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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของ

พนักงานสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้  อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และต าแหน่งงาน 3) เพื่อศึกษาปัจจยัที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานที่ท างานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 179 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนททางเดียว (one-Way ANOVA) แล้ว
พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ เปน็รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานที่ท างานสถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่มีเพศต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ที่ต่างกัน และ
ปัจจัยด้านอิทธิพลของครอบครัว และด้านความตระหนักรู้ มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVD-19 ของ
พนักงานสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19; ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study the COVID-19 preventative behaviour 
of the staff in The National Institute of Health, Department of Medical Sciences 2) ) to 
study the COVID-19 preventative behaviour of the staff in The National Institute of Health, 
Department of Medical Sciences separated by Sex, Age, Income per mouth, career, 
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Education level, Status, Job position 3) to study of Factors COVID-19 preventative 
behaviour of the staff in The National Institute of Health, Department of Medical Sciences 

The sample group was 179 people of worker in The National Institute of Health, 
Department of Medical Sciences. 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 deviation. The hypotheses was 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 pairs are different and 
Multiple Regression. 

The results showed that worker in The National Institute of Health, Department of 
Medical Sciences, who have the different sex have the different COVID-19 preventative 
behaviour of the staff in The National Institute of Health, Department of Medical Sciences. 
Moreover, Factors included Influence of the family and awareness affect to COVID-19 
preventative behaviour of the staff in The National Institute of Health, Department of 
Medical Sciences. 
Keywords: COVID-19 preventative behaviour; Factors affect to COVID-19 preventative 
behaviour 
บทน า 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เร่ิมมีการระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา 
โดยเร่ิมที่มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และแพร่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ป่วย
ยืนยันมากกว่า 226,302 ราย และเสียชีวติ 9,285 ราย (ข้อมูล ณ วันที ่20 มีนาคม 2563) โดยติดต่อผ่าน
ทางการไอ จาม การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งรังโรค โดยองค์การอนามัย
โลกไดป้ระเมินสถานการณ์ และเห็นว่าการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจายได้อย่าง
รวดเร็วจนน่ากังวล ในวันที ่30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกจึงไดป้ระกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International 
Concern) และแนะน าทุกประเทศให้เร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด้รบัมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้ตรวจวินิจฉัยโรค  
COVID-19 ในฐานะที่ผู้วจิัยเป็นพนักงานที่ท างานในสถาบนัวิจัยวิทยาศษสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด้สงัเกตเห็นถึงพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานที่ท างานทีน่ี่ 
พบว่า ในสถานที่ท างานมีทั้งผู้ทีม่ีและไม่มีพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 โดยบางกลุ่มปฏิบัติตาม
ค าแนะน าและบางกลุ่มไม่ปฏิบตัิตามค าแนะน าในการป้องกันโรค COVID-19 ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่ท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่ามปีัจจัยใดบ้างที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรค COVID-19  

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในเร่ืองพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-
19 ของพนักงานสถาบันวจิัยวิทยาศาสตรส์าธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตาม เพศ อายุ 
รายได้  อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และต าแหน่งงานปัจจุบัน และศึกษาปัจจัยที่ส่งผลตอ่พฤติกรรม
การป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จ าแนกตามปัจจัยตา่งๆ มีความแตกต่างกันหรือไม่ และปัจจัยดา้นใดบ้างที่
ส่งผลให้พนักงานสถาบนัวิจัยวทิยาศาสตรส์าธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มพีฤติกรรมการป้องกัน
โรค COVID-19 โดยข้อมูลที่ไดห้ลังจากการศึกษาค้นควา้วิจัยจะเป็นโอกาส เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้น าเอา
ข้อมูลงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 
รวมถึงการป้องกันโรคที่เกิดจากไวรัสอื่นต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตาม เพศ อายุ รายได้ อาชพี ระดับการศึกษา สถานภาพ และต าแหน่ง
งาน 

3.เพื่อศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวจิัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 1.ประชากรและตัวอย่าง คือพนักงานที่ท างานสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มจี านวน 322   คน (ข้อมูลอ้างอิงจากงานการเจ้าหน้าที่ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563) จึงใช้การสุม่ตัวอย่างของ Yamane (1973) และใช้ระดบั
ความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ดังนั้นกลุ่มตัวอยา่งของการศึกษาคร้ัง
นี้มีทั้งสิน้ 179 คน 
 2.ด้านเนื้อหา คือ การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวจิัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตามปัจจัยตา่งๆ โดยการศึกษาคร้ังนี้
ประกอบด้วยตัวแปรดงัต่อไปนี้ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ และต าแหน่งงาน ดา้นปจัจัยส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ได้แก่ ด้านค่านิยมต่อ
สุขภาพ ด้านการเปิดรับสื่อ ด้านอิทธิพลของครอบครัว ด้านความตระหนักรู้ ด้านแรงจงูใจ ด้านทัศนคติ และ
ด้านความรู้ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตาม เพศ อาย ุรายได้  อาชีพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และต าแหน่งงาน 

3. เพื่อทราบถึงปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวจิัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้แยกปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค 

COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออกเป็น 7 ด้าน
ดังนี ้
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ด้านค่านิยมต่อสุขภาพ 

พัทยา สายหู (2516) อ้างใน สพุิดา เย็นโภคา (2562) ได้ให้ความหมายค่านิยม คือ ความรู้สึกหรือ

ความเชื่อของบุคคลที่เชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งวา่เป็นสิ่งทีน่่าเชื่อถือหรือน่ากระท าและยึดถือเป็นหลักประจ าใจ 

เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเลือกกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

Tudoran, Baumert, Ivanov และ Vitanov (2009) อ้างใน พลอยไพลนิ ค าแก้ว (2557) ได้ให้

ความหมายเก่ียวกับค่านยิมทางสุขภาพไว้วา่ เป็นระดับทีป่ระชาชนเห็นคุณค่าของสุขภาพของตนเอง 

ด้านการเปิดรับสื่อ 

Mcleod (1972) อ้างใน ชนาธปิ วิทาโน (2546) อ้างใน สุพิดา เย็นโภคา (2562) กล่าวถึงตัวชวีั้ด 

(Index) ที่ใช้วัดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ส่วนใหญ่ใช้กัน 2 อย่าง คือ 

1. วัดจากเวลาที่ใช้วัดสื่อ 2. วัดจากความถี่ของการใช้สื่อแยกตามประเภทของเนื้อหารายการทีแ่ตกต่างกัน 

การวัดในเร่ืองเวลาที่ใช้กับสื่อ มขี้อเสียตรงที่ว่า ค าตอบขึ้นอยู่กบัปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความสนใจของผู้ฟัง 

เวลาว่างที่คนมีอยู่ และการมีสื่อใกล้ตัว (Availability of medium) ด้วยเหตุนี้ค าตอบที่เก่ียวกบัเวลาที่ใช้สื่อ 

จึงมักไม่สามารถแปลความหมายได้ในเชิงจติวิทยาและมักไม่ให้ผลที่ชดัเจน เม่ือน าไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์

กับตัวแปรอ่ืน และเพื่อแก้ปัญหาความไมช่ัดเจนในเร่ืองนี้ จึงไดม้ีการวัดตัวแปรการเปิดรับสื่อมวลชน โดยใช้

ความถี่ของการอ่านข่าวที่มีเนื้อหาหนักในด้านหนงัสือพิมพ์ ความถี่ของการชมรายการโทรทัศน์ และความถี่

ของการรับฟังรายการวิทยุ เปน็ต้น 

ด้านอิทธิพลของครอบครัว 

Davis (1978) อ้างใน นิยม บุญมี (2530) อ้างใน สุพิดา เย็นโภคา (2562) กล่าวถึงครอบครัวว่า

เป็นสถาบันพืน้ฐาน และสากลทีสุ่ดของทุกสถาบนั โดยเดวสิได้อธิบายถึงครอบครัวว่าแบ่งออกเป็น 2 แนว 

คือ 1. แนวจิตวิทยา มุ่งชี้ให้เห็นว่าครอบครัวเป็นกลุ่มปฐมภูมทิีม่ีความผูกพันกันอยา่งใกล้ชิดของบรรดา

สมาชิกของกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน มีการพบปะและแสดงอาการตอบสนองต่อกันและกนั อันถือว่า

เป็นพื้นฐานแห่งความสัมพนัธ์กันทางสังคม 2. แนวสังคมวิทยา ถือว่าบรรดาสมาชิกในครอบครัวนั้นตา่งฝา่ย

ต่างให้และรับประสบการณ์จากกันและกัน ซึ่งถือว่าตา่งฝ่ายถ่ายทอดพฤติกรรมให้แก่กันและกันอันเป็น

กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization) เพื่อปรับสภาพของตนเองให้เข้ากับสังคมได ้
ด้านความตระหนักรู้ 

เกษม จันทร์แก้ว (2547) อ้างใน ดวงฤดี กิตติจารุดลุย์(2557) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถงึ 
การที่บุคคลหนึ่งได้ฉุกคิด หรือเกิดความรู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรอืเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ภายใต้สภาวะ
จิตใจที่สามารถแสดงออก ด้วยการพูด การเขียน การอ่านหรืออ่ืนๆ โดยอาศัยระยะ เวลา ประสบการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมทางสงัคม หรือสิ่ง เร้าจากภายนอกให้เกิดความรู้สึกจากการสัมผสั การรับรู้ ความคิดรวบยอด 
การเรียนรู้หรือความรู้ ส่งผลให้เกิดความตระหนักและน าไปสูพ่ฤติกรรมที่แสดงออกในสิ่งนั้น 
ด้านแรงจูงใจ 

Fonald W. Rogers (1975) อ้างใน จุฬาภรณ์ โสตะ (2554) กล่าวถึง ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกัน
โรคซึ่งเร่ิมต้นจากการน าการกระตุ้นด้วยความกลัวมาใช้โดยเนน้ความส าคัญระหว่างแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ (Health Belief Model) และทฤษฎีความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ( Self-Efficacy 
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Theory ) นั้นคือการรวมปัจจยัที่ท าให้เกิดการรับรู้ในภาพรวมของบุคคล ซึ่งการรับรู้นี้เปน็ตัวเชื่อมโยงที่จะ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคตแิละพฤติกรรม ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคนี้ ได้เน้นเก่ียวกับการประเมิน
การรับรู้ด้านข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ข่าวสาร การประเมินการรับรู้นี้มาจากการสื่อสารกลางการรับรู้ 
Roger ได้ก าหนดตัวแปรที่ท าให้บุคคลเกิดความกลัว 3 ตัว 1. ความรุนแรงของโรค ( Noxiousness ) 2.การ
รับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived Probability) 3.ความคาดหวังในประสทิธิผลของการ
ตอบสนอง (Response Efficacy)  
ด้านทัศนคติ 

