้ผู้ปุวยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้
ชีวิตเป็นปกติได้ ดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR)      
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จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญซึ่งจะท าให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างช านาญ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน   
             ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวใน
ข้างต้น จึงจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ส าหรับ
แกนน านักเรียนและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือให้แกนน านักเรียนและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง      
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างช านาญ สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน ก่อนน าส่งสถานพยาบาลต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและ
การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและ      
การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี 
 
3. ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
๓. ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน          

และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี ร้อยละ 80 
๔. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๕ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้าง,ลูกจ้างโครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกลุ่มแกนน า
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและกลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง รวมทั้งสิ้น  134 คน 
 ๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย 
  - กลุ่มแกนน านักเรียน (ประถมศึกษา) จ านวน ๓ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐ คน ทั้งหมด ๓๕ คน 

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๒  ประกอบด้วย 
  - กลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสงแต่ละกอง กองละ ๕ คน รวมทั้งหมด ๓๕ คน                   
        ๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๓  ประกอบด้วย 
  - กลุ่มแกนน านักเรียน (มัธยมศึกษา) จ านวน ๑ โรงเรียน จ านวน ๔๐ คน 
 ๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๔  ประกอบด้วย 
   - กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้าง,ลูกจ้างโครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ านวน ๒๔ คน 
  - ทีมวิทยากรและผู้จัดอบรม จ านวน ๒๐ คน 
  รวมจ านวนผู้เข้าอบรม, ทีมวิทยากรและผู้จัดอบรมทั้ง ๔ ครั้ง จ านวน ๑๕๔ คน 
 



๔ 
 

5. วิธีด าเนินงาน 
 ๑. ขั้นเตรียมการ 

๑. ด าเนินการเขียนโครงการ 
๒. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
๓. ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ๒. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๑. ประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง/คณะท างานในรายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม
และติดตามการด าเนินงานโครงการ 

๒. การจัดอบรมพนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้าง, ลูกจ้างโครงการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและกลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสงแต่ละกอง 
จ านวน ๑ วัน/ครั้ง รวม ๔ ครั้ง 

๓. การจัดอบรมปฏิบัติการ 
กิจกรรมที่ ๑ การทดสอบความรู้ก่อนและหลังอบรม  
กิจกรรมที่ ๒ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
 กิจกรรมที่ ๓ การช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องฝึกกระตุกไฟฟูาหัวใจแบบอัตโนมัติ  
 กิจกรรมที่ ๔ การใช้ยาเบื้องต้น 

๓ ขั้นติดตามประเมินผลโครงการ 
  ๑. ติดตาม/ประเมินผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR)” โดยใช้แบบประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
  ๒. ผู้เข้าอบรมผ่านการฝึกทักษะการปฏิบัติการจริง จากสถานการณ์จ าลองทั้ง ๒ กิจกรรม     
ได้อย่างถูกต้อง     
  ๓. สรุปผลการด าเนินงาน/ประเมินผลโครงการและจัดท าเอกสารรูปเล่ม 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๖๓  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ   ครัง้ที่  ๑ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
    ครัง้ที่  ๒ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
    ครัง้ที่  ๓ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

ครั้งที่  4 วันที่ ๒7 เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
 
7. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร ๒ ชั้น ๒ 
 
 



๕ 
 

8. งบประมาณ 
 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง ๙๖,๓๙๘.- บาท (เก้าหม่ืนหกพัน
สามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)   
 
9. ผลคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) มี
ความรู้และมีทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย 
 
10.วัตถุประสงค์การประเมิน 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและน าไปใช้เป็นข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เป้าหมายน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบในแก้ปัญหาและตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 
 

 
11.ผลที่คาดว่าจะได้รับของการประเมิน 

1. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถน าผลการติดตามไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบในการแก้ไข
ปัญหา และตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม 

2. เทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถยกระดับคุณภาพการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                          
ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

