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ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ์

ชื่อนวัตกรรม การเรียนรู้ด้วยเพลง 5 ป 1 ข ขอให้ท า 

ชื่อเจ้าของนวัตกรรม นายสมเดช  แสงเจริญ  รพ.สต.บ้านบางตาล สสอ.ปากพะยูน 
ที่มาของโครงการ 
  ความก้าวหน้าทางสื่อการรับรู้ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมากท าให้ผล
สัมฤทธ์ในการเรียนรู้หลักการต่าง ๆ ต้องอาศัยสื่อที่ถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีความทันสมัยเป็นที่นิยม
ของคนหมู่มาก ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคสื่ อสารสนเทศที่มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารไปย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เช่น ไลน์ เฟสบุค ยูทูป หอกระจายข่าว เป็นต้น นั้น ซึ่งเป็นช่องทาง
ที่ผู้คนทั่วไปสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง อันสามารถน าเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและบุคคลรอบข้างได้ 
  ดังนั้น การใช้สื่อดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความจ าเป็นในการถ่ายทอดสาระความรู้ได้เป็นอย่างดี 
จึงได้มีการจัดท านวัตกรรม เพลง 5  ป 1 ข ขอให้ท า ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการรับรู้ในหลัก 5  ป 1 ข แก่ผู้ที่
เข้าไปชมและฟังในสื่อบทเพลงนี้ สามารถเข้าใจในหลัก  5 ป 1 ข ได้ง่ายขึ้น อีกท้ังสามารถน าเอาหลักการนี้ไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะเป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะได้ และยังเป็น
วิธีการป้องกันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดหาวัตถุเคมีในการ
ก าจัดยุงลาย และไม่เสี่ยงต่อการสัมผัสจากการใช้สารเคมีของผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาการป้องกันที่มีความ
มั่นคง ยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ในการใช้นวัตกรรม 
  2.1เพื่อใช้ในการเรียนรู้ในหลัก 5 ป 1 ข แก่ประชาชนทั่วไป 
  2.2เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจในหลัก 5  ป  1 ข ได้ง่ายข้ึน สามารถน าปฏิบัติใช้ได้ 
วันที่เริมต้นโครงการ ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.ร่างบทเพลง 5 ป 1 ข ขอให้  
2.บรรเลงเพลงพร้อมบันทึกเสียง 
3.จัดท าเป็นภาพมีเพลงประกอบในโปรแกรม มูวีเมกเกอร์  
4.ส่งเพลงประกอบภาพเข้าไปในระยูทูป 
วิธีการใช้งานส าหรับนวัตกรรม 
ใช้ในการฝึกออบรมต่าง ๆ โดยให้ผู้เข้าชมเข้าไปเปิดในยูทูปโดยพิมพ์ค าว่า มิวสิค 5 ป 1 ข ขอให้ท า  เล่นสด ๆ 
ในการอบรมร้องเพลงพร้อมมีป้ายสื่อ 5  ป  1 ข  
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ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการและผลลัพธ์ 
1.นักเรียนชั้น ป 4 – 6 มีความพึงพอใจมากเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98  ซึ่งอยู่ในระดับดี 
2.ค่า HI เฉลี่ยตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ มีค่า เท่ากับ 8.47 ซึ่งน้อยกว่า 10 ถือได้ว่าอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
และค่า CI เฉลี่ยตลอด 4 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 7.25 ซึ่งน้อยกว่า 10 ถือว่าอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
งบประมาณที่ใช้ ไม่มี 
การขยายผล   
       มีการใช้/ประยุกต์ใช้เฉพาะหน่วยงาน 
        มีการใช้ / ประยุกต์ใช้นอกหน่วยงาน ได้แก่ (ระบุชื่อหน่วยงาน)  
สรุปผลการด าเนินการ 
1.ปัญหา/ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ  วัยผู้สูงอายุจะให้ความสนใจกับนวัตกรรมน้อยกว่าเด็กและ
เยาวชน 
2.กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น  นักเรียนมีการรับรู้หลัก 5  ป 1 ข ได้ดี ง่ายต่อการจดจ า และน าไปปฏิบัติใช้ได้
จริง 
3.แผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่องต่อไป   มีการน าไปใช้เป็นสื่อถ่ายทอดในกลุ่มผู้น าสุขภาพ เช่น อสม. และน าไป
เปิดตามหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  
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ที่มาและแนวคิดของนวัตกรรม 

1.ความส าคัญของนวัตกรรม 
          ความก้าวหน้าทางสื่อการรับรู้ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมากท าให้ผล

