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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ของประชากรวัยท�ำงานที่มีเพศ
ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน และความสัมพันธ์ระหว่างอายุและรายได้ต่อเดือน กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกันโควิด-19 ในต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่าง 305 คน คัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่ายและแบ่ง
สัดส่วนเท่ากัน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ได้ผ่านการตรวจ
สอบความตรงโดยใช้ IOC และความเที่ยงโดยใช้ KR-20 ได้เท่ากับ 0.88 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคของแบบสอบถาม
ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ได้เท่ากับ 0.82 และ 0.94 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย การทดสอบค่า
ทีแบบอิสระ ความแปรปรวนแบบทางเดียว และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศและระดับการศึกษาต่างกัน มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกัน
โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 แตกต่างกัน อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความรู้และ
ทัศนคติการป้องกันโควิด-19 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ผลการวิจัยนี้
ใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรสุขภาพพัฒนาโปรแกรมการป้องกันโควิด-19 ในประชากรวัยท�ำงานที่มีอายุ อาชีพ และรายได้
ต่อเดือนน้อย เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ : ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ประชากรวัยท�ำงาน

Abstract

This study aims to compare knowledge, attitude, and practice of COVID-19 prevention in working-age
population with different gender, education level, and occupation; and relationship among age, monthly income
to knowledge, attitude, and practice of COVID-19 at Muak Lek sub-district, Muak Lek district, Saraburi Province.
305 samples were select by using simple random sampling with equal proportion. Research tools were
demographic questionnaire and knowledge, attitude, and practice of COVID-19 prevention questionnaire.
Content validity was performed using IOC. Reliability were tested using KR-20 and Cronbach’s Alpha Coefficient
yield results of 0.88, 0.82 and 0.94, respectively. Descriptive data analysis was done utilizing Independent t-test,
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One-way ANOVA, and Pearson’ Product Moment Correlation.
Results demonstrated different gender and education level do not affect knowledge, attitude, and
practice of the samples. COVID-19 prevention behavior differs in different occupations. Age has positive
relationship with knowledge and attitude of COVID-19 prevention. Monthly income has positive relationship
with attitude and the practice. The results can be a guideline for healthcare providers to develop COVID-19
prevention program for working-age population in different occupations with young age and low income for
enhancing COVID-19 pandemic prevention in the future.
Keyword : Knowledge/ Attitude/ Practice of COVID-19 prevention/ Working-age population

