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Abstract
 The purposes of this quasi-experimental research were : 1) to compare knowledge on dengue fever and 

knowledge on planning process, before and after the competency development in the prevention and control of 

dengue fever, and 2) to compare the participation of village health volunteers before and after the competency 

development. The 21 weeks competency development program developed by the researcher comprised of an 

interpersonal relationship orientation, informing on knowledge of planning process. During A-I-C process proceeding 

there were information presentation on the current situation of dengue fever epidemic, problem analysis, problem 

solving planning, and making plans and project for the prevention and control of dengue fever. The statistics used 

for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard, deviation, and t. test.

 The research results were as follows : 

 1) After the development, knowledge on dengue fever and knowledge on planning process of health 

volunteers in Tambol Mabpong, Amphoe Panthong, Chonburi Province, was statistically significant better than before 

the competency development at the .05 level.

 2)  After the development, the participation in the prevention and control of dengue fever of health volunteers 

in Tambol Mabpong, Amphoe Panthong, Chonburi Province, was significantly better than before the development 

at the .05 level.
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บทคัดยอ
 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก 

ความรูเกีย่วกบักระบวนการวางแผน 2) เพือ่เปรียบเทยีบการมสีวนรวมในการปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออกของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

กอนและหลังไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก กอนและหลังไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปองกัน

และควบคมุโรคไขเลอืดออก กลุมตวัอยาง เปนอาสาสมคัรสาธารณสขุในตาํบลมาบโปง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ีจาํนวน 30 คน ทาํการ

วัดกอนและหลังการพัฒนาศักยภาพ (Pretest-Posttest Design) โดยอาสาสมัครเหลาน้ีไดรับการพัฒนาศักยภาพตามที่ผูวิจัยกําหนด 

การสรางสมัพนัธภาพ และกจิกรรมการกระตุนเตือนจากผูวจิยั โดยระยะเวลาในการดาํเนนิการทัง้หมด 21 สปัดาห สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห

ขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
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 ผลการวิจัยพบวา 

 1. ความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก 

 2. ความรูเกีย่วกบักระบวนการวางแผนของอาสาสมคัรสาธารณสขุในตาํบลมาบโปง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ีภายหลงัไดรบั

การพัฒนาศักยภาพในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ดีกวากอนไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 3.  การมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในตําบลมาบโปง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

ภายหลงัไดรบัการพฒันาศกัยภาพในการปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออก ดกีวากอนไดรบัการพฒันาศกัยภาพอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05

คําสําคัญ : การพัฒนาศักยภาพ, กระบวนการ AIC, ในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก, อาสาสมัครสาธารณสุข 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 โรคไขเลือดออก นับเปนโรคที่ เป นปญหาสําคัญของ

ประเทศไทย ปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหมีการระบาดและมีการขยาย

พื้นที่โรคออกไปอยางกวางขวาง ไดแก การเพิ่มขึ้นของจํานวน

ประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่งมีชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น มีการเคลื่อนไหว

ของประชากร การดําเนินการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก สวน

ใหญเจาหนาที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่เปน

ผูดาํเนนิการลงพืน้ที ่แตยงัไมสามารถควบคมุโรคไขเลอืดออกไดจาก

ปญหาการแพรระบาดของโรคไขเลอืดออกท่ีมมีาอยางตอเนือ่ง ทาํให

เกิดการปรับเปล่ียนแนวคิดในการปฏิบัติงาน จากการต้ังรับไปสู

นโยบายเชงิรุกในพ้ืนท่ีแบบเขาถงึทกุหลงัคาเรอืน ซ่ึงวธิลีดอตัราปวย

ของโรคไขเลือดออก ใหไดผลสําเร็จจะตองมีองคประกอบหลาย

ปจจัย จึงจะทําใหพฤติกรรมการปองกันโรคบรรลุเปาหมาย เชน 

การลดหรอืทาํลายแหลงเพาะพนัธุยงุลาย จะตองผสมผสานหลายๆ 

วิธีทั้งกายภาพและชีวภาพเขาดวยกัน โดยตองปฏิบัติใหความ

ครอบคลุมมากที่สุด องคประกอบของปจจัยเหลานี้ ไดแก ปจจัยนํา 

ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม จากกลุมบุคคลในทองถ่ินโดยเฉพาะใน

กลุ มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ดังน้ันการพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจึงมีความจําเปน

อยางยิ่งที่จะดําเนินการงานควบคุมและปองกันไขเลือดออกเพื่อจะ

ลดจาํนวนผูปวยลง โดยเฉพาะใหความรูในแกนนาํครอบครวัซึง่เปน

ผูทีม่บีทบาทสาํคญั ในชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน

ตองลงใหความรู ความเขาใจ เพือ่ใหเกดิความรวมมอืของชุมชนเปน

สวนที่สําคัญในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกไดอยางเห็นผล 

 จากการศึกษาอัตราป วยด วยโรคไข  เลือดออกของ

ประเทศไทย ป พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 พบวาแนวโนมการเกิด

โรคเพิ่มมากขึน้ทกุป พ.ศ. 2551 มจีํานวนผูปวย 89626 ราย (อตัรา

ปวย 141.78 ตอประชากรแสนคน) ผูปวยเสียชีวิต 102 ราย 

ป พ.ศ.  2552 มีจํานวนผูปวย 89626 ราย (อัตราปวย 141.78 ตอ

ประชากรแสนคน) ผูปวยเสียชีวิต 102 ราย ป พ.ศ. 2552 มี

จํานวนผูปวย 56651 ราย (อัตราปวย 89.27 ตอประชากรแสนคน) 

ผูปวยเสียชีวิต 50 ราย ป พ.ศ.2553 มีจํานวนผูปวย 115,845 ราย 

(อตัราปวย 182.36 ตอประชากรแสนคน) ผูปวยเสียชีวติ 1421 ราย 

ป พ.ศ. 2554 มีจํานวนผูปวย 65,971 ราย (อัตราปวย 103.28 ตอ

ประชากรแสนคน) ผูปวยเสียชีวิต 59 ราย ป พ.ศ. 2555 มีจํานวน

ผูปวย 74,250 ราย (อัตราปวย 116.24 ตอประชากรแสนคน) 

ผูปวยเสยีชวีติ 79 ราย (งานควบคมุโรคตดิตอ สาํนกังานสาธารณสขุ

จังหวัดชลบุรี, 2556)

