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บทที ่3  

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงบรรยาย )Descriptive Research( เพื่อศึกษาวิธีการด าเนินงาน
ป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุขและวิธีปฏิบติัตนเพื่อ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน ในเขตต าบลบงตนั รวมถึงปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
ในการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน
คือ ศึกษาในอาสาสมคัรสาธารณสุขและประชาชนในเขตต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.1.1 ประชำกร 
  1)  อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีอาศัยและปฏิบัติงานในพื้นท่ีต าบลบงตัน อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ ปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 140 คน 
  2)  ประชาชนในต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 1,381 ครัวเรือน 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
  1)  อาสาสมคัรสาธารณสุขทั้งหมดจ านวน 140 คน โดยตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
1 ปี อาศยัและปฏิบติังานในพื้นท่ีต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2)  ประชาชนในครัวเรือน จ านวน 310 ครัวเรือนๆ ละ 1 คน อายุระหว่าง 15 - 60 ปี ได้มา
จากการหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane 

                            N     
                                         

    
   เม่ือ n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
     N = ขนาดของประชากร 
     e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดใ้นการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง )0.05) 

 

n = 1+Ne2
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  ผู ้ศึกษาได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง )Sample Size) โดยน าประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษา จ านวน 1,381 คน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 310 คน และใช้
วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ )Systematic Random Sampling) 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก โดยอาสาสมคัรสาธารณสุข และแบบสอบถามวิธีปฏิบติัตน
เพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน ต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

 3.2.1 แบบสอบถามการด าเนินงานป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดย
อาสาสมคัรสาธารณสุข ต าบลบงตนั อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น  5 ส่วน ไดแ้ก่ 

1.) ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือนของครอบครัว ระยะเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสุขและจ านวนหลงัคาเรือนท่ีรับผดิชอบ 

2.(  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามด้านความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก มีจ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบ
เลือกตอบ โดยตอบถูกให้ขอ้ละ 1 คะแนน ตอบผิดให้ขอ้ละ 0 คะแนน ใชเ้กณฑ์แปลผลการให้คะแนน
ระดบัความรู้เป็น 3 ระดบั ดงัน้ี )วรพจน์ พรหมสัตยพรต, 2546)  

2.1(  ระดบัความรู้สูง   หมายถึง  ผูท่ี้มีคะแนน  ≥ 17 ) ≥ ร้อยละ 85( 
2.2(  ระดบัความรู้ปานกลาง  หมายถึง  ผูท่ี้มีคะแนน 12 - 16 ) ร้อยละ 60 - 84( 
2.3(  ระดบัความรู้ต ่า  หมายถึง  ผูท่ี้มี ≤ 11 ) ≤ ร้อยละ 59( 

3.( ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการด าเนินงานป้องกนัควบคุมการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกของ
อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 27 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วน )Rating Scale) จ าแนกเป็น 4 ด้าน ดงัน้ี 
ด้านการวางแผน จ านวน 5 ข้อ, ด้านการจดักิจกรรมรณรงค์ จ  านวน 12 ขอ้, ด้านการประสานงาน 
จ านวน 5 ขอ้ และดา้นการประเมินผล จ านวน 5 ขอ้ เป็นค าถามปลายปิดโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบ
วา่มีการด าเนินการมากนอ้ยเพียงใดโดยการเลือกตอบ แบบ 3 ตวัเลือก โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   ด าเนินการประจ า  ให ้ 3 คะแนน 
   ด าเนินการบางคร้ัง  ให ้ 2 คะแนน 
   ไม่ไดด้ าเนินการเลย  ให ้ 1 คะแนน  
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  ใช้เกณฑ์แปลผลการให้คะแนนระดบัการด าเนินงานเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี )วรพจน์  พรหมสัตย
พรต, 2546)  
    3.1(  ระดบัการด าเนินงานสูง       หมายถึง   ผูท่ี้มีคะแนน  ≥ 69 )≥ ร้อยละ 85( 

   3.2(  ระดบัการด าเนินงานปานกลาง หมายถึง     ผูท่ี้มีคะแนน 49 - 68 )ร้อยละ 60 - 84( 
   3.3(  ระดบัการด าเนินงานต ่า       หมายถึง   ผูท่ี้มี ≤ 48 )≤ ร้อยละ 59( 
 4.( ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามการปฏิบติัของอาสาสมคัรสาธารณสุขกรณีการระบาดของโรค

ไขเ้ลือดออก จ านวน 8 ขอ้เป็นค าถามปลายปิด โดยให้กลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบวา่มีการปฏิบติัมากนอ้ย
เพียงใดโดยการเลือกตอบจะเป็นแบบ 5 ตวัเลือก โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   ปฏิบติับ่อยท่ีสุด  ให ้ 5 คะแนน 
   ปฏิบติับ่อยมาก  ให ้ 4 คะแนน 
   ปฏิบติับ่อย  ให ้ 3 คะแนน 
   ปฏิบติับางคร้ัง  ให ้ 2 คะแนน 
   ไม่ปฏิบติัเลย  ให ้ 1 คะแนน 
 ใชเ้กณฑ์แปลผลการให้คะแนนระดบัการปฏิบติัเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี )วรพจน์ พรหมสัตยพรต, 

