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เนื้อหาโดยย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยมีระยะเวลาการศึกษา 

ตั้งแต่เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และหาปัจจัย
ความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
265 คน ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรมแกรมส าเร็จรูป    
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนด้วย
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) น าตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Backward Elimination    
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.60 มีอายุ 36 -50 ปี  ร้อยละ 
43.80 จบชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 34.30 มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 55.80รายได้สุทธิของครัวเรือน   
โดยหักค่าใช้จ่ายต่อเดือน น้อยกว่า 2 ,001 บาท ร้อยละ 30.60 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 79.20 โดยมี
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 95.80 ส่วนใหญ่ได้รับผ่านช่องทาง อสม.  ร้อยละ 
79.60 รองลงมาทางโทรทัศน์ ร้อยละ 73.60 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 59.60 ส่วนความรู้เรื่อง   
โรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 80.00 ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับสูง 
ร้อยละ 91.70 และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 66.40 

 ผลการวิเคราะห์หาปัจจัยความสัมพันธ์ พบว่า เพศ  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน    
ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต   
จังหวัดพัทลุง  ปี 2564  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
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๑. ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ     
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ปี ๒๕๖4 

๒. ผู้จัดท าผลงาน  
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๓. บทน า      
     โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย มีการระบาดครั้งแรกเมื่อ  ปี พ.ศ.2501  
ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกมีความซับซ้อนและแตกต่างกัน  ในแต่ละพ้ืนที่ 
คือ ภูมิต้านทานของประชาชน ชนิดของเชื้อไวรัสเดงกี่  ความหนาแน่นของประชากรและการเคลื่อนย้าย 
สภาพภูมิอากาศ  ชนิดของยุงพาหะน าโรค ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของประชาชนในการก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และ
นโยบายระดับชาติ    สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีการแปรเปลี่ยนและมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับการ
แพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างยิ่ง และยังมีส่วนท าให้รูปแบบการเกิดโรคมีความผันแปรไป         
ในแต่ละปี  (กรมควบคุมโรค. 2562:2)  
 ส าหรับสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก 5 ปี ย้อนหลัง ของจังหวัดพัทลุง  (พ.ศ. 2559 –  พ.ศ. 2563) 
พบว่า มีอัตราป่วย ดังนี้ 103.40 , 281.10, 206.98, 103.40 และ 101.36 (ต่อแสนประชากร) 
ตามล าดับ และของอ าเภอศรีบรรพต   มีอัตราป่วย ดังนี้ 106.42 , 318.38, 106.75, 78.66 และ 
105.39 (ต่อแสนประชากร) ตามล าดับ (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอศรีบรรพต, 2563)  ส าหรับสถานการณ์
โรคไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง  พบว่า มีอัตราป่วย 
ดังนี้ 40.88, 204.17, 0, 121.31 และ 39.92 (ต่อแสนประชากร) ตามล าดับ (โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง, 2563: 7) ซึ่งจากอัตราป่วยดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 -2563  
เป็นต้นมา พบว่า ยังมีอัตราป่วยบางปีมากกว่าเกณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด อย่างไรก็ตามองค์กร
ทุกระดับต้องตระหนักและเร่งแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ให้ความส าคัญในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรค
อย่างใกล้ชิด ระดมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง 

4. วัตถุประสงค์  
         เพ่ือศึกษาความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า  อ าเภอศรีบรรพต       
จังหวัดพัทลุง 

๕. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/ การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  
ปี ๒๕๖4 มีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม แนวคิด
เกี่ยวกับความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก น ามาเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
 
 



  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                         ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

๖. วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน            

โรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง 
ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง  เป็นการศึกษาแบบพรรณนา (Descriptive study) โดยมี
ระยะเวลาการศึกษา ตั้งแต่เดือน เมษายน – กรกฎาคม 2564 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
เอกสารงานวิจัย บทความทางวิชาการ เป็นกรอบแนวคิด   

 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ หัวหน้าครอบครัวหรือตัวแทนครัวเรือน ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้
จากการส ารวจ ซึ่งอาศัยอยู่จริงในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง  
ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  รวมทั้งสิ้น 852 หลังคาเรือน น ามาค านวณตามสูตร Daniel 
(2010) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 265 กลุ่มตัวอย่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า 
อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  ผู้วิจัยได้สร้างข้อค าถามจากการทบทวนวรรณกรรม โดยอาศัยจาก       
กรอบแนวคิด ตามประเด็นของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่จะศึกษา ซึ่งมีทั้งค าถามแบบปลายเปิด      
(Open Ended Question) และค าถามปลายปิด (Close Ended Question) โดยแบ่งออกเป็น  4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้
เฉลี่ยสุทธิของครัวเรือน สถานภาพสมรส และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  
  ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้โรคไข้เลือดออก ลักษณะค าถาม แต่ละข้อมี           
3 ตัวเลือก คือ ใช่  ไม่ใช่  และ ไม่ทราบ  มีข้อค าถามจ านวนทั้งหมด 15 ข้อ  ซึ่งมีข้อค าถามเชิงบวก และ     
ข้อค าถามเชิงลบ ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมินระดับความรู ้เกี ่ยวกับโรคไข้เลือดออก ใช้คะแนนที ่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามตอบได้  โดยใช้เกณฑ์การแปลผลของ Bloom (1975) แบ่งเป็น คะแนนที่ได้น้อยกว่า         
9 คะแนน มีระดับความรู้ต่ า  คะแนนที่อยู่ระหว่าง  9-12 คะแนน มีระดับความรู้ปานกลาง และคะแนนที่ได้
มากกว่า  12 คะแนน  มีระดับความรู้สูง 

