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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2) เพือ่ศึกษาทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้ คอื นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t – test 
และแบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ
เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง
ด้านเพศ อายุ และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันท าให้มีทัศนคติที่แตกต่างกนั ปัจจัยส่วนบคุคลของ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหงด้านอาชีพที่แตกต่างกันท าให้มีทัศนคติทีไ่ม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ABSTRACT 
The purpose of this research were (1) to study the attitude to the outbreak of 

Coronavirus disease 2019 of master students Ramkhamhaeng University (2) To study 
attitude to the outbreak of Coronavirus disease 2019 of master students Ramkhamhaeng 
University separated by personal factors include sex, age, status and occupation. 

The sample group was 400 people of master students Ramkhamhaeng University. 
The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were 
analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviarion. The 
hypothesis were tested by Independent Sample (t-test), One – way ANOVA (F-test), in case 
of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test 
hypothesis for each pair in order to see which pair are different. 

The results of hypothesis testing showed that master students Ramkhamhaeng 
University with personal factors include sex, age and status were different, attitudes were 
different. Master students Ramkhamhaeng University with personal factor include 
occupation were different, attitudes were no different. 
 
Keywords: attitude, outbreak of Coronavirus disease 2019 
 
บทน า 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่สง่ผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ ระบาด
คร้ังแรกที่ประเทศจีน และแพรร่ะบาดไปอีกในหลายพื้นทีท่ั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ออกแถลงการณ์เมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ระบุว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เข้าสู่ภาวะแพร่ระบาดไปทัว่โลกแล้ว โดยได้
ประกาศเตือนว่า เปน็ภาวะวิกฤตของโลก ขอให้ประเทศต่าง ๆ เพิ่มการตรวจสอบในผู้ทีส่งสัยเพื่อจ ากัด 
การแพร่กระจายของโรค 

ตามรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที่ 99 วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 20.00 น. รายงานถงึ
สถานการณ์ในต่างประเทศว่า มีรายงานผู้ปว่ยยืนยนัทั่วโลก รวมจ านวน 1,703,816 ราย มีอาการรุนแรง 
49,843 ราย เสียชวีิต 102,892 ราย ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศ พบผูป้่วยยืนยัน จ านวน 2,518 ราย 
รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 1,218 ราย และผู้ป่วยยนืยนัที่เสียชีวิต 35 ราย 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย เร่ิมจากเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่อาศัยอยู่อย่างหนาแนน่ การเดินทางและการด ารงชีวิตจงึมีความเสี่ยงที่
จะติดเชื้อ และในเวลาต่อมาเชื้อได้เร่ิมแพร่ระบาดไปสู่จงัหวัดต่าง ๆ อย่างรวดเร็วตามการเดินทางกลับ
ภูมิล าเนาของคนที่เข้ามาท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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หลังจากที่พบการแพร่ระบาดและมีจ านวนผู้เสียชวีิตเพิ่มขึ้น ผูค้นในสังคมเร่ิมมีความวิตกกังวล  
และกลัวว่าตนเองหรือคนในครอบครัวจะติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ซึ่งจะเห็นได้จากข่าวทีน่ าเสนอผา่นโทรทัศน์ 
ข้อความต่าง ๆ ที่แสดงความเห็นของตนเองลงบนสื่อสังคมออนไลน์ และการสนทนากันในกลุ่มของนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติในด้านความรู ้ความรู้สึก และพฤติกรรม ต่อโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง โดยจ าแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล 4 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยเร่ืองทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติในดา้นความรู้ 
ความรู้สึก และพฤติกรรมต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยใช้ระยะเวลาการด าเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – เดือน
เมษายน 2563 

 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง ด้านเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส และอาชีพ ต่างกัน ท าให้มีทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่างกัน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2. เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ 

3. เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาในเร่ืองเดียวกันนี้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปได้ 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับหัวข้อที่ท าการวิจัย 
จากหลากหลายแหล่งที่มา สามารถแบ่งออกได้เป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วจิัยได้สรุปว่า ปัจจัยส่วนบุคคลหรือ
ลักษณะทางประชาการศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร โดยแยกเป็นแตล่ะดา้นดงันี้ 

1. เพศ  

Brooks (1971) อ้างถึงใน สมิทธิ์ บุญชุติมา (2558) กล่าววา่ เพศชายกับเพศหญิงมีความแตกตา่ง

กันทั้งในดา้นความคิด ค่านยิม ทัศนคติ และพฤติกรรม 

มนัสนนัท์ ลิมปวิทยากุล (2558) สรุปว่าการวิจยัทางจิตวิทยาไดแ้สดงให้เห็นว่า ผู้หญิงและผู้ชาย 

