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ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านการบริหารงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านกับ
ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เรพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระยว่างสมรรถนะด้านการบริยารงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจายมู่บ้านกับประสิทธิผลในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก อาเรภอธวัชบุรี จังยวัดร้อยเรอ็ด
ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้านในอาเรภอธวัชบุรี จังยวัดร้อยเรอ็ด กลุ่มตัวอย่าง จานวน 318
คน ทดยคานวณตามสัด ส่วนหต่ล ะตาบล ทั้ง 12 ตาบล สร้า งหบบสอบถามเรก็บข้อมูล จากกลุ่ มตัวอย่า ง การ
วิเรคราะย์ข้อมูลกระทาทดยใช้ทปรหกรมคอมพิวเรตอร์สาเรร็จรูป สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้หก่ การวิเรคราะย์การ
ถดถอยพยุคูณเรชิงเรส้นตรง (Multiple linear Regression Analysis) หละสัมประสิทธิ์สยสัมพันธ์ของเรพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation) ทดยกายนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 (Level of Significant .05)
ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะด้ านบริย ารงานอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจ ายมู่บ้า น ทั้ง 6 ด้าน มี
ค่าเรฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้หก่ ภาวะผู้นา ร้อยละ 68.2 การรับรู้บทบาท ร้อยละ 66.7 หรงจูงใจ ร้อยละ 65.1 การมี
ส่วนร่วม ร้อยละ 67.9 การทางานเรป็นทีม ร้อยละ 68.2 หละการประสานงาน ร้อยละ 68.5 การมีส่วนร่วมหละการ
ทางานเรป็นทีม มีอิทธิพลเรชิงบวกต่อประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ ายมู่ บ้ า น ด้ า นภาวะผู้ น า ด้ า นการรั บ รู้ บ ทบาท ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว ม ด้ า นการท างานเรป็ น ที ม หละด้ า นการ
ประสานงาน มีความสัมพันธ์เรชิงบวกกับประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจายมู่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
คาสาคัญ: สมรรถนะด้านการบริยารงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน ประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุม
ทรคไข้เรลือดออก อาเรภอธวัชบุรี 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
บทนา
จากในอดีตที่ผ่านมาปรากฏว่ า การควบคุมทรคไข้เรลือดออก ทดยยน่วยงานสาธารณสุขเรพียงอย่างเรดียวไม่
สามารถบรรลุผลสาเรร็จได้ ยรืออาจบังเรกิดผลหต่เรพียงชั่วระยะเรวลาสั้นๆ ขณะนี้ยลายจังยวัดได้พยายามยารูปหบบการ
ควบคุมทรคไข้เรลือดออกทดยการมีส่วน ร่วมของประชาชน ทดยมีรูปหบบต่างๆ เรช่น การรณรงค์ ทดยการระดมความ
ร่วมมือของผู้นาชุมชน นักเรรียน กลุ่มกิจกรรม หละประชาชน เรพื่อกาจัดหยล่งเรพาะพันธุ์ของยุงลายในชุมชนเรป็นครั้ง
คราวยรือในเรทศกาลต่ างๆ การร่วมมือกับ ทรงเรรียน ในการสอนนักเรรียนใย้มีความรู้ เรรื่องการควบคุม ยุงลายหละ
มอบยมายกิจกรรมใย้นักเรรียนกาจัดหยล่งเรพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้านหละที่ ทรงเรรียน อาจดาเรนินการอย่างสม่าเรสมอ
ตลอดทั้งปี ยรือเรป็นครั้งคราวร่วมกับการรณรงค์ หละการจัดยาทรายกาจัดลูกน้ามาจายน่ายในกองทุนพัฒนายมู่บ้าน
ในราคาถูก บางหย่งอาจจัดอาสาสมัครไปสารวจหยล่งเรพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรรือนหละใส่ทรายกาจัดลูกน้าใย้เรป็น
ประจาทดยคิดค่าบริการราคาถูก การดาเรนินงานในรูปหบบดังกล่าวเรพื่อใย้ชุมชนมี ส่วนร่วมเรป็นเรจ้าของปัญยาหละ
หก้ ปัญ ยาด้ ว ยตนเรอง ควรจะได้ รับ การส่ งเรสริ ม หละปฏิ บั ติใ ย้ หพร่ ยลายมากที่ สุด ทดยเรน้ นปั จ จัย ส าคั ญ คือ ความ
ครอบคลุม ความสม่าเรสมอ หละความต่อเรนื่อง ทครงการทดลองควบคุมทรคไข้เรลือดออกทดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ยลายทครงการประสบความสาเรร็จอย่างดียิ่งในระยะการดาเรนินงานของทครงการ หต่ไม่สามารถดาเรนินการใย้ต่อเรนื่องใน
ระยะยาวได้ (วลีรัตน์ อภัยบัณฑิตกุล. 2544 : 98)
ความร่วมมือของชุมชนในการควบคุมทรคไข้เรลือดออกต้องเรป็นหบบผสมผสาน ประกอบด้วยส่วนร่วมจาก
