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ปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ คี ุณภาพ
ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน ในอาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
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
บทคัดย่อ
การดาเนินงานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ของประชาชน ทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมองค์ความรูท้ ม่ี คี ุณภาพ ทีม่ ผี ลต่อ
ประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 อาเภอศรีสาโรง จังหวัด
สุโขทัย 2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ คี ุณภาพได้แก่ ปั จจัย
ด้านกระบวนการส่งเสริมองค์ความรูป้ ั จจัยด้านคุณภาพในการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบั ประชาชนมีผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ทีม่ ปี ระสิทธิผลของประชาชน อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะ
ปั จจัยส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ ผี ลต่อ ประสิทธิผลพฤติกรรมการป้ องกัน
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 70.75อายุสว่ นใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 40 – 49 ปี คิดเป็ นร้อยละ 31.75 อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม/เกษตรกร
คิดเป็ นร้อยละ 31.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 33.75
และพบว่า มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยู่ในช่วงน้อยกว่า/เท่ากับ 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.00
ระดับปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ คี ุณภาพด้าน
กระบวนการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมีคุณภาพสูงและด้านคุณภาพการได้รบั การเผยแพร่
ความรูเ้ กี่ยวกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อยู่ในระดับมีคุณภาพสูง ปั จจัย
ส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลทาให้
ประสิทธิผลพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอศรีสาโรง
จังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ คี ุณภาพ (ด้านคุณภาพการ
ได้รบั การเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019)ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ติ นหลัง
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การเป็ นโรคและด้านการป้ องกันตนเองจากการเป็ น และ (ด้านกระบวนการส่งเสริมองค์ความรู)้
ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถร่วมกันทานาย
ประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอ
ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ได้ ร้อยละ 44.3อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
คำสำคัญ: ปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรู้, ส่งผลต่อ, ประสิทธิผลของพฤติกรรมการ
ป้ องกันตนเอง

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.