บทน�ำ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็น
โรคติดต่อทางเดินหายใจทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่
ท�ำให้ปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวติ 1 โดยผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ส่วนใหญ่แสดงอาการ ไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจล�ำบาก
ปวดกล้ามเนือ้ หรือปวดข้อ กรณีทรี่ นุ แรงอาจเสียชีวติ ได้จากการ
หายใจล้มเหลว โรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ที่พบว่ามีการระบาดใน
เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และมี
การระบาดใหญ่ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยสามารถติดต่อจาก      
สัตว์สู่คน และจากคนสู่คน เชื้อโรคแพร่กระจายไปในอากาศ
แบบฝอยละออง เมื่อมีการสัมผัสสารคัดหลั่งจากน�้ำมูก น�้ำลาย
ไอและจาม บริเวณใบหน้า หรืออุจจาระแล้วล้างมือไม่สะอาด
ท�ำให้เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายได้2 จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติ
การณ์ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.
2563 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกจ�ำนวน 23,605,542 ราย
ในจ�ำนวนนี้มีอาการรุนแรง 61,429 ราย เสียชีวิตจ�ำนวน
812,757 ราย โดยประเทศที่มีจ�ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19    
มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา พบจ�ำนวน 5,874,146 ราย
รองลงมา คือ ประเทศบราซิล พบจ�ำนวน 3,605,783 ราย        
และประเทศอินเดีย พบ 3,110,761 ราย ส�ำหรับประเทศไทย
พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ�ำนวน 3,397 ราย ในจ�ำนวนนี้เป็นการ
ติดเชื้อในประเทศ จ�ำนวน 2,444 ราย และจากผู้ที่เดินทางมา
จากต่างประเทศจ�ำนวน 953 ราย ได้รับการรักษาจนหายป่วย
และแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ จ�ำนวน 3,229 ราย
อยู ่ ร ะหว่ า งการรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลจ� ำ นวน 110 ราย           
และเสียชีวิต จ�ำนวน 58 ราย3 และจากรายงานสถานการณ์       
การติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 5 เมษายน 2563 ของศูนย์บริหาร
สถานการณ์ โควิด-19 พบว่า กลุ่มอายุที่ติดเชื้อโควิด-19 มาก
ที่สุด คือ อายุระหว่าง 20-29 ปี จ�ำนวน 504 ราย รองลงมา  
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คือ อายุระหว่าง 30-39 ปี จ�ำนวน 487 ราย และอายุระหว่าง
40-49 ปี จ�ำนวน 368 ราย4 จากสถิติดังกล่าว ท�ำให้ทราบว่า
ประชากรวัยท�ำงาน เป็นกลุ่มอายุที่ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า
กลุ่มอายุอื่นๆ
ประชากรวั ย ท� ำ งาน หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี อ ายุ           
5
15-59 ปี เป็ น วั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงบทบาทตามหน้ า ที่           
และความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว งาน และสังคม        
มีการเข้าสังคมที่กว้างขวางมากขึ้น และเป็นวัยที่เริ่มต้นท�ำงาน
หรือประกอบอาชีพ6 ประชากรวัยท�ำงาน จึงมีความเสี่ยงต่อ      
การติดเชือ้ เเละเเพร่กระจายเชือ้ โควิด-19 สูง เนือ่ งจาก ต้องเดิน
ทางไปท�ำงานนอกบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม และ
มีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆมากมาย จากผลการศึกษา
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ในประเทศ
จีน พบว่า เพศหญิง กลุม่ อายุ 30-49 ปี การศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป และกลุ่มที่ประกอบอาชีพด้านสุขภาพจิต มีความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ดีกว่าเพศชาย      
กลุ่มอายุ 16-29 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี กลุ่มที่มีการ
ศึกษาน้อยกว่าปริญญาตรี กลุ่มอาชีพใช้แรงงานด้านร่างกาย7
และผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ประชาชนที่
มีรายได้สูงมีความรู้เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19
ดีกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย และกลุ่มอายุ 55-64 ปี มีความรู้เกี่ยวกับ
อาการของโควิด-19 ดีกว่ากลุม่ อายุ 18-29 ปี ส�ำหรับพฤติกรรม
การป้องกันโควิด-19 พบว่า ใน 1 วัน เพศหญิงล้างมือบ่อยกว่า
เพศชาย 3.8 เท่า และเพศหญิงออกจากบ้านน้อยกว่าเพศชาย
0.74 เท่า นอกจากนี้พบว่า กลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป ล้างมือบ่อย
กว่ากลุ่มอายุ 18-29 ปี 4.4 เท่า8 จากผลการศึกษาท�ำให้ทราบ
ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่ต่างกัน                
มี ค วามรู ้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โควิ ด -19
แตกต่างกัน
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ส� ำ หรั บ ประเทศไทย รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
สาธารณสุ ข ประกาศให้ โ ควิ ด -19 เป็ น โรคติ ด ต่ อ อั น ตราย           
ตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25589 และนายกรัฐมนตรี
ออกข้อก�ำหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชก�ำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) เพื่อยุติ
และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยก�ำหนดมาตรการ
และค�ำแนะน�ำในการป้องกันโรคในสถานทีต่ า่ งๆ รวมทัง้ การห้าม
เข้าพืน้ ทีเ่ สีย่ ง การปิดสถานทีเ่ สีย่ งต่อการติดต่อโรค การปิดช่อง
ทางเข้าในราชอาณาจักร และยังคงมาตราป้องกันการแพร่
กระจายของเชื้ อ ภายในประเทศ และการป้ อ งกั น เชื้ อ จาก
ภายนอกประเทศ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารระบาดใน                    
ต่ า งประเทศ ยั ง คงอยู่ใ นระดับ รุนแรงและจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ           
รายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง10 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19         
ของประชากรวัยท�ำงานในต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี เนื่องจากในประเทศไทยยังมีการศึกษาน้อย
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา หรือ อาชีพเป็นต้น
ในพื้นที่อ�ำเภอมวกเหล็กนั้นมีความหลากหลายและถือว่าเป็น
ชุมชนที่พึงพาสถานศึกษาในหลายๆ ด้าน ซึ่งด้านสุขภาพเป็น   
ส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการดูแลอยู่ ผลที่ได้จาก
การศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การประเมินสถานการณ์ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) บุคลากรทางการ
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แพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ซึ่ ง ได้ พ ยายามให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ
ประชาชน และการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ สร้างเสริม
ทัศนคติทถี่ กู ต้อง และสร้างมาตรการป้องกันโควิด-19 ทีเ่ หมาะสม
กับประชากรในอ�ำเภอมวกเหล็กทีม่ คี วามแตกต่างกันของบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม        
การป้องกันโควิด-19 ที่แตกต่างกันของประชากรวัยท�ำงาน            
ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและรายได้ต่อ
เดือนของประชากรวัยท�ำงาน กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การป้องกันโควิด-19

