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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผล 
การป้องกันโรคไข้เลือดออก และ 2) หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน  
กับประสิทธิผลการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอ าเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ คัดเลือกตัวอย่างที่ใช้ 
จ านวน 205 คน จากทั้งหมด 440 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์กับการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค และ
ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการท าการสนทนากลุ่ม โดยเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวม 12 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย เป็นการสะท้อนความรู้สึกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ด้านปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศชาย ระยะเวลาในการท างาน ปัจจัยจูงใจ ได้แก่  
ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ  
ด้านความก้าวหน้าในงาน สามารถร่วมกันท านายประสิทธิผลการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ร้อยละ 22.50 และ 2) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  
เพศ และระยะเวลาในการท างาน ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในงาน ปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์  
กับเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้านสภาพการท างาน  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรหาวิธีสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง  
ในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยเฉพาะในด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
การป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้ดียิ่งข้ึน 
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ABSTRACT 

The objectives of this mixed method research was 1)  to analyze factors affecting 
effectiveness of preventing dengue hemorrhagic fever ( DHF) , and 2)  to determine a correlation 
between the effectiveness of preventing DHF and individual, motivating, and supporting variables 
among village health volunteers (VHV) in Maharaj district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. This 
research was divided into two phases. The first phase utilized a quantitative approach whereby 205 
out of 440 VHVs were selected by stratified proportional random sampling and data were collected 
by questionnaires and analyzed by Chi-square and logistic regression analysis. The second phase 
utilized a qualitative approach where by data was conducted by selecting one VHV from 12 sub-
districts to participate in focus group discussions to reflect their opinions in connection with the 
issues contributing to the effectiveness of dengue fever prevention. 

The findings were us follows. First, individual variables including male, work experience, 
motivating variables including work achievement, being respected, job description, responsibility, 
and career growth could predict the effectiveness of VHVs in Maharaj district, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya province at 22.50%. Second, individual variables including sex and work experience, 
motivating variables including work achievement, being respected, job description, responsibility, 
and career growth, and supporting variables including relationships with colleagues, relationships 
with public health officials, and work conditions correlated with the effectiveness of DHF prevention among 
VHVs at a significance level of 0.01. 

The body of knowledge gained from this study includes the fact that public health officials 
should continuously motivate VHVs especially in terms of work achievement, being respected, job 
description, responsibility, and career growth in order to increase the effectiveness of DHF 
prevention among VHVs. 
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