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บทตัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ความรูค้ วามเข้าใจทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชน
ตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรูค้ วามเข้าใจการป้ องกันโรค
โควิด 19 ศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความรูค้ วามเข้าใจกับ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในประชาชนตําบลดอยลาน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 400 คน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ กึ ษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โ ปรแกรมสํา เร็จ รูป โดยใช้ส ถิติค่า ร้อ ยละ ค่า เฉลี่ย ค่า ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และสถิติ Anova
กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.5 พบว่า
1. ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ หลังจากไอ จามแล้ว ควรรีบล้างมือให้
สะอาดทุกครัง้ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เพื่อกําจัดเชือ้ โรคไม่ให้แพร่กระจาย สําหรับความรูใ้ นเรื่องผู้
ติดเชือ้ โควิด 19 จะเริม่ แพร่เชือ้ ทําให้คนอื่นติดได้เมือ่ เริม่ มีอาการไข้แล้ว มีคา่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
2. พฤติก รรมการป้ อ งกัน โรคโควิด 19 ของประชาชนตํ าบลดอยลาน อํา เภอเมือ ง จัง หวัด
เชียงราย มีการปฏิบตั เิ ป็ นส่วนมาก ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ได้แก่ ไม่ใช้ของใช้รว่ มกับผูอ้ ่นื เช่น ผ้าเช็ดมือ
แก้วนํ้า และหลอดดูดนํ้า เป็ นต้น ส่วนพฤติกรรมเมื่อรูส้ กึ ว่าจะไอ จาม แล้วไม่มที ชิ ชู่ จะใช้มุมข้อศอกปิ ด
ปาก และจมูกตนเองก่อนไอ หรือจามทุกครัง้ มีคา่ เฉลีย่ ตํ่าทีส่ ดุ
4. การทดสอบสมมติฐ าน พบว่ า ความรู้ค วามเข้า ใจการป้ อ งกัน โรคโควิด 19 ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 อย่างนัยสําคัญทางสถิติ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
คําสําคัญ : ความรูค้ วามเข้าใจโรคโควิด 19, พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 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.
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตัง้ แต่ช่วงต้นปี 2020 ได้ส่งผลกระทบต่อมวลมนุ ษยชาติในทุก
มิติ การใช้มาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศเพื่อยับยัง้ การระบาดทําให้ผคู้ นไม่สามารถดําเนินชีวติ ได้
ตามปกติ ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนชีวติ ความเป็ นอยู่อย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน อีกทัง้ ยังสร้างความ
เสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในวงกว้าง (วิจยั กรุงศรี, 2563) สําหรับประเทศไทยพบผูป้ ่ วยติดเชือ้
ไวรัสโควิด 19 รายแรกวันที่ 8 มกราคม 2563 เดินทางจากประเทศจีน และเกิดการแพร่ระบาดเป็ นวง
กว้างจากประชากรภายในประเทศด้วยกัน รัฐบาลกําหนดมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้ องกัน
โรคโควิด 19 และเมื่อสถานการณ์ แพร่ระบาดมีค วามร้ายแรงมากขึ้น รัฐ บาลจึงประกาศใช้พระราช
กําหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และออกข้อกําหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชกําหนดบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2534 เพือ่ ควบคุมสถานการณ์และจํากัดพืน้ ทีก่ ารแพร่ระบาด (ฐานเศรษฐกิจ, 2563)
ช่ว งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ธุ รกิจในประเทศไทยต่ างได้รบั ผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากโควิด 19 เป็ นโรคเกิดใหม่ ส่งผลต่อการดําเนินชีวติ ประจําวันของเรา ทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยังยื
่ นในหลายพฤติกรรมของคนในประเทศ ในส่วนของการได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับโรคโควิด 19 เป็ นตัวทําให้เกิดความเครียด ความกลัว ไวรัสชนิดนี้มกี ารแพร่เชือ้ อย่าง
เดียวกับไข้หวัดใหญ่ การติดเชือ้ จากละอองของเสมหะจากการไอ ระยะของการสัมผัสเชือ้ และมีอาการ
ประมาณ 5 วัน แต่มชี ว่ งอยูร่ ะหว่าง 2 ถึง 14 วัน เนื่องจากความไม่แน่นอนเกีย่ วกับกลไกการส่งผ่านเชือ้