มีความแตกต่างกันเปน็อย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และเจตคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม

ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไว้แตกต่างกัน ผูห้ญิงมักจะเป็นคนที่มจีิตใจอ่อนไหวหรือ 

เจ้าอารมณ์ เป็นแม่บา้นแม่เรือน และถูกชักจูงใจได้งา่ยกว่าผู้ชาย ผู้ชายใช้เหตุผลมากกวา่ผู้หญงิ จดจ าข่าวได้

มากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงเปน็เพศที่หยั่งถึงจิตใจของคนและคาดคะเนความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลได้ดีกว่า

ผู้ชาย ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งระหว่างผู้หญิงกับผูช้ายคือ ผูห้ญิงมักจะโทษตัวเองเมื่อมีความผิดพลาด

เกิดขึ้น ในขณะที่ผู้ชายมักจะโทษคนอ่ืนหรืออุปสรรคอ่ืน ๆ แต่ไม่โทษตัวเอง ในด้านพฤติกรรมนัน้พบวา่เพศ

หญิงจะมีเวลาในการเปิดรับสื่อมากกว่าเพศชาย โดยที่เพศหญิงมักจะใช้สื่อเพื่อผ่อนคลาย ในขณะที่เพศชาย

มักจะใช้สื่อเพื่อแสดงหาข่าวสาร แต่ในทางตรงกนัข้าม ผลการศึกษา เร่ือง ทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาล

ลานนาต่อการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ของดุสิต ศรีสกุล (2547) พบว่า ปัจจัย 

ส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีผลต่อความแตกต่างของทัศนคติ 

2. อาย ุ

มนัสนนัท์ ลิมปวิทยากุล (2558) กล่าวว่า อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกนัในเร่ือง

ความคิดและพฤติกรรม โดยทั่วไปคนที่มีอายุน้อยมักมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ ใจร้อน และมอง

โลกในแง่ดีมากกวา่คนที่มีอายุมาก ส่วนคนที่มีอายุมากมักจะมีความคิดอนุลักษณน์ิยม ยึดถือการปฏิบัติ  

มีความระมัดระวัง และมองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากคนทีอ่ายุมากเป็นผู้

ที่มีประสบการณ์ในชีวิต เคยผ่านปัญหาตา่ง ๆ ตลอดจนมีความผูกพันที่ยาวนานและมีผลประโยชน์ในสังคม

มากกว่าคนที่มีอายนุ้อย นอกจากความแตกต่างในเร่ืองความคิดแล้ว อายุยังเปน็สิ่งก าหนดความแตกต่างใน

เร่ืองความยากง่ายในการชักจูงใจจะน้อยลง 

Brooks (1971) อ้างถึงใน สมิทธิ์ บุญชุติมา (2558) กล่าววา่ อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความ

แตกต่างกันทั้งในเร่ืองทัศนคติ และพฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วผู้ทีม่ีอายุน้อยมักจะเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ 
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มากกว่าผู้ที่มีอายุมากที่มักยึดตดิกับของเดิมและไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง แต่ในทางกลบักัน ผลการศึกษา 

เร่ือง ทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลลานนาต่อการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง ของ

ดุสิต ศรีสกุล (2547) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ไม่มีผลตอ่ความแตกต่างของทัศนคติ 

3. สถานภาพการสมรส 

จิราพร รุจิวัฒนากร (2556) กลา่วว่า สถานภาพการสมรส หมายถึง การครองเรือนซึ่งอาจแบ่งออก

ได้เป็น โสด สมรส หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณี  

ความเชื่อถือทางด้านศาสนาย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการสมรส ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร 

สถานภาพสมรสของบุคคลจะบง่บอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจ และอิทธิพลต่อกระบวนการคิดการ

วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเนื่องจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจ านวนบุคคลรอบข้าง เปน็ไปในทิศทาง

เดียวกันกับผลงานวิจัยของอติชาต หงษ์ทอง (2549) ที่ศึกษาทศันคติเรื่องโรคไข้หวัดนก มีความสัมพันธ์กับ

สถานภาพการสมรส แต่ในทางกลับกัน ผลการศึกษา เร่ือง ทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลลานนาต่อการ

ระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง ของดุสิต ศรีสกลุ (2547) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

สถานภาพไม่มีผลต่อความแตกต่างของทัศนคติ 

4. อาชีพ 

Rogers (1995) อ้างถึงใน สมิทธิ์ บุญชุติมา (2558) กล่าววา่ ผูท้ี่มีการศึกษาสูง มักจะมีหน้าที่ 

