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บทคัดย่อ 

               การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการ

ป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจงัหวดันนทบุรี ตลอดจนวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรทัง้สี่ตวัแปร  

ได้แก่ ความสมัพนัธ์ของการเปิดรับข่าวสารและความรู้, ความสมัพนัธ์ของความรู้และทศันคติ, ความสมัพนัธ์ของ

ทศันคติและการปฏิบติัในการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

 ผลการวิจัยพบว่าการเปิดรับข่าวสารเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดบัต่ํา ส่วนใหญ่ได้รับ

ข่าวสารจากสื่อโทรทศัน์ กลุม่ตวัอย่างมีความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดบัสงูโดยมีความรู้ในเร่ือง

ของยงุลายซึง่เป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออก ชอบวางไข่ตามภาชนะท่ีมีนํา้ขงัลกัษณะ น่ิง ใส และการป้องกนั และ

มีความรู้เร่ืองการควบคุมโรคไข้เลือดออกท่ีดีท่ีสดุคือการควบคุมลกูนํา้ยุงลายท่ีเป็นพาหะมากท่ีสดุ ในภาพรวม

ทัศนคติท่ีมีต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับสูงมาก มีทัศนคติในการทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงว่า

จะต้องทําอย่างสม่ําเสมอ การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่แล้วมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัสงู

มาก โดยมีการทําความสะอาดบ้าน จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากท่ีสุด ปัจจัยด้านการเปิดรับ

ข่าวสารเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีความแตกต่างกันตามคณุลกัษณะประชากรคือ อาชีพ และอําเภอท่ี

อาศยัอยู่ ปัจจยัด้านความรู้ มีความแตกต่างกนัตามคณุลกัษณะประชากรคือ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ

เดือน มีเด็กหรือไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน และอําเภอท่ีอาศัยอยู่ ปัจจัยด้านทัศนคติ มีความแตกต่างกันตาม

คณุลกัษณะประชากรคือ เพศ  ระดบัการศกึษา อาชีพ  รายได้ตอ่เดือน มีเดก็หรือไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน และอําเภอ

ท่ีอาศยัอยู่ ปัจจยัด้านการปฏิบติัตน มีความแตกตา่งกนัตามคณุลกัษณะประชากร คือ  อาชีพ  มีเด็กหรือไม่มีเด็กอยู่

ในครัวเรือน และอําเภอท่ีอาศยัอยู่ 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การเปิดรับข่าวสาร ความรู้  ทัศนคติ และการปฏิบัติ 

ในการป้องกนัโรคไข้เลือดออกมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดยการเปิดรับ

ข่าวสารมีความสมัพันธ์กับความรู้ ความรู้มีความสมัพนัธ์กับทศันคติ  ทศันคติมีความสมัพนัธ์ต่อการปฏิบติัตน 
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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  
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บทนํา 

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคท่ีเกิดจากยุงเป็นพาหะของโรค นบัเป็นโรคท่ีเป็นปัญหาสําคญัทางสาธารณสุข

ของประเทศไทย  อีกทัง้ยงัเป็นปัญหาสาธารณสขุทัว่โลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อน ประเทศไทยยงัมีแนวโน้ม

การเกิดโรคเพ่ิมขึน้และยังคงมีการระบาดอย่างต่อเน่ือง โดยนนทบุรีเป็นจังหวัด 1 ใน 10  ของภาคกลางท่ีมี 

การระบาด ซึง่ในจงัหวดันนทบรีุเป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกทกุปีโดยสถานการณ์ในปี 2554  

มีรายงานผู้ ป่วยโรคไข้เลือดออก จํานวน 630 ราย อําเภอท่ีมีอตัราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออําเภอ 

ปากเกร็ด ประชากรแสนคน รองลงมาคือ อําเภอเมือง, อําเภอบางบวัทอง, อําเภอไทรน้อย, อําเภอบางใหญ่ และ

อําเภอบางกรวย ตามลําดบั  (สํานกัระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2554) การเจ็บป่วยด้วย

โรคไข้เลือดออกมีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพของผู้ ป่วยและครอบครัวรวมทัง้ 
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มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาครัฐในด้านการรักษาพยาบาล ทัง้ ๆ ท่ีโรคนีเ้ป็นโรคท่ีประชาชนสามารถดําเนินการ

ป้องกนัได้ ดงันัน้ จึงควรมีการดําเนินการทุกวิถีทาง  เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนโดยเฉพาะในระดบัชุมชนและ