Roger (1978) อ้างใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533)  อ้างใน เมธัส วงศ์พายพัไพบูลย์ (2557) ที่
กล่าวว่าทัศนคติ คือ ดัชนีชี้วา่บคุคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ตา่งๆ โดยทัศนคติ
มีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเปน็เพียงความพรอ้มที่จะ
ตอบสนองสิง่เร้า และเปน็มิติของการประเมินเพื่อแสดงวา่ชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่งๆ โดยเป็นระดบั
ความมากน้อยของความคิดเห็น ความรู้สึก ในด้านบวก และลบที่มีต่อสิ่งหนึ่ง โดยกล่าวได้วา่ ทศันคติเป็น
เครื่องก าหนดควบคุมพฤติกรรมบุคคลนัน่เอง 
ด้านความรู้ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) อ้างใน วรัญญา บุญซ้อน (2558) กล่าววา่ ความรู้ เป็นพฤติกรรม
ขั้นต้น ซึ่งผู้เรียนเพียงแต่จ า ได้ อาจจะโดยการนึกได้หรือโดยการมองเห็นหรือได้ยิน จ า ได้ ความรู้ข้ันนี้ 
ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับค าจ ากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง และวิธีการแก้ปัญหา
เหล่านี ้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธานี ชันวฒัน์ (2563) ศึกษาพฤติกรรมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19  โดย
จ าแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. คนในเขตเมือง 2 คนจนเมือง 3. คนชนบท 4. คนใน
ชายแดนใต้ พบวา่ 1.ด้านคุณลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง สะท้อนลักษณะของประชากรได้ดี และครัวเรือนแต่
ละกลุ่มมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะรายได้ จ านวนสมาชิก และขนาดของบา้น (วัดจากจ านวน
ห้องนอนและห้องน้ า) ท าให้มีความสามารถในการป้องกันเชื้อ การปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุข และแบก
รับภาระทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน จึงต้องการแนวทางที่แตกต่างกันด้วย 2.ด้านระดบัการปฏบิัติตามได้ตาม
แนวทางสาธารณสุขของคนทุกกลุ่มพบว่าอยู่ในระดับทีสู่ง 3.ด้านช่องทางการสื่อสาร พบวา่ การสื่อสารผ่าน
โทรทัศน์ยังมบีทบาทหลักต่อการสื่อสารในระดับมห 4. ด้านความรู้ ความรู้มีผลต่อการการปฏบิัติตาม
แนวทางสาธารณสุข 5. ด้านทัศนคติ ทัศนคติของการปฏบิัติตัวของตนเองขึ้นอยู่กับการปฏิบัตติัวของชุมชน/
สังคมนั่นคือ การสรา้งวัฒนธรรม/บรรทัดฐานทางสังคม (social norms) ส าคัญมากในการสร้างแรง
สนับสนนุให้คนปฏิบัตติามแนวทางสาธารณสุขในระยะยาว 

สุพิดา เย็นโภคา (2553) ศึกษาวิจัยถึงความสัมพนัธ์และค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรปัจจยั 
ได้แก่ ค่านิยมต่อสุขภาพ การเปดิรับสื่อเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 อิทธิพลของครอบครัวที่
มีต่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 และ
แรงจูงใจในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์
ใหม่ 2009 เมื่อวิเคราะห์ตามตัวแปรเพศ ระดับชั้น เรียนและวิเคราะห์รวม กลุ่มตัวอย่างเป็นนกัเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ านวน 678 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 พบวา่ เมื่อ
วิเคราะห์นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 เพศชาย เพศหญิง ระดับชั้น มธัยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 กลุ่มตัวแปรปัจจัย 5 
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ปัจจัย ได้แก่ ค่านิยมต่อสุขภาพ การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อิทธิพลของ
ครอบครัวที่มีต่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ความตระหนักรู้เก่ียวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 
2009 และแรงจูงใจในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 2009  

วรัญญา  บุญซ้อน (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของ 
มารดาเด็กอายุ 3 – 5 ปี โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศึกษาในกลุ่มมารดาจ านวน 210 
ราย พบวา่ 1. ด้านรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน พบว่ามคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือ
เท้าปากอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2. ด้านความรูเ้ก่ียวกับโรคมือเท้าปาก พบวา่มคีวามสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ 0.011 

สัญญา สปุัญญาบุตร (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนดิ A 
(2009 H1N1) ของประชาชนอ าเภอนามน จังหวัดกาฬสนิธุ์ จ านวน 500 คน พบวา่  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (2009 H1N1) ระดับสูง ร้อยละ 
81.40 มีความรู้ระดับสูง ร้อยละ 90.20 มีทัศนคติระดับปานกลาง ร้อยละ 88.20 มีการปฏิบัต ิระดับปาน
กลาง ร้อยละ 53.40 ด้านปจัจัยที่มีผลต่อการปฏบิัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ ชนิด A (2009 H1N1) 
ของกลุ่มตัวอย่างพบวา่ปัจจยัทีม่ีผลต่อการปฏิบัติตนคือการไดร้ับข้อมูลข่าวสารการรับรู้ความรู้ และ ทัศนคติ 
(p <0.001) ส่วนปัจจยั ด้าน เพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และประวตัิการเจ็บป่วยโรคไข้หวดัไม่มีผลต่อ
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไขห้วัดใหญ่ ชนิด A (2009 H1N1) ดังนัน้ เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้มีสว่นเก่ียวข้อง
ควรมกีารเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานปอ้งกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (2009 H1N1) 
ให้กับ ประชาชนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 สวรรยา สิริภคมงคล (2559) ศึกษา ปัจจัยประชากร สังคม และ ปัจจัยดา้นสุขภาพ ที่มผีลต่อ
ความรู้ และ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ความรู้ได้แก่ 
เพศ อายุ จ านวนปีที่ศึกษา อาชพี การเคยป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และการได้รับวัคซีน และ ตัวแปรพยากรณ์
พฤติกรรมได้แก่ เพศ จ านวนปทีี่ศึกษา เขตที่อยู่อาศัย และ ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถร่วมกัน
ท านายได้ร้อยละ 16.50 และ 19.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.001 ตามลาดบั ผู้ก าหนดนโยบาย
ควรพิจารณาปัจจัยที่เก่ียวข้องที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ ทั้งความรู้ และ พฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของ
ผู้ป่วยเบาหวาน เน้นรูปแบบการให้ความรู้ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่
เหมาะสม กับ บริบทของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ชมพูนชุ อินทศรี (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับการปอ้งกันโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา พบว่า ประชาชน
มีความรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 56.7 ประชาชนมีวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 57.4 
และพบวา่อาชพี มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  

