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 การศกึษาเรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชน

ตําบลดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจการป้องกนัโรค

โควดิ 19 ศกึษาพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 และศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งความรูค้วามเขา้ใจกบั

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในประชาชนตําบลดอยลาน 

อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย จํานวน 400 คน ทําการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ ใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูศ้กึษาดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง วเิคราะหข์อ้มลูโดย

ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Anova 

กาํหนดคา่นยัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.5 พบวา่ 

 1. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงราย อยู่ในระดบัปานกลาง ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ หลงัจากไอ จามแล้ว ควรรบีล้างมอืให้

สะอาดทุกครัง้ดว้ยสบู่หรอืแอลกอฮอลเ์จล เพื่อกําจดัเชือ้โรคไม่ใหแ้พร่กระจาย สําหรบัความรูใ้นเรื่องผู้

ตดิเชือ้โควดิ 19 จะเริม่แพรเ่ชือ้ทาํใหค้นอื่นตดิไดเ้มือ่เริม่มอีาการไขแ้ลว้ มคีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ 

 2. พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จงัหวดั

เชยีงราย มกีารปฏบิตัเิป็นสว่นมาก ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สงูทีส่ดุไดแ้ก่ ไมใ่ชข้องใชร้ว่มกบัผูอ้ื่น เช่น ผา้เชด็มอื 

แกว้น้ํา และหลอดดดูน้ํา เป็นตน้ สว่นพฤตกิรรมเมื่อรูส้กึว่าจะไอ จาม แลว้ไมม่ทีชิชู่ จะใชมุ้มขอ้ศอกปิด

ปาก และจมกูตนเองก่อนไอ หรอืจามทุกครัง้ มคีา่เฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ  

 4. การทดสอบสมมติฐาน  พบว่า ความรู้ความเข้าใจการป้องกันโรคโควิด 19 ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 อยา่งนยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

คาํสาํคญั : ความรูค้วามเขา้ใจโรคโควดิ 19, พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 

ABSTRACT 

 The study of factors affecting passenger car battery purchasing in Chiang Rai province was 

aimed to study factors affecting passenger car battery purchasing in Chiang Rai province and to 

study factors affecting more passenger car battery purchasing purchase decision in Chiang Rai 

Province. Samples were 400 customers in Chiang Rai province who used to buy passenger car 

batteries using simple sampling method. The researchers collected the data manually and 



analyzed using computer program. The statistics used in this research were percentage, mean, 

standard deviation and Chi-Square at 0.05 statistically significant.  

 The study showed that overall, the consumers valued the factors that affect the passenger 

car batteries purchasing at the highest level in all aspects as following : product, price, marketing 

promotion and the distribution channel. 

 The consumer behavior of passenger car battery purchasing was found that most used GS 

brand battery without refilling distilled water. Battery was maintenance and checked once or twice 

a year either by self-care or service center. Consumers often changed batteries 2-4 years/time. 

In the past 3 years, replacement battery was cost 2,001 to 3,000 baht.  

 For the factors contributing to the decision to purchase passenger car battery in Chiang 

Rai province were increased. Overall, personal factor and the marketing mix factor increased the 

purchasing behavior of passenger car battery in Chiang Rai province, statistically significant at 

the 0.05 level  

Keywords :  factors affect purchase, car battery.  

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

 การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ 19 ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2020 ไดส้่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาตใินทุก

มติ ิการใชม้าตรการลอ็กดาวน์ในหลายประเทศเพื่อยบัยัง้การระบาดทาํใหผู้ค้นไมส่ามารถดาํเนินชวีติได้

ตามปกติ ก่อใหเ้กิดการปรบัเปลี่ยนชวีติความเป็นอยู่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน อกีทัง้ยงัสร้างความ

เสยีหายทางเศรษฐกจิอย่างรุนแรงในวงกวา้ง (วจิยักรุงศร,ี 2563) สาํหรบัประเทศไทยพบผูป่้วยตดิเชือ้

ไวรสัโควดิ 19 รายแรกวนัที่ 8 มกราคม 2563 เดนิทางจากประเทศจนี และเกดิการแพร่ระบาดเป็นวง

กวา้งจากประชากรภายในประเทศดว้ยกนั รฐับาลกําหนดมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกนั

โรคโควิด 19 และเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดมีความร้ายแรงมากขึ้น รฐับาลจึงประกาศใช้พระราช

กําหนดบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และออกขอ้กําหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง

พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดบรหิารราชการ

แผน่ดนิ พ.ศ.2534 เพือ่ควบคุมสถานการณ์และจาํกดัพืน้ทีก่ารแพรร่ะบาด (ฐานเศรษฐกจิ, 2563)  

 ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ธุรกิจในประเทศไทยต่างได้รบัผลกระทบทัง้

ทางตรงและทางออ้ม เน่ืองจากโควดิ 19 เป็นโรคเกดิใหม่ ส่งผลต่อการดําเนินชวีติประจาํวนัของเรา ทํา

ใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงอย่างยัง่ยนืในหลายพฤตกิรรมของคนในประเทศ ในส่วนของการได้รบัขอ้มูล

ขา่วสารทีเ่กีย่วกบัโรคโควดิ 19 เป็นตวัทาํใหเ้กดิความเครยีด ความกลวั ไวรสัชนิดน้ีมกีารแพรเ่ชือ้อยา่ง

เดยีวกบัไขห้วดัใหญ่ การตดิเชือ้จากละอองของเสมหะจากการไอ ระยะของการสมัผสัเชือ้และมอีาการ

ประมาณ 5 วนั แต่มชีว่งอยูร่ะหวา่ง 2 ถงึ 14 วนั เน่ืองจากความไมแ่น่นอนเกีย่วกบักลไกการสง่ผา่นเชือ้

โควดิ 19 จงึเป็นสาเหตุสําคญัที่ทําให้ประชาชนประเทศไทยมกีารติดเชื้อจากพฤติกรรมเสี่ยง การใช้

ชวีติประจําวนัทีข่าดการระมดัระวงั ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัตินทีถู่กตอ้ง และพฤตกิรรมใน

การดูแลตนเองทีไ่ม่ถูกวธิ ีเช่น ผูท้ีเ่ดนิทางกลบัมาจากประเทศทีม่กีารระบาดของโรค การไม่ปฏบิตัติวั



ตามคาํแนะนําของกระทรวงสาธารณสขุ ไมส่วมหน้ากากอนามยั ไมล่า้งมอืเมื่อหยบิจบัสิง่ของต่างๆ การ

ใชส้ิง่ของส่วนตวัร่วมกบัผูอ้ื่น บ่งชีใ้หเ้หน็ว่าประชาชนบางส่วนยงัขาดการรบัรู ้ความรูค้วามเขา้ใจทีด่ทีี่

ถูกตอ้ง สง่ผลทาํใหก้ารแพรร่ะบาดของโรคมกีารเพิม่จาํนวนมากขึน้เรือ่ยๆ (กรมควบคุมโรค, 2564) 

 รปูแบบการใชช้วีติแบบ New Normal หลงัวกิฤตโควดิ 19 สิง่แรกทีเ่หน็ไดช้ดัเจนทีสุ่ด คาดว่าทุก

คนต้องเกี่ยวขอ้งโดยตรงก็คอื รูปแบบการใชช้วีติที่ต้องเปลี่ยนแปลงเขา้สู่สิง่ที่เรยีกว่าความปกตใิหม่ 

หรอื New Normal เป็นวิถีชีวิตที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามยัทุกครัง้เวลาออกจากบ้าน ไปยงั

สถานทีต่่างๆ กต็อ้งมกีารตรวจวดัอุณหภูมแิละคอยทาํความสะอาดฆา่เชือ้ตลอดเวลา การทาํงานจะเน้น

การทํางานทีบ่า้น (Work From Home) มกีารประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึน้ ทีผู่ค้นจํานวนมากต้อง

มาอยู่รวมตวักนัอาจไดร้บัความนิยมลดลง รวมถงึโรงภาพยนตรแ์ละมหกรรมกฬีาทีม่คีวามแออดัมกีาร

จํากดัจํานวนผูเ้ขา้ชมอย่างมนีัยยะสําคญั ในช่วงแรกหลงัจากเริม่มกีารผ่อนคลายมาตรการต่างๆ การ

รบัประทานอาหารต้องนัง่ห่างกนั 1-2 เมตร ต้องมรีะยะห่างทางสงัคม หรอื Social–Distancing (กรม

สง่เสรมิอุตสาหกรรม, 2564) และแน่นอนวา่ความระมดัระวงัในชวีติประจาํวนัและเหตุการณ์ทีไ่ดก้ล่าวไป

แลว้จะยงัคงอยูก่บัเราจนกวา่จะคน้พบยาหรอืวคัซนีทีใ่ชป้้องกนัการเกดิโรคโควดิ 19 อยา่งประสทิธภิาพ

และตอ้งมปีรมิาณเพยีงพอกบัคนทัง้โลก  

 จากปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัเหน็ถงึความสาํคญัของปัญหาทีเ่กดิขึน้จงึศกึษาและสาํรวจความรูค้วาม

เขา้ใจทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง จงัหวดั

เชียงราย เพื่อนําข้อมูลดงักล่าวมาพฒันาความรู้ความเข้าใจ วิธีการปฏิบตัิตน อย่างถูกวิธีเพื่อเป็น

แนวทางในการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ในตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงราย ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

 จํานวน 3 ขอ้ คอื 1) เพื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัโรคโควดิ 19 2) เพื่อศกึษา

พฤติกรรมการป้องกนัโรคโควิด 19 และ 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความรู้ความเข้าใจกับ

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 โควดิ 19 หมายถงึ โรคตดิต่อซึง่เกดิจากไวรสัโคโรนาชนิดทีม่กีารคน้พบล่าสุด ไวรสัและโรคอุบตัิ

