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บทคัดย่ อ
การวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับ COVID – 19 ใน
ประชากร เขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความวิตกกังวลจากการ
การรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนก
ตามปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู ้ข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับ รู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่ มแบบ
สะดวก วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่มีอายุและรายได้ที่ต่างกันทาให้ความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารไวรัสโคโรนา (COVID -19) ต่างกันอย่าง

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่กลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศ ระดับการศึกษา
อาชี พ ที่ต่างกันมีความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารไวรัสโคโรนา (COVID -19) ไม่ต่างกัน ส่ วนปั จจัยการ
รั บรู ้ ข่า วสาร ด้า นการเลือ กเปิ ดรับมี ผลต่ อความวิตกกังวลทางด้า นร่ า งกาย ด้า นจิ ตใจ และด้านพฤติกรรม
อารมณ์ ส่ วนด้านการเลือกจดจา มีผลต่อความวิตกกังวลทางด้านจิตใจ และด้านการเลือกให้ความสนใจ มีผล
ต่อความวิตกกังวลทางพฤติกรรมอารมณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ความวิตกกังวล; การรับรู ้; 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.
Keywords: Anxiety; Perception; Coronavirus (COVID - 19)
บทนา
มนุ ษย์กับธรรมชาติมีการดาเนินชีวิตร่ วมกันมาตลอดโดยสิ่ งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลกนั้นอยู่ร่วมกันด้วย
กลไกการปรับสมดุลของระบบนิ เวศ คือ มีผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคและผูย้ ่อยสลาย เพื่อดารงวัฏจักรต่อไปได้ และ
ชาร์ ลส์ ดาร์ วินได้กล่าวไว้ว่า ผูท้ ี่แข็งแกร่ งเท่านั้นที่จะอยู่รอด แต่ปัจจัยทางธรรมชาติมีจานวนจากัด ดังนั้น

สิ่ ง มี ชี วิตต่ าง ๆ จึ ง ต้อ งปรับตัวเพื่อการคงอยู่ของเผ่าพัน ธุ์ และหากระบบนิ เวศมี บางสิ่ งถูก ทาลายไป หรื อ
บางอย่างเกิดขึ้นมากเกินไปย่อมทาให้ความสมดุลของระบบนิเวศนั้นลดลง มนุษย์ นับเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่จดั อยู่ใน
ลาดับที่มีวิวฒั นาการสู งที่สุดสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความอยู่รอดของเผ่ าพันธุ์
ตนเอง ในขณะที่ไวรัส เป็ นสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ วเมื่อ
อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ ซึ่งในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านได้มีการแพร่ กระจาย
อย่างมากจนเกิดโรคระบาดรุ นแรงและคร่ าชีวิตมนุษย์ไปได้มหาศาล ซึ่งในปัจจุบนั ทัว่ โลกต่างก็ตกอยู่ในความ
ตื่นตระหนกหวัน่ วิตกเกี่ยวกับไวรัสชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากแพร่
ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ซึ่ งมีแหล่งกาเนิ ดมาจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ประเทศจีน สาหรับประเทศไทย
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ให้ความสาคัญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็ นประเทศที่พบการระบาดใน
วงกว้า ง ซึ่ ง ปั จจุ บัน เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารได้เ ข้า มามี บทบาทส าคัญ ต่ อ ชี วิตประจาวัน ของมนุ ษย์ เพราะ
เทคโนโลยีการสื่ อสารสามารถทาให้ผูร้ ับสารได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ ว ว่องไว ทันต่อเหตุการณ์
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจในเรื่ องปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัส
โคโรนา (COVID-19) ขึ้น เพื่อที่จะเป็ นข้อมูลให้กบั องค์กรสื่ อต่าง ๆ นาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุ ง
พัฒนารู ปแบบการจัดการข่าวสารให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความวิตกกังวลจากการการรับรู ้ขา่ วสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปั จจัยการรับรู ้ข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่ มประชากรที่ อาศัยอยู่ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