การงานทีด่ี และจะน าไปสู่การมรีายได้ทีสู่ง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และนวตักรรมได้

มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า และมีรายได้น้อย เปน็ไปในทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของอติชาต หงษ์ทอง 

(2549) ที่ศึกษาทัศนคติเรื่องโรคไข้หวัดนก มีความสัมพนัธ์กับอาชีพ แต่ในทางกลบักัน ผลการศึกษา เร่ือง 

ทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลลานนาต่อการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรนุแรง ของดุสิต  

ศรีสกุล (2547) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นลักษณะของงานทีป่ฏิบัติ ไม่มผีลต่อความแตกตา่งของทัศนคติ 

จากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยทีไ่ด้กล่าวมาในข้างต้นเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลในดา้นเพศ 

อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ ผู้วิจัยสรุปวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลทั้ง 4 ด้านดังกลา่ว เปน็ตวัแปรที่มี

ความสัมพันธ์กับทัศนคตติ่อการระบาดของโรค 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

Rokealth Milton (1972) อ้างถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุลย์ (2557) ได้ให้ความหมาย ทัศนคติ  

เป็นการผสมผสานและจัดระเบยีบความเชื่อของคนเราที่มีต่อสิง่ใดสิ่งหนึ่ง หรือสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง 

ภาพรวมของความเชื่อเป็นส่วนประกอบในตัวบุคคล ซึ่งอาจรู้ตวัหรือไม่รู้ตัวก็ได้ แต่สามารถรู้ได้จากค าพูด 

การกระท า ไม่วา่ความเชื่อจะออกมาในรูปแบบใดก็ตาม ก็จะเป็นส่วนที่ก าหนดแนวโน้มของบคุคลในการที่

จะกระท าสิง่ใดสิ่งหนึง่ 
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Sciffman and Kanuk (1997) อ้างถึงใน กัมปนาท ปานสุวรรณ (2558) ได้ให้ความหมายว่า 

ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พงึพอใจหรือไม่พึง

พอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึง การแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนวา่บุคคลมีความโน้มเอียง 

พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่งต่อเนื่องจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา ทัศนคติไม่สามารถสังเกตเห็น

ได้โดยตรง แต่ต้องแสดงวา่บุคคลกล่าวถึงหรือท าอะไร 

Norman L. Munn (1971) อ้างถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดลุย์ (2557) กล่าววา่ ทัศนคติ คือ 

ความรู้สึก และความคิดเห็นทีบ่คุคลมีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และข้อเสนอใด ๆ ในทางทีจ่ะ

ยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกัน

ตลอด 

Good (1960) อ้างถึงใน กุญช์วรรณ นิดรกูล (2552) ให้ความหมายของค าว่าทัศนคติไวว้่า  

เป็นความรู้สึกของคนที่มีต่อความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ในด้านความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วยต่อสิ่งต่าง ๆ 

สิทธิโชค วรานสุันติกูล (2546) อ้างถึงใน กุญช์วรรณ นิดรกูล (2552) กล่าววา่ ทัศนคติ  

เป็นศัพท์เทคนิคทางจิตวทิยาสังคมค าหนึ่งที่นักจิตวทิยายุคปัจจบุันมีความเห็นค่อนข้างพ้องกันว่า หมายถึง 

ความรู้สึก ความเชื่อ และแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อบุคคลหรือสิ่งของ หรือความคิดใดก็ตามใน

ลักษณะของการประเมินคา่ ความรู้สึก ความเชื่อ และแนวโน้มของพฤติกรรมนี้ต้องคงอยู่นานพอสมควร 

พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2549) อ้างถึงใน กุญช์วรรณ นิดรกูล (2552) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ  

การที่บุคคลให้ความหมายกับวตัถุ คน สัตว์ ความคิดรวบยอดต่าง ๆ สภาพการณ์ตา่ง ๆ เปน็สิ่งที่เกิดขึ้นจาก

การเรียนรู้หรือเกิดจากประสบการณ์ของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการคิด การกระท าของสมาชิกจ านวนมากของ

สังคม 

จากการศึกษาความหมายของค าว่า ทัศนคติ ในข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ ทัศนคติคือ ระดับของ

ความรู้สึก ที่เก่ียวข้องกับภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสถานการณ์ตา่ง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าตา่ง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการสนับสนนุหรือคัดค้าน

ก็ได้  

ทัศนคติมีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ซึ่งใน 

แต่ละด้านมีหลากหลายบุคคลให้ความหมายไว้ดังนี้ 

1. ด้านความรู ้
Bloom (1971) อ้างถึงใน พิชิต วรรณราช (2549) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้ เปน็เร่ืองที่เก่ียวข้อง

กับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะเร่ืองหรือเร่ืองทั่ว ๆ ไป ระลึกได้วิธีการ กระบวนการ หรือสถานการณต์่าง ๆ โดย
เน้นความจ า 
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ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520) อ้างถึงใน พชิิต วรรณราช (2549) ได้สรุปวา่ ความรู้ เปน็พฤติกรรม
ขั้นต้นซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จ าได้ อาจจะโดยการนึกหรือการมองเห็น ได้ยนิ จ าได้ ความรู้ในที่นีไ้ด้แก่ความรู้
เก่ียวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง  วิธีการแก้ปัญหา เป็นตน้ 

พิชิต วรรณราช (2549) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้ หมายถึง บรรดาข้อเท็จจริงที่มนุษยไ์ด้รับ
เก่ียวกับสถานที่ เหตุการณ์ สิ่งของและบุคคล ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ การสงัเกตหรือการค้นคว้า โดยเก็บ
รวบรวมสะสมไว้ และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เรียกเอาสิ่งที่จ าได้ออกมาให้ปรากฏได้ สงัเกตได้ วัดได้ 

อติชาต หงษ์ทอง (2549) ได้สรุปไว้วา่ ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการคิด เข้าใจ ข้อเท็จจริง 
ที่จะน าไปแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนัน้บวกกับประสบการณ์เดิมที่เกิดจากการเรียนรู้  
แล้วตัดสินใจประเมินค่าเป็นเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งซึ่งมีความชัดเจนและมีคุณภาพ 

บุญธรรม กิจปรีดาบรสิุทธิ์ (2535) อ้างถึงใน อติชาต หงษ์ทอง (2549) ได้กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง 
การระลึกถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เคยมีประสบการณ์มาแลว้ และรวมถึงการจ าเนื้อเรื่องต่าง ๆ ทั้งทีป่รากฏและ
เก่ียวพันกัน  

จากความหมายเก่ียวกับความรู้ในข้างตน้ ผู้วิจัยสรุปวา่ ความรู้ หมายถึง สิ่งทีบุ่คคลรู้และเข้าใจต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง พร้อมจะถูกน าไปใช้เพื่อการตัดสินใจหรือการกระท าต่าง ๆ 

2. ด้านความรู้สึก 
พิชิต วรรณราช (2549) ได้สรุปไว้ว่า ความรู้สึก หมายถึง ปฏิกิรยิาตอบสนองทางด้านอารมณ์ทีม่ีต่อ

วัตถุ บุคคล สถานการณ์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ทิตยา สุวรรณชัฎ (2547) อ้างถึงใน ณชพฒัน์ อัศวรัชชนนัท์ (2554) ได้กลา่วว่า ความรู้สึก 

หมายถึง ลักษณะทางอารมณ์ทีส่อดคล้องกับความคิด เชน่ ชอบ ไม่ชอบ พอใจ ไม่พอใจ เห็นด้วย หรือไม่เห็น
ด้วย  
ซึ่งเป็นเร่ืองของอารมณ์ของบุคคล 

Assael (1995) อ้างถึงใน กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์ (2557) ได้เสนอแนวคิดวา่ความรู้สึกเปน็
องค์ประกอบด้านหนึง่ของทัศนคติ โดยได้กลา่วไว้ว่า ความรู้สึก คือ อารมณ์ที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ 

Zimbardo and Ebbesen (1970) อ้างถึงใน กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์ (2557) ได้เสนอแนวคดิว่า
ความรู้สึกเป็นองค์ประกอบดา้นหนึ่งของทัศนคติ โดยได้กล่าวไวว้่า ความรู้สึก คือ ส่วนที่เก่ียวข้องกับอารมณ์
ที่เก่ียวเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เปน็ลักษณะที่เป็นคา่นิยมของ 
แต่ละบุคคล 

Triandis (1971) อ้างถึงใน อรอนงค์ วิชัยค า และคณะ (2561) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้สึก  
เป็นส่วนประกอบทางดา้นอารมณ์ของบุคคล ซึ่งถูกเร้าขึ้นจากความรู้ ความเข้าใจหรือความคิด ความเชื่อต่อ
สิ่งต่าง ๆ เมื่อบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิด ความเชื่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะแสดงอารมณ์ความรู้สึก  
ต่อสิ่งนั้นตามความรู้ ความคิด ความเชื่อนั้น ซึ่งอาจเป็นความรูส้ึกที่ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่
พอใจ ต่อสิ่งนั้น เปน็ความรู้สึกได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ 
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จากความหมายเก่ียวกับความรูส้ึกในข้างต้น ผู้วิจัยสรุปว่า ความรู้สึก หมายถึง สิ่งที่บุคคลถ่ายทอด
ออกมาเป็นอารมณ์ มีทั้งด้านที่ดแีละไม่ดี 

