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บทคัดยอ
การวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรม
การปองกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กลุมตัวอยางไดจากการสุม จํานวน 375 คนเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใชแบบสอบถาม ใชสถิติแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสหสัมพันธแบบ
เพียรสัน ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 62.67 อยูชั้นป 1 รอยละ
30.67 สั งกั ด คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี รอ ยละ 33.60 และนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธรอ ยละ 57.07
นักศึกษามีความรูแ ละพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยูในระดับมาก
รอยละ 85.87 และ 68.27 ตามลําดับ จากการทดสอบความสัมพันธพบวาความรูมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการปองกันจากโรคติดไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับตํ่า (r=.248) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p≤0.05) ผลการศึกษาสามารถนํามาเปนแนวทางในวางแผนสงเสริมดานความรูใหแกนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการปองกันการติดเชื้อภายใตสถาการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได
คําสําคัญ: ไวรัสโคโรนา 2019, ความรู, พฤติกรรมการปองกันตนเอง
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Abstract
This cross-sectional study aimed to investigate the correlation between knowledge
and preventive self-care behaviors on the Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) among
undergraduate students at Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage.
The sample size was 375 people by randomized sampling. The data were collected using
questionnaires. The Data were analyzed and processed frequency, percentage, mean,
standard deviation and Pearson product moment correlation. The results of the study
showed that the most of participants were 62.67%, students 30.67% were studying in Year
1, people 33.60% were affiliated with the Faculty of Science and Technology and numbered
in Buddhism 57.07%. The study had knowledge and preventive self-care behaviors for
COVID-19 found that in high level are 85.87% and 68.27%, respectively. The relationship
between knowledge and preventive self-care behaviors of COVID-19 was found to have a
statistically significant with low positive correlation (r = .248) at p≤0.05. This result can be
used as a guideline in planning to promote knowledge for students to self-protection under
the coronavirus 2019 epidemic situation.
Keywords: Coronavirus 2019, Knowledge, Preventive self-care behaviors
บทนํา
สถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดเริ่มตนในชวงปลายป พ.ศ.
2562 โดยแยกเชื้อไดจากผูปวยที่มีอาการปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงคลายโรคซารส (Severe acute
respiratory syndrome coronavirus: SARS-CoV) โดยผู ป ว ยทั้ ง หมดมี ป ระวั ติ เ กี่ ย วข อ งกั บ ตลาด
อาหารทะเลในเมืองอูฮั่น ประเทศจีน (สุรัยยา หมานมานะ และคณะ, 2563) ตอมาองคการอนามัยโลก
(World Health Organization; WHO) ไดกําหนดชื่อสําหรับเรียกโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโร
นาสายพั นธุ ใหม ว า Coronavirus disease 2019 หรื อ COVID-19 (WHO, 2020) ซึ่ ง ทางกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทย เรียกวา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และประกาศให
เปนโรคติดตออันตราย (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2563) ทั้งนี้ไดพบผูปวยรายแรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยถือวาเปนผูปวยรายแรกที่พบนอกประเทศจีนและหลังจากนั้นก็ได
มีการแพรระบาดเปนวงกวางในอีกหลายประเทศ เชน ประเทศเกาหลีและญี่ปุน (สุรัยยา หมานมานะ,
2563) จากรายงานอุบัติการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 พบวาทั่วโลกยังคงมีการ
แพรระบาดอยูในระดับสูงสุด โดยมีผูปวยรายใหมมากกวา 5.7 ลานคนตอสัปดาห ทั้งนี้มีผูเสียชีวิตกวา
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93,000 คน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ขอมูลวันที่ 4 พฤษภาคม 2564) (WHO, 2021) สําหรับ
สถานการณ ในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขรายงานผูป ว ยยืนยันโรคโควิด 19 จํานวน 2,041 ราย มีผู
เสียชีวิต 31 ราย (ขอมูลวันที่ 4 พฤษภาคม 2564) (กรมควบคุมโรค, 2564)
กลุมผู ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือผูสูงอายุที่มาอายุ ตั้งแต 80 ปขึ้นไป และกลุมผูที่มีโรคประจําตัว
ไดแก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจ และโรคความดันโลหิต ตามลําดับ (Robert Cuffe, 2020)
กรมควบคุ มโรคแนะแนวทางการดูแลสุขอนามัยสวนบุคคลเพื่อป องกันและลดการแพรเชื้อโควิด 19 ดั งนี้
ออกจากบานเมื่อจําเปนเทานั้น สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอดเวลาเมื่ออยูนอกบาน ลางมือบอย ๆ
ดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล หลีกเลี่ยงการใขมือสัมผัสใบหนา ตา ปาก จมูก หากเดินทางกลับจากพื้นที่มีการ
แพรระบาดควรกักตัว 14 วัน และหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีไข ไอ เจ็บคอ มีนํ้ามูก จมูกไมไดกลิน่ ลิ้นไมรับ
รส ให รีบไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกลบานทันที (กรมควบคุมโรค, 2564) และจากรายงานการรับรูและ
พฤติกรรมการป องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวากลุมตัวอยางมีการรับรูสัมพันธทางบวกในระดับ
ตํ่ามากกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเมื่อพิจารณารายขอของขอมูลพฤติกรรมการ
ปองตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังพบพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไดแก การไมเปลี่ยนเสื้อผาและ
อาบนํ้าทันทีหลังเลิกงานเมื่อเขาบาน (19.3%) การนํามือตนเองมาปายตา จมูก หรือปาก (15.3%) และไมเมน
ระยะหางประมาณ 1-2 เมตร เมื่อตองมีการพูดคุยกับบุคลอื่น (8.2%) เปนตน (นภชา สิงหวีรธรรม และ
คณะ, 2563)
จากข อมู ลดั งกล าวข างต นชี้ให เห็ นวาการแพรระบาดของไวรั สโควิด 19 ได เกิ ดขึ้ นทั่ วโลกและ
มีจํานวนผูเสียชีวิตในทุกวัน ถึงแมวาปจจุบันจะมีแนวทางการรักษาโรคแตความรุนแรงของโรคก็ยังสามารถ
นําไปสูการเสียชีวิตได สถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหเกิดความไมมั่นคงทางดาน
สุขภาพของบุคคลทั่วไป การใหความสําคัญกับการปองกันตนเองเพื่อไมใชติดเชื้อ จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่
นําไปสูการลดการแพรระบาดของโรคได ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงศึกษาเกี่ยวกับความรูและพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผน ปองกัน และควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึกษาความรูและพฤติกรรมการปอ งกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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วิธกี ารวิจยั
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้เปนนักศึกษาระดับปริญ ญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูป ถั ม ภ ป การศึ ก ษา 2563 จํา นวน 5,894 คน (มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ, 2563)
กลุมตัวอยางไดจากการสุม จํานวน 375 คน ตามสูตรทาโรยามาเน (Yamane, 1973) โดยใช
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 0.05