กันต์ธมน สุขกระจา่ง (2559)  ศึกษาระดับความรู้และระดบัพฤติกรรมเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5-9) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2) 
เปรียบเทียบระหว่างระดับพฤตกิรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกกับข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ รพ.สต บ้านท่าไทร (หมู่ 5 - 9) ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบวา่ 1. ระดับ
ความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ในระดับปานกลาง 2. ลักษณะทางดา้นเพศ 
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สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน พฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

จารุวรรณ แหลมไธสง (2559) ศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
ของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เดก็เล็ก กรุงเทพมหานคร คน พบว่า พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และปัจจัยทีส่ามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกันโรค
ติดเชื้อทางเดินหายใจ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ อายุของผู้ดูแล และการรับรู้ต่อ
อุปสรรคของการปฏิบัติ โดยสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจของผู้ดูแลใน
ศูนย์เด็กเล็กได้ร้อยละ 12.5 

ไมลา อิสสระสงคราม (2560) ศึกษาเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็กระหว่างรูปแบบการสอนแบบรายบุคคลด้วยหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา กับ
รูปแบบการสอนแบบบรรยายกลุ่มใหญ่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง 
ที่ตั้งอยู่ในเขตสะพานสงู พบวา่ กลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้ ทัศนคติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการบริหารจัดการ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value <0.001) เมื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบในระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผล พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสภาพแวดล้อมสงูกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมนีัยส าคัญทางสถติิ (p-value 
<0.05  

ประเทือง ฉ่ าน้อย (2558) ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
พฤติกรรมการด าเนินงานในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสว่นบุคคลกับ
ความรู้ การรับรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และพฤติกรรมการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลอืดออก ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 1.) 
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะด้านประชากรที่ตา่งกัน มีคะแนนเฉลี่ย
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกไม่แตกต่างกัน -2.) ปัจจัยดา้นเพศและการด ารงต าแหน่งอื่นๆในหมู่บ้าน
ต่างกัน มีการรับรู้ความสามารถของตนในการป้องกันควบคุมโรคโรคไข้เลือดออกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05  
สมมติฐานการวิจัย 

1.พนักงานทีท่ างานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ที่มี เพศ อายุ 
รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ และต าแหน่งงาน ตา่งกัน ท าให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรค 
COVID-19 ต่างกัน 

2.ปัจจัยดา้นคา่นิยมสุขภาพ ดา้นการเปิดรับสื่อ ดา้นอิทธิพลของครอบครัว ด้านความตระหนักรู้ 
ด้านแรงจูงใจ ดา้นทัศนคติ และด้านความรู้ มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงาน
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสามแบบวจิัยตดขวาง ใช้
เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แลว้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวีทางสถิติ 
 ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้ พนักงานที่ท างานสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 179 คน โดยการใช้การค านวณสูตรของ Yamane (1973) โดยใช้การ
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สุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามปลายเปิดและปดิ โดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามของพนักงานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ ต าแหน่งงาน มี
จ านวน 7 ข้อ  

2.ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 จ านวนทั้งหมด 7 ข้อ และปัจจัยด้านตา่งๆที่
มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามเก่ียวกับ ด้านค่านิยมตอ่สุขภาพ 
ด้านการเปิดรบัสื่อ ด้านอิทธิพลของครอบครัว ด้านความตระหนักรู้ ด้านแรงจูงใจ ด้านทัศนคต ิและด้าน
ความรูจ้ านวนทั้งหมด 30 ข้อ โดยประเมิณความคิดเห็น 5 ระดับ ( Likert scale ) โดยมีเกณฑก์ารใช้
คะแนนเพื่อตีความ ดังนี้ ระดบัความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน, ระดับ
ความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน, ระดับความคิดเห็นน้อย 2 คะแนน และระดบัความคิดเห็นนอ้ยที่สุด 1 
คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุ่ม 

ได้แก่ ปัจจัยสว่นบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส และต าแหน่งงานปัจจุบนั  

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
โรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ที่ผู้วิจัย
ก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้  
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตาม เพศ อาย ุรายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
และต าแหน่งงาน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หาก
พบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธขีอง LSD  

2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
Multiple Regression 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงาน
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เป็นกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีมากกว่า 40  ปี รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 15,001 - 20,000 บาท ประกอบอาชีพข้าราชการ ซึ่งมรีะดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีต าแหนง่งานปัจจบุันเปน็นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   
 สามารถสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี้ 