บทนา

การส่งเสริมองค์ความรูใ้ ห้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขได้มอี งค์ความรูใ้ นด้านการป้ องกันโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019เพือ่ นาไปเผยแพร่ให้ประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพในการป้ องกันโรค
การติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 นัน้ ต้องอาศัยวิธกี ารการบริหารจัดการองค์กร ไปสูจ่ ุดมุ่งหมาย
สาคัญในการบรรลุความสาเร็จตามเป้ าหมายขององค์กรอย่างเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ครบถ้วน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ นัน้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคนและการพัฒนางานไป
พร้อม ๆ กัน หน่วยงานหรือองค์กรเมื่อนากระบวนการจัดการความรู้ ไปเป็ นเครื่องมือใช้อย่าง
เป็ นระบบ มียุทธศาสตร์ จะช่วยทาให้บรรลุเป้ าหมายเพิม่ ขึน้ ทัง้ ระดับองค์กร และระดับบุคคล
ส่งผลให้เกิดการนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรต่อไป
หน่วยบริการสาธารณสุข ถือว่าเป็ นหน่วยงานของภาครัฐ การนากระบวนการจัดการ
ความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของหน่วยบริการสาธารณสุขการพัฒนาองค์กร และ
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเพียงอย่างเดียวอาจไม่ประสบความสาเร็จอย่างประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลครบถ้วน เนื่องจากจุดมุ่งหมายสูงสุดของหน่วยบริการสาธารณสุข คือ การมีระบบ
บริการทีเ่ ป็ นเลิศ และประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข ดังนัน้ กระบวนการจัดการความรู้
ของประชาชน จึงมีความสาคัญ เพือ่ ให้ประชาชนมีพฤติกรรมป้ องกันตนเองจากโรคได้ดแี ละลด
ภาระการเจ็บป่ วยลงได้ และลดภาระงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019ระลอกที่ 3 (ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2547 อ้างถึงใน
พระพนมภรณ์ ฐานิสสโร และคณะ, 2563, หน้า 197)
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การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019ระลอกที่ 3ได้เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วมีการ
ระบาดไปในหลายประเทศทัวโลก
่
ผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่จานวน 437,842รายต่อวันทาให้มผี ปู้ ่ วยเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลจานวนมาก และอยู่ในระหว่างรักษาในโรงพยาบาลกว่า 270,000
รายทัวประเทศ
่
จึงทาให้บุคลากรทางการแพทย์มโี อกาสติดเชือ้ จากผูป้ ่ วย ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1
เมษายน -7 กรกฎาคม 2564 พบบุคคลากรทางการแพทย์ตดิ เชือ้ จานวน 1,064 ราย ส่วนใหญ่
ติดจากการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลจากภาระงานจานวนมาก ทาให้เหนื่อยล้า รวมทัง้ มาจาก
การทีผ่ ปู้ ่ วยปิ ดบังข้อมูล ทาให้เกิดความเสีย่ งติดเชือ้ สูงขึน้ และอีกสาเหตุ คือติดมาจากชุมชน
เพือ่ นร่วมงาน หรือติดจากคนในบ้าน จึงต้องเพิม่ ประสิทธิภาพในการป้ องกันให้มคี วามรัดกุม
มากทีส่ ุด (กรมควบคุมโรค,2564)
จังหวัดสุโขทัย สถานการณ์การระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3 นี้
จัดเป็ นจังหวัดพืน้ ทีส่ แี ดง พบผูป้ ่ วยติดเชือ้ รายใหม่เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ผูป้ ่ วยยืนยันสะสม
3,923 ราย รักษาหายกลับบ้าน 2,719 ราย กาลังรักษา 1,169 ราย เสียชีวติ สะสม 35 ราย
(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, สืบค้นวันที่ 17ตุลาคม 2564 ) การเพิม่ ของผูป้ ่ วยติดเชือ้
รายใหม่มาจากการเดินทางกลับมารับการรักษาทีภ่ ูมลิ าเนา และ เกิดการพบผูป้ ่ วยเป็ นกลุ่มก้อน
เกิดคัสเตอร์ใหม่ภายในจังหวัดจานวนมากขึน้ ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการมีพฤติกรรมป้ องกัน
ตนเองทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น การสังสรรค์ร่วมกลุ่มคนจานวนมาก เดินทางมาจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งแล้วไม่
กักตัวมาแพร่เชือ้ ให้คนรอบข้าง พฤติกรรมไม่สวมหน้ากากอนามัยการสังสรรค์ร่วมดื่มเครื่องดื่ม
เป็ นกลุ่มก้อน ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรควงกว้างและการสูญเสียทางด้านอื่นๆ ตามมา
ด้วยสถานการณ์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีวตั ถุประสงค์ท่ี จะศึกษา
ปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ คี ุณภาพ ทีม่ ผี ลต่อ ประสิทธิผลของ
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน ในอาเภอ
ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ทัง้ นี้ ผลจากการศึกษาจะเป็ นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชน เพือ่ ป้ องกันการติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19และเป็ นข้อมูลในการเตรียม
รับมือกับการเปลีย่ นแปลงในการดูแลสุขภาพ ของประชาชนในอนาคต และลดอัตราการพบ
ผูป้ ่ วยติดเชือ้ รายใหม่และลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผูป้ ่ วยติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019ในหน่วยบริการสาธารณสุข ได้มากขึน้

2. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ของประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมองค์ความรูท้ ม่ี คี ุณภาพ ทีม่ ผี ลต่อ ประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ คี ุณภาพ ได้แก่
ปั จจัยด้านกระบวนการส่งเสริมองค์ความรูป้ ั จจัยด้านคุณภาพในการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับโรค

5

ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบั ประชาชน มีผลต่อ พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทีม่ ปี ระสิทธิผลของประชาชน อาเภอศรีสาโรง จังหวัด
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะ ปั จจัยส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขที่มผี ลต่อ
ประสิทธิผลพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอศรีสาโรง
จังหวัดสุโขทัย

3. สมมุตฐิ านงานวิจยั
ปั จจัยส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ทต่ี ่างกัน
ส่งผลให้ ประสิทธิผลพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019ของประชาชนอาเภอ
ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัยแตกต่างกัน

4. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้ เรื่อง “ปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ ี
คุณภาพ ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิผลของพฤติกรรมเพือ่ การป้ องกันตนเองจากโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ของประชาชน ในอาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย” ทฤษฎีแนวคิด และทบทวน วรรณกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวคิด และทฤษฎีการจัดการความรู้
2. แนวคิด และทฤษฎีการส่งเสริมความรู้
3. แนวคิด และทฤษฎีดา้ นคุณภาพการให้บริการ
4. แนวคิด และทฤษฎีประสิทธิผลในการทางาน
5. โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
6. พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา2019
7. แนวคิด และทฤษฎีดา้ นประชากรศาสตร์
8. งานวิจยั และอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
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5. กรอบแนวความคิด
“ปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ คี ุณภาพ ทีม่ ผี ลต่อ
ประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย”

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1. ปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้
2. ปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรูใ้ ห้กบั
ประชาชนเกีย่ วกับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา2019 ของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ทีม่ คี ุณภาพ
2.1. ด้ า นกระบวนการส่ ง เสริม องค์
ความรู้ ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มี
คุณภาพ
2.2. ด้านคุณภาพการได้รบั การ
เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน
3.ข้อเสนอแนะปั จจัยการส่งเสริมองค์
ความรูเ้ กี่ยวกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
นา2019 ของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขที่
มีคุณภาพ
มีนัยสาคัญทางสถิติ
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ

ประสิทธิผลของพฤติกรรม
การป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ของ
ประชาชน
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6. ระเบียบวิธวี จิ ยั
ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ ประชาชนทีม่ ี อายุ 15 ปี ขน้ึ ไป ในอาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
มีจานวน 45,462 คน (ศูนย์ขอ้ มูลสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัย, 2564)
คณะผูจ้ ดั ทาได้จดั ทาแบบสอบถามเกีย่ วกับปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทีม่ คี ุณภาพ ทีม่ ตี ่อประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ของประชาชน ในอาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 4ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
และเติมคาลงในช่องว่างจานวน 5ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้
ตอนที่ 2 ด้านกระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้ ของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ คี ุณภาพ
ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า โดยมีมาตราวัด ให้ค่าระดับความคิดเห็น 5
หน่วย คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุด มี 3ด้าน ได้แก่ จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 3 ด้านการได้รบั การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ประชาชนลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า ให้ค่าระดับคุณภาพ 5 หน่วย โดยมี
มาตราวัด 5 หน่วย คือ มีมากทีส่ ุด มาก ไม่แน่ใจ น้อย น้อยทีส่ ุด ประกอบด้วย การได้รบั การ
เผยแพร่ความรูจ้ านวน 5 ด้าน จานวน 25 ข้อ
ตอนที่ 4 ประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ประชาชนลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบมาตรวัดประเมินค่า ค่า โดยมีมาตราวัด 5 หน่วย คือ
ประจาบ่อย นานๆครัง้ บาง ครัง้ ไม่เคย จานวน 10 ข้อ
เมื่อสร้างข้อคาถามเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั นาไปตรวจสอบคุณภาพเบือ้ งต้น โดยหาความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน
ได้แก่ 1) ดร.ยุทธนา แยบคาย ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
2) ดร.วิลาสินี หงสนันท์ ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย
3) นายณัฐพงศ์ เฮียงกุล ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญพิเศษ หัวหน้า
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็ นผูพ้ จิ ารณาความสอดคล้อง
ของแบบสอบถาม ตามนิยามศัพท์ แล้วคัดเลือกข้อคาถาม ซึง่ แบบสอบถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC อยู่ในช่วง 0.5– 1.00
หาความเชื่อมันของแบบสอบถามโดยน
่
าแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ และได้รบั การปรับปรุง
แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Pilot Test) กับทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน
เพือ่ ให้ได้ความเชื่อมันและคุ
่
ณภาพในการสร้างเครื่องมือได้ค่าเท่ากับ 0.91
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สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
Independent T-test,One-Way ANOVAและวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