ใหมน้ี่ไมเ่ป็นทีรู่จ้กัเลยก่อนทีจ่ะมกีารระบาดในเมอืงอูฮ่ ัน่ ประเทศจนี 

 ความรู้ความเข้าใจ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการจดจํา การได้ยิน การมองเห็น ประสบการณ์ 

สถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม เกีย่วกบัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงราย ซึง่บุคคลแต่ละบุคคลจะมรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจจากสิง่ทีไ่ดร้บัมาไม่เหมอืนกนัมาจากปัจจยั

ดา้นบุคคลและดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีส่ง่ผลต่อระดบัความรูค้วามเขา้ใจของแต่ละบุคคล  

 พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 หมายถงึ การกระทาํ หรอืกริยิาอาการทีแ่สดงออกทางรา่งกาย 

ความคิด หรอืความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง 

จงัหวดัเชยีงราย 



ขอบเขตของการวิจยั  

 เน้ือหาของการวจิยั 1) ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบล

ดอยลาน อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 2) พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอย

ลาน อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย การศกึษาครัง้น้ีในช่วงระยะเวลา 3 เดอืน คอื เดอืนพฤษภาคม – 

กรกฎาคม 2565 และศกึษาในพืน้ทีต่ําบลดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

ประโยชน์ท่ีได้รบั 

 1. ทําใหท้ราบถงึความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอย

ลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

 2. ทําใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงราย 

 3. เป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชน

ตําบลดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

 4. เป็นแนวทางในการส่งเสรมิพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย อยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 

วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 ผูว้จิยัไดศ้กึษา แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งดงัน้ี 1) แนวคดิความรูค้วามเขา้ใจ ทฤษฎี

การรบัรู ้และความตระหนัก 2) แนวคดิพฤตกิรรม 3) ความรูโ้รคโควดิ 19 และ 4) งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ดงัน้ี 

 นารมีะห ์แวปเูตะ และคณะ (2564) ไดศ้กึษาถงึพฤตกิรรมการป้องกนัโรคจากไวรสัโคโรนา 2019 

ของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษามากกว่ารอ้ยละ 80 มคีวามรู ้การ

รบัรู ้ทศันคติ รวมไปถึงพฤติกรรมการป้องกนัโรค ในระดบัสูง ส่วนด้านความรูเ้กี่ยวกบัโรค การรบัรู้

โอกาสเสีย่งของการเกดิโรค และทศันคตใินการป้องกนัตวัเองจากโรค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ป้องกนัโรคในระดบัทีต่ํ่า เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.01 และการรบัรู้

ประโยชน์ของการปฏบิตัติวัในการป้องกนัมคีวามสมัพนัธก์บักบัพฤตกิรรมการป้องกนัในระดบัปานกลาง 

เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และในทุกปัจจยัเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั ยกเวน้การรบัรู ้ดา้นความรู ้อยูใ่นระดบัตํ่า มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางตรงขา้ม พฤตกิรรม

การป้องกนัโรคจะมปีระสทิธภิาพไดน้ัน้ จาํเป็นตอ้งมกีารชีแ้จงเพือ่ใหท้ราบถงึสถานการณ์ รวมทัง้ภาครฐั 

เอกชน มหาวทิยาลยั เขา้มามสี่วนร่วมเป็นแกนนําในการขบัเคลื่อน โดยการ ปฏบิตัิอย่างจรงิจงัและ

ต่อเน่ือง จงึจะสามารถขบัเคลื่อน และขยายผลต่อไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

 บงกช โมระสกุล และ พรศริ ิพนัธส ี(2564) ไดศ้กึษาความรูแ้ละพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 

19 ของนักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกนัโรค และศึกษาปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการป้องกนัโรค ผลการศึกษาพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยระดบัความรู้ อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วน



ค่าเฉลี่ยพฤตกิรรมการป้องกนัอยู่ในระดบัด ี2) นักศกึษามคีวามรู ้และพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 

19 ไม่แตกต่างกนั 3) ปัจจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรค คอื ปัจจยัส่วนบุคคลด้าน 

จาํนวนสมาชกิทีอ่าศยัอยูด่ว้ยกนั และความรูเ้กีย่วกบัโรค  

 จนัทมิา หา้วหาญ และพรรณวด ีขําจรงิ (2564) ไดศ้กึษาความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการ

ปฏิบตัิตนเกี่ยวกบัการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมเกีย่วกบัการป้องกนัโรค และเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรค ของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ ผลการวจิยัพบว่า 1) ประชาชนในจงัหวดัภูเกต็มคีวามรู้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัโรคอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อนัดบัที ่1 ประชาชน

มคีวามเขา้ใจว่าไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 มลีกัษณะเหมอืนไวรสัโรคทางเดนิหายใจตะวนัออก

กลางและโรคซาร์ส อนัดบัที่ 2 อาการของผู้ป่วย โควดิ 19 มลีกัษณะอาการทัว่ไปคล้ายไขห้วดัใหญ่ 