3. ด้านพฤติกรรม 
สิทธิโชค วรานสุันติกุล (2529) อ้างถึงใน จิราพร เพชรด า (2554) ได้ให้ความหมายของค าว่า

พฤติกรรมไว้ว่า หมายถึง ปฏิกิรยิาและกิจกรรมทุกชนิดที่มนุษยแ์สดงออกทางรูปธรรมหรือนามธรรม
ตลอดเวลา สังเกตได้ด้วยประสาทสัมผสั วาจา และการกระท า สามารถแบ่งพฤติกรรมออกได้เป็น 2 
ประเภท คือ 1) พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นการกระท าที่สงัเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสหรือ
อาจใช้เคร่ืองมือช่วย และ 2) พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ 
บุคคลอื่น ไมส่ามารถสังเกตได ้

โยธิน ศันสนยทุธ (2533) อ้างถึงใน จิราพร เพชรด า (2554) ได้กล่าวไว้วา่ พฤติกรรม หมายถึง  
การกระท าที่สังเกตได้ เช่น การพูด การเดิน ส่วนการกระท าทีส่งัเกตไม่ได้ เช่น ผู้กระท ารู้ตัว ไมรู่้ตัว หรือเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไมพ่ึงประสงค์ เป็นการกระท าเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล 
ซึ่งสัมพันธ์กบัสิ่งกระตุน้ภายในและภายนอก 

จิราพร เพชรด า (2554) ได้สรปุไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกของ
จิตใจทั้งภายในและภายนอก เป็นการกระท าเพื่อสนองความต้องการของบุคคล ซึ่งบุคคลอื่นสังเกต และใช้
เครื่องมือทดสอบได้ 

โกลเดนสนั (1984) อ้างถึงใน จริาพร เพชรด า (2554) ได้ให้ค าจ ากัดความของพฤติกรรมไว้ว่า  
เป็นการกระท าหรือตอบสนองการกระท าทางจิตวิทยาของแต่ละบุคคลและเป็นปฏิสัมพนัธ์ในการตอบสนอง
สิ่งกระตุ้นภายในหรือภายนอก รวมทั้งเป็นกิจกรรมการกระท าต่าง ๆ ที่เปน็ไปอย่างมีจดุหมาย สังเกตเห็นได้ 
หรือเป็นกิจกรรมการกระท าต่าง ๆ ที่ไดผ้่านการใคร่ครวญแล้ว หรือเป็นไปอย่างไม่รู้ตัว 

Assael (1995) อ้างถึงใน กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์ (2557) ได้เสนอแนวคิดวา่พฤติกรรม 
เป็นองค์ประกอบด้านหนึ่งของทัศนคติ โดยได้กล่าวไว้วา่ พฤตกิรรม คือ แนวโน้มในการกระท าหรือการ
แสดงออก ความโน้มเอียงที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

จากความหมายเก่ียวกับพฤติกรรมในข้างต้น ผูว้ิจัยสรุปว่า พฤตกิรรม หมายถึง การกระท าหรือ
กิริยาท่าทางของบุคคลที่แสดงออกมาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งการทีบุ่คคลจะแสดงทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึง่ได้ บุคคล
จะต้องมีความรู้ในสิง่นัน้ ๆ ก่อน จึงจะแสดงทัศนคติต่อสิ่งนั้นออกมาได้ โดยมีความรู้สึกรวมอยู่ดว้ย  
และน ามาซึ่งพฤติกรรมที่จะแสดงออกตามมา 

 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1. ข้อมูลทั่วไป 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีชื่อมาจากค าย่อในภาษาอังกฤษของค าว่า 

Coronavirus และ Disease ที่แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งเลข 19 ซึ่งแสดงถึงปีที่มีรายงานการแพร่ระบาด

คร้ังแรก มีความเก่ียวข้องทางพนัธุกรรมอย่างใกล้ชิดกับเชื้อไวรสัโรคซาร์ส เป็นโรคติดต่อทางเดนิหายใจ 
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ที่ส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ ระบาดครั้งแรกที่ตลาด South China Seafood เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ 

ประเทศจีน จากนั้นแพร่ระบาดไปหลายพื้นที่ในประเทศจนีและประเทศอ่ืน ๆ ทุกทวีปทั่วโลก ซึ่งกระทรวง

