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ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพื้นที่จังหวัดล าพูน 
มนัสกิจ พลศรี*1 และฝน สุคันธรัต1 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าระดับพ้ืนที่จังหวัดล าพูน โดยใช้วิธีการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) ท าการ
สัมภาษณ์ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดล าพูนจ านวน 57 แห่ง ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
รักษาการในต าแหน่งฯ และผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ไ ด้รับการแต่งตั้งให้
รักษาการในต าแหน่งฯ รวม 114 คน วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยของบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า กับความส าเร็จในการ
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic regression) ผลการ 
ศึกษาพบว่าจากปัจจัยสนับสนุนที่ท าการศึกษาทั้งหมด 5 ปัจจัย ปัจจัยด้านความตระหนักในการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.68, S.D.=0.45) ส่วนอีก 4 ปัจจัยพบอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น าในการจัดการองค์กร  ( =4.43, S.D.=0.46) ปัจจัยด้านการสื่อสาร ( =4.37, 
S.D.=0.57) ปัจจัยด้านแรงจูงใจมี ( =4.24, S.D.=0.49) และปัจจัยด้านการจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ( =3.77, S.D.=0.76) และไม่พบความแตกต่างของปัจจัยสนับสนุนต่อการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล (p>0.05) ส่วนด้านความรู้ใน
การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าพบอยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 94.7 (108/114) และพบว่าระหว่าง
องค์การบริหารส่วนต าบล กับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล มีระดับความรู้เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ส าหรับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าพบอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50, S.D.=0.47) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบล กับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล (p>0.05) และเมื่อท าการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
สนับสนุน ความรู้ และการมีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต่อความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคในจังหวัดล าพูน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน (p>0.05) จากการศึกษาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน ให้ความร่วมมือและมีทิศทางนโยบายในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวทางการ
ขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่ จึงเป็นโอกาสดีที่เจ้าหน้ากรมปศุสัตว์จะน าข้อมูล
ไปใช้ในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อก าหนดต่างๆ ที่ถูกต้องอย่าง
ต่อเนื่อง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดล าพูน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างาน 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  ในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและประสบผลส าเร็จต่อไป 
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Success factors to establish Rabies Free Area (RFA) in Lamphun  
Manutkit pholsri*1 and Fon Sukantarat1 

Abstract 
 This study aimed at evaluating the success factors for establishing Rabies Free Area 
(RFA) in Lamphun province by using cross-sectional survey. The structured interview was 
conducted with 114 local administration personnel whom responsible for establishing RFA 
that are; Chief or Acting chief executive of the subdistrict administration organization (SAO) 
and Director or Acting for director of Sanitation and environmental health division (SEHD) 
of 57 local administrative organization in Lamphun province. Descriptive statistic was used 
to describe the characteristic of the data logistic regression was used to determine the 
association between personal factors that related to establishing RFA and the success to 
establish RFA. The results revealed that of 5 supporting factors to the measurement for 
the success of RFA in Lamphun province, the awareness to establish RFA had the highest 
level (  = 4.68, S.D.=0.45). While the others 4 factors namely; leadership in managing 
organization ( =4.43, S.D.=0.46), communication ( =4.37, S.D.=0.57), motivation 
( =4.24, S.D.=0.49), and managing organization ( =3.77, S.D.=0.76) was at high level. 
There was no association of supporting factors to the establishing of RFA between 
subdistrict administrative organization and subdistrict municipality. According to the 
knowledge factors related to establish RFA was found 94.7 percentage (108/114) or at high 
level. The result also revealed that the personnel at subdistrict municipalities was no 
different of knowledge of subdistrict administrative organizations (p>0.05). For the  
participatory factors to establish RFA was at the highest level ( =4.50, S.D.=0.47), 
however, there was no different of this factors between subdistrict administrative 
organizations and subdistrict municipalities (p>0.05). Moreover, there was no association 
between supporting factor, knowledge factor and participatory factor to the success of 
establishing RFA in Lamphun province (p>0.05). From the study, it showed that local 
government organizations in Lamphun Province Cooperate and established policy 
directions at the local level in line with the guidelines for driving the construction of RFA. 
It was a good opportunity to use information for communication create awareness and 
understanded the rules and requirements consistently correct to all local government 
organizations to create cooperation in work between local government organizations 
network partners and livestock officers to establish RFA, development continues, concrete 
and continued success.   
 
Keywords: Success factors, Rabies Free Area, Subdistrict Administrative Organization,        
Lamphun Province 



3 
 

_____________________________________________________________________ 
Registered No.: 64(2)-0116(5)-126 
1Lamphun Provincial Livestock Office, Sub-district Wiangyong, Mueanglamphun  
District Lamphun Province 51000 
* Corresponding author email: pkittt@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pkittt@gmail.com


4 
 

บทน า 

 โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นโรคสัตว์สู่คนที่เป็นอันตรายถึงชีวิตที่ยังไม่มีทางรักษา โดยผู้ป่วยมัก
เสียชีวิตจากการล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจภายใน 7 วัน หลังจากที่แสดงอาการโรค (Rosalind, 
2009) สถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์  แม้จะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมี
การพบโรคอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) พบการป่วยตายด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าในคนจ านวน 8, 17 และ 3 ราย ตามล าดับ (กรมควบคุมโรค, 2562) ส่วนการพบโรคในสัตว์ มี
รายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้า 848, 1,476 และ 367 ตัวอย่าง ตามล าดับ (กรมปศุสัตว์, 2563ก) จากสถิติ
จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มลดลงทั้งในคนและในสัตว์ ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายชนิดสัตว์พบว่าจากจ านวนตัวอย่างที่
พบผลบวกรวมกัน 3 ปี 2,691 ตัวอย่าง เป็นสุนัข 2,318 ตัวอย่าง (ร้อยละ 86.3) โค 221 ตัวอย่าง (ร้อยละ 
8.23) และแมว 113 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.21)  