 สถานการณปจจุบันจังหวัดชลบุรีประสบปญหาการแพร

ระบาดของโรคไขเลือดออกอยางมากโดยพบอัตราปวย และอัตรา

ปวยตายดวยโรคไขเลือดออกในป พ.ศ. 2551 มีอัตราปวย 201.90 

ตอแสนประชากร, มีอัตราปวยตายรอยละ 0.16, ป พ.ศ. 2552 มี

อัตราปวย 140.51 ตอแสนประชากร มีอัตราปวยตายรอยละ 0.32 

ป พ.ศ. 2553 มีอัตราปวย 208.59 ตอแสนประชากร มีอัตราปวย

ตายรอยละ 0.07 ป 2554 พบผูปวยทั้งสิ้น จํานวน 1638 ราย 

คิดเปนอัตรา 122.44 ราย ตอแสนประชากร  มีผูเสียชีวิตจากโรค

ไขเลือดออกทั้งหมด จํานวน 4 ราย คิดเปนอัตรา 0.24 ตอแสน

ประชากร (งานควบคุมโรคติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชลบุรี, 2556) 

 สาํหรบัสถานการณโรคไขเลอืดออกในพืน้ทีอํ่าเภอพานทอง 

นั้น พบวาในป 2551 มีผูปวยโรคไขเลือดออก จํานวน 188 ราย 

(378.60 ตอแสนประชากร) ป 2552 พบผูปวยโรคไขเลือดออก 

จํานวน 66ราย (131.49 ตอแสนประชากร) และในป 2553 

พบผูปวยจํานวน 64 ราย (125.63 ตอแสนประชากร) ซึ่งจาก

รายงานการระบาดของโรคไขเลือดออกของอําเภอพานทอง 

จะพบวา โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบลมาบโปง อาํเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี ในป 2551 พบผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวน 18 ราย 

ในป 2552 พบผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวน 17 ราย ในป 2553 

พบผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวน 32 ราย โดยผูปวยสวนใหญเปน
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วัยทํางานอายุระหวาง 25-29 ป จํานวน 15 ราย คิดเปนอัตราปวย 

2161.38 ตอประชากรแสนคน วยัรุน อายรุะหวาง 15 -19 ป จาํนวน 

7 ราย คิดเปนอัตราปวย 1,479.91 ตอประชากรแสนคน เด็กวัย

เรียน อายุระหวาง 5-9 ป จํานวน 5 ราย คิดเปนอัตราปวย 105.93 

ตอประชากรแสนคน และตางดาว 5 ราย โดยไมมีรายงานผูตาย ใน

ป 2555 พบผูปวยโรคไขเลือดออกจํานวน 8 ราย (106.70 ตอแสน

ประชากร) (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมาบโปง อําเภอ

พานทอง จงัหวดัชลบุร,ี 2556) ซึง่สูงกวาเกณฑมาตรฐานทีก่ระทรวง

สาธารณสุขกําหนดไวไมเกิน 50 ตอแสนประชากรกําหนด อีกทั้ง

แนวโนมการระบาดของโรคยังมีแนวโนมที่สูงขึ้นทุกป (สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอพานทอง, 2556) 

 อยางไรกต็ามในปจจบุนันีส้ถานการณโรคไขเลอืดออกยงัพบ

ผูปวยเปนโรคไขเลอืดออกในพืน้ทีใ่กลเคยีง ซ่ึงคาดวาจะมกีารระบาด

ตอไปจนถึงปลายป 2556 และแมแตในพื้นท่ีของตําบลมาบโปง 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จากการสํารวจความชุกชุมลูกนํ้ายุง

ลายพบวา ภาชนะไมปดฝาพบลูกนํ้ายุงลายรอยละ 38.42 และ

ภาชนะปดฝาพบ ลกูนํา้ยงุลายรอยละ 26.12 โดยพบวาโองนํา้ใชพบ

ลูกนํ้ายุงลายถึงรอยละ 34.86 และโองนํ้าดื่มพบลูกนํ้ายุงลาย

รอยละ 36.42 (รพ.สต.มาบโปง, 2556) การปองกนัและควบคุมโรค

ไขเลอืดออกจะตองเริม่ตนทีก่ารเฝาระวงัไมใหมลีกูนํา้ยงุลายเกดิขึน้

ในบาน ซึง่จะตองอาศยัความรวมมอืของประชาชน และอาสาสมคัร

สาธารณสุขในพื้นที่โดยใหเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมในปองกัน

ควบคุมโรคไขเลือดออกกอน จึงจะสามารถควบคุมและปองกันโรค

ไขเลอืดออกได ซึง่อาสาสมคัรสาธารณสขุในชุมชนเปนผูทีม่บีทบาท

สาํคญัในการควบคมุโรค ถาไมมกีารปองกนัและควบคมุโรคทีด่ ีรวม

ทัง้การกาํจดัแหลงเพาะพันธุยงุลาย ซึง่ตองทาํอยางตอเนือ่ง และให

ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือด

ออกจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะตองสรางใหอาสาสมัคร

สาธารณสุขในพืน้ทีต่องตระหนกัและเหน็ความสําคญัอนัตราย และ

วิธีปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออก โดยเนนการใหชุมชนมีสวนรวม

ในการปองกัน ควบคุม และเฝาระวังโรค ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนโดย

เฉพาะเด็กเล็ก เด็กวัยเรียนและวัยทํางานปลอดภัยจากโรคไข

เลือดออก 

 จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วของ สรปุ

ไดวา การพัฒนาศกัยภาพในการปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออก 

เปนกระบวนการดงึความสามารถทีซ่อนเรนอยูในตวัของอาสาสมคัร

สมคัรสาธารณสขุดานการปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออก ออก

มาใชโดยการพัฒนา ปรับปรุงใหดีขึ้น และเหมาะสมไปกวาเดิม ซึ่ง

การพัฒนาศักยภาพ สิ่งสําคัญคือตองพัฒนาและเสริมสรางความรู

เกีย่วกบัโรคไขเลือดออก รวมถงึความรูเกีย่วกบักระบวนการวางแผน 

เพื่อใหมีพฤติกรรมดานสุขภาพใหถูกตอง และมีสวนในการควบคุม

ปองกนัโรคไขเลอืดออก ซึง่การทีจ่ะทาํใหเกดิพฤตกิรรมการปองกนั

โรคและการมีสวนรวมนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขตองมีความรูใน

สิง่ทีต่องกระทาํกอน เพราะความรูเปนกระบวนการทางพทุธปิญญา 

(Cognitive Processes) ซึ่งเปนกระบวนการความเอาใจใส 

(Attention) และกระบวนการจดจาํ (Retention) (Bandura, 1986) 

ทําใหผูเรียนมีการเขารหัส (Encoding) ในความทรงจําไดอยางถูก

ตอง และเพิม่ขึน้เปนระยะซึง่จะสะสมเพิม่ขึน้ไปเรือ่ยๆ เปนลกัษณะ

ที่ตอเนื่องกัน (Hull, 1952; อางถึงในปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 

2540) ดังน้ันเม่ือมีการใหความรู ในเรื่องโรคไขเลือดออกและ

กระบวนการวางแผน จึงทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูใน

เร่ืองดังกลาวเพิ่มมากขึ้นตามมา และการที่อาสาสมัครสาธารณสุข

จะมีสวนรวมในการดําเนินการน้ันจะตองมีส่ิงกระตุนใหเกิดการ

เปลีย่นแปลง ดงันัน้ผูวจิยัจงึไดนาํแนวคดิเกีย่วกบักระบวนการมสีวน

รวม A-I-C เขามารวมในการพัฒนาศกัยภาพ เพราะหวัใจของเทคนคิ 

A-I-C คือ การระดมความคิดและสรางการยอมรบัซึง่กนัและกันของ

ทุกฝายที่เกี่ยวของ ใหความสําคัญกับการตัดสินใจในการกําหนด

อนาคตรวมกัน และเนนการสรางพลังความคิด วิเคราะหและเสนอ

ทางเลือกในการพัฒนา (ธีระพงษ แกวหาวงษ, 2543) กระบวนการ 

A-I-C ชวยใหประชาชนและกลุมองคกรตางๆ ทั้งในและนอกชุมชน

ที่เขามามีสวนรวม มีความกระตือรือรนในการเขารวมพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นมากขึ้น ทําใหประชาชน กลุมองคกรตางๆ มีความรูสึกเปน

เจาของทั้งกิจกรรม โครงการผลของการพัฒนา (ประชาสรรณ 

แสนภักดี, 2556) ซึ่งการพัฒนาศักยภาพนั้น พบวามีสวนทําใหการ

มสีวนรวมในการพฒันาหมูบานเพิม่ขึน้ ดงัเชนการวจิยัของ สมบรูณ 

ตันยะและคณะ (2547) ที่ไดศึกษาโครงการสงเสริมและศึกษา

ศักยภาพสตรีในการมีสวนรวมตัดสินใจในงานพัฒนาหมู บาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวากระบวนการ A-I-C ชวยกระตุนให

ผูหญิง มีบทบาทเพิ่มขึ้น มีความรับผิดชอบ และชวยเหลืองานสวน

รวมมากขึ้น อาจเปนเพราะไดรับการกระตุนจากหลายๆ หนวยงาน

ซึ่งมีความตอเนื่อง และหญิงสวนใหญอานออกเขียนได การไดรับ

ขาวสาร และประสบการณจากภายนอก หมูบานทําใหหญิงเหลานี้

เกิดการเลียนแบบและตองการใหครอบครัวหรือหมูบานของตน

มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และจากการวิจัยของลัดดา 

โพธปิระดษิฐ และคณะ (2548) ท่ีไดศึกษาการนาํกระบวนการ A-I-C 

มาใชในการฝกอบรมหลักสูตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยพลังประชาชน พบวา กระบวนการ A-I-C ทําให

ประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นวางแผนแกไขปญหาของ

หมูบานและการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณรวมกัน
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  จากเหตผุลดงักลาวจงึเปนทีม่าทีท่าํใหผูวิจยัเลอืกศึกษาการ

พฒันาศักยภาพในการปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออกของอาสา

สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ที่ตําบลมาบโปง ซึ่งเปนตําบลที่มี

ผูปวยไขเลือดออกสูงที่สุดในป 2553 และมีการระบาดในเขตพื้นที่

บริเวณใกลเคียงกัน ซ่ึงอยูในการปกครองขององคการบริหารสวน

ตําบลมาบโปง ประชากรสวนใหญมีอาชีพคาขาย รับจาง และ

เกษตรกร จากการที่พบการระบาดของโรคไขเลือดออกสูงที่สุดในป 

2553 และในป 2554 และ 2555 กย็งัคงมอีตัราการเกดิโรคทีสู่งกวา

อัตราการเกิดโรคไขเลือดออกท่ีกระทรวงสาธารณสุข จึงทําใหเปน

จุดที่นาสนใจวา การพัฒนาศักยภาพในการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน นาจะเปน

หนทางหนึ่งที่จะสรางความรู ความเขาใจใหอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจาํหมูบานเพ่ือใหเกิดการปฏบัิตแิละมสีวนรวมในการดาํเนนิการ

อยางจริงจังในการปองกันควบคุมไขเลือดออกและเปนตัวอยางใน

ชุมชนในเรื่องการมีสวนรวมในเรื่องการปองกันควบคุมไขเลือดออก 

เพราะการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกเปนกระบวนการที่จะ

สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกได 

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจะสามารถผลักดันให

บคุคลหลกีเลีย่งจากภาวะคกุคามของโรค โดยการเลอืกวธิกีารปฏบิตัิ

ที่มีผลตอการปฏิบัติสามารถที่จะเปน แมแบบใหประชาชนในพื้นที่

ในการที่จะควบคุมและปองกันโรคไดดีขึ้น

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงค
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้

 1. เพื่อเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกของ

อาสาสมัครสาธารณสุขในตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัด

ชลบุรี กอนและหลังไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน 

ของอาสาสมคัรสาธารณสขุในตาํบลมาบโปง อําเภอพานทอง จงัหวดั

ชลบุรี กอนและหลังไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลือดออก 

 3. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลอืดออกของอาสาสมคัรสาธารณสขุในตาํบลมาบโปง 

อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กอนและหลังไดรับการพัฒนา

ศักยภาพในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก

ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตดานประชากร

 การวจิยันีเ้ปนการวจิยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi-experimen-

tal research) โดยทําการวัดกอนและหลังการพัฒนาศักยภาพ 

(Pretest-Posttest Design) ซึง่มวีตัถปุระสงคเพือ่เปรยีบเทยีบความ

รูเกีย่วกบัโรคไขเลอืดออก และความรูเก่ียวกับกระบวนการวางแผน 

โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร

สาธารณสุขในเรื่องไขเลือดออก ประกอบดวย

1)  กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก 

2)  กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการทําแผน 

3)  ดําเนินการกระบวนการ A-I-C ครั้งที่ 1 โดยการนําเสนอขอมูลใหเขาใจ

 สภาพปจจบุนั สถานการณการเกดิโรค คนหาสาเหตขุองปญหาและรวม

 กันอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการควบคุม

4)  ดําเนินการกระบวนการ AIC ครั้งที่ 2 ไดแกการวิเคราะหปญหาการ

 วางแผนแกไขปญหา และการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อควบคุม

 ปองกันโรคไขเลือดออก

5)  กิจกรรมกระตุนเตือน

ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.

- ความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก 

- ความรูเกี่ยวกับกระบวนการทําแผน

- การมีสวนรวมในการปองกันและ

 ควบคุมโรคไขเลือดออก

   ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

      (independent variables)  (dependent variable)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)



Journal of Rajanagarindra January - June  2016       237

รวมทัง้เพือ่เปรียบเทียบการมสีวนรวมในการปองกันและควบคมุโรค

ไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขในตําบลมาบโปง อําเภอ

พานทอง จังหวัดชลบุรี กอนและหลังไดรับการพัฒนาศักยภาพใน

การปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออก กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจัิย

ไดแกอาสาสมัครสาธารณสุขในตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง 

จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน ซ่ึงเปนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ขึ้น

ทะเบียนกับ รพ.สต. มาบโปง และไดรับการอบรมหลักสูตรการเปน

อาสาสมคัรสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสขุ สามารถเขาใจและ

สื่อภาษาไทยไดดียินยอมและใหความรวมมือในการวิจัย และสมัคร

ใจเขารวมกิจกรรมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ คัดเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจงตามเกณฑที่กําหนด 

 ขอบเขตดานเนื้อหา

 ดําเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในกลุม

ทดลอง ประกอบดวย กิจกรรมหลัก จํานวนทั้งส้ิน 5 กิจกรรม 

ดังตอไปนี้

 กิจกรรมที่ 1 ใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก 

 กิจกรรมที่ 2 ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการทําแผน 

 กิจกรรมที่ 3 ดําเนินการกระบวนการ A-I-C ครั้งที่ 1 โดย

การนาํเสนอขอมลูใหเขาใจสภาพปจจบุนั ถงึสถานการณการเกดิโรค

ไขเลือดออก จํานวนและชนิดของแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย 

กระจายตามเวลาและสถานที่ที่พบ โดยการใชวีดีโอนําเสนอ และ

แบงกลุมเพื่อคนหาสาเหตุของปญหาของการเกิดโรคไขเลือดออก 

และรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการควบคุม

จํานวน ชนิดของแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย เพื่อสรุปสาเหตุของ

ปญหาการเกิดโรคไขเลือดออกโดยรวมในภาพรวมของตําบล

 กิจกรรมที่ 4 ดําเนินการกระบวนการ AIC ครั้งที่ 2 ไดแก

การวิเคราะหปญหา การวางแผนแกไขปญหา และการจัดทําแผน

งาน/โครงการเพื่อควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกในระดับตําบล 

อันประกอบดวย การกําหนดเปาหมายหรืออนาคตที่ปรารถนา 

กําหนดวิสัยทัศนรวม แนวทางสูวิสัยทัศนรวม จัดลําดับแนวทางสู

วสิยัทศันรวม เลอืกแนวทางทีค่าดวาจะทาํใหการควบคมุปองกนัโรค

ไขเลือดออกสําเร็จโดยเร็ว จัดทําแผนปฏิบัติการ และนําเสนอแผน

ปฏิบัติ

   กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการกระตุนเตือน จากผูวิจัยโดยการ

เสริมสราง ใหกําลังใจ พูดคุย ใหคําแนะนํารายบุคคลโดยการใช

โทรศพัท ในประเดน็เก่ียวกบัแหลงพนัธุลกูนํา้ยงุลาย การเกดิโรคใน

ชุมชน การจัดทําแผนควบคุมโรคไขเลือดออก การดําเนินงานตาม

แผน และการประเมินผล

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
 1  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

 2. แบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยเนื้อหา 3 

สวน คือ

  สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

จํานวน 8 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ

ศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาการเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุข และการไดรับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมปองกัน

โรคไขเลือดออก

  สวนที่ 2 แบบทดสอบขอมูลความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือด

ออกและความรูเกีย่วกับกระบวนการวางแผน มลัีกษณะเปนคาํถาม

ใหเลือกตอบ (Multiple Choice item) ประกอบดวยขอคําถาม

ความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกจํานวน 20 ขอ และความรูเกี่ยวกับ

กระบวนการวางแผน จํานวน 10 ขอ รวม 30 ขอ มีคําตอบใหเลือก

ตอบใน 4 ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียง 1 ขอ ตอบถูกให 

1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น 30 คะแนน

  2.1 การจดักลุมความรูรายขอดาํเนนิการจดักลุมความรู

เกี่ยวกับโรคไขเลือดออกและความรูเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน

รายขอ ตามแบบของเสร ีลาซโรจน (อางในทองใบ อาสานอก, 2543) 

ดังนี้

  ตอบถูกรอยละ 0 – 59  ถือเปนระดับตํ่า

  ตอบถูกรอยละ 60 – 79 ถือเปนระดับปานกลาง

  ตอบถูกรอยละ 80 ขึ้นไป ถือเปนระดับสูง 

  2.2 แบบทดสอบขอมลูการมสีวนรวมในการปองกันและ

ควบคมุโรคไขเลอืดออกในเขตตาํบลมาบโปง อาํเภอพานทอง จงัหวดั

ชลบุรี จํานวน 40 ขอ เปนมาตรวัดแบบใหคะแนน (rating scale) 