คำ�ถามการวิจัย

1. เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพของประชากร
วัยท�ำงานที่แตกต่างกัน มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกันโควิด-19 แตกต่างกันหรือไม่
2. อายุและรายได้ต่อเดือนของประชากรวัยท�ำงาน
มีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกัน
โควิด-19 หรือไม่

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
-

เพศ
ระดับการศึกษา    
อาชีพ
อายุ
รายได้ต่อเดือน

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบ พรรณนาเชิ ง ปริ ม าณ                
(Quantitative descriptive research)
ประชากร คือ บุคคลอายุ 15-59 ปี ทั้งเพศชาย          
และหญิง และอาศัยอยู่ในต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 1,469 คน11

ตัวแปรตาม

ความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19

กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกจากประชากร จ�ำนวน 13
หมู ่ บ ้ า น โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random             
Sampling) ได้ จ� ำ นวน 4 หมู ่ บ ้ า น ค� ำ นวณกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง               
จาก  ตารางส�ำเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน12 ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจ�ำนวน 305 คน แล้วน�ำมาค�ำนวณจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 4 หมู่บ้านโดยใช้สัดส่วนที่เท่ากันตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด คือ    
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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ของประชากร
วัยท�ำงานในต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

มีสุขภาพแข็งแรง ท�ำงานมีรายได้ อาศัยอยู่ในต�ำบลมวกเหล็ก
อย่างน้อย 6 เดือน ฟัง อ่าน พูดภาษาไทยได้ และยินดีเข้าร่วม
งานวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล สร้างโดย        
ผู้วิจัย จ�ำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรูก้ ารป้องกันโควิด-19
ดั ด แปลงจากงานวิ จั ย อุ บั ติ ก ารณ์ ความรู ้ และพฤติ ก รรม           
เกี่ยวกับโควิด-19 ของวัยผู้ใหญ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา8
และจากการทบทวนวรรณกรรม มีจ�ำนวน 20 ข้อ โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบใช่หรือไม่ใช่ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้
0 คะแนน
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติการป้องกันโควิด-19
ดั ด แปลงจากงานวิ จั ย ความรู ้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรม                
ระหว่างที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของคนงาน
ในประเทศจีน13 และจากการทบทวนวรรณกรรม มีจ�ำนวน 20
ข้ อ คะแนนอยู ่ ร ะหว่ า ง 20-100 คะแนน ให้ ค ะแนนเป็ น
มาตราส่วน 5 ระดับ คือ 1 คะแนน (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) - 5
คะแนน (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมป้องกันโควิด-19
ดัดแปลงจากงานวิจยั การรับรูแ้ ละพฤติกรรมการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 201914 และจากการทบทวนวรรณกรรม
จ�ำนวน 18 ข้อ คะแนนอยู่ระหว่าง 18-90 คะแนน ให้คะแนน
เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ คือ 1 คะแนน (ไม่เคยปฏิบัติเลย) - 5
คะแนน (ปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกครั้ง)
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หา (Content          
validity) น�ำแบบสอบถาม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 คน
ประกอบด้วย อาจารย์การพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ แผนก
ควบคุ ม การติ ด เชื้ อ และผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม  
สุขภาพ ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับสิ่งที่
ต้ อ งการศึ ก ษา แล้ ว น� ำ มาค� ำ นวณค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง            
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC
ของความรู ้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โควิ ด -19               
ได้เท่ากับ 1.00, 0.85 และ 0.96 ตามล�ำดับ
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การทดสอบความเที่ ย ง (Reliability) ผู ้ วิ จั ย น� ำ
แบบสอบถามที่ ผ ่ า นการตรวจสอบจากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ            
ปรับแก้ตามที่แนะน�ำแล้ว ไปลองใช้ (Try out) กับประชากร      
วัยท�ำงานที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จ�ำนวน 30 คน แล้ว
น�ำมาค�ำนวณหาค่าความเทีย่ ง โดยแบบสอบถามความรูเ้ กีย่ วกับ
โควิด-19 วิเคราะห์โดยใช้ KR-20 ได้เท่ากับ 0.88 ทัศนคติ          
และพฤติกรรมป้องกันโควิด-19 วิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบาค (Alpha-Reliability Coefficient of
Cronbach) ได้เท่ากับ 0.82 และ 0.94 ตามล�ำดับ

