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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เรพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระยว่างสมรรถนะด้านการบริยารงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ ายมู่บ้านกับประสิทธิผลในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก  อ าเรภอธวัชบุรี  จังยวัดร้อยเรอ็ด  
ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้านในอ าเรภอธวัชบุรี จังยวัดร้อยเรอ็ด  กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  318  
คน  ทดยค านวณตามสัดส่วนหต่ละต าบล  ทั้ง  12  ต าบล  สร้างหบบสอบถามเรก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  การ
วิเรคราะย์ข้อมูลกระท าทดยใช้ทปรหกรมคอมพิวเรตอร์ส าเรร็จรูป  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้หก่  การวิเรคราะย์การ
ถดถอยพยุคูณเรชิงเรส้นตรง  (Multiple linear Regression Analysis) หละสัมประสิทธิ์สยสัมพันธ์ของเรพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) ทดยก ายนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (Level of Significant .05)   
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะด้านบริยารงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน ทั้ง 6 ด้าน มี
ค่าเรฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้หก่ ภาวะผู้น า ร้อยละ 68.2 การรับรู้บทบาท ร้อยละ 66.7  หรงจูงใจ ร้อยละ 65.1  การมี
ส่วนร่วม ร้อยละ 67.9 การท างานเรป็นทีม ร้อยละ 68.2  หละการประสานงาน ร้อยละ 68.5  การมีส่วนร่วมหละการ
ท างานเรป็นทีม มีอิทธิพลเรชิงบวกต่อประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ ายมู่บ้าน ด้านภาวะผู้น า ด้านการรับรู้บทบาท ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการท างานเรป็นทีมหละด้านการ
ประสานงาน มีความสัมพันธ์เรชิงบวกกับประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ ายมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) 
ค าส าคัญ: สมรรถนะด้านการบริยารงาน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน  ประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุม
ทรคไข้เรลือดออก  อ าเรภอธวัชบุรี จังยวัดร้อยเรอ็ด   
 
Abstract  

This research aimed to the relation between managerial competency of village health 
volunteer and the prevention and controlling of dengue haemorrhagic fever in Tawatburi District, 
Roi-et Province. The research was a quantitative, the researcher investigated factors which affected 
the effectiveness of Prevention and Controlling of Dengue Haemorrhagic Fever of Village Health 
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Volunteer by formulating a model of  effectiveness of Prevention and Controlling as an outcome 
variable. Three hundred and eighteen subjects (318) of Village Health Volunteers r involved in this 
study were recruited using a rational ratio of each subdistrict from 12 subdistricts in Tawatburi 
District, Roi-et Province. The required data were collected using the questionnaire and data analysis 
was performed using computer programs.  Statistics used for hypothesis testing included  Multiple 
linear Regression Analysis   were used for analysis of correlations between factors affecting the 
effectiveness of Prevention and Controlling of Dengue Haemorrhagic Fever of Village Health 
Volunteer , using a level of significant at .05.    

The major findings revealed the followings:  causal factors showed harmony with the 
empirical data at the high level Leadership(68.2%) role perception(66.7%)  motivation(65.1%) 
participation(67.9%)  team working(68.2%) and coordination(68.5%) Two causal factors effects on 
the effectiveness of Prevention and Controlling of Dengue Haemorrhagic Fever of Village Health 
Volunteer  were participation and team working. Leadership, role perception,  participation, team 
working and coordination were positively correlated to the effectiveness of Prevention and 
Controlling of Dengue Haemorrhagic Fever of Village Health Volunteer 
Keywords:  Managerial Competency, Village Health Volunteer The Prevention and Controlling of 
Dengue Haemorrhagic Fever, Tawatburi District Roi-Et  Province 
 