สาธารณสุขไดป้ระกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายล าดบัที่ 14 ตาม

พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563 

2. การติดต่อ 

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผสัน้ ามูก 

น้ าลาย ละอองเสมหะ ดังนัน้จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ปว่ยไปสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เพื่อลด

ความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ และมีระยะฟักตัว 2 – 14 วัน 

3. อาการ 

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ผู้ตดิเชื้อไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ จะมีอาการเร่ิมแรก คือ มีไข้ โดยวัด

อุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ตามมาด้วยอาการไอแห้ง ๆ หลังจากนัน้ราว 1 สัปดาห์

จะมีปัญหาหายใจตดิขัด ผู้ป่วยอาการหนักจะมีอาการปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากอาการรุนแรงมากอาจท า

ให้อวัยวะภายในล้มเหลว 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะน าว่า หากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสีย่งการระบาดของ

โรคมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจเหนื่อยหอบ 

ควรรีบพบแพทย์ทนัที 

4. การป้องกัน 

กรมควบคุมโรคได้แนะน าวิธีการป้องกันตนเองเมื่อต้องเดินทางไปในทีต่่าง ๆ ดังนี้ 

1) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพืน้ที่ที่มีการระบาดของโรค 

2) หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 

3) ไม่คลุกคลีกับผูป้่วย 

4) สวมใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งวธิีการใส่หน้ากากอนามยัที่ถูกต้อง ควรให้ด้านสีเข้มออกด้านนอก 

คลุมให้ปิดจมูก ปาก คาง คล้องหู ขยับให้พอดีกับใบหน้า กดลวดขอบบนให้สนิทกบัสนัจมูก เปลี่ยนทุกวนั

และทิ้งลงภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งจากตนเองและผู้อื่น 

5) ไม่สัมผสัหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะที่ป่วยหรือตาย 

6) หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าสบู่ หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ลา้งมือ 

7) ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ า 

8) รักษาร่างกายให้อบอุ่น 

9) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 

10) หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลโดยไมจ่ าเปน็ 

11) เลือกรับประทานอาหารทีส่ะอาด และปรุงสุก 
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12) ไม่น ามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จ าเป็น 

13) เมื่อรู้สึกว่าจะไอ จาม ควรหากระดาษช าระมาปิดปาก เพือ่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย 

แล้วน าไปทิ้งในถังขยะปิด หลังจากนั้นควรรีบล้างมือให้สะอาดทกุครั้งด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 

5. เขตติดโรคอันตราย 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศ เรือ่ง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็น

เขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID – 19)) พ.ศ. 2563 ได้แก ่เกาหลีใต้ จีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษมาเก๊า และฮ่องกง) อิตาล ี

และอิหร่าน 

6. พื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 

พื้นที่มีการระบาดต่อเนื่องตามขอ้มูลจากกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. 

ซึ่งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ 

ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ และเยอรมน ี

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เปน็การวจิัยแบบไม่ทดลอง เปน็การรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัย

ตัดขวาง คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็น

แบบสอบถามและท าการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการสถิติ 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งไม่สามารถรู้

จ านวนประชากรที่แนน่อนได้ ผูว้ิจัยจึงได้ใช้วิธีการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) 

เพื่อก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษา ซึ่งจะเปิดตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที ่0.05 หรือ

คิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเปน็ ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 4 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส และอาชีพ โดยมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 4 ข้อ เป็นค าถามในลักษณะปลายปดิแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียง 1 ค าตอบเท่านัน้ 

ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านความรู้ ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 20 ข้อ เป็นค าถาม
ในลักษณะปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียง 
1 ค าตอบเท่านัน้ โดยเป็นการให้แสดงระดับความคิดเห็นทัง้หมด 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปดิที่ถามเก่ียวกับความเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนต่อการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 1 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1.1 ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลดา้น

เพศ ด้านอายุ ดา้นสถานภาพการสมรส และดา้นอาชีพ 
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ทัศนคติ

ต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ าแนกตามเพศ โดยใช้
การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test 

2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ าแนกตามอายุ 
สถานภาพการสมรส และอาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วธิีของ LSD 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นโดยเรียงตามล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความรู้ ด้านพฤติกรรม และด้านความรู้สึก 

