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บทคัดย่อ
การดําเนินงานวิจยั ฉบับนี เป็ นการวิจัย เชิงปริมาณ (QuantitativeResearch)โดยมีว ิธกี าร
วิจัยในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive research) 1)เพือศึก ษาปั จจัยส่ว นบุคคล 2)เพือศึก ษา
ระดับแรงจู ง ใจในการปฏิบัติ ง านเฝ้ า ระวัง ป้ องกัน ควบคุ ม โรคติ ดเชือไวรัส โคโรนา 2019 ของ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บ้านในเขตพืนทีรับผิดชอบของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
3)เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นในเขตพืนทีรับผิดชอบของ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรคติด
เชือไวรัสโคโรนา 2019 และใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือ ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล กลุ่ มตัว อย่า ง
จํานวน 320 คน แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ส่วนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที 2 ปั จจัยจูงใจ
และส่วนที 3 ปั จจัยสุขอนามัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ ว นเบียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Independent T-test , One-Way ANOVA
ผลการศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ส่ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิง การศึกษาระดับการศึกษา
ประถมศึกษาสถานภาพสมรส รายได้เฉลียต่อเดือนอยู่ในช่วง น้อยกว่า/เท่ากับ 5,000 บาท ประกอบ
อาชีพ เกษตรกรรม/เกษตรกร ระยะและเวลาการปฏิบัติงานเป็ น อสม. อยู่ ในช่ วง 10 ปี ขนไประดั
ึ
บ
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุ มโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํ า หมู่บ้าน ในเขตพืนทีรับผิดชอบของ อํ าเภอศรีสํ าโรง จัง หวัดสุโขทัย โดยรวม
พบว่าระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับสูง ทัง ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยสุขอนามัย

ส่วนผลการวิเคราะห์สมมุตฐิ านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้
เฉลียต่ อ เดื อ น อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบ ัติ งานเป็ น อสม. ทีต่ า งกัน ส่ งผลให้ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน ในเขตพืนทีรับผิดชอบของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ปั จจัยจูงใจ ปั จจัยสุขอนามัย
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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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมควบคุม ได้ป ระกาศให้โรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019
(COVID -19)เป็ นโรคติดต่ออันตรายในลําดับโรคที 14 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง ชือและ
อาการสําคัญของโรคติดต่ อ อันตราย (ฉบับที 3) พ.ศ. 2563, 29 กุมภาพันธ์ 2563) โดยได้มกี าร
กําหนดแนวทาง ในการดําเนินการเฝ้ าระวังคัดกรอง และป้ องกันควบคุมโรค ไม่ให้มกี ารระบาดของ
โรค โดยแจ้งให้สถานพยาบาลทุกแห่ง ทําการคัดกรองผูป้ ่ วย ทีมีอาการไข้ร่ว มกับมีอาการทางเดิน
หายใจอย่ า งใดอย่ า งหนึ งร่ว มด้ว ย เช่น ไอ เจ็บคอ มีนํามูก หายใจเหนือยหอบ จะมีเ จ้า หน้ า ที
สาธารณสุขในพืนทีเป็ นผู้ปฏิบตั ิงาน และอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา หมู่บ้าน (อสม.) เป็ นกลุ่ม
บุคคลสําคัญทีช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบตั งิ านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการคัดกรอง การเฝ้ า
ระวัง การควบคุมโรค
ปั จจุบนั วันที 4 กันยายน 2564 พบว่ าการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ได้
เพิมขึนอย่า งรวดเร็ว มีการระบาดไปในหลายประเทศทัวโลก มีผู้ป่วยติดเชือทัวโลก 220ล้านคน
เสียชีวติ กว่า 4.56ล้านราย (WorldmeterCovid, 2021) สําหรับประเทศไทย มีการระบาดของโรค
เป็ นอันดับ 29ของโลกส่วนจังหวัดสุโขทัย จากการระบาดของโควิด 19 ทัง 3 รอบเป็ นจังหวัดหนึงที
พบผู้ป่วยยืนยันติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 โดยพบผู้ป่วยยืนยันสะสม จํานวน 4,677ราย ผู้ป่ว ยที
รัก ษาหายแล้ว 4,131 ราย รักษาอยู่ โรงพยาบาล 491ราย เสีย ชีวติ สะสม 45 ราย (สํ า นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, 2564)อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นในอํ า เภอศรีสํา โรง จังหวัด
สุโขทัย ได้ดําเนินการเฝ้ าระวังคัดกรองกลุ่มเสียง โดยมีกจิ กรรมการเคาะประตูบา้ นกลุ่ มเสียง มีการ
เฝ้ าระวัง คัด กรองกลุ่มเสียงทีเดินทางมาจากต่ างประเทศ เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล กลุ่มประชาชนในพืนทีเสียง และยังมีการเยียมติดตามกลุ่มเสียงทีบ้าน รวมถึงการไป
ปฏิบตั งิ าน ณ จุดคัดกรองของชุ มชน (ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุ น
สุขภาพภาคประชาชน, 2563) ซึงจากสถานการณ์ ของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ซึงถือเป็ น
ภาระงานทีหนักขึนเรือยๆ การระบาดในระยะเวลาทียาวนานส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าของ อสม. แต่
ด้วยหน้าทีความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางในการส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสม
เสริมสร้างขวัญและกําลังใจการปฏิบตั งิ านของอสม.

ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจะทําการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านในเขตพืนทีรับผิดชอบของ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เพือทีจะได้นําข้อมู ลมาเป็ นแนวทางในการส่งเสริมแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั งิ านทีเหมาะสม เสริมสร้างขวัญและกําลังใจการปฏิบตั ิงานของ อสม. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลียต่อ
เดือน อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านเป็ น อสม. ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้า น ในเขต
พืนทีรับผิดชอบของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ทีปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019
2. เพือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นในเขตพืนทีรับผิดชอบของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัด
สุโขทัย
3. เพือศึกษาการเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลียต่อเดือน อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านเป็ น อสม. ทีมีผลกับแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
เฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ นใน
เขตพืนทีรับผิดชอบของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย

สมมติ ฐานของการวิ จยั
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลียต่ อเดือน อาชีพ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเป็ น อสม.ทีต่ างกัน ส่ งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกัน
ควบคุม โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาหมายถึง แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เก็บรวบรวม
แบบสอบถาม ตังแต่วนั ที 1 -31 ตุลาคม 2564

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ทีเกียวข้อง
โรคติ ดเชือไวรัสโคโรนา 2019
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 เกิดจากเชือ Corona ซึงอยู่
ในตระกูลโคโรนาไวรัส เป็ นสายพันธุไ์ วรัสตัวที 7 เป็ นไวรัสทีมีเปลือกเป็ นไขมันหุม้ จึงทําให้มรี ูปร่าง
คล้ายมงกุฎ เป็ นไวรัสชนิด RNA ขนาดใหญ่ทสุี ดในไวรัส RNA มีขนาด 0.06-0.14 ไมครอนสามารถ
แพร่ผ่านละอองฝอย นํ าลาย นํ ามูก ทีกระเด็นออกจาก ตัวผูป้ ่ วยเป็ นช่องทางหลัก และยังแพร่เชือได้
จากการขับออกทางอุจจาระ การขยีตา (ผ่านเยือบุตา)และการสัมผัสใบหน้า /ปาก ระยะฟั กตัวของเชือ
โคโรนาไวรัส โดยเฉลียมีระยะ 2 วัน (12ชัวโมง 5 วัน) คาดการณ์ จากประวัติของผู้ป่ว ยแต่ ละราย
โดยเฉลีย 14 วันอาการของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019ไข้ มากกว่ า 37.5องศาเซลเซียส มีอาการ
ระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีนํามูก เจ็บคอ หายใจเหนือยหอบ
การตรวจวินิจฉัย มี 2 แบบ คือ การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชือ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี
Real-time RT-PCR และการตรวจลําดับนิวคลิโอไทด์ (Nucleotidesequencing) ต่อ ORF-1b gene
หรือ N gene
การรักษาโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019แนวทางการรักษา โควิด-19แบ่งกลุ่มตามอาการได้
เป็ น 4กรณี
1. Confirmed case ไม่มอี าการ
2. Confirmed case with mild symptoms and no risk factors: (ภาพถ่ายรังสีปอด
ปกติ ทีไม่มภี าวะเสียง/โรคร่วมสําคัญ)
3. Confirmed case with mild symptoms and risk factors:ภาพถ่ ายรังสีปอดปกติ
แต่ มปี ั จจัยเสียง/โรคร่วมสําคัญ
4. Confirmedcasewithpneumonia

