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บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตวั
ในการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 180 คน
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 20 ปี เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 รายได้ทก่ี ลุม่ ตัวอย่างได้รบั ต่อเดือนส่วนใหญ่
อยู่ระหว่าง 3,001-6,000 บาท ส่วนใหญ่พกั อยู่หอพักคนเดียว ไม่มโี รคประจาตัว กลุม่ ตัวอย่างล้างมือมากกว่า 4 ครัง้ ต่อวัน สามารถนาความรู ้
ทางระบาดวิทยามาใช้ได้ ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับบริการสุขภาพในปี ทผ่ี ่านมา และเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ระดับความรูเ้ กี่ยวกับการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 57.22) เจตคติอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 58.89)
การปฏิบตั ิตวั อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 60.56) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ของค่าเฉลี่ยระดับความรู แ้ ละ
เจตคติเกี่ยวกับการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุม่ ตัวอย่างจาแนกตามระดับชัน้ ปี พบว่านักศึกษาทีเ่ รียนอยู่ระดับชัน้ ปี ทต่ี ่างกัน
มีค่าเฉลีย่ ของระดับคะแนนความรูแ้ ตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 (p-value=0.004) และมีค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนเจตคติ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ 0.05 (p-value=0.028)
คาสาคัญ: ความรู;้ เจตคติ; การปฏิบตั ิตวั ; โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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This cross-sectional descriptive study aimed to study the knowledge, attitudes, and practice in the prevention of
the 2019 coronavirus infection among students of the community public health program; and to compare the
differences of knowledge, attitudes, and practice in the prevention of coronavirus 2019 among students of the
community public health, Rajabhat Maha Sarakham University. The sample used for this study was community health
students, Rajabhat Maha Sarakham University, 180 students. The study found that the majority of the sample were
female, 20 years old, first year students. The income received per month was mostly between 3,001-6,000 baht, stayed
in dormitory alone, had no underlying disease, the sample had hands washed more than 4 times a day, wasableto use
epidemiological knowledge, had not previously used to utilized health services in the past year, and participated in
the prevention of COVID-19 education activities,in the knowledge about the prevention of COVID-19 2019 found that
the samples were at a moderate level (57.22%) attitude at a good level (58.89%) practice prevention behaviors at a
good level (60.56%). One-way ANOVA analysis results were shown that the knowledge level of coronavirus 2019
prevention of the sample group classified by class year found that the mean of the knowledge score was statistically
significant at 0.05 (p-value=0.004), and the attitude mean score was significantly different at 0.05 (p-value= 0.028).
Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Corona Virus 2019
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บทนา