ยลายๆ ด้านเรช่น ด้านสาธารณสุข ใย้สุขศึกษา สนับสนุนเรคมีภัณฑ์หละการควบคุมทรค ด้านการศึกษา สอนการ
ควบคุมทรคหก่นักเรรียนหละกระตุ้นใย้ปฏิบัติอย่างต่อเรนื่องสม่าเรสมอ ด้านการปกครอง ใย้การสนับสนุนการควบคุมทรค
ผ่านทางเรครือข่ายข่ายงานการปกครองท้องถิ่น ด้า นประชาสัมพันธ์ เรผยหพร่ข่าวสารความรู้เรกี่ยวกับการควบคุมทรค
หละการกระตุ้นเรตือนใย้ประชาชนตื่นตัวในการควบคุมทรค หละด้าน เรอกชน ใย้การสนับสนุนทรัพยากร ยรือเรข้าร่วม
กิจกรรมการควบคุมทรคไข้เรลือดออกในชุมชน ซึ่งหต่ละจังยวัดมีหยล่งทรัพยากร องค์กร บุคลากร หละความคล่อ งตัวที่
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จะจัดยารูปหบบความร่วมมือภายในท้องถิ่น จุดเรริ่มต้นที่สาคัญ คือ การจัดการใย้ฝุายต่างๆ ได้มาร่วมกันมองปัญยา
หละวางหผนหก้ไขปัญยาด้วยกัน การผสมผสานความร่วมมือจะต้องทาทั้งระยว่างภาครัฐหละภาคเรอกชน ในภาครัฐก็
ต้องผสมผสานระยว่างยน่วยราชการต่างวิชาชีพ ต่างสังกั ด หละต่างระดับเรพื่อสนับสนุนใย้เรกิดการมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมทรคทดยประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงหละมีประสิทธิภาพ (วีณาวรรณ บุญประสพ.2552 : 102-103)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาคุณลักษณะด้านประชากรของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน
2. ศึกษาสมรรถนะด้านการบริยารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน
3. ศึกษาประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน
4. ศึกษาความสัมพันธ์ระยว่างสมรรถนะหละการบริยารงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้านกับ
ประสิทธิผลในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
อาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน นั้น มีผู้ใย้ความยมายไว้ต่าง ๆ กันดังนี้
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (2554 : 1) ได้กล่าวไว้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน ยมายความว่า
บุคคลที่ได้รับการคัดเรลือกจากยมู่บ้านยรือชุมชนหละผ่านการฝึกอบรมตามยลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจายมู่บ้านที่คณะกรรมการกลางกายนด
สานักงานสาธารณสุขจังยวัดนครราชสีมา (2545 : 1) ได้กล่าวไว้ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน
ยมายถึง บุค คลที่ ได้รั บการคั ดเรลื อกจากชาวบ้านในหต่ละกลุ่ม บ้านหละได้ รับการอบรมตามยลั กสูต รที่ก ระทรวง
สาธารณสุขกายนด ทดยมีบทบาทยน้าที่สาคัญในฐานะผู้นาการเรปลี่ยนหปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย การสื่อ
ข่าวสารสาธารณสุข การหนะนาเรผยหพร่ความรู้ การวางหผน หละประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจน
ใย้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ
จุรีรัตน์ ลิมปวิทยากุล (2545 : 5) กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน ยมายถึง ประชาชนที่
ได้รับการคัดเรลือกใย้เรป็นตัวหทนในการใย้บริการสุขภาพอนามัย ทดยผ่านการอบรมความรู้ด้านสาธารณสุข ขึ้นทะเรบียน
เรป็นอาสาสมัครสาธารณสุข หละปฏิบัติงานในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
อมรศรี ยอดคา (2546 : 14) กล่าวว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน ยมายถึง บุคคลในยมู่บ้านที่
ได้รับเรลือกจากครอบครัว 8 -10 ยลังคาเรรือนใย้เรป็นตัวหทนเรข้ารับการอบรมด้านสุขภาพหละดูหลสุขภาพใย้กับบุคคล
ในครัวเรรือนที่ตนเรองรับผิดชอบ
สรุปว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน ยมายถึง บุคคลในชุมชนที่ถูกคัดเรลือกใย้เรป็นตัวหทนของคนใน
ละหวกบ้าน ใย้เรข้ารับการอบรมเรรื่องการดูหลสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในชุมชนของตน เรพื่อใย้
ประชาชนในความรับผิดชอบทุกคนสามารถพึ่งตนเรองได้
การวัดประสิทธิผล
ถวัลย์รัฐ วรเรทพพุฒิพงษ์ (2539 : 5) กล่าวว่าประสิทธิผลคือขอบเรขตของการที่ทครงการนั้นได้รับ
ผลประทยชน์ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งผลประทยชน์ข้างเรคียงอื่น ๆ ประสิทธิผลนั้นไม่สามารถวัดผล
ประทยชน์ตอบหทนที่เรป็นตัวเรงินได้ (Intangible Benefit) หต่วัด
ระยว่างผลลัพธ์กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังสมการ

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2
18-19 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อาเออเมือง จังหวัดนครราชสีมา : อาคบรรยาย

ประสิทธิผล

=

ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

กรมควบคุมทรคติดต่อ (2545 : 22) ได้ใย้ยลักเรกณฑ์ในการประเรมินประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรค
ไข้เรลือดออก ทดยหบ่งการประเรมินเรป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการปูองกันทรคไข้เรลือดออก
1.1 มีการทาลายหยล่งเรพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างน้อยสัปดาย์ละ 1 ครั้งหละมีการสารวจลูกน้ายุงลาย
ทุกยลังคาเรรือน อย่างน้อยสัปดาย์ละ 1 ครั้ง
1.2 ค่าดัชนีความชุกลูกน้ายุงลาย(B.I.) หต่ละยมู่บ้านต้องไม่เรกิน 50
2. ขั้นตอนการควบคุมทรคไข้เรลือดออก
2.1 มีการทาลายหยล่งเรพาะพันธุ์ยุงลายทุกวันหละมีการสารวจลูกน้ายุงลายทุกยลังคาเรรือนทุกวัน
2.2 มีการควบคุมทรคไข้เรลือดออกทดยมีอัตราปุวยไม่เรกิน 50 ต่อหสนประชากร
นอกจากนี้ยังมีเรกณฑ์การวัดประสิทธิผล (ปุระชัย เรปี่ยมสมบูรณ์. 2542 : 51) ซึ่งวัดได้จาก
ประสิทธิผล