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ น
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บ้าน (อสม.) (กรมสนับสนุ นบริการสุข ภาพ, 2554)
หมายถึง บุ คคลทีได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในหมู่บ้า น และได้รับการอบรมตามหลักสูตรที
กระทรวงสาธารณสุ ข กํ า หนด โดยมีบ ทบาทหน้ า ทีสํ า คัญ คือ เป็ นผู้ นํ า การเปลียนแปลงด้ า น
พฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) สือสารข่า วสารสาธารณสุ ข แนะนํ า เผยแพร่ความรู้
วางแผนมีหน้าที แก้ขา่ วร้าย กระจายข่าวดี ประสานงานสาธารณสุข บําบัดทุกข์ประชาชน ดํารงตน
เป็ นตัวอย่างทีดี และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่ าง ๆ
เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้ าระวังและป้ องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขันต้ น โดย

ใช้ยาและเวชภัณฑ์ต ามขอบเขตทีกระทรวงสาธารณสุขกํ า หนด อสม. คนหนึงจะรับผิด ชอบดูแ ล
ครัวเรือนในหมู่บา้ น/ชุมชน โดยเฉลีย 10 - 15หลังคาเรือน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทในการจัดตังศูนย์ปฏิบตั ิการเฝ้ าระวังโควิด 19 ระดับตําบล เพือจัดการให้มี
การรณรงค์ เคาะประตู บ้า นต้ า นโควิ ด 19 ได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม โดยอสม. แต่ ละคนต้ อ งลงไป
ปฏิบตั งิ านในพืนที และรายงานผลการดําเนินงานผ่า นแอพพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ รวมถึงติดต่ อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีสาธารณสุขในพืนที

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจ
ความหมายของแรงจูงใจ (Motivation)
Johns (1996, p. 159) กล่าวว่า เป็ นการยากทีจะนิยมคําว่า แรงจูงใจ แต่เมือกล่าวถึงบุคคล
ในองค์การทีมีแรงจูงใจในการทํางาน จะพบว่า บุคคลนันจะทํางานหนัก ทํางานอย่างไม่หยุดยัง และ
ทิศทางการแสดงออกพฤติกรรมมุ่งสู่ผลลัพธ์ทดีี
Moorhead and Griffin (1995, p. 78) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็ นกลุ่มของแรงผลักดันทีส่งผลให้
บุคคลมีพฤติกรรมในแนวทางทีต้องการ
สมยศ นาวีการ (2543, หน้ า 28-29) กล่า วว่า แรงจูงใจเป็ นพลังทีริเริม กํ ากับและคําจุ น
พฤติกรรมและการกระทําส่วนบุคคล คุณลักษณะพืนฐานของแรงจูงใจ 3 ประการ คือ ความพยายาม
ความไม่หยุดยัง และทิศทาง
จากความหมายของแรงจูงใจสามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิงทีเป็ นความต้อ งการ
ของคนทํางานภายในตัวบุคคล และสภาพแวดล้อ มทีมีอทิ ธิพลต่ อ การทํางานทีส่ งเสริมให้บุคคลมี
ความพอใจและกระตือรือร้นในการทํา งาน เมือได้รับการตอบสนองบุคคลจะเกิดความพึงพอใจใน
การทํางาน
ทฤษฎีสองปั จจัย ในการจูงใจ (Two factors motivation theory) (Herzberg, Mausner&
Snyderman, 1959)
เฟรเดอริก เฮอร์ซ เบิร์ ก (Frederick Herzberg) เป็ น ศาสตราจารย์ด้ า นการจั ด การที
มหาวิทยาลัยยู ทาห์ (The University of Utah) และเป็ นทีปรึกษาธุรกิจสําคัญ ๆ หลาย ได้ศกึ ษา
องค์ประกอบของความพึงพอใจและความไม่ พงึ พอใจในการทํางาน พบว่า มีปัจจัยทีทําให้คนเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานว่ามีอยู่ 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยจูงใจ และปั จจัย สุ ขอนามัย ปั จจัยทังสองจะ
ช่วยสนับสนุ นให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานมากยิงขึน เป็ นทฤษฎีทเสนอแนะว่
ี
าความพึงพอใจ
ในการทํางาน ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ

1. แนวคิดทีมีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยังความไม่พงึ พอใจ
(No Satisfaction) และได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยจูงใจ (Motivation Factor)
2. แนวคิดทีมีขอบเขตจากความไม่พงึ พอใจ (Dissatisfaction) ไปยังความไม่พงึ
พอใจ (No Satisfaction) และได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยอนามัย (Hygiene factors)
ปั จจัยจูงใจนันเป็ นปั จจัยทีจะส่งเสริมให้บุคคลมีความพอใจและกระตือ รือร้นในการทํางาน
ซึงปั จจัย จู งใจเป็ นปั จจัย ภายในของตัวบุค คล และเป็ นปั จจัย ทีจู งใจบุคคลให้ทํา งาน ส่ ว นปั จจัย
สุขอนามัย เป็ นปั จจัยสภาพแวดล้อมทีมีอทิ ธิพลต่ อ ความไม่พอใจในการทํ า งาน ทังนี หากบุคคล
ไม่ได้รบั การตอบสนองปั จจัยนีแล้ว บุคคลนันจะไม่พอใจในการปฏิบตั ิงานจะทําให้ประสิทธิภาพการ
ทํางานลดลง อาจเกิดถดถอย หรือลาออกได้

งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
ศิวา หลาบคํา และ กล้าหาญ ณ น่าน (2564) ศึกษาเรือง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การทํางานและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณีศกึ ษา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํ า กัด
(มหาชน) การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างทีใช้การศึกษา
คือ พนักงานทีปฏิบตั งิ านในสํานักงานใหญ่ จํานวน 324 คน เครืองมือทีใช้เป็ นแบบสอบถาม โดยค่า
ความเชือมันของเครืองมือด้วยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของ ครอนบาคอยู่ระหว่า ง 0.89 –0.96
เท่ากับ 0.97 สถิติทนํี ามาใช้เพือทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิจัย พบว่ า ปั จ จัย จู ง ใจโดยรวมมีระดับ ความสัมพัน ธ์ อ ยู่ ใ นระดับ ปานกลางกั บผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอย่ า งมีนัย สํ าคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01 ส่ ว นปั จจัย คําจุ นโดยรวมมีระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลางกับผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .01
จรู ญ ลัก ษณ์ ป้ อ งเจริญ และ ยุ ค นธ์ เมือ งช้ า ง (2560) ศึก ษาเรือง แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั งิ านของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้า นจังหวัดสุพรรณบุรี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษา
ระดับแรงจู ง ใจในการปฏิบ ัติงาน ความสัม พันธ์และอิท ธิพลของปั จจัย ทีมีผ ลต่ อแรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํ าหมู่บ้า นจังหวัดสุ พรรณบุรี สุ่ มตัว อย่ างแบบหลาย
ขันตอน ได้ กลุ่ มตั ว อย่ า ง จํา นวน 348 คน ผลการวิจัย พบว่ า กลุ่ มตัว อย่ า งมีแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั งิ านในระดับมาก (X =4.47, SD =.45) ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ท ีระดับ .01 กับ แรงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนและสวัส ดิก าร (r=.69)
ความก้าวหน้ า (r=.64) การได้รบั การยอมรับนับถือ (r=.62) ความสัมพันธ์ในการทํางาน (r=.60) และ
สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน (r=.55) และเมือวิเ คราะห์ถ ดถอยพหุ คู ณ แบบขันตอน พบว่ า