n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง
N คือ ขนาดของประชากร
e คือ คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 0.05
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ประยุกตจากการทบทวนวรรณกรรม (ธานี
กลอมใจ และคณะ, 2563) โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ข อมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ ศาสนา
ชั้นปการศึกษา และคณะที่สังกัด
ตอนที่ 2 ความรูเกี่ ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบงออกเปน 3 ประเด็น ไดแก ความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 5 ขอ ความรูเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และความรูเกี่ ยวกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด 17 ขอแบงออกเปน 3 ประเด็น
ได แก ความรูทั่วไปเกี่ยวกั บโรคไวรัสโคโรนา 2019 ความรูเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ความรู เกี่ ย วกั บ การแพร ระบาดของเชื้ อ ไวรั สโคโรนา 2019 เกณฑ ก ารให ค ะแนน คื อ ตอบถู ก ได 1
คะแนน ตอบผิดได คะแนน 0 การคํานวณความกวางอันตรภาคชั้น โดยใชสูตร
ความกวางของอันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด − คะแนนตํ่าสุด
จํานวนระดับ

ความกวางของอัตราภาคชั้น =

17 – 0
3
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การแปลความหมายดา นความรูโ ดยประยุ ก ตใช เกณฑ ก ารแบ งระดับ ความรูข อง Bloom’s
Theory (Bloom et al.,1956) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑการแปลผลระดับความรู
ระดับความรู
ระดับนอย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก

คะแนน
นอยกวาหรือเทากับ 9 คะแนน (<60%)
10-13 คะแนน (60%-80%)
14-17 คะแนน (81%-100%)

ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน
23 ขอ ขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ไมปฏิบัติ ให 0 คะแนน และ ปฏิบัติ ให 1 คะแนน และ
แปลผลระดับพฤติกรรม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระดับพฤติกรรม
คะแนน
ระดับไมดี
นอยกวาหรือเทากับ 9 คะแนน (<60%)
ระดับปานกลาง
10-13 คะแนน (60%-80%)
ระดับดี
14-17 คะแนน (81%-100%)
การตรวจสอบเครื่องมือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยแบบสอบถามไดผานการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Indexes of Item of Objective Congruence)
จากผูทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ทาน ไดแก อาจารยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร อาจารยสาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย อาจารยสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครือ่ งดื่มเพื่อสุขภาพ ไดเทากับ 0.83-1.00
และทําการตรวจสอบคุณภาพโดยวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามใชคา KR-20
(Kuder Ricardson-20) โดยดานความรูเ ทากับ 0.78 และดานพฤติกรรมการปองกันตนเองเทากับ 0.81
และนําไปทดลองใช (tryout) กับกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ จํานวน 30 คน (ซึ่ง
ผูตอบแบบสอบถามไมใชกลุมตัวอยางที่ศึกษา)
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564
โดยใชแบบสอบถามแบบออนไลน (google form) มีผูตอบแบบสอบถามมาทั้งหมดจํานวน 375 ฉบับ
ซึ่งการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางถือเปนความลับและไมมีผลตอคะแนนในการเรียนการสอน
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การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติแจก
แจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสหสัมพันธแบบเพีย รสัน (Pearson product
moment correlation) และประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ
ผลและอภิปรายผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางจํานวน 375 คน พบวาเปนสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
62.67 กําลังศึกษาในชั้นป 1 รอยละ 30.67 สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอยละ 33.60 และนับ
ถือศาสนาพุทธรอยละ 57.07 รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไป (n=375)
ขอมูล
เพศ
หญิง
ชาย
ชั้นป
1
2
3
4
5
สังกัดคณะ
ครุศาสตร
มนุษศาสตรและสังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาการจัดการ
สาธารณสุขศาสตร
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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จํานวน (คน)

รอยละ

235
140

62.67
37.33

115
102
68
50
40

30.67
27.20
18.13
13.33
10.67

86
35
126
32
18
42
19
17

22.93
9.33
33.60
8.53
4.80
11.20
5.07
4.53
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ศาสนา
พุทธ
คริสต
อิสลาม