จานวน 400 คน
2. ขอบเขตของระยะเวลาในการวิจยั เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2563

3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปั จจัย ลักษณะส่ วนบุ คคล และปั จจัยการรับรู ้
ข่าวสาร ตัวแปรตาม คือ ความวิตกกังวลทางด้านร่ างกาย ด้านจิตใจและด้านพฤติกรรมการแสดงอารมณ์
สมมติฐานการวิจัย
1. กลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีลกั ษณะส่ วนบุคคลที่ต่างกันทาให้ความวิตกกังวลจาก
การการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ต่างกัน
2. ปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวสารมีผลต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ม
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบถึงปัจจัยการรับรู ้ข่าวสารที่มีต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับ COVID – 19
2. เพื่อทราบระดับความวิตกกังวลต่อเชื้อไวรัส COVID – 19
3. เพื่อนาข้อมูลความวิตกกังวลที่ได้รับไปออกแบบการสื่ อสารเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายของการ
สื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ทบทวนวรรณกรรม
การรับรู ้ข่าวสาร คือ กระบวนการที่ตนเองเปิ ดรับสิ่ งกระตุน้ ที่สนใจและให้ความสนใจกับสิ่ งเร้านั้น ๆ
โดยการรั บ รู ้ ต ามความสนใจ ทัศ นคติ ข องตน แม้ ว่ า ข่ า วสารที่ รั บ มาจะจากแหล่ ง เดี ย วกั น แต่ บุ ค คลจะ
ตีความหมายของข่าวสารออกมาแตกต่างกันได้ ซึ่งการตอบสนองของแต่ละบุคคลก็ตีความแตกต่างกันไป
Robbin and Coulter (2559: 225) กล่าวว่า การรับรู ้ คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับสารและให้
ความหมายต่อมนุษย์ที่ได้รับรู ้มา ซึ่งสิ่ งที่ได้รับรู ้มานั้นเชื่อว่าเป็ นสิ่ งที่เป็ นความจริ ง
Assael (1998) กล่าวถึงการรับรู ้ข่าวสาร หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเลือกรับ จัดองค์ประกอบและ
แปลความหมายจากสิ่ งกระตุ้นออกมา ให้มีความหมายเข้า ใจได้ สอดคล้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมาของ
ตนเอง
ความวิตกกังวล คือ การที่บุคคลรับรู ้และประเมินจากสิ่ งกระตุ้นที่จะมาคุกคามว่าจะเป็ นอันตรายต่อ
ตน จนทาให้เกิดความรู ้สึกไม่สบายใจ เครี ยด หวาดหวัน่ วิตก กังวล กลัว ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ์ที่
เกิ ดขึ้ น จนทาให้ เ กิดการเปลี่ยนแปลงทางด้า นร่ างกายและจิ ตใจ ความคิด ความรู ้ สึ กและพฤติก รรม จนมี
ผลกระทบต่อตนเองและคนรอบข้าง

ความวิตกกังวลมีหลายระดับตั้งแต่ระดับปกติไปจนถึงความรุ นแรง แต่ละระดับนั้นขึ้นอยู่กบั การรับรู ้
และการประเมินของแต่ละบุคคล ผูท้ ี่มีระดับวิตกกังวลในระดับต่า จะสามารถเรี ยนรู ้ ตื่นตัว หาวิธีแก้ไขได้ ผูท้ ี่
มีระดับวิตกกังวลปานกลาง เริ่ มที่จะรับรู ้ได้น้อยลง การมองเห็นสิ่ งต่าง ๆแคบลง เริ่ มมีปัญหาทางด้านร่ างกาย
ซึ่งยังพอที่จะแก้ปัญหาได้ ผูท้ ี่ระดับความวิตกกังวลสู ง บุคคลจะมีการรับรู ้ลดลง ความใส่ ใจน้อยลง ไม่สามารถ
จับสาระสาคัญได้ ไม่เข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อเนื่ อง สามารถแก้ปัญหาได้เพียงเล็กน้อย และมี
ปั ญหาทางด้านร่ างกายร่ วมด้วย และผูท้ ี่ระดับความวิตกกังวลสู งมาก เป็ นผูท้ ี่ไม่มีการรับรู ้ การรับรู ้ผิดไปจาก
เดิม กระบวนการคิดผิดปกติ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้
กรอบแนวคิดการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปั จจัยการรับรู ้ข่าวสาร ประกอบด้วย การเลือกเปิ ดรับ การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู ้และ
ตีความหมาย และการเลือกจดจา
2. ตัวแปรตาม คือ ผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID19) ประกอบด้วยความวิตกกังวลด้านร่ างกาย ด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรมอารมณ์
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ เ ป็ นการวิ จัย แบบไม่ ทดลอง และเก็ บรวบรวมข้อ มู ล แบบวิ จัย ตัด ขวาง (Cross