การด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว ได้ส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ซึ่งในการ
ด าเนินงานของข้าพเจ้าในครั้งนี้   ได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
โดยได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามจ านวน 4 ครั้ง  รวมแบบสอบถามทั้งหมด 150 ชุด และสามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ 134 ชุดคิดเป็นร้อยละ 89.33  โดยครั้งท่ี 1 เก็บแบบสอบถามได้ 35 ชุด ครั้งที่ 2 เก็บ
แบบสอบถามได้ 35 ชุด ครั้งที่ 3 เก็บแบบสอบถามได้ 40 ชุด และครั้งที่ 4 เก็บแบบสอบถามได้ 24ชุด 
และได้ด าเนินการก าหนดขั้นตอนการประเมินผลและประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผลการด าเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 
2563  รายละเอียดขั้นตอนและผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนการประเมินผล 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปี
งบประมาณ 2563   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้กับประชาชนและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมขึ้นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ,การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่อง
กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ,การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี 

ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  ได้รับมอบหมายให้ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว  จึงด าเนินการก าหนดขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 
1.ขอบเขตการประเมิน  

 การประเมินครั้งนี้ เป็นการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563  คือ 

๑.1 ขอบเขตด้านประชากร ผู้ เข้ารับการอบรม ได้แก่ กลุ่มพนักงานจ้าง ,ลูกจ้างโครงการ            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,กลุ่มแกนน าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และกลุ่มเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563   

๑.2 ขอบเขตด้านพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ในครั้งนี้  มีการอบรมทั้งหมด         
4 ครั้ง โดยอบรมในครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563          
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และในครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
เทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2 ชั้น 2 
 
 



๗ 
 

๒. แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลโครงการฯในครั้งนี้ได้ท าการศึกษามาจาก ๒ แหล่ง คือ 

๒.๑ ข้อมูลทุติยภูมิ  ได้ท าการศึกษาจากเอกสารได้แก่  1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563  2.เอกสารก าหนดการ 

๒.๒ ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้เครื่องมือในรูปแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ซึ่งได้ด าเนินการทอดแบบสอบถามให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ
ช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563   
 
๓.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ เข้ารับการอบรม ได้แก่ กลุ่มพนักงานจ้าง ,ลูกจ้างโครงการ            
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,กลุ่มแกนน าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และกลุ่มเจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง  และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563  และด าเนินการทอดแบบสอบถามทั้งหมด 150 ชุด สามารถเก็บ
แบบสอบถามได้ จ านวน 134 ชุดคิดเป็น ร้อยละ 89.33  
 

๔. เครื่องมือในการประเมิน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้แก ่

4.1 แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถาม 
 
๕.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจ ตามข้ันตอนดั้งนี้ 
 ๕.๑ ผู้ประเมิน โดย นางสาวสุวนันท์ ครุฑคาบแก้ว  
 ๕.๒  ด า เนินการออกแบบสอบถามและ เก็บข้ อมู ล  ตรวจสอบความถู กต้ องของข้ อมู ล  
เพ่ือประกอบการประมวลผลข้อมูลและรายงานต่อไป 
 

 
๖.การประมวลผลข้อมูล 
   การประมวลผลข้อมูล คือ การประมวลผลด้านข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านความ         
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิดใช้เครื่องมือไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ประมวลผลข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของ
ตัวแปร แล้วค านวณ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการประมวลระดับความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
๗.การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลตามที่ต้องการแล้วนั้นต่อไปจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ร้อยละ 

  ๗.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่แล้วหาค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
แต่ละรายการ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย 
 7.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการฯ ครั้ง
ต่อไป ซึ่ ง เป็นค าถามปลายเปิด วิ เคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงข้อมูล สรุปข้อมูล หาค่าความถี่                  
และเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
   
 หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เกี่ยวกับ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการฯ
โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆมีความหมายดังนี้ 

 แบบสอบถามประเมินข้อมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563 แบ่งหัวข้อการประเมิน
ออกเป็น ๕ ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

 
 

เกณฑ์การประเมินผล 
                       ค่าเฉลี่ย  ระดับผลการด าเนินงาน/ความพึงพอใจ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 

 2.51 – 3.50 
 1.51 – 2.50 
 1.00  – 1.50 

 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

          ระดับมากท่ีสุด 
          ระดับมาก 
          ระดับปานกลาง  
          ระดับน้อย  
          ระดับน้อยที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563   
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
 (กลุ่มแกนน านักเรียน  ประถมศึกษา) 

การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และการใช้
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี เพียงใด 