 องค์กรสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health, OIE) ได้ก าหนดแนวทางการ
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศที่จะปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จะต้องมีรายงาน
เกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดโรคทางระบาดวิทยา มีระบบการเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลา 2 ปีย้อนหลัง ได้แก่ การค้นหาโรคเชิงรุก (Early detection) การสอบสวนโรคและการแจ้งพบ
สัตว์ป่วย โดยต้องมีการยืนยันไม่พบโรคทั้งในคนและสัตว์ 2 ปีย้อนหลัง และมีการยืนยันไม่มีการน าเข้าสัตว์
ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มสัตว์กินเนื้อและค้างคาว (Orders Carnivora and Chiroptera) เข้ามาใน
ประเทศเป็นเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (OIE, 2018) ทั้งนี้ประเทศไทย โดยกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดหลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดขององค์การสุขภาพโลก (OIE) มีการลงนามในบันทึก
ความร่วมมือการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในส่วนกลางและขยายผลไปยังส่วนภูมิภาค ในการด าเนินการ
ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ที่ส าคัญ ในการบริหารจัดการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพ้ืนที่ เช่น การออกเทศบัญญัติ และข้อบัญญัติ       
การเลี้ยงปล่อยสัตว์ในชุมชน การส ารวจสัตว์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สุนัขและแมวอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
จ านวนสุนัขทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การควบคุมจ านวนประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคพิษ
สุนัขบ้า และการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุนัขเข้าออกในพ้ืนที่ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต่อยอดให้เกิดผลรวมใน
ระดับจังหวัดและประเทศต่อไป จนสามารถท่ีจะก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยได้ อีกทั้งจะ
สามารถช่วยลดงบประมาณที่ต้องสูญเสียไปกับการควบคุมโรคทั้งในคนและสัตว์ (กรมปศุสัตว์, 2560) โดย
การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) การประเมินจัดระดับความเสี่ยงของพ้ืนที่และ
ประกาศเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (กรมปศุสัตว์, 2563ข) มีขั้นตอนการจัดระดับพ้ืนที่ดังนี้ พ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าคือ พื้นที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าในคน และในสัตว์ทุกชนิด มีการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่าง
ทั่วถึง มีมาตรการการควบคุมอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องและควรมีการเฝ้าระวังการน าสัตว์เข้ามาในพ้ืนที่อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบโรคพิษสุนัขในคนและสัตว์ เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน 
โดยพ้ืนที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  ระดับ A หมายถึง พ้ืนที่ที่ไม่พบรายงานโรคในคน
และในสัตว์ตลอดระยะเวลา 2 ปี ระดับ B หมายถึง พ้ืนที่ไม่พบรายงานคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าตลอด
ระยะเวลา 2 ปีแต่ยังพบรายงานสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และระดับ C หมายถึง พ้ืนที่ที่ยังมีรายงานคน
และสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดล าพูนประกอบไปด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น 57 แห่ง จ าแนกออกเป็น เทศบาลเมืองจ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบลจ านวน 39 
แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 17 แห่ง (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, 2563) จาก
ข้อมูลการส ารวจประชากรสัตว์ประจ าปี 2562 มีประชากรสุนัขและแมว เป็นจ านวน 52,541 ตัว และ 
19,017 ตัว ตามล าดับ สัตว์ในพ้ืนที่ได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามากกว่าร้อยละ 80 (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2561) และไม่พบอุบัติการณ์การ การเกิดโรคทั้งในคนและในสัตว์ ตั้งแต่ปี 2544 เป็น
ต้นมา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญในการทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอรับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ได ้โดยจังหวัดล าพูนมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 15 แห่ง 
และได้รับรองเป็นพ้ืนที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับ A จ านวน 42 แห่ง (กรมปศุสัตว์, 2563ค) ซึ่งยังมี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากยังไม่ได้รับการรับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูล
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส าเร็จนั้น ผู้น าองค์กรหรือผู้ขับเคลื่อน
งานขององค์กรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานที่ส่งจะผลต่อการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการ
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กาญจนวรรณ (2557) 
ได้ศึกษาความส าเร็จในการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี การศึกษาพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความส าเร็จ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล 
ปัจจัยด้านภาวะผู้น าในการจัดการขององค์กร ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านความรู้ 
ปัจจัยด้านความตระหนัก ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ คือ รูปแบบการปกครอง ระดับความรู้ และแรงจูงใจ แต่ข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีอยู่
น้อย และในจังหวัดล าพูนยังไม่มีข้อมูลการศึกษานี้ ดังนั้นจึงมีการศึกษาบทบาทผู้น าองค์กรหรือผู้ขับเคลื่อน
งานขององค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ซึ่งจะ
ท าให้เข้าใจปัญหา อุปสรรค ความเป็นไปได้และความสอดคล้องที่ส่งจะผลต่อการก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้มีพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ของจังหวัดล าพูน ต่อไป 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
รูปแบบการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบผสม (Mixed method) ท าการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-
sectional survey) โดยวิธีการส ารวจเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Descriptive study) ร่วมกับการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative study) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชากรศึกษา ใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูนทุกแห่ง 

จ านวน 57 แห่ง รวมทั้งสิ้น 114 ราย โดยท าการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
ต าแหน่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งฯ และต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งฯ จ านวน 57 
แห่ง รวม 114 ราย ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2563  ถึง มกราคม 2564 

1. นิยามของพ้ืนที่ประสบความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าหมายถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีผลการด าเนินงานในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
คู่มือการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่  (กรมปศุสัตว์, 2563ข) (พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าคือ 
พ้ืนที่ที่ไม่ปรากฏโรคพิษสุนัขบ้าในคน และในสัตว์ทุกชนิด มีการเฝ้าระวังค้นหาโรคอย่างทั่วถึง มีมาตรการ
การควบคุมอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่องและควรมีการเฝ้าระวังการน าสัตว์เข้ามาในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ        
ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบโรคพิษสุนัขในคนและสัตว์ เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน โดยในจังหวัด
ล าพูนมีพ้ืนที่ปลอดโรคจ านวน 15 แห่ง) 

2. นิยามของพ้ืนที่ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าหมายถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการด าเนินงานในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามคู่มือการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่ (กรมปศุสัตว์, 2563ข) (พ้ืนที่ที่ไม่พบ
รายงานโรคในคนและในสัตว์ตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยในจังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่ควบคุมโรคในระดับ A 
จ านวน 42 แห่ง) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในวิธีการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษา
ทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้  
 2.1 การพัฒนาแบบสอบถาม ได้มีการปรับปรุงมาจากศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว
น ามาสร้างเป็นเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity)  
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
ให้มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67–1.00 (พิศิษฐ และพนา, 2561) โดยน าแบบสอบถามทดสอบกับผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 30 คน วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ได้ค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95  
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2.2 สอบถามด้วยวิธีสัมภาษณ์สอบถามข้อมูลและวัดลักษณะต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
ประกอบด้วยค าถามปลายปิด (Close–ended question) และค าถามแบบปลายเปิด (Open–ended 
question) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้     

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล จ านวน 5 ข้อ  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนที่จะส่งผลต่อระดับความส าเร็จการสร้างพ้ืนที่ปลอด

โรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่ จังหวัดล าพูน 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านภาวะผู้น าในการจัดการองค์กร เป็นค าถามที่เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น และ

การแสดงพฤติกรรมของตนเอง ในบทบาทของการเป็นผู้น า จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 1.1 การที่ท่านเป็นผู้
ช่วยเหลือในเรื่องการด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 1.2 การที่ท่านมีความคิดริเริ่มที่จะ
ก าหนดเป้าหมายในการ ด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 1.3 การที่ท่านระบุขอบเขตและ
บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชาและท ามาตรฐานงาน เพ่ือเป็นตัวชี้วัด ส าหรับการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 1.4 การที่ท่านมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ 

 2. ด้านการสื่อสาร เป็นค าถามที่เก่ียวกับความคิดเห็นในการติดต่อสื่อสาร การได้รับข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่างๆ และการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมปฏิบัติงานและชุมชน จ านวน 8 ข้อ ดังนี้ 2.1 การที่ท่านได้รับข้อมูล และติดตาม
ข่าวสารเรื่องการด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จากแหล่งต่างๆ อยู่เป็นประจ า เช่น ทาง
จดหมายเวียน โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฯลฯ เป็น ประจ า 2.2 การที่ท่านได้เข้าร่วมการ
อบรมสัมมนาในเรื่องการด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ กรม
ควบคุมโรค หรือหน่วยงานภายนอก เป็นประจ า 2.3 การที่ผู้รับผิดชอบ ได้มีการชี้แจงชุมชนสร้าง ความ
เข้าใจ เรื่องด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือขอความร่วมมือ 2.4 เมื่อเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้ชี้แจงการ ด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้ทราบ ท่านให้ความ
ร่วมมือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่  2.5 การที่ท่านได้ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนการ
ด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้ชุมชน ทราบผ่านช่องทางต่างๆ 2.6 การที่ผู้รับผิดชอบได้
ประชุมชี้แจงเรื่องด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างต่อเนื่อง 2.7 การที่มีผู้ประเมินพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้สรุปและแจ้งผลการ ประเมิน รวมถึงให้ค าแนะน าแนวทางปรับปรุง แก้ไข ให้ทราบ
ภายหลังการประเมิน 2.8 ท่านมีการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

 3. ด้านแรงจูงใจ เป็นค าถามที่เกี่ยวกับรู้สึก ความคิดเห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่มากระตุ้น หรือ
ผลักดันที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมจ านวน 6 ข้อ ดังนี้  3.1 การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ บุคลากร ความรู้ ฯลฯ ในการด าเนินงาน ส่งผลให้ท่านเข้ามามีส่วนร่วม 3.2 ท่านคิด
ว่าการที่ผู้บริหาร/ผู้น าให้การสนับสนุนเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติน า นโยบายไปใช้ในการสร้างปลอดโรคฯ 
3.3 การที่ท่านให้การสนับสนุนการ ด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพราะท่านต้องการให้
ชุมชนพึง พอใจในการด าเนินงานของหน่วยงานท่าน 3.4 ท่านเชื่อว่าการมีค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
ท าให้ผู้ปฏิบัติเต็มใจเข้าร่วมการด าเนินงานมากขึ้น 3.5 ท่านรู้สึกว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
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การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ท าให้ท่านมีโอกาสใช้ ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ 3.6 ท่านคิดว่า
เมื่อมีการมอบหมายความรับผิดชอบให้ รับผิดชอบอาจมีผู้ใต้บังคับบัญชาบางส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือมีผล
ต่อการด าเนินการฯ 
  4. ด้านความตระหนัก เป็นค าถามที่เกี่ยวกับรู้สึก ความคิดเห็น เกี่ยวกับความส านึกของ 
ตนเองที่มีการรับรู้ความรู้สึกหรือเคยมีความคิด การรับรู้ ตื่นตัวทางจิตใจต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
ส่งผลต่อการการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่จังหวัดล าพูนจ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 4.1 ท่านคิดว่า
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าภายท้องที่ของท่านนับเป็นปัญหาที่ส าคัญของชุมชน 4.2 ท่านคิดว่าจ าเป็นต้องมี
นโยบายหรือแผน เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 4.3 ท่านเชื่อว่าการมีนโยบายหรือแผนจะ
ส่งผลให้การด าเนินงานควบคุม ป้องกัน โรคมีประสิทธิภาพ 4.4 ท่านคิดว่าการที่ท่านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจะส่งผลดีต่อตัวท่านและชุมชน 
  5. ด้านการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร เป็นค าถามที่เกี่ยวกับรู้สึก ความ
คิดเห็น ของตนเองที่เก่ียวข้องกับระบบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น จ านวน 4 ข้อ 
ดังนี้ 5.1 ท่านคิดว่าการที่องค์กรฯมีงบประมาณ และทรัพยากรที่เพียงพอ จะส่งเสริมการสร้างพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 5.2 ท่านมีความคิดว่าขนาดขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีผลต่อการควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า และส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 5.3 ท่านมีความเห็นว่าในการด าเนินโครงการฯ 
ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานมีความจ าเป็นกว่าการด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 5.4 ท่านมี
ความคิดว่างานด้านควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่เท่านั้น 

 ข้อค าถามมีทั้งท้ังเชิงบวกและลบ โดยมีความคิดเห็นให้เลือกตอบ 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ Likert 
scale ดังนี้ เห็นด้วยย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง มีการแปรผลในแต่หัวข้อและ
สรุปปัจจัยสนับสนุนที่จะส่งผลต่อระดับความส าเร็จการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่ เป็น
ภาพรวมในแต่ละด้าน โดยปรับค่าคะแนนที่เป็นค าถามเชิงลบ (Reverse score) แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละ
ประเด็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย ตามเกณฑ์ให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ (Best, 1977) 
ดังนี้ 
               เกณฑ์การให้คะแนน              การแปลความหมาย 
   4.50-5.00    มากที่สุด  
   3.50-4.49    มาก  
   2.50-3.49    ปานกลาง  
   1.50-2.49   น้อย  
   1.00-1.49              น้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้านความรู้เกี่ยวกับการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเป็นข้อค าถาม
ให้ เลือกตอบเป็นแบบตอบถูก-ผิด จ านวน 10 ข้อ โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน          
ข้อค าถามแต่ละข้อมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว วิเคราะห์โดยจัดแบ่งกลุ่มช่วงคะแนนออกเป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับสูง ปานกลาง และต่ า ตามเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนอิงเกณฑ์ของ (Bloom, 1976) 
 ส่วนที่ 4 ปัจจัยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน ซึ่งประกอบด้วยข้อ
ค าถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ ที่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
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สุนัขบ้า จ านวน 15 ข้อ โดยแบบสอบถามมีลักษณะของค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale) มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ดังนี้ 

