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ปัจจยัการสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่คีุณภาพ 
ทีม่ผีลต่อประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากโรคตดิเชือ้ 
ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน ในอ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

Encouraging Factors about Knowledge of Qualified Public 
HealthOfficers Affecting the Effectiveness of Self-Precautionary 
Behaviors Regarding Coronavirus Disease 2019 of People in  

Si Samrong District, Sukhothai Province 

 

บทคดัยอ่ 
 

การด าเนินงานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ  
การศกึษา อาชพี  รายได ้ของประชาชน ทีไ่ดร้บัสง่เสรมิองคค์วามรูท้ีม่คีุณภาพ ทีม่ผีลต่อ 
ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดั
สุโขทยั 2) เพือ่ศกึษาปัจจยัสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่คีุณภาพไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการสง่เสรมิองคค์วามรูปั้จจยัดา้นคุณภาพในการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใหก้บัประชาชนมผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ทีม่ปีระสทิธผิลของประชาชน อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 3) เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะ 
ปัจจยัสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่ผีลต่อ ประสทิธผิลพฤตกิรรมการป้องกนั
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

ผลการศกึษาพบว่าสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 70.75อายุสว่นใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 40 – 49 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.75 อาชพี สว่นใหญ่ประกอบอาชพี เกษตรกรรม/เกษตรกร 
คดิเป็นรอ้ยละ 31.00 มกีารศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. คดิเป็นรอ้ยละ 33.75 
และพบว่า มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วงน้อยกว่า/เท่ากบั 5,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 31.00 

ระดบัปัจจยัการสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่คีุณภาพดา้น
กระบวนการจดัการความรู ้อยู่ในระดบัมคีุณภาพสงูและดา้นคุณภาพการไดร้บัการเผยแพร่
ความรูเ้กี่ยวกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน อยู่ในระดบัมคีุณภาพสงู ปัจจยั
สว่นบุคคลของประชาชน ไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มผีลท าให้
ประสทิธผิลพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน อ าเภอศรสี าโรง 
จงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  

ปัจจยัการสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่คีุณภาพ (ดา้นคุณภาพการ
ไดร้บัการเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019)ไดแ้ก่ ดา้นการปฏบิตัตินหลงั
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การเป็นโรคและดา้นการป้องกนัตนเองจากการเป็น และ (ดา้นกระบวนการสง่เสรมิองคค์วามรู)้
ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถร่วมกนัท านาย
ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน อ าเภอ    
ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ได ้รอ้ยละ 44.3อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ค ำส ำคญั: ปัจจยัการสง่เสรมิองคค์วามรู้, สง่ผลต่อ, ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการ
ป้องกนัตนเอง 

 

Abstract 
Implementation of this research It is a quantitative research and quality research 

with a descriptive research method. To study the factors promoting the body of 
knowledge of qualified health workers Affecting the effectiveness of self-defense 
behavior from corona virus 2019infection of people in Si Samrong District Sukhothai  
Objectives: 1)To study personal factors such as sex, age, education, occupation, 
income of the people who received quality knowledge promotion that affect the 
effectiveness of the prevention behavior of corona virus 2019 in Si Samrong District. 
Sukhothai.2)To study the knowledge-promoting factors of qualified public health officials, 
i.e. factors in the process of promoting the body of knowledge, quality factors in 
disseminating knowledge about coronavirus disease 2019 to the public, affecting viral 
infection prevention behaviors. corona 2019 productive people Si Samrong District. 
Sukhothai.3)To study the recommendations Factors promoting the body of knowledge of 
public health officials affecting The effectiveness of the prevention behavior of corona 
virus 2019 infection among people in Si Samrong District. Sukhothai. 

The study results showed that most of people were female, accounted for 
70.75%. Their age was in the range of 40 - 49 years, accounted for 31.75%. In term of 
occupation, most of them carry on an agriculture/farmer, accounted for 31.00 %. Their 
education are at high school education/vocational certificate, accounted for 33.75% and 
their average monthly income was in the range of less than/equal to 5,000 baht, 
accounted for 31.00%. 