1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยภาพรวม ในระดบัมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปน็รายขอ้ พบว่า 
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พฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์นั้น อยู่ในระดับมากทีสุ่ด โดยเรียงตามล าดบัได้แก่ ใส่หน้ากากอนามัย, ล้างมือ, มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ หรือที่เรียกว่า New normal , งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น,
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพืน้ที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยงเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร, เลือกทานอาหาร 
ใช้ช้อนกลาง ออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการสัมผสัดวงตา จมูก หรือปาก 

2. ผลการเปรียบเทียบระหวา่งพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรปุการวิจัยได้
ดังนี ้

2.1 พนักงานที่ท างานสถาบนัวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มปีัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านเพศต่างกัน มพีฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 โดยรวมต่างกัน  

2.2 พนักกงานที่ท างานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มปีัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และต าแหนง่งานปัจจุบนัต่างกนั มีพฤติกรรม
การป้องกันโรค COVID-19 โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี ้

3.1 ปัจจัยด้านอิทธิพลของครอบครัว และด้านความตระหนักรู้มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค 
COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3.2 ปัจจัยด้านคา่นิยมต่อสุขภาพ ด้านการเปิดรบัสื่อ ด้านแรงจงูใจ ด้านทัศนคติ และด้านความรู้ 
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถสรุปตามวัตถปุระสงคไ์ด้ดงันี้ 

1.ผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัยวทิยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยภาพรวม ในระดบัมากที่สุด โดยพนักงานทีท่ างานสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมป้องกันโรคที่ท าเป็นปกติ
สม่ าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การล้าง, ใส่หน้ากากอนามัย, หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา จมูก หรือ
ปาก หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพืน้ที่แออัดหรือพื้นที่เสี่ยงเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร,งดการใช้
สิ่งของร่วมกับผู้อื่น, เลือกทานอาหาร การใช้ช้อนกลาง ออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ, มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด ารงชีวิต ที่เรียกว่า New normal ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มัลลิกา มัตติโก 
(2534, อ้างใน สุพิดา เย็นโภคา, 2562) ที่กล่าวว่า การป้องกันโรค เป็นพฤติกรรมที่กระท าโดยมุ่งที่จะ
ป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคต่างๆ และแนวคิดของ Gocmam (1988, อ้างใน สุพดิา เย็นโภคา
, 2562) กล่าวว่า พฤติกรรมการป้องกันโรค  เป็นกิจกรรมหรือการปฏิบัติของบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค 
โดยมีความเชื่อว่าตนเองมีสุขภาพดี เป็นบุคคลแข็งแรงไม่เจ็บปว่ย จุดมุ่งหมายของการป้องกันโรคหรือการ
ค้นหาความเจ็บป่วยในกรณีทีไ่มม่ีอาการให้เห็น หรือการค้นหาโรคในระยะปรากฏอาการ 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัยวทิยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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2.1 พนักงานที่ท างานสถาบนัวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มปีัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านเพศต่างกัน มพีฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
เพศหญิงมีความระเอียดอ่อนใส่ใจต่อสุขภาพมากกกว่าเพศชาย ท าให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 
ที่แตกต่างจากเพศชาย ยกตัวอย่างเช่น การใส่ใจในความสะอาดของการล้างมือหลังการเข้าห้องน้ าที่แตกตา่ง
จากเพศชาย การเลือกใช้หน้ากากอนามัยที่แตกตา่งจากเพศชายซึ่งอาจจะเลือกไม่ใส่หนา้กากอนามัยซ้ า
เพราะกลัวความสกปรกที่ก่อให้เกิดสิวบนใบหน้า เปน็ต้น โดยรวมต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ 
สุพิดา เย็นโภคา. (2553) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 
2009 ของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก’’ พบว่า ข้อมูลส่วนตวั
ทางดา้นเพศ จะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ที่แตกต่างกันโดยเพศหญิงมี
พฤติกรรมการป้องกันโรคมากกว่าเพศชาย เพราะสิ่งแวดล้อมในการท างานและความแตกต่างของนิสัยใน
การดูแลสุขภาพของผู้ชายและหญิงแตกต่าง 

 2.2 พนักงานที่ท างานสถาบนัวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มปีัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านอายุตา่งกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 โดยรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็น
ว่าทุกช่วงอายุมีการป้องกันโรค COVID-19 ด้วยกันทุกคน ทุกชว่งอายุไม่ตา่งกัน อาจเนื่องมาจากโรค 
COVID-19 เป็นโรคที่ก าลงัระบาดอยู่และยังไม่มีวัคซีนป้องกันจงึเป็นปัจจัยที่ท าให้ทุกๆคนต้องมีการป้องกัน
โรค ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวรรยา สิริภคมงคล. (2559) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยด้านประชากร 
สังคม และ ปัจจัยดา้นสุขภาพทีม่ีผลต่อความรู้ และพฤติกรรมการป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ของผู้ป่วย
เบาหวานกรณีศึกษาจงัหวัดนครสวรรค์” พบว่า เม่ืออายุเพิ่มข้ึนจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เพิ่มข้ึน 

