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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ COVID – 19 ใน
ประชากร เขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาความวิตกกงัวลจากการ
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัการรับรู้ข่าวสารท่ีมีผลกระทบต่อความวิตกกงัวลจากการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกบัเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการวิจัยครั้ งน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบ

สะดวก วิเคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีอายุและรายไดท่ี้ต่างกนัท าให้ความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารไวรสัโคโรนา (COVID -19) ต่างกนัอย่าง



มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในขณะท่ีกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ท่ีต่างกันมีความวิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสารไวรัสโคโรนา (COVID -19) ไม่ต่างกัน ส่วนปัจจัยการ
รับรู้ข่าวสาร ด้านการเลือกเปิดรับมีผลต่อความวิตกกังวลทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรม
อารมณ์ ส่วนด้านการเลือกจดจ า มีผลต่อความวิตกกงัวลทางด้านจิตใจ และด้านการเลือกให้ความสนใจ มีผล
ต่อความวิตกกงัวลทางพฤติกรรมอารมณ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ค าส าคัญ: ความวิตกกงัวล; การรับรู้; ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

Abstract 

 This independent study on an Effecting Factors Anxiety From The COVID – 19 Information of The 
Population In Bangkok has the purpose 1) to study on the effecting of anxiety from Coronavirus (COVID - 

19) information of the population in Bangkok 2) to study on the anxiety from Coronavirus (COVID - 19) 
information of the population in Bangkok, classified by personal characteristics 3) to study on perception 
affecting that have an effect on the anxiety from Coronavirus (COVID - 19) of the population in Bangkok. 
The sample group used in this research was 400 people who stay or live in Bangkok area. The questionnaire 
was used as a tool for data collection.  
 The results of hypothesis testing showed that the people in Bangkok with factor of age  and income 
had different, making the effecting anxiety from Coronavirus (COVID - 19) information of the people in 
Bangkok differently. Also, the people in Bangkok with factor of sex, level of education  and occupation had 
different, making the effecting anxiety from Coronavirus (COVID - 19) information of the population in 

Bangkok had no different. Moreover, the affecting perception factors of Selective Exposure had an effect on 
the anxiety of body, mind and emotional behavior. A Selective Retention had an effect on the anxiety of mind 
and Selective Attention had an effect on the anxiety of emotional behavior from Coronavirus (COVID - 19) 
information of the people in Bangkok. 
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บทน า 

มนุษยก์ับธรรมชาติมีการด าเนินชีวิตร่วมกนัมาตลอดโดยส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ  บนโลกนั้นอยู่ร่วมกนัดว้ย

กลไกการปรับสมดุลของระบบนิเวศ คือ มีผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและผูย้่อยสลาย เพ่ือด ารงวฏัจักรต่อไปได้ และ

ชาร์ลส์ ดาร์วินได้กล่าวไวว่้า ผูท่ี้แข็งแกร่งเท่านั้นท่ีจะอยู่รอด แต่ปัจจัยทางธรรมชาติมีจ านวนจ ากัด ดังนั้น 



ส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวเพ่ือการคงอยู่ของเผ่าพนัธุ์ และหากระบบนิเวศมีบางส่ิงถูกท าลายไป หรือ

บางอย่างเกิดข้ึนมากเกินไปย่อมท าให้ความสมดุลของระบบนิเวศนั้นลดลง มนุษย ์นบัเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีจดัอยู่ใน

ล าดบัท่ีมีวิวฒันาการสูงท่ีสุดสามารถสร้างสรรคน์วตักรรมต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความอยู่รอดของเผ่าพนัธุ์

ตนเอง ในขณะท่ีไวรัส เป็นส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และสามารถขยายพนัธุ์ไดร้วดเร็วเม่ือ

อยู่ในสถานที่ท่ีเหมาะสม สามารถก่อให้เกิดการติดเช้ือได ้ ซ่ึงในช่วงหลายศตวรรษท่ีผ่านไดมี้การแพร่กระจาย

อย่างมากจนเกิดโรคระบาดรุนแรงและคร่าชีวิตมนุษยไ์ปไดม้หาศาล ซ่ึงในปัจจุบนัทัว่โลกต่างก็ตกอยู่ในความ