214
17
144

57.07
4.53
38.40

2. ระดับความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากขอคําถามความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด 17 ขอ ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับ มากรอยละ 85.87 คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) = 16.7±3.8 คะแนนต่ำสุด 14 คะแนน สูงสุด 17 คะแนน ดังตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาแตละประเด็น
ที่มีผูตอบถูกสูงสุด พบวา ขอคําถามความรูทั่วไปเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่กลุมตัวอยางตอบถูก
มากที่ สุด คื อ “โรคที่เกิ ดจากเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีความรุนแรง” ขอคําถามความรู
เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ “โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ติดตอ
ผานทางละอองฝอย จากการสัมผัส นํ้ามูก นํ้าลาย เวลาไอหรือจามรดกัน” และขอคําถามความรูเกี่ยวกับ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ “ผูที่ใกลชิดหรือสัมผัสกับกลุม เสีย่ งทีม่ ีโอกาสติดเชื้อ ควร
กักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน” และ“กลุมที่ใกลชิดกับกลุมเสี่ยง จําเปนตองหยุดเรียน หรือหยุดงานเพื่อ
สั งเกตอาการและปอ งกั น การ แพรกระจายเชื้อ” โดยทั้งสามประเด็นมีจํานวนผูตอบถูกทั้ง 375 คน
(100.00%) ดังตารางที่ 5
ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวาสวนใหญกลุม
ตัวอย างมี ค วามรู ระดั บ มากสอดคลอ งกับ การศึก ษาที่ ผานมา (ธานี กลอ มใน และคณะ, 2563: ฮูด า
แวหะยี, 2563: กชกร สมมัง, 2557: ฉันทพิชญา โพธิสาจันทร และคณะ, 2551) อาจเนื่องมาจากกลุม
ตัวอยางรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากชองทางตาง ๆ เชน
โซเชียลมีเดีย โทรทัศน วิทยุ เปนตน ถึงแมวาภาพรวมกลุมตัวอยางจะมีความรูระดับดี เมื่อพิจารณาราย
ข อ ย อ ยพบว า ข อ คํ า ถามที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งตอบผิ ด มากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได แ ก โรคที่ เกิ ด จากเชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เป นการติดเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับซารส (SARs) และเมอรส (MERS) จึงทําใหมี
ความรุนแรง 55.11% โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดตอโดยการที่มือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปอน
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชน ธนบัตร โทรศัพท กลอนประตู เปนตน 22.65% และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มีระยะฟกตัว 3-14 วัน 17.43% ดังนั้นจึงควรมีการอบรมใหความรู โดยเนนยํ้าในประเด็นที่เกี่ยวลักษณะ
และวงจรชีวิตของเชื้อไวรัสโคโรนาตอการแพรระบาดและวิธีการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนาเขาสูรางกายได
ทางใดบาง เพื่อใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ดีขึ้น
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ตารางที่ 4 ระดับความรูเ กี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (n=375)
ระดับความรู
จํานวน (คน)
รอยละ
ความรูระดับนอย (นอยกวาหรือเทากับ 9 คะแนน)
6
1.60
ความรูระดับปานกลาง (10-13 คะแนน)
47
12.53
ความรูระดับมาก (14-17 คะแนน)
322
85.87
คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 16.7±3.8 คะแนนต่ำสุด 14 คะแนน สูงสุด 16 คะแนน
ตารางที่ 5 ความรูเ กี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (n=375)
ขอคําถาม
ความรูท วั่ ไปเกีย่ วกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
1. โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําลังระบาดมากในแถบ
4 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต อิหราน อิตาลี
2. โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมาก
3. โรคที่ เกิ ด จากเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 เป นการติด เชื้อ ไวรัส
ตระกู ล เดี ย วกั บ ซาร ส (SARs) และเมอร ส (MERS) จึ งทํ า ให มี
ความรุนแรง
4. เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีระยะฟกตัว 3-14วัน
5. โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหเสียชีวิตได
ความรูเ กีย่ วกับการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
1. โรคที่เกิดจากเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ติดตอผานทางละออง
ฝอยจากการสัมผัส นํ้ามูก นํ้าลาย ไอหรือจามรดกัน
2. โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดตอโดยการที่มือสัมผัส
สิ่งของที่ปนเปอนเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เชน ธนบัตร โทรศัพท
กลอนประตู เปนตน
3. การใชมือหยิบอาหารเขาปากโดยตรงมีโอกาสติด เชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ได
4. โรคที่ เกิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 จะมีไ ข ห รือ อุณ หภู มิ
รางกายมากกวา 37.5 องศา เซลเซียส
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ตอบถูก
จํานวนคน(%)

ตอบผิด
จํานวนคน(%)

353 (94.22)

22 (5.78)

375 (100.00)
243 (64.89)

0 (0.00)
132 (35.11)

310 (82.57)
375 (100.00)

65 (17.43)
0 (0.00)

375 (100.00)

0 (0.00)

290 (77.35)

85 (22.65)

319 (85.02)

56 (14.98)

362 (96.58)

13 (3.42)
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ตอบถูก
จํานวนคน(%)
368 (98.04)

ขอคําถาม

5. โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มักมีอาการไข ไอ เจ็บคอ
ไมมีนํ้ามูก หายใจหอบ เหนื่อย
6. โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีอาการคลายโรคปอด 328 (87.40)
อั ก เสบ เช น หายใจลํ า บาก หายใจเหนื่ อ ยรุ น แรงและทํ า ให
เสียชีวิตได
7. โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพรเชื้อจากคน 338 (90.20)
สูคนได และสามารถแพรเชื้อ ไดทันทีแมไมมีอาการ
ความรูเ กีย่ วกับการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
1. ผู เดิ น ทางกลับ จากประเทศกลุม เสี่ ย งควรกั ก ตั วเพื่ อ สังเกต 350 (93.20)
อาการ 14 วัน
2. ผูที่ใกลชิดหรือสัมผัสกับกล◌ุมเสียงทีมีโอกาสติดเชื้อ ควรกัก 375 (100.00)
ตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน
3. กลุมที่ใกลชิดกับกลุมเสี่ยง จําเปนตองหยุดเรียน หรือหยุดงาน 375 (100.00)
เพื่อสังเกตอาการและปองกันการ แพรกระจายเชื้อ
4. หากมี อ าการสงสั ย ว าติ ดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 ตอ งรับ ไป 341 (91.02)
ตรวจคัดกรองทันที
5. การไปอยูรวมกันในสถานที่แออัด เชน ตลาด หางสรรพสินคา 360 (96.04)
ที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได

ตอบผิด
จํานวนคน(%)
7 (1.96)
47 (12.60)

37 (9.80)

26 (6.80)
0 (0.00)
0 (0.00)
34 (8.98)
15 (3.96)

3. พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พบวากลุมตัวอยาง
สวนใหญ มีพฤติกรรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 22.7±3.8 ชวง 16 – 23
คะแนน จํ านวน 256 คน (68.27%) รายละเอีย ดดังตารางที่ 6 เมื่อ พิจารณารายขอพบวาขอที่มีผูไม
ปฏิบั ติมากที่สุด คือ “หากไมมีกระดาษทิชชู เมื่อไอ จาม ทานปดปากจมูกโดยยกแขนขางใดขางหนึ่ง
มาจับไหลตนเองฝงตรงขาม ใชมุมขอศอกและตนแขนดานในปดปากปดจมูก แทนการใชอุงมือปดปาก
จมูก” จํานวน 281 (74.93%) รองลงมาคือ “ทานงดเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการรายงานเปนพื้นที่เสี่ยงโรค
ระบาด” จํานวน 280 (74.67%) และ “ทานใชชอ นกลางในการรับประทานอาหาร” จํานวน 279 คน
(74.40%) ตามลําดับ ดังตารางที่ 7
ผลการศึกษาพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พบวาสวนใหญกลุม
ตัวอยางมีความรูระดับมากสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา (ฮูดา แวหะยี, 2563) เนื่องจากกลุมตัวอยาง
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ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจึงทําใหมีพฤติกรรมการปองกันตนเอง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในระดับดี อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณารายขอยอยดังที่กลาวมาแลวขางตน
พบวากลุมตัวอยางยังมีพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่ไมถูกตอง เชน ไมมีการ
ปองกันการแพรกระจายของเชื้อที่ถูกตองเมื่อไอและจาม มีการเดินทางสัญจรไปยังพื้นที่เสี่ยง และไมใช
ชอนกลางรับประทานอาหาร เปนตน พฤติกรรมเหลานี้จะทําใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา
ไดมากขึ้น
ตารางที่ 6 ระดับพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (n=375)
แปลผลระดับพฤติกรรม
จํานวน (คน)
ระดับไมดี
21
ระดับปานกลาง
98
ระดับดี
256

รอยละ
5.60
26.13
68.27

ตารางที่ 7 พฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (n=375)
พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1. เมื่อไอ จาม ทานใชกระดาษทิชชูปดปากปดจมูกทุกครั้ง
2. หากไมมีกระดาษทิชชู เมื่อไอ จาม ทานปดปากจมูกโดยยกแขน
ขางใดขางหนึ่ง มาจับไหลตนเองฝง ตรงขาม ใชมุมขอศอกและตนแขน
ดานในปดปากปดจมูก แทนการใชอุงมือปดปากจมูก
3. ทานลางมือทําความสะอาดดวยสบูหลังไอ จาม หรือสั่งนํ้ามูก
ทุกครั้ง
4. ทานลางมือทําความสะอาดดวยสบูทุกครั้งหลังสัมผัสเงินเหรียญ
หรือธนบัตร
5. ทานลางมือทําความสะอาดดวยสบูทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของรอบตัว
เชน ราว บันได ลูกบิดประตู เปนตน
6. ทานลางมือดวยสบูและใหนํ้าไหลผานอยางนอย 20 วินาที
7. ทานลางมือดวยเจลแอลกอฮอลความเขมขนอยางนอย 70% เมื่อ
ตองออกไปที่สาธารณะ
8. ทานหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนแออัด
83

ไมปฏิบตั ิ
จํานวนคน
(%)
93 (24.80)

ปฏิบตั ิ
จํานวนคน
(%)
282 (75.20)

281 (74.93)

94 (25.07)

98 (26.13)

277 (73.87)

120 (32.00)

255 (68.00)

112 (29.87)

263 (70.13)

102 (27.20)

273 (72.80)

88 (23.47)

287 (76.53)

70 (18.67)

305 (81.33)
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9. หากอยูในที่ที่มีคนแออัดทานใสหนากากอนามัย

ไมปฏิบตั ิ
จํานวนคน
(%)
12 (3.20)