สัมฤทธ์ในการเรียนรู้หลักการต่าง ๆ ต้องอาศัยสื่อที่ถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีความทันสมัยเป็นที่นิยม
ของคนหมู่มาก ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคสื่ อสารสนเทศที่มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารไปย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เช่น ไลน์ เฟสบุค ยูทูป หอกระจายข่าว เป็นต้น นั้น ซึ่งเป็นช่องทาง
ที่ผู้คนทั่วไปสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง อันสามารถน าเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและบุคคลรอบข้างได้ 
  ดังนั้น การใช้สื่อดังกล่าวข้างต้นนั้นมีความจ าเป็นในการถ่ายทอดสาระความรู้ได้เป็นอย่างดี 
จึงได้มีการจัดท านวตกรรม เพลง 5  ป 1 ข ขอให้ท า ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการรับรู้ในหลัก 5  ป 1 ข แก่ผู้ ที่
เข้าไปชมและฟังในสื่อบทเพลงนี้ สามารถเข้าใจในหลัก  5 ป 1 ข ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งสามารถน าเอาหลักการนี้ไป
ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะเป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะได้ และยังเป็น
วิธีการป้องกันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดหาวัตถุเคมีในการ
ก าจัดยุงลาย และไม่เสี่ยงต่อการสัมผัสจากการใช้สารเคมีของผู้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนาการป้องกันที่มีความ
มั่นคง ยั่งยืน  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ ของการคิดนวัตกรรม 

 2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge)  

คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good) กล่าวว่า ความรู้เป็นข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) 
เป็นข้อมูลที่มนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่างๆ การที่บุคคลยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
อย่างมีเหตุผล บุคคลควรจะต้องรู้เรื่อง เกี่ยวกับสิ่งนั้น เพ่ือประกอบ การตัดสินใจ นั่นก็คือบุคคลจะต้องมี
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ต่างๆ ที่สนับสนุนและให้ค าตอบข้อสงสัยที่บุคคลมีอยู่ ชี้แจงให้บุคคลเกิดความเข้าใจ
และทัศนคติ ที่ดีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งเกิดความตระหนัก ความเชื่อ และค่านิยมต่าง ๆ ด้วย9  

เบอร์กูน (Burgoon) ได้กล่าวถึง การศึกษาหรือความรู้(Knowledge) ว่าเป็นลักษณะ อีกประการ
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้น คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบ
การศึกษาที่ต่างกัน ในสาขาวิชาที่ต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ ์และความต้องการที่แตกต่างกัน
ไป คนที่มีการศึกษาสูงหรือมีความรู้ดีจะได้เปรียบอย่างมากในการที่จะเป็นผู้รับสารที่ดี  เพราะคนเหล่านี้มี
ความรู้กว้างขวาง ในหลายเรื่อง มีความเข้าใจ ศัพท์มาก และมีความเข้าใจสารได้ดี แต่คนเหล่านี้ มักจะเปน็ คน
ที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆการเกิดความรู้ไม่ว่า ระดับใดก็ตาม ย่อมมีความสัมพันธ์ กับความรู้สึกนึกคิดซึ่งเชื่อมโยง
กับการเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้นเองรวมไปถึงประสบการณ์และลักษณะทางประชากร10 
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ประภาเพ็ญ สุวรรณ กล่าวว่า “ความรู้” เป็นพฤติกรรมขั้นต้นซึ่งผู้เรียนแตกจ าแนกได้ อาจได้โดย
การฝึกได้หรือการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ความรู้ขั้นนี้ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 
ทฤษฎี โครงสร้าง และวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็นต้น11 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์  ให้ความหมายว่า “ความรู้” หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ในเรื่องราว
เฉพาะหรือทั่วไปออกมาอย่างถูกต้อง แม่นย า ความรู้นี้ขึ้นอยู่กับการที่บุคคลได้รับความรู้และจดจ าเอาไว้
อย่างไร ก็จะระลึกในเรื่องราวนั้นออกมาตามลักษณะนั้น “ความเข้าใจ” เป็นทักษะความสามารถทางปัญญาชั้น
แรกสุดของมนุษย์ที่จะเข้าใจการสื่อสาร12 

นิภา มนุญปิจุ ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “ความรู้” หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการจ าหรือ
ระลึกได้ แต่ไม่ใช่ว่าความเข้าใจไปตีความในเรื่องนั้นๆ ซึ่งแบ่งเป็นลักษณะย่อยๆ คือ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 
หรือเป็นข้อเท็จจริง ความรู้เกี่ยวกับวิธีการด าเนินงาน และความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี โครงสร้างและ
หลักการ การวัดความรู้ เป็นการวัดผลทางด้านความรู้กระท าได้หลายวิธี  แต่ที่นิยมทั่วไปก็คือ การใช้
แบบสอบถาม และเป็นแบบสอบถามชนิดตอบเลือก(Multiple choice test) เพราะเป็นแบบสอบถามที่วัดได้
รอบด้าน คือ สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้หลายอย่างตั้งแต่กระบวนการทางสติปัญญาขั้นต้น ได้แก่ความรู้  และ
กระทั่งกระบวนการทางสติปัญญาชั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์การสังเคราะห์ และการประเมินค่า13 