บทน า 

จากในอดีตที่ผ่านมาปรากฏว่า การควบคุมทรคไข้เรลือดออก ทดยยน่วยงานสาธารณสุขเรพียงอย่างเรดียวไม่
สามารถบรรลุผลส าเรร็จได้ ยรืออาจบังเรกิดผลหต่เรพียงช่ัวระยะเรวลาสั้นๆ ขณะนี้ยลายจังยวัดได้พยายามยารูปหบบการ
ควบคุมทรคไข้เรลือดออกทดยการมีส่วน ร่วมของประชาชน ทดยมีรูปหบบต่างๆ  เรช่น การรณรงค์ ทดยการระดมความ
ร่วมมือของผู้น าชุมชน นักเรรียน กลุ่มกิจกรรม หละประชาชน เรพื่อก าจัดหยล่งเรพาะพันธุ์ของยุงลายในชุมชนเรป็นครั้ง
คราวยรือในเรทศกาลต่างๆ  การร่วมมือกับทรงเรรียน ในการสอนนักเรรียนใย้มีความรู้เรรื่องการควบคุมยุงลายหละ
มอบยมายกิจกรรมใย้นักเรรียนก าจัดหยล่งเรพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้านหละที่ ทรงเรรียน อาจด าเรนินการอย่างสม่ าเรสมอ
ตลอดทั้งปี ยรือเรป็นครั้งคราวร่วมกับการรณรงค์  หละการจัดยาทรายก าจัดลูกน้ ามาจ ายน่ายในกองทุนพัฒนายมู่บ้าน
ในราคาถูก บางหย่งอาจจัดอาสาสมัครไปส ารวจหยล่งเรพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรรือนหละใส่ทรายก าจัดลูกน้ าใย้เรป็น
ประจ าทดยคิดค่าบริการราคาถูก การด าเรนินงานในรูปหบบดังกล่าวเรพื่อใย้ชุมชนมี ส่วนร่วมเรป็นเรจ้าของปัญยาหละ
หก้ปัญยาด้วยตนเรอง ควรจะได้รับการส่งเรสริมหละปฏิบัติใย้หพร่ยลายมากที่สุด ทดยเรน้นปัจจัยส าคัญคือ ความ
ครอบคลุม ความสม่ าเรสมอ หละความต่อเรนื่อง ทครงการทดลองควบคุมทรคไข้เรลือดออกทดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ยลายทครงการประสบความส าเรร็จอย่างดียิ่งในระยะการด าเรนินงานของทครงการ หต่ไม่สามารถด าเรนินการใย้ต่อเรนื่องใน
ระยะยาวได้ (วลีรัตน์  อภัยบัณฑิตกุล. 2544 : 98) 

ความร่วมมือของชุมชนในการควบคุมทรคไข้เรลือดออกต้องเรป็นหบบผสมผสาน ประกอบด้วยส่วนร่วมจาก
ยลายๆ ด้านเรช่น ด้านสาธารณสุข  ใย้สุขศึกษา สนับสนุนเรคมีภัณฑ์หละการควบคุมทรค   ด้านการศึกษา สอนการ
ควบคุมทรคหก่นักเรรียนหละกระตุ้นใย้ปฏิบัติอยา่งต่อเรนื่องสม่ าเรสมอ ด้านการปกครอง   ใย้การสนับสนุนการควบคุมทรค
ผ่านทางเรครือข่ายข่ายงานการปกครองท้องถิ่น ด้านประชาสัมพันธ์   เรผยหพร่ข่าวสารความรู้เรกี่ยวกับการควบคุมทรค 
หละการกระตุ้นเรตือนใย้ประชาชนตื่นตัวในการควบคุมทรค หละด้าน เรอกชน  ใย้การสนับสนุนทรัพยากร ยรือเรข้าร่วม
กิจกรรมการควบคุมทรคไข้เรลือดออกในชุมชน ซึ่งหต่ละจังยวัดมีหยล่งทรัพยากร องค์กร บุคลากร หละความคล่องตัวที่
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จะจัดยารูปหบบความร่วมมือภายในท้องถิ่น จุดเรริ่มต้นที่ส าคัญ คือ การจัดการใย้ฝุายต่างๆ ได้มาร่วมกันมองปัญยา
หละวางหผนหก้ไขปัญยาด้วยกัน การผสมผสานความร่วมมือจะต้องท าทั้งระยว่างภาครัฐหละภาคเรอกชน ในภาครัฐก็
ต้องผสมผสานระยว่างยน่วยราชการต่างวิชาชีพ ต่างสังกัด หละต่างระดับเรพื่อสนับสนุนใย้เรกิดการมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมทรคทดยประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงหละมีประสิทธิภาพ (วีณาวรรณ บุญประสพ.2552 : 102-103)   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาคุณลักษณะด้านประชากรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน 
2. ศึกษาสมรรถนะด้านการบริยารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน 
3. ศึกษาประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน 
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระยว่างสมรรถนะหละการบริยารงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้านกับ

ประสิทธิผลในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก              
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน น้ัน มีผู้ใย้ความยมายไว้ต่าง ๆ กันดังนี้ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  (2554 : 1) ได้กล่าวไว้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน ยมายความว่า  

บุคคลที่ได้รับการคัดเรลือกจากยมู่บ้านยรือชุมชนหละผ่านการฝึกอบรมตามยลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ ายมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางก ายนด 
 ส านักงานสาธารณสุขจังยวัดนครราชสีมา (2545 : 1) ได้กล่าวไว้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน 
ยมายถึง บุคคลที่ได้รับการคัดเรลือกจากชาวบ้านในหต่ละกลุ่มบ้านหละได้รับการอบรมตามยลั กสูตรที่กระทรวง
สาธารณสุขก ายนด ทดยมีบทบาทยน้าที่ส าคัญในฐานะผู้น าการเรปลี่ยนหปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย การสื่อ
ข่าวสารสาธารณสุข การหนะน าเรผยหพร่ความรู้ การวางหผน หละประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจน
ใย้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ 

จุรีรัตน์  ลิมปวิทยากุล (2545 : 5) กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน ยมายถึง ประชาชนที่
ได้รับการคัดเรลือกใย้เรป็นตัวหทนในการใย้บริการสุขภาพอนามัย ทดยผ่านการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข ขึ้นทะเรบียน
เรป็นอาสาสมัครสาธารณสุข หละปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

อมรศรี  ยอดค า (2546 : 14) กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน ยมายถึง บุคคลในยมู่บ้านที่
ได้รับเรลือกจากครอบครัว 8 -10 ยลังคาเรรือนใย้เรป็นตัวหทนเรข้ารับการอบรมด้านสุขภาพหละดูหลสุขภาพใย้กับบุคคล
ในครัวเรรือนท่ีตนเรองรับผิดชอบ 

สรุปว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน ยมายถึง บุคคลในชุมชนท่ีถูกคัดเรลือกใย้เรป็นตัวหทนของคนใน
ละหวกบ้าน ใย้เรข้ารับการอบรมเรรื่องการดูหลสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชุมชนของตน เรพื่อใย้
ประชาชนในความรับผิดชอบทุกคนสามารถพ่ึงตนเรองได้ 

การวัดประสิทธิผล                    
ถวัลย์รัฐ  วรเรทพพุฒิพงษ์ (2539 : 5) กล่าวว่าประสิทธิผลคือขอบเรขตของการที่ทครงการนั้นได้รับ

ผลประทยชน์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งผลประทยชน์ข้างเรคียงอื่น ๆ ประสิทธิผลนั้นไม่สามารถวัดผล
ประทยชน์ตอบหทนที่เรป็นตัวเรงินได้ (Intangible Benefit) หต่วัด 
ระยว่างผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ดังสมการ 
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 ประสิทธิผล  =              
 

กรมควบคุมทรคติดต่อ (2545 : 22) ได้ใย้ยลักเรกณฑ์ในการประเรมินประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรค
ไข้เรลือดออก  ทดยหบ่งการประเรมินเรป็น  2  ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการปูองกันทรคไข้เรลือดออก  
        1.1 มีการท าลายหยล่งเรพาะพันธ์ุยุงลาย  อย่างน้อยสัปดาย์ละ 1 ครั้งหละมีการส ารวจลูกน้ ายุงลาย 
ทุกยลังคาเรรือน  อย่างน้อยสัปดาย์ละ  1  ครั้ง 
        1.2 ค่าดัชนีความชุกลูกน้ ายุงลาย(B.I.)  หต่ละยมู่บ้านต้องไม่เรกิน  50 

2. ขั้นตอนการควบคุมทรคไข้เรลือดออก   
        2.1 มีการท าลายหยล่งเรพาะพันธ์ุยุงลายทุกวันหละมีการส ารวจลูกน้ ายุงลายทุกยลังคาเรรือนทุกวัน 
        2.2 มีการควบคุมทรคไข้เรลือดออกทดยมีอัตราปุวยไม่เรกิน  50  ต่อหสนประชากร 

นอกจากน้ียังมีเรกณฑ์การวัดประสิทธิผล (ปุระชัย  เรปี่ยมสมบูรณ์. 2542 : 51) ซึ่งวัดได้จาก 
 