Encouraging factors about knowledge of qualified public health officers on 
knowledge management process were at a high quality level and dissemination of 
knowledge aboutCoronavirus Disease 2019 were at a high quality level. Different 



3 
 

individual factors including, age, occupation, and monthly income have statistically 
significant resulting in the different effectiveness of the precautionary behaviors 
regarding Coronavirus Disease 2019 of people of Si Samrong District, Sukhothai at 
0.05. 

Encouraging factors about knowledge of qualified public health officers (Quality 
of dissemination of knowledge aboutCoronavirus Disease 2019) i.e. post-illness action 
and self-precautionary from illness and (knowledge encouraging process) consist of 
learning management process and information technologywere able to jointly predict the 
effectiveness of the precautionary behaviors regarding Coronavirus Disease 2019 
ofpeople in Si Samrong District, Sukhothai Province at 44.3% with statistically 
significantat 0.05. 

Keywords:Encouraging Factors about Knowledge, Affecting, Effectiveness of 
Self-Precautionary Behaviors  

 
1. บทน า 

 การสง่เสรมิองคค์วามรูใ้หเ้จา้หน้าทีส่าธารณสุขไดม้อีงคค์วามรูใ้นดา้นการป้องกนัโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019เพือ่น าไปเผยแพร่ใหป้ระชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพในการป้องกนัโรค
การตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 นัน้ ตอ้งอาศยัวธิกีารการบรหิารจดัการองคก์ร ไปสูจุ่ดมุ่งหมาย
ส าคญัในการบรรลุความส าเรจ็ตามเป้าหมายขององคก์รอย่างเกดิประสทิธภิาพประสทิธผิล
ครบถว้น โดยใชก้ระบวนการจดัการความรู ้นัน้ สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาคนและการพฒันางานไป
พรอ้ม ๆ กนั หน่วยงานหรอืองคก์รเมื่อน ากระบวนการจดัการความรู ้ไปเป็นเครื่องมอืใชอ้ย่าง
เป็นระบบ มยีุทธศาสตร ์จะช่วยท าใหบ้รรลุเป้าหมายเพิม่ขึน้ ทัง้ระดบัองคก์ร และระดบับุคคล
สง่ผลใหเ้กดิการน าความรูท้ีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์สูงสุดในการพฒันาองคก์รต่อไป 
 หน่วยบรกิารสาธารณสุข ถอืว่าเป็นหน่วยงานของภาครฐั การน ากระบวนการจดัการ
ความรู ้มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาองคก์รของหน่วยบรกิารสาธารณสุขการพฒันาองคก์ร และ
เจา้หน้าทีส่าธารณสุขเพยีงอย่างเดยีวอาจไม่ประสบความส าเรจ็อย่างประสทิธภิาพ เกดิ
ประสทิธผิลครบถว้น เนื่องจากจุดมุ่งหมายสงูสุดของหน่วยบรกิารสาธารณสุข คอื การมรีะบบ
บรกิารทีเ่ป็นเลศิ และประชาชนสุขภาพด ีเจา้หน้าทีม่คีวามสุข ดงันัน้ กระบวนการจดัการความรู้
ของประชาชน จงึมคีวามส าคญั เพือ่ใหป้ระชาชนมพีฤตกิรรมป้องกนัตนเองจากโรคไดด้แีละลด
ภาระการเจบ็ป่วยลงได ้และลดภาระงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019ระลอกที ่3 (ประพนธ ์ผาสุกยดื, 2547 อา้งถงึใน          
พระพนมภรณ์ ฐานิสสโร และคณะ, 2563, หน้า 197) 
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 การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019ระลอกที ่3ไดเ้พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็มกีาร
ระบาดไปในหลายประเทศทัว่โลก ผูต้ดิเชือ้รายใหม่จ านวน 437,842รายต่อวนัท าใหม้ผีูป่้วยเขา้
รบัการรกัษาในโรงพยาบาลจ านวนมาก และอยู่ในระหว่างรกัษาในโรงพยาบาลกว่า 270,000 
รายทัว่ประเทศ จงึท าใหบุ้คลากรทางการแพทยม์โีอกาสตดิเชือ้จากผูป่้วย ขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่1 
เมษายน -7 กรกฎาคม 2564 พบบุคคลากรทางการแพทยต์ดิเชือ้ จ านวน 1,064 ราย สว่นใหญ่
ตดิจากการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลจากภาระงานจ านวนมาก ท าใหเ้หนื่อยลา้ รวมทัง้มาจาก
การทีผู่ป่้วยปิดบงัขอ้มลู ท าใหเ้กดิความเสีย่งตดิเชือ้สงูขึน้ และอกีสาเหตุ คอืตดิมาจากชุมชน 
เพือ่นร่วมงาน หรอืตดิจากคนในบา้น จงึตอ้งเพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัใหม้คีวามรดักุม
มากทีสุ่ด (กรมควบคุมโรค,2564) 