4.74 0.44 94.80 มากที่สุด 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงใด 

4.43 0.50 88.60 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การใช้ยาเบื้องต้น เพียงใด 

4.46 0.74 89.20 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติดคอส าลัก การช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจสายไฟฟ้าชนิด
อัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ มีเศษอาหารติดคอ 
เพียงใด 

4.54 0.51 90.80 มากที่สุด 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การห้ามเลือด การดามกระดูก       
การยกและการเคลื่อนย้าย ฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้าย 
เพียงใด 

4.26 0.74 85.20 มาก 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การฝึ กปฏิบัติ การช่วยฟื้ นคืนชีพขั้ นพื้ นฐาน  การ ใช้
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพียงใด 

4.63 0.55 92.60 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.58 90.20 มากที่สุด 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้ดังนี ้



๑๐ 
 

๑. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น            
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี 
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.74 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๒. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืน
ชีพข้ันพื้นฐาน การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.63
อยู่ในระดับมากที่สุด 

๓. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหาร
ติดคอส าลัก การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจสายไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติดคอ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่
ในระดับมากที่สุด 

๔. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การใช้ยาเบื้องต้น เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 

๕. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 

๖. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การห้ามเลือด การดามกระดูก การยกและการเคลื่อนย้าย ฝึกปฏิบัติการยกและ
เคลื่อนย้าย เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.57 0.50 91.40 มากที่สุด 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.63 0.49 92.60 มากที่สุด 

3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.54 0.61 90.80 มากที่สุด 

4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.43 0.65 88.60 มาก 
รวม 4.54 0.56 90.85 มากที่สุด 

อภิปรายผล 
จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 



๑๑ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
   ระดับ 

   ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.69 0.53 93.80 มากที่สุด 

2.อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ 4.77 0.43 95.40 มากที่สุด 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม 

4.57 0.56 91.40 มากที่สุด 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม 4.51 0.61 90.20 มากที่สุด 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.63 0.55 92.60 มากที่สุด 

รวม 4.63 0.54 92.68 มากที่สุด 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่         

ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

๑. อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๓. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๔. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับ

มากที่สุด 
๕. โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563   
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ทั้ง 3 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 4.51 0.58 90.20 มากที่สุด 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 4.54 0.56 90.85 มากที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการ
และสถานที ่

4.63 0.54 92.68 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.56 91.24 มากที่สุด 
 

 
 



๑๒ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563   ครั้งที่ 1  ทั้ง 3 ตอน  
ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อย
ได้ดังนี ้

๑. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย  4.63 อยู่
ในระดับมากที่สุด 

๒. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย  4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๓. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  4.51 อยู่ในระดับ

มากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ  ติ ชม ในการอบรมในครั้งนี้ 

๑. เป็นการอบรมที่ดี ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  
ครั้งที่ 1  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ ์ 2563 

คิดเป็นร้อย 91.24  
ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 



๑๓ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563   
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 

(กลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง) 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และการใช้
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี เพียงใด 

4.54 0.51 90.80 มากที่สุด 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงใด 

4.49 0.51 89.80 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การใช้ยาเบื้องต้น เพียงใด 

4.26 0.51 85.20 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติดคอส าลัก การช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจสายไฟฟ้าชนิด
อัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ มีเศษอาหารติดคอ 
เพียงใด 

4.43 0.50 88.60 มาก 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การห้ามเลือด การดามกระดูก       
การยกและการเคลื่อนย้าย ฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้าย 
เพียงใด 

4.34 0.59 86.80 มาก 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การฝึ กปฏิ บั ติ ก า รช่ วยฟื้ นคื นชีพขั้ นพื้ นฐ าน  การ ใช้
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพียงใด 

4.20 0.41 84.00 มาก 

รวม 4.37 0.51 87.53 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 



๑๔ 
 

๑. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การช่วยชีวิต
ขั้นพ้ืนฐาน และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี  เพียงใด ค่าเฉลี่ย 
4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๒. ากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก 

๓. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติด
คอส าลัก การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจสายไฟฟ้าชนิด
อัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติดคอ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับ
มาก 

๔. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ห้ามเลือด การดามกระดูก  การยกและการเคลื่อนย้าย ฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้าย 
เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.34 อยู่ในระดับมาก 