 ประสิทธิผล  =           
  

จุดมุ่งยมายส าคัญของการประเรมินประสิทธิผล ได้หก่ การศึกษาว่า ผลลัพธ์ที่ปรากฏบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ยรือไม่ เรพียงใด การประเรมินประสิทธิผลไมไ่ดส้นใจว่า ทครงการจะด าเรนินไปตามกระบวนการที่วางหผนไว้ยรือไม่ 
หต่มุ่งที่จะวัดผลลัพธ์ ซึ่งปรากฏในสภาพหวดล้อมเรมื่อทครงการเรสร็จสิ้นเรป็นประการส าคัญ ประสิทธิผลมักตีความใย้
ยมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หต่การประเรมินผลลัพธ์ได้มองไปไกลถึงผลลัพธ์อื่น ๆ เรช่น ผลลัพธ์ทางอ้อม 
ผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดยมาย เรป็นต้น 

วิธีการวัดประสิทธิผลมีลักษณะยลายอย่างที่สอดคล้องกัน  ไม่ค่อยหตกต่างกันมาก  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวัดประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก   ดังนี้ 

1. การวัดประสิทธิผลจากค่าดัชนีความชุกของลูกน้ ายุงลายลดลง ทดยผู้วิจัยจะใช้ค่า Breteau Index (B.I.) 
ซึ่งเรป็นค่าที่ดีที่สุดในการประมาณความชุกชุมของลูกน้ ายุงลายที่กรมควบคุมทรคติดต่อ  กระทรวง
สาธารณสุขใช้เรป็นตัวช้ีวัดในปัจจุบัน  

2. การวัดประสิทธิผลจากจ านวนผู้ปุวยทรคไข้เรลือดออกลดลง 
 
สรุปความยมายของทรคไข้เรลือดออกได้ว่าเรป็นทรคที่เรกิดจากเรช้ือไวรัสเรดงกี่ที่มียุงลายเรป็นพายะน าทรค ผู้ปุวย

อาจมีอาการไข้เรลือดออกบริเรวณใต้พื้นผิวยนังหละตามอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีความรุนหรงต่างๆ กัน อาจมีอาการช็อกหละ
เรสียชีวิตได้ 

สาเรยตุของการเรกิดทรคไข้เรลือดออก คือ เรชื้อ Dengue Virus ซึ่งเรป็น RNA Virus อยู่ใน Family Togaviridae 
กลุ่ม Subgroup Flavivirus ซึ่งมีอยู่ 4 Serotype 

ทรคไข้เรลือดออกติดต่อกันได้ทดยมียุงลาย Aedes Aegypti เรป็นพายะส าคัญ ทดยยุงลายที่กัดดูดเรลือดผู้ปุวยใน
ระยะไข้สูง ซึ่งเรป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระหสเรลือด เรช้ือไวรัสจะเรข้าสู่ต่อมน้ าลายพร้อมท่ีจะเรข้าสู่คนที่ถูกกัดในครั้งต่อไป 
เรมื่อเรช้ือเรข้าสู่ร่างกายคนหละผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ 5 – 8 วัน ก็จะท าใย้เรกิดอาการของทรคได้ 

ทรคไข้เรลือดออกมีอาการส าคัญที่เรป็นรูปหบบค่อนข้างเรฉพาะ 4 ประการเรรียงตามล าดับการเรกิดก่อนหละยลัง 
คือ ไข้สูงลอย 2 – 7 วัน มีอาการเรลือดออก ส่วนใยญ่จะพบที่ผิวยนัง ตับทต กดเรจ็บ      มีภาวการณ์ไยลเรวียนทลยิต
ล้มเรยลว/ภาวะช็อก 

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ที่ก ายนด 

ผลลัพธ์หละผลกระทบของทครงการ 
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อาการหสดงของทรคไข้เรลือดออก หบ่งได้เรป็น 3 ระยะคือ   
1) ระยะไข้จะมีไข้สูงเรกิดขึ้นอย่างเรฉียบพลัน ส่วนใยญ่ไข้จะสูงเรกิน 38. องศาเรซลเรซียส บางรายอาจมีอาการ

