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บทคัดย่ อ

การวิจัย ครั ง้ นี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาการเปิ ดรั บข่าวสาร ความรู้ ทัศ นคติ และการปฏิ บัติในการ
ป้องกันโรคไข้ เลือดออกของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรทังสี
้ ่ตวั แปร
ได้ แก่ ความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับข่าวสารและความรู้ , ความสัมพันธ์ ของความรู้ และทัศนคติ, ความสัมพันธ์ ของ
ทัศนคติและการปฏิบตั ิในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
ผลการวิจัยพบว่าการเปิ ดรั บข่าวสารเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออก อยู่ในระดับตํ่า ส่วนใหญ่ได้ รับ
ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ เรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกอยู่ในระดับสูงโดยมีความรู้ ในเรื่ อง
ของยุงลายซึง่ เป็ นพาหะนําโรคไข้ เลือดออก ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีนํ ้าขังลักษณะ นิ่ง ใส และการป้องกัน และ
มีความรู้ เรื่ องการควบคุมโรคไข้ เลือดออกที่ดีที่สดุ คือการควบคุมลูกนํ ้ายุงลายที่เป็ นพาหะมากที่สดุ ในภาพรวม
ทัศนคติที่มีต่อการป้องกันโรคไข้ เลือดออก อยู่ในระดับสูงมาก มีทัศนคติในการทํ าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงว่า
จะต้ องทําอย่างสมํ่าเสมอ การปฏิบตั ิตนในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก ส่วนใหญ่แล้ วมีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับสูง
มาก โดยมีการทํ าความสะอาดบ้ าน จัด เก็บ สิ่งของให้ เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยมากที่ สุด ปั จจัย ด้ านการเปิ ดรั บ
ข่าวสารเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะประชากรคือ อาชีพ และอําเภอที่
อาศัยอยู่ ปั จจัยด้ านความรู้ มีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะประชากรคือ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อ
เดื อ น มี เด็ก หรื อ ไม่มี เด็ก อยู่ในครั วเรื อ น และอําเภอที่ อาศัย อยู่ ปั จจัย ด้ านทัศ นคติ มี ความแตกต่างกัน ตาม
คุณลักษณะประชากรคือ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน มีเด็กหรื อไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรื อน และอําเภอ
ที่อาศัยอยู่ ปั จจัยด้ านการปฏิบตั ิตน มีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะประชากร คือ อาชีพ มีเด็กหรื อไม่มีเด็กอยู่
ในครัวเรื อน และอําเภอที่อาศัยอยู่
จากการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ พ บว่ า การเปิ ดรั บ ข่ า วสาร ความรู้ ทั ศ นคติ และการปฏิ บั ติ
ในการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการเปิ ดรับ
ข่าวสารมีความสัมพันธ์ กับความรู้ ความรู้ มีความสัมพันธ์ กับทัศนคติ ทัศนคติมีความสัมพันธ์ ต่อการปฏิบตั ิตน
เรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
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ABSTRACT
The purpose of this study is to study the level of information exposure, knowledge, attitude
and practice in prevention of dengue hemorrhagic fever and the relationship of information exposure,
knowledge, attitude and practice in prevention of dengue hemorrhagic fever of the people in
Nonthaburi Province.
The data showed low level of information exposure concerning dengue prevention. Most of
the subjects received news from television. Still, the subjects had high level of knowledge about
prevention of dengue hemorrhagic fever in terms of Aedes mosquitoes acting as carriers of dengue
that tend to lay eggs in containers with still and transparent water and the prevention of the disease.
The knowledge best known to the subjects was the mosquito larva control. The attitude about dengue
prevention was at a high level and the subjects reported their attitude that the breeding sources of
Aedes mosquitoes must be constantly eliminated. Most of the subjects reported a very high level of
prevention practice in terms of house cleaning and tidying up with the utmost care. Information
exposure about dengue prevention differed among demographic factors which were age, education
levels, occupations, monthly income, number of children in household and districts.
The correlational analysis found that information exposure, knowledge, attitude and practice
in prevention of dengue hemorrhagic fever were positively correlated, in other words, information
exposure positively correlated with knowledge, knowledge positively correlated with attitude and
attitude positively correlated with the prevention practice significantly.
Keywords: Information Exposure, Knowledge, Attitude, Practice in Prevention of Dengue Hemorrhagic Fever
E-mail : belle.pr@ hotmail.com