2.3 พนักงานที่ท างานสถาบนัวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มปีัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านรายได้ต่างกัน มพีฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 โดยรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมีความเห็น
ว่าการป้องกันโรค COVID-19 นั้นอุปกรณ์ที่ให้ในการป้องกันโรคมีเพียงหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ หรือสบู่ล้างมือ ซึ่งราคาไม่แพงสามารถหาซื้อเพื่อมาใช้ป้องกันโรค COVID-19 ได้ การรักษาระยะห่าง
ก็สามารถปฏิบตัิได้ ดงันัน้ความแตกต่างทางด้านรายได้ไมไ่ด้เปน็อุปสรรคต่อป้องกันโรค COVID-19 อย่างไร
ก็ตามประชากรในการศึกษาคร้ังนี้เป็นกลุ่มพนักงานทีท่ างานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุเท่านั้น จึง
ไม่อาจจะอ้างอิงไปยังกลุ่มประชากรปกติได้  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ วรัญญา บุญซ้อน (2558) 
ศึกษาเร่ือง ‘’ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก ของมารดาเด็ก โรงเรียนอนบุาลแห่ง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ‘’ พบว่า ดา้นรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคมือเท้าปากอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวแตกต่างกันมีการปฏบิัติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนที่แตกต่างกัน 

2.4 พนักงานที่ท างานสถาบนัวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มปีัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านอาชีพต่างกนั มพีฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 โดยรวมไม่ต่างกนั ซึ่งผู้วจิยัมีความเห็น
ว่า  อาชีพของพนักงานที่ท างานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทุกอาชีพจะต้องอยู่อาศัยและท างาน
ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข มีความเสี่ยงจะต้องท างานใกลช้ิดกับตัวอย่างเชื้อโรค COVID-19 ด้วยกันทุก
คน เนื่องจากประชากรในการศึกษาคร้ังนี้เป็นกลุ่มพนักงานทีท่ างานสถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
เท่านั้น จงึไม่อาจจะอ้างอิงไปยงักลุ่มประชากรปกติที่จ าแนกอาชีพได้หลากหลายกว่า ซึง่ไมส่อดคล้องกับ
งานวิจยัของ ชมพูนชุ อินทศรี (2560) ศึกษา “ปัจจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลอืดออกของ
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ประชาชนในชุมชนบ้านคลองบางนา ต าบลศีรษะจรเข้น้อย อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า 
อาชีมีความสัมพันธ์กับการป้องกันโรคไข้เลือดออก เนื่องจากชุมชนบา้นคลองบางนามีการประกอบอาชีพ
รับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงมีการดูแลป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกันด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่
ปกปิดมิดชดิ 

2.5 พนักงานที่ท างานสถาบนัวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มปีัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 โดยรวมไม่ตา่งกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า  พนักงานที่ท างานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทุกคนมีระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
สามารถอ่านออก เขียนได้  การค้นหาความรู้ การรับรู้ข้อมูลผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ในการ
ปฏิบัติตนตามแนวทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันโรค COVID-19 สามารถท าไดโ้ดยงา่ย ไม่แตกต่งกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตธ์มน สุขกระจ่าง (2559)  ศึษาเร่ือง “ ความรู้ และพฤติกรรมการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต บ้านทา่ไทร (หมู่5 - 9) ต าบลเกาะยอ จังหวัด
สงขลา ” พบว่า ระดบัการศึกษาที่ต่างกัน มีพฤติกรรมในการปอ้งกันโรคไข้เลือดออกต่างกัน  

2.6 พนักงานที่ท างานสถาบนัวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มปีัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านสถานภาพตา่งกนั มีพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 โดยรวมไม่ตา่งกัน ซึง่ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าไม่วา่จะอยู่ในสถานภาพโสด สมรส หรือหย่าร้าง ก็จะต้องป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยัของ กันต์ธมน สุขกระจ่าง (2559)  ศึษาเร่ือง “ ความรู้ และ
พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผดิชอบของ รพ.สต บ้านทา่ไทร (หมู่5 - 9) 
ต าบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา ” พบว่า สถานภาพที่ตา่งกัน มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่างกัน  

2.7 พนักงานที่ท างานสถาบนัวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มปีัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านต าแหนง่งานต่างกัน มีพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ต าแหนง่งานตา่งๆของพนักงานทีท่ างานสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทุกต าแหน่ง
จะต้องอยู่อาศัยและท างานดา้นการแพทย์ การสาธารณสุข มีความเสี่ยงจะต้องท างานใกลช้ิดกบัตัวอย่างเชื้อ
โรค COVID-19 ทุกคน แต่ระดบัการป้องกันอาจจะมากน้อยต่างกัน ต าแหน่งที่ต้องใกล้ชิดตัวอย่างเชื้อโรค 
COVID-19 โดยตรง ได้แก่ ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์  และพนักงาน
ห้องทดลอง   ก็จะมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคแบบเต็มรูปแบบในการปฏิบัตงิาน ต าแหนง่นักจัดการงาน
ทั่วไป หรืองานเอกสาร ที่ไม่ได้มคีวามใกล้ชิดกับตัวอยา่งเชื้อโรค COVID-19 กจ็ะใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคแค่
เพียงหน้ากากอนามัย เป็นตน้ ซึง่ทุกๆคน ก็มีพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ประเทือง ฉ่ าน้อย (2558)  ศึกษาเร่ือง ‘’การศึกษาระดับความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการ
ด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข กรณีศึกษา อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร’’ พบวา่ การด ารงต าแหน่งอื่นๆ ในหมู่บา้นต่างกนั มีการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
แตกต่างกัน  

3. ศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 ปัจจัยด้านคา่นิยมต่อสุขภาพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงาน
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานที่ท างาน
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีความเชื่อว่าการปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขจะท าให้ป้องกันการ
ติดเชื้อโรค COVID-19 ได้ และเห็นคุณค่าของการปฏิบัตนิั้น โดยพนักงานที่ท างานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์
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สาธารณสุข ทุกคนมีพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สุพิดา เยน็โภคา. (2553) ได้ศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่สง่ผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ของนักเรียนช่วงชั้น ที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก’’ พบว่า 
ค่านิยมต่อสุขภาพส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 ต่างกัน ทั้งนี้นื่องมาจาก
ค่านิยม เปน็ผลรวมของความเชือ่ที่คงทนของบุคคลที่แสดงว่า การประพฤติบางอย่าง เป็นสิ่งที่พอใจและเป็น
สิ่งที่ต้องการ ค่านิยมเป็นแกนกลางส าคัญที่จะท าให้บุคคลปฏิบตัิ และท าหน้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัต ิ

3.2 ปัจจัยด้านการเปิดรบัสื่อไมม่ีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงาน
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การทีพ่นักงาน
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมีการรับรู้เรื่องการป้องกันโรค COVID-19 จากสื่อต่างๆ โดยมีความ
ช านาญในการรับข้อมูลที่ใช้มากที่สุดคือ จากสื่อออนไลน์ เช่น Line  facebook  Youtube   รองลงมาคือ 
สื่อโทรทัศน์ และจากบุคคล ตามล าดับ มีความคาดหวังว่าจะไดร้ับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปอ้งกันโรค 
COVID-19 จากที่กล่าวมาถือว่าพนักงานทุกคนมีความสนใจ ใคร่รู้เพื่อที่จะน าข้อมูลข่าวสารที่ได้มาประพฤติ
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรค COVID-19  ที่เหมือนๆกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานี ชัยวัฒน์ (2563) 
ได้ศึกษาเร่ือง “ Behavioral Insights ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ‘’ พบว่า การ
สื่อสารผ่านโทรทัศน์ยังมบีทบาทหลักต่อการสื่อสารในระดับมหภาค และการสื่อสารด้วยคนจะมีบทบาท
ส าคัญในการกระตุน้ให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุข จากนั้นอิทธิพลในการน าสารเข้าสู่การปฏบิัติ
และก ากับดูแลการป้องกันโควดิ-19 ในบ้านคือ แม่ และคนรุ่นใหม่ใน 

 3.3 ปัจจัยด้านอิทธิพลของครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงาน
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พืน้ฐานทาง
ครอบครัวของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน การให้เวลาในความสัมพันธ์ การปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนขา่วสาร
ซึ่งกันและกันในครอบครัวแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน ส่งผลตอ่พฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ที่
แตกต่างกัน บางครอบครัวอาจจะมีการตักเตือนหรือแนะน าให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน หรือมี
อาการเจ็บป่วยแตบ่างครอบครัวอาจจะไม่มีการตักเตือนหรือพูดคุยกันเลย   บางครอบครัวอาจจะมี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนกลาง แตบ่างครอบครัวก็อาจจะไม่ได้ใช้ เป็นตน้ บคุคลในบ้าน
จึงถือว่ามีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการป้องกันโรค COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ สุพิดา 
เย็นโภคา. (2553) ได้ศึกษาเร่ือง  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009  
ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก’’  พบวา่อิทธิพลของครอบครัวที่
มีต่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 2009 ที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากคนในครอบครัวเดียวกันย่อมมีความปรารถนาที่จะให้สมาชิกในครอบครัว เมื่อ
เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 บุคคลในครอบครัวย่อมมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะกับสมาชิกในครอบครัวที่ยังอยู่ในวัยเด็ก หรือเป็นนักเรียน ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค
ดังกล่าวสงู บุคคลในครอบครัวย่อมให้ค าแนะน าการปฏิบัติตนให้พ้นจากการติดเชื้อโรค 

3.4 ปัจจัยด้านความตระหนักรูม้ีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงาน
สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความตระหนักรู้
เป็นเร่ืองของความส านึกของแตล่ะบุคคล ที่ส่งผลท าให้พฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน 
ยกตัวอย่างเช่น เม่ือมีอาการป่วยก็ควรสวมหน้ากากอนามัย คนที่ตระหนักถึงความส าคัญของตนเองต่อสังคม
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รับผิดชอบต่อสงัคม ก็จะปฏบิัตติาม แต่บางคนก็ไมป่ฏิบัตติามเพราะรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกเมื่อต้องสวม
หน้ากากอนามัย โดยไมส่นใจวา่ตนเองนั้นอาจจะแพร่เชื้อโรคให้ผู้อื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุพิดา 
เย็นโภคา. (2553) ได้ศึกษาเร่ือง  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009  
ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก’’  พบวา่ ความตระหนักรู้
เก่ียวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 
ทั้งนี้เนื่องมาจากความตระหนักรู้เก่ียวกับโรค ถือได้ว่าเป็นปัจจยัหนึ่งที่มีความส าคัญกับพฤติกรรมป้องกันโรค 
การมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ท าให้ผู้ปว่ยเข้าใจถึงสาเหตุ การด าเนินของโรค ซึ่งการมีความรู้
และความเข้าใจในโรคทีผู่้ป่วยเป็นอยู่อย่างดีย่อม ท าให้ผู้ป่วยเกิดความกลัวว่า ตนเองจะมีอาการเจ็บป่วย
รุนแรงมากข้ึน หรือกลับมาเป็นซ้ าอีกหากผู้ป่วยมีพฤติกรรมการป้องกันโรคหรือดูแลตนเองไม่ดี 