=

ผลลัพธ์หละผลกระทบของทครงการ
วัตถุประสงค์ที่กายนด

จุดมุ่งยมายสาคัญของการประเรมินประสิทธิผล ได้หก่ การศึกษาว่า ผลลัพธ์ที่ปรากฏบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ยรือไม่ เรพียงใด การประเรมินประสิทธิผลไม่ได้สนใจว่า ทครงการจะดาเรนินไปตามกระบวนการที่วางหผนไว้ยรือไม่
หต่มุ่งที่จะวัดผลลัพธ์ ซึ่งปรากฏในสภาพหวดล้อมเรมื่อทครงการเรสร็ จสิ้นเรป็นประการสาคัญ ประสิทธิผลมักตีความใย้
ยมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หต่การประเรมินผลลัพธ์ได้มองไปไกลถึงผลลัพธ์อื่น ๆ เรช่น ผลลัพธ์ทางอ้อม
ผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดยมาย เรป็นต้น
วิธีการวัดประสิทธิผลมีลักษณะยลายอย่างที่สอดคล้องกัน ไม่ค่อยหตกต่างกันมาก ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวัดประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก ดังนี้
1. การวัดประสิทธิผลจากค่าดัชนีความชุกของลูกน้ายุงลายลดลง ทดยผู้วิจัยจะใช้ค่า Breteau Index (B.I.)
ซึ่งเรป็นค่าที่ดีที่สุดในการประมาณความชุกชุมของลูกน้ายุงลายที่ กรมควบคุมทรคติดต่อ กระทรวง
สาธารณสุขใช้เรป็นตัวชี้วัดในปัจจุบัน
2. การวัดประสิทธิผลจากจานวนผู้ปุวยทรคไข้เรลือดออกลดลง
สรุปความยมายของทรคไข้เรลือดออกได้ว่าเรป็นทรคที่เรกิดจากเรชื้อไวรัสเรดงกี่ที่มียุงลายเรป็นพายะนาทรค ผู้ปุวย
อาจมีอาการไข้เรลือดออกบริเรวณใต้พื้นผิวยนั งหละตามอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีความรุนหรงต่างๆ กัน อาจมีอาการช็อกหละ
เรสียชีวิตได้
สาเรยตุของการเรกิดทรคไข้เรลือดออก คือ เรชื้อ Dengue Virus ซึ่งเรป็น RNA Virus อยู่ใน Family Togaviridae
กลุ่ม Subgroup Flavivirus ซึ่งมีอยู่ 4 Serotype
ทรคไข้เรลือดออกติดต่อกันได้ทดยมียุงลาย Aedes Aegypti เรป็นพายะสาคัญ ทดยยุงลายที่กัดดูดเรลือดผู้ปุวยใน
ระยะไข้สูง ซึ่งเรป็นระยะที่มีไวรัสอยู่ในกระหสเรลือด เรชื้อไวรัสจะเรข้าสู่ต่อมน้าลายพร้อมที่จะเรข้าสู่คนที่ถูกกัดในครั้งต่อไป
เรมื่อเรชื้อเรข้าสู่ร่างกายคนหละผ่านระยะฟักตัวนานประมาณ 5 – 8 วัน ก็จะทาใย้เรกิดอาการของทรคได้
ทรคไข้เรลือดออกมีอาการสาคัญที่เรป็นรูปหบบค่อนข้างเรฉพาะ 4 ประการเรรียงตามลาดับการเรกิดก่อนหละยลัง
คือ ไข้สูงลอย 2 – 7 วัน มีอาการเรลือดออก ส่วนใยญ่จะพบที่ผิวยนัง ตับทต กดเรจ็บ มีภาวการณ์ไยลเรวียนทลยิต
