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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความรู้และระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5-9) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 2) เปรียบเทียบระหว่างระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกกับข้อมูลทั่วไปของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5 - 9) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test และ 
F-Test ผลการวิจัยพบว่า   

1. ระดับความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับปานกลาง  
2. ลักษณะทางด้านเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน 

พฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ: ความรู้  พฤติกรรม  ไข้เลือดออก 
 
Abstract  
 The research aimed to: 1) Study the knowledge and behavior of Dengue 2) 
Comparative analysis of the Preventive behaviors of Dengue and the general information. 
The statistics used were frequency, percentage, standard deviation, t-test, F-Test and 
Pearson product moment correlation coefficient. The Results: 1) and behavior of Dengue 
are moderate. 2) The general information different in the Sex, Status, age, Education 
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educational levels and Income. Preventive behaviors of Dengue in different ways and 
significant at the .01 level. 
Keywords: Kknowledge, Prevention Behavior, Dengue 
 
บทน า 
 โรคไข้เลือดออกส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากเชื้อไวรัส Dengue จึงเรียกว่า Dengue Hemorrhagic 
Fever (DHF)  เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและมีผลกะทบอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยมาหลายปี  
ยากแก่การควบคุมโรคให้ได้ผลส าเร็จ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนส าหรับการป้องกัน ดังนั้น การป้องกันและ
ควบคุมโรคท่ีได้ผลดีที่สุดคือ การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายและไม่ให้ยุงลายกัด 
 จากการรายงานโรคไข้เลือดออก จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พบว่าสถานการณ์โรค
ไข้เลือดออกนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556-25  มีนาคม 2556 จังหวัดสงขลา มีผู้ป่วยรวม 1,543 ราย 
เสียชีวิต 6 ราย  (ส านักงานสาธารณสุข, 2558) 
 โดยจังหวัดสงขลามีอัตราป่วยสูงสุดของประเทศไทย (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2556) ส่วนอ าเภอที่มี
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 5 อันดับแรกของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ าเภอหาดใหญ่, อ าเภอนาหม่อม, 
อ าเภอสะเดา, อ าเภอเมือง และอ าเภอจะนะ ตามล าดับ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี 
ร้อยละ 23.3 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-9 ปี ร้อยละ 18.34 และกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 16.33 
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา ถึงร้อยละ 62.47 โดยในปีนี้ พบผู้ป่วยในกลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่มากขึ้น 
จึงขอให้เด็กโตและผู้ใหญ่เพ่ิมความระมัดระวังและป้องกันไข้เลือดออกด้วย โดยเฉพาะการป้องกันยุงกัดให้
มากขึ้นในระยะนี้พร้อม ๆ กับการร่วมท าลายลูกน้ ายุงลายทุกสัปดาห์ และพบว่า แนวโน้มการเกิด
ไข้เลือดออกในจังหวัดสงขลาจะมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องดังกราฟ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2557)  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
กราฟที่ 1 แสดงแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557 
  
  สถานการณ์โรคไข้เลือกออกส ารวจเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 พบว่า มีผู้ป่วยที่เป็น
ไข้เลือดออกจ านวน 1,864 ราย และมีอัตราการป่วย 194.94 ต่อประชากรแสนคน มีจ านวนผู้เสียชีวิต 2 
ราย (บางกล่ า/หาดใหญ่)   
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แผนภูมิที่ 1 แสดงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของผู้ป่วย ปี 2555 - 2558 

 
 ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ 
รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5-9) ให้อยู่ในวงจ ากัด คณะผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการส ารวจความรู้ และพฤติกรรม
การป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5-9) ต าบลเกาะยอ 
เพ่ือจะได้น าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการวางแผนงาน ปรับปรุง และด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่  5 - 9) 
ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 2.  เพ่ือศึกษาระดับความรู้แลระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู ่5 - 9) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกกับข้อมูลทั่วไปของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5 - 9) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
           ขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดรายละเอียดของการ ส ารวจประชากรและพ้ืนที่เป้าหมาย รวมถึง
รายละเอียดของการด าเนินการที่ส าคัญ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5 - 9) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 

