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บทคดัย่อ 

 

 การดําเนินงานวจิยัฉบบันี� เป็นการวจิัยเชงิปรมิาณ (QuantitativeResearch)โดยมวีิธกีาร
วจิัยในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive research) 1)เพื�อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล 2)เพื�อศกึษา

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในเขตพื�นที�รบัผดิชอบของ อําเภอศรีสําโรง จงัหวัดสุโขทยั   
3)เพื�อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้นในเขตพื�นที�รบัผดิชอบของ 

อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานเฝ้าระวงัป้องกันควบคุม โรคติด
เชื�อไวรสัโคโรนา 2019  และใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 320 คน แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี� ส่วนที� 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ส่วนที� 2 ปัจจยัจูงใจ  
และส่วนที� 3 ปัจจยัสุขอนามยั วเิคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน และการวเิคราะห์ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถติ ิIndependent T-test , One-Way ANOVA   

ผลการศกึษา ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง การศกึษาระดบัการศกึษา
ประถมศกึษาสถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนอยู่ในช่วง น้อยกว่า/เท่ากบั 5,000 บาท ประกอบ

อาชีพ เกษตรกรรม/เกษตรกร ระยะและเวลาการปฏิบัติงานเป็น อสม. อยู่ในช่วง 10 ปีขึ�นไประดับ
แรงจูงใจในการปฏบิตังิานเฝ้าระวังป้องกนัควบคุมโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพื�นที�รับผดิชอบของ อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทัย โดยรวม

พบว่าระดบัแรงจูงใจอยู่ในระดบัสูง ทั �ง ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัสุขอนามยั  



ส่วนผลการวเิคราะหส์มมุตฐิานปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้
เฉลี�ยต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็น อสม. ที�ต่างกัน ส่งผลให้แรงจูงใจในการ

ปฏบิตังิานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุม โรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํ
หมู่บ้าน ในเขตพื�นที�รบัผดิชอบของ อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั 

 
คําสําคญั: ปัจจยัจูงใจ  ปัจจยัสุขอนามยั 
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ABSTRACT 

Implementation of this research It is a quantitative research. with a descriptive 

research method 1) to study personal factors 2) To study the level of motivation in 

performing surveillance, prevention and control of coronavirus disease 2019 of village 
health volunteers in the responsible area of SriSamrong District Sukhothai 3) to study 

personal factors of village health volunteers in the area responsible for SriSamrong District 
Sukhothai Affects the motivation for performing surveillance, prevention, control coronavirus 
disease 2019 and using questionnaires as a tool to collect data The sample group 

consisted of 320 people. The questionnaire consists of 3 parts as follows: Part 1 Personal 

Information Part 2 Motivation Factors and part 3 hygiene factors The data were analyzed 
by distribution of frequency, percentage, mean, standard deviation. and analysis of 

hypothesis testing by statistical Independent T-test , One-Way ANOVA 

The study results The personal data showed that most of the women , primary 
education education , marital status , The average monthly income is in the range less 
than/equal to 5,000 baht , Occupation Agriculture/Farmer , The duration and time of 

working as a Village Health Volunteer is in the range of 10 years or more.The level of 

motivation in performing surveillance and prevention of Coronavirus Disease 2019 of village 
health volunteers in the area of responsibility of SriSamrong District Sukhothai Overall, it 
was found that the motivation level was high, both the motivation factor and the hygiene 

factor. 

The results of the hypothesis analysis Personal factors include gender, age, 
education level, status, average monthly income, occupation, Period of work as a Village 
Health Volunteer different different, resulting in motivation for performing surveillance, 

prevention, control Coronavirus disease 2019 infection of village health volunteers in the 

area of responsibility of SriSamrong District Sukhothai is different. 

Keywords : Motivating factors , Hygiene Factors 

 

 



บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุม ได้ประกาศให้โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19)เป็นโรคตดิต่ออนัตรายในลําดบัโรคที� 14 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื�อง ชื�อและ
อาการสําคัญของโรคติดต่ออนัตราย (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2563, 29 กุมภาพนัธ์ 2563) โดยได้มกีาร

กําหนดแนวทาง ในการดําเนินการเฝ้าระวงัคดักรอง และป้องกนัควบคุมโรค ไม่ใหม้กีารระบาดของ
โรค โดยแจง้ให้สถานพยาบาลทุกแห่ง ทําการคดักรองผูป่้วย ที�มอีาการไขร้่วมกบัมอีาการทางเดนิ
หายใจอย่างใดอย่างหนึ�งร่วมด้วย เช่น ไอ เจ็บคอ มีนํ�ามูก หายใจเหนื�อยหอบ จะมีเจ้าหน้าที�
สาธารณสุขในพื�นที�เป็นผู้ปฏบิตัิงาน และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เป็นกลุ่ม
บุคคลสําคญัที�ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏบิตังิานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคดักรอง การเฝ้า
ระวงั การควบคุมโรค  