โดยสรุป ความสามารถทางด้านสติปัญญาของบุคคลที่แสดงออกโดยการจ าการระลึกได้ เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีต่าง ๆ ซึ่งความรู้มีความส าคัญต่อการเกิดทัศนคติต่อสิ่งนั้นภายหลัง
การรับรู้ 

 2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

Gibson (2000, p. 103) กล่าวว่า ทัศนคติ เป็นส่วนที่ยึดติดแน่นกับบุคลิกภาพของบุคคลเรา ซึ่ง
บุคคลเราจะมีทัศนคติที่เป็นโครงสร้างอยู่แล้ว ทางด้านความรู้สึก ความเชื่อ อันใดอันหนึ่งโดยที่องค์ประกอบนี้
จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน และกัน ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบหนึ่งท าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในอีกองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งทัศนคต ิ3 องค์ประกอบ มีดังนี ้ 

 1) ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึก ของทัศนคติ คือ การ
ได้รับการถ่ายทอด การเรียนรู้มาจากพ่อ แม่ คร ูหรือกลุ่มของเพ่ือนๆ   

 2) ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจของทัศนคติจะ
ประกอบด้วย การรับรู้ของบุคคล ความคิดเห็น และความเชื่อของบุคคล หมายถึง กระบวนการคิดซึ่งเน้นไปที่
การใช้เหตุผล และตรรกะ องค์ประกอบที่ส าคัญของความรู้ ความเข้าใจ คือ ความเชื่อในการประเมินผลหรือ
ความเชื่อที่ถูกประเมินผลไว้แล้วโดยตัวเองประเมิน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะแสดงออกมาจากความประทับใจใน
การชอบหรือไม่ชอบ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นรู้สึกต่อสิ่งของ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง                      

 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral Component) คือ ความตั้งใจที่จะประพฤติ
ในทางใดทางหนึ่ง ที่มีรากฐานมาจากความรู้สึกเฉพาะเจาะจงของบุคคลหรือทัศนคติของบุคคล เช่น ฉันก าลังไปท างาน
ของฉัน เป็นต้น14 
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Katz  ได้กล่าวถึงหน้าที่ของทัศนคติที่ส าคัญ 4 ประการ ดังนี้  
 1) หน้าที่ในการปรับตัว (Adjustment function) ทัศนคติช่วยให้เราปรับตัวเข้าหาสิ่งที่

ท าให้ได้รับความพึงพอใจหรือได้รางวัลขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงต่อสิ่งที่ไม่ปรารถนา ไม่พอใจหรือให้โทษ นั่นคือ
ยึดแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด และหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษให้เกิดน้อยที่สุด ซึ่งช่วยในการ
ปรับตัวของแต่ละบุคคลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความพอใจ คือ เมื่อเราเคยมี
ประสบการณ์ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อน และเราได้ประสบกับสิ่งนั้นอีก เราจะพัฒนาการตอบสนองของเราใน
ทิศทางท่ีเราต้องการ  

 2) หน้ าที่ ในการป้องกันตน  (Ego – defensive function) ทัศนคติช่ วยปกป้ อง
ภาพลักษณ์แห่งตน (ego or self image) ต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และแสดงออกมาเป็นกลไกที่
ป้องกันตนเอง ใช้ในการปกป้องตัวเองโดยการสร้างความนิยมนับถือตนเอง หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่พอใจ หรือ
สร้างทัศนคติข้ึนมาเพ่ือรักษาหน้า  

 3) หน้าที่ ในการแสดงออกของค่านิยม  (Value expressive function) ในขณะที่
ทัศนคติที่ปกป้องตนเอง ได้สร้างขึ้นเพ่ือปกป้องภาพลักษณ์ของตนเอง หรือเพ่ือปิดบังทัศนคติที่แท้จริงไม่ให้
ปรากฏ แต่ทัศนคติที่ท าหน้าที่แสดงออกถึงค่านิยมจะพยายามแสดงลักษณะที่แท้จริงของตนเองท าหน้าที่ให้
บุคคลแสดงค่านิยมของตนเอง เป็นการแสดงออกทางทัศนคติที่จะสร้างความพอใจให้กับบุคคลที่แสดงทัศนคติ
นั้นออกมา เพราะเป็นการแสดงค่านิยมพ้ืนฐานที่แต่ละบุคคลพอใจ 