ล้มเรยลว/ภาวะช็อก
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อาการหสดงของทรคไข้เรลือดออก หบ่งได้เรป็น 3 ระยะคือ
1) ระยะไข้จะมีไข้สูงเรกิดขึ้นอย่างเรฉียบพลัน ส่วนใยญ่ไข้จะสูงเรกิน 38. องศาเรซลเรซียส บางรายอาจมีอาการ
ชักเรกิดขึ้น
2) ระยะวิกฤตยรือช็อก จะมีอาการรุนหรง มีภาวะไยลเรวียนทลยิตล้มเรยลวเรกิดขึ้น ภาวะช็อกที่เรกิดขึ้นนี้จะมี
การเรปลี่ยนหปลงอย่างรวดเรร็ วถ้าไม่ได้รับกรรักษาผู้ปุวยจะมีอาการเรลวลงหละจะเรสียชีวิตภายใน 12 – 24 ชั่วทมงยลัง
เรริ่มมีภาวะช็อก หละ
3) ระยะฟื้นตัว ในผู้ปุวยที่ไม่ช็อกเรมื่อไข้ลดส่วนใยญ่ก็จะดีขึ้น ส่วนผู้ปุวยช็อกถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
ทันท่วงทีจะฟื้นตัวอย่างรวดเรร็ว
การรักษาทรคนี้เรป็นการรักษาตามอาการหละประคับประคอง ซึ่งได้ผลดี ถ้าใย้การวินิจฉัยทรค ได้ตั้งหต่
ระยะหรก ตามธรรมชาติของทรคหละใย้การดูหลผู้ปุวยอย่างใกล้ชิด
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรรื่องความสัมพันธ์ระยว่างสมรรถนะด้านการบริยารงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน
กับประสิทธิผลในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก อาเรภอธวัชบุรี จังยวัดร้อยเรอ็ด ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กายนด
วิธีดาเรนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรหละกลุ่มตัวอย่าง
2. เรครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3. การเรก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเรคราะย์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร การวิจัยครั้งนี้มียน่วยในการวิเรคราะย์ (Unit of Analysis) เรป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
ยมู่บ้าน ในเรขตอาเรภอธวัชบุรี จังยวัดร้อยเรอ็ด ทั้งยมด จานวน 1,543 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้จะเรก็บรวบรวมข้อมูลทดยใช้หบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่อยู่ในจังยวัดร้อยเรอ็ด ดังมีขั้นตอนดังนี้
1.2.1 การคานวณยาขนาดกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เรยมาะสมจากอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจายมู่ บ้า นทั้ งยมด
จานวน 1,543 คน ทดยใช้สูตรการคานวณของ ทาทร ยามาเรน่ (Taro Yamane. 1973 : 727) ดังนี้
สูตร