ปัจจุบนั วนัที� 4 กนัยายน 2564 พบว่าการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
เพิ�มขึ�นอย่างรวดเร็วมกีารระบาดไปในหลายประเทศทั �วโลก มีผู้ป่วยติดเช ื�อทั �วโลก 220ล้านคน 
เสยีชวีติกว่า 4.56ลา้นราย (WorldmeterCovid, 2021) สําหรบัประเทศไทย มีการระบาดของโรค
เป็นอนัดบั 29ของโลกส่วนจงัหวดัสุโขทยั จากการระบาดของโควดิ 19 ทั �ง 3 รอบเป็นจงัหวดัหนึ�งที�

พบผู้ป่วยยนืยนัตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 โดยพบผู้ป่วยยืนยนัสะสม จํานวน 4,677ราย ผู้ป่วยที�
รกัษาหายแล้ว 4,131 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 491ราย เสียชีวติสะสม 45 ราย (สํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั, 2564)อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้นในอําเภอศรีสําโรง จังหวัด

สุโขทยั ไดด้ําเนินการเฝ้าระวงัคดักรองกลุ่มเสี�ยง โดยมกีจิกรรมการเคาะประตูบา้นกลุ่มเสี�ยง มกีาร
เฝ้าระวงั คัดกรองกลุ่มเสี�ยงที�เดินทางมาจากต่างประเทศ เดนิทางมาจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กลุ่มประชาชนในพื�นที�เสี�ยง และยงัมกีารเยี�ยมติดตามกลุ่มเสี�ยงที�บ้าน รวมถึงการไป

ปฏบิตังิาน ณ จุดคดักรองของชุมชน (ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน, 2563) ซึ�งจากสถานการณ์ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ�งถือเป็น
ภาระงานที�หนักขึ�นเรื�อยๆ การระบาดในระยะเวลาที�ยาวนานส่งผลใหเ้กดิความอ่อนล้าของ อสม. แต่
ดว้ยหน้าที�ความรบัผดิชอบต่อสงัคม แนวทางในการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานที�เหมาะสม 

เสรมิสรา้งขวญัและกําลงัใจการปฏบิตังิานของอสม. 
 
 

 



ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที�จะทําการศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกันควบคุม
โรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ในอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในเขตพื�นที�รบัผิดชอบของ 

อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยั เพื�อที�จะไดนํ้าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการส่งเสรมิแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานที�เหมาะสม เสรมิสรา้งขวญัและกําลงัใจการปฏบิตัิงานของ  อสม. ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื�อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี�ยต่อ

เดอืน อาชพี ระยะเวลาการปฏบิตังิานเป็น อสม. ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขต
พื�นที�รบัผดิชอบของ อําเภอศรสํีาโรง จงัหวดัสุโขทยั ที�ปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกันควบคุม โรคติดเชื�อ

ไวรสัโคโรนา 2019 
 2. เพื�อศกึษาระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 
2019  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้นในเขตพื�นที�รบัผดิชอบของ อําเภอศรสํีาโรง จงัหวดั

สุโขทยั 
 3. เพื�อศกึษาการเปรยีบเทยีบขอ้มูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
รายได้เฉลี�ยต่อเดอืน อาชพี ระยะเวลาการปฏบิตังิานเป็น อสม. ที�มผีลกบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิาน
เฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบ่า้นใน
เขตพื�นที�รบัผดิชอบของ อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยั 

 

สมมติฐานของการวิจยั  
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้เฉลี�ยต่อเดอืน อาชพี

ระยะเวลาการปฏิบตัิงานเป็น อสม.ที�ต่างกนั ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกัน
ควบคุม โรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 
การศกึษาหมายถงึ แรงจูงใจในการปฏบิตังิานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 

2019  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้น อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยั เกบ็รวบรวม
แบบสอบถาม ตั �งแต่วนัที� 1 -31 ตุลาคม 2564 

 

 



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

 

โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019  
โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 เกดิจากเชื�อ Corona ซึ�งอยู่