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาด้านจริยธรรมจากคณะ
กรรมการประเมินงานวิจัยด้านจริยธรรม และได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยและต�ำแหน่งวิชาการ
ส�ำนักงานวิจัย มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ตามมติ
การประชุมเลขที่ RRDC2020-207   
ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นจากการวิจัยอย่างละเอียด และไม่มีความเสี่ยงใดๆ       
จนกลุม่ ตัวอย่างมีความเข้าใจดี และสมัครใจลงนามในใบยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือถอนตัวออกจากการวิจัยได้
ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น คณะผู้วิจัยรวบรวม
ข้อมูล โดยไม่ระบุข้อมูลส่วนตัว และเก็บเป็นความลับ รายงาน
ผลการวิจัยในภาพรวม ท�ำลายข้อมูลทันทีหลังจากผลการวิจัย
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผูว้ จิ ยั ประสานงานกับผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ หลังจากนั้นประสานกับผู้ใหญ่บ้าน และอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน เพื่อการน�ำทาง หลังจากนั้น
นัดหมายวันและเวลาในการเก็บข้อมูล ก่อนเก็บข้อมูล ท�ำการ
พิทักษ์สิทธิ์ และให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นใบยินยอมการเข้าร่วมวิจัย
กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการท�ำแบบสอบถามประมาณ 10-15
นาที โดยผู้วิจัยอยู่ด้วยแบบตัวต่อตัวเพื่อตอบข้อสงสัย เมื่อ        
กลุ่มตัวอย่างท�ำแบบสอบถามเสร็จ ผู้วิจัยตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม

Knowledge, Attitudes, and Practices towards COVID-19 among Working-Age
Population in Muak Lek Subdistrict, Muak Lek District, Saraburi Province

การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์         
และก�ำหนดค่านัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1. ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยสถิ ติ จ� ำ นวน         
และร้อยละ
2. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม        
การป้องกันโควิด-19 ที่มีเพศต่างกัน โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (Independent t-test)
3. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกันโควิด-19 ที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน โดยการ
วิ เ คราะห์ ด ้ ว ยความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-way  
ANOVA)
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและรายได้ต่อเดือน         
กั บ ความรู ้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โควิ ด -19
วิเคราะห์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson
Product Moment Correlation)

ผลการวิจัย

ข้อมูลส่วนตัว พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุเฉลี่ย
41.16 (S.D. = 11.71) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 64.30)              
จบประถมศึกษา (ร้อย 41.00) อาชีพ รับจ้างอิสระ เช่น            
ช่างไม้ ช่างรับเหมาก่อสร้าง ช่างไฟ เจ้าของอู่รถ รับจ้างทั่วไป
(ร้อยละ 38.00) และรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท
(ร้อยละ 49.80)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ที่มีเพศต่างกันโดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติการทดสอบ
ค่าทีแบบอิสระ (Independent t-test) (n = 305)
ตัวแปร

เพศ

N

ความรู้การป้องกันโควิด-19

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

148
157
148
157
148
157

ทัศนคติการป้องกันโควิด-19
พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19
			
*p < .05

M

S.D.