ไดแ้ก่ มไีขส้งู ไอ หายใจลาํบาก และอนัดบัที ่3 โรคโควดิ 19 สามารถตดิต่อกนัจากการแพรก่ระจายผ่าน

การสมัผสักบัผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ํามูก น้ําลาย และ 2) พฤติกรรมการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค โควดิ 19 ของประชาชนในจงัหวดัภูเกต็ มกีารป้องกนัอยู่ในระดบัมาก

ที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า อนัดบัที่ 1 ประชาชนมกีารใส่หน้ากากอนามยั อนัดบัที่ 2 การ

เปลีย่นเสือ้ผา้หรอืการอาบน้ําทนัท ีเมื่อกลบัมาจากขา้งนอก และอนัดบัที ่3 การเวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร 

จากบุคคลอื่น ผลการวจิยัน้ีสามารถนําไปใชเ้พื่อแนวทางในการปฏบิตัตินในชวีติ ในการป้องกนัตนเอง

จากการตดิเชือ้โรค โควดิ 19 

 สมบตั ิพรหมณี (2564) ไดศ้กึษาถงึความรู ้เจตคตแิละพฤตกิรรมตามแนวปฏบิตัดิา้นสาธารณสขุ 

เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของพนักงานส่งอาหาร (Food Delivery) ใน

จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติและพฤติกรรมตามแนวปฏิบัติด้าน 

สาธารณสุขเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพื่อเปรยีบเทยีบความรู ้เจตคตแิละ

พฤตกิรรมตามแนวปฏบิตัดิา้นสาธารณสุขเพื่อป้องกนั การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 และ

เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ ระหว่างความรู ้เจตคติ และพฤติกรรมตามแนวปฏบิตัิด้านสาธารณสุข เพื่อ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรสัโคโรนา 2019 กบัอายุ รายได้ ของพนักงานส่งอาหาร (Food 

Delivery) ในจงัหวดันครนายก ผลการศกึษาพบว่า พนักงานส่งอาหารมคีวามรูใ้นการป้องกนัการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ระดบัตํ่าและปานกลางเท่ากนั มเีจตคตแิละพฤตกิรรมโดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก ผลการวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบความรู ้เจตคต ิและพฤตกิรรมในการป้องกนัการแพรร่ะบาด

ของเชือ้ไวรสั โคโรนา 2019 รายดา้นและโดยรวม พบว่า พนกังานสง่อาหารทีม่เีพศต่างกนั มพีฤตกิรรม

แตกต่างกนัอย่างมี นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สถานภาพสมรสต่างกนั มีความรู้ ทศันคติ และ

พฤตกิรรมในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 รายดา้นและโดยรวมแตกต่างกนั

อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิระดบัการศกึษาต่างกนั มเีจตคตใินการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 พนกังานสง่อาหารทีม่ปีระสบการณ์การ

ทํางานที่ต่างกนั มคีวามรู ้เจตคติและพฤติกรรมในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั โคโรนา 

2019 โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่าง



ความรู ้เจตคต ิพฤตกิรรมในการป้องกนัการแพร ่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 กบัอาย ุรายได ้ของ

พนักงานส่งอาหาร พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธท์างบวก กบัรายได ้อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

อายุมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัความรู้ อย่างมนีัยสําคญัที่ระดบั .05 อายุมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

พฤตกิรรมอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั .05 ความรูม้คีวามสมัพนัธก์บั ทศันคต ิอย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั .01 

และทศันคตมิคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมอยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .01 

 อภวิด ีอนิทเจรญิ (2564) ไดศ้กึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงคอหงส ์จงัหวดัสงขลา การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์

เพื่อศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 ของประชาชนใน

เขตเทศบาลเมอืงคอหงส ์จงัหวดัสงขลา ผลการศกึษาพบว่า ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคอยูใ่น

ระดบัด ีส่วนปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี รายไดต่้อ

เดอืน ความรู ้การรบัรูโ้อกาสเสีย่งเกดิโรค การรบัรู ้ความรุนแรงของโรค และการไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร 

สามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของพฤตกิรรมการป้องกนัโรค ไดร้อ้ยละ 31.1 อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถิติที่ระดบั .01 โดยปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคมากที่สุด คอื การรบัรู้ความ

รุนแรงของโรค ผลการศึกษาสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดรูปแบบ วางแผน และจดั

กจิกรรมทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัการดําเนินชวีติของประชาชนในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของโรค 

ได้แก่ การจดัตัง้กลุ่มหรือเครือข่ายออนไลน์ สําหรบัให้ข้อมูลเกี่ยวกบัความรุนแรงของโรค เพื่อให้

ประชาชนเกดิความตระหนกัและนําไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัตนเอง 

 ธานี กล่อมใจ จรรยา แกว้ใจบุญ และ ทกัษกิา ชชัวรตัน์ (2563) ไดศ้กึษาถงึความรูแ้ละพฤตกิรรม