โควิด 19 จึงเป็ นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ประชาชนประเทศไทยมีการติดเชื้อจากพฤติกรรมเสี่ยง การใช้
ชีวติ ประจําวันทีข่ าดการระมัดระวัง ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั ติ นทีถ่ ูกต้อง และพฤติกรรมใน
การดูแลตนเองทีไ่ ม่ถูกวิธี เช่น ผูท้ เ่ี ดินทางกลับมาจากประเทศทีม่ กี ารระบาดของโรค การไม่ปฏิบตั ติ วั

ตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ลา้ งมือเมื่อหยิบจับสิง่ ของต่างๆ การ
ใช้สงิ่ ของส่วนตัวร่วมกับผูอ้ ่นื บ่งชีใ้ ห้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังขาดการรับรู้ ความรูค้ วามเข้าใจทีด่ ที ่ี
ถูกต้อง ส่งผลทําให้การแพร่ระบาดของโรคมีการเพิม่ จํานวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ (กรมควบคุมโรค, 2564)
รูปแบบการใช้ชวี ติ แบบ New Normal หลังวิกฤตโควิด 19 สิง่ แรกทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทีส่ ุด คาดว่าทุก
คนต้องเกี่ยวข้องโดยตรงก็คอื รูปแบบการใช้ชวี ติ ที่ต้องเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สงิ่ ที่เรียกว่าความปกติใหม่
หรือ New Normal เป็ นวิถีชีวิตที่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ ากากอนามัยทุกครัง้ เวลาออกจากบ้าน ไปยัง
สถานทีต่ ่างๆ ก็ตอ้ งมีการตรวจวัดอุณหภูมแิ ละคอยทําความสะอาดฆ่าเชือ้ ตลอดเวลา การทํางานจะเน้น
การทํางานทีบ่ า้ น (Work From Home) มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์มากขึน้ ทีผ่ คู้ นจํานวนมากต้อง
มาอยู่รวมตัวกันอาจได้รบั ความนิยมลดลง รวมถึงโรงภาพยนตร์และมหกรรมกีฬาทีม่ คี วามแออัดมีการ
จํากัดจํานวนผูเ้ ข้าชมอย่างมีนัยยะสําคัญ ในช่วงแรกหลังจากเริม่ มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ การ
รับประทานอาหารต้องนัง่ ห่างกัน 1-2 เมตร ต้องมีระยะห่างทางสังคม หรือ Social–Distancing (กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2564) และแน่นอนว่าความระมัดระวังในชีวติ ประจําวันและเหตุการณ์ทไ่ี ด้กล่าวไป
แล้วจะยังคงอยูก่ บั เราจนกว่าจะค้นพบยาหรือวัคซีนทีใ่ ช้ป้องกันการเกิดโรคโควิด 19 อย่างประสิทธิภาพ
และต้องมีปริมาณเพียงพอกับคนทัง้ โลก
จากปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั เห็นถึงความสําคัญของปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จึงศึกษาและสํารวจความรูค้ วาม
เข้าใจทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชีย งราย เพื่อนํ าข้อมูล ดังกล่ าวมาพัฒนาความรู้ความเข้าใจ วิธีการปฏิบตั ิตน อย่างถู กวิธีเพื่อเป็ น
แนวทางในการป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตําบลดอยลาน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
จํานวน 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องกันโรคโควิด 19 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการป้ อ งกัน โรคโควิด 19 และ 3) เพื่อศึกษาเปรีย บเทีย บระหว่า งความรู้ค วามเข้า ใจกับ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
โควิด 19 หมายถึง โรคติดต่อซึง่ เกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดทีม่ กี ารค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบตั ิ
ใหม่น้ีไม่เป็ นทีร่ จู้ กั เลยก่อนทีจ่ ะมีการระบาดในเมืองอูฮ่ นั ่ ประเทศจีน
ความรู้ค วามเข้า ใจ หมายถึง สิ่ง ที่เ กิด จากการจดจํา การได้ย ิน การมองเห็น ประสบการณ์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม เกีย่ วกับโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ซึง่ บุคคลแต่ละบุคคลจะมีระดับความรูค้ วามเข้าใจจากสิง่ ทีไ่ ด้รบั มาไม่เหมือนกันมาจากปั จจัย
ด้านบุคคลและด้านสิง่ แวดล้อม ทีส่ ง่ ผลต่อระดับความรูค้ วามเข้าใจของแต่ละบุคคล
พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 หมายถึง การกระทํา หรือกิรยิ าอาการทีแ่ สดงออกทางร่างกาย
ความคิด หรือความรู้ส ึกเพื่อตอบสนองต่อโรคโควิด 19 ของประชาชนตํ าบลดอยลาน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

ขอบเขตของการวิ จยั
เนื้อหาของการวิจยั 1) ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบล
ดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอย
ลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การศึกษาครัง้ นี้ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน คือ เดือนพฤษภาคม –
กรกฎาคม 2565 และศึกษาในพืน้ ทีต่ ําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประโยชน์ ที่ได้รบั
1. ทําให้ทราบถึงความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอย
ลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
3. เป็ นแนวทางในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชน
ตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
4. เป็ นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วรรณกรรม และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) แนวคิดความรูค้ วามเข้าใจ ทฤษฎี
การรับรู้ และความตระหนัก 2) แนวคิดพฤติกรรม 3) ความรูโ้ รคโควิด 19 และ 4) งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ดังนี้
นารีมะห์ แวปูเตะ และคณะ (2564) ได้ศกึ ษาถึงพฤติกรรมการป้ องกันโรคจากไวรัสโคโรนา 2019
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ การ
รับรู้ ทัศนคติ รวมไปถึงพฤติกรรมการป้ องกันโรค ในระดับสูง ส่วนด้านความรูเ้ กี่ยวกับโรค การรับรู้
โอกาสเสีย่ งของการเกิดโรค และทัศนคติในการป้ องกันตัวเองจากโรค มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคในระดับทีต่ ่ํา เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.01 และการรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบตั ติ วั ในการป้ องกันมีความสัมพันธ์กบั กับพฤติกรรมการป้ องกันในระดับปานกลาง
เป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกันอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และในทุกปั จจัย เป็ นไปในทิศ ทาง
เดียวกัน ยกเว้นการรับรู้ ด้านความรู้ อยูใ่ นระดับตํ่า มีความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางตรงข้าม พฤติกรรม
การป้ องกันโรคจะมีประสิทธิภาพได้นนั ้ จําเป็ นต้องมีการชีแ้ จงเพือ่ ให้ทราบถึงสถานการณ์ รวมทัง้ ภาครัฐ
เอกชน มหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมเป็ นแกนนํ าในการขับเคลื่อน โดยการ ปฏิบตั ิอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง จึงจะสามารถขับเคลื่อน และขยายผลต่อไปได้อย่างยังยื
่ น
บงกช โมระสกุล และ พรศิริ พันธสี (2564) ได้ศกึ ษาความรูแ้ ละพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด
19 ของนั ก ศึก ษาพยาบาลชัน้ ปี ท่ี 1 วิท ยาลัย นานาชาติเ ซนต์เ ทเรซา และวิท ยาลัย เซนต์ห ลุ ย ส์ มี
วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้ องกันโรค และศึกษาปั จจัย ที่มีค วามสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการป้ องกันโรค ผลการศึกษาพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน

ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการป้ องกันอยู่ในระดับดี 2) นักศึกษามีความรู้ และพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด
19 ไม่แตกต่างกัน 3) ปั จจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรค คือ ปั จจัยส่วนบุคคลด้าน
จํานวนสมาชิกทีอ่ าศัยอยูด่ ว้ ยกัน และความรูเ้ กีย่ วกับโรค
จันทิมา ห้าวหาญ และพรรณวดี ขําจริง (2564) ได้ศกึ ษาความรูค้ วามเข้าใจและพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความรูค้ วามเข้าใจและพฤติกรรมเกีย่ วกับการป้ องกันโรค และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรค ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า 1) ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้ องกันโรคอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อันดับที่ 1 ประชาชน
มีความเข้าใจว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีลกั ษณะเหมือนไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลางและโรคซาร์ส อันดับที่ 2 อาการของผู้ป่วย โควิด 19 มีลกั ษณะอาการทัวไปคล้
่
ายไข้หวัดใหญ่
ได้แก่ มีไข้สงู ไอ หายใจลําบาก และอันดับที่ 3 โรคโควิด 19 สามารถติดต่อกันจากการแพร่กระจายผ่าน
การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม นํ้ ามูก นํ้ าลาย และ 2) พฤติกรรมการ
ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต มีการป้ องกันอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า อันดับที่ 1 ประชาชนมีการใส่หน้ ากากอนามัย อันดับที่ 2 การ
เปลีย่ นเสือ้ ผ้าหรือการอาบนํ้าทันที เมื่อกลับมาจากข้างนอก และอันดับที่ 3 การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
จากบุคคลอื่น ผลการวิจยั นี้สามารถนํ าไปใช้เพื่อแนวทางในการปฏิบตั ติ นในชีวติ ในการป้ องกันตนเอง
จากการติดเชือ้ โรค โควิด 19
สมบัติ พรหมณี (2564) ได้ศกึ ษาถึงความรู้ เจตคติและพฤติกรรมตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นสาธารณสุข
เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของพนักงานส่งอาหาร (Food Delivery) ใน
จัง หวัด นครนายก มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ศึก ษาความรู้ เจตคติ แ ละพฤติ ก รรมตามแนวปฏิบ ัติ ด้ า น
สาธารณสุขเพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเปรียบเทียบความรู้ เจตคติและ
พฤติกรรมตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นสาธารณสุขเพื่อป้ องกัน การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 และ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมตามแนวปฏิบตั ิด้านสาธารณสุข เพื่อ
ป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กับ อายุ รายได้ ของพนักงานส่งอาหาร (Food
Delivery) ในจังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่งอาหารมีความรูใ้ นการป้ องกันการแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ระดับตํ่าและปานกลางเท่ากัน มีเจตคติและพฤติกรรมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในการป้ องกันการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัส โคโรนา 2019 รายด้านและโดยรวม พบว่า พนักงานส่งอาหารทีม่ เี พศต่างกัน มีพฤติกรรม
แตกต่ างกันอย่างมี นัย สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สถานภาพสมรสต่ างกัน มีค วามรู้ ทัศ นคติ และ
พฤติกรรมในการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายด้านและโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ระดับการศึกษาต่างกัน มีเจตคติในการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 พนักงานส่งอาหารทีม่ ปี ระสบการณ์การ
ทํางานที่ต่างกัน มีความรู้ เจตคติและพฤติกรรมในการป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู้ เจตคติ พฤติกรรมในการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 กับอายุ รายได้ ของ
พนักงานส่งอาหาร พบว่า อายุมคี วามสัมพันธ์ทางบวก กับรายได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อายุมคี วามสัมพันธ์ทางลบกับความรู้ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 อายุมคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมอย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ .05 ความรูม้ คี วามสัมพันธ์กบั ทัศนคติ อย่างมีนัยสําคัญทีร่ ะดับ .01
และทัศนคติมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .01
อภิวดี อินทเจริญ (2564) ได้ศกึ ษาถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการป้ องกันโรคอยูใ่ น
ระดับดี ส่วนปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ความรู้ การรับรูโ้ อกาสเสีย่ งเกิดโรค การรับรู้ ความรุนแรงของโรค และการได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการป้ องกันโรค ได้รอ้ ยละ 31.1 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคมากที่สุด คือ การรับรู้ความ
รุนแรงของโรค ผลการศึกษาสามารถนํ าไปใช้เ ป็ นแนวทางในการกําหนดรูป แบบ วางแผน และจัด
กิจกรรมทีเ่ หมาะสม และสอดคล้องกับการดําเนินชีวติ ของประชาชนในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรค
ได้แก่ การจัดตัง้ กลุ่มหรือเครือข่ายออนไลน์ สําหรับ ให้ข้อมูล เกี่ย วกับ ความรุนแรงของโรค เพื่อให้
ประชาชนเกิดความตระหนักและนําไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ป้ องกันตนเอง
