iv
สุพิฑ วรเชษฐ : ความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการรณรงคกําจัดลูกน้าํ ยุงลาย
โดยการใชปูนแดง อําเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด ประเทศไทย.
(SATISFACTION OF BETEL NUT CHALK FOR AEDES AEGYPTI LARVA
CONTROL PROJECT, CHATURAPHAK PHIMAN DISTRICT, ROI ET
PROVINCE, THAILAND) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก : อ.ดร.กาญจนา
รังษีหิรัญรัตน, 60 หนา.
วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจตอโครงการ “ความพึงพอใจ
ของประชาชนตอโครงการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย โดยการใชปูนแดง อําเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด
รอยเอ็ด และเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอโครงการดังกลาว การศึกษาครั้ง
นี้เปนการศึกษาโดยการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) กับกลุมตัวอยาง 296
คน โดยการวิจัยเชิงพรรณนา และมีกลุมตัวอยางอยูในหมูบานเขตรับผิดชอบ สําหรับการเก็บขอมูลนั้น
เครื่ อ งมือ ที่ใ ชคื อ แบบสอบถามที่ สรา งขึ้ นเอง การวิเคราะห ขอ มูล ใช สถิ ติเ ชิงพรรณนา หาคา รอ ยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติเชิงวิเคราะห ใชแบบเพียรสัน(Pearson product moment
Correlation ) วิเคราะหหาคาความสัมพันธของตัวแปร
ผลการศึกษาพบวาสวนใหญประชาชนที่เขารวมโครงการเปนเพศหญิงรอยละ 66.2 นับถือ
ศาสนาพุทธ อายุอยูระหวาง 35-39 ป รอยละ 42.2 การศึกษาอยูระดับประถมศึกษา รอยละ 80.4 ระดับ
ความรูเกี่ยวกับโครงการ อยูในระดับสูง รอยละ 82.10 ระดับทัศนคติที่มีตอโครงการอยูในระดับดีมาก รอย
ละ 80.07 และ ระดับความพึงพอใจอยูใ นระดับดีมากเชนกัน รอยละ 76.35 ตามลําดับ และผลการศึกษา
ยังพบวาลักษณะสวนบุคคลเชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดไมมีความสัมพันธสงผลใด ๆ
ตอโครงการ(r = -. 068, .035, .027, .015, และ -.154 ตามลําดับ) สวนระดับความสัมพันธเรื่องของ
ความคุนเคยกับเจาหนาที่ของโครงการมีอยูในระดับต่ํามาก (r = 0.156) และระดับทัศนคติพบวามี
ความสัมพันธสง ผลตอระดับความพึงพอใจตอโครงการอยูในระดับสูง (r =. 577) ขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษา
ในครั้งนี้ นาจะเปนประโยชนตอการใหคําปรึกษาและแนะนํา ในการตัดสินใจที่จะขยายเครือขายการ
ควบคุมโรคไขเลือดอกในชุมชน
และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใชปูนแดงเพือ่
ปองกันไขเลือดออกในชุมชนตอไปในอนาคต
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The objectives of this research to evaluate the people’s satisfaction levels and identify the
factors related to the project “Satisfaction of Betel Nut Chalk for Aedes Aegypti Larva Control Project,
Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province, Thailand.” Simple random sampling technique was
used to take sample survey in Chaturaphak Phiman district with 296 people enrolled in the village
area of responsibility. The data was collected using a questionnaire composed of 5 parts including.
Demographic data, knowledge, attitude, factor related to the project and suggestion. Descriptive
statistics such as percentage, mean and standard deviation were used to describe the data.
Analytical statistics were used to analyze the relationships for variables by person’s product moment
correlation analysis.
The results showed that all participants were Buddhists and the majority of people
participating were women (66.2%) with aged between 35 to 39 years old (42.2%). Primary education
level was 80.4%. Knowledge and Attitude related to the project were 82.10% and 80.07%,
respectively. Satisfaction level was very good (76.35%). The results showed that all participants were
Buddhists and the majority of people participating were women (66.2%) with aged between 35 to 39
years old (42.2%). Primary education level was 80.4%. Knowledge was a high level (82.10%) and
attitude was a high level (80.07%) respectively. Satisfaction level was very good (76.35%). The result
also found that the correlation coefficients of personal characteristics; gender, age, education,
occupation, and income were not associated with the project. (r= -.068, .035, .027, .015, and -.154,
respectively) While the correlation coefficient of familiarity with the project’s staff was very low for
relation. (r = .156) In addition, the correlation coefficient of attitude was related to satisfaction of
project. (r =.577) It would be useful to measure the public's satisfaction to the project and the
information could be used as a guide to expand the network control of Dengue Hemorrhagic Fever
and studies should be compared to the effectiveness of using betel nut chalk to prevent Dengue
Haemorrhagic Fever (DHF) in the future.
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