ของประชาชนเรื่องการป้องกนัตนเอง จากการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา สายพนัธุ์ใหม่ 2019 ผลการศกึษา

พบวา่ สว่นใหญ่มคีวามรูเ้รือ่งการป้องกนัตนเองจากการตดิเชือ้ และพบวา่ประเดน็ทีก่ลุ่มตวัอยา่งตอบไม่

ถูกตอ้งมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ โรคทีเ่กดิจากเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นการตดิเชือ้ไวรสัตระกูลเดยีวกบั ซารส์ 

และเมอรส์ ทาํใหม้คีวามรนุแรงมาก เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) มรีะยะฟักตวั 3 - 14 วนั โรคที่

เกดิจากเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได ้และสามารถแพร่เชื้อได้

ทนัทแีมไ้ม่มอีาการ ส่วนการป้องกนัโรคที่เกดิจากเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เมื่อพจิารณาในรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีะแนนน้อย คอื การลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์70% เมื่อตอ้ง

ออกไปที่สาธารณะ ล้างมอืทําความสะอาดด้วยสบู่ทุกครัง้หลงัสมัผสัเงนิเหรยีญหรอืธนบตัร ผลการ

วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความรูก้บัพฤตกิรรมการปอูงกนัตนเองจากการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสาย

พนัธุใ์หม ่2019 พบวา่มคีวามสมัพนัธท์างบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 จาก 

การศกึษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามรู ้และมพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคในระดบัมาก แต่ยงัพบ

รายขอ้ทีม่คีา่คะแนนตํ่า ซึง่อาจสง่ผลใหม้กีารแพรก่ระจายของโรคได ้จงึควรมกีารสรา้งความตระหนกัแก่

ประชาชนในการปฏบิตัติวัเพือ่ปอูงกนัการแพรก่ระจายของโรค 

 กาญจนา ปัญญาธร (2564) ไดศ้กึษาความรู ้ความเชื่อดา้นสุขภาพและพฤตกิรรมการป้องกนัโรค

โควิด19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ความรู้เกี่ยวกบัโรคโควดิ19 กลุ่มตวัอย่างร้อยละ61.2 มคีวามรู้ระดบัปานกลาง 

https://nursemis2.ratchathani.ac.th/sub/nuresearch_p.php?id_p=170


รองลงมาคือระดบัน้อยร้อยละ28.3 และมคีวามรู้ระดบัดีเพยีงร้อยละ 10.5 2) การรบัรู้ความเชื่อด้าน

สขุภาพ รอ้ยละ 38.50 คดิวา่ตนเองมคีวามเสีย่งต่อการเกดิโรคโควดิ19ระดบัปานกลางและรอ้ยละ 91.50 

กลวัการตดิโรค ภาพรวมการรบัรูค้วามเชื่อดา้นสุขภาพเกีย่วกบัโรคโควดิ19อยูใ่นระดบัมาก และ 3) การ

ป้องกนัโรค โควดิ19ภาพรวมมกีารปฏบิตัใินระดบัมาก โดยมกีารปฏบิตัมิากตามลําดบั คอื การปฏบิตัิ

บทบาทของ อสม. การเว้นระยะห่างทางสงัคม และการดูแล สุขวิทยาส่วนบุคคล จากผลการวิจยั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพจิารณาจดักิจกรรมพฒันาความรู้เกี่ยวกบัโรคโควิด19 แก่อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมู่บา้น ส่งเสรมิการรบัรูค้วามเชื่อดา้นสุขภาพเพื่อลดความเสีย่งและความกลวัการ

เกดิโรค พฒันาพฤตกิรรมสุขภาพเป็นแบบอย่างในการดูแลตนเองแก่ประชาชนและปฏบิตับิทบาทของ

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบ่า้นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

กรอบแนวคิด และตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

   ตวัแปรต้น                                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ตัวแปรต้น ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอ

เมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

 
 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 

 1. ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน และปัจจยัทีส่่งผลต่อ

การซือ้แบตเตอรีร่ถยนตน์ัง่สว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงราย ม ี4 ดา้น คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้น

ราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจงัหวดั

เชยีงราย ประกอบดว้ยยีห่อ้แบตเตอรี ่ประเภทแบตเตอรี ่การดแูลรกัษาและการตรวจเชค็  ความถีใ่นการ

เปลีย่นแบตเตอรี ่ความถีใ่นการซือ้แบตเตอรี ่และคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ 

สมมติฐานของการวิจยั 

 ความรู้ความเขา้ใจการป้องกนัโรคโควดิ 19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของ

ประชาชนตําบลดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 

พฤติกรรมการป้องกนั 

โรคโควิด 19 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั 

โรคโควิด 19 



ระเบียบวิธีการวิจยั 

 การศึกษาวิจัยเรื่องน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรในการศึกษา คือ 

ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นประชาชนตําบลดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เลอืกมาเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

จํานวน 381 สุ่มตวัอย่างโดยอาศยัทฤษฎ ีProbability Random Sampling ทําการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่ง

ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยคํานวณสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 