หมูบ้่าน มีความรู้ ความตระหนกั และร่วมมือกนั ช่วยลดปริมาณพาหะนําโรคไข้เลือดออก  

การเปิดรับข้อมลูข่าวสารของโรคและภยัสขุภาพต่างๆถือเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัและจะส่งผลในการ

ป้องกันควบคุมโรครวมทัง้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรค ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ

เปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตพืน้ท่ี 3 อําเภอ จังหวัด

นนทบุรี  ท่ีมีอัตราผู้ ป่วยมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อําเภอปากเกร็ด อําเภอเมืองนนทบุรี  และอําเภอ 

บางบวัทอง เพ่ือนําผลการศกึษาท่ีได้นําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมในการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารของการป้องกนัโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพ ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชนใน จงัหวดันนทบรีุ   

2. เพ่ือศกึษาความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจงัหวดันนทบรีุ   

3. เพ่ือศกึษาทศันคติตอ่การป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจงัหวดันนทบรีุ   

4. เพ่ือศกึษาการปฏิบติัในการป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจงัหวดันนทบรีุ   

5. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของการเปิดรับข่าวสารและความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรคไข้เลือดออกของ

ประชาชนในจงัหวดันนทบรีุ   

6. เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ของความรู้และทัศนคติเก่ียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน 

ในจงัหวดันนทบรีุ   

7. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของทศันคติและการปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัโรคไข้เลือดออกของประชาชน

ในจงัหวดันนทบรีุ   

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก มีกระบวนการ

สื่อสารเพ่ือการพัฒนาเข้ามาเก่ียวข้องซึ่งสอดคล้องกับการถ่ายทอดข่าวสารความรู้เ ร่ืองการป้องกัน 

โรคไข้เลือดออก จากสื่อต่างๆ เพ่ือมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความรู้ ทัศนคติ และเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Roger and Shoemaker, 1971) และบทบาทของการสื่อสารในการพฒันาสาธารณสขุ

นัน้ถือเป็นสิ่งสําคญั เพ่ือท่ีจะให้ประชาชนทราบเร่ืองราวตา่งๆ และเพ่ือกระตุ้นความสนใจของประชาชนให้ร่วมมือ

ในการแก้ปัญหาสขุภาพ  ให้ความรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและรู้จกัวิธีการปฏิบติัตามแผนการพฒันาสาธารณสขุ

ด้านต่างๆ (บํารุง สุขพรรณ์, 2527: 25-26) เช่นเดียวกบัข่าวสารเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากช่องทาง

ตา่งๆ มีจดุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออก ตระหนกั

ให้เห็นถึงความสําคัญเพ่ือให้ประชาชนได้รู้วิธีในการปฏิบัติในการควบคุมป้องกันการเปิดโรคไข้เลือดออก  

การเปิดรับข่าวสาร การป้องกนัโรคไข้เลือดออกสอดคล้องกบัแนวคิดขัน้ตอนของการเปิดรับสาร (Klapper, 1962: 

5) คือ การเปิดรับข่าวสารเร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออกต้องเร่ิมจากการเปิดรับของแต่ละบุคคลว่าเปิดรับเร่ือง 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

896 

การป้องกนัโรคไข้เลือดออกผ่านสื่ออะไรเพ่ือตอบสนองความต้องการ รวมไปถึงการเลือกรับการให้ความสนใจ  

หากประชาชนเห็นถงึความสําคญัของโรคไข้เลือดออกก็จะเลือกท่ีจะเปิดรับ และเม่ือเปิดรับแล้วประชาชนก็เลือก

ท่ีจะรับรู้ในส่วนท่ีสอดคล้องกบัทศันคติของตวัเองท่ีมีอยู่เดิมในเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึง่ผู้ วิจยัเช่ือว่า

เม่ือเกิดการเปิดรับการป้องกนัโรคไข้เลือดออกก็จะมีตวัแปรท่ีตามมาคือ ความรู้ ทศันคติ พฤติกรรม ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวคิด KAP (Rogers,1978)  เพราะแนวคิดนีจ้ะประกอบไปด้วยตวัแปรคือ ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ

(Attitude) และ การยอมรับปฏิบัติ (Practice) ของผู้ รับสาร คือเม่ือประชาชนมีการเปิดรับก็จะเกิดความรู้  

เกิดทศันคติในการป้องกนัและนําไปสูก่ารปฏิบติัในการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

  

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนในจังหวดันนทบุรี โดยเลือก 

กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ได้แก่ ประชาชนท่ีอยู่ในอําเภอปากเกร็ด อําเภอเมืองนนทบุรี  