มีคําตอบใหเลือก 5 ขอ ไดแก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ

นอยท่ีสุด ประกอบดวยการมีสวนรวมในการคนหาปญหา สาเหตุ

ของปญหา การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผน การมีสวน

รวมในการดาํเนนิงาน และการมสีวนรวมในการประเมนิผล โดยเปน

ขอคาํถามเชงิบวกทัง้หมด มคีาของคะแนนทีต่างกนัตามลกัษณะของ

คําถาม ดังนี้

  มีสวนรวมมากที่สุด  ให 5 คะแนน

  มีสวนรวมมาก  ให 4 คะแนน

  มีสวนรวมปานกลาง ให 3 คะแนน

  มีสวนรวมนอย  ให 2 คะแนน

  มีสวนรวมนอยที่สุด ให 1 คะแนน

  รวมทั้งสิ้น 200 คะแนน 
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  2.2.1  เครือ่งมอืทีใ่ชในการทดลอง เปนเครือ่งมอืทีผู่วจิยั

ทําขึ้นเพื่อใช ประกอบการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขในการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ดังนี้

  1) การจัดกิจกรรม

   กิจกรรมที่ 1 สอนอาสาสมัครสาธารณสุขที่เขารวมวิจัย 

ถงึเรือ่งความรูเกีย่วกบัโรคไขเลอืดออก ประกอบดวย การตดิตอของ

โรคไขเลือดออก การควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก การดูแล 

รักษาพยาบาลผูปวยโรคไขเลือดออก การควบคุมกําจัดแหลงเพาะ

พันธุ ลูกนํ้าและยุงตัวแก เชน การใชทรายอะเบท และการพน

หมอกควัน

   กจิกรรมท่ี 2 ผูวจิยัสอนอาสาสมคัรสาธารณสขุทีเ่ขารวม

วิจัย ถึงเรื่องความรูเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน ประกอบดวย 

การคนหาปญหาและสาเหตุ ขั้นตอนการวางแผน ข้ันตอน

การดําเนินการ และขั้นตอนการประเมินผล

   กิจกรรมที่ 3 ผู วิจัยดําเนินการกระบวนการ A-I-C 

ครัง้ที ่1 โดยการนาํเสนอขอมลูใหเขาใจสภาพปจจบัุน ถงึสถานการณ

การเกิดโรค จํานวนและชนิดของแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลาย 

กระจายตามเวลาและสถานทีท่ีพ่บ และคนหาสาเหตขุองปญหาของ

การเกิดโรคไขเลือดออก 

   กิจกรรมที่ 4 ผู  วิจัยดําเนินการกระบวนการ AIC 

ครั้งที่ 2 ขั้นตอนการวิเคราะหปญหา และในขั้นตอนตอไปเริ่ม

กระบวนการวางแผนแกไขปญหา และการจดัทาํแผนงาน/โครงการ

เพื่อควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก 

  กิจกรรมที่ 5-9 กิจกรรมการกระตุนเตือนจากผูวิจัยโดย

การเสริมสราง ใหกําลังใจ พูดคุย การใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือด

ออก ความรูเกี่ยวกับการวางแผน โดยมีกําหนดการติดตามตอเนื่อง

จนครบ 4 เดือน ซึ่งมีแผนติดตามอยางนอยที่สุด 4 สัปดาหตอครั้ง 

ในประเด็นเก่ียวกับแหลงพันธุลูกน้ํายุงลาย การเกิดโรคในชุมชน 

การจัดทําแผนควบคุมโรคไขเลือดออก การดําเนินงานตามแผน 

และการประเมินผล 

  2) สื่อประกอบการวิจัย ไดแก วีดิทัศน Notebook 

power point และโทรศัพทมือถือ

    การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบ 

ถามหมวดความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออก จํานวน 20 ขอ หมวด

ความรูเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน จํานวน 10 ขอ และการมี

สวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 40 ขอ 

นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาในการทําวิทยานิพนธตรวจสอบความถูก

ตองตามโครงสรางและเน้ือหา จํานวน 5 คน จากน้ันนํามาแกไข 

ปรับปรุง 

  ดําเนินการทดสอบแบบสอบถาม (pretest) โดยใช

แบบสอบถามทดสอบกับอาสาสมัครสาธารณสุขในตําบลบางนาง 

อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ีรวมทัง้หมด 30 ตวัอยาง นาํแบบสอบ 

ถามที่ทดสอบมาวิเคราะหคาความเที่ยงภายในของแบบสอบถาม 

ดังนี้

  1) หมวดความรูเกีย่วกบัโรคไขเลอืดออกและความรูเกีย่ว

กบักระบวนการจดัทาํแผน ตามแบบ KR 20 ไดเทากบั 0.7624 และ 

0.7821 ตามลําดับ

  2) การมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือด

ออก ทดสอบแบบสอบถามโดยการทดสอบความเชื่อมั่นดวยคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ไดเทากับ 0.8280

การวิเคราะหขอมูล
 จากการเก็บขอมูลทั้ง 2 ครั้ง ขอมูลที่ไดนํามาทําการตรวจ

ความสมบูรณ ความครบถวน และความถูกตอง ทําการตรวจสอบ 

ใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด ทําการลงรหัสขอมูล และบันทึก

ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

 ขอมูลทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย

  4.2.1 ทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคการวิจัย : ความ

รูเกีย่วกบัโรคไขเลอืดออก และความรูเก่ียวกับกระบวนการวางแผน 

ของอาสาสมคัรสาธารณสขุในตาํบลมาบโปง อําเภอพานทอง จงัหวดั

ชลบรุ ีภายหลงัไดรบัการพฒันาศกัยภาพในการปองกนัและควบคมุ

โรคไขเลือดออก ดีกวากอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ

อภิปรายผล
 1. สมมติฐาน : ภายหลังการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขในตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีคา

เฉล่ียคะแนนกลางของความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก สูงกวากอน

ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

  จากการวิจัยพบวา ภายหลังการพัฒนาศักยภาพอาสา

สมัครสาธารณสุขในตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

มีคาเฉล่ียคะแนนกลางของความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก สูงกวา

กอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ถือวา

ยอมรบัสมมตฐิานขางตน การวจิยันีพ้บวาสอดคลองกบัการวจิยัของ

จารณุ ีชยัชาญชพี (2547) ทีท่าํการศกึษาเรือ่งการประยกุตการเรยีน

รูแบบมสีวนรวมในการควบคุมลูกนํา้ยงุลายในชมุชนของนกัเรียนชัน้

ประถมศึกษาปที่ 6 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบวา ภายหลัง