บทนํา

โรคไข้ เลือดออกเป็ นโรคที่เกิดจากยุงเป็ นพาหะของโรค นับเป็ นโรคที่เป็ นปั ญหาสําคัญทางสาธารณสุข
ของประเทศไทย อีกทังยั
้ งเป็ นปั ญหาสาธารณสุขทัว่ โลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้ อน ประเทศไทยยังมีแนวโน้ ม
การเกิ ด โรคเพิ่ ม ขึน้ และยัง คงมี ก ารระบาดอย่ างต่อเนื่ อง โดยนนทบุรี เป็ นจังหวัด 1 ใน 10 ของภาคกลางที่ มี
การระบาด ซึง่ ในจังหวัดนนทบุรีเป็ นจังหวัดหนึง่ ที่มีการระบาดของโรคไข้ เลือดออกทุกปี โดยสถานการณ์ ในปี 2554
มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออก จํานวน 630 ราย อําเภอที่มีอตั ราป่ วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอ
ปากเกร็ ด ประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอเมือง, อําเภอบางบัวทอง, อําเภอไทรน้ อย, อําเภอบางใหญ่ และ
อําเภอบางกรวย ตามลําดับ (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2554) การเจ็บป่ วยด้ วย
โรคไข้ เ ลื อ ดออกมี ผ ลกระทบต่อ ฐานะทางเศรษฐกิ จ การประกอบอาชี พ ของผู้ป่ วยและครอบครั วรวมทัง้
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มีผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายภาครัฐในด้ านการรักษาพยาบาล ทัง้ ๆ ที่โรคนี ้เป็ นโรคที่ประชาชนสามารถดําเนินการ
ป้องกันได้ ดังนัน้ จึงควรมีการดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อให้ ประชาชนและชุมชนโดยเฉพาะในระดับชุมชนและ
หมูบ่ ้ าน มีความรู้ ความตระหนัก และร่ วมมือกัน ช่วยลดปริ มาณพาหะนําโรคไข้ เลือดออก
การเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารของโรคและภัยสุขภาพต่างๆถือเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญและจะส่งผลในการ
ป้องกันควบคุมโรครวมทัง้ การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรค ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ
เปิ ดรั บข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิ บัติในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก ในเขตพื น้ ที่ 3 อําเภอ จังหวัด
นนทบุ รี ที่ มี อัต ราผู้ ป่ วยมากที่ สุด 3 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ อํ า เภอปากเกร็ ด อํ า เภอเมื อ งนนทบุ รี และอํ า เภอ
บางบัวทอง เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้ นําไปปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์และเหมาะสมในการดําเนินงานเผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารของการป้องกันโรคไข้ เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้ เลือดออกของประชาชนใน จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้ เลือดออกของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
3. เพื่อศึกษาทัศนคติตอ่ การป้องกันโรคไข้ เลือดออกของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
4. เพื่อศึกษาการปฏิบตั ิในการป้องกันโรคไข้ เลือดออกของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิ ดรับข่าวสารและความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้ เลือดออกของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้ เลือดออกของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรี
7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้ เลือดออกของประชาชน
ในจังหวัดนนทบุรี