ชักเรกิดขึ้น   
2) ระยะวิกฤตยรือช็อก จะมีอาการรุนหรง มีภาวะไยลเรวียนทลยิตล้มเรยลวเรกิดขึ้น ภาวะช็อกที่เรกิดขึ้นนี้จะมี

การเรปลี่ยนหปลงอย่างรวดเรร็วถ้าไม่ได้รับกรรักษาผู้ปุวยจะมีอาการเรลวลงหละจะเรสียชีวิตภายใน 12 – 24 ช่ัวทมงยลัง
เรริ่มมีภาวะช็อก หละ   

3) ระยะฟื้นตัว ในผู้ปุวยที่ไม่ช็อกเรมื่อไข้ลดส่วนใยญ่ก็จะดีขึ้น ส่วนผู้ปุวยช็อกถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
ทันท่วงทีจะฟื้นตัวอย่างรวดเรร็ว 

การรักษาทรคนี้เรป็นการรักษาตามอาการหละประคับประคอง ซึ่งได้ผลดี ถ้าใย้การวินิจฉัยทรค ได้ตั้งหต่
ระยะหรก ตามธรรมชาติของทรคหละใย้การดูหลผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรรื่องความสัมพันธ์ระยว่างสมรรถนะด้านการบริยารงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน
กับประสิทธิผลในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก  อ าเรภอธวัชบุรี  จังยวัดร้อยเรอ็ด ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก ายนด
วิธีด าเรนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้          
 1. ประชากรหละกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เรครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 3. การเรก็บรวบรวมข้อมูล 
          4. การวิเรคราะย์ข้อมูล 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1.1 ประชากร การวิจัยครั้งนี้มียน่วยในการวิเรคราะย์ (Unit of Analysis) เรป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

ยมู่บ้าน ในเรขตอ าเรภอธวัชบุรี จังยวัดร้อยเรอ็ด ท้ังยมด จ านวน 1,543  คน  
 1.2  กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้จะเรก็บรวบรวมข้อมูลทดยใช้หบบสอบถามจากกลุ่ม 
ตัวอย่างที่อยู่ในจังยวัดร้อยเรอ็ด  ดังมีขั้นตอนดังนี้ 
  1.2.1 การค านวณยาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เรยมาะสมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้านทั้งยมด 
จ านวน 1,543 คน ทดยใช้สูตรการค านวณของ ทาทร  ยามาเรน่ (Taro Yamane. 1973 : 727) ดังนี ้
 
            สูตร  n        =        
   

n  =  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
N  = จ านวนประชากร 
e  = ความคาดเรคลื่อนที่ยอมใย้เรกิดขึ้นได้ ในที่น้ีก ายนดไว้ท่ี .05 

   
หทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้       n       =          1543 

                                                           1 + 1543(0.05)2 
                                                   =    317.65 

 

N 

1+Ne2 
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จากการค านวณทดยการใช้สตูรดังกล่าวเรมื่อหทนค่าค านวณหล้วไดย้น่วยตัวอย่างเรท่ากับ 318 ยน่วย   

 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เรครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เรป็นหบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ปรับใช้พัฒนาเรครื่องมือมา
จากหบบสอบถามที่มีนักวิชาการได้ท าการศึกษาไว้หล้ว หละน าเรครื่องมือวัดเรยล่านั้นมาปรับข้อค าถามบางส่วนเรพื่อใย้
สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษาในครั้งนี้ ภายใต้การควบคุมดูหลหละใย้ค าหนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะของ
เรครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยจะหบ่งออกเรป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 หบบสอบถามเรกี่ยวกับสถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบหบบสอบถาม คือ เรพศ อาย ุการศึกษา  หละ
ระยะเรวลาในการเรป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน 
 ตอนที่ 2 หบบสอบถามเรกี่ยวกับระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรค
ไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน ลักษณะเรป็นหบบสอบถามหบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ของ ลิเรคิร์ท (Likert) หบ่งระดับการวัดเรป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  หละน้อยที่สุด ทดย
จัดเรรียงเรนื้อยา ข้อค าถาม ตามล าดับของปัจจัยที่น ามาศึกษามีจ านวนทั้งยมด  43  ข้อ ได้หก่ 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า 
จ านวน 8 ข้อ  2) ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาท จ านวน 9 ข้อ  3) ปัจจัยด้านหรงจูงใจ จ านวน 7 ข้อ  4) ปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วม จ านวน 7 ข้อ  5) ปัจจัยด้านการท างานเรป็นทีม จ านวน 6 ข้อ  6) ปัจจัยด้านการประสานงาน จ านวน 6 ข้อ 
 ตอนท่ี 3 เรป็นหบบสอบถามประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก ทดยสอบถามค่าดัชนีความชุก
ของลูกน้ ายุงลายในยมู่บ้านหละจ านวนผู้ปุวยทรคไข้เรลือดออก 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเรนินการเรก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1) น ายนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากวิทยาลัย เรสนอไปยังชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเรภอธวัชบุรี  