ในตระกูลโคโรนาไวรสั เป็นสายพนัธุไ์วรสัตวัที� 7 เป็นไวรสัที�มเีปลอืกเป็นไขมนัหุม้ จงึทําใหม้รีูปร่าง
คล้ายมงกุฎ เป็นไวรสัชนิด RNA ขนาดใหญ่ที�สุดในไวรสั RNA มขีนาด 0.06-0.14 ไมครอนสามารถ
แพร่ผ่านละอองฝอย นํ�าลาย นํ�ามูก ที�กระเด็นออกจาก  ตวัผูป่้วยเป็นช่องทางหลกั และยงัแพร่เชื�อได้

จากการขบัออกทางอุจจาระ การขยี�ตา (ผ่านเยื�อบุตา)และการสมัผสัใบหน้า/ปาก ระยะฟักตัวของเชื�อ  
โคโรนาไวรสั โดยเฉลี�ยมรีะยะ 2 วนั (12ชั �วโมง 5 วนั) คาดการณ์จากประวตัิของผู้ป่วยแต่ละราย
โดยเฉลี�ย 14 วนัอาการของโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019ไข ้มากกว่า 37.5องศาเซลเซยีส มีอาการ

ระบบทางเดนิหายใจ เช่น ไอ มนํี�ามูก เจบ็คอ หายใจเหนื�อยหอบ 
การตรวจวนิิจฉยั ม ี2 แบบ คอื การตรวจหาสารพนัธุกรรมของเชื�อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธ ี

Real-time RT-PCR และการตรวจลําดบันิวคลโิอไทด ์(Nucleotidesequencing) ต่อ ORF-1b gene 
หรอื N gene 

การรกัษาโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019แนวทางการรกัษา โควดิ-19แบ่งกลุ่มตามอาการได้
เป็น 4กรณี 

1. Confirmed case ไม่มอีาการ 

2. Confirmed case with mild symptoms and no risk factors: (ภาพถ่ายรงัสปีอด 
ปกติ ที�ไม่มภีาวะเสี�ยง/โรคร่วมสําคญั) 

3. Confirmed case with mild symptoms and risk factors:ภาพถ่ายรงัสีปอดปกต ิ

แต่มปัีจจยัเสี�ยง/โรคร่วมสําคญั 
4. Confirmedcasewithpneumonia 

 

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ่า้น 
 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2554)

หมายถงึ บุคคลที�ได้รับการคดัเลอืกจากประชาชนในหมู่บ้าน และได้รับการอบรมตามหลกัสูตรที�
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมีบทบาทหน้าที�สําคัญ คือเป็นผู้นําการเปลี�ยนแปลงด้าน
พฤติกรรมสุขภาพอนามยั (Change agents) สื�อสารข่าวสารสาธารณสุข แนะนํา เผยแพร่ความรู ้

วางแผนมหีน้าที� แกข้า่วร้าย กระจายขา่วด ีประสานงานสาธารณสุข บําบดัทุกขป์ระชาชน ดํารงตน
เป็นตวัอย่างที�ด ีและประสานกจิกรรมพฒันาสาธารณสุข ตลอดจนใหบ้รกิารสาธารณสุขด้านต่าง ๆ 
เช่น การส่งเสรมิสุขภาพ การเฝ้าระวงัและป้องกนัโรค การช่วยเหลอืและรักษาพยาบาลขั �นต้น โดย



ใช้ยาและเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที�กระทรวงสาธารณสุขกําหนด อสม. คนหนึ�งจะรบัผดิชอบดูแล
ครวัเรอืนในหมู่บา้น/ชุมชน โดยเฉลี�ย 10 - 15หลงัคาเรือน 

 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) มบีทบาทในการจดัตั �งศูนย์ปฏบิตัิการเฝ้าระวงัโควดิ 19 ระดบัตําบล เพื�อจดัการใหม้ี
การรณรงค์ เคาะประตูบ้านต้านโควิด 19 ได้อย่างครอบคลุม โดยอสม. แต่ละคนต้องลงไป
ปฏบิตังิานในพื�นที� และรายงานผลการดําเนินงานผ่านแอพพลเิคชั �น อสม. ออนไลน์ รวมถึงติดต่อ
ประสานงานกบัเจา้หน้าที�สาธารณสุขในพื�นที� 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัแรงจงูใจ 

ความหมายของแรงจงูใจ (Motivation) 

Johns (1996, p. 159) กล่าวว่า เป็นการยากที�จะนิยมคําว่า แรงจูงใจ แต่เมื�อกล่าวถึงบุคคล
ในองค์การที�มแีรงจูงใจในการทํางาน จะพบว่า บุคคลนั �นจะทํางานหนัก ทํางานอย่างไม่หยุดยั �ง และ
ทศิทางการแสดงออกพฤตกิรรมมุ่งสู่ผลลพัธ์ที�ด ี