ตามพืน้ที ่ 

 เครื่องมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถามม ี4 ตอน คอื 

 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสาํรวจทีม่ลีกัษณะเป็นรายการในการ

เลอืกตอบ (Check list) จาํนวน 5 ขอ้  

 ตอนที ่2 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคโควดิ 19 จํานวน 20 ขอ้ ลกัษณะคําถามใหเ้ลอืกตอบ 3 

ตวัเลอืก คอื ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผดิ และไมท่ราบ ได ้0 คะแนน  

 ตอนที ่3 พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 จํานวน 25 ขอ้ ในตอนน้ีเป็นแบบตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คอื ปฏบิตัเิป็นประจํา ปฏบิตัเิป็นส่วนมาก ปฏบิตัเิป็นบางครัง้ ปฏบิตัเิป็น

สว่นน้อย และไมเ่คยปฏบิตั ิเรยีง 5 4 3 2 และ 1 ตามลาํดบั 

 ตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะในการป้องกนัโรคโควดิ 19 ลกัษณะของคําถามเป็นแบบปลายเปิด ซึ่งให้

ผูต้อบสามารถตอบไดอ้ยา่งเสร ีจาํนวน 1 ขอ้  

 การสร้างและหาคณุภาพเครื่องมือ 

 ไดท้าํการสง่แบบสอบถามใหแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒ ิจาํนวน 3 ทา่น เพือ่พจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะ นํา

ผลมาวเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่า IOC  เท่ากบั 0.97 แลว้นําไปหาค่าความเชื่อมัน่ 

(Reliability) ไดค้า่ความเชื่อมัน่ 0.89 ถอืวา่ใชไ้ด ้ 

 วิธีเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูศ้กึษาดําเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง และไดต้รวจสอบความ

สมบรูณ์ของแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัมา แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสอบถามไปวเิคราะหต์ามวธิทีางสถติ ิ

 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลสถิติท่ีใช้ ทําการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รูป 

เพือ่นําเสนอขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี  

 1.  ขอ้มูลทัว่ไป โดยใช้สถิติเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้วยการแจกแจง

ความถี ่และคา่รอ้ยละ (Frequency and Percentage) 

 2.  ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัโรคโควดิ 19 แบ่งเกณฑเ์ป็น 3 ระดบั ดงัน้ีคอื มคีวามรูด้ ี0.81 – 

1.00 มคีวามรูป้านกลาง 0.60 – 0.80 และมคีวามรูน้้อยมคีะแนนน้อยกวา่ 0.6 

 3.  ขอ้มลูพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ใชส้ถติคิ่าเฉลีย่เลขคณิต (Arithmetic Mean) เกณฑ์

ในการวดัคา่เฉลีย่ในการแปลผล แบ่งเป็น 5 ชัน้ ดงัน้ี  

   4.51 – 5.00  ปฏบิตัเิป็นประจาํ 

   3.51 – 4.50  ปฏบิตัเิป็นสว่นมาก 

   2.51 – 3.50  ปฏบิตัเิป็นบางครัง้ 

   1.51 – 2.50  ปฏบิตัเิป็นสว่นน้อย 



   1.00 – 1.50  ไมเ่คยปฏบิตั ิ

 4. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างความรูค้วามเขา้ใจกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 

19 โดยใชส้ถติ ิAnova กาํหนดคา่นยัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.5 

 5. ข้อเสนอแนะในการป้องกันโรคโควิด 19 โดยการวิเคราะห์เน้ือหาแล้วนํามาคํานวณหา

คา่ความถี ่(Frequency) 
 

สรปุผลการวิจยั 

 1. ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงราย พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวมมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งดงักล่าวในระดบัปานกลาง ( X = 0.78) สาํหรบั

ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุไดแ้ก่ หลงัจากไอ จามแลว้ ควรรบีลา้งมอืใหส้ะอาดทุกครัง้ดว้ยสบู่หรอืแอลกอฮอล์

เจล เพื่อกําจดัเชือ้โรคไม่ใหแ้พร่กระจาย ตอบถูกทัง้หมด รองลงมาไดแ้ก่ 1) อาการทัว่ไปของโรคโควดิ 

19 ทีพ่บมากทีสุ่ดคอื ไข ้เหน่ือยลา้ และไอแหง้ๆ ผูป่้วยบางรายอาจมอีาการปวดเมื่อย คดัจมูก น้ํามูก

ไหล เจบ็คอ และทอ้งเสยีร่วมดว้ย 2) กรณีทีม่อืเป้ือนสารคดัหลัง่จากผูป่้วย เช่น น้ําลาย น้ํามูก เสมหะ 

ควรลา้งมอืดว้ยแอลกอฮอลเ์จล และ 3) หากบุคคลในครอบครวักลบัมาจากพืน้ทีร่ะบาด ควรอยู่ห่างกนั

ไมน้่อยกวา่ 2 เมตรหรอื 2 ชว่งแขน และควรสวมหน้ากากอนามยั มคีา่เฉลีย่เทา่กนั สว่นความรูใ้นเรือ่งผู้