ต่ืนตระหนกหวัน่วิตกเกี่ยวกบัไวรัสชนิดหน่ึง ท่ีมีช่ือว่า โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแพร่

ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ซ่ึงมีแหล่งก าเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ประเทศจีน ส าหรับประเทศไทย 

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งก็ให้ความส าคญักบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากเป็นประเทศท่ีพบการระบาดใน

วงกว้าง ซ่ึงปัจจุบันเทคโนโลยีการส่ือสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพราะ

เทคโนโลยีการส่ือสารสามารถท าให้ผูร้ับสารได้รับขอ้มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว ทนัต่อเหตุการณ์  

ดังนั้นผูวิ้จัยจึงมีความสนใจในเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัส

โคโรนา (COVID-19) ข้ึน เพ่ือที่จะเป็นขอ้มูลให้กบัองคก์รส่ือต่าง ๆ น าไปใชป้ระโยชน์ในการแกไ้ขปรับปรุง

พฒันารูปแบบการจดัการข่าวสารให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาความวิตกกงัวลจากการการรบัรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล  

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัการรับรู้ข่าวสารท่ีมีผลกระทบต่อความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

จ านวน 400 คน 

 2. ขอบเขตของระยะเวลาในการวิจยั เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563 



 3. ขอบเขตด้านตวัแปร ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล  และปัจจัยการรับรู้

ข่าวสาร ตวัแปรตาม คือ ความวิตกกงัวลทางดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจและดา้นพฤติกรรมการแสดงอารมณ์ 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลท่ีต่างกนัท าให้ความวิตกกงัวลจาก

การการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ต่างกนั 

 2. ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารมีผลต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือทราบถึงปัจจยัการรับรู้ข่าวสารท่ีมีต่อความวิตกกงัวลเกี่ยวกบั COVID – 19  

 2. เพ่ือทราบระดบัความวิตกกงัวลต่อเช้ือไวรัส COVID – 19 

 3. เพ่ือน าขอ้มูลความวิตกกังวลท่ีได้รับไปออกแบบการส่ือสารเพ่ือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของการ

ส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทบทวนวรรณกรรม 

การรับรู้ข่าวสาร คือ กระบวนการท่ีตนเองเปิดรับส่ิงกระตุน้ท่ีสนใจและให้ความสนใจกบัส่ิงเร้านั้น ๆ

โดยการรับรู้ตามความสนใจ ทัศนคติของตน แม้ว่าข่าวสารท่ีรับมาจะจากแหล่งเดียวกันแต่บุคคลจะ

ตีความหมายของข่าวสารออกมาแตกต่างกนัได ้ซ่ึงการตอบสนองของแต่ละบุคคลก็ตีความแตกต่างกนัไป 

 Robbin and Coulter (2559: 225) กล่าวว่า การรับรู้ คือกระบวนการท่ีเกี่ยวขอ้งกับการรับสารและให้

ความหมายต่อมนุษยท่ี์ไดร้ับรู้มา ซ่ึงส่ิงท่ีไดร้ับรู้มานั้นเช่ือว่าเป็นส่ิงท่ีเป็นความจริง 

Assael (1998) กล่าวถึงการรับรู้ข่าวสาร หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเลือกรับ จดัองคป์ระกอบและ

แปลความหมายจากส่ิงกระตุ้นออกมา ให้มีความหมายเขา้ใจได้ สอดคล้องกับประสบการณ์ท่ีผ่านมาของ

ตนเอง 

 ความวิตกกังวล คือ การท่ีบุคคลรับรู้และประเมินจากส่ิงกระตุ้นท่ีจะมาคุกคามว่าจะเป็นอนัตรายต่อ

ตน จนท าให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจ เครียด หวาดหวัน่ วิตก กังวล กลวั ซ่ึงอาจจะมาจากประสบการณ์ท่ี

เกิดข้ึน จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม จนมี

ผลกระทบต่อตนเองและคนรอบขา้ง 



ความวิตกกงัวลมีหลายระดบัตั้งแต่ระดบัปกติไปจนถึงความรุนแรง แต่ละระดบันั้นข้ึนอยู่กบัการรบัรู้

