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บทคดัย่อ 
การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้ และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โดยศึกษากบักลุ่มตวัอย่าง 400 คน รวบรวม
ขอ้มูลด้วยแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานผล
การศึกษาพบว่า การรับรู้ความเส่ียงต่อการเกิดโรค (ร้อยละ 81.25 )  การรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบติัในการป้องกนัโรค (ร้อยละ 58.25) การรับรู้ความรุนแรงของโรค (ร้อยละ 
60.60)  และพฤติกรรมการป้องกนัโรค (ร้อยละ 76.75) อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยั
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ เพศ (P-value = 0.011)  อายุ  (P-value = 0.040) การด ารงต าแหน่งทาง
สังคม (P-value < 0.002) ประสบการณ์การท างานดา้นการสาธารณสุข (P-value < 
0.001) การรับรู้ดา้นความเส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออก (P-value = 0.021) และการ
รับรู้ประโยชนจ์นการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก (P-value < 0.001) 
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หมายเหตุ: ค าส าคญั (Key word) ไดแ้ก่ (1) การรับรู้ (2) พฤติกรรม (3) การป้องกนัโรค(4) โรค

ไขเ้ลือดออก 

 
  

 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

โรคไข้เ ลือดออกเป็นโรคติดต่อท่ีน า เ ช้ือโดยยุงลายเป็นปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขท่ีมีความส าคญัท าให้มีผูป่้วยในแต่ละปีจ านวนมาก และอาจรุนแรงมีภาวะ
ช็อกเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เป็นสาเหตุท าใหเ้สียชีวติ ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหมี้การระบาดและมี
การขยายพื้นท่ีเกิดโรคออกไปอย่างกวา้งขวางและรวดเร็ว ไดแ้ก่การเพิ่มข้ึนของจ านวน
ประชากรโดยเฉพาะชุมชนเมืองเกิดข้ึนจ านวนมาก มีการเคล่ือนยา้ยของประชากรและมี
ยุงลายมากข้ึนท าให้มีการเดินทางมากข้ึน ปัจจยัเหล่าน้ีท าให้การแพร่กระจายของเช้ือ
เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว พบว่ามีรายงานการพบผูป่้วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกจากทุกจงัหวดั
ของประเทศไทย และรูปแบบการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ท่ีเป็นปีเวน้ปี มาเป็นแบบสูง 2 ปีแลว้ลดต ่าลง หรือลดต ่าลง 2 ปีแลว้เพิ่มสูงข้ึน (ส านกั
โรคติดต่อน าโดยแมลง, 2553)  

สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกของอ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีการ
ระบาดของโรคมาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีอตัราป่วยต่อประชากรแสนคน ใน ปี พ.ศ. 2554–
2558 เท่ากบั 13.04 , 80.46 , 26.09 , 91.33 และ 44.34 ตามลาดบัโดยไม่พบผูป่้วยเสียชีวติ 
ส าหรับพื้นท่ีต าบลปาลม์พฒันา  พบผูป่้วยโรคไขเ้ลือดออกเป็นประจ าทุกปี โดยพบว่ามี
การระบาดกระจายอยูห่ลายหมู่บา้น (ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอมะนงั, 2558)  

โรคไขเ้ลือดออก ซ่ึงมียุงลายเป็นพาหะน าโรค มีแหล่งเพาะพนัธ์มากท่ีสุดใน
แหล่งเกบ็น ้ าด่ืม น ้ าใชใ้นทุกสภาพพื้นท่ี ดงันั้นการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกจึงอยู่ท่ีการท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ยุงลาย และการไม่ให้ยุงกดั จาก
สถานการณ์การเกิดโรคไขเ้ลือดออกท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกพื้นท่ีของประเทศไทย ดงันั้น
ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล เพื่อน าผลการศึกษามาใชเ้ป็น
กรอบแนวทางการด าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกให้เกิด
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพบริบทของพื้นท่ีต่อไป 