ตดิเชือ้โควดิ 19 จะเริม่แพรเ่ชือ้ทาํใหค้นอื่นตดิไดเ้มือ่เริม่มอีาการไขแ้ลว้ มคีา่เฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ  

 2. พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

พบว่า พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

โดยภาพรวมมพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 มกีารปฏบิตัเิป็นส่วนมาก สําหรบัขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูง

ทีส่ดุไดแ้ก่ ไมใ่ชข้องใชร้ว่มกบัผูอ้ื่น เชน่ ผา้เชด็มอื แกว้น้ํา และหลอดดดูน้ํา เป็นตน้ รองลงมาไดแ้ก่ เมือ่

หน้ากากอนามยัทีใ่ส่อยู่เกดิความชืน้ ไดถ้อดออกและใส่หน้ากากอนามยัอนัใหม่ ส่วนพฤตกิรรมในเรื่อง 

เมื่อรูส้กึว่าจะไอ จาม แลว้ไม่มทีชิชู่ จะใชมุ้มขอ้ศอกปิดปาก และจมกูตนเองก่อนไอ หรอืจามทุกครัง้ มี

คา่เฉลีย่ตํ่าทีส่ดุ  

 3. การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบวา่ ผลการเปรยีบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจการป้องกนัโรคโค

วดิ 19 ส่งผลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงราย ได้ค่า P-value เท่ากบั .000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 แสดงว่า ความรู้

ความเขา้ใจการป้องกนัโรคโควดิ 19 ส่งผลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบล

ดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย อยา่งนยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 4. ขอ้เสนอแนะในการป้องกนัโรคโควดิ 19 คอื 1) ควรมกีารแจกหน้ากากอนามยั ชุดตรวจ ATK 

รวมไปถึงเจลแอลกอฮอล์ ให้แต่ละครอบครวัเป็นรายเดือนเดือน เน่ืองจากเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้าง

สิน้เปลอืง 2) ทุกคนในชุมชนควรมสีว่นรว่มในการป้องกนัโรคโควดิ 19 โดยตอ้งปฏบิตัติวัตามคาํแนะนํา

ของหน่วยงานราชการหรอืกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครดั ทัง้คนทีป่่วย และไม่ป่วย จากโรคโควดิ 

19 และ 3) ควรเฝ้าตดิตามขา่วสารเกีย่วกบัสถานการณ์โควดิ 19 ภายในชุมชน ภายในจงัหวดั รวมไปถงึ

ระดบัประเทศ เป็นประจาํสมํ่าเสมอ เพือ่แนวทางในการปฏบิตัติวัในการป้องกนัโรค  โควดิ 19 



การอภิปรายผล  

 1. ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงราย พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงราย โดยภาพรวมมคีวามรู้ความเขา้ใจในเรื่องดงักล่าวในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบั

การศกึษาของ สมบตั ิพรหมณี (2564) ไดศ้กึษาถงึความรู ้เจตคตแิละพฤตกิรรมตามแนวปฏบิตัดิ้าน

สาธารณสุข เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของพนักงานส่งอาหาร (Food 

Delivery) ในจงัหวดันครนายก ผลการศกึษาพบว่า พนักงานส่งอาหารมคีวามรูใ้นการป้องกนัการแพร่

ระบาด ของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ปานกลาง และยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ กาญจนา ปัญญาธร 

(2564) ไดศ้กึษาความรู ้ความเชื่อดา้นสุขภาพและพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ19 ของอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมู่บ้านตําบลเชยีงพณิ อําเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี ผลการศกึษาพบว่า ความรู้

เกี่ยวกบัโรคโควดิ19 กลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ61.2 มคีวามรูร้ะดบัปานกลาง แต่แตกต่างกบัการศกึษาของ 

นารมีะห ์แวปูเตะ และคณะ (2564) ไดศ้กึษาถงึพฤตกิรรมการป้องกนัโรคจากไวรสัโคโรนา 2019 ของ

นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ผลการวจิยัพบว่า นักศกึษามากกว่ารอ้ยละ 80 มคีวามรูเ้กีย่วกบั

โรคไวรสัโคโรนา 2019 ในระดบัทีด่ ีแตกต่างกบัการศกึษาของ จนัทมิา หา้วหาญ และพรรณวด ีขาํจรงิ 

(2564) ไดศ้กึษาความรูค้วามเขา้ใจและพฤตกิรรมการปฏบิตัตินเกีย่วกบัการป้องกนัโรคโควดิ 19 (โควดิ 

19) ของประชาชนในจงัหวดัภูเก็ต ผลการวจิยัพบว่า ประชาชนในจงัหวดัภูเก็ตมคีวามรู้ความเขา้ใจ

เกีย่วกบัการป้องกนัโรคโควดิ 19 อยู่ในระดบัมาก ในการศกึษาครัง้น้ีสาํหรบัขอ้ทีต่อบถูกมากทีสุ่ด (ถูก