n

N

=

1+Ne2

n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ความคาดเรคลื่อนที่ยอมใย้เรกิดขึ้นได้ ในที่นี้กายนดไว้ที่ .05
หทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้

n

=

1543
1 + 1543(0.05)2
= 317.65
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จากการคานวณทดยการใช้สตู รดังกล่าวเรมื่อหทนค่าคานวณหล้วได้ยน่วยตัวอย่างเรท่ากับ 318 ยน่วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตาบล
ธวัชบุรี
ธงธานี
เรขวาทุ่ง
นิเรวศน์
บึงนคร
ไพศาล
มะอึ
เรมืองน้อย
ราชธานี
ยนองไผ่
ยนองพอก
อุ่มเรม้า
รวม

ประชากร
108
161
89
177
131
104
132
106
92
178
92
173
1,543

กลุ่มตัวอย่าง
22
33
18
37
27
21
27
22
19
37
19
36
318

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เรป็นหบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ปรับใช้พัฒนาเรครื่องมือมา
จากหบบสอบถามที่มีนักวิชาการได้ทาการศึกษาไว้หล้ว หละนาเรครื่องมือวัดเรยล่านั้นมาปรับข้อคาถามบางส่วนเรพื่อใย้
สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษาในครั้งนี้ ภายใต้การควบคุมดูหลหละใย้คาหนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะของ
เรครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจะหบ่งออกเรป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 หบบสอบถามเรกี่ยวกับสถานภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบหบบสอบถาม คือ เรพศ อายุ การศึกษา หละ
ระยะเรวลาในการเรป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน
ตอนที่ 2 หบบสอบถามเรกี่ ย วกั บ ระดั บ ของปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปู อ งกั น หละควบคุ ม ทรค
ไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน ลักษณะเรป็นหบบสอบถามหบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) ของ ลิเรคิร์ท (Likert) หบ่งระดับการวัดเรป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หละน้อยที่สุด ทดย
จัดเรรียงเรนื้อยา ข้อคาถาม ตามลาดับของปัจจัยที่นามาศึกษามีจานวนทั้งยมด 43 ข้อ ได้หก่ 1) ปัจจัยด้านภาวะผู้นา
จานวน 8 ข้อ 2) ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาท จานวน 9 ข้อ 3) ปัจจัยด้านหรงจูงใจ จานวน 7 ข้อ 4) ปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วม จานวน 7 ข้อ 5) ปัจจัยด้านการทางานเรป็นทีม จานวน 6 ข้อ 6) ปัจจัยด้านการประสานงาน จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 3 เรป็นหบบสอบถามประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก ทดยสอบถามค่าดัชนีความชุก
ของลูกน้ายุงลายในยมู่บ้านหละจานวนผู้ปุวยทรคไข้เรลือดออก
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเรนินการเรก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1) นายนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากวิทยาลัย เรสนอไปยังชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอาเรภอธวัชบุรี
จังยวัดร้อยเรอ็ด เรพื่อขอความร่วมมือในการเรก็บรวบรวมข้อมูล
2) การเรก็บ รวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนนี้ เรป็นการเรก็บข้อ มูลเรพื่อ ทดสอบสมมติฐ านเรชิงทฤษฎีย รือทฤษฎี
ชั่วคราวที่สร้างขึ้นในขั้นตอนหรก ทดยการเรก็บข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน จานวน 318 คน ใช้ผู้ช่วย
วิจัย จานวน 3 คน เรป็นผู้เรก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับผู้วิจัย ทดยหบ่งกลุ่มกันเรก็บรวบรวมข้อมูลในหต่ละพื้นที่เรปูายมาย
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเรคราะย์ข้อมูลการวิจัยในระยะที่ 1 นี้ ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งยมดมาจัดยมวดยมู่ หละบันทึกคะหนนหต่ละข้อ
ในรูปหบบรยัส (Coding Form) ยลังจากนั้นนาข้อมูลทั้งยมดไปวิเรคราะย์ด้วยเรครื่องคอมพิวเรตอร์ทดยใช้ทปรหกรม
สาเรร็จรูปเรพื่อทดสอบสมมติฐานเรชิงทฤษฎีชั่วคราวที่สร้างขึ้นก่อนการวิจัย
1) การวิเรคราะย์เรชิงพรรณนา (Descriptive Method) เรพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ ได้หก่ ค่าเรฉลี่ย
ร้อยละ ความถี่ หละค่าเรบี่ยงเรบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิ ติ วิ เร คราะย์ เรพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านในการวิ จั ย ใช้ ก ารวิ เร คราะย์ ก ารถดถอยพยุ คู ณ เรชิ ง เรส้ น ตรง