๕. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การใช้ยาเบื้องต้น เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก 

๖. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.20 อยู่ใน
ระดับมาก 
 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.54 0.51 90.80 มากที่สุด 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.49 0.51 89.80 มาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.46 0.51 89.20 มาก 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.49 0.51 89.80 มาก 

รวม 4.50 0.51 89.90 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม และการตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 

4.49 อยู่ในระดับมาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 

 
 



๑๕ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
   ระดับ 

   ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.40 0.50 88.00 มาก 
2.อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ 4.46 0.51 89.20 มาก 
3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม 

4.40 0.50 88.00 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม 4.40 0.50 88.00 มาก 
5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.37 0.49 87.40  

รวม 4.41 0.50 88.12 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่         
ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

๑. อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 
๒. อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ ,การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มี

ความเหมาะสม และโสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่
ในระดับมาก 

๓. กิจกรรมบริการตัดผมชาย-หญิง : โรงเรียนเสริมสวยพิไลพร ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก 
๔. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 

 
การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563   
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ทั้ง 3 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 4.37 0.51 87.53 มาก 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 4.50 0.51 89.90 มาก 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการ
และสถานที ่

4.41 0.50 88.12 มาก 

รวม 4.43 0.51 88.52 มาก 
 
 
 



๑๖ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563   ครั้งที่ 2  ทั้ง 3 ตอน  
ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย  4.50 อยู่ในระดับมาก 
๒. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย  4.41 อยู่

ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  4.37 อยู่ในระดับ

มาก 

 

ข้อเสนอแนะ  ติ ชม ในการอบรมในครั้งนี้ 

๑. เป็นโครงการที่ดี  ได้ความรู้ดีมาก เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เห็นควรจัดโครงการต่อเนื่อง 
๒. น่าสนใจมาก ได้รับความรู้ดีมาก อยากให้สอน และจัดอบรมเพ่ิมในการช่วยเหลือปฐมพยาบาลใน
การปฏิบัติงานจริงให้มากกว่านี้ 
๓. สามารถน าความรู้ไปใช้และช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  
ครั้งที่ 2  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ ์ 2563 

คิดเป็นร้อย 88.52 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก 



๑๗ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563   
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

(กลุ่มแกนน านักเรียน มัธยมศึกษา) 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น   การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และการใช้
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี เพียงใด 

4.53 0.55 90.60 มากที่สุด 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงใด 

4.18 0.59 83.60 มาก 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การใช้ยาเบื้องต้น เพียงใด 

4.33 0.62 86.60 มาก 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติดคอส าลัก การช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจสายไฟฟ้าชนิด
อัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่ มีเศษอาหารติดคอ 
เพียงใด 

4.58 0.71 91.60 มากที่สุด 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การห้ามเลือด การดามกระดูก       
การยกและการเคลื่อนย้าย ฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้าย 
เพียงใด 

4.03 0.80 80.60 มาก 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ 
การฝึ กปฏิ บั ติ ก า รช่ วยฟื้ นคื นชีพขั้ นพื้ น ฐ าน  การ ใช้
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพียงใด 

4.33 0.66 86.60 มาก 

รวม 4.33 0.66 86.60 มาก 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.33  อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้
ดังนี้ 



๑๘ 
 

๑. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติดคอ
ส าลัก การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐาน รวมทั้งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจสายไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ฝึก
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติดคอ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๒. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   การช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี  เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.53 อยู่
ในระดับมากที่สุด 

๓. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การใช้ยาเบื้องต้น เพียงใด และจากการ
เข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพียงใด  ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 

๔. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก 

๕. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การห้าม
เลือด การดามกระดูก การยกและการเคลื่อนย้าย ฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้าย เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับมาก 

 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.50 0.60 90.00 มาก 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.40 0.59 88.00 มาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.35 0.80 87.00 มาก 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.28 0.82 85.60 มาก 

รวม 4.38 0.70 87.65 มาก 
อภิปรายผล 

จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก 
2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 
3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ ค่าเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับมาก 
4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 



๑๙ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
   ระดับ 

   ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.78 0.42 95.60 มากที่สุด 

2.อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ 4.63 0.67 92.60 มากที่สุด 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม 