และอําเภอบางบวัทอง เน่ืองจากเป็น 3 อําเภอท่ีมีผู้ ป่วยโรคไข้เลือดออกสงูเป็น 3  อนัดบัแรกในจงัหวดันนทบุรี 

โดยมีจํานวนหลงัคาเรือนในทัง้สามอําเภอ จํานวน 398,286 ครัวเรือน 5คํานวณขนาดตวัอย่างด้วยสตูรของ 5Taro 

Yamane  (สชุาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544: 127)5 ได้ขนาดตวัอย่างท่ีจะทําการเก็บข้อมลู5 จํานวน 400 คน โดยจะใช้

วิธีการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากครัวเรือนละ 1 คน เก็บข้อมลูระหว่างเดือนกรกฎาคม – กนัยายน 2555 

ผู้ วิจยัใช้การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู คือ แบบสอบถาม และเม่ือทํา

การเก็บรวบรวมข้อมลูแล้วเสร็จ จะทําการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ผู้ วิจยั

ใช้การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายข้อมลูเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และสถิติเชิงอนุมาน ผู้ วิจัยใช้สถิติ t-test และ 

ANOVA (Analysis of Variance) ในการทดสอบความแตกต่างในการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และการ

ปฏิบติัในการป้องกันโรคไข้เลือดออกตามลกัษณะประชากรนอกจากนี ้ผู้ วิจัยได้ใช้สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบ

เพียร์สนั  ( Pearson  ‘ s  Correlation   Coefficient )  ทดสอบความสมัพนัธ์ของการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 

ทศันคติและการปฏิบติัในการป้องกนัโรคไข้เลือดออก โดยกําหนดระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 

 

ผลการวิจัย 

1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรกลุม่ตวัอย่างในจงัหวดันนทบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.5 เป็นเพศชายร้อยละ 38.5 

โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุระหว่าง  31-40 ปี  ระดับการศึกษาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ระดับปริญญาตรี  

ร้อยละ 44.5 สว่นมากประกอบอาชีพข้าราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 30.0 และพนกังาน

บริษัทร้อยละ 30.0 มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 10,000 – 15,000 บาท  ร้อยละ 30.0  

กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีเดก็อยู่ในครัวเรือน ร้อยละ 63.0 

2.การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 พบวา่ประชากรกลุม่ตวัอย่าง เปิดรับข่าวสารความรู้เร่ืองไข้เลือดออกผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ อยู่ในระดบั

ต่ํา (ค่าเฉลี่ย 2.55) โดยสื่อท่ีกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารความรู้มากท่ีสุด 3 อนัดับแรกคือ สื่อโทรทัศน์  
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(ค่าเฉลี่ย 2.62) รองลงมาคือ การเปิดรับข่าวสารความรู้เร่ืองไข้เลือดออกจากคนในครอบครัว/ญาติ (ค่าเฉลี่ย 

2.39) และสื่อหนงัสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร (คา่เฉลี่ย 2.37) ระดบัการศกึษาท่ีมีการเปิดรับมากท่ีสดุคือ ระดบัสงู

กว่าปริญญาตรี (ค่าเฉลี่ย 2.84)   และอาชีพท่ีมีการเปิดรับมากท่ีสุดคือ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ (คา่เฉลี่ย 2.77)   

3.ความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ผลการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เ ก่ียวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู ่

ในระดบัสูง (ค่าเฉลี่ย 4.01) ซึ่งข้อคําถามท่ีตอบถูกมากท่ีสุดเป็น 3 อนัดบัแรก คือ ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนําโรค

ไข้เลือดออกชอบวางไข่ตามภาชนะท่ีมีนํา้ขังลักษณะน่ิงใสคิดเป็น ร้อยละ 91.3 การป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกท่ีดีท่ีสุด คือการควบคุมลูกนํา้ยุงลายท่ีเป็นพาหะ คิดเป็นร้อยละ 91.3 และผู้ ป่วยท่ีเป็น 

โรคไข้เลือดออกอาจเสียชีวิตได้ ร้อยละ 89.3 และอาการสําคญัในระยะแรก ๆ ของไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงลอย 

ซมึ เบ่ืออาหารร้อยละ 88.8   ระดบัการศกึษาท่ีมีความรู้มากท่ีสดุคือ ระดบัสงูกว่าปริญญาตรี (ค่าเฉลี่ย 81.60)   

และอาชีพท่ีมีความรู้มากท่ีสดุคือ ข้าราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (คา่เฉลี่ย 78.89)   