2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติตอ่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส และ
อาชีพ สามารถสรุปได้ว่านักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีเพศ อายุ และสถานภาพการ
สมรส ต่างกนั ท าให้ทัศนคติตา่งกัน ส่วนนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่มีอาชพีต่างกัน ท า
ให้ทัศนคติไม่ต่างกนั 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไ์ด้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ มีรายละเอียด 
แต่ละด้าน ดังนี ้
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1.1 ด้านความรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  
เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า จะสามารถป้องกันตัวเองและคนใกล้ตัวให้ห่างไกลและปลอดภัยจาก
การติดเชื้อได้ รวมถึงสามารถน าความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอดให้กับคนที่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจวิธีการป้องกันที่
ถูกต้องได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ อติชาต หงษ์ทอง (2549) ที่สรุปไวว้่าความรู้ หมายถึง ความสามารถใน
การคิด เข้าใจ ข้อเท็จจริง ที่จะน าไปแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เชน่เดียวกับแนวคิดของพิชิต 
วรรณราช (2549) ที่ได้ให้ความหมายว่า ความรู้ หมายถึง ข้อเทจ็จริงที่ได้รับเก่ียวกับสถานที่ เหตุการณ์ 
สิ่งของและบุคคล ซึง่ได้มาจากประสบการณ์ 

1.2 ด้านความรู้สึก มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ค่อนขา้งมีความรู้สึกกลัวที่จะติดเชื้อจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ่งผู้วิจัยมีความคดิเห็นว่า ความกลัวเปน็สิ่งที่สร้างขึ้นมาจากจิตใต้ส านึก นบัว่าเปน็เร่ืองที่ดี
เพราะจะช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไปด้วยความระมัดระวัง ท าให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อได้ อย่างไรก็ตาม 
การมีสติยังคงเปน็สิ่งส าคัญ ถึงแม้ว่าจะมีความกลัวเกิดขึ้นในจิตใจมากเท่าใด หากยังมีสติคิดทบทวน ไม่ตืน่
ตระหนกไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น จะสามารถแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Assael 
(1995) ที่กล่าวว่า ความรู้สึก คือ อารมณ์ที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ และเป็นองค์ประกอบดา้นหนึง่ของทศันคติ 
เช่นเดียวกับแนวคิดของ Triandis (1971) ที่กล่าววา่ ความรูส้ึกเป็นส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ของบุคคล 
เมื่อบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิด ความเชื่อต่อสิ่งใดสิง่หนึ่ง จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อสิ่งนั้น 

1.3 ด้านพฤติกรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่า นักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปฏิบัติตนตามค าแนะน าจากกระทรวงสาธารณสุข และด าเนินชวีิตด้วย
ความระมัดระวังเพื่อให้ปลอดภัยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า
พฤติกรรมดังกล่าว จะสามารถชว่ยลดภาวะการระบาดของโรคได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Assael (1995) 
ที่กล่าววา่ พฤติกรรม คือ แนวโน้มในการกระท าหรือการแสดงออกที่จะท าสิ่งใดสิง่หนึ่ง เปน็องค์ประกอบ
ด้านหนึ่งของทัศนคติ เช่นเดียวกับแนวคิดของจิราพร เพชรด า (2554) ที่สรุปไว้วา่ พฤติกรรม หมายถึง  
การกระท าหรืออาการที่แสดงออกของจิตใจทั้งภายในและภายนอก เป็นการกระท าเพื่อสนองความต้องการ
ของบุคคล ซึ่งบุคคลอื่นสังเกตได้ 

2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติตอ่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ของนักศึกษา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และ
อาชีพ สามารถสรุปได้ดังนี ้

2.1 นักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ทัศนคติต่อการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่าลักษณะจิตใจอ่อนไหวของผู้หญิงมีความ
แตกต่างจากลักษณะจิตใจของผูช้ายที่มีความเข้มแข็งและถูกชักจูงได้ยากกว่า จึงมีสว่นท าให้เพศหญิงและ
เพศชายมีทัศนคตทิี่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ Brooks (1971) ที่กล่าวว่าเพศชายกบัเพศหญิง 
มีความแตกต่างกันทั้งในดา้นความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม เช่นเดียวกับผลสรปุการวิจัยของมนัสนนัท์ 
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ลิมปวิทยากุล (2558) ที่สรุปวา่ผู้หญิงและผูช้ายมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม 
และเจตคต ิ