 
 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 

ในต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

ของประชาชนในต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล 
วธิกีารศึกษา 

             การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) การรับรู้และ
พฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนในเขตพื้นท่ี ในต าบลปาลม์พฒันา 
อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล ประชากรท่ีจะใชใ้นศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป
สามารถอ่านออกเขียนได ้ และอาศยัอยู่ในเขตต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดั
สตูล จ านวน 400 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคร้ังน้ีเป็นหวัหนา้หรือตวัแทนครอบครัวท่ีมี
คุณสมบติัก าหนดไวใ้นเขตต าบลต าบลปาลม์พฒันา จ านวน 10 หมู่บา้น โดยก าหนด

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ิธี Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คน ก าหนด

กลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรแต่ละหมู่โดยวิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota 
Sampling) คดัเลือกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง แบบเป็นระบบ 

(Systemic sampling) เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไป
ของกลุ่มตวัอย่าง การรับรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออก และพฤติกรรมการป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใชแ้จกแจงค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และสถิติ    

เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ครอบคลุมตามเน้ือหา ตวัแปร

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งศึกษา ประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 



ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี 
ระดบัการศึกษาอาชีพ รายได ้ สถานะทางสังคม ประสบการณ์การท างานดา้นการ
สาธารณสุขและสุขภาพ และประสบการณ์ป่วยเป็นไขเ้ลือดออก เป็นตน้ จ านวน 13 ขอ้ 
ส่วนท่ี 2 การรับรู้ของประชาชนในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก เป็นแบบวดัซ่ึงผูศึ้กษา

ไดน้ าเอาแบบสอบถามของสมชาย อยู่ดี  (2555) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
เท่ากบั 0.76 ส่วนท่ี 3 การปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก เป็นแบบวดัซ่ึงผู ้

ศึกษาไดน้ าเอาแบบสอบถามของสมชาย อยูดี่  (2555) ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
เท่ากบั 0.76 
 

การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดรั้บการตรวจสอบตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร คู่มือ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในเร่ืองของ ความรู้ 
และพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง ในการ
สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์  

2. ผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์สอบถามการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกนัโรค
ไข้เลือดออกของประชาชน ในต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวดัสตูล ของ
ตรวจสอบเน้ือหาความครอบคลุมวตัถุประสงค์ ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา 

(Content Validity) เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงตามคา แนะน า ของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
น า แบบสัมภาษณ์ท่ีผ่าน การปรับปรุงใหผู้ท้รงคุณวุฒิ ตรวจสอบแลว้นามาปรับปรุง
แกไ้ขเน้ือหาตาม ขอ้เสนอแนะใหมี้ความถูกตอ้งเหมาะสม  

เพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity)ในแบบ สัมภาษณ์ 

จากนั้นปรับปรุงตามค า แนะน า ของผูเ้ช่ียวชาญ รูปแบบของแบบสัมภาษณ์ ความ
เหมาะสมดา้นภาษา   ความสมบูรณ์ของค าช้ีแจง และความเหมาะสมของการใชเ้วลาใน
การตอบ เม่ือรับเคร่ืองมือกลบัคืนจากผูเ้ช่ียวชาญ น าขอ้แกไ้ขทั้งหมดมาปรับปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น ามาตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยใช้ดชันีค่าความ

สอดคลอ้งของเน้ือหาค่า IOC (Index of item objective congruence) จากนั้นคดัเลือก



ขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 โดยใชเ้กณฑใ์นการใหค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 
(ปุญญพฒัน์ ไชยเมล,์ 2557, หนา้ 163)  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการปรับปรุงไปทดลอง

ใช ้(Try – out) กลุ่มประชาชนท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไป สามารถอ่านออกเขียนได ้ในพื้นท่ีท่ี
มีบริบทใกลเ้คียงกนั คือ ต าบลนิคมพฒันา  อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล จ านวน 30 ตวัอยา่ง 