4.48 0.68 89.60 มาก 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม 4.48 0.55 89.60 มาก 
5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.40 0.67 88.00  

รวม 4.55 0.60 91.08 มากที่สุด 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่         
ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

๑. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๓. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม และโสตทัศนูปกรณ์มี

ความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 
๔. ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 
 

 
การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563   
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ทั้ง 3 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 4.33 0.66 86.60 มาก 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 4.38 0.70 87.65 มาก 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการ
และสถานที ่

4.55 0.60 91.08 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.65 88.44 มาก 
 
 
 



๒๐ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563   ครั้งที่ 3  ทั้ง 3 ตอน  
ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.42 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ 

๑. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย  4.55 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

๒. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย  4.38 อยู่ในระดับมาก 
๓. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  4.33 อยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ  ติ ชม ในการอบรมในครั้งนี้ 

๑. ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง เช่น การับประทานยา และการช่วยฟื้นคืนชีพ การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน 
๒. ได้ความรู้เยอะ ได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ เช่น  การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ได้เรียนรู้เรื่องระบบหายใจ และได้

ท าการทดลอง และอยากจะมาอบรมกับพ่ีๆวิทยากรอีก 
๓. วิทยากรมีความน่ารัก และใจดี ได้ความรู้จากวิทยากรมากมาย 
๔. อาหารอร่อย และสถานที่นั่งสบาย 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  
ครั้งที่ 3  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ ์ 2563 

คิดเป็นร้อย 88.44 
ซึ่งอยู่ในระดับมาก 



๒๑ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) 

ประจ าปีงบประมาณ 2563   
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

(กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ,พนักงานจ้าง,ลูกจ้างโครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) 
การประเมินแบบท่ี 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น   การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน และการใช้
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี เพียงใด 

4.54 0.83 90.80 มากที่สุด 

2.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงใด 

4.54 0.59 90.80 มากที่สุด 

3.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อ การใช้ยาเบื้องต้น เพียงใด 

4.56 0.78 91.20 มากที่สุด 

4.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อ การช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติดคอส าลัก การช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ
สายไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่มีเศษ
อาหารติดคอ เพียงใด 

4.65 0.65 93.00 มากที่สุด 

5.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การห้ามเลือด การดาม
กระดูก       การยกและการเคลื่อนย้าย ฝึกปฏิบัติการยก
และเคลื่อนย้าย เพียงใด 

4.46 0.66 89.20 มาก 

6.จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้อ การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การใช้
เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพียงใด 

4.58 0.58 91.60 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.68 91.10 มากที่สุด 
 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความรู้ความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีความ
พึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.56  อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ 



๒๒ 
 

๑. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติดคอ
ส าลัก การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพื้นฐาน รวมทั้งการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจสายไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ฝึก
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหารติดคอ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๒. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

๓. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การใช้ยาเบื้องต้น เพียงใด ค่าเฉลี่ย 
4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 

๔. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐาน และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติได้อย่างถูกวิธี เพียงใด และจากการเข้าร่วม
โครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่
ในระดับมากที่สุด 

๕. จากการเข้าร่วมโครงการฯ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การห้าม
เลือด การดามกระดูก  การยกและการเคลื่อนย้าย ฝึกปฏิบัติการยกและเคลื่อนย้าย เพียงใด 
ค่าเฉลี่ย 4.46 อยู่ในระดับมาก 

การประเมินแบบท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านวิทยากร 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.56 0.56 91.20 มากที่สุด 

2. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.67 0.56 93.40 มากที่สุด 

3. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.67 0.56 93.40 มากที่สุด 

4. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.66 0.66 93.20 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.59 92.80 มากที่สุด 

อภิปรายผล 
จากตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านวิทยากร ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจใน

ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม และการใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้  ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่

ในระดับมากที่สุด 
2. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด 
3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
 
 



๒๓ 
 

การประเมินแบบท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
ตารางท่ี 3 รายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่ 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
   ระดับ 

   ความคิดเห็น 
1.สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.48 0.48 89.60 มาก 
2.อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ 4.63 0.58 92.60 มากที่สุด 

3.การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความ
เหมาะสม 

4.67 0.48 93.40 มากที่สุด 

4.โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการอบรม 4.63 0.49 92.60 มากที่สุด 