 5  หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด  =   มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกครั้ง  
 4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก   =   มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกือบทุกครั้ง   
 3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง  =   มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางครั้ง  
 2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย   =   มีส่วนร่วมในกิจกรรมนานๆ ครั้ง  
 1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยที่สุด  =   มีส่วนร่วมไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเลย  
ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้ความส าเร็จ

โดยเป็นข้อค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นจากมุมมองหรือประสบการณ์ของตนเองในการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ด าเนินการศึกษาในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง มกราคม พ.ศ. 2564 โดยจัดท าหนังสือ
แจ้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูนทุกแห่ง นัดวันเวลาล่วงหน้า เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ปัจจัยสนับสนุนด้านต่างๆ ความรู้ การมีส่วน
ร่วม และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้มีการชี้แจงผู้ช่วยเก็บ
ข้อมูลมใีห้ความเข้าใจถูกต้อง ตรงกันก่อนการด าเนินการ  
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและระดับความคิดเห็นในปัจจัยสนับสนุนที่จะส่งผลต่อระดับความส าเร็จ
การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่จังหวัดล าพูน (ด้านภาวะผู้น าองค์กร การสื่อสาร แรงจูงใจ 
ความตระหนัก และการจัดการองค์กร) ระดับความรู้และระดับการมีส่วนร่วม น ามาวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel® แจกแจงค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 4.2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนต าบล กับกลุ่มตัวอย่างจาก
เทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล เกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนที่จะส่งผลต่อระดับการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าระดับพื้นท่ีจังหวัดล าพูน ระดับความรู้เรื่องการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และระดับการมีส่วน
ร่วมในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ได้แก่ ไคสแควร์ 
(Chi-Square Test) และ  Mann-Whitney U Test 
 4.3 ทดสอบความสัมพันธ์ของระหว่างปัจจัยที่ มีผลต่อการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ากับ
ความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic 
regression) 
5. การพิจารณาด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดย
กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ และเมื่อสมัครใจที่จะเข้าร่วมการ
วิจัยแล้วให้สามารถที่จะยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งเหตุผลและไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจและสัมพันธภาพระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์
ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะส าหรับการวิจัยเท่านั้น  ท าลายแบบสอบถามและแบบ
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สัมภาษณ์ตามความเหมาะสม เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการวิจัยผู้วิจัยได้ขอความยินยอมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จึงด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไป 
 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.9 เป็นเพศชาย และเพศหญิง ร้อยละ 28.1 มีอายุ
เฉลี่ย 49.5 (±10.22) ปี  ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง มีการศึกษาในระดับปริญญาโท ร้อยละ  57.0 
รองลงมาคือระดับปริญญาตรี ร้อยละ 40.4 กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี ร้อย
ละ 67.5 รองลงมาคือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 1-3 ปี ร้อยละ 17.5 โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างองค์การบริหารส่วนต าบล และกลุ่มตัวอย่างเทศบาลต าบลและเทศบาลเมืองดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน ( n= 114) 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์การบรหิารส่วนต าบล   (n=34) เทศบาลต าบลและเทศบาลเมือง(n=80) รวม 
(n=114) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
23 
11 

 
67.6 
32.3 

 
59 
21 

 
73.8 
26.2 

 
82 
32 

 
71.9 
28.1 

2. อายุ (ปี) 
  น้อยกว่า 30 ป ี
  30–39 ป ี
  40–49 ป ี
  50–59 ป ี
  60 ปีข้ึนไป 
Max 71 ปี Min 24 ปี  
Average 49.5 ป ีS.D.=10.22 

 
4 
4 
5 
17 
4 
 
 

 
11.7 
11.7 
14.7 
61.9 
11.7 

 
 

 
5 
7 
26 
31 
11 
 
 

 
6.2 
8.7 
32.5 
38.8 
13.8 

 
 

 
9 
11 
31 
48 
15 
 
 

 
7.9 
9.6 
27.2 
42.1 
13.2 

 
 

3.การศึกษา 
   ปวส./อนุปริญญา 
   ปริญญาตรี   
   ปริญญาโท 

 
2 
16 
16 

 
6.0 
47.0 
47.0 

 
1 
30 
49 

 
1.2 
37.5 
61.3 

 
3 
46 
65 

 
2.6 
40.4 
57.0 

4. ต าแหน่งในหน่วยงาน 
     นายกองค์กรฯ 
     รักษาการนายกองค์กรฯ 
     ผู้อ านวยกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม   
     รักษาการผู้อ านวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
5.ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ี 
     น้อยกว่า 1 ป ี
     1-3 ป ี
     3-5 ป ี
    มากกว่า 5 ป ี
  

 
15 
2 
5 
12 
 
0 
3 
7 
24 

 
44.1 
5.9 
14.7 
35.3 

 
0.0 
8.8 
20.6 
70.6 

 
27 
13 
19 
21 
 
9 
17 
1 
53 

 
33.8 
16.2 
23.8 
26.2 

 
11.2 
21.3 
1.2 
66.3 

 
43 
41 
24 
6 
 
9 
20 
8 
77 

 
37.7 
36.0 
21.1 
5.3 

 
7.9 
17.5 
7.0 
67.5 

  
 ปัจจัยสนับสนุนโดยรวมของผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนต่อ
ความส าเร็จของการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในด้านภาวะผู้น าในการจัดการองค์กรอยู่ในระดับมาก 
( =4.43, S.D.=0.46) ด้านการสื่อสารอยู่ในระดับมาก ( =4.37, S.D.=0.57) ด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับ
มาก ( =4.24, S.D.=0.49) ด้านความตระหนักอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68, S.D.=0.45) และด้านการ
จัดการองค์กรอยู่ในระดับมาก ( =3.77, S.D.=0.76) โดยปัจจัยสนับสนุนโดยรวมของผู้น าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในด้านภาวะผู้น าองค์กร ทั้งในด้านการจัดการองค์กร ด้านการสื่อสาร ด้านแรงจูงใจ ด้านความ
ตระหนัก และด้านการจัดการองค์กรไม่แตกต่างจากปัจจัยสนับสนุนของผู้น าเทศบาลเมือง และเทศบาล
ต าบล (p>0.05) รายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  ปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กร  
     ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน (n=114) 