7. ผลการวิจยั
1) ปั จจัยส่วนบุคคลของประชาชน อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงคิดเป็ นร้อยละ 70.75 อายุสว่ นใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 40 – 49 ปี มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ
31.75 อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม / เกษตรกร คิดเป็ นร้อยละ 31.00 ระดับ
การศึกษา พบว่า มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มากทีส่ ุด คิดเป็ นร้อยละ
33.75 และพบว่า มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยู่ในช่วงน้อยกว่า/เท่ากับ 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
31.00
2)ระดับปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ คี ุณภาพ ด้าน
กระบวนการจัดการความรู้ โดยรวม อยู่ในระดับมีคุณภาพสูง ทีค่ ่าเฉลีย่ (𝒙̅ = 4.04,
S.D. = 0.63)เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับด้านกระบวนการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมี
คุณภาพสูง มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด (𝒙̅ = 4.12, S.D. = 0.61) รองลงมาคือ ด้านบุคคล อยู่ในระดับมี
คุณภาพสูง มีค่าเฉลีย่ (𝒙̅ = 4.02, S.D. = 0.73) และพบว่า ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับมีคุณภาพปานกลาง มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด (𝒙̅ = 3.98, S.D. = 0.73)
3) ระดับคุณภาพการได้รบั การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ขอประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพสูง ทีค่ ่าเฉลีย่ (𝒙̅ = 4.27, S.D. = 0.62)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับคุณภาพการได้รบั การเผยแพร่ความรู(้ ด้านการ
ป้ องกันตนเองจากโรค อยู่ในระดับมีคุณภาพสูง มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด (𝒙̅ = 4.71, S.D. = 0.66)
รองลงมาคือ ด้านการปฏิบตั ติ นภายหลังจากการรักษาโรค อยู่ในระดับมีคุณภาพสูง มีค่าเฉลีย่
(𝒙̅ = 4.23, S.D. = 0.71) ด้านการเข้ารับวัคซีนเสริมภูมคิ ุม้ กันโรค อยู่ในระดับมีคุณภาพสูงมี
ค่าเฉลีย่ (𝒙̅ = 4.21, S.D. = 0.71) ด้านการเข้ารับการรักษาพยาบาล อยู่ในระดับมีคุณภาพสูง
มีค่าเฉลีย่ (𝒙̅ = 4.13, S.D. = 0.75) ตามลาดับ และพบว่า ระดับคุณภาพการได้รบั การเผยแพร่
ความรูด้ า้ นการเกิดโรค อยู่ในระดับมีคุณภาพสูง มีค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ุด (𝒙̅ = 4.06, S.D. = 0.68)
4) ระดับประสิทธิผลพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน
โดยรวมอยู่ในระดับมีประสิทธิผลสูง ทีค่ ่าเฉลีย่ (𝒙̅ = 4.48, S.D. = 0.53)
5) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนของประชาชน ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลทาให้ประสิทธิผลพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.05 (p≤0.017) (p≤0.027) (p≤0.044) ตามลาดับ
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ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลทาให้การรับรูใ้ น
การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอศรีสาโรง
จังหวัดสุโขทัยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05(p≤0.025)
6) ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบขัน้ ตอนสมการสุดท้ายประกอบด้วยตัวแปร
ปั จจัยด้านคุณภาพการได้รบั การเผยแพร่ความรู้ เกีย่ วกับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ด้านการปฏิบตั ติ นหลังการเป็ นโรค (Beta = 0.327, p-value= <0.001 ) ด้านการป้ องกัน
ตนเองจากการเป็ นโรค (Beta = 0.208, p-value = <0.001 )
ปั จจัยกระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Beta = 0.452,
p-value = <0.001 ) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Beta = - 0.351, p-value = <0.001 )
สามารถร่วมกันทานายประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ประชาชน อาเภอ ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ได้ ร้อยละ 44.3 และประสิทธิผลของพฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอ ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ในรูป
คะแนนดิบ ได้ดงั นี้
ประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน
อาเภอ ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย = 2.066 + 0.243 (ด้านการปฏิบตั ติ นหลังการเป็ นโรค)
+ 0.167 (ด้านการป้ องกันตนเองจากการเป็ นโรค) + 0.388 (ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู)้
- 0.252 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