จังยวัดร้อยเรอ็ด  เรพื่อขอความร่วมมือในการเรก็บรวบรวมข้อมูล 
2) การเรก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้  เรป็นการเรก็บข้อมูลเรพื่อทดสอบสมมติฐานเรชิงทฤษฎียรือทฤษฎี

ช่ัวคราวที่สร้างขึ้นในขั้นตอนหรก  ทดยการเรก็บข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน จ านวน 318 คน ใช้ผู้ช่วย
วิจัย จ านวน  3  คน  เรป็นผู้เรก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับผู้วิจัย  ทดยหบ่งกลุ่มกันเรก็บรวบรวมข้อมูลในหต่ละพื้นท่ีเรปูายมาย 

ที่ ต าบล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1    ธวัชบุรี 108 22 
2    ธงธานี 161 33 
3    เรขวาทุ่ง 89 18 
4    นิเรวศน์ 177 37 
5    บึงนคร 131 27 
6    ไพศาล 104 21 
7    มะอึ 132 27 
8    เรมืองน้อย 106 22 
9    ราชธานี 92 19 
10    ยนองไผ่ 178 37 
11    ยนองพอก 92 19 
12    อุ่มเรม้า 173 36 
 รวม 1,543 318 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเรคราะย์ข้อมูลการวิจัยในระยะที่ 1 นี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งยมดมาจัดยมวดยมู่ หละบันทึกคะหนนหต่ละข้อ
ในรูปหบบรยัส (Coding Form) ยลังจากนั้นน าข้อมูลทั้งยมดไปวิเรคราะย์ด้วยเรครื่องคอมพิวเรตอร์ทดยใช้ทปรหกรม
ส าเรร็จรูปเรพื่อทดสอบสมมติฐานเรชิงทฤษฎีช่ัวคราวที่สร้างขึ้นก่อนการวิจัย 

1) การวิเรคราะย์เรชิงพรรณนา (Descriptive Method) เรพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ ได้หก่ ค่าเรฉลี่ย  
ร้อยละ ความถี่ หละค่าเรบี่ยงเรบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2) สถิติวิเรคราะย์ เรพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ใช้การวิเรคราะย์การถดถอยพยุ คูณเรชิงเรส้นตรง  
(Multiple linear Regression Analysis) ทดยใช้ทปรหกรมส าเรรจ็รูป เรพื่อวิเรคราะย์ ยาความสัมพันธ์ระยว่างปัจจัยต่างๆ 
ที่เรกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน ทดย
ก ายนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (Level of Significant .05)   
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. คุณลักษณะทางประชากร พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใยญ่เรป็นเรพศยญิง ร้อยละ 73.0  มีอายุเรฉลี่ย 49.91 

ปี อายุตั้งหต่ 41-60 ปี ร้อยละ 68.2 รองลงมาคืออายุตั้งหต่ 21-40 ปี หละ 61-80  ปี ร้อยละ17.3 หละร้อยละ 14.5 
ตามล าดับ สถานภาพสมรส  สมรสหล้ว ร้อยละ 86.48 รองลงมา คือ ทสด หละยม้าย/ยย่า/หยก ร้อยละ 10.7 หละร้อย
ละ 2.8 ตามล าดับ  จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา ร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ ประถมศึกษาหละปริญญาตรี ร้อยละ  
40.9 หละ 1.6 ตามล าดับ ระยะเรวลาที่ปฏิบัติงานเรป็น อสม.เรฉลี่ย 12.14 ปี ระยะเรวลาที่ปฏิบัติงานเรป็น อสม. 5-14 ปี 
ร้อยละ 66.7 รองลงมาคือ15-24 ปี หละ 25-34 ปี ร้อยละ 32.1หละ 1.2 ตามล าดับ   