ปฏิบตั ิ
จํานวนคน
(%)
363 (96.80)

10. ทานใสหนากากอนามัยเมื่อปวย

22 (5.87)

353 (94.13)

11. ทานทิ้งหนากากอนามัยเมื่อใชแลวใสถุงพลาสติกปดสนิทกอนทิ้ง
ลงในถัง ขยะที่มีฝาปดมิดชิด
12. หลังทิ้งหนากากอนามัยที่ใชแลวทานทําความสะอาดมือดวย
แอลกอฮอลเจล หรือนํ้าสบูทันที
13. ทานหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกลชิดกับผูที่มีอาการคลายไขหวัด หรือ
อาการติด เชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
14. ทานไมสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไมจําเปน

89 (23.73)

286 (76.27)

90 (24.00)

285 (76.00)

21 (5.60)

354 (94.40)

187 (49.87)

188 (50.13)

พฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

15. ทานไมใชของใชรวมกับผูอื่น เชน ผาเช็ดมือ แกวนํ้า และหลอด
ดูดนํ้า เปนตน
16. ทานรับประทานอาหารปรุงสุกที่ผานการใชความรอนเสมอ

40 (10.67)

335 (89.33)

96 (25.60)

279 (74.40)

17. ทานใชชอนกลางในการรับประทานอาหาร

279 (74.40)

96 (25.60)

25 (6.67)

350 (93.33)

280 (74.67)

95 (25.33)

172 (45.87)

203 (54.13)

198 (52.80)

177 (47.20)

35 (9.33)

340 (90.67)

18. ทานไมรับประทานอาหารดิบ และอาหารที่ไมผานความรอน
19. ทานงดเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการรายงานเปนพื้นที่เสี่ยงโรค
ระบาด
20. เมื่อพบผูมีอาการปวยเปนไขหวัด อาการไอ จาม มีนํ้ามูก
เจ็บคอ ทาน แนะนําใหไปรักษาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
หรือโรงพยาบาลใกลบาน
21. เมื่อมีอาการเจ็บปวย ทานนอนแยกหองกับบุคคลอื่นในบาน
22. เมื่อมีอาการเจ็บปวย ทานหยุดพักอยูที่บาน ไมออกไปนอกบาน
ไมเดินทาง ไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ
23. เมื่อทานเจ็บปวยมีไข ไอ จาม มีนํ้ามูก เจ็บคอ ทานไปพบแพทย
ทันที

230 (61.33)

145 (38.67)

4. ความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จากการศึ กษาความสัม พันธระหวางความรูและพฤติกรรมการป องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พบว า ความรู มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ (p ≤ 0.05) ดั ง ตารางที่ 8
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ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาพบวาความรูและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการติด
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวก (r=.327) อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (p=0.000)
(ธานี กล อ มใจ และคณะ, 2563) สอดคล อ งกั บ ทฤษฎี ความรู ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรม (KAP)
(สุรพงษ โสธนะเสถียร, 2533) ที่อธิบายวาเมื่อกลุมตัวอยางมีความรูที่ดีจะทําใหมีพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองที่ดีดวย
ตารางที่ 7 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูแ ละพฤติกรรมการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตัวแปร
พฤติกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ความรูเ กี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
0.248*
* p ≤ 0.05
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความรูและพฤติกรรมการปองกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 375 คน พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีความรูอยูในระดับมาก จํานวน 322 คน (85.87%) และมีพฤติกรรมการปองกันตนเอง
ในระดับมาก จํานวน 256 คน (68.27%) การศึกษาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมการปองกัน
ตนเองจากการติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ของนัก ศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ พบวาความรูมีความสัมพันธทางบวกในระดับตํ่ามากอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ (p ≤ 0.05) ดังนั้นการศึกษานี้เสนอแนะสนับสนุนใหมีการรณรงคและจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การแพรระบาดของโรคตลอดจนการปฏิบัติตนอยางไรใหปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทั้งนี้เพื่อให
นักศึกษาเขาใจและสามารถถายทอดความรูไปสูครอบครัวและสังคม ซึ่งจะสงผลใหเกิดการลดระดับการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาในกลุม
ของอาจารย บุคคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผูปกครองและประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับ ผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมของประชาการที่เขามาใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการ
วางแผนการใหความรูอยางเหมาะสมและสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมการปองกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ไดอยางถูกวิธี
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