 Moorhead and Griffin (1995, p. 78) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นกลุ่มของแรงผลกัดนัที�ส่งผลให้
บุคคลมพีฤตกิรรมในแนวทางที�ต้องการ 

 สมยศ นาวีการ (2543, หน้า 28-29) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นพลงัที�ริเริ�ม กํากับและคํ�าจุน 
พฤติกรรมและการกระทําส่วนบุคคล คุณลกัษณะพื�นฐานของแรงจูงใจ 3 ประการ คอื ความพยายาม 
ความไม่หยุดยั �ง และทศิทาง 

จากความหมายของแรงจูงใจสามารถสรุปไดว่้า แรงจูงใจ หมายถึง สิ�งที�เป็นความต้องการ
ของคนทํางานภายในตัวบุคคล และสภาพแวดล้อมที�มอีทิธิพลต่อการทํางานที�ส่งเสรมิให้บุคคลมี
ความพอใจและกระตอืรอืร้นในการทํางาน เมื�อได้รับการตอบสนองบุคคลจะเกดิความพงึพอใจใน

การทํางาน 

ทฤษฎีสองปัจจัยในการจูงใจ (Two factors motivation theory) (Herzberg, Mausner& 
Snyderman, 1959) 

เฟรเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) เป็นศาสตราจารย์ด้านการจัดการที�

มหาวทิยาลยัยูทาห์ (The University of Utah) และเป็นที�ปรึกษาธุรกิจสําคญั ๆ หลาย ได้ศกึษา
องคป์ระกอบของความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจในการทํางาน พบว่า มปัีจจยัที�ทําให้คนเกดิ
ความพงึพอใจในการทํางานว่ามอียู่ 2 ปัจจยั คอื ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัสุขอนามยั ปัจจัยทั �งสองจะ

ช่วยสนับสนุนใหเ้กดิความพงึพอใจในการทํางานมากยิ�งขึ�น เป็นทฤษฎทีี�เสนอแนะว่าความพงึพอใจ
ในการทํางาน ประกอบดว้ย 2 แนวคดิ คอื 



1. แนวคดิที�มขีอบเขตจากความพงึพอใจ (Satisfaction) ไปยงัความไม่พงึพอใจ  

(No Satisfaction) และได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) 

2. แนวคดิที�มขีอบเขตจากความไม่พงึพอใจ (Dissatisfaction) ไปยงัความไม่พงึ
พอใจ (No Satisfaction) และได้รบัอิทธพิลจากปัจจยัอนามยั (Hygiene factors) 

ปัจจยัจูงใจนั �นเป็นปัจจยัที�จะส่งเสรมิให้บุคคลมคีวามพอใจและกระตือรือร้นในการทํางาน 
ซึ�งปัจจัยจูงใจเป็นปัจจยัภายในของตัวบุคคล และเป็นปัจจัยที�จูงใจบุคคลให้ทํางาน ส่วนปัจจัย
สุขอนามัย เป็นปัจจยัสภาพแวดล้อมที�มีอทิธพิลต่อความไม่พอใจในการทํางาน ทั �งนี� หากบุคคล
ไม่ไดร้บัการตอบสนองปัจจยันี�แลว้ บุคคลนั �นจะไม่พอใจในการปฏบิตัิงานจะทําให้ประสทิธภิาพการ
ทํางานลดลง อาจเกดิถดถอย หรอืลาออกได้ 
 

งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง  

ศวิา หลาบคํา และ กลา้หาญ ณ น่าน (2564) ศกึษาเรื�อง ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจใน

การทํางานและผลการปฏิบตัิงานของพนักงาน กรณีศกึษา บรษิัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั 
(มหาชน) การวจิยันี�มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกบัผลการ
ปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างที�ใช้การศกึษา

คอื พนักงานที�ปฏบิตังิานในสํานักงานใหญ่ จํานวน 324 คน เครื�องมอืที�ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยค่า
ความเชื�อมั �นของเครื�องมอืดว้ยการหาค่าสมัประสทิธิ �แอลฟาของ ครอนบาคอยู่ระหว่าง 0.89 –0.96 
เท่ากบั 0.97 สถิติที�นํามาใช้เพื�อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสทิธิ �สหสัมพนัธ์ของเพยีร์สนั
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจโดยรวมมีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางกับผลการ
ปฏบิัติงานของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนปัจจัยคํ�าจุนโดยรวมมรีะดับ
ความสมัพนัธป์านกลางกบัผลการปฏบิตังิานของพนักงานอย่างมนัียสําคญัทางสถติิที�ระดบั .01  