ทบทวนวรรณกรรม
การเปิ ดรั บข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก มีกระบวนการ
สื่ อ สารเพื่ อ การพั ฒ นาเข้ ามาเกี่ ย วข้ องซึ่ ง สอดคล้ องกั บ การถ่ า ยทอดข่ า วสารความรู้ เรื่ อ งการป้ องกั น
โรคไข้ เลื อ ดออก จากสื่ อ ต่ า งๆ เพื่ อ มี วัต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง ความรู้ ทั ศ นคติ และเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Roger and Shoemaker, 1971) และบทบาทของการสื่อสารในการพัฒนาสาธารณสุข
นันถื
้ อเป็ นสิ่งสําคัญ เพื่อที่จะให้ ประชาชนทราบเรื่ องราวต่างๆ และเพื่อกระตุ้นความสนใจของประชาชนให้ ร่วมมือ
ในการแก้ ปัญหาสุขภาพ ให้ ความรู้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและรู้ จกั วิธีการปฏิบตั ิตามแผนการพัฒนาสาธารณสุข
ด้ านต่างๆ (บํารุ ง สุขพรรณ์ , 2527: 25-26) เช่นเดียวกับข่าวสารเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกจากช่องทาง
ต่างๆ มีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ประชาชนรับทราบ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออก ตระหนัก
ให้ เ ห็ น ถึง ความสํ าคัญ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ร้ ู วิ ธี ใ นการปฏิ บัติ ใ นการควบคุมป้ องกัน การเปิ ดโรคไข้ เ ลื อดออก
การเปิ ดรับข่าวสาร การป้องกันโรคไข้ เลือดออกสอดคล้ องกับแนวคิดขันตอนของการเปิ
้
ดรับสาร (Klapper, 1962:
5) คือ การเปิ ดรับข่าวสารเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกต้ องเริ่ มจากการเปิ ดรับของแต่ละบุคคลว่าเปิ ดรับเรื่ อง
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การป้องกันโรคไข้ เลือดออกผ่านสื่ออะไรเพื่อตอบสนองความต้ องการ รวมไปถึงการเลือกรับการให้ ความสนใจ
หากประชาชนเห็นถึงความสําคัญของโรคไข้ เลือดออกก็จะเลือกที่จะเปิ ดรับ และเมื่อเปิ ดรับแล้ วประชาชนก็เลือก
ที่จะรับรู้ ในส่วนที่สอดคล้ องกับทัศนคติของตัวเองที่มีอยู่เดิมในเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออก ซึง่ ผู้วิจยั เชื่อว่า
เมื่อเกิดการเปิ ดรับการป้องกันโรคไข้ เลือดออกก็จะมีตวั แปรที่ตามมาคือ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ซึง่ สอดคล้ อง
กับแนวคิด KAP (Rogers,1978) เพราะแนวคิดนี ้จะประกอบไปด้ วยตัวแปรคือ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ
(Attitude) และ การยอมรั บปฏิบัติ (Practice) ของผู้รับสาร คือเมื่อประชาชนมีการเปิ ดรั บก็จะเกิดความรู้
เกิดทัศนคติในการป้องกันและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้ แก่ ประชาชนที่อยู่ในอําเภอปากเกร็ ด อําเภอเมืองนนทบุรี
และอําเภอบางบัวทอง เนื่องจากเป็ น 3 อําเภอที่มีผ้ ปู ่ วยโรคไข้ เลือดออกสูงเป็ น 3 อันดับแรกในจังหวัดนนทบุรี
โดยมีจํานวนหลังคาเรื อนในทังสามอํ
้
าเภอ จํานวน 398,286 ครัวเรื อน คํานวณขนาดตัวอย่างด้ วยสูตรของ Taro
Yamane (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544: 127) ได้ ขนาดตัวอย่างที่จะทําการเก็บข้ อมูล จํานวน 400 คน โดยจะใช้
วิธีการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากครัวเรื อนละ 1 คน เก็บข้ อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555
ผู้วิจยั ใช้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล คือ แบบสอบถาม และเมื่อทํา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ วเสร็ จ จะทําการวิเคราะห์ผลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจยั
ใช้ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายข้ อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสาร
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก และสถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจัยใช้ สถิ ติ t-test และ
ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบความแตกต่างในการเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบตั ิในการป้องกันโรคไข้ เลือดออกตามลักษณะประชากรนอกจากนี ้ ผู้วิจัยได้ ใช้ สมั ประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบ
เพียร์ สนั ( Pearson ‘ s Correlation Coefficient ) ทดสอบความสัมพันธ์ ของการเปิ ดรับข่าวสาร ความรู้
ทัศนคติและการปฏิบตั ิในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
5