Sectional studies) การทดสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยขอความอนุ เ คราะห์ จ ากผู ้เ ชี่ ย วชาญจานวน 3 ท่ า น
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของภาษาและความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หาของแบบสอบถาม จากการพิ จารณาของ
ผู ้เ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่ า น พบว่ า ค่า IOC สู ง สุ ดเท่ า กับ 1.00 และค่า IOC ต่ า สุ ดเท่ า กับ 1.00 ซึ่ ง ค่า IOC ของข้อ
คาถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าข้อคาถามทุกข้อครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการวัด และนาไปทดลองใช้
(try-out) กับประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 30 คน และหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามด้านปั จจัยการรับรู ้ ข่า วสารเท่ ากับ 0.770 และได้ค่า ความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถามด้าน
ผลกระทบต่อความวิตกกังวลเท่ากับ 0.747 แสดงว่า ข้อคาถามมีระดับความเชื่อมัน่ สู งและสามารถนาไปเก็บ
ข้อมูลได้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้

1.1 ใช้ค่า ร้ อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่ มีระดับการวัดเชิ ง
กลุ่ม ได้แก่ ลักษณะส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้
1.2 ใช้ค่า เฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับตัวแปรที่ มีระดับการวัดเชิ ง
ปริ มาณ ได้แก่ ปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวสาร และผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสาร
เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
2.1 ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ t – test ความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสาร จาแนกตาม
เพศ
2.2 ใช้การวิเคราะห์ดว้ ยข้อมูลทางสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) กับ
ความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารจาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และทา
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD
2.3 ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กับปัจจัย
การรับรู ้ข่าวสารที่มีผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสาร
สรุปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 78.7 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ปี คิดเป็ นร้อย
ละ 48.3 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 53.0 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั /รับจ้าง คิดเป็ นร้อยละ
56.0 รายได้ต่อเดือนสู งกว่า 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 41.2 โดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปผลการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิ เคราะห์ ขอ้ มู ลค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการรับรู ้ข่าวสารไวรัสโคโรนา
(COVID - 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
1.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ค่า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จจัย ด้า นการรับรู ้
ข่าวสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
0.52 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การรับ รู ้จากด้านการเลือกให้ความสนใจมีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด รองลงมา
คือ การรับรู ้จากด้านการเลือกจดจา การรับรู ้จากด้านการเลือกเปิ ดรับ และน้อยที่สุดคือด้านการเลือกรับรู ้และ
ตีความหมาย
1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อความวิตก
กังวลจากการรับรู ้ข่าวสารไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ประชากร

ในเขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
ไวรัสโคโรนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.82 และมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 6.04 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความวิตกกังวลทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยที่มาก
ที่สุด รองลงมา ความวิตกกังวลทางด้านจิตใจ และน้อยที่สุดคือ ความวิตกกังวลทางด้านร่ างกาย
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล สามารถสรุ ปผลการวิจัย
ได้ดงั นี้
2.1 ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มีเพศต่ า งกัน ทาให้ ความวิ ตกกังวลจากการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมไม่ต่างกัน
2.2 ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มีอายุต่า งกัน ทาให้ ความวิ ตกกังวลจากการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ความวิตกกังวล
จากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ด้านพฤติกรรมอารมณ์ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05
2.3 ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกันทาให้ผลกระทบต่อ ความ
วิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมไม่ต่างกัน
2.4 ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอาชี พต่างกันทาให้ ความวิตกกังวลจากการรั บรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมไม่ต่างกัน
2.5 ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันทาให้ ความวิตกกังวล
จากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกีย่ วกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ด้านร่ างกายต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.05
3. ผลการวิ เ คราะห์ ปัจจัย ด้า นการรั บรู ้ ข่า วสาร ที่ มีผ ลต่ อ ความวิ ตกกัง วลเกี่ ย วกับไวรั ส โคโรนา
(COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
3.1 การวิเคราะห์การรับรู ข้ ่าวสาร ด้านการเลือกเปิ ดรับ มีผลต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัส
โคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในตัวแปรส่ วนการรับรู ้ข่าวสารทั้งหมด 4 ตัว ร่ วมกันอธิบายความผันแปรของความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโค

โรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในกรุ งเทพมหานครทางด้านร่ างกาย ได้ร้อยละ 12.2 หรื อมีอานาจ
พยากรณ์ร้อยละ 12.2 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.275
3.2 การวิเคราะห์การรับรู ้ข่าวสารด้านการเลือกเปิ ดรับ และด้านการเลือกจดจา มีผลต่อความ
วิ ตกกัง วลเกี่ ย วกับไวรัส โคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี ระดั บ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในตัวแปรส่ วนการรับรู ้ข่าวสารทั้งหมด 4 ตัว ร่ วมกันอธิบายความผันแปรของ
ความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในกรุ งเทพมหานครทางด้านจิตใจได้
ร้อยละ 15.9 หรื อมีอานาจพยากรณ์ร้อยละ 15.9 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.221
3.3 การวิเคราะห์การรับรู ้ขา่ วสารด้านการเลือกเปิ ดรับ และด้านการเลือกให้ความสนใจ มีผล
ต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยมี
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในตัวแปรส่ วนการรับรู ้ข่าวสารทั้งหมด 4 ตัว ร่ วมกันอธิ บายความผัน
แปรของความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่มประชากรในกรุ งเทพมหานครทาง
พฤติ ก รรมอารมณ์ไ ด้ร้อ ยละ 17.0 หรื อ มี อ านาจพยากรณ์ร้อยละ 17.0 และมี ค่า ความคลาดเคลื่ อนของการ
พยากรณ์ที่ ± 0.263
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง ผลกระทบต่อความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของ
กลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. ผลการศึกษาความวิตกกังวลจากการรับรู ้ ข่าวสารเกี่ยวกับเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของ
กลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ค่า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จจัย ด้า นการรับรู ้