การทดลอง กลุมทดลองมีความรูเรื่องโรคไขเลือดออกมากกวากอน

การทดลอง อยางมีนยัสําคญัทางสถติิ และสอดคลองกบัการวจิยัของ 
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  ความรูเรื่องโรคไขเลือดออก กอนการพัฒนาศักยภาพ หลังการพัฒนาศักยภาพ

   รายขอ (n=30) (n=30)     

    x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ

1. ชนิดของเชื้อโรคที่ทําใหเกิดโรคไขเลือดออก 0.53 0.51 ตํ่า 0.96 0.8 สูง

2. กลุมคนที่มักปวยเปนโรคไขเลือดออก 0.50 0.50 ตํ่า 0.93 0.25 สูง 

3. ฤดูที่คนมักปวยเปนโรคไขเลือดออก 0.56 0.50 ตํ่า 0.90 0.31 สูง 

4. ชนิดของยุงที่นําเชื้อโรคไขเลือดออกมาสูคน 0.40 0.49 ตํ่า 0.86 0.34 สูง 

5. ชวงเวลาที่ยุงที่เปนพาหะโรคไขเลือดออกชอบกัด 0.53 0.50 ตํ่า 1.00 0.00 สูง 

6. ชวงเวลาที่ยุงซึ่งพาหะนําไขเลือดออกออกหากิน 0.46 0.51 ตํ่า 0.86 0.34 สูง 

7. รูปรางของยุงพาหะนําไขเลือดออก 0.56 0.50 ตํ่า 0.96 0.18 สูง 

8. บริเวณที่ยุงพาหะนําไขเลือดออกชอบวางไขมากที่สุด 0.50 0.50 ตํ่า 0.90 0.30 สูง 

9. อาการที่สําคัญของผูปวยดวยโรคไขเลือดออก 0.56 0.50 ตํ่า 0.93 0.25 สูง 

10. คําแนะนําเมื่อพบผูปวยที่มีอาการไขสูงจากไขเลือดออก 0.50 0.50 ตํ่า 0.83 0.38 สูง 

11. ยาที่หามรับประทานเมื่อปวยเปนโรคไขเลือดออก 0.60 0.49 ปานกลาง 0.83 0.37 สูง 

12. วิธีที่ดีที่สุดในการแนะนําผูปวยดวยโรคไขเลือดออก 0.63 0.49 ปานกลาง 0.86 0.34 สูง 

13. การปองกันไมใหปวยเปนโรคไขเลือดออก 0.63 0.49 ปานกลาง 0.93 0.25 สูง

14. วิธีการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 0.60 0.49 ปานกลาง 0.90 0.30  สูง

15. ฤทธิ์ของทรายอะเบท ตอลูกนํ้ายุงลาย 0.60 0.49 ปานกลาง 0.80 0.40 สูง

16. ระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ของทรายอะเบท 

 เมื่อใสทราย อะเบทตามที่ฉลากระบุ 0.63 0.49 ปานกลาง 0.86 0.34 สูง 

17. นํ้าดื่มที่ใสทรายอะเบท ตามที่ระบุไวในฉลาก

 คนและสัตวสามารถดื่มไดอยางปลอดภัย 0.63  0.49 ปานกลาง 0.90 0.30 สูง 

18. ระยะเวลาการพนสารเคมีควบคุมการระบาดของโรค

 ไขเลือดออกที่ถูกตอง   0.50 0.50 ตํ่า 0.93 0.25 สูง 

19. ขอปฏิบัติในการพนสารเคมีเพื่อควบคุมโรค

 ไขเลือดออกที่ถูกตอง   0.47 0.47 ตํ่า 0.96 0.18 สูง 

20. วิธีการพนสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไขเลือดออกที่มี

 ประสิทธิภาพมากที่สุด   0.47 0.47 ตํ่า  0.83 0.38 สูง 

   ในภาพรวม 0.54 0.49 ตํ่า 0.89 0.28 สูง

อภญิญา ทองเกิด (2544) ศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมสขุศกึษา

ที่มีผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของครอบครัวในการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกในเขตอําเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยมีกลุมตัวอยางเปนราษฎรตําบลบานสราง 

จํานวน 70 คน ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 35 คนเพื่อใชเปน

กลุมทดลองและกลุมควบคมุ กลุมทดลองเปนราษฎรในหมูที ่4 และ

กลุมเปรียบเทียบเปนราษฎรในหมูที่ 5 กลุมทดลองไดรับโปรแกรม

สุขศึกษาเกี่ยวกับความรูเรื่องโรค อาการ การติดตอ การรักษา และ

การปองกนัโรคไขเลอืดออก สวนกลุมเปรยีบเทยีบไมไดรบัโปรแกรม

สุขศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

การวิจัยพบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีความรูเรื่องโรคไข

เลือดออกดขีึน้กวากอนการทดลอง และดกีวากลุมเปรยีบเทยีบอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ รวมทั้งสอดคลองกับการวิจัยของพงษศักดิ์ 

ธนวชิรกุล และคณะ (2554) ศึกษาผลของโปรแกรมการสรางพลัง

แกนนําชุมชนเพื่อปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตําบล

โนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพของแกนนาํชมุชนและสรางเครอืขาย บาน วดั และโรงเรยีน 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน และระดับของความรูเรื่องโรคไขเลือดออก รายขอ
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ใหมีสวนรวมในกิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกให

เขมแข็งและย่ังยืนกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ

ของตนเองและในหมูบานครึมมวง หมู 5 ตําบลโนนเมือง อําเภอ

ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีวิจัยแบบกึ่ง

ทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบหนึ่งกลุมและ

มกีารเกบ็ขอมลูกอนและหลงั (The Pretest-Posttest One Group 

Design) กลุมตัวอยางเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และคํานวณ

คารอยละ (Percentage) วเิคราะหโดยใชคาเฉลีย่ ( x ) คาสวนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหโดยใชการทดสอบคาที (t-test) และ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา แกนนําชุมชนบาน

ครึมมวง มีความรูเกี่ยวกับโรค หลังการใชโปรแกรมการสรางพลัง

แกนนําชุมชนสูงกวากอนการใชโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 จากการท่ีพบวา ความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออก 

ของอาสาสมคัรสาธารณสขุในตาํบลมาบโปง อําเภอพานทอง จงัหวดั

ชลบรุ ีภายหลงัไดรบัการพฒันาศกัยภาพในการปองกนัและควบคมุ

โรคไขเลือดออก ดีกวากอนไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนรูเปนกระบวนการทาง

พุทธิปญญา (Cognitive Processes) ซ่ึงเปนกระบวนการความ

เอาใจใส (Attention) และกระบวนการจดจํา (Retention) 

(Bandura, 1977; อางในเอ้ือมเดือน ชาญชัยศรี, 2557, หนา 2) 

ทําใหผูเรียนมีการเขารหัส (Encoding) ในความทรงจําไดอยางถูก

ตอง และเพิม่ขึน้เปนระยะซึง่จะสะสมเพิม่ขึน้ไปเรือ่ยๆ เปนลักษณะ

ที่ตอเนื่องกัน (Hull, 1952; อางถึงในปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 

2540) ดังนั้นเมื่อมีการใหความรู ในเรื่องโรคไขเลือดออกและ

กระบวนการวางแผน จึงทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูใน

เรื่องดังกลาวเพิ่มมากขึ้นตามมานั่นเอง

 2. สมมติฐาน : ภายหลังการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขในตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีคา

เฉลี่ยคะแนนกลางของความรูเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน สูงกวา

กอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ

  จากการวิจัยพบวา ภายหลังการพัฒนาศักยภาพอาสา

สมัครสาธารณสุขในตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

มีคาเฉลี่ยคะแนนกลางของความรูเก่ียวกับกระบวนการวางแผน 

สูงกวากอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ถือวายอมรับสมมติฐานขางตน การวิจัยน้ีพบวาสอดคลองกับการ

วิจัยของลัดดา โพธิประดิษฐ และคณะ (2548) ที่ศึกษาการนํา

กระบวนการ A-I-C มาใชในการฝกอบรมหลักสูตร การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยพลังประชาชน พบวา 

ภายหลังไดรับกระบวนการ A-I-C ประชาชนมีความรูเก่ียวกับการ

วางแผนดีขึ้นกวากอนไดรับกระบวนการ A-I-C อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ และสอดคลองกับการศึกษาของสมบูรณ ตันยะ และคณะ 

(2547) ทีไ่ดศกึษาโครงการสงเสรมิและศกึษาศกัยภาพสตรใีนการมี

สวนรวมตัดสินใจในงานพัฒนาหมูบาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พบวากระบวนการ A-I-C ชวยกระตุนใหผูหญงิมคีวามเขาใจเกีย่วกบั

การวางแผนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสอดคลองกับการศึกษาของลัดดา 

โพธิประดิษฐ และคณะ (2548) ที่ไดศึกษาการนํากระบวนการ 

A-I-C มาใชในการฝกอบรมหลักสตูร การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม โดยพลงัประชาชน พบวา กระบวนการ A-I-C ทาํให

ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการวางแผนมากขึ้น จากการที่พบวา

ความรูเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนของอาสาสมัครสาธารณสุขใน

ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ภายหลังไดรับการ

พัฒนาศักยภาพในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ดีกวา

กอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจ

อธิบายไดเชนเดียวกับขอ 5.2.1 นั่นคือการเรียนรูเปนกระบวนการ

ทางพทุธปิญญา (Cognitive Processes) ซึง่เปนกระบวนการความ

เอาใจใส (Attention) และกระบวนการจดจํา (Retention) 

(Bandura, 1977; อางในเอื้อมเดือน ชาญชัยศรี, 2557, หนา 

2) ทําใหผูเรียนมีการเขารหัส (Encoding) ในความทรงจําไดอยาง

ถูกตอง และเพิ่มขึ้นเปนระยะซึ่งจะสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เปน

ลกัษณะทีต่อเนือ่งกนั (Hull,1952) ดงันัน้เมือ่มกีารใหความรูในเรือ่ง

กระบวนการวางแผน จึงทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรูใน

เรื่องดังกลาวเพิ่มมากขึ้นตามมานั่นเอง

 3. สมมติฐาน : ภายหลังการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

สาธารณสุขในตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

มีคาเฉล่ียคะแนนกลางของการมีสวนรวมในการปองกันและฅ

ควบคุมโรคไขเลือดออก สูงกวากอนไดรับการพัฒนาศักยภาพ

 จากการวิจยัพบวา ภายหลังการพัฒนาศกัยภาพอาสาสมคัร

สาธารณสขุในตาํบลมาบโปง อาํเภอพานทอง จงัหวัดชลบรุมีคีาเฉลีย่

คะแนนกลางของการมีสวนรวมในการปองกันและควบคุมโรคไข

เลือดออก สูงกวากอนไดรับการพฒันาศักยภาพอยางมนียัสําคญัทาง

สถิติ ถือวายอมรับสมมติฐานขางตน การวิจัยนี้พบวาสอดคลองกับ

การวิจัยของสมบูรณ ตันยะ และคณะ (2547) ที่ไดศึกษาโครงการ

สงเสริมและศึกษาศักยภาพสตรีในการมีสวนรวมตัดสินใจในงาน

พัฒนาหมูบาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวากระบวนการ A-I-C 

ชวยกระตุนใหผูหญิง มีบทบาทเพิ่มขึ้น มีความรับผิดชอบ และ

ชวยเหลืองานสวนรวมมากขึ้น อาจเปนเพราะไดรับการกระตุน

จากหลายๆ หนวยงานซึ่งมีความตอเนื่อง และหญิงสวนใหญ

อานออกเขยีนได การไดรบัขาวสาร และประสบการณจากภายนอก 

หมู บ านทําใหหญิงเหลานี้ เกิดการเลียนแบบและตองการให
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ครอบครัวหรือหมู บานของตนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

และสอดคลองกบังานวจิยัของลดัดา โพธปิระดษิฐ และคณะ (2548) 

ไดศึกษาการนํากระบวนการ A-I-C มาใชในการฝกอบรมหลักสูตร 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยพลังประชาชน 

