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บทคดัย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวางเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล 

ความรู้ดา้นไขเ้ลือดออก ความรู้ดา้นไขเ้ลือดออก ปัจจยัการสนบัสนุนการปฏิบติังาน ปัจจยัแรงจูงใจ ปัจจยัคํ้าจุน กบัการ
ปฏิบติังานควบคุมและกาํจดัพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออกของผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ ายงุลายของศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
สํานักอนามยั พื้นท่ีชั้นในและชั้นนอก กรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งคือผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ ายุงลายท่ีปฏิบติังานไม่
นอ้ยกวา่ 6 เดือน จาํนวน 111 คน แบ่งเป็นเขตพ้ืนท่ีชั้นในจาํนวน 33 คน และเขตพ้ืนท่ีชั้นนอก จาํนวน 78 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชคื้อ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า 
ANOVA และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน  และ ปัจจัยด้านคํ้ าจุน  มี
ความสัมพนัธ์กบัผลปฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ายงุลายของผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ายงุลาย เม่ือเปรียบเทียบคะแนนผลการ
ปฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ ายงุลายระหวา่งพ้ืนท่ีชั้นในและชั้นนอก พบวา่ผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ ายงุลายเขตพ้ืนท่ีชั้นใน
และชั้นนอก มีผลการปฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ายงุลายแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
ABSTRACT 

 This cross-sectional descriptive research aimed to explore the correlations between personal factors, 
knowledge on Dengue Fever, operation supportive factors, motivational factors, hygienic factors, and the operation 
and control of dengue prevention of Health Officer for inner and outer areas of Bangkok. The sample consisted of 
111 Health Officer who has performed work for at least six months. Of this number, 33 person are from inner area of 
Bangkok and 78 persons are from outer area of Bangkok. The instrument applied for data collection was 
questionnaire. The statistics applied in this research included percentage, mean, standard deviation, t-test, ANOVA, 
and correlation coefficient. According to the results, operational factors and hygiene factors both showed correlations 
with the performance between inner and outer areas of Bangkok, a difference in the performance of Health Officer 
from both areas can be observed without statistical significance at level of 0.05. 
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บทนํา 
โรคไขเ้ลือดออกป็นโรคติดเช้ือท่ีมีสาเหตุมาจาก

เช้ือไวรัสเดงก่ี  (Dengue virus) โดยมียุงลาย  (Aedes 
aegypti) เป็นพาหะหลัก  เป็น ปัญหาท่ีสํ าคัญทาง
สาธารณสุข พบการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก
ทัว่โลกประมาณ 2.5 พนัลา้นคนในทุกปี (CDC, 2014) 

สําหรับสถานการณ์ในประเทศไทยของโรค
ไขเ้ลือดออกประสบปัญหามายาวนาน การระบาดคร้ัง
แรกเกิดข้ึนท่ีกรุงเทพมหานคร และมีการรายงานผูป่้วย
โรคไขเ้ลือดออกในทุกๆปี ลกัษณะการระบาดจะเป็น
ลักษณะเป็นแบบปีห น่ึงสูงและปีถัดมาลดตํ่ าลง 
ต่อจากกนั้นพบการระบาดกระจายไปตามจงัหวดัต่างๆ 
ทั่วประเทศไทย  และรูปแบบการระบาดจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือ แบบเวน้ปี แบบสูง 2 ปี 
แลว้ลดตํ่าลงมาหรือลดลง 2 ปี แลว้จากนั้นเพิ่มสูงข้ึน 
(สาํนกัโรคติดต่อนาํโดยแมลง กรมควบคุมโรค, 2553)   

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศท่ี
มีประชากรอาศยัอยา่งหนาแน่น มีการเคล่ือนยา้ยของ
ประชากรอยูต่ลอดเวลา ไขเ้ลือดออกถือเป็นปัญหาท่ีมี
ความสําคัญมาก  จากสถานการณ์ไข้เลือดออกใน
กรุงเทพมหานครในระยะ 5 ปียอ้นหลัง (พ.ศ.2551-
2555) มีจาํนวนผูป่้วยตามลาํดบัคือ  12,443 คน, 7,360 
คน ,11,110 คน  10,525 คน และ 10,081 คนตามลาํดบั 
(ศูนยป้์องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก สํานักอนามยั, 
2556) 

จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ควบคุมลูกนํ้ ายุงลายท่ีผ่านมา ถึงแมว้่าจะจดัสุขศึกษา
ประชาสัมพนัธ์ จัดกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐกบัภาคประชาชน ยงัคงพบว่ามีการ
เกิดและการระบาดของโรคไข้เลือดออกทุกปี  ซ่ึง
ปัญหาอาจเกิดจากการขาดความร่วมมือของประชาชน 
พบว่าลกัษณะของพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกนัทั้ งในเขต
พื้นท่ีชั้นในและชั้นนอก อาจมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี  เช่น  ระยะทางการเดินทาง ขาดการ
ประสานงานความร่วมมือในชุมชน จาํนวนบุคลากรท่ี
รับผิ ดชอบก็ มี ความแตก ต่ างกัน  ซ่ึ งก าร เข้า ถึ ง

ประชาชนในเวลาราชการค่อนข้างยาก  เน่ืองจาก
ประชาชนจะออกไปทํางาน ดังนั้ นการควบคุมและ
กาํจัดลูกนํ้ ายุงลายจะประสบความสําเร็จได้นั้ นต้อง
อาศยัความร่วมมือกันทุกฝ่าย อีกทั้ งขาดความพร้อม
ด้านวสัดุอุปกรณ์ และส่ิงสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น ทราย
กาํจัดลูกนํ้ า นํ้ ายาพ่นเคมี หรือเกิดจากเจ้าหน้าท่ีขาด
ความรู้ท่ีถูกตอ้งในการควบคุมโรคไขเ้ลือดออก ขาด
ปัจจยัค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน ทาํให้เกิดทาํงาน
ล่าชา้ ทาํให้ไม่สามารถปฏิบติังานทนัท่วงที ซ่ึงส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการควบคุมโรคให้สงบลง (ยุทธกร, 
2548) สําหรับวิ ธีการควบคุมการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออกนั้ นตอ้งมีการกาํจัดเช้ือไวรัสเดงก่ีทั้ งใน
ยุงลายและผู ้ป่วย โดยการควบคุมและกําจัดแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย ขณะเดียวกนัตอ้งป้องกนัยงุลายไม่ให้
กดัผูป่้วย และกาํจัดการเดินทางเพ่ือป้องกนัการแพร่
เช้ือจากผูป่้วยมาสู่คนปกติ (บุปผาชาติ, 2553) ซ่ึงการ
ควบ คุมโรคดังกล่ าว เป็ นหน้ า ท่ี ขอ ง เจ้าห น้ า ท่ี
สาธารณสุขในการปฏิบติังานร่วมกนั ปัญหาดงักล่าว
สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานครจึงจัดทําคู่ มือการ
ป ฏิบั ติ งานควบ คุมและกําจัดพ าหะยุงลาย  โรค
ไข้เลือดออกสําหรับผูป้ฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐาน และแนวทางสําหรับให้เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน
ท่ี เก่ี ยวข้อ งส ามารถนํ าไป ใช้ป ระโยช น์ ในการ
ดาํเนินงาน การทาํงานในทิศทางเดียวกนัของเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุขและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการรับผิดชอบให้
ปฏิบัติตามในทิศทางเดียวกัน  เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ี
ส าธ ารณ สุ ข ใน ศูน ย์บ ริ ก ารส าธ ารณ สุ ข  เป็ น
ผู ้รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี ท่ี
ตนเองรับผิดชอบโดยดาํเนินการตามนโยบายในการ
ควบคุมโรค จากสํานักอนามยักรุงเทพมหานคร โดย
หน่ึงในหน้าท่ีคือการเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา การ
ควบคุมลูกนํ้ าและกาํจดัยงุลายพาหะ เพ่ือไม่ให้โรคเกิด
การแพร่ระบาด ลดค่าดชันีกีฏวิทยา และความรุนแรง
ของโรคใหส้งบลง (ยทุธกร, 2548) 

จากปัญหาความสําคญัดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการฏิบัติ

925



MMP3-3 
 

งานควบคุมลูกนํ้ ายงุลายพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออกของ
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  ทั้ งน้ี เพ่ือเป็นข้อมูลซ่ึงอาจ
นาํไปใชเ้พ่ือให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และเน่ืองจากระบบนิเวศของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
ชั้นในและชั้นนอกมีความแตกต่างกนัจึงสมควรมีการ 
เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลการปฏิบติังานดว้ย 
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความรู้ดา้นไขเ้ลือดออก ปัจจยัดา้นการสนับสนุนการ
ปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นคํ้าจุน กบัการ
ป ฏิบั ติ งาน ควบ คุม และกําจัด ยุ งพ าห ะนํ าโรค
ไขเ้ลือดออกของผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ ายงุลาย ของ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สาํนกัอนามยั พื้นท่ีชั้นในและ
ชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร 

 
วธีิวจิัย 

การวิจัยคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
การฏิบั ติ งานควบคุม ลูกนํ้ ายุงลายพาหะนําโรค
ไข้เลือดออกของผู ้ปฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ ายุงลาย 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สํานักอนามยั เขตพ้ืนท่ีชั้นใน
และชั้นนอก ของกรุงเทพมหานคร   

ประชากรท่ี ศึกษาเป็น  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานพยาบาล 
นักวิชาการสาธารณสุข ของศูนยบ์ริการสาธารณสุข
และศูนยส์าขา สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ตวัอยา่ง
คือปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  จํานวน  111 คน
แบ่งเป็นเขตพ้ืนท่ีชั้นใน จาํนวน 33 คนและเขตพื้นท่ี
ชั้ นนอก จํานวน  78 คน  ผู ้ปฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ า
ยงุลายจะเป็นตวัแทนศูนยบ์ริการสาธารณสุขแห่งละ 1 
คน เป็นผูท่ี้ทาํงานเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมไขเ้ลือดออก 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและ มีผูท้รงคุณวฒิุเป็น
ผู ้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความตรงของ
เน้ือหา ดาํเนินการทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 30 ชุด  และ

หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท่ากบั 0.84  

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้เสนอและผ่านการ
พิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการการจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์สํานักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
จากนั้นติดต่อประสานงานกบัศูนยบ์ริการสาธารณสุข
และศูนยส์าขาเพ่ือขอเขา้เก็บขอ้มูลและช้ีแจงยินยอม
เข้าร่วมโครงการวิจัย และผลของคาํตอบ ข้อมูลทุก
อย่างจะถูกเก็บเป็นความลบัโดยผูว้ิจยัเองและทาํลาย
เอกสารภายหลงัเสร็จส้ินการศึกษา ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ถึง 
เดือนกนัยายน พ.ศ.2557  

การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ได้มาแปลงรหัสตามคู่มือการลงรหัสแบบสอบถาม
สร้างแฟ้มขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลวธีิสถิติ ดงัน้ี 

วิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายุ
งาน ระยะเวลาในการทาํงานควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  
ระยะเวลาในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบงาน การฝึกอบรม ปัจจยั
ดา้นความรู้โรคไขเ้ลือดออก  ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 
ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัดา้นคํ้าจุน โดยใช ้ร้อยละ(%) 
ค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ่าสุด (Minimum) 
หาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยท่ีศึกษา ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นความรู้ ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจและคํ้ าจุน กับผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  โดยใช้ส ถิ ติวิ เคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  และการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ ายุงลาย ระหว่างผูป้ฏิบัติงาน
ควบคุมลูกนํ้ ายุงลายชั้ นในและชั้นนอกโดยใช้สถิติ
วิเคราะห์คือ t-test กาํหนดระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
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ผลการวจิัย 
 