4.ทศันคตต่ิอการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 กลุม่ตวัอย่างมีทศันคติตอ่การป้องกนัโรคไข้เลือดออกโดยรวมอยู่ในระดบัสงูมาก  (ค่าเฉลี่ย 4.43)  และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอเป็นข้อท่ีประชาชน

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกมากท่ีสุด  (ค่าเฉลี่ย 4.76)  รองลงมาคือ 

การแนะนําผู้ อ่ืนให้กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายถือเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก  (ค่าเฉลี่ย 4.32) และการ

กําจดัแหลง่เพาะพนัธ์ยงุลายเป็นหน้าท่ีของทกุคน (ค่าเฉลี่ย 4.07) ตามลําดบั ระดบัการศกึษาท่ีมีทศันคติต่อการ

ป้องกนัโรคมากท่ีสดุคือ ระดบัสงูกว่าปริญญาตรี (ค่าเฉลี่ย 4.80) และอาชีพท่ีมีทศันคติต่อการป้องกนัโรคมาก

ท่ีสดุคือ ข้าราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (คา่เฉลี่ย 4.63)   

5.การปฏบิัตตินในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 ผลการศึกษาพบว่าการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนกลุ่มตวัอย่างนัน้ มีการ

ปฏิบัติในการป้องกันโรคอยู่ในระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) ซึ่งการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  

3 ลําดบัแรกคือ การทําความสะอาดบริเวณบ้าน จดัเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ร้อยละ 95.8 รองลงมา

คือการคว่ําภาชนะท่ียงัไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ให้เรียบร้อย ร้อยละ 85.8 และการปิดฝาภาชนะเก็บนํา้อย่างมิดชิดไม่ให้

ยุงเข้าไปวางไข่  ระดบัการศึกษาท่ีมีการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคมากท่ีสุดคือ ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี 

(คา่เฉลี่ย 4.80)    

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมตฐิานข้อที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออกมีความแตกต่างกนัตามคณุลกัษณะทาง

ประชากรในจงัหวดันนทบรีุ 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างเปิดรับข่าวสาร เร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออกมีความ

แตกต่างกนั ตามอาชีพและอําเภอท่ีอาศยัอยู่ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่แตกต่างกนัตาม เพศ  

อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน และการมีเดก็อยู่ในครัวเรือน/ไมมี่เดก็อยู่ในครัวเรือน 

สมมตฐิานข้อที่ 2ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออกมีความแตกต่างกนัตามคณุลกัษณะทางประชากรในจงัหวดันนทบรีุ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัโรคไข้เลือดออก แตกตา่งกนัตาม 

ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ตอ่เดือน มีเดก็อยู่ในครัวเรือน/ไมมี่เดก็อยู่ในครัวเรือน และอําเภอท่ีอาศยัอยู่ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตไ่มแ่ตกตา่งกนัตาม เพศ  อาย ุ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ทศันคติเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีความแตกต่างกันตามคณุลกัษณะทางประชากร 

ในจงัหวดันนทบรีุ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติต่อการป้องกนัโรคไข้เลือดออก แตกต่างกันตามเพศ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การมีเด็กอยู่ในครัวเรือน/ไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน อําเภอท่ีอาศยัอยู่ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่แตกต่างกนัตามอายุของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อทศันคติการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

สมมติฐานข้อที่ 4 การปฏิบติัในการป้องกนัโรคไข้เลือดออกมีความแตกต่างกนัตามคณุลกัษณะทางประชากร 

ในจงัหวดันนทบรีุ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคไข้เลือดออก แตกต่างกนัตาม อาชีพ 

การมีเดก็อยู่ในครัวเรือน/ไมมี่เดก็อยู่ในครัวเรือน อําเภอท่ีอาศยัอยู่ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และไมมี่

ความแตกตา่งตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้ตอ่เดือน ตอ่การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

สมมติฐานข้อที่ 5 การเปิดรับข่าวสารการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีความสมัพันธ์กับความรู้เร่ืองการป้องกัน 

โรคไข้เลือดออกของประชาชนในจงัหวดันนทบรีุ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การเปิดรับข่าวสารเร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออกมีความสมัพนัธ์กบั

ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกในเชิงบวกอย่างมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์

เท่ากับ .150 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเม่ือมีความเปิดรับข่าวสารเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกก็จะมีความรู้ 

เร่ืองโรคไข้เลือดออกมากขึน้ 

สมมตฐิานข้อที่ 6 ความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออกมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการป้องกนัโรคไข้เลือดออก