พบวา กระบวนการ A-I-C ทาํใหประชาชนไดมโีอกาสแสดงความคิด

เห็น วางแผนแกไขปญหาของหมูบานและการแลกเปล่ียนความรู

ประสบการณรวมกัน จากการที่พบวาการมีสวนรวมในการปองกัน

และควบคุมโรคไข เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขใน

ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ภายหลังไดรับการ

พัฒนาศักยภาพในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกที่

ประกอบดวยการใหความรู และกระบวนการ A-I-C ดีกวากอนได

รบัการพฒันาศกัยภาพ ทัง้นีเ้พราะการพฒันาคอืกระบวนการทาํให

เกิดการเปลี่ยนแปลงทีละนอยๆ โดยผานลําดับขั้นตอนตางๆ ไปสู

ระดับทีส่ามารถขยายตวัข้ึน เตบิโตข้ึน (จาํรสั นวลนิม่, 2540, ฅหนา 

7) มกีารปรบัปรุงใหดขีึน้ และเหมาะสมไปกวาเดมิ ดงันัน้การพฒันา

ศักยภาพจึงเปนการดึงเอาความสามารถหรือความพรอมในตัวของ

สิง่ใดสิง่หนึง่ทีจ่ะเอือ้อาํนวยตอการพฒันา การปรบัปรงุ การจดัการ 

หรือการเขามาทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้น (วิวัฒนชัย 

บุณยภักดิ์, 2532, หนา 42) และเมื่อนําเอาระบบการใหความรูและ

การพัฒนาตามกระบวนการ A-I-c รวมถึงการกระตุนเตือนในการ

เรื่องการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก จึงทําใหอาสาสมัคร

สาธารณสขุมสีวนรวมในการควบคมุปองกนัโรคไขเลือดออกมากกวา

กอนการไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช

  1.1 ความรูเกีย่วกบัโรคไขเลอืดออก และความรูเกีย่วกับ

กระบวนการวางแผน ของอาสาสมัครสาธารณสุขในตําบลมาบโปง 

อาํเภอพานทอง จังหวดัชลบรีุ ภายหลงัไดรบัการพฒันาศกัยภาพใน

การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ซึ่งประกอบดวย สราง

สมัพนัธภาพกับอาสาสมคัรสาธารณสขุ สอนอาสาสมคัรสาธารณสุข

ทีเ่ขารวมวจิยัในเร่ืองความรูเกีย่วกบัโรคไขเลอืดออกและความรูเก่ียว

กบักระบวนการวางแผน โดยการใชวดีโีอนาํเสนอ และใหอาสาสมคัร

สาธารณสุขที่เขารวมวิจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ โดยการพูดคุย 

ปญหา อุปสรรค พรอมแนวทางแกไขปญหา และการดําเนินการฅ

กระบวนการ A-I-C โดยการนําเสนอขอมูลใหเขาใจสภาพปจจุบัน 

ถึงสถานการณการเกิดโรคไขเลือดออกในตําบลมาบโปง การ

วิเคราะหปญหา กระบวนการวางแผนแกไขปญหา และการจัดทํา

แผนงาน/ โครงการเพือ่ควบคมุปองกนัโรคไขเลอืดออกประกอบดวย 

การกําหนดเปาหมายหรืออนาคตที่ปรารถนา กําหนดวิสัยทัศนรวม 

แนวทางสูวิสัยทัศนรวม จัดลําดับแนวทางสูวิสัยทัศนรวม เลือก

แนวทางทีค่าดวาจะทาํใหการควบคมุปองกนัโรคไขเลอืดออกสาํเรจ็

โดยเรว็ จดัทาํแผนปฏบิติัการ นาํเสนอแผนปฏบิตักิาร และกจิกรรม

กระตุนเตือน ซ่ึงผลของความรูภายหลังการพัฒนาดีกวากอนไดรับ

การพัฒนาศักยภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึง

ควรประยกุตโปรแกรมการพฒันาศักยภาพดงักลาวใชกบัอาสาสมัคร

สาธารณสุขในพื้นที่ใกลเคียงหรือพื้นที่ที่มีบริบทคลายคลึงกัน

  1.2 จากการวจิยัพบวา การมสีวนรวมในการปองกันและ

ควบคุมโรคไขเลอืดออกของอาสาสมคัรสาธารณสขุในตาํบลมาบโปง 

อาํเภอพานทอง จังหวดัชลบรีุ ภายหลงัไดรบัการพฒันาศกัยภาพใน

การปองกนัและควบคมุโรคไขเลอืดออก ดกีวากอนไดรบัการพฒันา

ศกัยภาพ ดงันัน้ จงึควรเสรมิสราง หรอืจดัโปรแกรมพฒันาศกัยภาพ

ที่มุ งเนนในการสรางสัมพันธภาพ การใหความรูเกี่ยวกับโรคไข

เลือดออกและกระบวนการวางแผน และการดาํเนินงานตามขัน้ตอน 

A-I-C รวมทั้งมีกิจกรรมกระตุ นเตือน ซึ่งจะทําใหอาสาสมัคร

สาธารณสุข มีสวนรวมในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกที่ถูก

ตองและนํามาซึ่งการลดอัตราการเกิดโรคไขเลือดออกตอไป

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป

  2.1 ควรมีการวิจัยโดยการนําเอาทฤษฎีอื่นๆ มาใชใน

การทดลอง เชน ทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจภายใน-ภายนอก

ดานสุขภาพ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม หรือ

แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ

   2.2 ควรศกึษาวิจยัดานคณุภาพถงึการมสีวนรวมในการ

ปองกันควบคุมโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขในเชิงลึก และนํามา

เปรยีบเทยีบอนัจะทาํใหเกิดองคความรูใหมๆ  และนาํมาประยกุตใช

ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการมีสวนรวมในการปองกันควบคุม

โรคไขเลือดออกใหไดในระดับที่ดี

  2.3 ควรทําการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมในการปองกัน

และควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขโดยใชสถิติ

ในการทํานายพฤติกรรมการมีสวนรวม เชน ใชสถิติ Multiple Re-

gression ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนแกบุคลากรดานสาธารณสุขใน

การทาํนายการมสีวนรวมของอาสาสมคัรสาธารณสขุในการปองกนั

ควบคุมโรคไขเลือดออก และสามารถจัดการใหเกิดผลดีตอหมูบาน

และชุมชนตอไป 

  2.4 ควรศึกษาการจัดโปรแกรมเกี่ยวกับการมีสวนรวม

ในการดูแลปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกท่ีมีระยะยาว และมีการ

ศึกษาที่ตอเนื่อง ในหมูบาน ชุมชน หรือตําบลอื่นเพื่อนําขอคนพบ

มาทําการเปรียบเทียบในเชิงวิชาการ 

  2.5 ควรศึกษาจัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพแกกลุม

ตัวอยางกลุมอื่นๆ เชน ผูนํานักเรียน หัวหนาครอบครัว ผูนําหมูบาน 
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เน่ืองจากจะไดช วยสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร

สาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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