 4) หน้าที่ในการแสดงออกถึงความรู้ (Knowledge function) มนุษย์ต้องการเกี่ยวข้อง
กับวัตถุต่างๆรอบข้าง ดังนั้น จึงต้องแสวงหาความมั่นคง ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น ทัศนคติ
จะเป็นสิ่งที่ใช้ประเมิน และท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และเป็นมาตรฐานเพ่ือเปรียบเทียบ หรือเป็น
ขอบเขตแนวทางส าหรับอ้างอิงเพ่ือหาทางเข้าใจ ให้สามารถเข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆขึ้น เพราะคนเรา
ได้รับรู้แล้วครั้งหนึ่งก็จะเก็บประสบการณ์เหล่านั้นๆ ไว้เป็นส่วนๆ เมื่อเจอสิ่งใหม่จะน าประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม
มาเป็นกรอบอ้างอิงว่าสิ่งใดควรรับรู้ สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง ซึ่งทัศนคติช่วยให้คนเราเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว
เรา โดยเราสามารถตีความ หรือประเมินค่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้15 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ คือความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก องค์ประกอบของทัศนคติมี 
3 องค์ประกอบ คือ  

 1) องค์ประกอบทางด้ าน พุทธิปัญญาหรื อความรู้  (Cognitive Component) เป็น
องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า  ทั้งด้านดีและไม่ดี หรือเป็นความเชื่อต่อความรู้
ต่างๆข้อเท็จจริงที่คนรู้ได้จากความรู้ เพราะถ้าบุคคลไม่รู้จะท าให้ไม่มีทัศนคติต่อสิ่งนั้น  

 2) องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก(Effective Component) เป็นองค์ประกอบทางด้าน
ความรู้สึกท่ีมีต่อความรู้หรือข้อเท็จจริงต่างๆาชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  

 3) องค์ประกอบทางด้านปฏิบัติ (Behavioral Component) เป็นองค์ประกอบทางด้าน
ความพร้อม หรือความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติ หรือถ้ามีสิ่งเร้าที่เหมาะสมจะเกิดการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
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ทัศนคติไม่ได้เป็นองค์ประกอบอย่างเดียวที่ท าให้เกิดการปฏิบัติ แต่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดหรือที่มาของการ
ปฏิบัติ ทัศนคติจะมีบทบาทในการช่วยเหลือให้เราปรับปรุงตัวเองป้องกันตัวเองและช่วยเหลือให้บุคคลเข้าใจสิ่ง
แดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา11  

ดังนั้น ทัศนคติ จึงเป็นสภาวะทางจิตที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดและความปรารถนาต่าง ๆ เกิด
จากการรับรู้และความส านึก เป็นสภาวะที่บุคคลได้รับรู้มาก่อน เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจึงเกิดความตระหนักข้ึน     

ในการวัดทัศนคตินั้น เมื่อทัศนคติต่องาน คือ ความเชื่อและความรู้สึกที่มีต่องาน การวัดทัศนคติจึง
เป็นการวัดเกี่ยวกับความรู้ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับงานที่เขาท า  และวัดความรู้สึกต่องานนั้นๆ ซึ่งการวัด
ทัศนคติมีหลายวิธี เช่น การใช้แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรมภายนอก เป็นต้น 
การวัดโดยใช้แบบสอบถาม มีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามดังนี้ ก าหนดเป้าหมายที่จะวัด เลือกมาตรวัด
ทัศนคติ สร้างข้อค าถาม ทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ส่งแบบสอบถามให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ เขียนรายงานน าเสนอโดยจะเห็นว่า เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการวัด
ทัศนคติในงานมักมีความหมายค่อนข้างกว้าง เพราะการท างานมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันและมีผลต่อกัน 
ปัจจัยเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็น  5 ส่วนคือ ลักษณะของงาน ลักษณะและพฤติกรรมในการเป็น
ผู้บังคับบัญชา ระบบการปกครอง สิ่งตอบแทนในการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน ในส่วนของ
มาตรวัดทัศนคติมีหลายแบบ เช่น วิธีการวัดแบบเทอสโตน(Thurstone Scale) วิธีการวัดแบบลิเคิร์ท(Likert 
Scale) มาตรของกัตต์แมน และวิธี Kumin Face Scale เป็นต้น แต่วิธีที่นิยมมากที่สุด คือ วิธีการวัดแบบลิ
เคิร์ท (Likert Scale) เนื่องจากสามารถวัดระดับทัศนคติได้ สามารถสร้างและน าไปใช้ได้ง่ายมีความเที่ยงตรงใน
การวัดในการสร้างเครื่องมือวัดทัศนคติแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ท าได้โดยการสร้างมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale) ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่สนับสนุน และข้อความที่ต่อต้านต่อเรื่องที่จะวัด โดยมีการแบ่งระดับของ
ทัศนคติออกเป็น 5 ระดับ/มาตร เช่น ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง(1)  ไม่เห็นด้วย(2)  เฉยๆ(3) เห็นด้วย (4) และเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง(5) ผลเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดจะท าให้ทราบว่าผู้ตอบมีทัศนคติไปในเชิงบวกหรือลบมากน้อย
เพียงใด ส่วนการวัดทัศนคติโดยการสังเกตพฤติกรรมภายนอก มีหลายวิธี เช่น การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงต่อ
เป้าหมาย การวัดจากปฏิกิริยาของบุคคลต่อเป้าหมาย การวัดจากผลงาน และการวัดจากปฏิกิริยาทางกายต่อ
วัตถุกรรม เป็นต้น   