ทัง้หมด) ไดแ้ก่ หลงัจากไอ จามแล้ว ควรรบีล้างมอืใหส้ะอาดทุกครัง้ดว้ยสบู่หรอืแอลกอฮอล์เจล เพื่อ

กําจดัเชือ้โรคไม่ใหแ้พร่กระจาย อาจเน่ืองมาจากทุกหน่วยงานไดม้กีารประชาสมัพนัธใ์นเรื่องดงักล่าวอ

ยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหป้ระชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเป็นอยา่งด ี

 2. พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

พบว่า พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

โดยภาพรวมมพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 มกีารปฏบิตัเิป็นสว่นมาก สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 

กาญจนา ปัญญาธร (2564) ไดศ้กึษาความรู ้ความเชื่อดา้นสุขภาพและพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ

19 ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้นตําบลเชยีงพณิ อาํเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี ผลการศกึษา

พบว่า พฤติกรรมการป้องกนัโรค โควิด19 ภาพรวมมีการปฏิบตัิในระดบัมาก และยงัสอดคล้องกบั

การศกึษาของ อภวิด ีอนิทเจรญิ (2564) ไดศ้กึษาถงึปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิ

เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงคอหงส ์จงัหวดัสงขลา ผลการศกึษาพบว่า 

กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อยูใ่นระดบัด ีและเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนักบัการศกึษาของ จนัทมิา หา้วหาญ และพรรณวด ีขาํจรงิ (2564) ไดศ้กึษาความรูค้วาม

เขา้ใจและพฤตกิรรมการปฏบิตัตินเกีย่วกบัการป้องกนัโรคโควดิ 19 (โควดิ 19) ของประชาชนในจงัหวดั

ภเูกต็ ผลการวจิยัพบวา่ พฤตกิรรมการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 ของประชาชนในจงัหวดั

ภูเกต็ มกีารป้องกนัอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ในการศกึษาครัง้น้ีเรื่องทีป่ระชาชนมกีารปฏบิตัมิากทีส่ดุ ไดแ้ก่ 

https://nursemis2.ratchathani.ac.th/sub/nuresearch_p.php?id_p=170
https://nursemis2.ratchathani.ac.th/sub/nuresearch_p.php?id_p=170


การไม่ใชข้องใชร้่วมกบัผูอ้ื่น เช่น ผา้เชด็มอื แกว้น้ํา และหลอดดูดน้ํา เป็นตน้ อาจเป็นเพราะประชาชน

เหน็วา่การกระทาํดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุใหต้ดิเชือ้โรคโควดิ 19 ได ้จงึมรีะดบัการป้องกนัเป็นอยา่งมาก 

 3. การทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจการป้องกนัโรคโควดิ 19 ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย อย่าง

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เป็นไปตามแนวคดิเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจ  ซึง่ 

พรรณี  สวนเพลง (2552 หน้า 15)  กล่าวไวว้่า ความรู ้หมายถงึ สิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษา การเรยีน 

การคน้ควา้ ประสบการณ์ รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตั ิและทกัษะความเขา้ใจ สารสนเทศทีไ่ดร้บัจาก

ประสบการณ์ สภาพแวดลอ้มทีส่ามารถสื่อสารและแบ่งปันกนัได ้ และการนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ใน

การตดัสนิใจ การแกปั้ญหาต่างๆ ความรูม้ ี2 ประเภท คอื ความรูท้ีฝั่ง่อยู่ในคนซึ่งเป็นความรูท้ี่ไดจ้าก

ประสบการณ์ พรสวรรค ์หรอืสญัชาตญิาณ เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัการศกึษาของ บงกช โมระสกุล 

และ พรศริ ิพนัธส ี(2564) ไดศ้กึษาความรูแ้ละพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ 19 ของนกัศกึษาพยาบาล

ชัน้ปีที ่1 วทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา และวทิยาลยัเซนตห์ลุยส ์ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การป้องกนัโรคโควดิ 19 ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัโรคโควดิ 19  
 

ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

 1. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ควรนํากระบวนการมสี่วนร่วมของคนในชุมชน ไปใช้ในการ

ป้องกนัโรคโควดิ 19 ในพืน้ทีอ่ื่น อาจจดักจิกรรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรค และพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพของ

ประชาชนเพือ่นําไปสูผ่ลลพัธท์ีด่ใีนการดาํเนินงาน  

 2. บุคลากรทางดา้นสาธารณสขุ ควรนํากระบวนการมสีว่นรว่มของคนชุมชน ไปใชใ้นการป้องกนั

โรคอื่นๆ หรอืโรคอุบตัใิหมท่ีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 

 ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาการปฏบิตับิทบาทของแกนนําชุมชนในการป้องกนัโรคโตวดิ 19 ในพืน้ทีต่ําบล

ดอยลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

 2. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จงัหวดั

เชยีงราย ในการป้องกนัโรคโตวดิ 19 

 3. ควรมีการศึกษาปัญหาในการป้องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนในพื้นที่ตําบลดอยลาน 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
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