ตารางที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานควบคุม 
 ลูกนํ้ายงุลาย ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  
 (n=111) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
       ชาย 20 18.0 
       หญิง 91 82.0 
อายุ (ปี) 
       20-29 9 8.1 
       30-39 24 21.6 
       40-49 40 36.0 
       50-59 38 34.2 
สถานภาพสมรส 
       โสด 27 24.3 
       สมรส 69 62.2 
       หยา่ร้าง 15 13.5 
การศึกษา 
      ปริญญาตรี 96 86.5 
      ปริญญาโท 15 13.5 
ตาํแหน่ง 
      พยาบาลวชิาชีพ 71 64.0 
      เจา้พนกังานพยาบาล 8 7.2 
      นกัวชิาการสาธารณสุข 32 28.8 
ระยะเวลาทีป่ฏิบัตงิานในพืน้ที่ทีรั่บผดิชอบ 
      ตํ่ากวา่ 1 ปี 14 12.6 
      1-10 63 56.8 
      11-20 24 21.6 
      21-30 6 5.4 
      มากกวา่ 31 ปีข้ึนไป 4 3.6 
Mean = 8.70     S.D. = 7.88      Min = 1      Max = 32 
 
 
 

ตารางที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้ฏิบติังานควบคุม 
 ลูกนํ้ายงุลาย ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  
 (n=111) (ต่อ) 
ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 

พืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ (รับผดิชอบมากกว่า 1 พืน้ที)่ 
       ชุมชน 108 97.3 
       โรงเรียน 93 83.8 
       ศาสนสถาน 91 82.0 
       บา้นจดัสรร 75 67.6 
       สถานประกอบการ 41 36.9 

 

จากตารางท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าเป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 82.0) เพศชาย (ร้อยละ 18)  อายุส่วน
ใหญ่อายุระหว่าง 40 - 49 ปี อายุเฉล่ียของเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขคือ 44.43 ปี  ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ 
(ร้อยละ 62.2) รองลงมาคือสถานภาพโสด (ร้อยละ 
24.3) ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
(ร้อยละ 86.5) ตาํแหน่งงานส่วนใหญ่จะเป็น พยาบาล
วิชาชีพ (ร้อยละ 64) ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบ มากสุด คือ1-10 ปี  (ร้อยละ 56.8) สําหรับ
พื้นท่ีท่ีรับผิดชอบมากท่ีสุดคือ ชุมชน (ร้อยละ 97.3) 
นอ้ยท่ีสุดคือสถานประกอบการ (ร้อยละ 36.9) 
 
ตารางที ่2  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน  
 มาตรฐานของปัจจยัดา้นความรู้โรค 
 ไขเ้ลือดออกของผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกนํ้า 
 ยงุลาย ศูนยบ์ริการสาธารณสุข  (n = 111) 
ความรู้ด้านโรค
ไข้เลือดออก 

จํานวน ร้อยละ 

ความรู้ตํ่า 0 0 
ความรู้ปานกลาง 45 40.5 
ความรู้ดี 66 59.5 
Mean = 18     Max = 22     Min = 13     S.D. = 1.98 
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จากตารางท่ี 2 ปัจจยัความรู้ดา้นโรคไขเ้ลือดออก พบวา่ 
ค่าเฉล่ียของคะแนนรวมความรู้ไขเ้ลือดออกทั้ งหมด 
111 คน  เท่ ากับ  18 คะแนน  และสูงสุด เท่ ากับ  22 
คะแนน พบว่าผูป้ฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ ายุงลายจะมี
ความรู้ดีท่ีร้อยละ 59.5  
 
ตารางที ่3  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน   
 มาตรฐานของ ผูป้ฏิบติังานควบคุม 
 ลูกนํ้ายงุลาย ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
 จาํแนกตามปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน   
 (n = 111) 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนการการ
ปฏิบัตงิาน 

จํานวน ร้อยละ 

ด้านงบประมาณ 
   หน่วยงานมีการวางแผนการใช้
งบประมาณประจาํปีเพ่ือใชใ้นการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

82 73.9 

    ห น่ วยงาน มี งบป ระม าณ ท่ี
เพี ยงพอต่อการใช้ดําเนินการ
ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค
ไขเ้ลือดออก 