รายการ 

ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

องค์การบริหารสว่นต าบล 
เทศบาลต าบลและ

เทศบาลเมือง 
รวม p-value 

 ±S.D. แปลผล  ±S.D. แปลผล  ±S.D. แปลผล  

1. ด้านภาวะผู้น าในการจัดการองค์กร  4.36 

±0.46 

มาก 4.45 

±0.46 

มาก 4.43 

±0.46 

มาก 0.873 

2. ด้านการสือ่สาร  4.32 

±0.60 

มาก 4.37 

±0.56 

มาก 4.37 

±0.57 

มาก 0.785 

3. ด้านแรงจูงใจ  4.26 

±0.52 

มาก 4.23 

±0.48 

มาก 4.24 

±0.49 

มาก 0.211 

4. ด้านความตระหนัก  4.66 

±0.42 

มากที่สุด 4.68 

±0.47 

มากที่สุด 4.68 

±0.45 

มากที่สุด 0.553 

5. ด้านการจัดการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  4.00 

±0.66 

มาก 3.71 

±0.76 

มาก 3.77 

±0.76 

มาก 0.182 

 
 ความรู้เรื่องการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งมีรายการย่อยทั้งหมด 10 ข้อ พบว่าระดับความรู้
ในแต่ละข้อย่อย ระหว่างกลุ่มตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนต าบล  กับกลุ่มตัวอย่างจากเทศบาลต าบล 

และเทศบาลเมือง มีระดับความรู้ที่ไม่แตกต่างกัน (P>0.05) โดยพบว่าในประเด็นความรู้ที่มีระดับคะแนนต่ า  
3 อันดับแรกได้แก่ ข้อ 8. การไม่ทราบว่าสัตว์ในพ้ืนที่ต้องได้รับการสุ่มส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
และต้องไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจ าทุกปี ข้อ 9. การไม่ทราบว่าการจะได้รับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุนัขเข้าออกในพ้ืนที่ และข้อ 
5. การเข้าใจว่าผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้น รายละเอียดตามตารางที่ 3 โดย
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 

94.7 (108/114) แยกเป็นกลุ่มตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 

91.2 (31/34) กลุ่มตัวอย่างจากเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบลมีความรู้ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 96.5 

(77/80) และในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.3 (6/114) แยกเป็น
กลุ่มตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.8 (3/34)         
กลุ่มตัวอย่างจากเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบลมีความรู้ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 3.7 (3/80) 
และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับต่ า เมื่อเปรียบเทียบความรู้แต่ละระดับในภาพรวม ระหว่างกลุ่ม
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ตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนต าบล กับกลุ่มตัวอย่างจากเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล พบว่าไม่
แตกต่างกัน (p>0.05) รายละเอียดตามตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 3  ระดับความรู้ต่อความส าเร็จของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วน    
    ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน (n=114) 

รายการ 

ระดับความรูผู้้ตอบแบบสอบถาม 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
(n=34) 

เทศบาลต าบลและเทศบาลเมือง 
(n=80) 

รวม p-value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  

1. ตัวช้ีวัดการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า คือต้องไม่พบ
การเกิดโรคท้ังในคนและในสัตว์ เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี 
ติดต่อกัน 

33 97.1 76 95.0 109 96.5 0.592 

2. สุนัข-แมวในพื้นท่ีต้องได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 80 ของจ านวนสุนัขและแมวท้ังหมด 

34 100.0 76 95.0 110 96.5 0.244 

3. การออกเทศบัญญัติข้อบังคับการเลี้ยงและปล่อยสตัว์ในท่ี
ชุมชน เป็นส่วนส าคัญในการควบคุมจ านวนสุนัขในท่ีสาธารณะ 

34 100.0 77 96.3 111 97.4 0.388 

4. มีการส ารวจสัตว์ในพื้นท่ีให้ครอบคลุมท้ังหมด 32 94.1 78 97.5 110 96.5 0.451 

5. ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องเป็นสัตวแพทย์เท่าน้ัน 28 82.4 71 88.8 99 86.8 0.399 

6. หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการสร้างพื้นท่ีปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้าประกอบไปด้วย กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  

30 88.2 71 88.8 101 88.6 0.938 

7. ข้อตกลงร่วมกับองค์การอนามัยโลก และองค์การสุขภาพ
สัตว์โลก 
 (OIE) ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศท่ีมีอุบัติการณ์ของโรคต้อง
ก าจัดโรคน้ีให้หมดไปภายในปี 2563 

27 79.4 74 92.5 101 88.6 0.093 

8. สัตว์ในพื้นท่ี ได้รับการสุ่มส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
และต้องไม่พบโรคพิษสุนัขบ้า เป็นประจ าทุกปี 

30 88.2 64 80.0 94 82.5 0.255 

9. ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุนัขเข้าออกในพื้นท่ี 28 82.4 69 86.3 97 85.1 0.140 

10. เมื่อมีผู้เสียชีวิตหรือผู้ต้องสงสัย ทุกรายที่สงสัยต้องได้รับ
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 

32 94.1 76 95 108 94.7 0.854 
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ตารางท่ี  4  ระดับความรู้เรื่องการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
     จังหวัดล าพูน (n=114) 

ระดับความรู ้

องค์การบริหารส่วนต าบล 
(n=34) 

เทศบาลต าบลและ
เทศบาลเมือง (n=80) 

รวม p-value 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  

ระดับความรู้สูง  (8-10  คะแนน) 31 91.2 77 96.5 108 94.7 0.541 

ระดับความรู้ปานกลาง              

(6-7 คะแนน) 
3 8.8 3 3.7 6 5.3 0.518 

ระดับความรู้ต่ า (0-5 คะแนน) 0 0 0 0 0 0 - 

 การมีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีส่วนร่วมในการสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในระดับมากที่สุด ( =4.50, S.D.=0.47) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ข้อ 3. มีการสนับสนุน ส่งเสริม มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติการ
ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าทุกครั้ง  ข้อ 5. ท่านให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ครอบคลุมเกินร้อยละ 80 ของประชากร
สัตว์ที่ส ารวจทุกครั้ง ข้อ 11. ท่านให้ความร่วมมือในการด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อทราบ
ว่าสงสัยหรือเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.77,  
S.D.=0.46;  =4.75, S.D.=0.52;  =4.73, S.D.=0.53) ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 5 

ตารางท่ี  5  ระดับการมีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     จังหวัดล าพูน (n=114) 

 

รายการ 

ระดับการมสี่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

องค์การบรหิารส่วนต าบล เทศบาลต าบลและเทศบาลเมือง รวม 
p-value 

  ±S.D. แปลผล  ±S.D. แปลผล  ±S.D. แปลผล  

1.ท่านมีส่วนร่วมในการส ารวจประชากรสุนัขและแมวก่อนการได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุก
ครั้ง 