ธานี กล่อมใจ จรรยา แก้วใจบุญ และ ทักษิกา ชัชวรัตน์ (2563) ได้ศกึ ษาถึงความรูแ้ ละพฤติกรรม
ของประชาชนเรื่องการป้ องกันตนเอง จากการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ผลการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ รือ่ งการป้ องกันตนเองจากการติดเชือ้ และพบว่าประเด็นทีก่ ลุ่มตัวอย่างตอบไม่
ถูกต้องมากทีส่ ุด ได้แก่ โรคทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นการติดเชือ้ ไวรัสตระกูลเดียวกับ ซาร์ส
และเมอร์ส ทําให้มคี วามรุนแรงมาก เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีระยะฟั กตัว 3 - 14 วัน โรคที่
เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ และสามารถแพร่เชื้อได้
ทันทีแม้ไม่มอี าการ ส่วนการป้ องกันโรคที่เกิดจากเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ะแนนน้อย คือ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% เมื่อต้อง
ออกไปที่สาธารณะ ล้างมือทําความสะอาดด้วยสบู่ทุกครัง้ หลังสัมผัสเงินเหรียญหรือธนบัตร ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรูก้ บั พฤติกรรมการปูองกันตนเองจากการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุใ์ หม่ 2019 พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.01 จาก
การศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มคี วามรู้ และมีพฤติกรรมการป้ องกันโรคในระดับมาก แต่ยงั พบ
รายข้อทีม่ คี า่ คะแนนตํ่า ซึง่ อาจส่งผลให้มกี ารแพร่กระจายของโรคได้ จึงควรมีการสร้างความตระหนักแก่
ประชาชนในการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ปูองกันการแพร่กระจายของโรค
กาญจนา ปั ญญาธร (2564) ได้ศกึ ษาความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้ องกันโรค
โควิด 19 ของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู่บ้า นตํ า บลเชีย งพิณ อํ า เภอเมือ ง จัง หวัด อุ ด รธานี
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด19 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ61.2 มีความรู้ระดับปานกลาง

รองลงมาคือระดับน้ อยร้อยละ28.3 และมีความรู้ระดับดีเพียงร้อยละ 10.5 2) การรับรู้ความเชื่อด้าน
สุขภาพ ร้อยละ 38.50 คิดว่าตนเองมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคโควิด19ระดับปานกลางและร้อยละ 91.50
กลัวการติดโรค ภาพรวมการรับรูค้ วามเชื่อด้านสุขภาพเกีย่ วกับโรคโควิด19อยูใ่ นระดับมาก และ 3) การ
ป้ องกันโรค โควิด19ภาพรวมมีการปฏิบตั ใิ นระดับมาก โดยมีการปฏิบตั มิ ากตามลําดับ คือ การปฏิบตั ิ
บทบาทของ อสม. การเว้น ระยะห่า งทางสัง คม และการดูแ ล สุข วิท ยาส่ว นบุ ค คล จากผลการวิจ ยั
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรพิจารณาจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ โรคโควิด19 แก่อาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บา้ น ส่งเสริมการรับรูค้ วามเชื่อด้านสุขภาพเพื่อลดความเสีย่ งและความกลัวการ
เกิดโรค พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเป็ นแบบอย่างในการดูแลตนเองแก่ประชาชนและปฏิบตั บิ ทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ นอย่างมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิ ด และตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรต้น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคโควิ ด 19

ตัวแปรตาม
พฤติ กรรมการป้ องกัน
โรคโควิ ด 19

ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัว แปรต้น ได้แก่ ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ย วกับโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
การซือ้ แบตเตอรีร่ ถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลของผูบ้ ริโภคในจังหวัดเชียงราย มี 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อแบตเตอรี่รถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงราย ประกอบด้วยยีห่ อ้ แบตเตอรี่ ประเภทแบตเตอรี่ การดูแลรักษาและการตรวจเช็ค ความถีใ่ นการ
เปลีย่ นแบตเตอรี่ ความถีใ่ นการซือ้ แบตเตอรี่ และค่าใช้จา่ ยในการซือ้ ต่อครัง้
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ความรู้ความเข้าใจการป้ องกันโรคโควิด 19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของ
ประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
การศึกษาวิจ ัยเรื่องนี้ เป็ นการวิจ ัยเชิงสํ ารวจ (Survey Research) ประชากรในการศึก ษา คือ
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 381 สุ่มตัวอย่างโดยอาศัยทฤษฎี Probability Random Sampling ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยคํานวณสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
ตามพืน้ ที่
เครื่องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามมี 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็ นแบบสํารวจทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรายการในการ
เลือกตอบ (Check list) จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคโควิด 19 จํานวน 20 ข้อ ลักษณะคําถามให้เลือกตอบ 3
ตัวเลือก คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด และไม่ทราบ ได้ 0 คะแนน
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 จํานวน 25 ข้อ ในตอนนี้เป็ นแบบตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบตั เิ ป็ นประจํา ปฏิบตั เิ ป็ นส่วนมาก ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้ ปฏิบตั เิ ป็ น
ส่วนน้อย และไม่เคยปฏิบตั ิ เรียง 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดับ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการป้ องกันโรคโควิด 19 ลักษณะของคําถามเป็ นแบบปลายเปิ ด ซึ่งให้
ผูต้ อบสามารถตอบได้อย่างเสรี จํานวน 1 ข้อ
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ได้ทาํ การส่งแบบสอบถามให้แก่ผทู้ รงคุณวุฒ ิ จํานวน 3 ท่าน เพือ่ พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะ นํา
ผลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.97 แล้วนําไปหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ 0.89 ถือว่าใช้ได้
วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ กึ ษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และได้ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับมา แล้วนําข้อมูลทีไ่ ด้จากการสอบถามไปวิเคราะห์ตามวิธที างสถิติ
วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูลสถิ ติที่ใช้ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
เพือ่ นําเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไป
่ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งประกอบด้วยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ (Frequency and Percentage)
2. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 แบ่งเกณฑ์เป็ น 3 ระดับ ดังนี้คอื มีความรูด้ ี 0.81 –
1.00 มีความรูป้ านกลาง 0.60 – 0.80 และมีความรูน้ ้อยมีคะแนนน้อยกว่า 0.6
3. ข้อมูลพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ เลขคณิต (Arithmetic Mean) เกณฑ์
ในการวัดค่าเฉลีย่ ในการแปลผล แบ่งเป็ น 5 ชัน้ ดังนี้
4.51 – 5.00
ปฏิบตั เิ ป็ นประจํา
3.51 – 4.50
ปฏิบตั เิ ป็ นส่วนมาก
2.51 – 3.50
ปฏิบตั เิ ป็ นบางครัง้
1.51 – 2.50
ปฏิบตั เิ ป็ นส่วนน้อย

1.00 – 1.50
ไม่เคยปฏิบตั ิ
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความรูค้ วามเข้าใจกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด
19 โดยใช้สถิติ Anova กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.5
5. ข้อ เสนอแนะในการป้ อ งกัน โรคโควิด 19 โดยการวิเ คราะห์เ นื้ อ หาแล้ว นํ า มาคํา นวณหา
ค่าความถี่ (Frequency)
สรุปผลการวิ จยั
1. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งดังกล่าวในระดับปานกลาง ( X = 0.78) สําหรับ
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ได้แก่ หลังจากไอ จามแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์
เจล เพื่อกําจัดเชือ้ โรคไม่ให้แพร่กระจาย ตอบถูกทัง้ หมด รองลงมาได้แก่ 1) อาการทัวไปของโรคโควิ
่
ด
19 ทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ ไข้ เหนื่อยล้า และไอแห้งๆ ผูป้ ่ วยบางรายอาจมีอาการปวดเมื่อย คัดจมูก นํ้ ามูก