72 64.9 

     งบประมาณไดรั้บตรงเวลาใน
การปฏิบติังานควบคุมป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

73 65.8 

     หน่วยงานไดรั้บการสนบัสนุน
งบ ป ระม าณ ร าย จ่ าย ใน ก าร
ดําเนินงานควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกจากสํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

83 74.8 

ด้านวสัดุอุปกรณ์   
     หน่วยงานไดรั้บการสนบัสนุน
เคร่ืองพ่นเคมี จากหน่วยงานท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้ง 

63 56.8 

   

ตารางที ่3  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน   
 มาตรฐานของ ผูป้ฏิบติังานควบคุม 
 ลูกนํ้ายงุลาย ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
 จาํแนกตามปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน   
 (n = 111) (ต่อ) 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนการการ
ปฏิบัตงิาน 

จํานวน ร้อยละ 

   ทีม SRRT มีการสํารองสารเคมี/
ทรายอะเบทไว้ใช้สํ าห รับการ
ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
ในพ้ืนท่ี 

106 91.9 

ด้านการนิเทศงาน   
   หน่วยงานเคยได้รับการนิเทศ
ด้านการปฏิบัติการงานควบคุม
กาํจดัพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออก 

78 70.3 

ด้านการฝึกอบรม   
   หน่วยงานเคยไดรั้บการอบรม/
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ด้ า น ก า ร
ปฏิบติังานควบคุมกาํจดัพาหะนาํ
โรคไขเ้ลือดออก 

92 82.9 

   หน่วยงานเคยได้รับการอบรม
ความรู้ด้านการใช้สารเคมีเคร่ือง
พน่สารเคมี 

46 41.4 

 

จากตารางท่ี 3 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน พบว่า 
ด้านงบประมาณ  มีการวางแผนการใช้งบประมาณ
งบประมาณเพียงพอต่อการใชด้าํเนินงาน งบประมาณ
ไดรั้บตรงเวลา และไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณ
ราย จ่ ายในการดํา เนิ น งานควบ คุม ป้ องกัน โรค
ไขเ้ลือดออก คิดเป็นร้อยละ 73.9, 64.9, 65.8 และ74.8 
ตามลาํดบั ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ไดรั้บการสนบัสนุนเคร่ือง
พ่นสารเคมี และ ทรายอะเบท ร้อยละ 56.8 และ 91.9 
ตามลาํดบั ดา้นนิเทศงานดา้นปฏิบัติงานควบคุมโรค 
ร้อยละ 70.3 ดา้นการฝึกอบรม ประชุมวิชาการดา้นการ
ปฏิบัติงาน และ การอบรมความรู้ดา้นการใชส้ารเคมี 
ร้อยละ 82.9 และ 41.1 ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจของศูนยบ์ริการ   
 สาธารณสุข  (n = 111) 
ระดบัแรงจูงใจ จํานวน ร้อยละ 
    ระดบัตํ่า    (<50) 15 13.5 
    ระดบัปานกลาง (50-79) 77 69.4 
    ระดบัสูง    (≥80) 19 17.1 
 Mean = 57.18   S.D. = 3.42    Max = 66    Min = 47 
 

จากต าราง ท่ี  4 ปั จจัยด้ าน แรง จู งใจ  พบว่ า 
ผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ ายงุลาย ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับปานกลาง  ร้อยละ  69.4 รองลงมาคือ
ระดบัสูง ร้อยละ 17.1  
 
ตารางที ่5  ปัจจยัดา้นคํ้าจุนของศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
 และศูนยส์าขา (n = 111) 
ระดบัแรงคํา้จุน จํานวน ร้อยละ 
    ระดบัตํ่า    (<50) 13 11.8 
    ระดบัปานกลาง (50-79) 85 76.6 
    ระดบัสูง    (≥80) 13 11.7 
 Mean = 72.02   S.D. = 7.28    Max = 90    Min = 39 
 

