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รายงานการวิจัย 
 

ประสิทธิผลของรูปแบบการมีสวนรวมของแกนนาํชุมชนในการปองกัน 
และควบคุมโรคไขเลือดออกของอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรมัย 

The Effectiveness of the Community Key Persons’ Participation  Model 
for Dengue Haemorrhagic Fever Prevention and Control 

in Amphoe Nong  Ki, Changwat. 
 

นวลฉวี  ศรีทองสุข1 
 

บทคัดยอ 
        การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการมีสวนรวม
ของแกนนําชุมชนในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกของอําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย รูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยกึ่ง
ทดลอง โดยทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง ที่
เปนแกนนําชุมชนในตําบลหนองกี่ โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง จาก 5 หมูบานๆ ละ 8 
คน จํานวน 40 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นในกลุม
ทดลองหลังจากนั้นจึงทําการจัดกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสรางการรับรูและการมีสวนรวม
ในกลุมทดลอง วัดผลกอนทดลองและหลัง
การทดลอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน Paired  t-test และ Independent 
Samples t-test  ผลการวิจัยพบวา หลังการ
ทดลองแกนนําชุมชนมีการรับรู ในเรื่อง     
การดํา เนินงานปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออกมากกวากอนทดลองโดยรวม อยู
ในระดับดีมาก มีระดับการมีสวนรวมในการ
ดํ า เนินงานปองกันและควบคุมโรคไข 
เลือดออกมากกวากอนทดลองโดยรวมอยูใน
ระดับสูงและพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก อยูใน
ระดับดีกวากอนทดลอง และมีคาความชุกชุม
ของลูกน้ํายุงลาย อยูในระดับเสี่ยงต่ํากวากอน
การทดลอง 
 
คําสําคัญ รูปแบบการมีสวนรวมของแกนนํา
ชุมชน 
 
Abstract 
            The study aimed to examine the 
effectiveness of the community key persons’ 
participation model for dengue 
haemorrhagic fever prevention and control 
in Amphoe Nong Ki, Changwat Burirum ; 

1  บัณฑิตวิทยาลัย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลยันครราชสีมา 
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and to compare perceptions, participation, 
and self-performance behaviors of 
community key persons in dengue 
haemorrhagic fever prevention and control. 
The study was a quasi- experimental 
research with one group consisting of a 
group of community key persons in Tambon 
Nong  Ki.  The sample were purposively 
selected from 5 villages, 8 villagers each, 40 
people in total.  The process of perception 
and participation were organized in the 
experimental group. A pretest and posttest 
were administered.  The statistics used for 
analyzing the collected data were 
percentage, mean, standard deviation, paired 
t-test, and independent samples t-test.  The 
findings revealed that after the experiment 
the community core leaders participants 
showed their gaining in perceptions of 
operating dengue haemorrhagic fever 
prevention and control from before the 
experiment at a high level.  They had 
participation in operating dengue 
haemorrhagic fever prevention and control at 
a high level.  Their self-performance 
behaviors in dengue haemorrhagic fever 
prevention and control in operating dengue 
haemorrhagic fever  prevention and control 
were at a high level as well.  The density 
value of Aedes mosquito larvae was at a 
lower level of risk than before the experim. 
 