ของประชาชนในจงัหวดันนทบรีุ   

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกมีความสมัพนัธ์กบัทศันคติในการป้องกนั

โรคไข้เลือดออกในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เท่ากับ .577  

ซึง่สามารถอธิบายได้วา่เม่ือมีความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออกก็จะมีทศันคติในการป้องกนัโรคไข้เลือดออกมากขึน้ 

สมมติฐานข้อที่  7 ทัศนคติเร่ืองการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติในการป้องกัน 

โรคไข้เลือดออกของประชาชนในจงัหวดันนทบรีุ    

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทศันคติในการป้องกนัโรคไข้เลือดออกมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัตน

ในการป้องกนัโรคไข้เลือดออกในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

เท่ากับ .113 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเม่ือมีทัศนคติในการป้องกันโรคไข้เลือดออกก็จะมีการปฏิบัติตนในการ

ป้องกนัโรคไข้เลือดออกมากขึน้ 
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อภปิรายผล 

การเปิดรับข่าวสารเร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออก มีความแตกต่างกนัตามอาชีพ และอําเภอ 

ท่ีอาศยัอยู่ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ De Fleur พบว่า อาชีพ และภูมิลําเนาท่ีต่างกนัเป็นลกัษณะทางสงัคม

ส่วนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นพฤติกรรมการสื่อสารท่ีต่างกันออกไป ทัง้การเปิดรับ ความพอใจในสื่อท่ีเปิดรับ และ

อปุนิสยัการเปิดรับสื่อ (De Fleur, 1961: 119) ด้านความรู้เร่ืองการป้องกนัโรคไข้เลือดออก มีความแตกต่างกนั

ตามระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีเด็กอยู่ในครัวเรือน/ไม่มีเด็กอยู่ในครัวเรือน และอําเภอท่ีอาศยัอยู่  

ซึ่งความรู้เป็นข้อเท็จจริง โดยบุคคลจะเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่างๆ ทัง้ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา  

การประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีท่ีอาศยัอยู่ ทําให้เกิดความเข้าใจ ความเช่ือ และความตระหนกัในการ

ป้องกนัโรคไข้เลือดออกท่ีแตกต่างกัน (Carter V.Good, 1973) สําหรับทศันคติในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  

มีความแตกต่างกันตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน การมีเด็กอยู่ในครัวเรือน/ไม่มีเด็กอยู่ใน

ครัวเรือน อําเภอท่ีอาศยัอยู่ ซึง่ตวัแปรท่ีกลา่วมานัน้ ถือเป็นองค์ประกอบท่ีมีต่อสงัคม ซึง่จะส่งผลให้เกิดความเช่ือ 

ประเมินคา่ออกมาทางความคิด และความรู้สกึท่ีมีตอ่การป้องกนัโรคไข้เลือดออก (พชัรี เชยจรรยา, 2538) สําหรับ

การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แตกต่างกันตาม อาชีพ การมีเด็กอยู่ในครัวเรือน/ไม่มีเด็กอยู่ใน

ครัวเรือน อําเภอท่ีอาศยัอยู่ ซึง่การปฏิบติัตนในการป้องกันโรคจะตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจ การบุคคลมีความรู้ ความ

เข้าใจ ก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก (สดุาวรรณ ขนัธมิต, 2538) การปฏิบติัตนในการป้องกนั

โรค เกิดจากความสมัพันธ์ของ ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิด KAP สามารถสรุปได้ว่า  ประชาชนมีความรู้ก็จะส่งผลให้เกิดทัศนคติท่ีดีและนําไปสู่การปฏิบัติตนใน 

การป้องกนัโรคไข้เลือดออก ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. สื่อโทรทศัน์เป็นสื่อท่ีกลุม่ตวัอย่างให้ความสนใจในการเปิดรับข่าวสารมากท่ีสดุ การให้ความรู้เก่ียวกบั

การป้องกนัโรคไข้เลือดออกผ่านสื่อโทรทศัน์นัน้จะเป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี และการเปิดรับ

ข่าวสารอยู่ในระดบัต่ํา การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารควรปรับรูปแบบให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึน้ 

 2. กลุม่ตวัอย่างมีความเข้าใจผิดในเร่ืองของการกําจดัลกูนํา้ยงุลายทกุๆเดือนเพียงพอต่อการป้องกนั แต่

การกําจดัลกูนํา้ยงุลายท่ีถกูต้องควรกําจดัทกุๆสปัดาห์ 
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