จากตารางท่ี 5 ปัจจยัดา้นคํ้าจุน พบวา่ ผูป้ฏิบติังาน
ควบคุมลูกนํ้ ายุงลายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 77.6 รองลงมาคือระดบัตํ่า ร้อยละ 11.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ กบัผล 
 การปฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ายงุลาย ของ 
 ศูนยบ์ริการสาธารณสุขและศูนยส์าขา เขต 
 พื้นท่ีชั้นในและชั้นนอก กรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร r p-value 
ปัจจยัดา้นบุคคล   
   อาย ุ -0.060 0.533 
   ระยะเวลาในการปฏิบติังาน -0.080 0.403 
   ระยะเวลาในพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบ 
   งาน 

0.046 0.630 

   พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบงาน -0.017 0.856 
ปัจจยัดา้นความรู้ไขเ้ลือดออก    0.141 0.139 
ปัจจัยด้านการสนับสนุนการ
ปฏิบติังาน 

0.225 0.018 

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 0.056 0.563 
ปัจจยัดา้นคํ้าจุน 0.300 0.001 
 

จากตารางท่ี 6 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการ
ปฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ ายุงลาย อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติ 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน และปัจจยั
ดา้นคํ้าจุน โดยมีความสัมพนัธ์กนั ส่วนตวัแปรท่ีพบวา่
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ า
ยุงลาย ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นความรู้ และ
ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ 
 
ตารางที ่7  การเปรียบเทียบคะแนนผลการปฏิบติังาน 

ควบคุมลูกนํ้ ายุงลาย  ของผู ้ป ฏิบัติ งาน
ควบ คุม ลูกนํ้ ายุงลาย  ของศูนย์บ ริการ
สาธารณสุขและศูนยส์าขา เขตพ้ืนท่ีชั้นใน
และชั้นนอก กรุงเทพมหานคร 

เขตพืน้ที ่
คะแนนผลการ
ปฏิบตัิงาน t df p-value 

Mean S.D. 
ชั้นนอก 67.50 20.46 -0.341 109 0.734 
ชั้นใน 65.97 24.14    
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จากตารางท่ี  7 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
ควบคุมลูกนํ้ายงุลาย ระหวา่งผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกนํ้า
ยงุลาย พบวา่ ผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ายงุลายเขตพ้ืนท่ี
ชั้นในและชั้นนอก มีผลการปฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ า
ยงุลายแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 (p-value = 0.734) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
การฏิบั ติ งานควบคุม ลูกนํ้ ายุงลายพาหะนําโรค
ไข้เลือดออกของผู ้ปฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ ายุงลาย 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข สํานักอนามยั เขตพ้ืนท่ีชั้นใน
และชั้นนอก ของกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความรู้ดา้นไขเ้ลือดออก ปัจจยัดา้นการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านคํ้ าจุน กับ
การฏิบั ติ งานควบคุม ลูกนํ้ ายุงลายพาหะนําโรค
ไขเ้ลือดออก 

ปัจจัยส่วนบุคคล  กับผลการฏิบัติงานควบคุม
ลู กนํ้ า ยุ งล ายพ าห ะนํ าโ รค ไข้ เลื อ ด อ อ ก  ข อ ง
ผู ้ปฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ ายุงลาย  พบว่า เพศ  อาย ุ 
ระยะเวลาในการปฎิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กนักบั
ผลการฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ ายุงลายพาหะนําโรค
ไขเ้ลือดออก 

ปัจจัยด้านความรู้ กับผลการฏิบัติงานควบคุม
ลูกนํ้ายงุลายพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออก ควรมีการพฒันา
ศักยภาพกับบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานให้มากท่ีสุด 
ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนการปฏิบติังาน กบัผลการฏิบติั
งานควบคุมลูกนํ้ ายงุลายพาหะนาํโรคไขเ้ลือดออก จาก
ผลการวิจัยพบว่าปั จจัยด้านการสนับส นุนการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวม ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ 
ดา้นนิเทศงาน ดา้นการอบรม ตอ้งมีการประสานงาน
กันอย่างดี มีการติดตามงาน การควบคุมกาํจัดลูกนํ้ า
ยุงลายนั้นจะเน้นการควบคุมท่ีพาหะนาํโรคเป็นหลกั 
โดยเฉพาะบริเวณแหล่งนํ้ าขงั พื้นท่ีในชุมชน ภาชนะ