5.ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม 4.63 0.49 92.60 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.50 92.16 มากที่สุด 
อภิปรายผล 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการและสถานที่         
ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถแยกเรียงตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 

๑. การประสานงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

๒. อาหารและเครื่องดื่ม มีเหมาะสมเพียงพอ , โสตทัศนูปกรณ์มีความทันสมัยเหมาะสมกับการ
อบรม และ ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

๓. สถานที่ในการจัดโครงการฯ มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 
 

การประเมินแบบที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจภาพรวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563   
ตารางท่ี 4 สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563  ทั้ง 3 ตอน 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ 4.56 0.68 91.10 มากที่สุด 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร 4.64 0.59 92.80 มากที่สุด 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการ
และสถานที ่

4.61 0.50 92.16 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.59 92.02 มากที่สุด 

 
 
 



๒๔ 
 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) ประจ าปีงบประมาณ 2563   ครั้งที่ 4  ทั้ง 3 ตอน  
ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   ค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อย
ได้ดังนี ้

๑. ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านวิทยากร ค่าเฉลี่ย  4.64 อยู่ในระดับมากที่สุด   
๒. ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านการบริหารจัดการและสถานที่ ค่าเฉลี่ย  4.61 อยู่ใน

ระดับมากที่สุด   
๓. ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ย  4.56 อยู่ในระดับมาก

ที่สุด   

 

ข้อเสนอแนะ  ติ ชม ในการอบรมในครั้งนี้ 

- 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการฯ  
ครั้งที่ 4  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ ์ 2563 

คิดเป็นร้อย 92.02 
ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 



๒๕ 
 

ตารางที่ 3 สรุปผลความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต
ขั้นพ้ืนฐาน (CPR)  ทั้ง 4 ครั้ง 

อภิปรายผล 
จากตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR)  ทั้ง 4 ครั้ง ในครั้งนี้ มีความพึงพอใจในภาพรวม   
ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 

๑. ครั้งที่ 4  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 ค่าเฉลี่ย  4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๒. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 ค่าเฉลี่ย  4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 
๓. ครั้งที ่2 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2563 ค่าเฉลี่ย  4.43 อยู่ในระดับมาก 
๔. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 ค่าเฉลี่ย  4.42 อยู่ในระดับมาก 

 

 

 

ประมวลภาพโครงการเทศบาลพบประชาชนเพ่ือบริการและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น   S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 4.56 0.56 91.24 มากที่สุด 
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2563 4.43 0.51 88.52 มาก 
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 4.42 0.65 88.44 มาก 
ครั้งที่ 4  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 4.60 0.59 92.02 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.58 90.06 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ท้ัง 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.06 

ซี่งอยู่ในระดับมาก 
 



๒๖ 
 

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 
 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 
กลุ่มตัวอย่าง : แกนน านักเรยีน ชั้นประถมศึกษา 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการช่วยเหลือผู้ท่ีมีเศษอาหาร 

ติดคอส าลัก 
 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 



๒๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการช่วยเหลือผู้ท่ีมีเศษอาหาร 

ติดคอส าลัก 
 

 
การให้ความรู้เรื่อง การใช้ยาเบื้องต้น 

 

 
การให้ความรู้เรื่อง การใช้ยาเบื้องต้น 

 



๒๘ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2563 

กลุ่มตัวอย่าง : เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการช่วยเหลือผู้ท่ีมีเศษอาหาร 

ติดคอส าลัก 
 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 



๒๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการช่วยเหลือผู้ท่ีมีเศษอาหาร 

ติดคอส าลัก 
 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการช่วยเหลือผู้ที่มีเศษอาหาร 

ติดคอส าลัก 
 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการช่วยเหลือผู้ท่ีมีเศษอาหาร 

ติดคอส าลัก 
 



๓๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 

กลุ่มตัวอย่าง : แกนน านักเรยีน ชั้นมัธยมศึกษา 
 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

และการช่วยฟื้นคืนชีพ 

 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 



๓๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และการช่วยเหลือผู้ท่ีมีเศษอาหาร 

ติดคอส าลัก 
 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

และการช่วยฟื้นคืนชีพ 

 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 



๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 

 

ครั้งท่ี 4 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 

กลุ่มตัวอย่าง : เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 



๓๓ 
 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 

 
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