 2.1.3 แนวคิดเรื่องการปฏิบัติตนหรือพฤติกรรม 

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ได้กล่าวถึง พฤติกรรมสุขภาพว่า พฤติกรรมที่คนพยายามจัดท าเพ่ือป้องกันมิ
ให้ป่วย ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมไว้ว่าเป็นการศึกษาประยุกต์รวมเอาความรู้  ทัศนคติ  
จากศาสตร์แม่บทหลายๆศาสตร์เข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราก าลังศึกษาพฤติกรรมเก่ียวกับอะไร16 

สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ให้ความหมายว่า “พฤติกรรม” เป็นปฏิกริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของ
สิ่งมีชีวิตจะสังเกตได้หรือสังเกตไม่ได้ก็ตาม ประกอบด้วย  

 1. พฤติกรรมภายใน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ซึ่งสมองจะท าหน้าที่รวบรวม
สะสมและสั่งการ ท าให้คนมีคุณสมบัติเหนือกว่าสัตว์ มีการติดต่ออย่างระบบมีการคาดการณ์ในอนาคต  
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 2. พฤติกรรมภายนอกเป็นปฏิกิริยาของบุคลหรือกิจกรรมที่ปรากฏออกมาให้บุคคลอ่ืนเห็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม  

 3. พฤติกรรมปกติ การที่จะดูว่าพฤติกรรมใดดูได้จากเกณฑ์ต่างๆดังนี้  คือ เป็นไปตาม
ขั้นตอนการพัฒนาตามวุฒิภาวะ สอดคล้องกับวัฒนธรรมและเป็นไปตามกฎ ระเบียบของสังคม 4) พฤติกรรม
ผิดปกติ ในวัฒนธรรมหนึ่งอาจถือเป็นปกติ เพราะให้คุณค่าพฤติกรรมแตกต่างกันไป คนจะยอมรับวัฒนธรรม
ของตนเองเป็นแบบแผนพฤติกรรมทั้งด้านความคิดความรู้สึก และการแสดงออกเหมือนกัน ดังนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่เรียกว่าสิ่งด ีอาจเป็นสิ่งที่ไม่ดีในอีกวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งแตกต่างกันได้17 

ชุดา จิตพิทักษ์ กล่าวว่า พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลนั้นไม่รวมเฉพาะสิ่งที่แสดงปรากฏ
ออกมาข้างนอกเท่านั้น ยังรวมถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจของบุคคล ซึ่งภายนอกไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง เช่น 
ความคิดเห็น ความเชื่อ รสนิยม และสภาพจิตใจ ปัจจัยต่าง ๆ นี้เป็นเหตุก าหนดพฤติกรรมหรือการกระท าของ
บุคคล18 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ ได้ให้ความหมายพฤติกรรมไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภท
ของมนุษย์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ได้ เช่น การเดิน การพูดการคิด ความรู้สึก ความสนใจ การปฏิบัติเป็น
พฤติกรรมการใช้ความสามารถที่แสดงออกทางกาย ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติที่แสดงออกและสังเกตได้ใน
สถานการณ์หนึ่งๆ พฤติกรรมการปฏิบัติสามารถประเมินผลได้ง่าย แต่กระบวนการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมนี้  
ต้องอาศัยระยะเวลา การตัดสินใจหลายขั้นตอน พฤติกรรมด้านการปฏิบัติเป็นเป้าหมายขั้นสุดท้าย ซึ่งทางการ
แพทย์และสาธารณสุข ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่สุด ที่จะช่วยให้บุคคลมีสุขภาพอนามัยดี หายจากโรค และ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรค แต่การที่บุคคลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ และทัศนคติของบุคคล เป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญ ที่ท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการปฏิบัติที่คงทนถาวร11 

 สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต ให้ความหมายว่า พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการหรือปฏิกิริยาที่
แสดงออกหรือเกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า (Stimulus) ซึ่งมาจากภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกายก็ได้และ
ปฏิกิริยาที่แสดงออกนั้นมิได้เป็นพฤติกรรมทางกายเท่านั้น แต่รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจด้วย19 

กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติตนหรือพฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์แสดงออกหรือการกระท าต่อ
สถานหนึ่งสถานการณ์ใด โดยอาศัยความรู้และทัศนคติเป็นองค์ประกอบ  

พฤติกรรมของบุคคลนี้ทั้งพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน  การที่จะศึกษาพฤติกรรมนี้
สามารถท าได้หลายวิธี ถ้าเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีคนแสดงออกมาให้บุคคลอ่ืนเห็นได้จะท าการศึกษาได้คือ ใช้
สังเกตโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมภายในไม่สามารถสังเกตได้ต้องใช้วิธีทางอ้อมโดยการสัมภาษณ์ 
การทดสอบด้วยแบบทดสอบและการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและชุมชน  เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ใช้วัด
พฤติกรรมอาจท าได้โดยการสร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตประกอบการสัมภาษณ์ หรือใช้
เครื่องมืออ่ืนประกอบ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต 
การวัดพฤติกรรมสามารถท าได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้20 

 1. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง ท าได้โดย 1) การศึกษาพฤติกรรมสังเกตแบบให้ผู้ถูก
สังเกตรู้ตัว เช่น ครูสังเกต เด็กในห้องเรียนโดยบอกนักเรียนให้ทราบว่า ครูจะสังเกตดูว่าใครท ากิจกรรมใดบ้าง
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ในห้องการสังเกตแบบนี้บางคนอาจไม่แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมาก็ได้ 2) การศึกษาแบบธรรมชาติ คือ การ
ที่บุคคลผู้สังเกตพฤติกรรม ไม่ได้กระท าตนเป็นที่รบกวนพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกสังเกต และเป็นไปในลักษณะ
ที่ท าให้ผู้ถูกสังเกตไม่ทราบว่าถูกสังเกตพฤติกรรม การสังเกตแบบนี้จะได้พฤติกรรมที่แท้จริงมาก และจะท าให้
สามารถน าผลที่ได้ไปอธิบายพฤติกรรมในสถานที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน  ข้อจ ากัดในการสังเกตแบบ
ธรรมชาติคือต้องใช้เวลามากในการสังเกตพฤติกรรมที่ต้องการได้ และการสังเกตต้องท าเป็นเวลาติดต่อกันเป็น
จ านวนหลายครั้ง พฤติกรรมบางอย่างต้องใช้เวลาสังเกตถึง 10 ปี หรือ 50 ปีก็ได้ การศึกษาพฤติกรรมโดยตรง 
ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตแบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ผู้สังเกตต้องมีความละเอียด ต้องสังเกตให้เป็นระบบและมีการ
บันทึกเมื่อสังเกตพฤติกรรมได้แล้ว นอกจากนี้ผู้สังเกตต้องไม่มีอคติต่อผู้ถูกสังเกต ซึ่งจะท าให้ได้ผลการศึกษาที่
เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ 

 2. การศึกษาพฤติกรรมโดยอ้อม แบ่งออกได้หลายวิธี คือ 1) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้
ศึกษาต้องการซักถามข้อมูลจากบุคคลหรือกลุ่มของบุคคล ซึ่งท าได้โดยการซักถามเผชิญหน้ากันโดยตรง หรือมี
คนกลางท าหน้าที่ซักถามให้ก็ได้ การสัมภาษณ์เพ่ือต้องการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลแบ่งออกเป็น  2 
ประเภทใหญ่ ๆ คือการสัมภาษณ์โดยตรง โดยซักถามเป็นเรื่อง ๆ ตามท่ีได้ตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ อีกประเภท คือ 
การสัมภาษณ์พูดคุยไปเรื่อย ๆ โดยสอดแทรกเรื่องที่จะสัมภาษณ์ 2) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการที่
เหมาะสมส าหรับการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลเป็นจ านวนมากและเป็นผู้ที่อ่านออกเขียนได้3) การทดลองเป็น
การศึกษาพฤติกรรม โดยผู้ถูกศึกษาจะอยู่ในสภาพการควบคุมตามที่ผู้ศึกษาต้องการ โดยสภาพแท้จริงแล้ว การ
ควบคุมจะท าได้ในห้องทดลอง แต่ในชุมชนการศึกษาพฤติกรรมชุมชนโดยควบคุมตัวแปรต่าง ๆ คงเป็นไปได้
น้อยมาก 4) การท าบันทึก วิธีนี้ท าให้ทราบพฤติกรรมของบุคคลโดยใช้บุคคลแต่ละคนบันทึกพฤติกรรมของ
ตนเอง ซึ่งอาจเป็นบันทึกประจ าวันหรือศึกษาพฤติกรรมแต่ละประเภทเช่น พฤติกรรมการกิน พฤติกรรมทาง
สุขภาพ เป็นต้น 

