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บทคัดย่อ  
 

 สถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยและทั่วโลกมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรุนแรง และมีแนวโน้ม
เพ่ิมมากข้ึน แนวทางในการป้องกัน ได้แก่ การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่ง
ประชาชนจำเป็นต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมการป้องกันตนเอง เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชน ตำบล
นาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 307 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้แก่ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ค่า r) P<0.05  
 ผลการวิจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28  พฤติกรรมในการป้องกันตนเองส่วนใหญ่อยู่
ในระดับมาก จำนวน 261 คน ร้อยละ 85.02  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 และความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร  การจัดการตนเอง การรู้เท่าทันสื่อ  
และทักษะการตัดสินใจ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
 การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ดี เนื่องจากประชาชนได้รับข้อมูลที่
ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อโซเชียลมีเดีย ดังนั้น ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน
โรคควรเน้นหนัก ทางสื่อ Social Media นอกจากนี้ควรเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้กับ อสม. เนื่องจาก อสม. ต้อง
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อเพิ่มความสามารถสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้ถูกต้องมาก
ขึ้น 
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บทนำและวัตถุประสงค์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถูกประกาศให้เป็นภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทุกประเทศกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครอบคลุมทุก
ภูมิภาคทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก ยืนยัน ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 จำนวน 177 ,009,726 
คน เสียชีวิต จำนวน 3,827,013 คน สำหรับประเทศไทย มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 202,624 คน เสียชีวิตแล้ ว 
1,485 คน ปัจจุบันยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง สำหรับอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง พบว่า มีผู้ป่วย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 134 ราย เสียชีวิต 3 ราย  ส่วนตำบลนาโหนด  พบผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 2 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต หากประชาชนไม่ตระหนักต่อการป้องกันตนเอง
จากโรค มีความรู้ไม่เท่ากันโรคท่ี แพร่ระบาดขยายในวงกว้างหรือมาตรการการควบคุมโรคยังขาดประสิทธิภาพ
จะทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้น  ความรอบรู้ด้านสุขภาพได้รับการยอมรับว่า มีส่วนสำคัญในการสร้าง
และพัฒนาให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการธำรงรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน (กองสุขศึกษา กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ, 2560) ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาประชาชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่เป็นกระบวนการพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา (Cognitive 
Skills) และทักษะทางสังคม (Social Skills) อันจะก่อให้เกิดแรงจูงใจของแต่ละบุคคลที่จะเข้าถึง เข้าใจและใช้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาให้ตนเองมีสุขภาพดีอยู่เสมอ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญ
ในการส่งเสริมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพอันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ เพื่อลดการเสียชีวิตของคนไทยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้เพิ่มอายุคาดเฉลี่ย กองสุขศึกษาจึงได้
ดำเนินการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ประชาชน
จำเป็นต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมการป้องกันตนเอง การป้องกันคนในครอบครัวอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  แต่หากประชาชนในชุมชนขาด
ความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง จะส่งผลต่อความตระหนักในการดูแลตนเองและครอบครัว
เพื่อป้องกันการติดเชื้อได้ จะทำให้การแพร่ระบาดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้เนื่องจากการติดต่อในระบบทางเดิน
หายใจเป็นการติดต่อที่ง่าย หากไม่ป้องกัน ซึ่งสร้างความวิตกกังวลและตระหนก หวาดกลัวต่อประชาชนเป็น
อย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเอง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  เพ่ือศึกษาความรอบ
รู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
และ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมของประชาชนในเรื่องการป้องกัน
ตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
 



   