16.72 1.82
16.72 1.89
3.92 .31
3.91 .39
4.44 .59
4.48 .56

t

df

Sig.

-.015

303

.988

.068

303

.946

-.666

303

.506

ผลการศึกษา พบว่า ประชากรวัยท�ำงานในต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย           
มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = -.015, p = .988; t = .068,  
p = .946; และ t = -.666, p = .506 ตามล�ำดับ)  ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน  วิเคราะห์ดว้ ยความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA) (n = 305)
แหล่งความแปรปรวน
ความรู้การป้องกันโรคโควิด 19
ทัศนคติการป้องกันโรคโควิด 19
พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด 19
*P < .05

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
21.07
1027.79
1048.86
1.06
36.84
37.90
2.12
100.12
102.24

df
5
299
304
5
299
304
5
299
304

MS
4.21
3.43

F
1.226

Sig.
.297

.21
.12

1.733

.127

.42
.33

1.270

.277
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ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชากรวัยท�ำงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกัน
โควิด-19 ระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (F5,299 = 1.226, p = .297; F5,299 = 1.733, p = .127
และ F5,299 = 1.270, p = .277 ตามล�ำดับ) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ที่มีอาชีพต่างกัน วิเคราะห์ด้วยความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) (n = 305)
แหล่งความแปรปรวน
ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19
ทัศนคติการป้องกันโรคโควิด-19
พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19
		
*P < .05

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

30.28
1018.58
1048.86
1.27
36.53
37.90
4.11
98.13
102.24

5
299
304
5
299
304
5
299
304

6.05
3.40

1.778

.117

.25
.12

2.084

.067

.82
.32

2.505*

.031

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประชากรวัยท�ำงานทีม่ อี าชีพต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (F5,299 = 2.505, p = .031) และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความรู้และทัศนคติการป้องกันโควิด-19 ระหว่างกลุ่มและภายใน
กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (F5,299 = 1.778, p = .117 และ F5,299 = 2.084, p = .067) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและรายได้ตอ่ เดือน กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation)  (n = 305)
ตัวแปร

อายุ

รายได้ต่อเดือน

ความรู้

ทัศนคติ

พฤติกรรม

อายุ
รายได้ต่อเดือน
ความรู้
ทัศนคติ
พฤติกรรม

.001
.151**
.146*
.085

.020
.145*
.132*

.371**
.384**

.582**

-

*P < .05,
ผลการวิเคราะห์ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความรูแ้ ละทัศนคติการป้องกันโควิด-19 อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติในระดับต�่ำ (r = .151, p = .01 และ r = .146, p = .05)
รายได้ ต ่ อ เดื อ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติใน
ระดับต�่ำ (r = .145, p = .05 และ r = .132, p = .05) ส�ำหรับ
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ความรู้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติและพฤติกรรมการ
ป้องกันโควิด-19 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในระดับปานกลาง       
(r = .371, p = .01 และ r = .384, p = .01) และทัศนคติมี
ความสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โควิ ด -19         
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตใิ นระดับปานกลาง (r = .582, p = .01)
ดังตารางที่ 4

Knowledge, Attitudes, and Practices towards COVID-19 among Working-Age
Population in Muak Lek Subdistrict, Muak Lek District, Saraburi Province