จรูญลักษณ์ ป้องเจริญ และ ยุคนธ์ เมืองช้าง (2560) ศึกษาเรื�อง แรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านจงัหวัดสุพรรณบุรี มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพนัธ์และอทิธพิลของปัจจัยที�มผีลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี สุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั �นตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 348 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงใจในการ
ปฏบิตังิานในระดบัมาก (X =4.47, SD =.45) ปัจจยัที�มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนีัยสําคัญทาง
สถิติที�ระดับ .01 กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ (r=.69) 

ความกา้วหน้า (r=.64) การได้รบัการยอมรบันับถอื (r=.62) ความสมัพนัธใ์นการทํางาน (r=.60) และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (r=.55) และเมื�อว ิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั �นตอน พบว่า



ค่าตอบแทนและสวสัดกิารความก้าวหน้าและการได้รบัการยอมรับนับถือ สามารถร่วมกันทํานาย
แรงจูงใจในการปฏบิัติงานของ อสม.ได้ร้อยละ 58.6 การศกึษานี�แสดงถึงความสําคญัของการ

ส่งเสรมิในเรื�องค่าตอบแทนและสวสัดกิารและความกา้วหน้าอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหอ้สม.มแีรงจูงใจใน
การปฏบิตังิานซึ�งจะส่งผลต่อการดูแลสุขภาพประชาชนของ อสม.ใหเ้พิ�มมากยิ�งขึ�น 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

การวจิยัครั �งนี�ใชแ้นวทางการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมวีธิกีารวจิยัใน
รูปแบบเชงิพรรณนา (Descriptive research)เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื�องมอืแบบสอบถาม 

(Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่างประกอบกบัการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรบัสรุปผลการวจิยั เพื�อ
ทําการวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติทิี�ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ประชากรได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้นในเขตพื�นที�รบัผิดชอบของ อําเภอ-

ศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยั จํานวน 1,589 คน 

กลุ่มตัวอย่างสูตรการคํานวณการกําหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างของ ทาโรยามาเน 

(TaroTayamane)ที�ระดบัค่าความเชื�อมั �นที� 95% และความคลาดเคลื�อน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
320 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่างในการทําวิจยัครั �งนี�ผู้วจิยัได้สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยการจบัฉลากรายชื�อ อสม. ในแต่ละตําบล ทลีะ 1 คน สุ่มเฉพาะ อสม. ที�มคุีณสมบตัิ
ตามเกณฑ ์จนครบตามจํานวนกลุ่มตวัอย่าง  

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 2 ส่วน ดงันี� 

ตอนที� 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพื�นที�รบัผดิชอบ
ของอําเภอศรสํีาโรง จังหวดัสุโขทยัลกัษณะขอ้คําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
จํานวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี�ยต่อเดือน อาชีพ และ
ระยะเวลาการปฏบิตังิานเป็น อสม. 

ตอนที� 2 แรงจูงใจในการปฏบิตังิานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุม โรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 

ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้น ปัจจยัจูงใจ จํานวน 19 ขอ้ และปัจจยัสุขอนามยั จํานวน 

19 ขอ้ลกัษณะขอ้คําถามเป็นแบบมาตรวดัประเมนิค่า ค่า โดยมมีาตรวดั 5 หน่วย คอื เห็นดว้ยอย่างยิ�ง 

เหน็ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ�ง  

 

 



แปลค่าการใหค้วามคดิเหน็ 

เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง  (5 คะแนน)  หมายความว่า เหน็ดว้ยทั �งหมด 

เหน็ดว้ย   (4 คะแนน) หมายความว่า เหน็ดว้ยเป็นบางส่วน 

ไม่แน่ใจ   (3 คะแนน) หมายความว่า รูส้กึลงัเลใจ 

ไม่เหน็ดว้ย  (2 คะแนน)   หมายความว่า ไม่เหน็ดว้ยเป็นบางส่วน 

ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิ�ง (1 คะแนน)  หมายความว่า ไม่เหน็ดว้ยทั �งหมด 

 การแปลความหมายระดบัแรงจูงใจในการปฏบิัติงานเฝ้าระวงัป้องกันควบคุม โรคติดเชื�อ

ไวรสัโคโรนา 2019 ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั โดยใช้เกณฑ์

ของบลูม (Bloom, 1975) ดงันี� 

                ระดบั                 รอ้ยละ     ค่าเฉลี�ย 

ระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ระดบัสูง รอ้ยละ 80 ขึ�นไป  4.00 - 5.00 

ระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ระดบัปานกลาง รอ้ยละ 60-79   3.00 - 3.99 

ระดบัแรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ระดบัตํ�า น้อยกว่ารอ้ยละ 60  1.00 - 2.99 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมอืผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามขึ�นเองโดยมขีั �นตอน ดงันี� 

 1. ศกึษา แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสาร และงานวจิยัที�เกี�ยวข้องกับเรื�องที�ต้องการศกึษาเพื�อใช้
เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามในงานวจิยัครั �งนี� 

2. สร้างแบบสอบถามส่วนที� เป็นแบบสอบถามที�ให้เลือกตอบตามตามแต่ลกัษณะบุคคล
สร้างแบบสอบถามและส่วนที� 2 เป็นแบบสอบถามม ี5 ระดบั 

 3. นําแบบสอบถามที�สร้างขึ�น และไดร้ับการปรบัปรุงแกไ้ขเรยีบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try 
out) กบั ประชาชน ในอําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัสุโขทยั (ที�ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวจิัย) จํานวน 
40 คน เพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั �นและคุณภาพในการสร้างเครื�องมอื ไดค้่าเท่ากบั 0.97 

 4. นําแบบสอบถามที�ได้มาดําเนินการตรวจสอบความเชื�อมั �น และได้นํามาปรบัปรุงให้
ถูกต้องเหมาะสมแลว้ คณะผูว้จิยัดําเนินการจดัทําแบบสอบถาม เพื�อใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอย่างจํานวน 320 คน ต่อไป 

  



สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรบัการวิจยัเชิงปรมิาณ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่จํานวนและร้อยละ (Percent)ค่าเฉลี�ย (Mean) และ ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และ 
สถิต ิIndependent T-test และ One-Way ANOVA 

 

ผลการวิจยั 

ผลของการวเิคราะหต์ามลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล จํานวนผูต้อบแบบสอบถาม 320 คน สว่น
ใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุระหว่าง 40 - 49 ปี ระดบัการศกึษาประถมศึกษา มสีถานภาพ  รายได้เฉลี�ยต่อ
เดอืน อยู่ในช่วงน้อยกว่า/เท่ากบั 5,000 บาท ประกอบอาชพีเกษตรกรรม/เกษตรกร ระยะเวลาการ

ปฏบิตังิานเป็น อสม. อยู่ในช่วง 10 ปีขึ�นไป 

ผลการวิเคราะหปั์จจยัจูงใจที�มีผลต่อการปฏิบติังานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุม โรคติด

เชื�อไวรสัโคโรนา 2019  ของ อสม. 

ปัจจยัแรงจูงใจ (Motivation Factors) 

ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัจูงใจ มคี่าเฉลี�ยสูง เนื�องจาก อสม.ปฏบิตังิานมากกว่า 10 ปี เป็น
จํานวนมาก ปฏบิตัดิว้ยใจจติอาสา มแีรงจูงใจจากปัจจยัจูงใจดา้นความสําเร็จในงานในระดบัสูงที�สุด 
เนื�องมาจากอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทยั คดิว่าการที�มี

เพื�อนร่วมงานด ีสามารถทําใหก้ารปฏบิตังิานเฝ้าระวังป้องกนัควบคุมโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 
ประสบความสําเรจ็ การไดเ้ป็นส่วนหนึ�งที�ทําให้การปฏิบตัิงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคติดเชื�อ
ไวรสัโคโรนา 2019 ในชุมชนประสบความสําเรจ็ และการมเีครื�องมอืและอุปกรณ์ที�เพยีงพอ สามารถ

ทําใหก้ารปฏบิตังิานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ประสบความสําเรจ็  

ปัจจยัสขุอนามยั (Hygiene Factors) 

 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจปัจจัยสุขอนามัย มีค่าเฉลี�ยสูงการมีความสัมพนัธ์ที�ดี กับ
ผู้บังคับบัญชา หรือ ประธาน อสม. และ ผู้บังคับบัญชา หรือ ประธาน อสม. ที�มีความรู้

ความสามารถ ในการดําเนินงานปฏบิตังิานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 
รวมถึงได้รับการเอาใจใส่ และความช่วยเหลือแนะนํา เกี�ยวกับการทํางานของ อสม.จาก
ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ทําให ้มคีวามสุขใจและเกดิแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานเฝ้า
ระวงัป้องกันควบคุมโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ในชุมชนสําเร็จ ด้านรายได้สวัสดกิารนั �น อยู่

ระดบัปานกลาง ซึ�งค่าเฉลี�ยแรงจูงใจตํ�าที�สุด ในระยะยาวอาจส่งผลต่อการตัดสนิใจลาออกหรอืยงัคง
จะปฏบิตัิงาน อสม. ต่อไป ถ้าไม่มค่ีาตอบแทนและสวสัดกิารต่างๆ ด้านรายไดแ้ละสวสัดกิาร คอื อสม.