โรคติ ด เชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เป็ น โรคติ ด เชื้อ
ไวรัส ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ บ นฐานการติ ด เชื้ อ ระหว่ า งคนกับ คนที่ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดผ่านระบบความสัมพันธ์และการสัมผัสระหว่าง
กัน ของคนในสังคมที่เชื่อ มโยงกัน ทัว่ โลกอัน เป็ น ผลให้โรคนี้ ได้
ระบาดไปทัว่ โลกอย่างรวดเร็ว แสดงถึงภาวะโลกาภิวตั น์ท่เี ชื่อมโยง
ทุกส่วนทุกมุมของโลก ทัง้ ที่เชื่อมโยงด้วยทางกายภาพ และการสื่อสาร
ข้อ มูลข่าวสารระหว่างกันและกัน เป็ นเหตุ การณ์ ท่ีแสดงถึงภาวะ
เชื่อมโยงมิติทางด้านการแพทย์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ชดั เจน
ทัง้ ในมุมที่เป็ นปัจจัยที่ก่อเกิดโรคระบาด และในด้านผลกระทบจากโรค
(สุพตั รา ศรีวณิชชากร, 2563, น. 5)
องค์การอนามัยโลกได้รายงานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ว่ามีรายงานจานวนผูป้ ่ วย 9,819 ราย เสียชีวติ 213 ราย ในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จานวนผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้นเป็ น 95,473 ราย เสียชีวติ
2,924 รายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จานวนผูป้ ่ วย 789,240 ราย เสียชีวติ
38,092 ราย จานวนผูป้ ่ วยและจานวนการเสียชีวติ ก็เพิ่มจานวนขึ้น
เรื่อย ๆ อย่ างต่ อเนื่ อง (กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุข ,
2563) ในส่วนสถานการณ์ของประเทศไทยนัน้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เริ่มแพร่เข้าสู่ประเทศไทยตัง้ แต่วนั ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
โดยผูเ้ ดินทางท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองอู่ฮนั ่ มณฑลหูเป่ ย ์ ประเทศจีน
ซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมโรคได้รายงาน ณ วันที่ 19 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2563 พบว่าประเทศไทยมีผูต้ ิดเชื้อจานวน 3,691 ราย เสียชีวิต
จานวน 59 ราย และในเดือนธันวาคม 2563 พบผู ต้ ิดเชื้อจานวน
4,281 ราย เสียชีวติ จานวน 60 ราย โดยพบผูต้ ิดเชื้ออายุมากที่สุด
คือ 97 ปี อายุนอ้ ยทีส่ ุด 1 เดือน อายุเฉลีย่ 37 ปี ในพื้นทีท่ พ่ี บผูต้ ิดเชื้อ
สูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร จานวน 1,557 ราย และสาหรับการรายงาน
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 พบการติดเชื้อในจังหวัด สมุทรสาคร
จานวน 548 ราย จากกลุม่ แรงงานต่างด้าว (ศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด -19, 2563) ส่วนในเขตพื้น ที่จงั หวัด มหาสารคามมีผูต้ ิดเชื้อ
รอบแรก 1 ราย และเสีย ชีวิต 1 ราย ต่ อมามีผู ต้ ิ ด เชื้อ รอบใหม่
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จานวน 20ราย และเสียชีวติ เพิ่มอีก
1 ราย โดยผูเ้ สียชีวติ เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดมหาสารคาม
ซึง่ ติดเชื้อจากผูป้ ่ วยในพื้นที่ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม,
2564)