4.55 

±0.72 

มากที่สุด 4.65 

±0.59 

มากที่สุด 

 

4.63 

±0.62 

มากที่สุด 0.443 

2. ท่านได้เข้าร่วมการวางนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในการสร้าง
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับทอ้งถ่ินทุกครั้ง 

4.19 

±1.04 

มาก 4.46 

±0.73 

มาก 4.40 

±0.83 

มาก 0.134 

3. มีการสนบัสนุน ส่งเสริม ในการอนมุัติการตัง้งบประมาณเกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมปญัหาโรคพิษสุนัขบ้าทุกครัง้ 

4.84 

±0.45 

มากที่สุด 4.76 

±0.45 

มากที่สุด 4.77 

±0.46 

มากที่สุด 0.409 
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ตารางท่ี  5  ระดับการมีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     จังหวัดล าพูน (n=114) (ต่อ) 

รายการ 

ระดับการมสี่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

องค์การบรหิารส่วนต าบล เทศบาลต าบลและเทศบาลเมือง รวม p-value 

 ±S.D. แปลผล  ±S.D. แปลผล  ±S.D. แปลผล  

4. ท่านด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ากปศุสัตว์ ในการร่วมกันวางแผน
และแก้ไขปัญหา 

4.23 

±1.02 

มาก 4.35 

±0.68 

มาก 4.32 

± 0.79 

มาก 0.460 

5. ท่านให้ความร่วมมือในการด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้แกสุ่นัขและแมว ครอบคลุมเกิน 80 % ของประชากรสัตว์ที่
ส ารวจทุกครัง้ 

4.74 

±0.51 

มากที่สุด 4.75 

±0.53 

มากที่สุด 4.75 

± 0.52 

มากที่สุด 0.964 

6. ท่านมีการประชุมมอบนโนยายหรอืแนวทางการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าอย่างชัดเจนอยู่เสมอ 

4.39 

±0.88 

มาก 4.60 

±0.58 

มากที่สุด 4.55 

± 0.68 

มากที่สุด 0.215 

7. ท่านได้ก าหนดหรอืมอบหมายบุคลากรในการด าเนินงานเกี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าทีเ่พียงพอทุกครั้ง 

4.68 

±0.70 

มากที่สุด 4.64 

±0.65 

มากที่สุด 4.66 

± 0.66 

มากที่สุด 0.783 

8. ท่านเข้าร่วมในการตัง้งบประมาณในการด าเนินงานเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้าทุกครั้ง 

4.42 

±0.99 

มาก 4.60 

±0.64 

มากที่สุด 4.57 

±0.72 

มากที่สุด 0.345 

9. ท่านเชิญเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไปให้ข้อมูลและความรูเ้กี่ยวกับโรค
พิษสุนัขบ้าทุกครั้ง 

3.84 

±1.29 

มาก 4.20 

±0.96 

มาก 4.14 

±1.0 

มาก 0.158 

10. บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัโรคพิษสุนัขบ้า
ได้เข้าร่วม ฝึกอบรมความรู้ด้านระบาดวิทยา การป้องกัน และการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอยู่เสมอ 

4.58 

±0.67 

มากที่สุด 4.43 

±0.78 

มาก 4.49 

±0.74 

มาก 0.358 

11. ท่านให้ความร่วมมือในการด าเนินงานฉีดวัคซีนปอ้งกันโรคพิษสุนัข
บ้าเมื่อทราบว่าสงสัยหรือเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รับผิดชอบ 

4.90 

±0.30 

มากที่สุด 4.65 

±0.59 

มากที่สุด 4.73 

±0.53 

มากที่สุด 0.126 

12. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการทบทวนความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัตงิานป้องกัน ควบคุม และแก้ปญัหาโรคพิษสุนัขบ้าอยู่เสมอ 

4.32 

±0.97 

มาก 4.58 

±0.60 

มากที่สุด 4.55 

±0.68 

มากที่สุด 0.097 

13. ท่านร่วมประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่เสมอ 4.39 

±0.88 

มาก 4.52 

±0.61 

มากที่สุด 4.49 

±0.69 

มาก 0.372 

14. ท่านร่วมประเมินความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทีป่ฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่เสมอ 

4.13 

±1.05 

มาก 4.23 

±0.84 

มาก 4.23 

±0.90 

มาก 0.602 

15. ท่านร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทีป่ฏิบัตงิาน
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าอยู่เสมอ 

4.19 

±1.07 

มาก 4.34 

±0.75 

มาก 4.32 

±0.84 

มาก 0.425 

รวม 4.42 

±0.56 

มาก 4.51 

±0.44 

มากที่สุด 4.50 

±0.47 

มากที่สุด 0.982 
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 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลในด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
อายุ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในหน่วยงาน ประสบการณ์ในการท างาน รูปแบบขององค์กร ปัจจัย
สนับสนุนได้แก่ ภาวะผู้น าองค์กร การสื่อสาร แรงจูงใจ ความตระหนัก การจัดการขององค์กร ความรู้ และ
การมีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่จังหวัดล าพูน กับความส าเร็จในการการ
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่จังหวัดล าพูน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic 
regression) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน (p>0.05) รายละเอียดตามตารางท่ี 6 และ 7 

 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูนกับ     
    ความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนทีจ่ังหวัดล าพูน( n= 114) 

ข้อมูลทั่วไป 

ท้องถิ่นพ้ืนที่ที่ประสบ
ความส าเร็จในการสร้าง

พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ราย (ร้อยละ) 

ท้องถิ่นพ้ืนที่ที่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ราย 

(ร้อยละ) 
เพศ ชาย 25 (21.93) 57 (50) 

หญิง 5 (4.39) 27 (23.63) 
ระดับการศึกษา โท 13 (11.40) 51 (44.74) 

ตรี 17 (14.91) 30 (26.32) 
อนุปริญญา 0 1 (0.88) 

ปวช. 0 1(0.88) 
มัธยมต้น 0 1 (0.88) 

ต าแหน่งใน
หน่วยงาน 

ด ารงต าแหน่งนายก
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
9 (7.89) 33 (28.95) 

ไม่ได้ด ารงต าแหน่ง
นายกองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
21 (18.42) 51 (44.74) 

ประสบการณ์ มากกว่า 5 ปี 15 (13.16) 57 (50.00) 
0 – 5 ปี 15 (13.16) 27 (23.68) 

อายุ 
 

Mean 47.71 S.D 1.10 
Median 49Min 24 Max 

74 

Mean 49.52 S.D 0.97 
Median 51Min 24 Max 71 
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ตารางท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยสนับสนุน ความรู้และการมีส่วนร่วมในการ    
    สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูนกับความส าเร็จ     
    ในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนทีจ่ังหวัดล าพูน 