ค่าตอบแทนและสวัสดิการความก้าวหน้าและการได้รบั การยอมรับนับถือ สามารถร่วมกันทํานาย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ อสม.ได้ร้อยละ 58.6 การศึกษานีแสดงถึงความสํ า คัญของการ
ส่งเสริมในเรืองค่าตอบแทนและสวัสดิการและความก้าวหน้าอย่างต่อเนืองเพือให้อสม.มีแรงจู งใจใน
การปฏิบตั งิ านซึงจะส่งผลต่ อการดูแลสุขภาพประชาชนของ อสม.ให้เพิมมากยิงขึน

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครังนีใช้แนวทางการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวธิ กี ารวิจยั ใน
รูป แบบเชิงพรรณนา (Descriptive research)เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครืองมือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างประกอบกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรุปผลการวิจยั เพือ
ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตทิ ได้
ี จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นในเขตพืนทีรับผิดชอบของ อํ า เภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 1,589 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ า งสู ต รการคํา นวณการกํา หนดกลุ่ มประชากรตัว อย่ า งของ ทาโรยามาเน
(TaroTayamane)ทีระดับค่าความเชือมันที 95% และความคลาดเคลือน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัว อย่ า ง
320 คน
วิ ธีการสุ่ มตัวอย่ า งในการทําวิจยั ครังนี ผู้ว จิ ยั ได้สุ่มตัว อย่า งแบบง่าย (Simple Random
Sampling) โดยการจับฉลากรายชือ อสม. ในแต่ละตําบล ทีละ 1 คน สุ่มเฉพาะ อสม. ทีมีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ จนครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
เครืองมือที ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม 2 ส่วน ดังนี
ตอนที 1 ปั จจัย ส่วนบุคคลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพืนทีรับผิดชอบ
ของอํา เภอศรีสํา โรง จังหวัดสุ โขทัยลักษณะข้อ คําถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
จํา นวน 7 ข้อ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา สถานภาพ รายได้เ ฉลียต่ อ เดือ น อาชีพ และ
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านเป็ น อสม.
ตอนที 2 แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น ปั จจัยจูงใจ จํานวน 19 ข้อ และปั จจัยสุ ขอนามัย จํานวน
19 ข้อลักษณะข้อคําถามเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า ค่า โดยมีมาตรวัด 5 หน่ วย คือ เห็นด้วยอย่างยิง
เห็นด้วย ไม่แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง

แปลค่าการให้ความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิง (5 คะแนน)

หมายความว่า เห็นด้วยทังหมด

เห็นด้วย

(4 คะแนน)

หมายความว่า เห็นด้วยเป็ นบางส่วน

ไม่แน่ ใจ

(3 คะแนน)

หมายความว่า รูส้ กึ ลังเลใจ

ไม่เห็นด้วย

(2 คะแนน)

หมายความว่า ไม่เห็นด้วยเป็ นบางส่วน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิง (1 คะแนน)

หมายความว่า ไม่เห็นด้วยทังหมด

การแปลความหมายระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์
ของบลูม (Bloom, 1975) ดังนี
ระดับ
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ระดับสูง