ไหล เจ็บคอ และท้องเสียร่วมด้วย 2) กรณีทม่ี อื เปื้ อนสารคัดหลังจากผู
่
ป้ ่ วย เช่น นํ้ าลาย นํ้ ามูก เสมหะ
ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และ 3) หากบุคคลในครอบครัวกลับมาจากพืน้ ทีร่ ะบาด ควรอยู่ห่างกัน
ไม่น้อยกว่า 2 เมตรหรือ 2 ช่วงแขน และควรสวมหน้ากากอนามัย มีคา่ เฉลีย่ เท่ากัน ส่วนความรูใ้ นเรือ่ งผู้
ติดเชือ้ โควิด 19 จะเริม่ แพร่เชือ้ ทําให้คนอื่นติดได้เมือ่ เริม่ มีอาการไข้แล้ว มีคา่ เฉลีย่ ตํ่าทีส่ ดุ
2. พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พบว่า พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 มีการปฏิบตั เิ ป็ นส่วนมาก สําหรับข้อที่มคี ่าเฉลี่ยสูง
ทีส่ ดุ ได้แก่ ไม่ใช้ของใช้รว่ มกับผูอ้ ่นื เช่น ผ้าเช็ดมือ แก้วนํ้า และหลอดดูดนํ้า เป็ นต้น รองลงมาได้แก่ เมือ่
หน้ากากอนามัยทีใ่ ส่อยู่เกิดความชืน้ ได้ถอดออกและใส่หน้ากากอนามัยอันใหม่ ส่วนพฤติกรรมในเรื่อง
เมื่อรูส้ กึ ว่าจะไอ จาม แล้วไม่มที ชิ ชู่ จะใช้มุมข้อศอกปิ ดปาก และจมูกตนเองก่อนไอ หรือจามทุกครัง้ มี
ค่าเฉลีย่ ตํ่าทีส่ ดุ
3. การทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ผลการเปรียบเทียบความรูค้ วามเข้าใจการป้ องกันโรคโค
วิด 19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ได้ค่า P-value เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงว่า ความรู้
ความเข้าใจการป้ องกันโรคโควิด 19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบล
ดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อย่างนัยสําคัญทางสถิติ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
4. ข้อเสนอแนะในการป้ องกันโรคโควิด 19 คือ 1) ควรมีการแจกหน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK
รวมไปถึง เจลแอลกอฮอล์ ให้แ ต่ ล ะครอบครัว เป็ น รายเดือ นเดือ น เนื่ อ งจากเป็ น รายจ่ายที่ค่อ นข้าง
สิน้ เปลือง 2) ทุกคนในชุมชนควรมีสว่ นร่วมในการป้ องกันโรคโควิด 19 โดยต้องปฏิบตั ติ วั ตามคําแนะนํา
ของหน่ วยงานราชการหรือกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทัง้ คนทีป่ ่ วย และไม่ป่วย จากโรคโควิด
19 และ 3) ควรเฝ้ าติดตามข่าวสารเกีย่ วกับสถานการณ์โควิด 19 ภายในชุมชน ภายในจังหวัด รวมไปถึง
ระดับประเทศ เป็ นประจําสมํ่าเสมอ เพือ่ แนวทางในการปฏิบตั ติ วั ในการป้ องกันโรค โควิด 19

การอภิ ปรายผล
1. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สมบัติ พรหมณี (2564) ได้ศกึ ษาถึงความรู้ เจตคติและพฤติกรรมตามแนวปฏิบตั ดิ ้าน
สาธารณสุข เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของพนักงานส่งอาหาร (Food
Delivery) ในจังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่งอาหารมีความรูใ้ นการป้ องกันการแพร่
ระบาด ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ปานกลาง และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจนา ปั ญญาธร
(2564) ได้ศกึ ษาความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด19 ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า ความรู้
เกี่ยวกับโรคโควิด19 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ61.2 มีความรูร้ ะดับปานกลาง แต่แตกต่างกับการศึกษาของ
นารีมะห์ แวปูเตะ และคณะ (2564) ได้ศกึ ษาถึงพฤติกรรมการป้ องกันโรคจากไวรัสโคโรนา 2019 ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามากกว่าร้อยละ 80 มีความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับทีด่ ี แตกต่างกับการศึกษาของ จันทิมา ห้าวหาญ และพรรณวดี ขําจริง
(2564) ได้ศกึ ษาความรูค้ วามเข้าใจและพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการป้ องกันโรคโควิด 19 (โควิด
19) ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการป้ องกันโรคโควิด 19 อยู่ในระดับมาก ในการศึกษาครัง้ นี้สาํ หรับข้อทีต่ อบถูกมากทีส่ ุด (ถูก
ทัง้ หมด) ได้แก่ หลังจากไอ จามแล้ว ควรรีบล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เพื่อ
กําจัดเชือ้ โรคไม่ให้แพร่กระจาย อาจเนื่องมาจากทุกหน่ วยงานได้มกี ารประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวอ
ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเป็ นอย่างดี
2. พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พบว่า พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 มีการปฏิบตั เิ ป็ นส่วนมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ
กาญจนา ปั ญญาธร (2564) ได้ศกึ ษาความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด
19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ นตําบลเชียงพิณ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา
พบว่า พฤติกรรมการป้ องกันโรค โควิด 19 ภาพรวมมีการปฏิบตั ิในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อภิวดี อินทเจริญ (2564) ได้ศกึ ษาถึงปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 อยูใ่ นระดับดี และเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ จันทิมา ห้าวหาญ และพรรณวดี ขําจริง (2564) ได้ศกึ ษาความรูค้ วาม
เข้าใจและพฤติกรรมการปฏิบตั ติ นเกีย่ วกับการป้ องกันโรคโควิด 19 (โควิด 19) ของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประชาชนในจังหวัด
ภูเก็ต มีการป้ องกันอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ในการศึกษาครัง้ นี้เรื่องทีป่ ระชาชนมีการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ ได้แก่

การไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผูอ้ ่นื เช่น ผ้าเช็ดมือ แก้วนํ้า และหลอดดูดนํ้า เป็ นต้น อาจเป็ นเพราะประชาชน
เห็นว่าการกระทําดังกล่าวอาจเป็ นสาเหตุให้ตดิ เชือ้ โรคโควิด 19 ได้ จึงมีระดับการป้ องกันเป็ นอย่างมาก
3. การทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจการป้ องกันโรคโควิด 19 ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของประชาชนตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อย่าง
นัยสําคัญทางสถิติ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เป็ นไปตามแนวคิดเกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจ ซึง่
พรรณี สวนเพลง (2552 หน้า 15) กล่าวไว้ว่า ความรู้ หมายถึง สิง่ ทีส่ งสมมาจากการศึ
ั่
กษา การเรียน
การค้นคว้า ประสบการณ์ รวมทัง้ ความสามารถเชิงปฏิบตั ิ และทักษะความเข้าใจ สารสนเทศทีไ่ ด้รบั จาก
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมทีส่ ามารถสื่อสารและแบ่งปั นกันได้ และการนํ าความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ การแก้ปัญหาต่างๆ ความรูม้ ี 2 ประเภท คือ ความรูท้ ฝ่ี ั ง่ อยู่ในคนซึ่งเป็ นความรูท้ ่ไี ด้จาก
ประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ บงกช โมระสกุล
และ พรศิริ พันธสี (2564) ได้ศกึ ษาความรูแ้ ละพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด 19 ของนักศึกษาพยาบาล
ชัน้ ปี ท่ี 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปั จจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การป้ องกันโรคโควิด 19 ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคโควิด 19
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1. บุ คลากรทางด้านสาธารณสุข ควรนํ ากระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ไปใช้ในการ
ป้ องกันโรคโควิด 19 ในพืน้ ทีอ่ ่นื อาจจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับโรค และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนเพือ่ นําไปสูผ่ ลลัพธ์ทด่ี ใี นการดําเนินงาน
2. บุคลากรทางด้านสาธารณสุข ควรนํากระบวนการมีสว่ นร่วมของคนชุมชน ไปใช้ในการป้ องกัน
โรคอื่นๆ หรือโรคอุบตั ใิ หม่ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในอนาคต
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการปฏิบตั บิ ทบาทของแกนนําชุมชนในการป้ องกันโรคโตวิด 19 ในพืน้ ทีต่ ําบล
ดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. ควรมีการศึกษาการมีส่ว นร่ว มของประชาชนในพื้นที่ตําบลดอยลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ในการป้ องกันโรคโตวิด 19
3. ควรมีก ารศึก ษาปั ญ หาในการป้ อ งกัน โรคโควิด 19 ของประชาชนในพื้น ที่ตํ า บลดอยลาน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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