ตัวแปร B S.E. Wald df p-value Exp (B) 
เพศ -1.44 0.83 3.032 1 0.082 0.235 
อาย ุ 0.035 0.689 0.003 1 0.959 1.036 
ระดับการศึกษา 0.064 0.541 0.014 1 0.906 1.066 
ต าแหน่งในหน่วยงาน -0.644 0.610 1.114 1 0.291 0.525 
ประสบการณ์ -0.020 0.691 0.001 1 0.977 0.981 
ภาวะผู้น า 0.292 44005.82 0.000 1 1.00 1.338 
ด้านการสื่อสาร -0.528 1.269 0.173 1 0.677 0.590 
ด้านแรงจูงใจ 1.036 1.013 1.047 1 0.306 2.818 
ด้านความตระหนัก -0.508 46410.86 0.000 1 1.00 0.602 
ด้านการจดัการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

-0.419 0.636 0.434 1 0.510 0.658 

ความรู้ -19.452 17917.48 0.000 1 0.999 0.000 
การมีส่วนร่วม -19.689 23205.43 0.000 1 0.999 0.000 
  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพื้นที่ของกลุ่มตัวอย่าง  
 มีปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 49.1 (56/114) โดยมี
ประเด็นที่ส าคัญในด้านการบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 44.6 (25/56) ได้เสนอปัญหาในเรื่องการท า
หมันถาวรสุนัขและแมว ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้เอง เพราะไม่มีต าแหน่งสัตว
แพทย์ในกรอบอัตราก าลัง และระเบียบที่รองรับชัดเจน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.9 (24/56) ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าควรเพ่ิมเงินอุดหนุน งบประมาณในด้านประชาสัมพันธ์และการด าเนินการในโครงการฯ 
ปกตเิพ่ิมมากขึ้น และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 30.4 (17/56) ให้ข้อเสนอว่าให้มีการก าหนดให้ชัดเจนถึงอ านาจ
และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและคล่องตัว ในด้าน
บุคลากร กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.0 (42/56) ต้องการให้เพ่ิมความถี่การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ 
ให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ของบุคคลากร กลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 69.6 (39/56) ได้เสนอปัญหาเรื่องการขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัตวแพทย์หรือสัตวบาล และ
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.8 (29/56) ได้เสนอปัญหาเรื่องระเบียบราชการในการเพ่ิมอัตราก าลัง ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมได้ ในด้านวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรค 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.1 (32/56) ได้เสนอปัญหา วัสดุ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อประชากรสัตว์ในพ้ืนที่ 
เนื่องจากมีจ านวนสัตว์เพ่ิมขึ้น งบประมาณที่ได้รับจึงไม่เพียงพอต่อปริมาณสัตว์  และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 
25.0 (14/56) ได้เสนอปัญหาเรื่องการขาดอุปกรณ์จับและควบคุมสัตว์เร่ร่อนเพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีนและ
ท าหมัน 
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วิจารณ์ผล 

 จากการศึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งฯ
และผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งฯ จ านวน 
57 แห่ง รวม 114 ราย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 50-59 ปี จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในหน่วยงาน 
ประสบการณ์ในการท างานและรูปแบบขององค์กร กับความส าเร็จในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
พ้ืนที่จังหวัดล าพูน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน (p>0.05) จากข้อมูลระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน
การท างานของผู้น าและผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรมีผลต่อการก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง    
และความส าเร็จขององค์กร (ปาณิสรา, 2559) ซึ่งจากข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา        
และประสบการณ์ในการท างานของผู้น า และผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลเมืองและเทศบาล
ต าบล เป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่
ร่วมกับปัจจัยด้านอื่นๆ  

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนที่จะส่งผลต่อระดับการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับ
พ้ืนที่จังหวัดล าพูนซึ่งโดยรวมในปัจจัยสนับสนุนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วยด้านภาวะผู้น า ด้านการสื่อสาร  
ด้านแรงจูงใจ ด้านความตระหนัก และด้านการจัดการองค์กร พบว่าปัจจัยสนับสนุนทั้ง 5 ด้าน ที่จะ
สนับสนุนการด าเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่จังหวัดล าพูน อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด และเม่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยสนับสนุนในด้านต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างกลุ่มตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนต าบล กับกลุ่มตัวอย่างจากเทศบาล
เมืองและเทศบาลต าบล พบว่าไม่แตกต่างกัน (p>0.05) โดยในด้านภาวะผู้น าของผู้น าองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ซ่ึงผู้น าองค์กรเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้อิทธิพล หรืออ านาจที่ตนมีอยู่ชัก
น า หรือโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร (ประสาน และทิพวรรณ, 2540) ซึ่งจากผลการศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( =4.43, S.D.=0.46) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการที่ได้เป็นผู้ช่วยเหลือในการด าเนินงานสร้างพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้าจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จ แสดงให้เห็นว่าผู้น าองค์กรหรือผู้ขับเคลื่อนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน มีความมุ่งหวังทีจ่ะผลักดัน และขับเคลื่อนองค์กรให้ด าเนินการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้ส าเร็จ ในด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดส่งต่อข้อมูลข่าวสาร        
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือที่จะท าผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารได้เข้าใจ ตรงกัน 
(อาคม, 2547) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนองค์กร จากผลการศึกษาปัจจัยด้านการ
สื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.37, S.D.=0.57) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกันจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดควรต้องเข้าร่วมติดตามการด าเนินการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอท้องที่ 
เพ่ือที่จะได้ชี้แจง สื่อสารให้ข้อมูลถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ เพราะการสื่อสารที่ชัดเจนและต่อเนื่องจะส่งผลให้
การพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จเกิดผลสัมฤทธิ์ (อัจฉรี, 2544) ในด้านแรงจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่มีอิทธิพล
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ต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลและช่วยให้เกิดการแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือไปสู่เป้าหมาย (รังสรรค์ และ
คณะ, 2544) จะช่วยส่งเสริมความส าเร็จให้องค์กร จากผลการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =4.37, S.D.=0.57) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการที่ผู้บริหาร ผู้น าให้การสนับสนุนจะเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติ น านโยบายไปใช้ในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และไม่คิดว่าการมีค่าตอบแทน
เพ่ิมเติมให้กับผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินงาน แต่มีข้อค าถามที่ว่าเมื่อมีการมอบหมายความ
รับผิดชอบให้อาจมีบางส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือต่อการด าเนินการฯ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.46, 
S.D.=1.40) ดังนั้นในส่วนนี้จึงต้องให้ความส าคัญมากขึ้น และควรมีการปรับรูปแบบเพ่ือสร้างแรงจูงใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น ในด้านความตระหนัก ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร เกิดจาก
ประสบการณ์ ความใส่ใจและการให้คุณค่าในเรื่องที่มีผลกระทบต่อตัวเองและสังคม (ทนงศักดิ์, 2534) จาก
ผลการศึกษาปัจจัยด้านความตระหนัก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.68, S.D.=0.45) โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจะส่งผลดีต่อตัวเอง
และชุมชน ( =4.74, S.D.=0.46) ซ่ึงเป็นข้อมูลส าคัญที่แสดงว่าผู้น าและผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนการ
สร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน มีตระหนักให้ความส าคัญต่อ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และเห็นความส าคัญของการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในด้านการ
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.77, S.D.=0.76) แต่มีเพียงข้อค าถาม
ที่ว่างานด้านควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่เท่านั้น อยู่ในระดับปาน
กลาง ( =2.91, S.D.=1.34) ซึ่งเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์ควรต้องมีการชี้แจง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
กฎระเบียบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  