การอภิปรายผลการวิจัย
ดังนี้

การวิจัยครั้งนี้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์

1. เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ป้องกันโควิด-19 ที่แตกต่างกันของประชากรวัยท�ำงานที่มีเพศ
ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน
เพศ ผลการวิจัย พบว่า ประชากรวัยท�ำงานทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกัน
โควิด-19 ไม่แตกต่างกัน อาจเพราะว่า เพศชายและเพศหญิงมี
ความสนใจ และมีความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ก�ำลังระบาด
อย่างมากเท่าๆกัน เนือ่ งจากโควิด-19 ส่งผลต่อการใช้ชวี ติ ประจ�ำ
วันของแต่ละคน และกระทรวงสาธารณสุขได้มกี ารเสนอข่าวสาร
ข้อมูลความรู้เกี่ยวโรคและการป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชน
ทุ ก บ้ า น 10 สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษา ในประเทศอิ ห ร่ า น            
พบว่านักศึกษาแพทย์ทงั้ เพศหญิงและเพศชายมีความรูเ้ กีย่ วกับ
โควิ ด -19 ไม่ แ ตกต่ า งกั น 15 แต่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา            
ของประชากรอายุระหว่าง 16 ถึง 87 ปี ในประเทศจีนที่พบว่า
เพศหญิงมีความรู้ ทันศนคติเกี่ยวกับความส�ำเร็จในการควบคุม
โควิด-19 และมีพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 โดยไม่เข้าไป       
ในที่ชุมชน และใส่หน้ากาอนามัยมากกว่าเพศชาย 7
ระดับการศึกษา ผลการวิจัย พบว่า ประชากรวัย
ท�ำงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจาก
การระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด-19 การได้รับข่าวสารว่า           
โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และข้อมูลการเสียชีวิต3,4,10
รวมทั้งรัฐบาลขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตาม
มาตราการการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ท�ำให้ประชาชน
ทุกคนมีความรู้ มีทัศนคติที่ดี และร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรา
การการป้องกันโควิด-19 ของรัฐทีป่ ระกาศออกมาอย่างเคร่งครัด
เพื่ อ ป้ อ งกั น ตนเองและคนรอบข้ า งไม่ ใ ห้ เ กิ ด โควิ ด -19 ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาความรู้ ทัศนคติและการรับรู้สมรรถนะ
แห่งตนในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของนักเรียนพยาบาล
ทหาร ที่อ้างถึงแนวความคิดของบลูมว่า ความรู้จะไม่ถูกน�ำมา
ใช้ หากไม่มที ศั นคติทมี่ ากพอ16 แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ที่พบว่า ประชากรที่มีการศึกษาระดับตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป        
มี ค วามรู ้ มี ทัศ นคติเ กี่ยวกับ ผลส�ำเร็จ การควบคุมโควิด-19          
และมีพฤติกรรมการป้องโควิด-19 โดยการไม่เข้าไปในที่ชุมชน
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และใส่หน้ากาอนามัยมากกว่าคนทีม่ รี ะดับการศึกษาปริญญาตรี
และน้อยกว่าปริญญาตรี7
อาชีพ ผลการวิจัย พบว่า ประชากรวัยท�ำงานที่มี
อาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 แตกต่าง และ
เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กัน อาจเป็นเพราะ ข่าวการระบาดของโควิด-19 แพร่กระจาย
อย่างรวดเร็วและส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้ทุกคน      
เห็นความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพ การรักษาอนามัยส่วน
บุคคล และปรับตัวเข้ากับสภาพปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ
และพร้อมใจกันให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตน         
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่เมื่อพิจารณา
คะแนนค่าเฉลี่ยแต่ละอาชีพ พบว่า อาชีพรับราชการ มีคะแนน
เฉลีย่ พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 สูงกว่าอาชีพอืน่ และอาชีพ
รับจ้างอิสระมีคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 เฉลี่ยต�่ำ
ที่สุด อาจเพราะว่า อาชีพราชการเป็นตัวแทนของรัฐ จึงต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของ
ประชาชน รวมทั้ ง เป็ น อาชี พ ที่ ต ้ อ งพบปะผู ้ ค นจ� ำ นวนมาก            
ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษา ทีพ่ บว่า กลุม่ ทีป่ ระกอบอาชีพด้าน