ระเบียบวิธีการวิจัย 
  การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional descriptive study)  
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อยูในเขต ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กำหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 307 คน  มีเกณฑ์การคัดเข้า คือ มีอายุระหว่าง 20-59 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง  ในระหว่างการทำวิจัย ไม่มีภาวะทางสุขภาพจิต พูด อ่านและเขียนภาษาไทยเข้าใจ  ยินดีให้ ข้อมูล
การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  2.แบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 3 ตัวเลือกให้
เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ คือ มาก (3 คะแนน) ปานกลาง (2 คะแนน) น้อย (1 คะแนน) 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบประเมิน
ค่า (Rating Scale) 3 ตัวเลือกให้เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง (2 คะแนน) ปฏิบัติบางครั้ง (1 คะแนน) 
และ ไม่ปฏิบัติ (0 คะแนน) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วน
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการ
ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  กับพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่
เกิดจากเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปรียบเทียบระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรจากค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (ค่า r) โดยกำหนดค่าความเชื่อม่ันในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปผลการวิจัย 
 คุณลักษณะส่วนบุคคล เพศหญิง จำนวน 243 คน ร้อยละ 79.15 เพศชาย จำนวน 64 ราย ร้อยละ 
20.85  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จำนวน 236 คน ร้อยละ 76.87 รองลงมาโสด จำนวน 48 คน 
ร้อยละ 15.64 อาชีพหลักส่วนใหญ่เกษตรกร จำนวน 203 คน ร้อยละ 66.12 รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป 
จำนวน 47 คน   ร้อยละ 15.31 แหล่งข้อมูลที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาง
หอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย จำนวน 297 คน ร้อยละ 96.74 โทรทัศน์ จำนวน 303 คน ร้อยละ 98.70 
แผ่นพับ จำนวน 269 คน ร้อยละ 87.62 สื ่อโซเชียลมีเดีย จำนวน 295 คน ร้อยละ 96.09 อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 305 คน ร้อยละ 99.34 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 301 ราย 
ร้อยละ 98.05  
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019   
พบว่า ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึง
ข้อมูล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 ด้านความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก มี



   

ค่าเฉลี่ย 2.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 ด้านทักษะการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.78 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 ด้านการจัดการตนเอง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 
ด้านการรู้เท่าทันสื่อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 และด้านทักษะการตดัสินใจ 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 ดังตารางที่ 1 
 พฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ตำบล
นาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  พบว่า ระดับพฤติกรรมในการป้องกันตนเองส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
จำนวน 261 คน ร้อยละ 85.02 รองลงมา ระดับปานกลาง จำนวน 31 คน ร้อยละ 10.10 และระดับน้อย 
จำนวน 15 คน ร้อยละ 7.88 ซึ่งในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 2.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ดังตารางที่ 2 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  พบว่า ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ได้แก่ การเข้าถึงข้อมูล ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสาร  การจัดการตนเอง การรู้เท่าทันสื่อ  และทักษะ
การตัดสินใจ  มีความสัมพันธ์เชิงบวกพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019  โดยมีขนาดความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ ดังตารางที่ 3 
ตารางท่ี 1 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019   
 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  

ด้าน 
ความรอบรูด้้านสุขภาพ 

Mean 
Std. 

Deviation 
ระดับ มาก ปานกลาง น้อย 

จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) จำนวน (ร้อยละ) 
การเข้าถึงข้อมูล 274 (89.25) 32 (10.42) 1 (0.33) 2.85 0.31 มาก 
ความรู้ความเข้าใจ 279 (90.88) 26 (8.47) 2 (0.65) 2.81 0.32 มาก 
ทักษะการสื่อสาร 264 (85.99) 40 (13.03) 3 (0.98) 2.78 0.37 มาก 
การจัดการตนเอง 243 (79.15) 58 (18.89) 6 (1.95) 2.72 0.43 มาก 
การรู้เท่าทันสื่อ 282 (91.86) 23 (7.49) 2 (0.65) 2.88 0.29 มาก 
ทักษะการตัดสินใจ 276 (89.90) 28 (9.12) 3 (0.98) 2.83 0.34 มาก 

รวม 281 (91.53) 23 (7.49) 3 (0.98) 2.81 0.28 มาก 
 

ตารางที่ 2 พฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019   
 ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  

ระดับพฤติกรรมการปฏิบัตติน จำนวน ร้อยละ 
น้อย 15 4.88 

ปานกลาง 31 10.10 
มาก 261 85.02 
รวม 307 100.00 

Mean = 2.83 Std. Deviation = 0.34 

 



   

ตารางท่ี 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมของประชาชนในการ 
              ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง  
 จังหวัดพัทลุง  