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3

การปฏิบตั ิงานในวิชาชีพทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจึง
เป็ นกลุ่ ม ที่ เสี่ ย งสู ง ต่ อ การติ ด เชื้ อ จากโรคไวรัส โคโรนา 2019
เนื่องจากต้องสัมผัสและใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยอยู่ตลอดเวลาระหว่างการทา
หน้าทีด่ ูแลรักษาผูป้ ่ วย มีรายงานการติดเชื้อในทีมบุคลากรด้านสุขภาพ
ในประเทศไทยระหว่ า งวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2563 ถึ ง วัน ที่ 18
กุมภาพันธ์ 2564 มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อทัง้ สิ้น 36 ราย
และติดเชื้อจากการปฏิบตั ิหน้าที่ 6 ราย โดยมีทงั้ แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องในพื้นที่ 12 จังหวัด ปัจจุบนั แพทย์ในประเทศไทย
1 ราย ดูแลประชากรราว 1,800 ราย ซึ่งในบางพื้นที่สดั ส่วนอยู่ท่แี พทย์
1 ราย ต่อประชาชน 4,000-8,000 คน ดังนัน้ ผูท้ ่มี ปี ระวัติไปพื้นที่
เสีย่ งหรือมีความเสีย่ งจึงควรแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ให้ทราบเพื่อ ลด
ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอีก บุคลากรทางการแพทย์จึงจาเป็ นต้อง
เป็ นกลุ่มแรกที่จะได้รบั วัคซีน (ศู นย์บริหารสถานการณ์ โควิด -19,
2564) จากข้อ มู ล ข้างต้น บุ ค ลากรทีม สุ ข ภาพจึง ควรปฏิบ ตั ิ ต าม
มาตรการการป้ องกันแบบมาตรฐาน การป้ องกันการแพร่กระจาย
เชื้อ ทางการสัม ผัสและทางฝอยละออง รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์
ป้ องกันส่วนบุคคลอาทิ ถุงมือ หน้ากากอนามัย แว่นครอบตานิรภัย
กระบังป้ องกัน ใบหน้า และเสื้อ คลุ ม แขนยาว ในกรณี มีก ารท า
หัตถการที่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝอยละอองขนาดเล็ก ต้องใช้
หน้ากากกรองอนุภาคเอ็น-95 แทนการใช้หน้ากากอนามัย บุคลากร
ทีมสุขภาพควรเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมและ
ต้องได้รบั การฝึ กอบรมการใส่ ถอด และทิ้งทาลายอุปกรณ์ท่ถี ูกต้อง
เพื่อหลีกเลีย่ งการปนเปื้ อนเชื้อ ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุ คคลขึ้น กับการจัดหาวัสดุ อย่างเพียงพอและการฝึ กอบรม
บุคลากรให้มีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
(วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, 2563, น. 7) มีการศึกษาจากการระบาด
ในระยะแรกในกลุ่มผู ใ้ ห้บริการสุขภาพในอาเภอนางรอง จังหวัด
บุรีรมั ย์ พบว่า ทีมผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสุขภาพรวมถึงแพทย์ยงั มีความรู ้
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ในระดับตา่ เนื่องจากเป็ นโรคอุบตั ิใหม่
จึงมีความจาเป็ นต้องเร่งดาเนินการสร้างความรูค้ วามเข้าใจเพือ่ การป้ องกัน
และควบคุ มโรคโดยเร็ ว (Apaijitt & Wiwanitkit, 2020, pp. 12431244)
จากการศึกษาความรูแ้ ละพฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด -19
ในนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ผ่านมาพบว่ามีระดับความรู อ้ ยู่
ในระดับปานกลางและมี พฤติ กรรมการป้ องกันโรคอยู่ ในระดับดี