จงัหวดัสุโขทยั สถานการณ์การระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ระลอกที ่3  นี้ 
จดัเป็นจงัหวดัพืน้ทีส่แีดง พบผูป่้วยตดิเชือ้รายใหม่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง ผูป่้วยยนืยนัสะสม 
3,923 ราย รกัษาหายกลบับา้น 2,719 ราย ก าลงัรกัษา 1,169 ราย เสยีชวีติสะสม 35 ราย 
(ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั, สบืคน้วนัที ่17ตุลาคม 2564 ) การเพิม่ของผูป่้วยตดิเชือ้
รายใหม่มาจากการเดนิทางกลบัมารบัการรกัษาทีภู่มลิ าเนา และ เกดิการพบผูป่้วยเป็นกลุ่มกอ้น
เกดิคสัเตอรใ์หม่ภายในจงัหวดัจ านวนมากขึน้ สว่นใหญ่แลว้เกดิจากการมพีฤตกิรรมป้องกนั
ตนเองทีไ่ม่เหมาะสม เช่น การสงัสรรคร์่วมกลุ่มคนจ านวนมาก เดนิทางมาจากพืน้ทีเ่สีย่งแลว้ไม่
กกัตวัมาแพร่เชือ้ใหค้นรอบขา้ง พฤตกิรรมไม่สวมหน้ากากอนามยัการสงัสรรคร์่วมดื่มเครื่องดื่ม
เป็นกลุ่มกอ้น สง่ผลใหเ้กดิการระบาดของโรควงกวา้งและการสูญเสยีทางดา้นอื่นๆ ตามมา 

 ดว้ยสถานการณ์และเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมวีตัถุประสงคท์ี ่จะศกึษา
ปัจจยัการสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่คีุณภาพ ทีม่ผีลต่อ ประสทิธผิลของ
พฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน ในอ าเภอ       
ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ทัง้นี้ ผลจากการศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้หน้าทีส่าธารณสุขในการ
ดแูลสุขภาพของประชาชน เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ ไวรสัโควดิ-19และเป็นขอ้มลูในการเตรยีม
รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงในการดแูลสุขภาพ ของประชาชนในอนาคต และลดอตัราการพบ
ผูป่้วยตดิเชือ้รายใหม่และลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทยใ์นการดแูลผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019ในหน่วยบรกิารสาธารณสุข ไดม้ากขึน้ 

 

2. วตัถุประสงค ์
1. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ  การศกึษา อาชพี  รายได ้ของประชาชน 

ทีไ่ดร้บัสง่เสรมิองคค์วามรูท้ีม่คีุณภาพ ทีม่ผีลต่อ ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่คีุณภาพ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการสง่เสรมิองคค์วามรูปั้จจยัดา้นคุณภาพในการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัโรค
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ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใหก้บัประชาชน มผีลต่อ พฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรสั     
โคโรนา 2019 ทีม่ปีระสทิธผิลของประชาชน อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดั 

3. เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะ ปัจจยัสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขที่มผีลต่อ 
ประสทิธผิลพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน อ าเภอศรสี าโรง 
จงัหวดัสุโขทยั 

 
3. สมมุตฐิานงานวจิยั 

 ปัจจยัสว่นบุคคลของประชาชน ไดแ้ก่  เพศ อายุ การศกึษา อาชพี รายไดท้ีต่่างกนั 
สง่ผลให ้ประสทิธผิลพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019ของประชาชนอ าเภอ
ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยัแตกต่างกนั 

 
4. วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

การวจิยัครัง้นี้ เรื่อง “ปัจจยัการสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่ี
คุณภาพ ทีม่ผีลต่อประสทิธผิลของพฤตกิรรมเพือ่การป้องกนัตนเองจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ของประชาชน ในอ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั” ทฤษฎแีนวคดิ และทบทวน วรรณกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 

1. แนวคดิ และทฤษฎกีารจดัการความรู้ 
2. แนวคดิ และทฤษฎกีารสง่เสรมิความรู้ 
3. แนวคดิ และทฤษฎดีา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร 
4. แนวคดิ และทฤษฎปีระสทิธผิลในการท างาน 
5.  โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
6.  พฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา2019 
7. แนวคดิ และทฤษฎดีา้นประชากรศาสตร์ 
8.  งานวจิยัและอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5. กรอบแนวความคดิ 
 

“ปัจจยัการสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่คีุณภาพ ทีม่ผีลต่อ
ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน 

อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั” 
 

ตวัแปรตน้                                      ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

มนีัยส าคญัทางสถติ ิ

ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ

 

 

ประสทิธผิลของพฤตกิรรม
การป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 ของ
ประชาชน 

 

2. ปัจจยัการสง่เสรมิองคค์วามรูใ้หก้บั
ประชาชนเกีย่วกบัโรคตดิเชื้อไวรสัโค
โรนา2019 ของเจา้หน้าทีส่าธารณสุข
ทีม่คีุณภาพ 
2.1. ด้านกระบวนการส่งเสริมองค์
ความรู ้ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มี
คุณภาพ 
2.2. ดา้นคุณภาพการไดร้บัการ
เผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน 

1. ปัจจยัสว่นบุคคลประกอบดว้ย 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชพี 
- ระดบัการศกึษา 
- รายได ้
 
 
 

3.ขอ้เสนอแนะปัจจยัการสง่เสรมิองค์
ความรูเ้กี่ยวกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโร
นา2019 ของเจา้หน้าทีส่าธารณสุขที่
มคีุณภาพ 
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6. ระเบยีบวธิวีจิยั 
ประชากรทีศ่กึษา คอื ประชาชนทีม่ ีอายุ 15 ปีขึน้ไป ในอ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

มจี านวน 45,462 คน (ศูนยข์อ้มลูสาธารณสุข จงัหวดัสุโขทยั, 2564) 
 คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัการส่งเสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าที่
สาธารณสุขทีม่คีุณภาพ ทีม่ตี่อประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 ของประชาชน ในอ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั    โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4ตอน ดงันี้ 

 ตอนที ่1 ปัจจยัสว่นบุคคลลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
และเตมิค าลงในช่องว่างจ านวน 5ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายได้ 

ตอนที ่2 ดา้นกระบวนการส่งเสรมิองคค์วามรู ้ของเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่คีุณภาพ
ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรวดัประเมนิค่า โดยมมีาตราวดั ใหค้่าระดบัความคดิเหน็ 5 
หน่วย คอื มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ม ี3ดา้น ไดแ้ก่ จ านวน 15 ขอ้ 

 ตอนที ่3 ดา้นการไดร้บัการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของ
ประชาชนลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรวดัประเมนิค่า ใหค้่าระดบัคุณภาพ 5 หน่วย โดยมี
มาตราวดั 5 หน่วย คอื มมีากทีสุ่ด มาก ไม่แน่ใจ น้อย น้อยทีสุ่ด ประกอบดว้ย การไดร้บัการ
เผยแพร่ความรูจ้ านวน 5 ดา้น จ านวน 25 ขอ้ 