และการประเมินของแต่ละบุคคล ผูท่ี้มีระดบัวิตกกงัวลในระดบัต ่า จะสามารถเรียนรู้ ต่ืนตวั หาวิธีแกไ้ขได ้ผูท่ี้

มีระดบัวิตกกงัวลปานกลาง เร่ิมท่ีจะรับรู้ไดน้้อยลง การมองเห็นส่ิงต่าง ๆแคบลง เร่ิมมีปัญหาทางดา้นร่างกาย 

ซ่ึงยงัพอท่ีจะแกปั้ญหาได ้ผูท่ี้ระดบัความวิตกกงัวลสูง บุคคลจะมีการรับรู้ลดลง ความใส่ใจน้อยลง ไม่สามารถ

จับสาระส าคญัได้ ไม่เขา้ใจกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนและต่อเน่ือง สามารถแก้ปัญหาได้เพียงเล็กน้อย และมี

ปัญหาทางดา้นร่างกายร่วมดว้ย และผูท่ี้ระดับความวิตกกงัวลสูงมาก เป็นผูท่ี้ไม่มีการรับรู้ การรับรู้ผิดไปจาก

เดิม กระบวนการคิดผิดปกติ ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 1. ตวัแปรอิสระ 
     ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
     ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร ประกอบด้วย การเลือกเปิดรับ การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู้และ
ตีความหมาย และการเลือกจดจ า 
 2. ตวัแปรตาม คือ ผลกระทบต่อความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID-

19) ประกอบดว้ยความวิตกกงัวลดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ และดา้นพฤติกรรมอารมณ์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้ งน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวิจัยตัดขวาง (Cross 
Sectional studies) การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยขอความอนุเคราะห์จากผู ้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม จากการพิจารณาของ
ผู ้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า ค่า IOC สูงสุดเท่ากับ 1.00 และค่า IOC ต ่าสุดเท่ากับ 1.00 ซ่ึงค่า IOC ของขอ้

ค าถามทุกขอ้มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าขอ้ค าถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีต้องการวดั และน าไปทดลองใช ้
(try-out) กบัประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ไดค่้าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามด้านปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเท่ากับ 0.770 และได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้าน
ผลกระทบต่อความวิตกกงัวลเท่ากับ 0.747 แสดงว่า ขอ้ค าถามมีระดับความเช่ือมัน่สูงและสามารถน าไปเก็บ
ขอ้มูลได ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัครั้ งน้ีผูวิ้จยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี  
1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 



1.1 ใช้ค่าร้อยละ  (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวดัเชิง
กลุ่ม ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพและรายได ้

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวดัเชิง
ปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร และผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ t – test ความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสาร จ าแนกตาม

เพศ  

  2.2 ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยขอ้มูลทางสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) กบั

ความวิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสารจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และท า

การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชวิ้ธีของ LSD 

2.3 ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กบัปัจจัย

การรับรู้ข่าวสารท่ีมีผลกระทบต่อความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสาร 

สรุปผลการวิจัย 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 78.7 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ปี คิดเป็นร้อย

ละ 48.3 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.0 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทั/รับจา้ง คิดเป็นร้อยละ 

56.0 รายไดต่้อเดือนสูงกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.2 โดยผูวิ้จยัไดส้รุปผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการรับรู้ข่าวสารไวรัสโคโรนา 

(COVID - 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการรับรู้

ข่าวสารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 

0.52 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การรับรู้จากดา้นการเลือกให้ความสนใจมีค่าเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุด รองลงมา 

คือ การรับรู้จากด้านการเลือกจดจ า การรับรู้จากดา้นการเลือกเปิดรับ และน้อยท่ีสุดคือด้านการเลือกรับรู้และ

ตีความหมาย 

  1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อความวิตก

กงัวลจากการรับรู้ข่าวสารไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร



ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง มีระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ไวรัสโคโรนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.82 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 6.04 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความวิตกกังวลทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยท่ีมาก