2546)  
4.1( ระดบัการปฏิบติัสูง   หมายถึง   ผูท่ี้มีคะแนน  ≥ 34 ) ≥ ร้อยละ 85( 

   4.2( ระดบัการปฏิบติัปานกลาง  หมายถึง   ผูท่ี้มีคะแนน 24 - 33 )ร้อยละ 60 - 84( 
   4.3( ระดบัการปฏิบติัต ่า   หมายถึง   ผูท่ี้มี ≤ 23 )≤ ร้อยละ 59( 
  5.( ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามปัญหา อุปสรรคและ ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน ป้องกนัและ

ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อแสดงความคิดเห็น 
จ านวน 2 ขอ้ ดงัน้ี 
    5.1(  การด าเนินงาน ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข
พบปัญหาและอุปสรรค จากสาเหตุใดบา้ง 
    5.2(  ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา หรือ การพฒันาการด าเนินงานป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก อยา่งไรบา้ง 

 3.2.2  แบบสอบถามวิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ต าบลบงตัน 
อ าเภอดอยเต่า จงัหวดัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น  5 ส่วน ไดแ้ก่ 
  1.(  ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ ลกัษณะบริเวณท่ีพกัอาศยั ประวติัการป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก และการไดรั้บ
ข่าวสารเก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออก  
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  2.(  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามด้านความรู้เก่ียวกับโรคไขเ้ลือดออก มีจ านวน 15 ข้อ เป็นแบบ
เลือกตอบ โดยตอบถูกให้ขอ้ละ 1 คะแนน ตอบผิดให้ขอ้ละ 0 คะแนน ใชเ้กณฑ์แปลผลการให้คะแนน
ระดบัความรู้เป็น 3 ระดบั ดงัน้ี )วรพจน์ พรหมสัตยพรต, 2546)  

2.1( ระดบัความรู้สูง         หมายถึง ผูท่ี้มีคะแนน  ≥ 13 )≥ ร้อยละ 85( 
    2.2( ระดบัความรู้ปานกลาง   หมายถึง ผูท่ี้มีคะแนนระหวา่ง 9 - 12 ) ร้อยละ 60 - 84( 
    2.3( ระดบัความรู้ต ่า         หมายถึง ผูท่ี้มีคะแนน ≤ 8 )≤ ร้อยละ 59( 

3.( ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามดา้นการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก มีจ านวน 20 ขอ้ 
เป็นค าถามปลายเปิดโดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลือกตอบ แบบ 3 ตวัเลือก ดงัน้ี  

ปฏิบติัเป็นประจ า    ไห ้ 3  คะแนน  
ปฏิบติับางคร้ัง   ไห ้ 2  คะแนน   
ปฏิบติันอ้ย    ไห ้ 1  คะแนน  

 ใชเ้กณฑ์แปลผลการให้คะแนนระดบัการปฏิบติัเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี )วรพจน์ พรหมสัตยพรต, 
2546)  

3.1( ระดบัการปฏิบติัสูง             หมายถึง  ผูท่ี้มีคะแนน ≥ 51 )≥ ร้อยละ 85( 
    3.2( ระดบัการปฏิบติัปานกลาง  หมายถึง ผูท่ี้มีคะแนนระหวา่ง 36 – 50 )ร้อยละ 60 - 84( 
    3.3( ระดบัปฏิบติันอ้ย            หมายถึง  ผูท่ี้มีคะแนน ≤ 35 )≤ ร้อยละ 59( 

4.( ส่วนท่ี 4 แบบสังเกตพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก มีจ านวน 11 ขอ้ เป็นแบบ
สังเกตพฤติกรรมเชิงลบ สังเกตโดยผูช่้วยผูศึ้กษาวิจยั แบบ 2 ตวัเลือกคือ พบ กบัไม่พบ กรณีพบ ให้ 0 
คะแนน ไม่พบให้ 1 คะแนน ใช้เกณฑ์แปลผลการให้คะแนนระดับพฤติกรรมเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
)วรพจน์ พรหมสัตยพรต, 2546)  
   4.1( ระดบัพฤติกรรมสูง            หมายถึง  ผูท่ี้มีคะแนน ≥ 9 )≥ ร้อยละ 85(  

  4.2( ระดบัพฤติกรรมปานกลาง  หมายถึง  ผูท่ี้มีคะแนนระหวา่ง 6 – 10 )ร้อยละ 60 - 84( 
  4.3( ระดบัพฤติกรรมต ่า             หมายถึง  ผูท่ี้มีคะแนน ≤ 5 )≤ ร้อยละ 59( 