เพื่อหาความเช่ือมัน่ (Reliability) น ามา วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใช้

สูตรสัมประสิทธ์ิ  (Conbach’s Alpha Coefficients) โดยแบบสัมภาษณ์ค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.75 ซ่ึงถือว่าแบบสัมภาษณ์น้ีมีความเช่ือถือไดส้ามารถน า ไปเกบ็ขอ้มูล
ในพื้นท่ีจริงได ้
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ขอ้มูลทัว่ไป วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารแจกแจง ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลข 

คณิตค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2. การรับรู้การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชนและพฤติกรรมการป้องกนั

โรคไขเ้ลือดออก เสนอตารางแสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
สถิติไคสแควร์ (Chi-Square) 

3. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกใช ้ 

สถิติเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

สรุปผลการวจิัย 
ดา้นขอ้มูลทัว่ไปกลุ่มตวัอยา่งพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.75 อายุ

เฉล่ียส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาย ุ20-36 ปี ร้อยละ 46.00  รองลงมาไดแ้ก่ 37-53 ปี ร้อยละ 
30.75 และ อาย ุ54-70 ปี ร้อยละ 23.25 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 
64.00 จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 3 คน ร้อยละ 32.75  รองลง 
2 คนและ 5 คน ร้อยละ 22.25 และ 4 คน ร้อยละ 20.25 ตามล าดบั  ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่น
พื้นท่ี 24-43 ปี  ร้อยละ 41.50 รองลงมา 4-23 ปี ร้อยละ 39.75 และ 44-65 ปี ร้อยละ 18.75 
ตามล าดบั การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่จบระดบัประถมศึกษาร้อยละ  32.75 รองลงมา
ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 20.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ49.50 



รองลงมาอาชีพคา้ขาย ร้อยละ26.75 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 0-15,000 
บาท  ร้อยละ 88.25 กลุ่มตวัอยา่งด ารงต าแหน่งทางสังคมในระดบัหมู่ร้อยละ 41.25  ส่วน
ใหญ่ด ารงต าแหน่งอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้นร้อยละ 25.25 รองลงมา
กรรมการหมู่บา้นร้อยละ 11.00 และผูน้  าชุมชน ร้อยละ 9.00 ตามล าดบั 
  ด้านการรับรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนและพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า การรับรู้ความเส่ียงต่อการเกิดโรค
ไขเ้ลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 81.25  รองลงมาระดบันอ้ยร้อยละ 
10.00 และระดบัมากร้อยละ 8.75 ตามล าดบั การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัในการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 58.25 รองลงมาระดบั
มากร้อยละ 33.25  และระดบันอ้ยร้อยละ 8.50 ตามล าดบัการรับรู้ความรุนแรงของโรค
ไขเ้ลือดออกส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง ร้อยละ 60.60  รองลงมาระดบันอ้ยร้อยละ 
23.94 และระดบัมากร้อยละ 15.21 ตามล าดบั และพฤติกรรมการป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 76.75 รองลงมาระดบัมาก ร้อยละ 
13.25 และระดบัมากร้อยละ 10.00 ตามล าดบั   

ดา้นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก เพศมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
(P-value =  0.011)  อายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P-value = 0.040) ระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05        

(P-value < 0.593)อาชีพหลักไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P-value = 13.102) รายไดไ้ม่มี
ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไขเ้ลือดออกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (P-value = 0.193) การด ารงต าแหน่งทางสังคมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม 

การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 (P-value < 0.002) 
ประสบการณ์การท างานดา้นการสาธารณสุขมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนั

โรคไขเ้ลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   (P-value < 0.001) การรับรู้ดา้น



ความเส่ียงการเกิดโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไขเ้ลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 (P-value = 0.021) การรับรู้อุปสรรค
การป้องกันโรคไข้เ ลือดออกไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไขเ้ลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (P-value < 0.835) การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคไข้เ ลือดออกไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค

ไขเ้ลือดออกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P-value < 0.413) การรับรู้
ประโยชน์การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (P-value < 0.001) 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
จากการศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของประชาชน 

ในต าบลปาลม์พฒันา อ าเภอมะนงั จงัหวดัสตูล พบวา่ 
การรับรู้โอกาสเส่ียงการเกิดโรคไข้เลือดออกมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก

พฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  อธิบายได้
ว่าบุคคลท่ีมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงการเกิดโรคไขเ้ลือดออกสูง ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมี
พฤติกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกมากกว่าบุคคลท่ีมีระดบัการรับรู้ความเส่ียงการเกิด
โรคไขเ้ลือดออกต ่าการท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเล่ียงจากการเป็นโรคจะตอ้งมีความ
เช่ือว่า มีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค และมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต บุคคลพร้อม
ปฏิบติัเพื่อจะให้เกิดผลดีในการลดโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค (Rosenstock, 1974) 
ดงันั้นการรับรู้โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคไขเ้ลือดออกจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นตวักระตุน้
ให้บุคคลหาทางป้องกนัไม่ให้ตนเอง และคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก 
สอดคลอ้งผลการศึกษาของ สมชาย อยูดี่ (2555) ไดศึ้กษาการรับรู้และพฤติกรรมป้องกนั
โรคไข้เลือดออกของประชาชน ในต าบลเชียงแรง อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา                
ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออกมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกของ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ อรนุช พิศาล
สุทธิกลุและคณะ (2552)  



การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนัโรค มีความสัมพนัธ์กบัโรคไขเ้ลือดออก
ในทางลบกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
อธิบายไดว้า่ บุคคลท่ีมีการรับรู้ประโยชนก์ารป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกสูง กจ็ะมีแนวโนม้
แสดงพฤติกรรมการป้องกนัโรคมากว่าบุคคลท่ีมีการรับรู้ประโยชน์การป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออกต ่า การท่ีบุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบติัใหห้ายจากโรคหรือป้องกนัไม่ใหเ้กิด
โรค โดยการปฏิบติันั้นตอ้งมีความเช่ือว่าเป็นการกระท าท่ีดีมีประโยชน์ และเหมาะสมท่ี
จะท าใหห้ายหรือไม่เป็นโรคนั้น ๆ ดงันั้นการตดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตามค าแนะน ากข้ึ็นอยู่
กบัการเปรียบเทียบถึงขอ้ดีและขอ้เสียของพฤติกรรมนั้น โดยเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ี
ก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย (Becker, 1974) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ บรรเทิง        
สุพรรณ์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออกของประชาชนในจงัหวดัศรีสะเกษ จากการศึกษาพบว่าการไดรั้บค าแนะน า
หรือกระตุน้เตือนจากเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขหรืออาสาสมคัรสาธารณสุขหรือบุคคลท่ี
ใกลชิ้ดเก่ียวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
จากผลการศึกษาการรับรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรค ดงันั้น

การท่ีจะให้ประชาชนปลอดภยัจากโรคและภยัคุกคามสุขภาพหรือการป้องกนัโรคใน
ชุมชน จะตอ้งเนน้ใหค้วามรู้แก่ประชาชนดา้นความเส่ียงต่อการเกิดโรค อุปสรรคในการ
ปฏิบติัตนในการป้องกนัโรคความรุนแรงอนัตรายหรือผลกระทบของการเกิดโรค และ
ประโยชนก์ารปฏิบติัในการป้องกนัโรค 

 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการท าการศึกษาจะตอ้งมีจุดเด่น 

สามารถหาขอ้มูลเชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างทั้งดา้นความคิดเห็นและพฤติกรรมเพื่อท่ีจะ
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีตรงตามสภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด  และควรศึกษาหาปัจจยัภายท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกร่วมดว้ย 
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