ส่วนปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันโรคโควิด -19
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านจานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ดว้ ยกันและ
ความรูเ้ กี่ยวกับโรคโควิด-19 (บงกช โมระสกุล และพรศิริ พันธสี,
2564, น. 179) และจากการศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่ า งของนัก ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกี่ยวกับพฤติกรรมการป้ องกันโรค
โควิด -19 พบว่ า มีก ารปฏิบ ตั ิ เป็ น ประจ ามากที่สุ ด คื อ มีก ารสวม
หน้ากากอนามัย (Face mask) หรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน
เมื่อไม่สบาย และเมื่อเข้าห้องเรียน สาหรับพฤติกรรมการป้ องกัน
โรคโควิด-19ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างปฏิบตั ิเป็ นประจาน้อยทีส่ ุด คือมีการล้างมือ
ด้วยสบู่และนา้ อย่างน้อย 20 วิน าที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครัง้
หลังหยิ บ จับ หรื อ สัม ผัส สิ่ง ของที่ใช้ร่ ว มกัน มีก ารเพิ่ ม ระยะห่ าง
ประมาณ 1-2 เมตรเมื่อต้องมีการพูดคุยกับบุคคลอื่น และการไม่น า
มือตนเองมาป้ ายจมูก ตาหรือปาก (จิราพร บาริศรี, กฤติญา สุขเพิ่ม,
นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม, พิมลศักดิ์ นิลผาย และปิ่ นบุญญา
ลามะนา, 2563, น. 38) จะเห็นได้ว่าการป้ องกันโรคโควิด-19 จะทาได้ดี
จนประสบผลสาเร็จจึงจาเป็ นจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจ รวมไปถึง
มีเจตคติ ท่ีดี จึ ง จะสามารถน าไปปฏิ บ ตั ิ ต ัว ได้ถู ก ต้อ งเหมาะสม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคามเป็ น สถาบัน การศึ ก ษา
ทีน่ กั ศึกษามาจากหลายพื้นที่อาจมีแนวโน้มที่จะเข้าไปอยู่ในสถานที่
มีผูค้ นอยู่รวมกันจานวนมาก เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด โรงอาหาร
สนามกีฬา หอประชุม ลิฟต์สาธารณะ ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า
โรงหนัง สถานบันเทิง บริการขนส่งสาธารณะ เป็ นต้น ซึ่งมีความ
เสี่ ย งสู ง ที่ จ ะมี ก ารแพร่ ก ระจายเชื้ อ ไวรัส จากคนสู่ ค นได้ง่ า ย
นอกจากนี้ ยงั มีก ารจัดการเรียนการสอนในหลักสู ตรสาธารณสุ ข
ชุมชน ซึ่งนักศึกษาในสาขาดังกล่าวย่อมต้องมีการระมัดระวังตัว
มากเป็ นพิเศษและจาเป็ นอย่างยิ่งทีจ่ ะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจรวม
ไปถึงเจตคติท่ดี ีเกี่ยวกับการป้ องกันโรคติดเชื้อโวรัสโรโคนา 2019
เพื่อที่จะได้นาไปปฏิบตั ิตนให้เป็ นต้นแบบและถ่ายทอดความรูส้ ู่คน
อื่นได้ ดังนั้น ผู ว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมด้านความรู ้ เจตคติ
และการปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของนัก ศึ ก ษาสาขาวิช าสาธารณสุ ข ชุม ชน มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
มหาสารคาม ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการนาองค์ความรู ท้ ่ไี ด้มาเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาวางแผนการดาเนินงานป้ องกันควบคุม