Key Word The Community Key Persons’ 
Participation  Model   
 
บทนํา 
            โรคไขเลือดออกเปนโรคติดตอที่เปน
ปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ โดยในป พ.ศ. 
2538 ประมาณวาทั่วโลกมีผูปวยโรค
ไขเลือดออก 400,000 ราย และเสียชีวิต 8,000 
ราย (กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวง
สาธารณสุข, 2542) องคการอนามัยโลก 
รายงานทั่วโลกพบผูปวยโรคไขเลือดออกป
ละประมาณ 50 ลานคน โดยผูปวยประมาณ 
38 ลานคน หรือ 75% ของผูปวยทั้งหมดอยูใน
ประเทศแถบอาเซียน เนื่องจากสภาพพื้นที่ใน
ภูมิภาคนี้เปนประเทศแถบรอนชื้นซึ่งมีความ
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกน้ํายุงลาย 
(กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข 
,2552) ในประเทศไทย เร่ิมมีการระบาดครั้ง
แรกใน ป พ.ศ.2501 โดยมีรายงานผูปวย
สูงสุดใน ป พ.ศ. 2530 คือ174,285 ราย และมี
อัตราปวยตายรอยละ 0.5 ใน ป พ.ศ.2541 มี
รายงานผูปวย 127,189 ราย คิดเปนอัตราปวย 
209.14 ตอประชากรแสนคน และมีอัตราปวย
ตายรอยละ 0.34 จํานวนผูปวยมีแนวโนมที่สูง
มากขึ้นมาตลอด ขอมูลการเฝาระวังระดับ
อําเภอและเขตเทศบาลจากโรงพยาบาล หนอง
กี่ รายงาน 506โรงพยาบาลหนองกี่ (วันที่ 1 
มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553)
พบวา มีผูปวยดวยโรคไขเลือดออกทั้งสิ้น 127 
ราย คิดเปนอัตราปวย 181 ตอประชากรแสน
คน การกระจาย ของโรคตามลักษณะพื้นที่  
พบวาในเขตพื้นที่อําเภอหนองกี่มีการระบาด
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ใน  10  ตําบล ในเขตเทศบาลตําบลหนองกี่ 
ประกอบดวย 3 ตําบล มีผูปวยทั้งหมด 55 ราย 
ซ่ึงตําบลหนองกี่มีจํานวนผูปวยเปนอันดับที่ 2 
มีผูปวยสะสม 16 ราย คิดเปนอัตราปวย 
303.89 ตอประชากรแสนคน อันดับ 3 ไดแก
ตําบลทุงกระตาดพัฒนา มียอดผูปวยสะสม  
23 ราย คิดเปนอัตราปวย  261.14 ตอ
ประชากรแสนคน อันดับ 4 ไดแกตําบลทุง
กระเต็นมียอดผูปวยสะสมจํานวน 16 ราย คิด
เปนอัตราปวย 239.06 ตอประชากรแสนคน 
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในดานการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ ใน เทศบาลตําบลหนองกี่ จึงทําให
ผูวิจัยสนใจที่จะวิจัยประสิทธิผลของรูปแบบ
การพัฒนาคุณภาพของแกนนําชุมชนใหมี
สวนรวมในการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกของเทศบาลตําบลหนองกี่ อําเภอ
หนองกี่  จังหวัดบุรี รัมย  โดยประยุกต  ใช
แนวคิดเกี่ ยวกับแบบแผนความเชื่อด าน
สุขภาพ (Health Belief Model) และแนวคิด
ทฤษฎีการมีสวนรวม (Participation Theory) 
มาใชในการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวม
ของแกนนําชุมชน ในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก เพื่อนํารูปแบบที่ไดมาใช
เ ป น แน วท า ง ใ นก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ป อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม โ ร ค
ไข เ ลื อดออกในชุ มชนของหน ว ย ง าน
สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค 
            1.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูป แบบ
การมีสวนรวมของแกนนําชุมชนในการ

ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของ 
เทศบาลตําบลหนองกี่ อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย 
            2.  เพื่อทราบระดับการรับรูโอกาส
เสี่ยง การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน
ในการปฏิบัติตัว การรับรูอุปสรรค ของแกน
นําชุมชนในการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก  
            3.  เพื่อทราบระดับการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ 
การมีสวนรวม ในผลประโยชน และการมี
สวนรวมในการประเมินผลของแกนนําชุมชน
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  
            4. เพื่อทราบระดับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนของแกนนําชุมชนในการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก  
            5.  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของ
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
กอน-หลัง ไดรับรูปแบบการมีสวนรวมของ
แกนนําชุมชนในการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
            การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง (Quasi-experimental Research) โดย
มีกลุมตัวอยาง 1 กลุม คือ กลุมทดลอง 
(Experimental Group)  

1.  ประชากร ที่ใชในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ไดจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) มา 1 ตําบล โดยคัด 
เลือกตําบลหนองกี่ อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย  เปนกลุมทดลองเนื่องจากเปนชุมชน



                   JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE               Vol.6  No.1  January – June  2012            .       

 

35

ที่มีอุบัติการณโรคไขเลือดออกมากที่สุดในป 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงชุมชนนี้มีความเขมแข็ง 
สามารถเขารวมกิจกรรมได และคัดเลือกผูที่
บทบาทเปนแกนนําชุมชนในตําบลหนองกี่ 
ซ่ึงมีความพรอมและสมัครใจในการเขารวม
โครงการมีทั้งหมดจํานวน  5  หมูบาน  รวม 
40 คน ประกอบดวย กรรมการชุมชน ผูนํา
ชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลตําบล
หนองกี่ หมูบานละ 8 คน 
             2.  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
ระหวางเดือน ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554  
             3.  พื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลหนองกี่ อําเภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
            การดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีการ
วิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental 
Research) โดยใชกระบวนการฝกอบรม
ประยุกตใชแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนความ
เชื่อดานสุขภาพ (Health Belief Model) และ
แนวคิดทฤษฎีการมีสวนรวม (Participation 
Theory) มาใชในการกําหนดรูปแบบการ มี
สวนรวมของแกนนําชุมชน ในการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออกของเทศบาล
ตําบลหนองกี่ อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย  
จํานวน 40 คน เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลอง ดําเนินการจัดกิจกรรมการรับรู และ
การมีสวนรวมในการดําเนินงานปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกแบบมีสวนรวม โดย
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการ

ทดลอง  มีการคัดเลือกลุมทดลองโดยใช
วิ ธี ก า ร คั ด เ ลื อ ก แ บ บ เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง 
ประกอบดวย กรรมการชุมชน ผูนําชุมชน 
สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ทําการอบรมแกนนํา
ชุมชนที่เกี่ยวของกับการดําเนินปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก เปนเวลา 3 วัน และ
ทําการติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 2 คร้ัง 
ในรอบ 12 สัปดาห  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
             1.  สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ 
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
             2. สถิติเชิงอนุมาน ไดแก Paired        
t-test และ Independent Samples t-test 
 