ในด้านความรู้ ซึ่งคือการที่ได้ประสบพบเรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆ และเก็บสะสมไว้เป็นความจ า 

ความเข้าใจ เพ่ือที่จะสามารถถ่ายทอดต่อไปหรือน าไปใช้ประโยชน์ (บุญธรรม, 2548) จากผลการศึกษาใน
ด้านความรู้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 94.7 (108/114)  และมีความรู้อยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.3 (6/114) ไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับต่ า โดยในประเด็นที่มี
คะแนนความรู้ที่น้อย 3 อันดับท้าย คือ การไม่ทราบว่าสัตว์ในพ้ืนที่ ต้องได้รับการสุ่มส่งตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ และต้องไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างที่สุ่มตรวจ เป็นประจ าทุกปี การไม่ทราบว่าการจะ
ได้รับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังการ
เคลื่อนย้ายสุนัขเข้าออกในพ้ืนที่  และการเข้าใจว่าผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องเป็นสัตวแพทย์
เท่านั้น ซึ่งเชื่อมโยงกับปัจจัยในด้านการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กลุ่มตัวอย่างบางส่วน เห็นว่า
งานด้านควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพ้ืนที่เท่านั้น ดังนั้นในด้านความรู้ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐควรต้องสื่อสาร และท าความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงในหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดต่างๆ ของการ
ด าเนินงาน เพ่ือรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือให้เข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ
กับผู้น าองค์กรหรือผู้ขับเคลื่อนงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งในพ้ืนทีจ่ังหวัดล าพูน   

ในด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นผลมาจากการเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการและ
ความเห็นพ้องต้องกันนั้นมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มเพ่ือปฏิบัติการอย่างแน่วแน่ไปสู่เป้าหมาย (เสริมศักดิ์
, 2537) จากผลการศึกษาปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยรวมมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.50, S.D.=0.47)  มีการสนับสนุน ส่งเสริม มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติการตั้ง
งบประมาณเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความร่วมมือในการด าเนินงานฉีด
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วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ครอบคลุมเกินร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์ที่ส ารวจ และ
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อทราบว่าสงสัยหรือเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ อย่างไรก็ดีหน่วยงานปศุสัตว์ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักอีกหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านการ
เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งมีข้อก าจัดด้านบุคคลากรและงบประมาณ จึงจ าเป็นต้องท างานแบบ
บูรณาการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ (อภิรมย์ และวิรงรอง, 2552) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดล าพูนได้รับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยสนับสนุน ความรู้และการมีส่วนร่วมในการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า กับความส าเร็จใน
การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่จังหวัดล าพูน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก 
(Logistic Regression) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน (p>0.05) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนวรรณ 
(2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  พบว่าด้านภาวะผู้น า 
ด้านการสื่อสาร ด้านความตระหนัก ด้านการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมและ
ระดับความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของศูนย์เด็กเล็กสู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของ
ศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี  แต่ไม่สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ภัทรภร (2553) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กจังหวัดล าพูน 
ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานศูนย์เด็กเล็กของกลุ่มตัวอย่างที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็ก
ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีและดีมาก มีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีรับผิดชอบศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับพ้ืนฐานและไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้พบว่าระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อาจเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย        

สรุป และข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ บ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น นายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งฯ  รวมถึงผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งฯ มีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ในระดับ
ค่อนข้างสูง เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน ร้อยละ 26.32 หรือ 15 แห่งจากทั้งหมด 

57 แห่ง ได้รับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอยู่ ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลือทั้งหมด 

อีกร้อยละ 73.68 (42/57) ถูกจัดเป็นพ้ืนที่ควบคุมโรคระดับ A มีการขึ้นทะเบียนส ารวจประชากรสัตว์ สัตว์
ในพ้ืนที่ได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งถือว่ามีการปฏิบัติที่ดีมาก แสดงให้เห็นว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าพูน ให้ความร่วมมือและมีทิศทางนโยบายในระดับท้องถิ่นสอดคล้อง
กับแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพ้ืนที่ ส่งผลให้จังหวัดล าพูนไม่พบการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์ ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน แต่อาจยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องใน
บางประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการในการขอรับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จึงเป็นโอกาสดี       

ที่เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน จะน าข้อมูลไปใช้ในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
เรื่องการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยเฉพาะกับผู้น าองค์กรหรือผู้ขับเคลื่อนงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการขยายผล ให้ได้รับรองเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่ สื่อสารและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อก าหนด
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ต่างๆ ที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดล าพูน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  ในการสร้าง
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และควรมีการศึกษาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนารูปแบบการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า ให้สอดคล้องกับบริบทแต่ละพ้ืนที ่เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและประสบผลส าเร็จ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณส านักงานปศุสัตว์จังหวัดล าพูน ที่ได้ให้การสนับสนุนในการศึกษาวิจัย ส่วนสุขภาพสัตว์ 
และคณะอนุกรรมการวิจัยการปศุสัตว์  ด้านสุขภาพและด้านมาตรฐาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  5                

รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์เทิดศักดิ์ ยาโน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีใ่ห้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการด าเนินการศึกษาวิจัยเป็น
อย่างดี ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนทุกท่าน ที่ช่วยประสานงาน นัดหมายและอ านวยความสะดวกใน
พ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนทุกแห่ง  ที่ให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการให้
สัมภาษณ์ ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยนี้ที่ไม่ได้กล่าวถึง ที่ท าให้ผลงานศึกษาวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
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