ร้อยละ
ร้อยละ 80 ขึนไป

ค่าเฉลีย
4.00 - 5.00

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ระดับปานกลาง ร้อยละ 60-79

3.00 - 3.99

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ระดับตํา

1.00 - 2.99

น้อยกว่าร้อยละ 60

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามขึนเองโดยมีขนตอน
ั
ดังนี
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับเรืองทีต้องการศึกษาเพือใช้
เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามในงานวิจยั ครังนี
2. สร้า งแบบสอบถามส่ว นที เป็ นแบบสอบถามทีให้เลือกตอบตามตามแต่ ลกั ษณะบุคคล
สร้างแบบสอบถามและส่วนที 2 เป็ นแบบสอบถามมี 5 ระดับ
3. นํ าแบบสอบถามทีสร้างขึน และได้รับการปรับปรุงแก้ไ ขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try
out) กับ ประชาชน ในอําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ า งในงานวิจัย ) จํานวน
40 คน เพือให้ได้ความเชือมันและคุณภาพในการสร้างเครืองมือ ได้ค่าเท่ากับ 0.97
4. นํ า แบบสอบถามทีได้มาดํา เนิ นการตรวจสอบความเชือมัน และได้นํา มาปรับปรุ งให้
ถูกต้องเหมาะสมแล้ว คณะผูว้ จิ ยั ดําเนินการจัดทํา แบบสอบถาม เพือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ ม
ตัวอย่างจํานวน 320 คน ต่อไป

สถิ ติทีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมู ลสํ าหรับการวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่จํานวนและร้อยละ (Percent)ค่าเฉลีย (Mean) และ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และ
สถิติ Independent T-test และ One-Way ANOVA

ผลการวิ จยั
ผลของการวิเคราะห์ตามลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 320 คน ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา มีสถานภาพ รายได้เฉลียต่ อ
เดือน อยู่ในช่วงน้อยกว่า/เท่ากับ 5,000 บาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/เกษตรกร ระยะเวลาการ
ปฏิบตั งิ านเป็ น อสม. อยู่ในช่วง 10 ปี ขนไป
ึ
ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยจูงใจที มีผลต่อการปฏิ บตั ิ งานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรคติ ด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 ของ อสม.
ปัจจัยแรงจูงใจ (Motivation Factors)
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยจูงใจ มีค่าเฉลียสูง เนืองจาก อสม.ปฏิบตั งิ านมากกว่า 10 ปี เป็ น
จํานวนมาก ปฏิบตั ดิ ว้ ยใจจิตอาสา มีแรงจูงใจจากปั จจัยจูงใจด้านความสําเร็จในงานในระดับสูงทีสุด
เนืองมาจากอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บ้า น อํ าเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย คิดว่า การทีมี
เพือนร่วมงานดี สามารถทําให้การปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
ประสบความสําเร็จ การได้เป็ นส่ว นหนึงทีทําให้การปฏิบตั ิงานเฝ้ า ระวังป้ อ งกันควบคุมโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนประสบความสําเร็จ และการมีเครืองมือและอุปกรณ์ทเพี
ี ยงพอ สามารถ
ทําให้การปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ประสบความสําเร็จ
ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors)
ผลการศึกษาพบว่ า แรงจู ง ใจปั จจั ย สุ ขอนามัย มีค่า เฉลียสู ง การมีความสัมพัน ธ์ท ีดี กับ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ประธาน อสม. และ ผู้ บัง คั บ บั ญ ชา หรื อ ประธาน อสม. ที มี ค วามรู้
ความสามารถ ในการดําเนินงานปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
รวมถึ ง ได้ รั บ การเอาใจใส่ และความช่ ว ยเหลื อ แนะนํ า เกี ยวกั บ การทํ า งานของ อสม.จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่ วยงานทีเกียวข้อง ทําให้ มีความสุขใจและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ า
ระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 ในชุมชนสําเร็จ ด้า นรายได้สวัสดิการนัน อยู่
ระดับปานกลาง ซึงค่าเฉลียแรงจูงใจตํ าทีสุด ในระยะยาวอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกหรือยังคง
จะปฏิบตั ิงาน อสม. ต่อไป ถ้าไม่มคี ่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ด้านรายได้และสวัสดิการ คือ อสม.