2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   
  ประชากร ได้แก่ ประชากรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่บ้านท่าไทร (หมู่ 5 - 9) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา จ านวน 2,405 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชากรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่บ้านท่าไทร (หมู่ 5-9) ต าบล
เกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ านวน 343 คน โดยใช้สูตรค านวณของ Taro Yamane (1973) 
รายละเอียดดังนี้ 
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  e        =    ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก าหนดให้มีร้อยละ 5 
  N        =      ขนาดประชากร 
  n        =       ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

  
ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี ้
 

หมู่ที่ จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) 
5 591 84 
6 645 92 
7 480 69 
8 255 36 
9 434 62 

รวม 2,405 343 
 
แต่ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 326 ชุด เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลที่สมบูรณ์

เพียง 326 ชุดเท่านั้น 
  2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลทั่วไป (เพศ สถานภาพการสมรส อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ตัวแปรตาม คือ ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และระดับ
พฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
วิธีการสร้างเครื่องมือ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออก เพ่ือ
ก าหนดรูปแบบและรายละเอียดของข้อค าถาม 

ขั้นที่ 2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ในการหาความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) โดย
น าไปทดสอบกับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 30 คน โดยน ามา
ทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามวัดกระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert Scale ใช้สูตร สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา 
(Alpha Coefficients) ของครอนบาซ (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .812 (Cronbach, 1970) โดย
แบบสอบถามดังกล่าว แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เป็นปรนัย 4 
ตัวเลือก ข้อถูก ได ้1 คะแนน และ ข้อผิดได้ 0 คะแนน ซึ่งเป็นแบบวัดความรู้ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดย



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

1290 | P a g e  

การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสร้างแบบสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ อาการแสดง 
การรักษาและการป้องกันโรคไข้เลือดออก และน าไปทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบ
วัดความรู้ทั้งฉบับ ใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .783 และก าหนดความรู้
ออกเป็น 4 ระดับอิงเกณฑ์ คือ 
         ความรู้ต่ า  หมายถึง    มีคะแนนร้อยละของความรู้น้อยกว่า 60% 
         ความรู้ปานกลาง หมายถึง    มีคะแนนร้อยละของความรู้น้อยกว่า 60-69% 
         ความรู้ดี  หมายถึง    มีคะแนนร้อยละของความรู้น้อยกว่า 70-79% 
         ความรู้มาก  หมายถึง    มีคะแนนร้อยละของความรู้มากกว่า 80% 

 ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็น
แบบวัดพฤติกรรมที่ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของดลนภา หงษ์ทอง และคณะ (2552)   
  ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เป็นค าถามปลายเปิด 

ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล โดยใช้โปรแกรมค านวณทางสถิติ 
มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  โดยใช้สถิติพรรณนาแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ  

2. วิเคราะห์ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โดยใช้สถิติพรรณนาแจกแจงจ านวน ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกกับข้อมูล
ทั่วไปของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5 - 9) ต าบลเกาะยอ โดยทดสอบ
ค่าสถิติค่าที (t-Test) แบบ Independent และทดสอบโดยค่าสถิติค่าเอฟ (F-Test) โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) 
 
ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ลักษณะทางด้านเพศ  พบว่า  เพศหญิง ร้อยละ 77.61  เพศชาย ร้อยละ 22.39 
 ลักษณะทางด้านอายุ  พบว่า  ส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 35 ปี  ร้อยละ   28.83  และมีอายุ  56 ปี

ขึ้นไป  ร้อยละ 27.91  
 ลักษณะทางด้านระดับการศึกษา  พบว่า  ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 

28.83  และมีการศึกษาต่ ากว่า ม.3 หรือเทียบเท่า  ร้อยละ 27.91  
 ลักษณะทางด้านรายได้ต่อเดือน  พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 5,000  บาท  ร้อยละ 32.52  