(Multiple linear Regression Analysis) ทดยใช้ทปรหกรมสาเรร็จรูป เรพื่อวิเรคราะย์ ยาความสัมพันธ์ระยว่างปัจจัยต่างๆ
ที่เรกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน ทดย
กายนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .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
ตามลาดับ สถานภาพสมรส สมรสหล้ว ร้อยละ 86.48 รองลงมา คือ ทสด หละยม้าย/ยย่า/หยก ร้อยละ 10.7 หละร้อย
ละ 2.8 ตามลาดับ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ร้อยละ 57.5 รองลงมาคือ ประถมศึกษาหละปริญญาตรี ร้อยละ
40.9 หละ 1.6 ตามลาดับ 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 ตามลาดับ
2. ระดับสมรรถนะด้านการบริยารงาน ทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้หก่ ภาวะผู้นา ร้อยละ 68.2 การรับรู้
บทบาท ร้อยละ 66.7 หรงจูงใจ ร้อยละ 65.1 การมีส่วนร่วม ร้อยละ 67.9การทางานเรป็นทีม ร้อยละ 68.2 หละการ
ประสานงาน ร้อยละ 68.5
3. สมรรถนะด้านการมีส่วนร่วมหละด้านการทางานเรป็นทีมมีอิทธิพลเรชิงบวกต่อประสิทธิผลการปูองกันหละ
ควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ส่วน
ด้านอื่นอีก 4 ด้าน ไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัคสาธารณสุขประจา
ยมู่บ้าน ทดยตัวหปรทุกตัวพยากรณ์ประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกได้ร้อยละ 72.0 (Adjusted
R2 = .720)
4. ปัจจัยด้านภาวะผู้นา ด้านการรับรู้บทบาท ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการทางานเรป็นทีมหละด้านการ
ประสานงาน มีความสัมพันธ์เรชิงบวกกับประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจายมู่บ้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) หต่ด้านหรงจูงใจที่ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปลายผลตามสมมุติฐาน ดังนี้
1. สมรรถนะด้านการมีส่วนร่วมส่งผลต่อประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจายมู่บ้าน สอดคล้องกับ เรจริญ ฟองศรี (2542 : 93) ได้ศึกษาการควบคุมทรคไข้เรลือดออกทดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน (AIC) บ้านคลองลอย อาเรภอฮอด จังยวัดเรชียงใยม่ พบว่า เรป็นการเรปิดทอกาสใย้
ประชาชนได้รับรู้ปัญยาหละการดาเรนินการควบคุมทรคไข้เรลือดออกในยมู่บ้านร่วมกันซึ่งการควบคุมทรคไข้เรลือดออกเรป็น
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บทบาทของประชาชนในชุมชนทุกครั้ง สอดคล้องกับ บงกช ชัยชาญ (2545 : 79) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก อาเรภอเรวียงปุาเรปูา จังยวัดเรชียงใยม่ ผลการศึกษาพบว่ า การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออก พบว่าการมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจในการดาเรนินกิจกรรม การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการประเรมินผล หละการมีส่วนร่วมในการรับผลประทยชน์ อยู่ในระดับ
มากเรยตุผลในการมีสว่ นร่วมคือ เรจ้ายน้าที่ของรัฐอาสาสมัครสาธารณสุข หละผู้นาชุมชนก็เรป็นผู้มีบทบาทสาคัญหละเรป็น
ที่ยอมรับของประชาชนที่สาคัญมีความตระยนักว่าทรคไข้เรลือดออกเรป็นปัญยาของตนเรองหละชุมชน สอดคล้องกับ
จรูญศักดิ์ ยวังล้อมกลาง (2552 : 112) ได้ศึกษาประสิทธิผลของรูปหบบการมีส่วนร่วมของหกนนาชุม ชนในการ
ปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาเรภอบางกรวย จังยวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ยลังการทดลอง หกนนา
มีการรับรู้ในเรรื่องการดาเรนินงานปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกมากกว่าก่อนทดลองทดยรวมอยู่ในระดับสูง มี
ระดับการมีส่วนร่วมในการดาเรนินงานปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกมากกว่าก่อนทดลองทดยรวมอยู่ในระดับสูง
หละพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกมากกว่าก่อนทดลอง หละยังสอดคล้องกับ
สมศักดิ์ หต่งยามา (2552 : 98) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
ยมู่บ้านในการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกกรณีศึกษาอาเรภอชนหดน จังยวัดเรพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระยะเรวลาที่ปฏิบัติงานหละปัจจัยเรอื้อทางด้านความรู้เรรื่องทรคไข้เรลือดออก การได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้านในการปูองกันหละควบคุมทรค
ไข้เรลือดออกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. สมรรถนะด้ านการทางานเรป็ นที มส่ งผลต่อ ประสิท ธิผ ลการปู องกั นหละควบคุม ทรคไข้ เรลื อดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนทรัพย์ คาวิชา (2550 : 82) ได้ศึกษาการทางาน