ควรได้รบัสทิธพิเิศษในการตรวจรกัษา โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 มากกว่าประชาชนทั �วไป ควรมี
การได้รบัเบี�ยเสี�ยงภยัในการปฏบิตังิานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 คอืส ิ�ง

ที�เหมาะสม  
 
ผลการวิเคราะหเ์พื�อทดสอบสมมุติฐาน 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ รายได้เฉลี�ยต่อเดอืน อาชพี 
ระยะเวลาการปฏิบตัิงานเป็น อสม. ที�ต่างกนั ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกัน

ควบคุม โรคตดิเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน อําเภอศรีสําโรง 
จงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั 

 1. เพศ ที�แตกต่างกนั ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้น ในเขตพื�นที�รบัผดิชอบของ 
อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวังป้องกนัควบคุม โรคติด
เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที�ระดบั 0.05 

 2. อายุ ที�แตกต่างกนั ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้น ในเขตพื�นที�รบัผดิชอบของ 
อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวังป้องกนัควบคุม โรคติด
เชื�อไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที�ระดบั 0.01 
 3. ระดบัการศกึษา ที�แตกต่างกนั ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพื�นที�

รบัผดิชอบของ อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกนั
ควบคุม โรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที�ระดบั 0.01 
 4. สถานภาพ ที�แตกต่างกัน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพื�นที�
รบัผดิชอบของ อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกนั
ควบคุม โรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที�ระดบั 0.01 
 5. รายได้เฉลี�ยต่อเดอืน ที�แตกต่างกนั ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขต

พื�นที�ร ับผดิชอบของ อําเภอศรสํีาโรง จงัหวดัสุโขทยัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานเฝ้าระวัง
ป้องกนัควบคุม โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที�ระดบั 0.01 
 6. อาชพี ที�แตกต่างกนั ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพื�นที�รบัผิดชอบ
ของ อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยัส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตังิานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุม โรค

ตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที�ระดบั 0.05 
 7. ระยะเวลาการปฏิบตัิงานเป็น อสม. ที�แตกต่างกนั ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน ในเขตพื�นที�รับผิดชอบของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏบิตังิานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุม โรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถิตทิี�ระดบั 0.01 



อภิปรายผล 

จากผลการวจิยัเรื�อง การศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวังป้องกนัควบคุมโรคติดเชื�อไวรัส 
โคโรนา 2019  ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้นในเขตพื�นที�รบัผดิชอบของอําเภอศรสํีาโรง 
จงัหวดัสุโขทยั สามารถนํามาอภปิรายผลได้ ดงันี� 
 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี�ยต่อเดือน และ

ระยะเวลาการปฏบิตังิานเป็น อสม. ที�แตกต่างกนั มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกนั

ควบคุมโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในเขตพื�นที�

รบัผดิชอบของ อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 

ส่วน เพศ และอาชพี ที�แตกต่างกนั มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวังป้องกนัควบคุม โรค

ตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพื�นที�รบัผิดชอบของ 

อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกัน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 สอดคล้องกบั

การวจิยัของ ช่อผกา หาระคุณโน (2561) ศกึษาเรื�อง แรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั 

ยูซซี ีเคทู จํากดั  ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นอายุ ระดับการศกึษา ตําแหน่งงาน 

และรายไดต่้อเดอืนของพนักงานบริษัท ยูซซี ีเคทู จํากัด ต่างกนั ทําให้แรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน

ของพนักงานบรษิทั ยูซซี ีเคทู จํากดั ต่างกนั และสอดคลอ้งกบัทฤษฎแีรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน ที�

กล่าวว่า แรงจูงใจ สิ�งที�เป็นความต้องการของคนทํางานภายในตัวบุคคล และสภาพแวดล้อมที�มี

อทิธพิลต่อการทํางานที�ส่งเสรมิใหบุ้คคลมคีวามพอใจและกระตอืรอืร้นในการทํางาน เมื�อได้รบัการ

ตอบสนองบุคคลจะเกดิความพงึพอใจในการทํางาน 

 ปัจจยัจูงใจ มคี่าเฉลี�ยสูง เนื�องจาก อสม.ปฏบิตังิานมากกว่า 10 ปี เป็นจํานวนมาก ปฏบิตัิ

ด้วยใจจติอาสา มแีรงจูงใจจากปัจจยัจูงใจด้านความสําเร็จในงานในระดับสูงที�สุด เนื� องมาจาก