 ตอนที ่4 ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของ
ประชาชนลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรวดัประเมนิค่า ค่า โดยมมีาตราวดั 5 หน่วย คอื 
ประจ าบ่อย นานๆครัง้  บาง ครัง้ ไม่เคย  จ านวน 10 ขอ้ 

เมื่อสรา้งขอ้ค าถามเสรจ็สมบูรณ์ ผูว้จิยัน าไปตรวจสอบคุณภาพเบือ้งตน้ โดยหาความ
เทีย่งตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่      1) ดร.ยุทธนา  แยบคาย ต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั  
 2) ดร.วลิาสนิี  หงสนันท ์ต าแหน่ง เภสชักรช านาญการ ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสุโขทยั  
 3) นายณฐัพงศ ์ เฮยีงกุล ต าแหน่ง นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญพเิศษ หวัหน้า
กลุ่มงานควบคุมโรคตดิต่อ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั  เป็นผูพ้จิารณาความสอดคลอ้ง
ของแบบสอบถาม ตามนิยามศพัท ์แลว้คดัเลอืกขอ้ค าถาม ซึง่แบบสอบถามมคี่าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC อยู่ในช่วง 0.5– 1.00 
 หาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ และไดร้บัการปรบัปรุง
แกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใช ้(Pilot Test) กบัทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยั จ านวน 40 คน 
เพือ่ใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่และคุณภาพในการสรา้งเครื่องมอืไดค้่าเท่ากบั 0.91 
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 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหไ์ดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
Independent T-test,One-Way ANOVAและวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน  
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

7. ผลการวจิยั 
1)  ปัจจยัสว่นบุคคลของประชาชน อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั สว่นใหญ่เป็นเพศ

หญงิคดิเป็นรอ้ยละ 70.75 อายุสว่นใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40 – 49 ปี มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 
31.75 อาชพี สว่นใหญ่ประกอบอาชพี เกษตรกรรม / เกษตรกร คดิเป็นรอ้ยละ 31.00 ระดบั
การศกึษา พบว่า  มกีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 
33.75 และพบว่า มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ในช่วงน้อยกว่า/เท่ากบั 5,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
31.00 

2) ระดบัปัจจยัการสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่คีุณภาพ ดา้น
กระบวนการจดัการความรู ้โดยรวม อยู่ในระดบัมคีุณภาพสงู ทีค่่าเฉลีย่ (𝒙̅  = 4.04,
 S.D. = 0.63)เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ระดบัดา้นกระบวนการจดัการความรู ้อยู่ในระดบัมี
คุณภาพสงู มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด (𝒙̅  = 4.12, S.D. = 0.61) รองลงมาคอื ดา้นบุคคล อยู่ในระดบัมี
คุณภาพสงู มคี่าเฉลีย่ (𝒙̅  = 4.02, S.D. = 0.73) และพบว่า ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่ใน
ระดบัมคีุณภาพปานกลาง มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด (𝒙̅  = 3.98, S.D. = 0.73) 

3)  ระดบัคุณภาพการไดร้บัการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ขอประชาชน โดยรวมอยู่ในระดบัมคีุณภาพสงู ทีค่่าเฉลีย่ (𝒙̅  = 4.27, S.D. = 0.62) 

เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ระดบัคุณภาพการไดร้บัการเผยแพร่ความรู(้ดา้นการ
ป้องกนัตนเองจากโรค อยู่ในระดบัมคีุณภาพสูง มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด (𝒙̅  = 4.71, S.D. = 0.66) 
รองลงมาคอื ดา้นการปฏบิตัตินภายหลงัจากการรกัษาโรค อยู่ในระดบัมคีุณภาพสงู มคี่าเฉลีย่ 
(𝒙̅  = 4.23, S.D. = 0.71) ดา้นการเขา้รบัวคัซนีเสรมิภูมคิุม้กนัโรค อยู่ในระดบัมคีุณภาพสงูมี
ค่าเฉลีย่ (𝒙̅  = 4.21, S.D. = 0.71) ดา้นการเขา้รบัการรกัษาพยาบาล อยู่ในระดบัมคีุณภาพสงู 
มคี่าเฉลีย่ (𝒙̅  = 4.13, S.D. = 0.75) ตามล าดบั และพบว่า ระดบัคุณภาพการไดร้บัการเผยแพร่
ความรูด้า้นการเกดิโรค อยู่ในระดบัมคีุณภาพสูง มคี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด (𝒙̅  = 4.06, S.D. = 0.68) 

4)  ระดบัประสทิธผิลพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมปีระสทิธผิลสงู ทีค่่าเฉลีย่ (𝒙̅  = 4.48, S.D. = 0.53) 

5)  ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนของประชาชน ทีแ่ตกต่างกนั มผีลท าใหป้ระสทิธผิลพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 ของประชาชน อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิี ่0.05 (p≤0.017) (p≤0.027) (p≤0.044) ตามล าดบั 
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ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ทีแ่ตกต่างกนั มผีลท าให้การรบัรูใ้น
การเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน  อ าเภอศรสี าโรง 
จงัหวดัสุโขทยัแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05(p≤0.025) 

6) ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยแบบขัน้ตอนสมการสุดทา้ยประกอบดว้ยตวัแปร 
ปัจจยัดา้นคุณภาพการไดร้บัการเผยแพร่ความรู ้เกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019      
ดา้นการปฏบิตัตินหลงัการเป็นโรค (Beta = 0.327, p-value=  <0.001 )  ดา้นการป้องกนั
ตนเองจากการเป็นโรค (Beta = 0.208, p-value =  <0.001 )  
  ปัจจยักระบวนการสง่เสรมิองคค์วามรู ้ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้(Beta = 0.452, 
p-value =  <0.001 ) และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Beta = - 0.351, p-value =  <0.001 ) 
สามารถร่วมกนัท านายประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของ
ประชาชน อ าเภอ ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ได ้รอ้ยละ 44.3 และประสทิธผิลของพฤตกิรรมการ
ป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน อ าเภอ ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ในรปู
คะแนนดบิ ไดด้งันี้ 
  ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน     
อ าเภอ ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั = 2.066  + 0.243 (ดา้นการปฏบิตัตินหลงัการเป็นโรค)  
+ 0.167 (ดา้นการป้องกนัตนเองจากการเป็นโรค) + 0.388 (ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู)้ 
- 0.252 (ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 

8. อภปิรายผล 
1) ปัจจยัสว่นบุคคลของประชาชน ไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของประชาชน 

ทีแ่ตกต่างกนั มผีลท าใหป้ระสทิธผิลพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของ
ประชาชน อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05ซึง่
สอดคลอ้งกบั ขนิษฐา ชื่นใจ และ บุฏกา ปัณฑุรอมัพร (2563) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการ
ตดัสนิใจฉีดวคัซนีป้องกนัโคโรนาไวรสั (Covid-19) ของประชากรในกรุงเทพมหานครผล
การศกึษา พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครทีม่ ีอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจฉีดวคัซนีป้องกนัโคโรนาไวรสั (Covid-19)  
 และพบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลของประชาชน ไดแ้ก่ เพศและระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่าง
กนั มผีลต่อ ประสทิธผิลพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน 
อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั ไม่แตกต่างกนั 
 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขนิษฐา ชื่นใจ และ บุฏกา ปัณฑุรอมัพร (2563 ) ศกึษา
เรื่อง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจฉีดวคัซนีป้องกนัโคโรนาไวรสั (Covid-19) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครประชากรในกรุงเทพมหานครทีม่ ีเพศ ต่างกนัท าใหก้ารตดัสนิใจฉีดวคัซนี
ป้องกนัโคโรนาไวรสั (Covid-19) โดยภาพรวมไม่ต่างกนั 
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2) ระดบัปัจจยัการสง่เสรมิองคค์วามรูข้องเจา้หน้าทีส่าธารณสุขทีม่คีุณภาพ ดา้น
กระบวนการจดัการความรู ้และดา้นคุณภาพการไดร้บัการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019ของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดบัมคีุณภาพสงู ทัง้นี้เนื่องมาจาก 
สถานการณ์การระบาดของโรคท าใหเ้จา้หน้าทีส่าธารณสุขสง่เสรมิองคค์วามรูเ้กีย่วกบัโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019ใหก้บัประชาชนคอืสิง่ส าคญั เพื่อใหป้ระชาชนมพีฤตกิรรมการป้องกนัโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีจ่ะไดป้ระสทิธภิาพทีด่ ี