ข่าวสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครมีค่าคะแนนของการรับรู ้จากด้านการ
เลือกให้ความสนใจมีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด โดยให้ความสนในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่ อมวลชน ได้แก่ วิทยุ
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรื อหนังสื อพิมพ์ มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ประชากรมีการเข้าถึงสื่ อต่าง ๆได้โดยง่าย
เพราะการสื่ อสารในรู ปแบบของสื่ อมวลชน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ โดยเฉพาะ
อินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั ได้มีการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่นการสมัครงาน การซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การ
การสื่ อ สารต่ า ง ๆ ทาให้ ประชากรส่ วนใหญ่ หัน มาให้ ค วามสนใจและเรี ยนรู ้เ พื่ อ ใช้ง านสื่ อ เหล่ า นี้ ไ ด้ใน
ชี วิตประจาวัน และในเขตกรุ งเทพมหานครซึ่งเป็ นสังคมเมืองที่มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย ประชากร

จึงต้องพัฒนาตนเองในการเรี ยนรู ้สิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น ทาให้ประชากรส่ วนมากสามารถเรี ยนรู ้และเข้าถึงสื่อต่าง ๆ
ได้ง่ า ย จากผลการวิ จัย ปั จจัย การรั บรู ้ จากด้า นการเลื อ กให้ ความสนใจมี ค่า เฉลี่ ยที่ มากที่ สุ ดนั้น พบว่ า ได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา ทาริ นทร์ (2561) ที่กล่าวว่า ผูท้ ี่เปิ ดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจ
ข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง และจากงานวิจัยของกิรติ คเชนทวา (2555) ที่ได้กล่าวว่า บุคคลจะเลือกรับรู ้
ข่าวสารที่สอดคล้องและสนับสนุนความรู ้ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมและประสบกาณ์เดิมของตนเอง
1.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบต่อความวิตก
กังวลจากการรับรู ้ข่าวสารไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของกลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร มีระดับ
พฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารไวรัสโคโรนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า
ความวิตกกังวลทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาดา
สุ ขกฤต (2553) อ้างถึงใน กฤตพงศ์ มาสอาด (2555) ที่กล่าวว่า เมื่อเรารับรู ้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจาวัน ส่ งผลให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นได้ โดยความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นนั้นอาจส่ งผลกระทบต่อร่ างกาย
จิตใจ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ เช่น เกิดการเจ็บป่ วยทางกาย หรื อการเปลี่ยนแปลงของสมองและ
ฮอร์ โมน เป็ นต้น ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า เมื่อประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครได้รับข่าวสารไวรัสโคโรนา
(COVID - 19) พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่มีความวิตกกังวลอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ส่วนมากยังสามารถดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้ มีอารมณ์ที่ร่าเริ ง แจ่มใส ยิ้มแย้ม และสบายใจ ซึ่งอาการเหล่านี้จะพบได้ในกลุ่มบุคคลทัว่ ไป
ที่มีความวิตกกังวลในระดับต่า ตามการแบ่งระดับความวิตกกังวลของ Spielberger อาจเกิดขึ้นได้เนื่ องจาก
ประชากรได้รับรู ้ขอ้ มูลที่ชดั เจน ครบถ้วน จนสามารถวางแผนดูแลตนเองได้ ดังงานวิจัยของสุ พิดา เย็นโภคา
(2553) พบว่า การเปิ ดรับสื่ อเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. ผลความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ของกลุ่มประชากรใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัยลักษณะส่ วนบุคคล พบว่าประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกัน และประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันทาให้เกิด ความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ต่างกัน