2.วัตถุประสงค์ในการใช้นวัตกรรม 
  2.1เพื่อใช้ในการเรียนรู้ในหลัก 5 ป 1 ข แก่ประชาชนทั่วไป 
  2.2เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจในหลัก 5  ป  1 ข ได้ง่ายขึ้น สามารถน าปฏิบัติใช้ได้ 
3.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตนวัตกรรม 
  3.1กีตาร์โปร่ง 
  3.2โปรแกรมต่าง ๆ เช่น ยูทูป มูวีเมคเกอร์ ไลน์ รูปถ่าย  
  4.กิจกรรม/รูปแบบ/วิธีการใช้นวัตกรรม 
  4.1 ใช้ในอบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของโครงการต่าง ๆ เช่น เปิดสื่อภาพประกอบเพลง  ร้องสด ๆ 
พร้อมการเต้นโชว์ป้าย 5 ป 1 ข  
  4.2 เปิดตามหอกระจายข่าวของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกเช้า  
5.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้นวัตกรรม 
  5.1กลุ่มเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
  5.2แกนน าสุขภาพ เช่น อสม.  
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วิธีการที่ได้มาซึ่งนวัตกรรม 

  จากปัญหาสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่มีการระบาดของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรคนั้น 
ทางคณะกรรมการหน่วยบริการได้มีมติจากที่ประชุมให้มีการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบที่ใช้ในการรณรงค์ป้องกัน
โรคดังกล่าวขึ้น จึงได้มีการน าเสนอนวัตกรรม การเรียนรู้ด้วยเพลง 5 ป 1 ข ขอให้ท า ขึ้น เพ่ือน าไปใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ  โดยได้ให้นายสมเดช  แสงเจริญ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน เป็นผู้รับผิดชอบ
ไปคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมา ประกอบวิธีการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ของผู้ได้รับเข้าการอบรมที่ผ่านมา 
หลังจากอบรมเสร็จเมื่อมีการประเมินผลได้วิธีการสอบถามถึงเนื้อหาสาระที่ได้รับการอบรม โดยส่วนใหญ่แล้ว
จะไม่ค่อยเข้าใจ และมักจะลืมสิ่งที่อบรมไป ทั้งนี้ทั้งนั้น จากการสังเกตถึงพฤติกรรมของมนุษย์ถึงการเรียนรู้ต่าง 
ๆ โดยที่สื่อเป็นสิ่งที่ตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ได้ในระดับดี มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น สื่อวิดีทัศน์  สื่อ
โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพลง เป็นต้น  

  ดังนั้น นวัตกรรมที่มีเพลงเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การเรียนรู้ของมนุษย์มีประสิทธิภาพ ก็เป็น
ทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะน ามาใช้ในการเรียนรู้ของมนุษย์ในปัจจุบัน ซึ่งมี กระบวนการในการจัดท า
นวัตกรรมดังนี ้
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            กระบวนการสร้างนวัตกรรม เกิดขึ้นหลากหลายวิธี เช่น ความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) ความต้องการแก้ปัญหา (Problem) การจัดการและต่อยอดองค์ ความรู้  ( Knowledge 
Management) และการปรับปรุงและพัฒนา (Improvement) ซึ่งวิธีนี้เป็นที่นิยม เนื่องจากประหยัดทั้งเวลา
และงบประมาณ อีกท้ังมีโอกาสส าเร็จสูง สามารถน าไปใช้ได้ทั้ง นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) วิธีการโดยการระดมความคิด เพ่ือค้นหาจุดบกพร่องของ
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเดิม ประกอบกับการประเมินความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ น ามาใช้เป็น
ข้อมูลป้อนเข้า (Input) เพ่ือใช้วิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยที่แท้จริงของปัญหา ดังนั้น การวางแผนเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมด้วยวิธีนี้ จึงต้องมีการก าหนดแผนและวิธีการด าเนินงาน ในรูปแบบของกระบวนการ (Process 
Approach) โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกัน รูปแบบนี้สามารถใช้ได้
กับ งาน กระบวนการ และ กิจกรรมทุกประเภท นั่นคือ พิจารณาจาก ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ทรัพยากร 
วัตถุดิบ ประกอบด้วย ชนิด ประเภท สัดส่วน ปริมาณ น้ าหนัก ความชื้น ฯลฯ ส่วนกระบวนการ (Process) คือ 
วิธีการ ขั้นตอนการท างาน ขั้นตอนการผลิต ได้แก่ กระบวนการ เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ ระยะเวลาการ
ผลิต อุณหภูมิ ความดัน ระบบควบคุม ระบบ IT การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ฯลฯ เพ่ือให้ได้ผลผลิต 
(Output) คือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ ตามต้องการ 
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ผลการศึกษา ทดลองใช้นวัตกรรม 

  จากการอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาในระดับชั้น ป 4 – 5  ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบางตาล จ านวน 50 คน มีผลพึงพอใจในเพลง 5 ป  1 ข ขอให้ท า 
ดังนี้  

ตารางแสดงระดับความพึงพอใจเพลง 5 ป 1 ข ขอให้ท า 

หัวข้อประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก ปานกลาง น้อย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.เนื้อเพลงมีสาระและ
ประโยชน์ 

50 100. - - - - 

2.ฟังแล้วเข้าใจง่าย จ า
ง่าย 

50 100 - - - - 

3.เพลงมีความทันสมัย 48 96 2 4 - - 

4.น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

50 100 - - - - 

เนื้อหาเหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา 

47 94 3 6 - - 

ระดับความพึงพอใจ 
 ค่าความพึงพอใจร้อยละ 80 – 100  อยู่ในระดับ ดี 

ค่าความพึงพอใจร้อยละ 60 – 79  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าความพึงพอใจต่ ากว่าร้อยละ 60  อยู่ในระดับ ต่ า 

    

จากการวัดผลความพึงพอใจในเพลง 5 ป 1 ข ขอให้ท าของนักเรียน ชั้น ป 4 – ป 6 ในเขตพ้ืนที่บริการ
นั้น จะเห็นได้ว่า มีระดับความพึงพอใจมากเป็นส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98 ถือได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อเพลง 5  ป 1 ข ข ขอให้ท า อยู่ในระดับ ดี 

 

 

 



12 
 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก 5  ป 1 ข  ซึ่งแสดงไว้ในตารางผลการส ารวจและก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการส ารวจและก าจัดลูกยุงลายในโรงเรียน ระยะ เวลา 1 เดือน  
 

ชั้น 
สัปดาห์ที่ 

ผลรวมเฉลี่ยค่า HI , CI 
1 2 3 4 

ป.4 HI = 22.2 

CI =20 

HI = 10.1 

CI =10 

HI = 0 

CI = 0 

HI = 0 

CI = 0 

 HI (ชั้น)  = 8.07 

 CI (ชั้น)  = 7.50 

ป.5 HI = 24.2 

CI = 20 

HI = 12.2 

CI =10 

HI = 0 

CI = 0 

HI = 0 

CI = 0 

 HI (ชั้น)  = 9.10 

 CI (ชั้น)  = 7.50 

ป.6 HI = 22.0 

CI = 18.0 

HI = 11.0 

CI = 9.0 

HI = 0 

CI = 0 

HI = 0 

CI = 0 

 HI (ชั้น)  = 825 

 CI (ชั้น)  = 6.75 

 HI เฉลี่ย = 8.47 

CI เฉลี่ย = 7.25 

 
จากตารางที่ 7 สรุปผลได้ว่า จากการให้นักเรียนส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลายในโรงเรียนจะเห็นได้ว่า

ค่า HI  และ ค่า CI จะเริ่มลดลงจนมีค่าน้อยกว่า 10 ตั้งแต่สัปดาห์ที่  3,4 ค่า HI เฉลี่ยตลอด 4 สัปดาห์ มีค่า
เท่ากับ 8.47 ซึ่งน้อยกว่า 10 ถือว่าอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ และค่า CI เฉลี่ยตลอด 4 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 7.25 
ซึ่งน้อยกว่า 10 ถือว่าอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
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ข้อเสนอแนะและข้อคิดอื่น ๆ 

1.ควรจัดให้มีการขยายผลไปยังนักเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2.ควรสร้างทีมเยาวชนสอบสวนโรคในโรงเรียน 
3.ควรต่อยอดนวัตกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง 
4.ควรจัดน านวัตกรรมนี้ไปทดลองใช้ในกลุ่มอายุอ่ืน ๆ เช่น วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่   
5.ควรจัดให้น าไปเผยแพร่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและอ่ืน ๆ  
 6.ควรจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรของนักเรียนในหลัก 5 ป  1 ข และหลัก 3 เก็บ รวมทั้งวิชาการ
ป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรค 
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