5

5

5

ผลการวิจัย

1.ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างในจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 61.5 เป็ นเพศชายร้ อยละ 38.5
โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นกลุ่ ม อายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี ระดั บ การศึ ก ษาที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ ระดั บ ปริ ญญาตรี
ร้ อยละ 44.5 ส่วนมากประกอบอาชีพข้ าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้ อยละ 30.0 และพนักงาน
บริ ษั ท ร้ อยละ 30.0 มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ป ระมาณ 10,000 – 15,000 บาท ร้ อยละ 30.0
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีเด็กอยู่ในครัวเรื อน ร้ อยละ 63.0
2.การเปิ ดรั บข่ าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
พบว่าประชากรกลุม่ ตัวอย่าง เปิ ดรับข่าวสารความรู้ เรื่ องไข้ เลือดออกผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อยู่ในระดับ
ตํ่า (ค่าเฉลี่ย 2.55) โดยสื่อที่กลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรั บข่าวสารความรู้ มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ สื่อโทรทัศน์
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(ค่าเฉลี่ย 2.62) รองลงมาคือ การเปิ ดรั บข่าวสารความรู้ เรื่ องไข้ เลือดออกจากคนในครอบครั ว/ญาติ (ค่าเฉลี่ย
2.39) และสื่อหนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร (ค่าเฉลี่ย 2.37) ระดับการศึกษาที่มีการเปิ ดรับมากที่สดุ คือ ระดับสูง
กว่าปริ ญญาตรี (ค่าเฉลี่ย 2.84) และอาชีพที่มีการเปิ ดรับมากที่สุดคือ ข้ าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ค่าเฉลี่ย 2.77)
3.ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประชากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การป้ องกั น โรคไข้ เลื อ ดออกอยู่
ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 4.01) ซึ่งข้ อคําถามที่ตอบถูกมากที่ สุดเป็ น 3 อันดับแรก คือ ยุงลายซึ่งเป็ นพาหะนําโรค
ไข้ เลือดออกชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีนํา้ ขังลักษณะนิ่ งใสคิดเป็ น ร้ อยละ 91.3 การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้ เลื อ ดออกที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การควบคุ ม ลู ก นํ า้ ยุ ง ลายที่ เ ป็ นพาหะ คิ ด เป็ นร้ อยละ 91.3 และผู้ ป่ วยที่ เ ป็ น
โรคไข้ เลือดออกอาจเสียชีวิตได้ ร้ อยละ 89.3 และอาการสําคัญในระยะแรก ๆ ของไข้ เลือดออก คือ มีไข้ สูงลอย
ซึม เบื่ออาหารร้ อยละ 88.8 ระดับการศึกษาที่มีความรู้ มากที่สดุ คือ ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี (ค่าเฉลี่ย 81.60)
และอาชีพที่มีความรู้ มากที่สดุ คือ ข้ าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ค่าเฉลี่ย 78.89)
4.ทัศนคติต่อการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติตอ่ การป้องกันโรคไข้ เลือดออกโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ย 4.43) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า การทําลายแหล่งเพาะพันธ์ ยุงลายจะต้ องทําอย่างสมํ่าเสมอเป็ นข้ อที่ประชาชน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ทั ศ นคติ ต่ อ การป้ องกั น โรคไข้ เลื อ ดออกมากที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย 4.76)
รองลงมาคื อ
การแนะนํ าผู้อื่นให้ กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ ยุงลายถือเป็ นการป้องกันโรคไข้ เลือดออก (ค่าเฉลี่ย 4.32) และการ
กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลายเป็ นหน้ าที่ของทุกคน (ค่าเฉลี่ย 4.07) ตามลําดับ ระดับการศึกษาที่มีทศั นคติต่อการ
ป้องกันโรคมากที่สดุ คือ ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี (ค่าเฉลี่ย 4.80) และอาชีพที่มีทศั นคติต่อการป้องกันโรคมาก
ที่สดุ คือ ข้ าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ค่าเฉลี่ย 4.63)
5.การปฏิบัตติ นในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้ เลือดออกของประชาชนกลุ่มตัวอย่างนัน้ มีการ
ปฏิ บัติในการป้องกันโรคอยู่ในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) ซึ่งการปฏิ บัติ ตนในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
3 ลําดับแรกคือ การทําความสะอาดบริ เวณบ้ าน จัดเก็บสิ่งของให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ร้ อยละ 95.8 รองลงมา
คือการควํ่าภาชนะที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ให้ เรี ยบร้ อย ร้ อยละ 85.8 และการปิ ดฝาภาชนะเก็บนํ ้าอย่างมิดชิดไม่ให้
ยุงเข้ าไปวางไข่ ระดับการศึกษาที่ มีการปฏิ บัติตนในการป้องกันโรคมากที่ สุดคือ ระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
(ค่าเฉลี่ย 4.80)

ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 การเปิ ดรับข่าวสารเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะทาง
ประชากรในจังหวัดนนทบุรี
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิ ดรับข่าวสาร เรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความ
แตกต่างกัน ตามอาชีพและอําเภอที่อาศัยอยู่ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างกันตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน และการมีเด็กอยู่ในครัวเรื อน/ไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรื อน
สมมติฐานข้ อที่ 2ความรู้ เรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะทางประชากรในจังหวัดนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้ เลือดออก แตกต่างกันตาม
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน มีเด็กอยู่ในครัวเรื อน/ไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรื อน และอําเภอที่อาศัยอยู่ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างกันตาม เพศ อายุ
สมมติฐานข้ อที่ 3 ทัศนคติเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะทางประชากร
ในจังหวัดนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติต่อการป้องกันโรคไข้ เลือดออก แตกต่างกันตามเพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน การมีเด็กอยู่ในครั วเรื อน/ไม่มีเด็กอยู่ในครั วเรื อน อําเภอที่อาศัยอยู่ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างกันตามอายุของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อทัศนคติการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
สมมติฐานข้ อที่ 4 การปฏิบตั ิในการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะทางประชากร
ในจังหวัดนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบตั ิตนในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก แตกต่างกันตาม อาชีพ
การมีเด็กอยู่ในครัวเรื อน/ไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรื อน อําเภอที่อาศัยอยู่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่มี
ความแตกต่างตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตอ่ เดือน ต่อการปฏิบตั ิตนในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
สมมติฐานข้ อที่ 5 การเปิ ดรับข่าวสารการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความสัมพันธ์ กับความรู้ เรื่ องการป้องกัน
โรคไข้ เลือดออกของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิ ดรับข่าวสารเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความสัมพันธ์ กบั
ความรู้ เรื่ องโรคไข้ เลือดออกในเชิ งบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ .150 ซึ่งสามารถอธิ บายได้ ว่าเมื่อมีความเปิ ดรั บข่าวสารเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกก็จะมีความรู้
เรื่ องโรคไข้ เลือดออกมากขึ ้น
สมมติฐานข้ อที่ 6 ความรู้ เรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ เรื่ องโรคไข้ เลือดออกมีความสัมพันธ์ กบั ทัศนคติในการป้องกัน
โรคไข้ เลือดออกในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เท่ากับ .577
ซึง่ สามารถอธิบายได้ วา่ เมื่อมีความรู้ เรื่ องโรคไข้ เลือดออกก็จะมีทศั นคติในการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมากขึ ้น
สมมติฐานข้ อที่ 7 ทัศนคติเ รื่ อ งการป้ องกัน โรคไข้ เลื อดออกมีค วามสัมพัน ธ์ กับการปฏิ บัติใ นการป้ องกัน
โรคไข้ เลือดออกของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติในการป้องกันโรคไข้ เลือดออกมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิตน
ในการป้องกันโรคไข้ เลือดออกในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ .113 ซึ่งสามารถอธิ บายได้ ว่าเมื่อมีทัศนคติในการป้องกันโรคไข้ เลือดออกก็จะมีการปฏิ บัติตนในการ
ป้องกันโรคไข้ เลือดออกมากขึ ้น
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อภิปรายผล