8. อภิปรายผล
1)ปั จจัยส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนของประชาชน
ทีแ่ ตกต่างกัน มีผลทาให้ประสิทธิผลพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ประชาชน อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05ซึง่
สอดคล้องกับ ขนิษฐา ชื่นใจ และ บุฏกา ปั ณฑุรอัมพร (2563) ศึกษาเรื่อง ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการ
ตัดสินใจฉีดวัคซีนป้ องกันโคโรนาไวรัส (Covid-19) ของประชากรในกรุงเทพมหานครผล
การศึกษา พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครทีม่ ี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ต่างกัน ทาให้การตัดสินใจฉีดวัคซีนป้ องกันโคโรนาไวรัส (Covid-19)
และพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศและระดับการศึกษา ทีแ่ ตกต่าง
กัน มีผลต่อ ประสิทธิผลพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ไม่แตกต่างกัน
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขนิษฐา ชื่นใจ และ บุฏกา ปั ณฑุรอัมพร (2563 ) ศึกษา
เรื่อง ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้ องกันโคโรนาไวรัส (Covid-19) ของประชากรใน
กรุงเทพมหานครประชากรในกรุงเทพมหานครทีม่ ี เพศ ต่างกันทาให้การตัดสินใจฉีดวัคซีน
ป้ องกันโคโรนาไวรัส (Covid-19) โดยภาพรวมไม่ต่างกัน
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2) ระดับปั จจัยการส่งเสริมองค์ความรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีม่ คี ุณภาพ ด้าน
กระบวนการจัดการความรู้ และด้านคุณภาพการได้รบั การเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019ของประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับมีคุณภาพสูง ทัง้ นี้เนื่องมาจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคทาให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขส่งเสริมองค์ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019ให้กบั ประชาชนคือสิง่ สาคัญ เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีจ่ ะได้ประสิทธิภาพทีด่ ี
3) ปั จจัยด้านการปฏิบตั ติ นหลังการเป็ นโรค มีผลให้คะแนนเพิม่ ขึน้ 1 คะแนน คะแนน
ประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอ ศรี
สาโรง จังหวัดสุโขทัยจะเพิม่ ขึน้ 0.243 คะแนน เนื่องมากจากการได้รบั การเผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับด้านการปฏิบตั ติ นหลังการเป็ นโรคนัน้ บุคคลนัน้ ต้องมีการรับรูว้ ่าตนเองเมื่อเสีย่ งหรือ
ป่ วยทาให้เกิดผลกระทบในการดาเนินชีวติ ได้และการทีร่ บั รูว้ ่าการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากการเป็ นโรค หากปฏิบตั แิ ล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการลดโอกาสเสีย่ งต่อการเกิด
โรครวมทัง้ เป็ นการลดความรุนแรงของโรคได้ ก็จะส่งผลให้ประชาชนมีประสิทธิผลของ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีส่ งู ขึน้
ปั จจัยด้านการป้ องกันตนเองจากการเป็ นโรค มีผลให้คะแนนเพิม่ ขึน้ 1 คะแนน คะแนน
ประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอ ศรี
สาโรง จังหวัดสุโขทัยจะเพิม่ ขึน้ 0.167 คะแนนเนื่องมากจากการได้รบั การเผยแพร่ความรู้
เกีย่ วกับด้านการป้ องกันตนเองจากการเป็ นโรคนัน้ เป็ นส่งเสริมองค์ความรูใ้ ห้บุคคล ทีม่ ุ่งไปที่
การลดปั จจัยเสีย่ ง ปั จจัยคุกคาม ทีท่ าให้เกิดโรค หรือการเจ็บป่ วย ก็จะส่งผลให้ประชาชนมี
ประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีส่ งู ขึน้
(ประกาย จิโรจน์กุล, 2556)
ปั จจัยด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีผลให้คะแนนเพิม่ ขึน้ 1 คะแนน คะแนน
ประสิทธิผลของพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอ
ศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัยจะเพิม่ ขึน้ 0.388 คะแนน เนื่องจากปั จจัยกระบวนการส่งเสริมองค์
ความรู้ นัน้ เป็ นเครื่องมือสาคัญในการส่งเสริมองค์ความรูใ้ ห้ประชาชน ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ นิพาดา ไตรรัตน์, (2558) ได้กล่าวถึงการ
จัดการเรียนรูไ้ ว้ว่า การทีจ่ ะเชื่อมโยงให้เห็นชัดว่ากระบวนการจัดการความรูพ้ ฒ
ั นาคนและงาน
ไปพร้อม ๆ กัน องค์ประกอบในการจัดการโดยทัวไปมี
่ องค์ประกอบทีส่ าคัญ 3 ส่วน ได้แก่
1.บุคคล 2.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.กระบวนการจัดการความรู้
ปั จจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลให้คะแนนลดลง1 คะแนน คะแนนประสิทธิผลของ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน อาเภอ ศรีสาโรง จังหวัด
สุโขทัยจะเพิม่ ขึน้ 0.252 คะแนนสอดคล้องกับ จันทร์เพ็ญ จันทวี, 2550
(อ้างถึงใน พระพนมภรณ์ ฐานิสสโร และคณะ, 2563, หน้า 202) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบทบาทสาคัญต่อการจัดการความรูโ้ ดยเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการสนับสนุนการจัดการความรู้
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เทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญเพือ่ ให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ และแลกเปลีย่ นข้อมูล รวมถึง
สามารถนาความรูไ้ ปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วมายิง่ ขึน้ จึง อาจเนื่องมาจาก การทีเ่ ทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าถึงประชาชนน้อย ทาให้การรับรูค้ วามรูท้ เ่ี กีย่ วกับโรคน้อยลง ส่งผลให้ประชาชน
เกิดความกลัวต่อการเป็ นโรค และมีพฤติกรรมการป้ องกันโรคทีส่ งู ขึน้ และหากกระบวนการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ อาจส่งผลให้การควบคุมจัดการการ
สือ่ สารความเสีย่ งได้ไม่ครอบคลุมไอย่างครบถ้วน เกิดการเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นข้อมูลเท็จ
ประชาชนได้รบั การส่งเสริมความรูก้ ารป้ องกันโรคทีไ่ ม่ถูกต้อง เกิดความสับสนและอาจส่งให้
พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน จะลดลงได้