3.5 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า แรงจูงใจในการปอ้งกันโรค 
COVID-19 ที่เกิดจากการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค โอกาศเสีย่ง และความคาดหวังถึงผลของการป้องกัน
โรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสุขนั้น มีแรงจูงใจไปในทางเดียวกัน ว่าปฏบิัติ
แล้วจะท าให้สถานการณ์ของโรคจะจบลงโดยเร็ว หรือป้องกันโรคได้ผล ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุพิดา เย็นโภคา. (2553) ได้ศึกษาเร่ือง  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์
ใหม่ 2009  ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุม่เขตกรุงเทพตะวันออก’’  พบว่า แรงจูงใจ
ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 
2009 ต่างกัน  

3.6 ปัจจัยด้านทัศนคติ ไม่มผีลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า พนักงานที่ท างานสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีทัศนคติต่อการป้องกันโรค COVID-19 ที่เหมือนๆกัน โดยไม่ได้มีการปฏิเสธหรือ
ต่อต้าน การปฏบิัติตามแนวทางสาธารณสุขในการป้องกันโรค COVID-19 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ไมลา อิสสระสงคราม(2560) ศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤตกิรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแล
เด็กระหว่างรูปแบบการสอนรายบุคคลด้วยหลักการสิ่งแวดล้อมศึกษา กับรูปแบบการสอนแบบบรรยายกลุ่ม
ใหญ่ พบว่า ทัศนคติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของผู้ดูแลเด็ก ภายหลังการทดลองและระยะติดตามผล  
ผู้ดูแลเด็กกลุ่มทดลองมีทัศนคตทิี่ดีขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และมีทัศนคติทีด่ีขึ้นมากกว่ากอ่นการ
ทดลอง  

3.7 ปัจจัยด้านความรู้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า พนักงานที่ท างานสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขมีความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19 ด้วยกันทุกคน ทั้งจากการประชาสัมพันธ์โดย
เสียงตามสายในทีท่ างาน จากแผ่นโปสเตอร์ความรู้ และจากบุคคลผู้มีความรู้ในสายงานหรือหัวหน้างาน ท า
ให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ไปในทางเดียวกัน ซึง่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานี ชยัวัฒน์ 
(2563) ได้ศึกษาเร่ือง “ Behavioral Insights ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ‘’ พบว่า 
การรับรู้ตัวเลขจ านวนผู้ติดเชื้อ และคนตาย ในระดบัจังหวัดมีความสัมพนัธ์กับความตั้งใจท าตามแนวทาง
สาธารณสุข โดยรวม กลุ่มตัวอยา่งมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรค COVID-19 ค่อนข้างดี หากคนเข้าใจ
ไม่ตรงกันจะส่งผลถึงความรู้สึกวา่ผู้อื่นไมป่ฏิบัตติามแนวทางสาธารณสุข  
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เปน็แนวทางส าหรับการสนับสนุนให้
บุคลากรมีพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ได้อย่างเหมาะสม ดังนี ้

1.เพศ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานทีท่ างานสาถาบนัวจิัยวิทยาศาสตร์สาธาณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่มีเพศต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ที่ต่างกัน ดังนัน้ผู้ที่
เก่ียวข้องควรส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคทั้งเพศชายและเพศหญิง 

2.ด้านอิทธิพลของครอบครัว จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลของครอบครัวมีผล
ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึง่ครอบครัวเป็นพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ทางสงัคม มีการถ่ายทอดพฤติกรรม
ให้แก่กันและกัน เพื่อปรับสภาพของตนเองให้เข้ากับสังคม ดังนัน้การที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการ
ป้องกันโรค COVID-19 นอกจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะส่งเสรมิหรือให้ความตระหนักรู้แก่บุคลากรแล้ว ควร
ให้คนในครอบครัวของบุคลากรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบข้อมูล เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ถูกต้อง 
พร้อมกันปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขด้วย 

3.ด้านความตระหนักรู้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปจัจัยด้านความตระหนักรู้มีผลต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ซึ่งความตระหนักรู้เป็นเร่ืองของความส านึกของแต่ละบุคคล ที่สง่ผลท าให้พฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล
แตกต่างกัน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เกิดความตระหนักทั้งในเรื่องของการป้องกันโรค 
โอกาสเสี่ยงในการติดโรค อันตรายของโรค และความรนุแรงของโรค COVID-19 เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่มผีลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ปัจจยัด้านจิตวิทยา ปัจจัยดา้นสังคมและ
วัฒนธรรม เป็นตน้ 

2.การศึกษาคร้ังนี้เปน็การศึกษาเฉพาะพนักงานทีท่ างานสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เทา่นั้น ควรท าการศึกษาวิจัยเร่ืองนีก้ับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ อาทิเช่น กระทรวง
สาธารณสุข หรือในเขตพื้นที่ เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลตอ่พฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ใน
กลุ่มตัวอย่างที่ตา่งกัน 

3.ควรศึกษาลักษณะข้อมูลเชงิลกึมากขึ้นเพื่อจะได้รับข้อมูลที่มีรายละเอียดและมีคุณภาพขึ้น เช่น 
การสัมภาษณ์ การสงัเกต ควบคูไ่ปกับการตอบแบบสอบถาม เพือ่ให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพจริงมาก
ที่สุด 
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