การเปิ ดรับข่าวสารเรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออก มีความแตกต่างกันตามอาชีพ และอําเภอ
ที่อาศัยอยู่ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ De Fleur พบว่า อาชีพ และภูมิลําเนาที่ต่างกันเป็ นลักษณะทางสังคม
ส่วนหนึ่งที่ แสดงให้ เห็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ ต่างกันออกไป ทัง้ การเปิ ดรั บ ความพอใจในสื่อที่ เปิ ดรั บ และ
อุปนิสยั การเปิ ดรับสื่อ (De Fleur, 1961: 119) ด้ านความรู้ เรื่ องการป้องกันโรคไข้ เลือดออก มีความแตกต่างกัน
ตามระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน มีเด็กอยู่ในครัวเรื อน/ไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรื อน และอําเภอที่อาศัยอยู่
ซึ่ง ความรู้ เป็ นข้ อเท็ จ จริ ง โดยบุค คลจะเก็ บ รวบรวมจากประสบการณ์ ต่ างๆ ทัง้ ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการศึก ษา
การประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่ที่อาศัยอยู่ ทําให้ เกิดความเข้ าใจ ความเชื่อ และความตระหนักในการ
ป้องกันโรคไข้ เลือดออกที่แตกต่างกัน (Carter V.Good, 1973) สําหรับทัศนคติในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก
มีความแตกต่างกันตามเพศ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ต่อเดือน การมีเด็กอยู่ในครั วเรื อน/ไม่มีเด็กอยู่ใน
ครัวเรื อน อําเภอที่อาศัยอยู่ ซึง่ ตัวแปรที่กล่าวมานัน้ ถือเป็ นองค์ประกอบที่มีต่อสังคม ซึง่ จะส่งผลให้ เกิดความเชื่อ
ประเมินค่าออกมาทางความคิด และความรู้ สกึ ที่มีตอ่ การป้องกันโรคไข้ เลือดออก (พัชรี เชยจรรยา, 2538) สําหรับ
การปฏิ บัติตนในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก แตกต่างกันตาม อาชี พ การมีเด็กอยู่ในครั วเรื อน/ไม่มีเด็กอยู่ใน
ครั วเรื อน อําเภอที่อาศัยอยู่ ซึง่ การปฏิบตั ิตนในการป้องกันโรคจะตังใจหรื
้
อไม่ตงใจ
ั ้ การบุคคลมีความรู้ ความ
เข้ าใจ ก็ก่อให้ เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ เลือดออก (สุดาวรรณ ขันธมิต, 2538) การปฏิบตั ิตนในการป้องกัน
โรค เกิดจากความสัมพันธ์ ของ ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้ เลือดออก ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิด KAP สามารถสรุ ปได้ ว่า ประชาชนมีความรู้ ก็จะส่งผลให้ เกิดทัศนคติที่ดีและนําไปสู่การปฏิบัติตนใน
การป้องกันโรคไข้ เลือดออก ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน

ข้ อเสนอแนะ
1. สื่อโทรทัศน์เป็ นสื่อที่กลุม่ ตัวอย่างให้ ความสนใจในการเปิ ดรับข่าวสารมากที่สดุ การให้ ความรู้ เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคไข้ เลือดออกผ่านสื่อโทรทัศน์นนจะเป็
ั้
นช่องทางที่สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ดี และการเปิ ดรับ
ข่าวสารอยู่ในระดับตํ่า การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารควรปรับรู ปแบบให้ มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น
2. กลุม่ ตัวอย่างมีความเข้ าใจผิดในเรื่ องของการกําจัดลูกนํ ้ายุงลายทุกๆเดือนเพียงพอต่อการป้องกัน แต่
การกําจัดลูกนํ ้ายุงลายที่ถกู ต้ องควรกําจัดทุกๆสัปดาห์
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