9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1) ระดับประสิทธิผลพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน
อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมีประสิทธิผลสูง จึงควรมีการสร้างความ
สนใจส่งเสริมองค์ความรูก้ ารป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบั ประชาชน เช่นมีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูพ้ ฤติกรรมการป้ องกันโรคทีเ่ ป็ น New Normal ที่
แตกต่างไปจากการปฏิบตั ติ นแบบเดิมๆให้ประชาชนให้ฝึกปฏิบตั จิ นเกิดความเคยชินอย่างทัวถึ
่ ง
และต่อเนื่อง
2) ควรมีการสร้างความตระหนักให้ ประชาชนทุกคนทีม่ คี วามแตกต่างด้านปั จจัยส่วน
บุคคล ให้ทราบถึงพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีถ่ ูกต้องเหมาะสม เพื่อ
เป็ นแนวทางการป้ องกัน การเฝ้ าระวังโรคในชุมชน ทัง้ จัดให้มกี ารสาธิตและสอนการล้างมือ และ
มีกระบวนการติดตามอย่างต่อเนื่อง และเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องควรมีการ
อบรมให้ความรู้ สอนและอธิบาย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชน มีสว่ นร่วมได้ลงมือทา และ
ปฏิบตั ไิ ด้จริงให้มากยิง่ ขึน้

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรมีการศึกษาวิจยั ในรูปแบบเชิงทดลอง ใช้กระบวนการการมีสว่ นร่วม หรือการ
ประชาคม เพือ่ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วม การตระหนักในชุมชน การได้รบั การสนับสนุนจาก
หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน เกีย่ วกับความรู้ การป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
2) ควรมีการศึกษาวิจยั ประสิทธิพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
กับกลุ่มคนวัยทางานในสถานประกอบการขนาดใหญ่เนื่องจากเป็ นกลุ่มประชากรทีย่ ากต่อการ
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เก็บข้อมูลงานวิจยั และเป็ นกลุ่มทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 มาสูค่ นใน
ครอบครัวและชุมชนได้
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