VERSITY
HA

UNI

MA

4

ว.มรม. ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 2564
RMU. J. 15 (2) : May - August 2021

R A J A B HAT

186

SARAKHA

M

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่นกั ศึกษาและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความรู ้ เจตคติ
และการปฏิบ ตั ิ ต ัว ในการป้ องกัน โรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
ของนัก ศึ ก ษาสาขาวิช าสาธารณสุ ข ชุม ชน มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
มหาสารคาม
สมมติฐานการวิจยั
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนทีม่ ชี นั้ ปี แตกต่างกันมี
ระดับความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 แตกต่างกัน
กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นใช้แนวคิดด้านพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ซึ่งประกอบด้วย ความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยต้องการเปรียบเทียบ
ระดับ ความรู ้ เจตคติ และการปฏิบ ตั ิ ต ัว ในการป้ องกัน โรคของ
นักศึกษาในแต่ละชัน้ ปี จึงมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรต้น
ระดับชัน้ ปี ของนักศึกษา
- ชัน้ ปี 1
- ชัน้ ปี 2
- ชัน้ ปี 3
- ชัน้ ปี 4

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการป้ องกัน
โรคโควิด-19
- ด้านความรู ้
- ด้านเจตคติ
- ด้านการปฏิบตั ิตวั
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วิธีดาเนิ นการวิจยั

1. รูปแบบการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงพรรณนาแบบ
ภาคตัดขวาง (cross-sectional descriptive study)
2. ขอบเขตการวิจยั การศึกษาในครัง้ นี้เลือกใช้วธิ ีการสารวจ
ด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยเก็ บ แบบสอบถามกับ ตัวอย่ าง
ทีก่ าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ในปี การศึกษา 2563 จานวน 180 คน ระยะเวลาในการศึกษา
ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน ถึงเดือน กันยายน 2563
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน ชัน้ ปี ท่ี 1-4 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 305 คน
กาหนดขนาดตัวอย่างใช้โปรแกรม G* Power3 (นิพฐิ พนธ์ สนิทเหลือ,
วัชรีพร สาตร์เพ็ชร์ และญาดา นภาอารักษ์, 2562, น. 503-504)
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
Analysis of Variance: ANOVA) ซึ่งมี องค์ประกอบในการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (1) ค่ าขนาดของอิทธิพล (Effect size)
นิยมกาหนดค่าเป็ นระดับกลาง (medium size) เท่ากับ 0.25 (2) ระดับ
ความเชื่อมัน่ ที่ 95% (∝=0.05) (3) อานาจการทดสอบเท่ากับ 80%
(Power of test=0.80) และ (4) จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ
ทัง้ หมด 4 กลุม่ ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างเท่ากับ 180 คน
4. เครื่ อ งมื อ วิ จ ัย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ง นี้ คื อ
แบบสอบถามประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้ องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่งมีโครงสร้าง
ของแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 ความรู เ้ กี่ยวกับการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 จานวน 15 ข้อ
ส่วนที่ 4 การปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับการป้ องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 15 ข้อ