ผลการวิจัย 
            1. ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัว 
อยางในกลุมทดลอง  จํานวน 40 คน สวน
ใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 77.1) อายุเฉลี่ย 
51.57 ป (S.D. = 7.40) มีอายุระหวาง 41-50 ป
มากที่สุด (รอยละ 37.5) รองลงมาอายุระหวาง 
51-60 ป (รอยละ35.42) สถานภาพสมรสเปน
คู (รอยละ 64.58) มีสถานะทางครอบครัวเปน
ภรรยา/สามีของหัวหนาครอบครัวมากที่สุด 
(รอยละ37.5) มีระดับการศึกษาอยูในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด (รอยละ 35.42) 
รองลงมาเปนระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนตนและปริญญาตรี (รอยละ 20.83 และ 
20.83) ตามลําดับ อาชีพหลักของกลุมทดลอง
สวนใหญประกอบอาชีพแมบาน (รอยละ 
9.58)  บทบาทตําแหนงทางสังคมภายในกลุม
ทดลองประกอบดวย อสม. กรรมการหมูบาน 
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สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ผูนําชุมชน จํานวน
เทากัน คือ 10 คน (รอยละ 25) 
            2. การรับรูในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกกอนการทดลองมีคาเฉลี่ย
การรับรูโดยรวมและรายดาน 4 ดาน อยูใน
ระดับปานกลาง ภายหลังการทดลองกลุม
ทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูโดยรวมและราย
ดาน 4 ดานอยูในระดับสูง ซ่ึงแตกตางจาก
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
            3. การมีสวนรวมในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก กอนการทดลองมี
คาเฉลี่ยการมีสวนรวมโดยรวมและรายดาน 4 
ดาน อยูในระดับต่ํา แตภายหลังการทดลอง 
กลุมทดลองมีคะแนนการมีสวนรวมโดยรวม
และรายดาน 4 ดานดังกลาวอยูในระดับสูง ซ่ึง
แตกตาง จากกอนการทดลองการมีสวนรวม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
             4.  พฤติกรรมการปฏิบัติตน 
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
กอนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 
50) รองลงมาอยูในระดับต่ํา (รอยละ 39.6) 
ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติตนดังกลาว อยูใน
ระดับสูง (รอยละ 91.7) รองลงมาอยูในระดับ
ปานกลาง (รอยละ 8.3) ซ่ึงมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนดีขึ้น 
            5. คาความชุกชุมของลูกน้ํายุงลายใน
การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
กอน การทดลอง กลุมทดลองมีคาความชุกชุม

ของลูกน้ํายุงลายอยูในระดับเสี่ยงสูง CI 
(Container Index) (รอยละ 100) HI (House 
Index) (รอยละ 100) หลังการทดลองกลุม
ทดลองมีคาความชุกชุมของลูกน้ํายุงลายอยู
ในระดับเสี่ยงต่ํา CI (Container Index) (รอย
ละ 95.8) HI (House Index) (รอยละ 79.2) 
 
สรุปผล 
            1. ผลการวิเคราะหการรับรูในการ
ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกภายหลัง
การทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยการ
รั บ รู ใ น ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ ค วบคุ ม โ ร ค
ไขเลือดออกโดยรวมและรายดาน 4 ดาน 
ดีกวากอนการทดลองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไปตาม
สมมติฐานขอ 1 
            2.   ผลการวิเคราะหการมีสวนรวม    
ในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ภายหลังการทดลอง พบวา กลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยการมีสวนรวมโดยรวมและรายดาน 4 
ดาน มากกวากอนการทดลอง โดยแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนไป
ตามสมมติฐานขอ 2   
            3. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนในการปองกันและควบคุมโรค
ไข เ ลือดออก  กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก กอนการทดลองอยู
ในระดับปานกลาง และหลังการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง โดยแตกตางจาก
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เปนไปตามสมมติฐานขอ 3 
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            4.  ผลการวิเคราะหคาความชุกชุมของ
ลูกน้ํายุงลายภายหลังการทดลองกลุมทดลอง 
มีคาความชุกชุมของลูกน้ํายุงลายอยูในระดับ
เสียงต่ํา  เปนไปตามสมมติฐานขอ 4 
 
ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
                 1.1  การฝกอบรมตามรูปแบบ 
ขางตน นาจะนําไปใชขยายผลไดในชุมชนที่ 
มีบริบทที่คลายกับกลุมทดลองในครั้งนี้ตอไป 
                 1.2   ควรใหแกนนําชุมชนเขามามี
สวนรวม  ในการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออกในชุมชนอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง  
2.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                 2.1  ด านองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ควรจัดกิจกรรมที่เอื้อใหประชาชน
เขามามีสวนรวมดวยตั้งแตขั้นตอนคนหา
ปญหาและตัดสินใจ ซ่ึงจะทําใหประชาชน
ตระหนักถึงปญหาและนําสูการมีสวนรวมใน
ขั้นตอไป 

2.2   การนํารูปแบบการมีสวนรวม
ของแกนนําชุมชนในการปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออกเปนตนแบบในการนําไปใช
ควบคุมและปองกันในโรคอื่นๆได 
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