ควรได้รบั สิทธิพเิ ศษในการตรวจรักษา โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าประชาชนทัวไป ควรมี
การได้รบั เบียเสียงภัยในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 คือสิง
ทีเหมาะสม
ผลการวิ เคราะห์เพือทดสอบสมมุติฐาน
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลียต่ อเดือน อาชีพ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเป็ น อสม. ทีต่ างกัน ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกัน
ควบคุม โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้า น อํา เภอศรีสํา โรง
จังหวัดสุโขทัย แตกต่ างกัน
1. เพศ ทีแตกต่างกัน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น ในเขตพืนทีรับผิดชอบของ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรคติด
เชือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
2. อายุ ทีแตกต่างกัน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น ในเขตพืนทีรับผิดชอบของ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรคติด
เชือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
3. ระดับการศึกษา ทีแตกต่ างกัน ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้า น ในเขตพืนที
รับผิดชอบของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกัน
ควบคุม โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
4. สถานภาพ ทีแตกต่ า งกัน ของอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจํา หมู่ บ้า น ในเขตพืนที
รับผิดชอบของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกัน
ควบคุม โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
5. รายได้เฉลียต่ อเดือ น ทีแตกต่ างกัน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้า น ในเขต
พืนทีรับผิดชอบของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุ โขทัยส่งผลต่ อ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ า ระวัง
ป้ องกันควบคุม โรคติดเชือไวรัส โคโรนา 2019 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
6. อาชีพ ทีแตกต่างกัน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้า น ในเขตพืนทีรับผิดชอบ
ของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัยส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรค
ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
7. ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานเป็ น อสม. ทีแตกต่ า งกัน ของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํ า
หมู่บ้า น ในเขตพืนทีรับ ผิดชอบของ อํ า เภอศรีสํ า โรง จังหวัด สุ โขทัย ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ ระดั
ี บ 0.01

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรือง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ นในเขตพืนทีรับผิดชอบของอําเภอศรีสํา โรง
จังหวัดสุโขทัย สามารถนํ ามาอภิปรายผลได้ ดังนี
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ คคล ได้ แ ก่ อายุ ระดับ การศึ กษา สถานภาพ รายได้ เ ฉลียต่ อ เดือ น และ
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านเป็ น อสม. ทีแตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกัน
ควบคุมโรคติ ดเชือไวรัส โคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจํา หมู่บ้า นในเขตพืนที
รับผิดชอบของ อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.01
ส่วน เพศ และอาชีพ ทีแตกต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุ ม โรค
ติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา หมู่บ้า น ในเขตพืนทีรับผิดชอบของ
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิทระดั
ี บ 0.05 สอดคล้องกับ
การวิจยั ของ ช่อผกา หาระคุณโน (2561) ศึกษาเรือง แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริษทั
ยูซซี ี เคทู จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอายุ ระดับการศึกษา ตํ าแหน่ งงาน
และรายได้ต่อเดือนของพนักงานบริษัท ยูซซี ี เคทู จํากัด ต่ า งกัน ทําให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริษทั ยูซซี ี เคทู จํากัด ต่างกัน และสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ที
กล่าวว่ า แรงจูงใจ สิงทีเป็ นความต้องการของคนทํ างานภายในตัวบุคคล และสภาพแวดล้อมทีมี
อิทธิพลต่อการทํางานทีส่งเสริมให้บุคคลมีความพอใจและกระตือรือร้นในการทํางาน เมือได้รบั การ
ตอบสนองบุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
ปั จจัยจูงใจ มีค่าเฉลียสูง เนืองจาก อสม.ปฏิบตั งิ านมากกว่า 10 ปี เป็ นจํานวนมาก ปฏิบตั ิ
ด้ว ยใจจิต อาสา มีแรงจูงใจจากปั จ จัย จูงใจด้านความสํ า เร็จในงานในระดับ สู งทีสุด เนื องมาจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้ น อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย คิดว่าการทีมีเพือนร่วมงานดี
สามารถทํ า ให้ก ารปฏิบัติงานเฝ้ า ระวังป้ อ งกัน ควบคุม โรคติด เชือไวรัส โคโรนา 2019 ประสบ
ความสําเร็จ การได้เป็ นส่วนหนึงทีทําให้การปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 ในชุมชนประสบความสํ าเร็จ และ การมีเครืองมือและอุ ปกรณ์ ทเพี
ี ยงพอ สามารถทําให้การ
ปฏิบัติงานเฝ้ า ระวังป้ อ งกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ประสบความสําเร็จ และปั จจัย
สุขอนามัย มีแ รงจูงใจจากปั จจัย สุขอนามัย ด้า นความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญ ชาผู้ ใต้บังคับบัญชา
เพือนร่วมงาน การมีความสัมพันธ์ทีดี กับผู้บงั คับบัญชา หรือ ประธาน อสม. และผู้บ ังคับบัญ ชา
หรือ ประธาน อสม. ทีมีความรูค้ วามสามารถ ในการดําเนินงานปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงได้รับการเอาใจใส่ และความช่วยเหลือแนะนํ า เกียวกับการ