ท่ีสุด รองลงมา ความวิตกกงัวลทางดา้นจิตใจ และน้อยท่ีสุดคือ ความวิตกกงัวลทางดา้นร่างกาย  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 

19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัย

ไดด้งัน้ี 

 2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกันท าให้ความวิตกกังวลจากการรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมไม่ต่างกนั  

  2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกันท าให้ความวิตกกังวลจากการรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ความวิตกกงัวล

จากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ด้านพฤติกรรมอารมณ์ต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ี

ระดบั 0.05 

  2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันท าให้ผลกระทบต่อความ

วิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมไม่ต่างกนั  

  2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกันท าให้ความวิตกกังวลจากการรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมไม่ต่างกนั 

  2.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัท าให้ความวิตกกงัวล

จากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกีย่วกบัไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ดา้นร่างกายต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี

ระดบั 0.05 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสาร ท่ีมีผลต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 

(COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

  3.1 การวิเคราะห์การรับรูข้่าวสาร ดา้นการเลือกเปิดรับ มีผลต่อความวิตกกงัวลเกี่ยวกบัไวรสั

โคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ในตวัแปรส่วนการรับรู้ข่าวสารทั้งหมด 4 ตวั ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของความวิตกกงัวลเกี่ยวกบัไวรัสโค



โรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครทางด้านร่างกาย ได้ร้อยละ 12.2 หรือมีอ านาจ

พยากรณ์ร้อยละ 12.2 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.275 

  3.2 การวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสารดา้นการเลือกเปิดรับ และดา้นการเลือกจดจ า มีผลต่อความ

วิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีระดับ

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในตวัแปรส่วนการรับรู้ข่าวสารทั้งหมด 4 ตวั ร่วมกนัอธิบายความผนัแปรของ

ความวิตกกงัวลเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครทางดา้นจิตใจได้

ร้อยละ 15.9 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 15.9 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.221 

  3.3 การวิเคราะห์การรบัรู้ขา่วสารดา้นการเลอืกเปิดรับ และดา้นการเลือกให้ความสนใจ มีผล

ต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

ระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในตวัแปรส่วนการรับรู้ข่าวสารทั้งหมด 4 ตวั ร่วมกันอธิบายความผนั

แปรของความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานครทาง

พฤติกรรมอารมณ์ได้ร้อยละ 17.0 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 17.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการ

พยากรณ์ท่ี ± 0.263 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจยัเร่ือง ผลกระทบต่อความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของ

กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 

1. ผลการศึกษาความวิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของ

กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

  1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการรับรู้

ข่าวสารโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าคะแนนของการรับรู้จากดา้นการ

เลือกให้ความสนใจมีค่าเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุด โดยให้ความสนในขอ้มูลข่าวสารท่ีไดร้ับจากส่ือมวลชน ได้แก่ วิทยุ 

โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต หรือหนงัสือพิมพ ์มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ประชากรมีการเขา้ถึงส่ือต่าง ๆไดโ้ดยง่าย 

เพราะการส่ือสารในรูปแบบของส่ือมวลชน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยุ โทรทศัน์ หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะ

อินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัได้มีการใชป้ระโยชน์ท่ีหลากหลาย เช่นการสมคัรงาน การซ้ือขายสินคา้หรือบริการ 

การส่ือสารต่าง ๆ ท าให้ประชากรส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจและเรียนรู้เพ่ือใช้งานส่ือเหล่าน้ีได้ใน

ชีวิตประจ าวนั และในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นสังคมเมืองท่ีมีการพฒันาในดา้นต่าง ๆ  มากมาย ประชากร



จึงตอ้งพฒันาตนเองในการเรียนรู้ส่ิงเหล่าน้ีเพ่ิมข้ึน ท าให้ประชากรส่วนมากสามารถเรียนรู้และเขา้ถึงส่ือต่าง ๆ  

ได้ง่าย จากผลการวิจัยปัจจัยการรับรู้จากด้านการเลือกให้ความสนใจมีค่าเฉลี่ ยท่ีมากท่ีสุดนั้นพบว่าได้