3.3  ขั้นตอนกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

3.3.1 วเิคราะห์กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาในเร่ืองการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก และ
ประสานผูรั้บผดิชอบเพื่อก าหนดเป้าหมายและขอบเขตในการศึกษา 

3.3.2  ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนด
ขอบเขตและสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีครอบคลุมเป้าหมายในการศึกษา 



 
 

22 

3.3.3 สร้างแนวค าถามจากแนวทางการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรั้บผดิชอบงานและอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 3.3.4  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้ผูท้รงคุณวฒิุประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัตลอดจนตรวจสอบการใช้ส านวนภาษา พิจารณาความเหมาะสมทัว่ไปของแบบสอบถาม
แลว้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอ้แนะน า 

3.3.5 น าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ในกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 30 คน และ
ประชาชน จ านวน 30 คน เพื่อน าไปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 

3.3.6 ปรับแก้ข้อค าถามให้เหมาะสมแล้วน าแบบสอบถามท่ีได้ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 140 คน และประชาชน จ านวน 310 คน 

3.4  กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีได้
ปรับปรุงเน้ือหาแลว้ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา คือ อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 
30 คน และประชาชน จ านวน 30 คน ส าหรับขอ้มูลของอาสาสมคัรสาธารณสุขน ามาค านวณหาค่า
ความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน )Kuder-Richardson Method) ในขอ้ค าถามดา้นความรู้ ได้
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 ส่วนในดา้นการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก และดา้นการ
ปฏิบติักรณีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก ใชก้ารค านวณหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบราค )Cronbach’s Alpha Method) ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ ากับ  0.77 และ0.79 
ตามล าดบั 

ส าหรับข้อมูลของประชาชนน ามาค านวณหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 
)Kuder-Richardson Method) ในขอ้ค าถามดา้นความรู้ ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.81 ส่วนในดา้นการ
ปฏิบติัตนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ใช้การค านวณหาค่าความเช่ือมัน่โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบราค )Cronbach’s Alpha Method) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.74 

3.5  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 3.4.1  น าหนงัสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไปติดต่อกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.4.2 ผูศึ้กษาไดป้ระสานกบัสาธารณสุขอ าเภอดอยเต่าและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า
เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี 
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3.4.3  ผูศึ้กษาไดป้ระสานงานกบัผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นนอ้ย และ
ผูน้ าชุมชนเพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษาและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.4  ประชุมผูช่้วยวิจยั จ  านวน 2 ท่าน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการศึกษา ท าความเขา้ใจขอ้
ค าถามเพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.5  ส่งแบบสอบถามอาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 140 ฉบบั และประชาชน 310 ฉบบัให้
ผูช่้วยวจิยัโดยมีระยะเวลาในการรอแบบสอบถามท่ีส่งกลบั จ านวน 15 วนั 
 3.4.6  ติดตามแบบสอบถามเพื่อให้ได้แบบสอบถามกลบัมาจ านวนทั้งหมด ร้อยละ 100 เพื่อ
น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ความครบถว้น ถูกตอ้ง 

3.6  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
windows (Version 17) โดยใชก้ารค านวณหาค่าสถิติดงัน้ี 

3.5.1  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของอาสาสมคัรสาธารณสุขและประชาชนโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
3.5.2 ข้อมูลเก่ียวกับความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออก การปฏิบติักรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข รวมถึง 
ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกการปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก และพฤติกรรมการการป้องกนั
โรคไข้เลือดออก ใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.5.3 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงวิเคราะห์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน )Pearson’s correlation 
coefficient) ระหวา่ง ความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออก และการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
กับระดับการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุข และหาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้เร่ืองโรค
ไขเ้ลือดออก การปฏิบติัเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ
ประชาชน 

3.5.4 ขอ้มูลส่วนค าถามปลายเปิดของอาสาสมคัรสาธารณสุขน าไปจดักลุ่มเน้ือหา 
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3.7  กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  อำสำสมัครสำธำรณสุข 
 

1.ความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกของ

อาสาสมคัรสาธารณสุข 

2.การด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออกของอาสาสมคัรสาธารณสุข 

 2.1 ดา้นการวางแผน 

 2.2 ดา้นการจดักิจกรรมรณรงค ์

 2.3 ดา้นการประสานงาน 

 2.4 ดา้นการประเมินผล 

 

 

การปฏิบติัของของอาสาสมคัร

สาธารณสุขกรณีการระบาดของ

โรคไขเ้ลือดออก 

1.ความรู้เก่ียวกบัโรคไขเ้ลือดออกของ

ประชาชน 

2.การปฏิบติัตนเพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

ของประชาชน 

กหหหห 

 

 

พฤติกรรมการป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกของประชาชน 

ภำพที ่1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

ประชำชน 

 