 ตอนที่ 3  เป็นแบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ลักษณะค าถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) แต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย มีจ านวน  
15 ข้อ แบ่งเป็นข้อความเชิงบวก และข้อความเชิงลบ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในการบ่งชี้ระดับทัศนคติ  
โดยใช้วิธีค านวณหาอันตรภาคชั้น เพ่ือหาช่วงคะแนน  ใช้เกณฑ์ของเบส  (Best, 1977) สามารถแบ่งออกเป็น 
3 ระดับ คือ มีระดับทัศนคติการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่ า (ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.66) มีระดับทัศนคติ

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน    
โรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า 
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ปี 2564 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  - อายุ  
- สถานภาพสมรส – อาชีพ 
- ระดับการศึกษา - รายได้สุทธิครัวเรือน 

- ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 

-ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 



การป้องกันโรคไข้เลือดออกปานกลาง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33)  และมีระดับทัศนคติการป้องกัน    
โรคไข้เลือดออกสูง (ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.34 – 3.00)    
 ตอนที่ 4  เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  เป็นข้อค าถาม    
เชิงบวกทั้งหมด จ านวน 17 ข้อ ลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) แต่ละข้อมี       
3 ตัวเลือก คือ ปฏิบัติเป็นประจ า  ปฏิบัติบางครั้ง  ไม่เคยปฏิบัติ  ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในการบ่งชี้ระดับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้วิธีค านวณหาอันตรภาคชั้น เพ่ือหาช่วงคะแนน  ใช้เกณฑ์ของเบส  
(Best, 1977) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ มีระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่ า          
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 0.00-0.66) มีระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกปานกลาง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 
0.67-1.33) และมีระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกสูง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.34-2.00)  

  โดยผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ (Try out) กับประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป 
ต าบลเขาปู่ อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาชนที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 
30 คน เพ่ือทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) และได้ท าการเลือกข้อค าถามหรือปรับเปลี่ยนประโยค     
บางข้อ เพ่ือให้แบบสอบถามที่ได้มีคุณภาพ ซึ่งได้จากการหาค่าความเชื่อมั่นในแบบสอบถาม   ในแต่ละส่วน  
โดยข้อค าถามเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ ใช้ KR20 (Kuder-Richardson Formula 20) ข้อค าถามเกี่ยวกับ
ทัศนคติด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  ใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา  (Alpha Coefficient) ของ 
Cronbach (1951 อ้างถึงใน ประคอง  กรรณสูต, 2538: 49) ได้ดังนี ้
          ข้อค าถามความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ได้ค่าความเชื่อม่ัน = 0.783 
 ข้อค าถามทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้ค่าความเชื่อมั่น = 0.791 
 ข้อค าถามพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ได้ค่าความเชื่อม่ัน = 0.788 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และรายงานผลการวิเคราะห์ ด้วยสถิติ            
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) สัดส่วน (Ratio) ค่าเฉลี่ย ( Mean) 
ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) และ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนด้วย
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) น าตัวแปรเข้าสมการด้วยวิธี Backward Elimination  

การวิจัยครั้ งนี้ ได้ผ่ านกระบวนการรับรองการวิจัย  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย                   
ในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขรับรอง PPHOREC /2564  
COA No.11 

7. ผลการศึกษา  
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 265 กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนบุคคลของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง    
ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ปี 2564 พบว่า เพศหญิง จ านวน 211 คน (ร้อยละ 79.60) 
และเพศชาย จ านวน 54 คน (ร้อยละ 20.40) มีอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 36-50 ปี จ านวน 116 คน (ร้อยละ 
43.80) มีอายุเฉลี่ย 47.37 ปี (S.D.=12.08) อายุมากที่สุด 80 ปี และอายุน้อยที่สุด 20 ปี ระดับการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 91 คน (ร้อยละ 34.30) มีอาชีพเกษตรกรรม 148 คน   
(ร้อยละ 55.80) รายได้สุทธิของครัวเรือนโดยหักค่าใช้จ่ายต่อเดือน น้อยกว่า 2 ,001 บาท จ านวน 81 คน 
(ร้อยละ 30.60) มีสถานภาพสมรส คู่ จ านวน 210 คน (ร้อยละ 79.20) โดยมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ   
โรคไข้เลือดออก จ านวน 254 คน (ร้อยละ 95.80) ส่วนใหญ่ได้รับผ่านช่องทาง อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 79.60 รองลงมาทางโทรทัศน์ ร้อยละ 73.60 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร้อยละ 
59.60 ตามล าดับ 