2.1 ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ มีอายุต่า งกัน ทาให้ ความวิ ตกกังวลจากการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมต่างกัน โดยจากการศึกษาพบว่าด้านที่แตกต่างกันคือ
ด้านพฤติกรรมอารมณ์ เนื่องมาจาก บุคคลในแต่ละวัยจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน การเรี ยนรู ้ การแปล

ความข้อมูลรวมไปถึงวิธีการเผชิญปัญหาแตกต่างกัน จึงส่ งผลทาให้เกิดความวิตกกังวลได้แตกต่างกัน ซึ่งจาก
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า บุคคลที่มีอายุในช่วง 21 – 30 ปี เป็ นช่วงที่มีความวิตกกังวลเฉลี่ยสู งที่สุด เนื่องจากเป็ น
วัยทางาน และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มาก เป็ นวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่เริ่ มสร้างความมัน่ คงให้กบั ตนเอง จึงต้อง
แบกรับภาระหลายอย่าง เมื่อต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เป็ นภัยคุกคามต่อชีวิต เศรษฐกิจ หรื อสังคมขึ้น ย่อม
ส่ งผลกระทบต่อการปรับตัว และความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นมาได้ จากงานวิจยั ของนภาดา สุ ขกฤต (2553) อ้างถึง
ใน กฤตพงศ์ มาสอาด (2555) กล่ า วว่ า การพัฒ นาการของชี วิต สถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น ในการดาเนิ น
ชี วิตประจาวัน หรื อการเปลี่ยนแปลงทางชี วภาพทาให้เกิ ดความคับข้องใจและวิ ตกกัง วลได้ นอกจากนี้ ย งั
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวาสนา ฟุ้งฟู (2548) ที่กล่าวว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความวิตกกังวลของ
ผูส้ ู งอายุโรคต้อหิ น
2.2 ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันทาให้ ความวิตกกังวล
จากการรับรู ้ข่า วสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมต่า งกัน โดยจากการศึก ษาพบว่ าด้านที่
แตกต่างกันคือ ความวิตกกังวลด้านร่ างกาย เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
ที่ เ กิ ดขึ้ น ในขณะนี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชี วิต เศรษฐกิ จในประเทศไทยอย่ า งมาก ดัง จะเห็ น ในข่ า วต่ า ง ๆ ว่ า
ประชากรต้องหยุดงาน ขาดรายได้ แต่ ในขณะเดี ยวกัน ค่ า ครองชี พกลับเพิ่ มสู งขึ้ นอย่า งชัดเจน ซึ่ ง ในเขต
กรุ งเทพมหานครมีประชากรที่หลากหลายอาชีพที่จาเป็ นต้องหยุดงาน และส่ งผลให้ร ายรับลดลงหรื อไม่เกิด
รายรับขึ้น ในขณะที่รายจ่ายในชีวิตประจาวันยังคงดาเนินต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อตินุช มาลากุล ณ
อยุธยา (2546) กล่าวว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลคือ ผูท้ ี่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่าจะมีความวิตกกังวลระดับที่สูงกว่าผูท้ ี่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวสู ง
3. ผลของปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวสารต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ของ
กลุ่มประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกเปิ ดรับมีผลต่อความวิตกกังวลทางด้านร่ างกาย จิตใจ และ
พฤติกรรมอารมณ์ ส่ วนด้านการเลือกจดจา มีผลต่อความวิตกกังวลทางด้านจิตใจ และด้านการเลือกให้ความ
สนใจ มีผลต่อความวิตกกังวลทางพฤติกรรมอารมณ์ ซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 การรั บรู ้ ข่า วสารต่ อ ความวิ ตกกัง วลเกี่ ย วกับไวรั ส โคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ ม
ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นการเลือ กเปิ ดรับผลต่อความวิ ตกกังวลทางด้านร่ า งกาย จิ ตใจ และ
พฤติกรรมอารมณ์ เนื่ องจากบุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน และในปั จจุบนั
ช่องทางการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารมีหลากหลาย ซึ่งแต่ละบุคคลจะเลือกเปิ ดรับข้อมูลตามความสนใจ ความพึง

พอใจ หรื อความสะดวก จากงานวิจัยของพีระ จิรโสภณ (2540) อ้างถึงใน ภัสรา อภิรักษ์ล้ ีพล (2558) และ