5

การตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่องมือวิจยั โดยผู ว้ ิจยั น าเครื่องมือ
ทีส่ ร้างขึ้นไปให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจประเมินค่าความสอดคล้อง
ระหว่ างข้อ ค าถามกับ วัต ถุป ระสงค์ห รื อ เนื้ อ หา (IOC: Index of
item Objective Congruence) และตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามโดยมีค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.79
5. การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากนักศึ กษาสาขาสาธารณสุขชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีการดาเนินการด้านจริยธรรม
การวิจยั ในคนโดยการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รบั จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลงานวิจยั เป็ นความลับซึง่ ได้ถูกระบุไว้ในแบบสอบถามของการวิจยั
ระยะเวลาดาเนินการวิจยั ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน
2563
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทใ่ี ช้
6.1 สถิ ติ พ รรณ นา (descriptive statistics) ได้แ ก่
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ เลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สาหรับอธิบายลักษณะข้อมูลทัว่ ไป ระดับความรู ้ ระดับเจตคติ และ
ระดับการปฏิบตั ิตวั ของกลุม่ ตัวอย่าง
6.2 สถิติอนุ มาน (inferential statistics) เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของระดับความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One-way Analysis of Variance:
ANOVA)

ผลการวิจยั

1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 93.89) มีอายุ
20 ปี (ร้อ ยละ 25.56) เป็ นนัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 (ร้อ ยละ 36.11)
รายได้ท่ีกลุ่มตัวอย่างได้รบั ต่ อเดือนส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 3,0016,000 บาท (ร้อยละ 66.11) พักอยู่หอพักคนเดียว (ร้อยละ 64.44)
ไม่มีโรคประจาตัว (ร้อยละ 93.33) กลุ่มตัวอย่างล้างมือมากกว่า 4
ครัง้ ต่ อวัน (ร้อยละ 66.11)สามารถนาความรู ท้ างระบาดวิทยามา
ใช้ไ ด้ (ร้อ ยละ 96.67) เคยเข้า รับ บริ ก ารสุ ข ภาพในปี ที่ ผ่ า นมา
(ร้อยละ 39.44) และเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการป้ องกัน
โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (ร้อ ยละ 77.78) รายละเอี ย ด
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะประชากร

ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (n=180)
ลักษณะประชากร
จานวน ร้อยละ
(คน)
1. เพศ
1.1 ชาย

11

6.11

1.2 หญิง

169

93.89

22
38
46
43
31

12.22
21.11
25.56
23.89
17.22

65
35
42
38

36.11
19.45
23.33
21.11

40
119
12
9

22.22
66.11
6.67
5.00

116
46
13
5

64.44
25.56
7.22
2.78

168
12

93.33
6.67

2. อายุ
2.1 18 ปี
2.2 19 ปี
2.3 20 ปี
2.4 21 ปี
2.5 22 ปี
3. ชัน้ ปี
3.1 ปี 1
3.2 ปี 2
3.3 ปี 3
3.4 ปี 4
4.รายได้ทไ่ี ด้รบั ต่อเดือน
4.1 ตา่ กว่า 3,000 บาท
4.2 3,001-6,000 บาท
4.3 6,001-9,000 บาท
4.4 9,001 บาทขึ้นไป
5. การอยู่อาศัย
5.1 พักหอพักคนเดียว
5.2 อยู่หอพักกับเพือ่ น
5.3 พักอยู่บา้ นกับครอบครัว
5.4 พักอยู่บา้ นกับญาติ
6. โรคประจาตัว
6.1 ไม่มโี รคประจาตัว
6.2 มีโรคประจาตัว

7. จานวนครัง้ ของการล้างมือ
7.1 1-2 ครัง้ /วัน
7.2 3 ครัง้ /วัน
7.3 4 ครัง้ /วัน
7.4 มากกว่า 4 ครัง้
8. การประยุกต์ใช้ความรูท้ าง
ระบาดวิทยา
8.1 สามารถนามาใช้ได้
8.2 ไม่สามารถนามาใช้ได้
9. การเคยเข้ารับบริการทาง
สุขภาพในปี ทผ่ี ่านมา
9.1 เคย
9.2 ไม่เคย
10. การร่วมกิจกรรมให้ความรู ้
วิธีการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
10.1 เข้าร่วมกิจกรรม
10.2 ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน
(คน)