สอดคล้องกบังานวิจัยของกาญจนา ทารินทร์ (2561) ท่ีกล่าวว่า ผูท่ี้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือกสนใจ

ข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง และจากงานวิจัยของกริติ คเชนทวา (2555) ท่ีได้กล่าวว่า บุคคลจะเลือกรับรู้

ข่าวสารท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุนความรู้ ทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยมและประสบกาณ์เดิมของตนเอง 

  1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อความวิตก

กังวลจากการรับรู้ข่าวสารไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบั

พฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกบัการรบัรู้ขอ้มูลข่าวสารไวรัสโคโรนา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า 

ความวิตกกังวลทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยท่ีมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาดา 

สุขกฤต (2553) อา้งถึงใน กฤตพงศ์ มาสอาด (2555)    ท่ีกล่าวว่า เม่ือเรารับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตประจ าวนั ส่งผลให้เกิดความวิตกกงัวลข้ึนได ้โดยความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจส่งผลกระทบต่อร่างกาย 

จิตใจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ เช่น เกิดการเจ็บป่วยทางกาย หรือการเปลี่ยนแปลงของสมองและ

ฮอร์โมน เป็นต้น ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่า เม่ือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครได้รับข่าวสารไวรัสโคโรนา 

(COVID - 19) พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความวิตกกงัวลอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ส่วนมากยงัสามารถด าเนิน

ชีวิตประจ าวนัได ้มีอารมณ์ท่ีร่าเริง แจ่มใส ยิ้มแยม้ และสบายใจ ซ่ึงอาการเหล่าน้ีจะพบไดใ้นกลุ่มบุคคลทัว่ไป

ท่ีมีความวิตกกังวลในระดับต ่า ตามการแบ่งระดับความวิตกกังวลของ Spielberger อาจเกิดข้ึนได้เน่ืองจาก

ประชากรได้รับรู้ขอ้มูลท่ีชดัเจน ครบถ้วน จนสามารถวางแผนดูแลตนเองได้ ดังงานวิจัยของสุพิดา เยน็โภคา 

(2553) พบว่า การเปิดรับส่ือเกี่ยวกับโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

ป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ์ใหม่ 2009 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 2. ผลความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของกลุ่มประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล  พบว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ

ต่างกัน และประชากรท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัท าให้เกิดความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบั

ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ต่างกนั  

  2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกันท าให้ความวิตกกังวลจากการรับรู้

ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมต่างกัน โดยจากการศึกษาพบว่าด้านท่ีแตกต่างกนัคือ

ดา้นพฤติกรรมอารมณ์ เน่ืองมาจาก บุคคลในแต่ละวยัจะมีรูปแบบการใชชี้วิตท่ีแตกต่างกนั การเรียนรู้ การแปล



ความขอ้มูลรวมไปถึงวิธีการเผชิญปัญหาแตกต่างกนั จึงส่งผลท าให้เกิดความวิตกกงัวลไดแ้ตกต่างกนั ซ่ึงจาก

ผลการศึกษาวิจยัพบว่า บุคคลท่ีมีอายุในช่วง 21 – 30 ปี เป็นช่วงท่ีมีความวิตกกงัวลเฉลี่ยสูงท่ีสุด เน่ืองจากเป็น

วยัท างาน และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้มาก เป็นวยัผูใ้หญ่ตอนต้นท่ีเร่ิมสร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง จึงต้อง

แบกรับภาระหลายอยา่ง เม่ือตอ้งอยู่ท่ามกลางสถานการณท่ี์เป็นภยัคุกคามต่อชีวิต เศรษฐกิจ หรือสังคมข้ึน ย่อม

ส่งผลกระทบต่อการปรับตวั และความวิตกกงัวลเพ่ิมข้ึนมาได ้ จากงานวิจยัของนภาดา สุขกฤต (2553) อา้งถึง

ใน กฤตพงศ์ มาสอาด (2555) กล่าวว่าการพฒันาการของชีวิต สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวนั หรือการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพท าให้เกิดความคับขอ้งใจและวิตกกังวลได้ นอกจากน้ียงั