เรป็ น ทีม ที่ มี ผลต่ อ การปฏิบั ติ งาน ของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุ ข ระดั บ อาเรภอ จั งยวั ด อุด รธานี ผล
การศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการทางานเรป็นทีมอยู่ในระดับสูง เรมื่อพิจารณาเรป็นรายด้านพบว่า ด้านภาวะผู้นาที่
เรยมาะสมมีค่าเรฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาได้หก่ ด้านการสนับสนุนหละไว้วางใจต่อกัน ด้านการเรปิดเรผย หละเรผชิญยน้า ด้าน
การพัฒนาตนเรอง ด้านความร่วมมือหละความขัดหย้ง การทบทวนการปฏิบัติงาน อย่างสม่าเรสมอ ด้านวัตถุประสงค์ที่
ชัดเรจนหละเรปูายมายที่ยอมรับ ตามลาดับ ส่วนการทางานเรป็นทีม อยู่ในระดับปานกลาง ได้หก่ ด้านการติดต่อสื่อสารที่
ดี ด้ า นบทบาทที่ ส มดุล หละ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ระยว่ า งกลุ่ม ตามล าดั บ การท างานเรป็ น ทีม ของคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุข ระดับอาเรภอ จังยวัดอุดรธานี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุข ระดับอาเรภอ จังยวัดอุดรธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หละตัวหปรที่สามารถ
ร่วม พยากรณ์การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับอาเรภอ จังยวัดอุดรธานี คือ การทางาน
เรป็นทีมของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับอาเรภอ จังยวัดอุดรธานี คือ การทบทวนการปฏิบัติง านอย่าง
สม่าเรสมอ ด้านการพัฒนาตนเรอง ด้านความร่วมมือหละความขัดหย้ง ด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี หละ ด้านภาวะผู้นาที่
เรยมาะสม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข ระดับอาเรภอ จั งยวัดอุดรธานี ได้ร้อยละ 72.60 หละสอดคล้องกับ พิลัยพร
พวงสวัสดิ์ (2551 : 100) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้านในเรขต
เรทศบาลตาบลชุมหสง อาเรภอวังจันทร์ จังยวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขทดยรวมหละรายด้านอยู่ในระดับสูง คือ ด้านการทางานเรป็นทีม ด้านจริยธรรม ด้านการบริการที่ดี ด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ หละด้านการพัฒนาตนเรอง ตามลาดับ ปัญยาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพบว่าจานวนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจายมู่บ้านมีไม่เรพียงพอในการรับผิดชอบต่อครัวเรรือน
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ข้อเรสนอหนะจากการวิจัยครั้งนี้
พบว่า สมรรถนะด้านบริยารงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปูองกัน
หละควบคุมทรคไข้เรลือดออก มี 2 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมหละด้านการทางานเรป็นทีม ดังนั้น
1) ควรจัดใย้มีเรวทีประชาคมเรพื่ อใย้อาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้านมีส่วนร่วมในการปูองกันหละ
ควบคุมทรคไข้เรลือดออกที่หท้จริง เรช่น การคิดวิเรคราะย์ถึงปัญยาในชุมชน การวางหผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการ
ปูองกันหละควบคุมทรค
2) การจัดใย้มีการฝึกปฏิบัติงานเรป็นทีม มีการวางหผนหบ่งยน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเรจน มีการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพหละเรป็นระบบ
ข้อเรสนอหนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) การมีส่วนร่วมหละการทางานเรป็นทีมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้าน มีความสาคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปูองกันหละควบคุมทรคไข้เรลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจายมู่บ้า น จึงควรมีการศึกษาวิจัย
ในการสร้างยลักสูตรอบรมในเรรื่องนี้ มีการพัฒนายลักสูตรใย้มีมาตรฐาน สามารถนาไปใช้ได้ในยลายพื้นที่ในระดับ
ภูมิภาคยรือระดับประเรทศต่อไป
2) ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรหละกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในเรขตอาเรภอธวัชบุรี จังยวัดร้อยเรอ็ด
เรป็นเรขตที่ผู้วิจัยสามารถดาเรนินการเรก็บข้อมูลหละวิเรคราะย์ข้อมูลได้สะดวก เรนื่องจากมีข้อจากัดด้วยระยะเรวลาหละ
งบประมาณในการวิจัย ดังนั้น การอ้างอิงไปสู่ประชากรอื่นทั่วจังยวัดอาจมีข้อจากัด ควรมีการทาวิจัยอีกในยลายๆ
พื้นที่ เรพื่อศึกษาหละเรปรียบเรทียบผลการวิจัยในครั้งนี้
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