ร้อยละ

11
35
15
119

6.11
19.45
8.33
66.11

174
6

96.67
3.33

71
109

39.44
60.56

140
40

77.78
22.22
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2. ความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในด้านความรู เ้ กี่ยวกับการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พบว่า กลุ่ม ตัว อย่ างมีค วามรู อ้ ยู่ ในระดับ ปานกลาง (7.5011.24 คะแนน) (ร้อ ยละ 57.22) เจตคติ อ ยู่ ใ นระดับ ดี (45.0160.00) (ร้อยละ 58.89) การปฏิบตั ิตนอยู่ในระดับดี (45.01-60.00)
(ร้อยละ 60.56) ดังแสดงในตารางที่ 2
(ต่อ)
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ตารางที่ 2 ความรู ้ เจตคติ และการปฏิบตั ิตวั เกี่ยวกับการป้ องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (n-180)
พฤติกรรม
ระดับคะแนน จานวน ร้อยละ
(คน)
1. ระดับความรู ้
1.1 ไม่ดี
0-7.49
75
41.67
1.2 ปานกลาง
7.50-11.24
103 57.22
1.3 ดี
11.25-15.00
2
1.11
2. ระดับเจตคติ
2.1 ไม่ดี
0-29.99
2
1.11
2.2 ปานกลาง
30.00-45.00
72
40.00
2.3 ดี
45.01-60.00
106 58.89
3. ระดับการปฏิบตั ิ
3.1 ไม่ดี
0-29.99
0
0
3.2 ปานกลาง
30.00-45.00
71
39.44
3.3 ดี
45.01-60.00
109 60.56
3. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความรู ้ เจตคติ และ
ปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)
ค่าเฉลี่ยระดับความรูเ้ กี่ยวกับการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับชัน้ ปี พบว่านักศึกษาที่เรียนอยู่
ระดับชัน้ ปี ท่ตี ่างกัน มีค่าเฉลีย่ ของระดับคะแนนความรูแ้ ตกต่างกัน
อย่ า งมี น ัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 (p-value=0.004) เมื่ อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนเจตคติเกี่ยวกับการป้ องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่านักศึกษาสาธารณสุขชุมชนชัน้ ปี ท่ี
1-4 มีค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนเจตคติแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ท่ีระดับ 0.05 (p-value=0.028) ส่ วนผลการวิเคราะห์ระดับ
คะแนนการปฏิบตั ิตวั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1-4
มีค่าเฉลี่ยระดับคะแนนการปฏิบตั ิตวั ไม่แตกต่ างกัน รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบชัน้ ปี กบั คะแนนความรู ้ เจตคติ และ
การปฏิบตั ิตวั ในการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
แหล่งความ
SS
df
Mean
F
pแปรปรวน
value
ด้านความรู ้
ระหว่างกลุม่
65.956
3
21.985 4.692* 0.004
ภายในกลุม่
824.69 176 4.686
รวม
890.644 179
ด้านเจตคติ
ระหว่างกลุม่
349.822
3 116.607 3.116* 0.028
ภายในกลุม่
6586.728 176 37.425
รวม
6936.550 179
ด้านการปฏิบตั ิตวั
ระหว่างกลุม่
29.112
3
9.704 0.306 0.821
ภายในกลุม่
5574.949 176 31.676
รวม
5604.061 179
หมายเหตุ. *p-value<0.05
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่ างเป็ นรายคู่ (post hoc test)
ของคะแนนความรูจ้ าแนกตามระดับชัน้ ปี โดยวิธีการเปรียบเทียบพหุคุณ
(multiple comparison) ด้ว ยวิ ธี Scheffe’s post hoc comparison
พบว่านัก ศึ ก ษาชัน้ ปี ท่ี 1 กับ ชัน้ ปี ท่ี 4 มีค่ าเฉลี่ย คะแนนความรู ้
แตกต่ างกันอย่างมีน ัยสาคัญ ทางสถิติ (mean difference=1.41,
p=0.019) และนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 กับชัน้ ปี ท่ี 4 มีค่าเฉลีย่ คะแนนความรู ้
แตกต่ างกันอย่างมีน ัยสาคัญ ทางสถิติ (mean difference=1.65,
p=0.010) ตามลาดับส่วนการเปรียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ (post hoc
test) ของคะแนน เจตคติจาแนกตามระดับชัน้ ปี โดยวิธีการเปรียบเทียบ
พหุ คุ ณ (multiplecomparison) ด้วยวิธี Scheffe’s post hoc comparison
พบว่านักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 กับชัน้ ปี ท่ี 4 มีค่าเฉลีย่ คะแนนเจตคติต่างกัน
อย่ างมีน ัยสาคัญทางสถิติ (mean difference=3.79, p=0.029) ดังใน
ตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Scheffe Post Hoc
Comparison) ของค่าเฉลีย่ ระดับความรู ้ และเจตคติ
ในการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาแนกตาม
ชัน้ ปี
Mean Difference (p-value)
ด้านความรู ้
ชัน้ ปี ค่าเฉลีย่
1
2
3
4
1
7.22
(0.814) (0.958) (0.019)
2
7.66
0.44
(0.597) (0.300)
3
6.98
-0.24 -0.68
(0.010)
4
8.63
1.41* 0.97 1.65*
1
44.57
(0.754) (0.560) (0.029)
2
45.97
1.40
(0.996) (0.426)
3
46.31
1.74 0.34
(0.552)
4
48.36
3.79* 2.39 2.05
หมายเหตุ. *p-value<0.05