สอดคล้องกบังานวิจยัของวาสนา ฟุ้งฟู (2548)  ท่ีกล่าวว่า อายุมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความวิตกกงัวลของ

ผูสู้งอายุโรคตอ้หิน 

  2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัท าให้ความวิตกกงัวล

จากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมต่างกัน โดยจากการศึกษาพบว่าด้านท่ี

แตกต่างกนัคือ ความวิตกกงัวลดา้นร่างกาย เน่ืองจากสถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 

ท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ีส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างมาก ดังจะเห็นในข่าวต่าง ๆ ว่า

ประชากรต้องหยุดงาน ขาดรายได้ แต่ในขณะเดียวกัน ค่าครองชีพกลบัเพ่ิมสูงข้ึนอย่างชัดเจน ซ่ึงในเขต

กรุงเทพมหานครมีประชากรท่ีหลากหลายอาชีพท่ีจ าเป็นต้องหยุดงาน และส่งผลให้รายรับลดลงหรือไม่เกิด

รายรับข้ึน ในขณะท่ีรายจ่ายในชีวิตประจ าวนัยงัคงด าเนินต่อไป สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อตินุช มาลากุล ณ 

อยุธยา (2546) กล่าวว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพนัธ์กับภาวะวิตกกงัวลคือ ผูท่ี้มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต ่าจะมีความวิตกกงัวลระดบัท่ีสูงกว่าผูท่ี้มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวสูง 

 3. ผลของปัจจัยด้านการรับรู้ข่าวสารต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของ

กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกเปิดรับมีผลต่อความวิตกกงัวลทางดา้นร่างกาย จิตใจ และ

พฤติกรรมอารมณ์ ส่วนด้านการเลือกจดจ า มีผลต่อความวิตกกังวลทางด้านจิตใจ และด้านการเลือกให้ความ

สนใจ มีผลต่อความวิตกกงัวลทางพฤติกรรมอารมณ์ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  3.1 การรับรู้ข่าวสารต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเลือกเปิดรับผลต่อความวิตกกังวลทางด้านร่างกาย จิตใจ และ

พฤติกรรมอารมณ์ เน่ืองจากบุคคลทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  ได้แตกต่างกัน และในปัจจุบนั

ช่องทางการส่งต่อขอ้มูลข่าวสารมีหลากหลาย ซ่ึงแต่ละบุคคลจะเลือกเปิดรับขอ้มูลตามความสนใจ ความพึง



พอใจ หรือความสะดวก จากงานวิจัยของพีระ จิรโสภณ (2540) อา้งถึงใน ภสัรา อภิรักษ์ลี้พล (2558) และ 

ศรัญญา บุญญาวรกุล (2558) อา้งถึงในกาญจนา ทารินทร์ (2561) กล่าวว่า บุคคลจะเลือกเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร

เพ่ือตอบสนองความตอ้งการโดยจะเลือกจากส่ือที่คุน้เคย สนใจหรือพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นช่องใดช่องหน่ึงของ

ส่ือโทรทัศน์ เลือกจากเพจในเฟซบุ๊กท่ีตนเองติดตาม เป็นต้น ซ่ึงส่ือท่ีได้รับมาเหล่าน้ีมีทั้ งส่ือท่ีเป็นทั้ ง

ประโยชน์และโทษไปพรอ้ม ๆ  กนั โดยในปัจจุบนัท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID – 19) นั้น ได้

มีการรายงานสถานการณอ์ยูทุ่กชอ่งทางส่ือสาร อาจท าให้บุคคลเกิดความวิตกกงัวลข้ึนได ้ไม่ว่าจะเป็นทางดา้น

ร่างกาย ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือตึงเครียด เหงื่อออก หน้าแดง มือเยน็หรือมือเปียก นอนไม่หลบั ปวดศีรษะ รับประทาน

อาหารไดม้ากข้ึนหรือรับประทานอาหารไดน้้อยลง ปวดทอ้ง ทอ้งผูกหรือทอ้งเสีย เบ่ืออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน 

หายใจเร็ว ใจสั่น หัวใจเตน้เร็วข้ึน ความดนัโลหิตสูง ทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ไม่มีสมาธิ เรียนรู้หรือตดัสินใจชา้ลง 