2. ระดับสมรรถนะด้านการบริยารงาน ทั้ง 6 ด้าน  อยู่ในระดับมาก ได้หก่ ภาวะผู้น า ร้อยละ 68.2 การรับรู้
บทบาท ร้อยละ 66.7  หรงจูงใจ ร้อยละ 65.1  การมีส่วนร่วม ร้อยละ 67.9การท างานเรป็นทีม ร้อยละ 68.2  หละการ
ประสานงาน ร้อยละ 68.5 

3. สมรรถนะด้านการมีส่วนร่วมหละด้านการท างานเรป็นทีมมีอิทธิพลเรชิงบวกต่อประสิทธิผลการปูองกันหละ
ควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ส่วน
ด้านอื่นอีก  4 ด้าน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัคสาธารณสขุประจ า
ยมู่บ้าน ทดยตัวหปรทุกตัวพยากรณ์ประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกได้ร้อยละ 72.0 (Adjusted   
R2 = .720) 

4. ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านการรับรู้บทบาท  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านการท างานเรป็นทีมหละด้านการ
ประสานงาน มีความสัมพันธ์เรชิงบวกกับประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ ายมู่บ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) หต่ด้านหรงจูงใจที่ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปลายผลตามสมมุติฐาน ดังนี้ 
1. สมรรถนะด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน สอดคล้องกับ เรจริญ ฟองศรี (2542 : 93) ได้ศึกษาการควบคุมทรคไข้เรลือดออกทดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (AIC) บ้านคลองลอย อ าเรภอฮอด จังยวัดเรชียงใยม่ พบว่า เรป็นการเรปิดทอกาสใย้
ประชาชนได้รับรู้ปัญยาหละการด าเรนินการควบคุมทรคไข้เรลือดออกในยมู่บ้านร่วมกันซึ่งการควบคุมทรคไข้เรลือดออกเรป็น
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บทบาทของประชาชนในชุมชนทุกครั้ง  สอดคล้องกับ  บงกช ชัยชาญ (2545 : 79) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก อ าเรภอเรวียงปุาเรปูา จังยวัดเรชียงใยม่ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก พบว่าการมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจในการด าเรนินกิจกรรม การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการประเรมินผล หละการมีส่วนร่วมในการรับผลประทยชน์ อยู่ในระดับ
มากเรยตุผลในการมีสว่นร่วมคือ เรจ้ายน้าที่ของรัฐอาสาสมัครสาธารณสุข หละผู้น าชุมชนก็เรป็นผู้มีบทบาทส าคัญหละเรป็น
ที่ยอมรับของประชาชนที่ส าคัญมีความตระยนักว่าทรคไข้เรลือดออกเรป็นปัญยาของตนเรองหละชุมชน  สอดคล้องกับ  
จรูญศักดิ์  ยวังล้อมกลาง (2552 : 112)  ได้ศึกษาประสิทธิผลของรูปหบบการมีส่วนร่วมของหกนน าชุมชนในการ
ปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอ าเรภอบางกรวย  จังยวัดนนทบุรี  ผลการวิจัยพบว่า  ยลังการทดลอง  หกนน า
มีการรับรู้ในเรรื่องการด าเรนินงานปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกมากกว่าก่อนทดลองทดยรวมอยู่ในระดับสูง  มี
ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเรนินงานปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกมากกว่าก่อนทดลองทดยรวมอยู่ในระดับสูง
หละพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกมากกว่าก่อนทดลอง หละยังสอดคล้องกับ 
สมศักดิ์  หต่งยามา (2552 : 98)  ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
ยมู่บ้านในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกกรณีศึกษาอ าเรภอชนหดน  จังยวัดเรพชรบูรณ์  ผลการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเรวลาที่ปฏิบัติงานหละปัจจัยเรอื้อทางด้านความรู้เรรื่องทรคไข้เรลือดออก  การได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้านในการปูองกันหละควบคุมทรค
ไข้เรลือดออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                              