สุขภาพจิต มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19
มากกว่ากลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานด้านร่างกาย7
นอกจากนี้ พบว่า ประชากรวัยท�ำงานที่มีอาชีพแตก
ต่างกัน มีความรู้และทัศนคติการป้องกันโควิด-19 ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อาจเนื่องจาก ทั้งภาครัฐและ          
ภาคเอกชน มีการเสนอข่าวสารทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ประชาชนมีความรู้และทัศนคติที่ดีในการช่วยลดและ
ป้องกันการแพร่กระจายโควิด-19 เพื่อประโยชน์ของตนเอง
สังคม และประเทศชาติ
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุและรายได้ต่อ
เดือนของประชากรวัยท�ำงาน กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การป้องกันโควิด-19
อายุ ผลการวิจัย พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความรู้และทัศนคติการป้องกันโควิด-19 แสดงว่าประชากร
วัยท�ำงานทีม่ อี ายุมาก มีความรูแ้ ละทัศนคติการป้องกันโควิด-19
มาก อาจเป็นเพราะว่า อายุที่มากขึ้น ท�ำให้พัฒนาการทางด้าน
ความคิดและสติปัญญาในระดับสูงขึ้น มีความคิดเปิดกว้าง            
มีเหตุมีผล มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม รวมทั้งมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถ
ควบคุมตนเองได้ดี และมีความเข้าใจและยอมรับผู้อื่นดีขึ้น6
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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ของประชากร
วัยท�ำงานในต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สอดคล้องกับผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า
ประชากรกลุ่มอายุ 55-64 ปี มีความรู้เกี่ยวกับอาการของ              
โควิด-19 ดีกว่ากลุ่มอายุ 18 29 ปี8 ถึงแม้ว่า อายุไม่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 แต่อาจเป็นเพราะ
ทุ ก คนกลั ว ติ ด เชื้ อ ท� ำ ให้ พ ฤติ ก รรมการป้ อ งกั น ตนเองดี                  
ไม่ต้องการให้คนใกล้ชิดติดเชื้อและกลัวการเป็นที่รังเกียจของ
คนในสังคมหากมีพฤติกรรมไม่ป้องกันตนเอง
รายได้ต่อเดือน ผลการวิจัยพบว่า รายได้ต่อเดือน        
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมป้ อ งกั น           
โควิด-19 แสดงว่า ผู้ที่มีรายได้สูง มีทัศนคติและพฤติกรรม
ป้องกันโควิด-19 สูง อาจเป็นเพราะ การป้องกันหรือรักษา          
โควิด-19 มีคา่ ใช้จา่ ยทีส่ งู ผูม้ รี ายได้ตอ่ เดือนมากจึงมีกำ� ลังทรัพย์
ซื้ออุปกรณ์ป้องกันตนเองเพื่อป้องกันโควิด-19 ซึ่งตรงข้ามกับ      
ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งอาจเห็นความส�ำคัญของการใช้เงินเพื่อซื้อ
อาหารในการประทังชีวิต และไม่มีก�ำลังทรัพย์มากพอที่จะซื้อ
อุปกรณ์เพื่อป้องกันโควิด-19 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่พบ
ว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยมีพฤติกรรมการป้องกัน       
โควิด-19 ดีกว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนสูง8

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการท�ำวิจยั พบว่า ประชากร
วัยท�ำงานที่มีอาชีพรับจ้างอิสระ อายุ และรายได้ต่อเดือนน้อย
มีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 แตกต่าง
ดังนั้น ผู้บริหารและบุคลากรสุขภาพต้องท�ำนโยบายสนับสนุน
อุปกรณ์การป้องกันโควิด-19 และส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้มีความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 ที่ถูกต้อง และลดการกระจาย
ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไปในอนาคต
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษา
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 เพิ่มมาก
ขึ้นในกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เช่น เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ หรือ
ครอบครัวยากจน และศึกษาผลกระทบในชีวิตของการเกิด
เหตุการณ์ระบาดโควิด-19 รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมการสร้าง
เสริมความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 กับ
กลุ่มอาชีพอิสระ ประชากรวัยท�ำงานที่มีอายุน้อย หรือผู้มีราย
ได้ต่อเดือนน้อย
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