 

 



ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า 
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ปี 2564  

  ปัจจัย 
 

                         ระดับปัจจัย 

Mean S.D. 
           สูง ปานกลาง ต่ า 
จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน)  

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ความรู้ 212 80.00 30 11.30 23 8.70 12.63 2.18 
ทัศนคต ิ 243 91.70 22 8.30 - - 2.66 0.21 
พฤติกรรม 176 66.40 87 32.80 2 0.80 1.42 0.30 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความรู้ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ปี 2564  
อยู่ในระดับสูง จ านวน 212 คน (ร้อยละ 80.00)  (X= 12.63, S.D.= 2.18) ระดับทัศนคติเกี่ยวกับ    
การป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับสูง จ านวน 243 คน (ร้อยละ 91.70) (X= 2.66, S.D.= 0.21) 
และมีระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับสูง จ านวน 176 คน (ร้อยละ 66 .40)      
(X= 1.42, S.D.= 0.30)   

 
ตางรางที่ 2 การวิเคราะห์พหุตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน    
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต         
จังหวัดพัทลุง ปี 2564 

ปัจจัย Mean Diff. 95% CI p-value 

เพศ 0.017 - 0.135  ถึง 0.168 -0.029* 
อายุ 0.127   0.043  ถึง 0.210 0.212 
ระดับการศึกษา 0.009  - 0.051 ถึง 0.068 -0.056 
อาชีพ 0.028   - 0.032 ถึง  0.089 0.090 
รายได้สุทธิครัวเรือน -0.024  - 0.065 ถึง  0.018 -0.076 
สถานภาพสมรส 0.020  - 0.113 ถึง  0.153 0.064 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 0.064 - 0.229 ถึง  0.358 0.047* 
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 0.166  0.068  ถึง  0..264 0.199 
ทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก -0.096 - 0.312  ถึง   0.119 -0.015* 

Adjusted R2               0.082   
* ค่าระดับนัยส าคัญ น้อยกว่า 0.05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านศาลามะปราง  ต าบลเขาย่า อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  
ปี 2564 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ เพศ (Mean Diff=0.017, 95%CI=- 0.135  ถึง 
0.168,   p-value=-0.029   การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก (Mean Diff=0.064, 
95%CI=- 0.229 ถึง  0.358,  p-value=-0.047 และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก   
(Mean Diff=0.064, 95%CI=- 0.229 ถึง  0.358,  p-value=-0.047 

 



8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/ การวิจารณ์/ ข้อเสนอแนะ/ แนวคิดเพื่อการพัฒนา/ ข้อจ ากัด  
     จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย พบว่า เพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชน แตกต่างจากผลการศึกษาของวิทยา ศรแก้ว (2563 : 13-26) พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช การที่เป็นเช่นนี้นั่น
เพราะว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองนั้นเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ ผสมผสานกับวิธีการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งเพศหญิงนั้นถือเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศชาย มีจิตส านึก และ      
เกิดความรับผิดชอบมากกว่าเพศชายในการดูแลสุขภาพ 
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก พบว่า ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชน สอดคล้องกับการศึกษาของ นันทิตา กุณราชา และคณะ (2560 : 91-103) ซึ่งการรับรู้
ความสามารถการควบคุมพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกกรมการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในชาติพันธุ์อาข่า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อาจเป็นเพราะองค์ประกอบของส่วนบุคคล ที่มีผล
ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีมากมาย ได้แก่ การคาดหวัง อารมณ์ ภาษา ทัศนคติ ค่านิยม และความตั้งใจ     
(วินัย วีระวัฒนานนท์ และบานชื่น สีพันผ่อง, 2539: 183) 
 ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก พบว่า ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ของประชาชน สอดคล้องกับการศึกษาของ หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ และจุฑาทิพย์ ช่วยคล้าย (2562:1505-1514) 
พบว่า เจตคติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน
ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นเพราะความเชื่อเป็นการยอมรับข้อเท็จจริงต่างๆ    
เป็นแนวคิดที่คนเรามีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์ ที่ท าให้เชื่อ และความเข้าใจต่อสิ่งนั้นๆ 
เป็นตัวก าหนดแนวทางหรือรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลได้ (เฉลิมพล ตันสกุล, 2541: 48) 
 ข้อเสนอแนะแนวคิดเพื่อการพัฒนา จากการวิจัย พบว่า ประชาชนยังมีความรู้  ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ถูกต้องในบางส่วน ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยน าเอานวัตกรรม   
เพ่ือนช่วยเพ่ือนพิชิตลูกน้ ายุงลายและบูรณาการ กับ พชอ. ศรีบรรพต เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือนและ
ชุมชน โดยมีข้อจ ากัดจากการวิจัยครั้งนี้คือการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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