2.2 นักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง ที่มีอายุตา่งกัน ท าให้ทัศนคติต่อการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่าผู้ที่อายนุ้อยยังมปีระสบการณ์ในชีวิต 
ยังไม่มากเท่ากบัผู้ที่อายุมากกวา่ จึงเป็นผลท าให้มีทัศนคติที่แตกต่างกัน เป็นไปตามแนวคิดของ Brooks 
(1971) ที่กล่าวว่าอายุเปน็ปจัจยัที่ท าให้คนมีความแตกตา่งกันทั้งในเร่ืองทัศนคติ และพฤติกรรม โดยผู้ที่มี
อายุน้อยมักจะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ มากกว่าผู้ที่มีอายุมากที่มักยึดตดิกับสิ่งเดิมและไม่ชอบการเปลีย่นแปลง และ
แนวคิดดังกล่าวยังเปน็ไปในทิศทางเดียวกับมนัสนันท์ ลิมปวทิยากุล (2558) ที่กล่าววา่อายุเปน็ปัจจัยหนึง่ที่
ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม 

2.3 นักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง ที่มีสถานภาพการสมรสต่างกนั ท าให้ทัศนคติ
ต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่างกนั ซึ่งผู้วจิัยมีความเห็นว่าสถานภาพการสมรสบ่งบอก
ว่าบุคคลนั้นมีคนรอบข้างที่เปน็ส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตหรือไม่ เช่น คนโสด จะกลัวน้อยกว่าคนที่มี
ครอบครัวสถานภาพสมรส เพราะไม่เพียงแต่มพี่อ แม่ พี่น้องทีต่้องห่วงใยหรือดูแลกันเท่านั้น แต่ยังมีภรรยา
หรือสามี และลูก ที่ต้องห่วงใยหรือดูแลกันด้วย บุคคลรอบข้างเหล่านี้จึงมสี่วนที่จะท าให้ผู้ที่มีสถานภาพการ
สมรสต่างกนัมีทัศนคติทีต่่างกนัด้วย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอติชาต หงษ์ทอง (2549) ที่ศกึษาทัศนคติ
เร่ืองโรคไข้หวัดนกว่ามีความสัมพันธ์กับสถานภาพการสมรส เชน่เดียวกับแนวคิดของจิราพร รุจิวัฒนากร 
(2556) ที่กล่าวว่าสถานภาพการสมรสของบุคคลจะบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจ และมอิีทธิพลต่อ
กระบวนการคิดการวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารเนื่องจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจ านวนบุคคลรอบข้าง 
จึงเป็นไปได้ว่าคนที่มีสถานภาพโสด หม้ายหรือหย่าร้าง และสมรสจะมีทัศนคติที่แตกตา่งกัน 

2.4 นักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง ที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้ทัศนคติต่อการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าทุกอาชีพได้รับผลกระทบจากการระบาด  
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงท าให้ทัศนคติของทุกอาชีพไม่ตา่งกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของดสุิต ศรีสกุล 
(2547) ที่บอกว่าลักษณะของงานที่ปฏบิัติไม่มผีลต่อความแตกตา่งของทัศนคติ แต่ตา่งจากผลงานวิจัยของ
อติชาต หงษ์ทอง (2549) ที่บอกว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กับอาชีพ และแนวคิดของ Rogers (1995) ที่กล่าว
ว่าผู้ที่มีหนา้ที่การงานที่ดี จะมีความคิดที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า 

 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช ้

จากการพิจารณาถึงคา่เฉลี่ยของทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลัยรามค าแหง มีข้อเสนอแนะการน าไปใชป้ระโยชน์ ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ ส่วนใหญ่มีความรู้และเข้าใจในการระบาดของโรคเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในเร่ืองที่ทราบว่าหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงควรกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยเปน็ผลดตีอ่การช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค จึงเสนอว่าควรช่วยกนัรณรงค์ให้
คนในสังคมรับผิดชอบตัวเองต่อสังคมและน าความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่ยังไมท่ราบแนวปฏบิัติทีถู่กต้องต่อไป 
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2. ด้านความรู้สึก ส่วนใหญ่มีความกลัวที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  

จึงเสนอว่าควรงดการเดินทางหากไม่จ าเปน็ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และควรให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเร่งผลิตยารักษา หรือผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ าอีกในอนาคต รวมถึงให้มีการ
เยียวยาสภาพจิตใจด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รบัผลกระทบในครั้งนี้ 

3. ด้านพฤติกรรม ส่วนใหญ่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผา้ทุกคร้ังเมื่อออกจากที่พักอาศัย  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ การด าเนนิชีวิตด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตนตามค าแนะน าจากกระทรวง
สาธารณสุขจะชว่ยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ จึงเสนอว่าควรให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
ส าหรับบุคคลที่มีพฤติกรรมขัดต่อพรก.ฉุกเฉิน และพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่ผูท้ี่คิดจะท า
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษาทัศนคตติ่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ โดยขยาย
กลุ่มประชากรให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษาวิจัยในครัง้ต่อไปมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2. ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสมัพันธ์กับทัศนคติต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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