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บา้น อําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยั คดิว่าการที�มเีพื�อนร่วมงานด ี

สามารถทําให้การปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ประสบ

ความสําเร็จ การได้เป็นส่วนหนึ�งที�ทําให้การปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 

2019 ในชุมชนประสบความสําเร็จ และ การมเีครื�องมอืและอุปกรณ์ที�เพยีงพอ สามารถทําให้การ

ปฏบิัติงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ประสบความสําเร็จ และปัจจัย

สุขอนามัย มแีรงจูงใจจากปัจจยัสุขอนามัยด้านความสัมพนัธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคบับัญชา 

เพื�อนร่วมงาน การมคีวามสัมพนัธ์ที�ด ีกับผู้บงัคับบญัชา หรอื ประธาน อสม. และผู้บังคบับัญชา 

หรอื ประธาน อสม. ที�มคีวามรูค้วามสามารถ ในการดําเนินงานปฏิบตัิงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุม

โรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 รวมถึงได้รับการเอาใจใส่ และความช่วยเหลือแนะนําเกี�ยวกบัการ



ทํางานของ อสม.จากผูบ้งัคบับญัชา หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ทําให ้มคีวามสุขใจและเกดิแรงจูงใจ

ในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคตดิเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 ในชุมชนสําเรจ็  

แรงจูงใจปัจจยัสุขอนามยัดา้นรายไดส้วสัดกิารนั �น อยู่ระดบัปานกลาง ซึ�งค่าเฉลี�ยแรงจูงใจ

ตํ�าที�สุด ในระยะยาวอาจส่งผลต่อการตดัสินใจลาออกหรือยงัคงจะปฏิบตัิงาน อสม. ต่อไป ถ้าไม่มี

ค่าตอบแทนและสวัสดกิารต่างๆ ด้านรายได้และสวสัดกิาร คือ อสม.ควรได้รบัสิทธพิเิศษในการ

ตรวจรกัษา โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 มากกว่าประชาชนทั �วไป ควรมกีารได้รบัเบี�ยเสี�ยงภัยใน

การปฏบิตังิานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 คอืสิ�งที�เหมาะสม 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะที�ไดจ้ากการวจิยั 
1. จากผลการวจิยั “แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวังป้องกนัควบคุม โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 

2019 ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพื�นที�รบัผิดชอบของ อําเภอศรสํีาโรง จงัหวัด
สุโขทัย ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเฝ้าระวงัป้องกันควบคุมโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 โดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดบัสูง ระดับแรงจูงใจปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับสูง มคี่าเฉลี�ยสูงกว่า ระดบัแรงจูงใจ

ปัจจยัสุขอนามยัโดยรวม จงึควรส่งเสรมิแรงจูงใจด้านปัจจยัสุขอนามยัให้สูงมากยิ�งขึ�น โดยเฉพาะด้าน 
รายได้และสวสัดกิาร ของอาสาสมคัรสาธารณสุข อยู่ระดบัปานกลาง พบว่า มค่ีาเฉลี�ยที�ตํ�าที�สุด จงึควรส่ง
เสรมิแรงจูงใหสู้งมากขึ�น ในเรื�องของ ค่าตอบแทนเดอืนละ 600 บาทมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัตํ�า และ 

ควรส่งเสรมิใหอ้สม.ได้รบัสทิธพิเิศษในการตรวจรกัษา โรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 มากกว่าประชาชน
ทั �วไป และ ควรมกีารไดร้บัเบี�ยเสี�ยงภยัในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกันควบคุมโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 
2019 ใหเ้หมาะสม เนื�องจากในระยะยาวอาจส่งผลต่อการตัดสนิใจลาออกหรอืยังคงจะปฏบิัติงาน อสม. 

ต่อไปได ้
2. สามารถนําขอ้มูลที�ไดจ้ากการศกึษานี�ไปใชเ้ป็นประโยชน์เบื�องต้นในการคน้ควา้และวจิยั

เชงิวชิาการในโอกาสต่อไป 
 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบังานวจิยัคร ั �งต่อไป 
1. อาจจะพฒันาปัจจยัด้านอื�นๆ ที�จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานเฝ้าระวงัป้องกัน

ควบคุม โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพื�นที�
รบัผดิชอบของอําเภอศรสีําโรง จงัหวดัสุโขทยั เช่น ความรู้ ทศันคต ิเจคติ ต่อการทํางาน เป็นต้น 

2. ควรนําแนวคิดทฤษฎีอื�นๆและสถิติอ ื�นๆ มาประยุกต์ใช้ในวิจัยเพื�อเป็นทางเลือกในการ
นําไปใชต้่อไป 
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