ทํางานของ อสม.จากผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่ วยงานทีเกียวข้อง ทําให้ มีความสุขใจและเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนสําเร็จ
แรงจูงใจปั จจัยสุขอนามัยด้านรายได้สวัสดิการนัน อยู่ระดับปานกลาง ซึงค่าเฉลียแรงจูงใจ
ตําทีสุด ในระยะยาวอาจส่งผลต่ อการตัดสินใจลาออกหรือยังคงจะปฏิบตั ิงาน อสม. ต่ อ ไป ถ้าไม่มี
ค่า ตอบแทนและสวัส ดิการต่ างๆ ด้านรายได้ และสวัส ดิการ คือ อสม.ควรได้รบั สิทธิพเิ ศษในการ
ตรวจรักษา โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าประชาชนทัวไป ควรมีการได้รบั เบียเสียงภัยใน
การปฏิบตั งิ านเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 คือสิงทีเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยั
1. จากผลการวิจยั “แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุ ม โรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในเขตพืนทีรับผิดชอบของ อํ าเภอศรีสํ าโรง จังหวัด
สุโขทัย ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุ มโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 โดยรวม
พบว่า อยู่ในระดับสูง ระดับแรงจูงใจปั จจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลียสู งกว่ า ระดับแรงจูงใจ
ปั จจัยสุขอนามัยโดยรวม จึงควรส่ งเสริมแรงจูงใจด้านปั จจัยสุ ขอนามัยให้สูงมากยิงขึน โดยเฉพาะด้าน
รายได้และสวัสดิการ ของอาสาสมัครสาธารณสุข อยู่ระดับปานกลาง พบว่า มีค่าเฉลียทีตําทีสุด จึงควรส่ ง
เสริมแรงจูงให้สูงมากขึน ในเรืองของ ค่าตอบแทนเดือนละ 600 บาทมีความเหมาะสม อยู่ ในระดับตํ า และ
ควรส่งเสริมให้อสม.ได้รบั สิทธิพเิ ศษในการตรวจรักษา โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 มากกว่าประชาชน
ทัวไป และ ควรมีการได้รบั เบียเสียงภัยในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 ให้เหมาะสม เนืองจากในระยะยาวอาจส่ งผลต่ อการตัดสินใจลาออกหรือยังคงจะปฏิบัติงาน อสม.
ต่อไปได้
2. สามารถนํ าข้อมูลทีได้จากการศึกษานีไปใช้เป็ นประโยชน์เบืองต้นในการค้นคว้าและวิจยั
เชิงวิชาการในโอกาสต่อไป

ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครังต่อไป
1. อาจจะพัฒนาปั จจัยด้า นอืนๆ ทีจะส่งผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
ควบคุม โรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัค รสาธารณสุข ประจํา หมู่บ้า น ในเขตพืนที
รับผิดชอบของอําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย เช่น ความรู้ ทัศนคติ เจคติ ต่อการทํางาน เป็ นต้น
2. ควรนํ าแนวคิดทฤษฎีอ ืนๆและสถิติอ ืนๆ มาประยุ กต์ ใช้ ในวิจัยเพือเป็ นทางเลือกในการ
นํ าไปใช้ต่อไป
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