ศรัญญา บุญญาวรกุล (2558) อ้างถึงในกาญจนา ทาริ นทร์ (2561) กล่าวว่า บุคคลจะเลือกเปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร
เพื่อตอบสนองความต้องการโดยจะเลือกจากสื่ อที่คนุ ้ เคย สนใจหรื อพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็ นช่องใดช่องหนึ่งของ
สื่ อ โทรทัศ น์ เลื อ กจากเพจในเฟซบุ๊ ก ที่ ตนเองติ ดตาม เป็ นต้น ซึ่ ง สื่ อ ที่ ไ ด้รั บมาเหล่ า นี้ มีท้ งั สื่ อ ที่ เ ป็ นทั้ง
ประโยชน์และโทษไปพร้อม ๆ กัน โดยในปัจจุบนั ที่มีการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19) นั้น ได้
มีการรายงานสถานการณ์อยูท่ ุกช่องทางสื่ อสาร อาจทาให้บุคคลเกิดความวิตกกังวลขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้าน
ร่ างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อตึงเครี ยด เหงื่อออก หน้าแดง มือเย็นหรื อมือเปี ยก นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ รับประทาน
อาหารได้มากขึ้นหรื อรับประทานอาหารได้น้อยลง ปวดท้อง ท้องผูกหรื อท้องเสี ย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
หายใจเร็ ว ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ วขึ้น ความดันโลหิ ตสู ง ทางด้านจิตใจ ได้แก่ ไม่มีสมาธิ เรี ยนรู ้หรื อตัดสิ นใจช้าลง
คิดซ้ า ๆ คิดฟุ้งซ่าน สับสน กลัวตนเองหรื อคนที่รกั ได้รบั อันตรายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความหวาดระแวงต่าง
ๆ หรื อ ทางด้ า นพฤติ ก รรมอารมณ์ ได้ แ ก่ เดิ น ไปมา สี ห น้ า เคร่ ง เครี ย ด พู ด เสี ย งดั ง พู ด ซ้ า ๆ พู ด เร็ ว
กระสับกระส่ าย เศร้า หมดหวัง หดหู่ ร้องไห้ง่าย แยกตัว ชอบอยู่คนเดียว หงุดหงิด โมโหง่าย ถึงอย่างไรก็ตาม
ยังมีบุคคลจานวนหนึ่ งที่แม้ว่าจะมีการได้รับการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19) แต่ยงั
สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้อย่างเป็ นปกติ ได้แก่ ยังสามารถพักผ่อนนอนหลับได้ มีสมาธิ ความจาเป็ นปกติ
อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม ร่ าเริ ง สามารถรับมือกับสถานการณ์และดูแลตนเองได้
3.2 การรั บรู ้ ข่า วสารต่ อ ความวิ ตกกัง วลเกี่ ย วกับไวรั ส โคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ ม
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกจดจา มีผลต่อความวิตกกังวลทางด้านจิตใจ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พีระ จิระโสภณ (2540) อ้างถึงในภัสรา อภิรักษ์ล้ พี ล (2558) และงานวิจยั ของ ศรัญญา บุญญาวร
กุล (2558) อ้างถึงในกาญจนา ทาริ นทร์ (2561) กล่าวว่าบุคคลจะเลือกจดจาข่าวสารเฉพาะสิ่ งที่ตนนั้นให้ค วาม
สนใจ ความต้อ งการ ทัศ นคติ นอกจากนี้ ยงั พบในงานวิ จัยของ กิ ร ติ คเชนทวา (2555) ที่ ก ล่ า วว่ า บุคคลจะ
หลีกเลี่ยงการรับรู ้ข่าวสารที่ตนเองไม่ได้สนใจ แต่จะเลือกจดจาข่าวสารที่ตนเองให้ความสนใจเช่นเดียวกัน ซึ่ง
เมื่อบุคคลได้จดจาในข่า วสารเกี่ย วกับไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งในปั จจุบนั ยังส่ งผลกระทบต่ อ ชี วิต
เศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง อาจส่ งผลให้บุคคลนั้น ๆ เกิดความวิตกกังวลได้
3.3 การรั บรู ้ ข่า วสารต่ อ ความวิ ตกกัง วลเกี่ ย วกับไวรั ส โคโรนา (COVID – 19) ของกลุ่ ม
ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านการเลือกให้ความสนใจ มีผลต่อความวิตกกังวลทางพฤติกรรมอารมณ์
สอดคล้อ งกับงานวิ จัย ของกาญจนา ทาริ น ทร์ (2561) และกิ ร ติ คเชนทวา (2555) ที่ ไ ด้ก ล่ า วว่ า ผู ้ที่เ ปิ ดรับ

ข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งบุคคลจะเลือกตามความคิดเห็น และความ
สนใจของตน เพื่ อ มาสนับสนุ น ทัศนคติ และความสนใจเดิ มจากสิ่ งที่ ให้ ความสนใจเดิ มอยู่ก่ อนแล้ว และ
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความรู ้ ความเข้าใจ หรื อ ทัศนคติเดิม เพื่อไม่ให้เกิดความไม่สบายใจ
หรื อความขัดแย้งทางด้านความเข้าใจ จึงทาให้เกิดการแสดงออกทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ได้
ข้ อเสนอแนะ
ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคล
1. ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านอายุ จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
ที่มีอายุต่างกันทาให้ความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยรวมต่างกัน
ดังนั้นในการสื่ อสารของแต่ละหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร ควรให้ความสาคัญกับลักษณะ
ของกลุ่มที่มีอายุต่างกันโดยอาจจะมีการนาเสนอรู ปแบบข่าวสารที่เข้ากับตามระดับช่วงอายุ ใช้วิธีการสื่ อสารที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีแนวทางในการแก้ไขไปพร้อมกันด้วย เพื่อให้ผรู ้ ับสื่ อได้เกิดความเข้าใจ ตระหนัก และ
สามารถมีแนวทางจัดการปัญหาที่เหมาะสมได้ต่อไป
2. ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันทาให้ความวิตกกังวลจากการรับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโร
นา (COVID - 19) โดยรวมต่างกัน เนื่ องจากโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เป็ นโรคที่คุกคามชี วิต
เศรษฐกิจ และสังคมไทยอย่างมาก ทาให้เกิดประชากรต้องหยุดงาน ประชาชนจานวนมากที่มีรายได้น้อยอยู่
แล้ว เมื่อต้องหยุดงาน ส่ งผลให้ขาดรายได้ แต่ในขณะเดียวกัน ค่าครองชีพกลับเพิ่มสู งขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่ งใน
เขตกรุ งเทพมหานครมีประชากรที่หลากหลายอาชีพที่จาเป็ นต้องหยุดงานและส่ งผลให้รายรับลดลงหรื อไม่เกิด
รายรับขึ้น ในขณะที่รายจ่ายในชีวิตประจาวันยังคงดาเนิ นต่อไป ดังนั้นหน่ วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึง
ควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างงาน สร้างอาชีพที่เหมาะสมในสถานการณ์เช่นนี้ อีกทั้งตัวบุคคลเองต้องหา
แนวทางในการสร้างรายได้เช่นกัน เมื่อประชาชนมีรายได้ที่มากขึ้นเพียงพอต่อการดารงชีวิต หรื อมีเงินเก็บ
ย่อมทาให้ความวิตกกังวลเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ฉุกเฉิ นลดลง

ปัจจัยการรับรู้ข่าวสาร
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลจากการรับรู ้ ข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโครา (COVID - 19)
ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า การรับรู ้ข่าวสารประกอบด้วย ด้านการเลือกเปิ ดรับมีผลต่อความ
วิ ตกกัง วลทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ และพฤติ กรรมอารมณ์ ส่ วนด้า นการเลือ กจดจา มี ผ ลต่ อ ความวิ ตกกังวล
ทางด้านจิตใจ และด้านการเลือกให้ความสนใจ มีผลต่อความวิตกกังวลทางพฤติกรรมอารมณ์ ดังนั้นควรมีการ
พัฒนาหรื อออกแบบเนื้อหาของการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาในด้าน
ที่ควรจะรับรู ้และการนาเสนอเพื่อลดระดับความวิตกกังวลแต่ละด้านเป็ นไปในทิศทางเชิ งบวก นอกจากนี้
ประชาชนควรรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งปรับใช้วิธีการจัดการรู ปแบบการดาเนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม จะสามารถช่วยลดความวิตกกังวลลงได้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่อาจจะส่ งผลต่อความวิตกกังวล เช่นสถานภาพสมรส
จานวนสมาชิกในครอบครัว หรื อศึกษาผลกระทบด้านอื่นเพิม่ เช่น ความเครี ยด เป็ นต้น
2. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ในการวิจยั
ครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้าง ครอบคลุมยิ่งขึ้น หรื อศึกษาในต่างจังหวัด เนื่ องจากมี
ความแตกต่างด้านภูมิประเทศ วัฒนธรรม อาชีพ การศึกษา และรายได้ เพื่อให้ทราบความคิดเห็นที่แตกต่างและ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
3. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ที่ใช้เครื่ องมือในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในลักษณะแบบสอบถาม (Questionnaire) อาจทาให้มองเห็นได้ว่า ข้อมูลที่นามาใช้น้ นั เป็ นเพียง
ภาพรวมวงกว้างของกลุ่มตัวอย่าง จึงควรมีการศึกษาการเก็บข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ การสนทนา
จากกลุ่ม เพื่ออาจจะได้ผลการศึกษาที่เป็ นข้อมูลเชิงลึกและมีความละเอียดมากขึ้น
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