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรส์ัน (r) พฤติกรรมการ

ปฏิบัตติน 
ขนาดความสมัพันธ์ 

การเขา้ถึงข้อมลู .248** มีความสมัพันธ์ต่ำ 
ความรูค้วามเข้าใจ .283** มีความสมัพันธ์ต่ำ 
ทักษะการสื่อสาร .204** มีความสมัพันธ์ต่ำ 
การจัดการตนเอง .185** มีความสมัพันธ์ต่ำ 
การรูเ้ท่าทันสื่อ .217** มีความสมัพันธ์ต่ำ 

ทักษะการตดัสนิใจ .300** มีความสมัพันธ์ต่ำ 
ภาพรวม  .282** มีความสมัพันธ์ต่ำ 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  
การอภิปรายผล 
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 พฤติกรรมของประชาชนในการ
ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  อยู่
ในระดับมาก ร้อยละ 85.02 มีค่าเฉลี่ย 2.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34   เนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง แนวทางเพ่ือการจัดการภาวะ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ดังผลการศึกษาที่พบว่า ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ร้อยละ 96.74 โทรทัศน์ ร้อยละ 98.70 แผ่นพับ จำนวน ร้อยละ 87.62 
สื่อโซเชียลมีเดีย  ร้อยละ 96.09 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ 99.34  และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ร้อยละ 98.05  จากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่ หรือ COVID-19 นั้น ทำให้
ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในประเด็นเกี่ยวกับ COVID-19 ได้อย่างดี ทำให้เกิดความตระหนักถึงภัยที่
จะเกิดจาก COVID-19  สอดคล้องกับตามทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของ Becker ที่กล่าวว่า เมื่อ
บุคคลมีความเชื่อ รับรู้ถึงภาวะคุกคามที่จะถึงตัวบุคคลจะปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันโรค และจัดการกับ
ปัญหาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ (Becker, M.H.,1975) ซึ่งส่งผลให้ ประชาชนแสวงหาความรู้ในการ
ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธานีกล่อมใจ, 
จรรยา แก้วใจบุญ ทักษิกา ชัชวรัตน์ (2563)  พบว่า การที่บุคคลได้รับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินที่ได้ให้ข้อมูลทุกวันและมีการเน้นย้ำให้เห็นถึงความรุนแรงของโรคท่ีมีต่อสุขภาพและอาจทำให้ถึงแก่ชีวิต
ได้  มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของประชาชนที่ถูกต้องได้ 
 ความรอบรู้ด้านสุขภาพความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันตนเองจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับปฏิสัมพันธ์ คือความรอบรู้ที่เพิ่มเติม
จากระดับพื ้นฐานคือ มีทักษะที่จะนำความรู ้จากแหล่งต่างๆ มาสังเคราะห์ความรู้ ใหม่ และสามารถนำไป



   

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเผชิญก่อนหน้านี้ได้ การระบาดของโควิด-19 ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโค
วิด-19 จาก Web site ทีวี หนังสือพิมพ์ รวมถึงระบบการสื่อสาร หรือ Social Media ทำให้ได้เห็นตัวอย่างที่
รูปธรรมของการนำศัพท์ยาก ๆ ไปสู่การปฏิบัติ เช่น Social Distancing , Self Isolation , quarantine ทั้ง State 
quarantine ,Local quarantine ,Self quarantine ,stay at home ทำให้การครอบคลุมของการใส่ mask การ
ล้างมือ การใช้ gel alcohol ,การวัดอุณหภูมิ การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆที่มีโอกาสที่มือจะไปสัมผัสสูง และ
การทำ social Distancing นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องสอน แต่รู้จากการเห็นตัวอย่าง จึงส่งผลต่อการ
นำสู่การปฏิบัติและมีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองที่ดี 
การนำไปใช้ประโยชน์  
 การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่ดี เนื่องจากประชาชนได้รับ

ข้อมูลที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสื่อโซเชียลมีเดีย ดังนั้น ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ หรือแนวทางปฏิบัติใน

การป้องกันโรคควรเน้นหนัก ทางสื่อ Social Media นอกจากนี้ควรเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้กับ อสม. 

เนื่องจาก อสม. ต้องปฏิบัติงานเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมความสามารถสร้างการรับรู้ให้แก่

ประชาชนได้ถูกต้องมากขึ้น  
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