2. สมรรถนะด้านการท างานเรป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนทรัพย์  ค าวิชา (2550 : 82) ได้ศึกษาการท างาน
เรป็นทีมที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับอ าเรภอ จังยวัดอุดรธานี ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการท างานเรป็นทีมอยู่ในระดับสูง เรมื่อพิจารณาเรป็นรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้น าที่ 
เรยมาะสมมีค่าเรฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้หก่ ด้านการสนับสนุนหละไว้วางใจต่อกัน ด้านการเรปิดเรผย หละเรผชิญยน้า ด้าน
การพัฒนาตนเรอง ด้านความร่วมมือหละความขัดหย้ง การทบทวนการปฏิบัติงาน อย่างสม่ าเรสมอ ด้านวัตถุประสงค์ที่
ชัดเรจนหละเรปูายมายที่ยอมรับ ตามล าดับ ส่วนการท างานเรป็นทีม อยู่ในระดับปานกลาง ได้หก่ ด้านการติดต่อสื่อสารที่
ดี ด้านบทบาทที่สมดุล หละ ด้านความสัมพันธ์ ระยว่างกลุ่ม ตามล าดับ การท างานเรป็นทีมของคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุข ระดับอ าเรภอ จังยวัดอุดรธานี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุข ระดับอ าเรภอ จังยวัดอุดรธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หละตัวหปรที่สามารถ
ร่วม พยากรณ์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับอ าเรภอ จังยวัดอุดรธานี คือ การท างาน
เรป็นทีมของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับอ าเรภอ จังยวัดอุดรธานี คือ การทบทวนการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเรสมอ ด้านการพัฒนาตนเรอง ด้านความร่วมมือหละความขัดหย้ง ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี หละ ด้านภาวะผู้น าที่
เรยมาะสม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับอ าเรภอ จังยวัดอุดรธานี ได้ร้อยละ 72.60  หละสอดคล้องกับ พิลัยพร  
พวงสวัสดิ์ (2551 : 100)  ได้ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้านในเรขต
เรทศบาลต าบลชุมหสง  อ าเรภอวังจันทร์  จังยวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขทดยรวมหละรายด้านอยู่ในระดับสูง  คือ  ด้านการท างานเรป็นทีม  ด้านจริยธรรม  ด้านการบริการที่ดี  ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์  หละด้านการพัฒนาตนเรอง  ตามล าดับ ปัญยาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพบว่าจ านวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ ายมู่บ้านมีไม่เรพียงพอในการรับผิดชอบต่อครัวเรรือน 
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ข้อเรสนอหนะจากการวิจัยครั้งนี้                 
พบว่า สมรรถนะด้านบริยารงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปูองกัน

หละควบคุมทรคไข้เรลือดออก มี 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมหละด้านการท างานเรป็นทีม  ดังนั้น 
 1) ควรจัดใย้มีเรวทีประชาคมเรพื่อใย้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้านมีส่วนร่วมในการปูองกันหละ
ควบคุมทรคไข้เรลือดออกท่ีหท้จริง  เรช่น การคิดวิเรคราะย์ถึงปัญยาในชุมชน การวางหผนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนวิธีการ
ปูองกันหละควบคุมทรค  
 2) การจัดใย้มีการฝึกปฏิบัติงานเรป็นทีม มีการวางหผนหบ่งยน้าท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเรจน มีการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพหละเรป็นระบบ 

ข้อเรสนอหนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การมีส่วนร่วมหละการท างานเรป็นทีมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน มีความส าคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ ายมู่บ้าน จึงควรมีการศึกษาวิจัย
ในการสร้างยลักสูตรอบรมในเรรื่องนี้ มีการพัฒนายลักสูตรใย้มีมาตรฐาน  สามารถน าไปใช้ได้ในยลายพื้นที่ในระดับ
ภูมิภาคยรือระดับประเรทศต่อไป 
          2) ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรหละกลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในเรขตอ าเรภอธวัชบุรี จังยวัดร้อยเรอ็ด
เรป็นเรขตที่ผู้วิจัยสามารถด าเรนินการเรก็บข้อมูลหละวิเรคราะย์ข้อมูลได้สะดวก เรนื่องจากมีข้อจ ากัดด้วยระยะเรวลาหละ
งบประมาณในการวิจัย  ดังนั้น การอ้างอิงไปสู่ประชากรอื่นทั่วจังยวัดอาจมีข้อจ ากัด  ควรมีการท าวิจัยอีกในยลายๆ
พื้นที่  เรพื่อศึกษาหละเรปรียบเรทียบผลการวิจัยในครั้งน้ี 
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