และมีรายได้ระหว่าง  5,001-10,000  บาท ร้อยละ 31.60 
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2. ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
 ประชาชนโดยภาพรวม ประชาชนมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 68.7) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง โรคไข้เลือดออกมียุงชนิดใดเป็นพาหนะน าโรค  (ร้อยละ 98.5) มาก
ที่สุด รองลงมาคือเรื่องวิธีการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (ร้อยละ 98.2)  แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละของระดับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกโดยภาพรวม    
(ผู้ที่ตอบถูก) 

3. ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 พบว่า ระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง     
( = 2.20) 
4. การเปรียบเทียบระหว่างระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกกับข้อมูลทั่วไปของประชาชน 
 พบว่า  ลักษณะทางด้านเพศ  สถานภาพ  อายุ  ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน 
พฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงดังตารางที่ 
2-3 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกกับข้อมูล

ทั่วไปจ าแนกตามลักษณะทางด้านเพศ 
ตัวแปร N S.D. t P 

พฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก     

          ชาย 73 0.26 -3.677 .000** 
          หญิง 253 0.49   
**  P  <  .01  มีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .01 

ความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ ระดับความรู้ 
1.  โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใด 266 86.4 ความรู้มาก 
2.  โรคไข้เลือดออกมียุงชนิดใดเป็นพาหนะน าโรค 321 98.5 ความรู้มาก 
3.  ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคไข้เลือดออก 121 37.1 ความรู้ต่ า 
4.  ข้อใดเป็นวิธีการลดยุงตัวเต็มวัย 264 81.0 ความรู้มาก 
5.  โรคไข้เลือดออกมีกี่ระยะ 256 78.5 ความรู้ดี 
6.  โรคไข้เลือดออกมีมากในช่วงฤดูใด 231 70.9 ความรู้ดี 
7.  ยุงมักชอบกัดคนประเภทใด 129 39.6 ความรู้ต่ า 
8.  ข้อใดเป็นวิธีการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 320 98.2 ความรู้มาก 
9.  ช่วงเวลาใดเป็นช่วงอันตรายต่อการเสี่ยงต่อการเกิด 
     โรคไข้เลือดออก (ถูกยุงลายกัด) 

21 6.4 ความรู้ต่ า 

10. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก 293 89.9 ความรู้มาก 
โดยภาพรวม  68.7 ความรู้ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกกับข้อมูล
ทั่วไป 

ตัวแปร SS df MS F Sig. 

สถานภาพ ระหว่างกลุ่ม 10.97 3 3.66 20.14 .000** 
 ภายในกลุ่ม 58.46 322 0.18   
 รวม 69.43 325    
อายุ ระหว่างกลุ่ม 4.58 3 1.53 7.59 .000** 
 ภายในกลุ่ม 64.84 322 0.20   
 รวม 69.43 325    
ระดับการศึกษา ระหว่างกลุ่ม 4.09 5 0.82 4.00 .000** 
 ภายในกลุ่ม 65.34 320 0.20   
 รวม 69.43 325    
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่างกลุ่ม 11.33 3 3.78 20.92 .000** 
 ภายในกลุ่ม 58.10 322 0.18   
 รวม 69.43 325    
 **  P  <  .01  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่องความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5 - 9) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า  
ประชาชนมีความรู้ และมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  
และลักษณะทางด้านเพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน พฤติกรรมใน
การป้องกันโรคไข้เลือดออกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธวัชชัย  เรืองทอง (2548) ท าการศึกษาเรื่อง ความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ของผู้น าชุมชน อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าผู้น าชุมชนมีความรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 62.5) และสอดคล้องกับงานวิจัยของดลนภา หงส์ทองและคณะ (2552) ท าการศึกษา
เรื่อง ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพะเยา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาระดับ ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการการป้องกัน
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับพฤติกรรมการการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya 
fever) ในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ กับพฤติกรรมการการป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) ในนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ปวด
ข้อยุงลายอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความรู้ ร้อยละ 65.67   
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การน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของโรคไข้ไข้เลือดออกในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5 - 9) ต าบล    
เกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา รวมทั้งจัดท าแผนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าว 
และสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการป้องกันกับเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
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