3) ปัจจยัดา้นการปฏบิตัตินหลงัการเป็นโรค มผีลใหค้ะแนนเพิม่ขึน้ 1 คะแนน คะแนน
ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน อ าเภอ ศรี
ส าโรง จงัหวดัสุโขทยัจะเพิม่ขึน้ 0.243 คะแนน เนื่องมากจากการไดร้บัการเผยแพร่ความรู้
เกีย่วกบัดา้นการปฏบิตัตินหลงัการเป็นโรคนัน้บุคคลนัน้ตอ้งมกีารรบัรูว้่าตนเองเมื่อเสีย่งหรอื
ป่วยท าใหเ้กดิผลกระทบในการด าเนินชวีติไดแ้ละการทีร่บัรูว้่าการปฏบิตัพิฤตกิรรมการป้องกนั
ตนเองจากการเป็นโรค หากปฏบิตัแิลว้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการลดโอกาสเสีย่งต่อการเกดิ
โรครวมทัง้เป็นการลดความรุนแรงของโรคได ้กจ็ะสง่ผลใหป้ระชาชนมปีระสทิธผิลของ
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีส่งูขึน้ 
 ปัจจยัดา้นการป้องกนัตนเองจากการเป็นโรค มผีลใหค้ะแนนเพิม่ขึน้ 1 คะแนน คะแนน
ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน อ าเภอ ศรี
ส าโรง จงัหวดัสุโขทยัจะเพิม่ขึน้ 0.167 คะแนนเนื่องมากจากการไดร้บัการเผยแพร่ความรู้
เกีย่วกบัดา้นการป้องกนัตนเองจากการเป็นโรคนัน้ เป็นสง่เสรมิองคค์วามรูใ้หบุ้คคล ทีมุ่่งไปที่
การลดปัจจยัเสีย่ง ปัจจยัคุกคาม ทีท่ าใหเ้กดิโรค หรอืการเจบ็ป่วย กจ็ะสง่ผลใหป้ระชาชนมี
ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีส่งูขึน้  
(ประกาย จโิรจน์กุล, 2556)  
 ปัจจยัดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู ้มผีลใหค้ะแนนเพิม่ขึน้ 1 คะแนน คะแนน
ประสทิธผิลของพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน อ าเภอ    
ศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยัจะเพิม่ขึน้ 0.388 คะแนน เนื่องจากปัจจยักระบวนการสง่เสรมิองค์
ความรู ้นัน้เป็นเครื่องมอืส าคญัในการสง่เสรมิองคค์วามรูใ้หป้ระชาชน ดา้นกระบวนการจดัการ
เรยีนรู ้และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สอดคลอ้งกบั นิพาดา ไตรรตัน์, (2558) ไดก้ล่าวถงึการ
จดัการเรยีนรูไ้วว้่า การทีจ่ะเชื่อมโยงใหเ้หน็ชดัว่ากระบวนการจดัการความรูพ้ฒันาคนและงาน
ไปพรอ้ม ๆ กนั องคป์ระกอบในการจดัการโดยทัว่ไปมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั 3 สว่น  ไดแ้ก่     
1.บุคคล 2.เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.กระบวนการจดัการความรู้ 
 ปัจจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มผีลใหค้ะแนนลดลง1 คะแนน คะแนนประสทิธผิลของ
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน อ าเภอ ศรสี าโรง จงัหวดั
สุโขทยัจะเพิม่ขึน้ 0.252 คะแนนสอดคลอ้งกบั จนัทรเ์พญ็ จนัทว,ี 2550  
(อา้งถงึใน พระพนมภรณ์ ฐานิสสโร และคณะ, 2563, หน้า 202) กล่าวว่า เทคโนโลยสีารสนเทศ
มบีทบาทส าคญัต่อการจดัการความรูโ้ดยเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสนับสนุนการจดัการความรู ้
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เทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัเพือ่ใหค้นสามารถคน้หา จดัเกบ็ และแลกเปลีย่นขอ้มลู รวมถงึ
สามารถน าความรูไ้ปใชอ้ย่างงา่ย และรวดเรว็มายิง่ขึน้จงึ อาจเนื่องมาจาก การทีเ่ทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้ถงึประชาชนน้อย ท าใหก้ารรบัรูค้วามรูท้ีเ่กีย่วกบัโรคน้อยลง สง่ผลใหป้ระชาชน
เกดิความกลวัต่อการเป็นโรค และมพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคทีส่งูขึน้ และหากกระบวนการ
สง่เสรมิองคค์วามรู ้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้ อาจสง่ผลใหก้ารควบคุมจดัการการ
สือ่สารความเสีย่งไดไ้ม่ครอบคลุมไอย่างครบถว้น เกดิการเผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มูลเทจ็ 
ประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิความรูก้ารป้องกนัโรคทีไ่ม่ถูกตอ้ง เกดิความสบัสนและอาจสง่ให้
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน จะลดลงได ้
 

9. ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา 

1) ระดบัประสทิธผิลพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน 

อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั โดยรวมอยู่ในระดบัมปีระสทิธผิลสงู จงึควรมกีารสรา้งความ

สนใจสง่เสรมิองคค์วามรูก้ารป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใหก้บัประชาชน เช่นมกีาร

เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูพ้ฤตกิรรมการป้องกนัโรคทีเ่ป็น New Normal ที่

แตกต่างไปจากการปฏบิตัตินแบบเดมิๆใหป้ระชาชนใหฝึ้กปฏบิตัจินเกดิความเคยชนิอย่างทัว่ถงึ

และต่อเนื่อง 

2) ควรมกีารสรา้งความตระหนักให ้ประชาชนทุกคนทีม่คีวามแตกต่างดา้นปัจจยัสว่น

บุคคล ใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีถู่กตอ้งเหมาะสม เพื่อ

เป็นแนวทางการป้องกนั การเฝ้าระวงัโรคในชุมชน ทัง้จดัใหม้กีารสาธติและสอนการลา้งมอื และ

มกีระบวนการตดิตามอย่างต่อเนื่อง และเจา้หน้าทีส่าธารณสุข รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควรมกีาร

อบรมใหค้วามรู ้สอนและอธบิาย จดักจิกรรมรณรงคใ์หป้ระชาชน มสีว่นร่วมไดล้งมอืท า และ

ปฏบิตัไิดจ้รงิใหม้ากยิง่ขึน้ 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

1) ควรมกีารศกึษาวจิยัในรูปแบบเชงิทดลอง ใชก้ระบวนการการมสีว่นร่วม หรอืการ

ประชาคม เพือ่เสรมิสรา้งการมสีว่นร่วม การตระหนกัในชุมชน การไดร้บั การสนับสนุนจาก

หน่วยงานรฐั ภาคเอกชน เกีย่วกบัความรู ้การป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในชุมชน 

ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2) ควรมกีารศกึษาวจิยัประสทิธพิฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

กบักลุ่มคนวยัท างานในสถานประกอบการขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรทีย่ากต่อการ
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เกบ็ขอ้มลูงานวจิยั และเป็นกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มาสูค่นใน

ครอบครวัและชุมชนได้ 
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