ตามบา้นเรือนท่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ยุงลาย  ใชว้ิธีการ
ควบคุมทางกายภาพ  ชีวภาพ  และการใช้สารเคมี 
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขควรปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกให้
ประชาชนเกิดความตระหนกั รับทราบถึงอนัตรายโรค
ไข้เลือดออกให้ความร่วมมือในการทําลายแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยุงลายเป็นประจาํทุกสัปดาห์ก็สามารถช่วย
ลดการเกิดโรคไขเ้ลือดออกได ้ปัจจยัดา้นจูงใจ กบัผล 
การฏิบั ติ งานควบคุม ลูกนํ้ ายุงลายพาหะนําโรค
ไข้เลือดออกของผู ้ปฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ ายุงลาย 
ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือ ความสําเร็จใน
หน้าท่ีการงาน ความรับผิดชอบ และลกัษณะงานท่ีทาํ 
ซ่ึงมีส่วนช่วยในการพฒันาศกัยภาพ ความพยายามทาํ
ให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้ นเม่ือเกิดส่ิงท่ี
กระตุน้จูงใจในการทาํงานของเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข 
หวัหนา้งานจะมอบหมายงานท่ีทาํใหมี้ความรับผดิชอบ
สูง ตลอดจนการเล่ือนตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน ส่งผลทาํ
ให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ปัจจัยคํ้ าจุน กับผล
การปฏิบัติงานควบคุมและกําจัดยุงพาหะนําโรค
ไขเ้ลือดออกของผูป้ฏิบติังานควบคุมลูกนํ้ า เจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขส่วนใหญ่มีความมัน่คงในการปฏิบติังาน 
สภาพการทาํงาน ความสัมพนัธ์หว่างบุคคล เงินเดือน 
การบริหารงาน ไดรั้บการเอาใจใส่ดี เจา้หน้าท่ีมีความ
พึงพอใจอย่างดี  หากบุคคลได้รับปัจจัยเหล่าน้ีนั้ น 
ความไม่พอใจในงานก็จะหมดไป จะไม่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน สําหรับการเปรียบเทียบคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ ายุงลาย  ของผู ้ปฏิบัติงาน
ควบคุมลูกนํ้ ายุงลาย ของศูนยบ์ริการสาธารณสุขและ
ศูนยส์าขา เขตพ้ืนท่ีชั้นในและชั้นนอกกรุงเทพมหานคร 
พบว่าผูป้ฏิบัติงานเขตพ้ืนท่ีชั้นในและชั้นนอก มีผล
การปฏิบัติงานควบคุมลูกนํ้ ายุงลายไม่แตกต่างกัน 
เพราะภาระและหนา้ท่ีงานในการปฏิบติังานท่ีแตกต่าง
กนัจึงพบความแตกต่างกนัระหวา่งพ้ืนท่ี 
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ข้อเสนอแนะ 
1.  เป็นแนวทางในการบริหารจดัการงานป้องกนั

และควบคุมโรคไขเ้ลือดออกของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 
2.  เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจะนาํไปพฒันาปรับปรุง

การปฏิบติังานป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกใน
ส่วนท่ียงัขาดประสิทธิภาพ 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ผู ้วิจัยขอขอบคุณ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
กลุ่มงานควบคุมสัตว์และแมลงนําโรคไข้เลือดออก 
สํานักอนามัย  สํานักการแพทย  ์กรุงเทพมหานคร ท่ี
คอยท่ีอนุเคราะห์ข้อมูลคร้ัง ขอขอบคุณอาจารย์ท่ี
ปรึกษาและอาจารยทุ์กท่านท่ีให้คาํปรึกษาและแกไ้ข
ความบกพร่อง และทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความช่วยเหลือใน
การทาํงานวจิยัน้ี 
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