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
ทั้ง นี้ เนื่ อ งมาจากเพศหญิ งจะให้ค วามสนใจเข้า ศึ ก ษาด้า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขเพื่อประกอบ
อาชีพเป็ นผูใ้ ห้บริการสุขภาพในอนาคตส่วนใหญ่พกั อยู่หอพักคนเดียว
ไม่ มีโรคประจาตัว มีพ ฤติกรรมการล้างมือมากกว่า 4 ครัง้ ขึ้น ไป
สามารถนาความรูท้ างระบาดวิทยาไปใช้ได้ และยังเข้าร่วมกิจกรรม
การป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับหน่ วยงานศู นย์
แพทย์ชุมชนอีกด้วยซึ่งคุณลักษณะและพฤติกรรมเหล่านี้มีความ
สอดคล้องกับ มาตรการการป้ องกัน โรคโรคติ ด เชื้อ ไวรัสโคโรนา
2019 ของภาครัฐ (กรมอนามัย, 2563, น. 44)
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู ใ้ นระดับปานกลาง เจตคติ
และการปฏิบตั ิตวั อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
กับการศึกษาของพัสกร องอาจ และรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ (2564, น. 87)
ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 :
กรณี นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร โดยจากการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู ้
ในระดับสูง ทัศนคติเกี่ยวกับการป้ องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่
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ในระดับดีและพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่
ในระดับดี ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรูห้ รือ
ได้รบั ข้อมูลข่าวสารตลอดช่วงเวลาของการระบาดของโรคเรื่อยมา
และสอดคล้องกับการศึกษาการรับรู ค้ วามรุนแรงและพฤติกรรม
การป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของวัยรุ่น
ในเขตตาบลสะเตงนอก อาเภอเมือง จังหวัดยะลาพบว่าวัยรุ่นมีระดับ
การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคโควิด -19 อยู่ในระดับมากและความถี่
ในการปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมในการป้ องกัน โรคโควิ ด -19
อยู่ระดับมากเช่นเดียวกัน
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1-4 มีระดับความรู แ้ ละ
เจตคติในการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกต่างกันโดย
พบว่านักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 มีความรูแ้ ละเจตคติแตกต่างจากนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 4 ทัง้ นี้อาจอธิบายได้ว่า นักศึกษารุ่นพี่ปี 4 มีประสบการณ์
และผ่านการเรียนรู ด้ า้ นการสาธารณสุขในหลักสู ตร การได้รบั ความรู ้
จากการเรียนในแต่ละชัน้ ปี ประกอบกับการมีทกั ษะในการแสวงหา
ความรู ไ้ ด้ดีกว่ารุ่นน้องปี 1 ส่งผลทาให้มีเจตคติท่ดี ีต่อการป้ องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ซ่ึงสอดคล้องกับการศึ กษาของ
ภัคณัฐ วีรขจร, โชคชัย ขวัญพิชิต, กิตติพร เนาว์สุวรรณ์ และนภชา
สิง ห์วีรธรรม (2563, น. 106) เกี่ ย วกับ การรับ รู แ้ ละพฤติ ก รรม
การป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกาลังพลทีป่ ฏิบตั ิงาน
สายแพทย์ ศู นย์อานวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่พี บว่า
กาลังพลที่มีการศึกษาตัง้ แต่ปริญญาตรีข้ นึ ไปและมีประสบการณ์
ทางานตัง้ แต่ 10 ปี ข้ นึ ไปมีการรับรู แ้ ละพฤติกรรมการป้ องกันโรค
ติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 มากกว่ าก าลัง พลมีก ารศึ ก ษาต า่ กว่ า
ปริญ ญาตรีซ่ึงอาจอธิบ ายได้ว่า ระดับการศึกษาและจานวนปี ท่ีมี
ประสบการณ์ ดา้ นการสาธารณสุขส่งผลต่ อระดับการปฏิบตั ิตวั ใน
การป้ องกัน โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 และจากการศึ ก ษา
ผลสาเร็จในการดาเนินงานด้านการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ก็พบว่าอาสาสมัค ร
สาธารณสุขทีม่ รี ะดับการศึกษาสูงกว่าและมีอายุการทางานมากกว่ามี
ผลความสาเร็จในการดาเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ในชุมชนมากกว่ากลุ่มทีม่ กี ารศึกษาตา่ กว่าและมีอายุงานน้อย
กว่า (กิตติพร เนาว์สุวรรณ, นภชา สิงห์วรี ธรรม, นวรัตน์ ไวชมภู
และกชกร ฉายากุล, 2563, น.195) นอกจากนี้ยงั สามารถอธิบายได้
จากแนวคิ ด แบบแผนความเชื่ อ ด้า นสุ ข ภาพ (Health Belief
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Model) ที่ ก ล่ า วว่ า พฤติ ก รรมการป้ องกัน โรคและพฤติ ก รรม
การรักษาโรคของบุคคลมีองค์ประกอบ คือ การรับรู โ้ อกาสเสี่ยง
ของการเกิดโรค การรับรู ค้ วามรุนแรงของโรค การรับรู ป้ ระโยชน์
ของการรักษาและป้ องกันโรค และการรับรูอ้ ุปสรรคในการป้ องกัน
และรักษาโรค (Rosenstock, 1974, pp. 356-360)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาการวิจยั ไปใช้
แนวทางในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการป้ องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ
1.1 ผลการวิจยั ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความรู ้
อยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษาแต่ ละชัน้ มี ยงั มีระดับความรู ้
แตกต่างกัน จึงควรมีการเสริมสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการป้ องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กบั นักศึกษาและบุคคลรอบข้าง
1.2 ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาแต่ละชัน้ ปี มีระดับเจตคติ
แตกต่ า งกัน จึ ง ควรสนับ สนุ น ให้เกิ ด การปรับ เปลี่ย นทัศ นคติ
ในการป้ องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิตวั
ในรูปแบบปกติใหม่ (New normal) และเป็ นผูใ้ ห้บริการสุขภาพที่ดี
ในอนาคต
1.3 ควรมีก ารศึ ก ษาวิจยั เกี่ ย วกับ ความรู ้ เจตคติ แ ละ
การปฏิบตั ิตวั ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ เพื่อพัฒนา
และปรับ เปลี่ย นพฤติ ก รรมการป้ องกัน โรคติ ด เชื้อ ไวรัส โคโรนา
2019 ให้มคี วามปลอดภัยตามบริบทของวิชาชีพและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ภัท รภร เจริญ บุ ตร คณบดีค ณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ให้ความกรุณา
และความช่วยเหลือในการทดสอบเครื่องมือการวิจยั ในนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน
ในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจยั ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องในสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามทุกท่าน
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