คิดซ ้า ๆ คิดฟุ้งซ่าน สับสน กลวัตนเองหรือคนท่ีรกัไดร้บัอนัตรายจากเหตุการณท่ี์เกิดข้ึน ความหวาดระแวงต่าง 

ๆ หรือทางด้านพฤติกรรมอารมณ์ ได้แก่  เดินไปมา สีหน้าเคร่งเครียด พูดเสียงดัง พูดซ ้ า ๆ พูดเร็ว 

กระสับกระส่าย เศร้า หมดหวงั หดหู่ ร้องไห้ง่าย แยกตวั ชอบอยู่คนเดียว หงุดหงิด โมโหง่าย ถึงอย่างไรก็ตาม 

ยงัมีบุคคลจ านวนหน่ึงท่ีแม้ว่าจะมีการได้รับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) แต่ยงั

สามารถใชชี้วิตประจ าวนัไดอ้ย่างเป็นปกติ ได้แก่ ยงัสามารถพกัผ่อนนอนหลบัได ้มีสมาธิ ความจ าเป็นปกติ 

อารมณ์ดี ยิ้มแยม้ ร่าเริง สามารถรับมือกบัสถานการณ์และดูแลตนเองได ้

  3.2 การรับรู้ข่าวสารต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการเลือกจดจ า มีผลต่อความวิตกกังวลทางด้านจิตใจ สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ พีระ จิระโสภณ (2540) อา้งถึงในภสัรา อภิรักษล์ี้พล (2558) และงานวิจยัของ ศรัญญา บุญญาวร

กุล (2558) อา้งถึงในกาญจนา ทารินทร์ (2561) กล่าวว่าบุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่ิงท่ีตนนั้นให้ความ

สนใจ ความต้องการ ทัศนคติ นอกจากน้ียงัพบในงานวิจัยของ กิรติ คเชนทวา (2555) ท่ีกล่าวว่าบุคคลจะ

หลีกเลี่ยงการรับรู้ข่าวสารท่ีตนเองไม่ไดส้นใจ แต่จะเลือกจดจ าข่าวสารท่ีตนเองให้ความสนใจเช่นเดียวกนั ซ่ึง

เม่ือบุคคลได้จดจ าในข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซ่ึงในปัจจุบนัยงัส่งผลกระทบต่อชีวิต 

เศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างต่อเน่ือง อาจส่งผลให้บุคคลนั้น ๆ เกิดความวิตกกงัวลได ้

  3.3 การรับรู้ข่าวสารต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ม

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการเลือกให้ความสนใจ มีผลต่อความวิตกกงัวลทางพฤติกรรมอารมณ์ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ทารินทร์  (2561) และกิรติ คเชนทวา (2555) ท่ีได้กล่าวว่า ผู ้ท่ีเปิดรับ



ข่าวสารมีแนวโน้มท่ีจะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง ซ่ึงบุคคลจะเลือกตามความคิดเห็น และความ

สนใจของตน เพ่ือมาสนับสนุนทัศนคติและความสนใจเดิมจากส่ิงท่ีให้ความสนใจเดิมอยู่ก่อนแล้ว และ

พยายามหลีกเลี่ยงส่ิงท่ีไม่สอดคล้องกบัความรู้ ความเขา้ใจ หรือ ทศันคติเดิม เพ่ือไม่ให้เกิดความไม่สบายใจ 

หรือความขดัแยง้ทางดา้นความเขา้ใจ จึงท าให้เกิดการแสดงออกทางดา้นอารมณ์และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน

ได ้

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล 

 1. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายุ จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

ท่ีมีอายุต่างกนัท าให้ความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมต่างกนั 

ดงันั้นในการส่ือสารของแต่ละหน่วยงานหรือองคก์รท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการส่ือสาร ควรให้ความส าคญักบัลกัษณะ

ของกลุ่มท่ีมีอายุต่างกนัโดยอาจจะมีการน าเสนอรูปแบบข่าวสารท่ีเขา้กบัตามระดบัช่วงอาย ุใชวิ้ธีการส่ือสารท่ี

ชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีแนวทางในการแกไ้ขไปพร้อมกนัดว้ย เพ่ือให้ผูร้ับส่ือไดเ้กิดความเขา้ใจ ตระหนกั และ

สามารถมีแนวทางจดัการปัญหาท่ีเหมาะสมไดต่้อไป 

 2. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต่างกนัท าให้ความวิตกกงัวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกบัไวรัสโคโร

นา (COVID - 19) โดยรวมต่างกัน เน่ืองจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เป็นโรคท่ีคุกคามชีวิต 

เศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างมาก ท าให้เกิดประชากรต้องหยุดงาน ประชาชนจ านวนมากท่ีมีรายไดน้้อยอยู่

แล้ว เม่ือต้องหยุดงาน ส่งผลให้ขาดรายได้ แต่ในขณะเดียวกนั ค่าครองชีพกลบัเพ่ิมสูงข้ึนอย่างชดัเจน ซ่ึงใน

เขตกรุงเทพมหานครมีประชากรท่ีหลากหลายอาชีพท่ีจ าเป็นตอ้งหยุดงานและส่งผลให้รายรับลดลงหรือไม่เกดิ

รายรับข้ึน ในขณะท่ีรายจ่ายในชีวิตประจ าวนัยงัคงด าเนินต่อไป ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งจึง

ควรเขา้มามีบทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชีพท่ีเหมาะสมในสถานการณ์เช่นน้ี อีกทั้งตวับุคคลเองต้องหา

แนวทางในการสร้างรายได้เช่นกัน เม่ือประชาชนมีรายได้ท่ีมากข้ึนเพียงพอต่อการด ารงชีวิต หรือมีเงินเก็บ 

ย่อมท าให้ความวิตกกงัวลเม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีฉุกเฉินลดลง 

 

 

 



ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความวิตกกังวลจากการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโครา (COVID - 19) 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข่าวสารประกอบดว้ย ดา้นการเลือกเปิดรับมีผลต่อความ

วิตกกังวลทางด้านร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมอารมณ์ ส่วนด้านการเลือกจดจ า มีผลต่อความวิตกกังวล

ทางดา้นจิตใจ และดา้นการเลือกให้ความสนใจ มีผลต่อความวิตกกงัวลทางพฤติกรรมอารมณ์ ดงันั้นควรมีการ

พฒันาหรือออกแบบเน้ือหาของการส่ือสาร เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัไวรัสโคโรนาในดา้น

ท่ีควรจะรับรู้และการน าเสนอเพ่ือลดระดับความวิตกกังวลแต่ละด้านเป็นไปในทิศทางเชิงบวก นอกจากน้ี

ประชาชนควรรบัขอ้มูลจากแหลง่ขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งปรับใชวิ้ธีการจดัการรูปแบบการด าเนินชีวิตอยา่ง

เหมาะสม จะสามารถช่วยลดความวิตกกงัวลลงได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอื่น ๆ  เพ่ิมข้ึนด้วย ท่ีอาจจะส่งผลต่อความวิตกกังวล เช่นสถานภาพสมรส 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว หรือศึกษาผลกระทบดา้นอื่นเพ่ิม เช่น ความเครียด เป็นตน้ 

2. การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ในการวิจยั 

ครั้ งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้ง ครอบคลุมยิ่งข้ึน หรือศึกษาในต่างจังหวดั เน่ืองจากมี

ความแตกต่างดา้นภูมิประเทศ วฒันธรรม อาชีพ การศึกษา และรายได ้เพ่ือให้ทราบความคิดเห็นท่ีแตกต่างและ

หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 

 3. การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีใช้เคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในลกัษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) อาจท าให้มองเห็นไดว่้า ขอ้มูลท่ีน ามาใชน้ั้นเป็นเพียง

ภาพรวมวงกวา้งของกลุ่มตวัอย่าง จึงควรมีการศึกษาการเก็บขอ้มูล เช่น การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ  การสนทนา

จากกลุ่ม เพ่ืออาจจะไดผ้ลการศึกษาท่ีเป็นขอ้มูลเชิงลึกและมีความละเอียดมากข้ึน 
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